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yeni İttifakı İsti yenler Pay-1 Büy!u~~!:e!.es:~:~:r::: .. eri: 
laşma Siyasetine Başladılar J-;-Ponya Durmadan Yen 
Dançig Limanı Almanyaya, Ukrayna Harp Gemisi 
Topraklan Lehistana Peşkeş çekiliyor r.,~;:~7::E~:::::=:~;E · ~~~E~r:~ 

Berlio, 24 (Huıusl) - lngll• ı li..,"."' detle duyan •• buna karar yeren 

Yaphnyo 

tere, Jtalya, F ranıa ve Almanya ~! devletler araıında Amerika •D 

aras uda yapılmak lıtenilen d5rt ~1 başta aıeliyor. Amerika bllkQme-
bUyük devlet ittifakırun SoYyet tinin, bir taraftan mali aıkıob 
Ruıyaya karşı sağlam bir cephe dolayııile taaarruf yapmıya çaht-
teşkil etmek makıadile ortaya tığı ıu sıralarda donanması için 
atald:ğı tahakkuk etmektedir. diğer aenelere nazaran daha fazla 
Mevsuk membalardan alınan aon para harcamayı göze almaaı, Oze-
haberlere glire Franıarua bu rinde ehemmiyetle durulacak bir 
ittifaka dahil olmasını kolaylar meseledir. Filhakika Amerika 
tırmak fçin siyasi çareler ara~ hllkOmeti, donanmasını. Japonya 
mış ve bulunmuştur. Kat'ı olarak donanmuı ile daha iyi reltabet 
anlaşılıyor ki Franaa boka. edebilecek bir kuvvete bllrllndilr· 
meli bu ittifaka girmek için mele emelindedir. Daha iki glln 
bugtınkl1 müttefikleri olan Lehi.. eYVel gelen bir telgraf, Almanla• 
tan Ye kllçllk itilAf dc•letlerl rın cep zırhlııı tertibinde yeni 

• hesabına yapmaıı llzım geldljl inıa edilen Saa F ranıisko harp 
fedakarlıklara mukabil baıka fe- , gemisinin meraıimle denize lndi-
dakArlıklar ara~brmaktadır. Bir Sil&lıları azaltalım derlcen lnıillz ordan da t•n•IJC ~Uli•r rildiğinl bildiriyordu. 
bayll mltklll olaa bu nokta hal- Almanyaya d•netmtilc teklifinde Bu aabrlArdaa •oara Amerika 
ledildiğl takdirde Franıanın bu Cenevrede •• bulunmuıtur. Alman hariciye donanma11nan bugtınkll yaziyetinl 

Bir Japon Drltnotaa- MINIZZIUll 

Kaptan K•l••l 

ittifaka girmeal bir gün mesele- SllAhlara Azaltma kon• nazırı bu teklife hentız cevap okuyalım r Amerikanın bahriye 
ıldir. faransı için mUnakaşalar •er~emiıtir. Öğrenildiğine g&re blltçeal 929 aenetindo 37 milyon (Duamı 9 uneu 1a1fada ) 

Bull~ 24(Hum~-Menuk o~yo~ Buna aH t~graf Lebntu hUkömeU D~~glimanı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

dolar, 930 1eneainde 38 buçuk 
milyon dolardı. Fakat 931 
1ılıoda deniı bOtçeıl 33 milyon 
dolara indlrllmelde beraber yeni 
harp ıemiıi İDfaab için 49 

maltlmat alan mahafilden lSğre- haberlerlmlzl bugUn' be· Ozerladekl hakkından ferai'at et- Gençlı·k 'o·· z Tu··rkçe lçı· 
·ıd·ği a F B ı· şlncl sayfamızda bula- miye rııa g&ıtermiıtir. Fakat 

nı ı ne g re ransanın er ın buna mukabil Lehistan hOkOm .. tl 
•efiri M. Franıuva Ponse dlln caksınız. "' 

de, kendiıino baıka taraftan bir s H ı 
Alman Hariciye Nazırını :ifyaret avaşa azır 
etmiştir. lki diplomat ara11nda mittir ki Hfir M. Ponae, bugDn =~~:: =~~=ekve~~::tm:~;;;i~~ anıyor 
uıun ıllren bir mDIAkat yapıl· Lehiıtanın elinde bulunan Dançig M h" h fttd 

ü ım ma a e dönen ba-
mıttır. MOllkatuı mahiyeti çok limanını ve liman civarmdaki berlere g&re Fransa lıUkQmetl 
gizli tutulmasına rağmen öğrenil• araziyi Lehistan hUkflmeti namına ( Duamı 10 uncu .. yfada ) 

Ekmek Fiatınııı Pahalılı· 1 
u·· b k 

.., • • • ıv~usa a amıza 
gına Mısal Mı Is tersini z? iştirak Ediniz 

Tablakarlara Okkada 60 Para Veren 
Fırıncılar Acaba Ne Kazanıyorlar? 

Ekmek palıalılıJına en mil1ıım •ebep olarak gösterilen tablakar/ardan biri 
Şüphesiz hatırlayacaksımL Bir 1 32 bin lira çıktığını, senede 150 

mllddet evvel ekmek fiatlerinin bin liradan fazla bir yekun tutan 
pahalılığını bu ılltunlarda yine bu paranın fırıncıların kaaalarına 

1 b attığını ıöylemiıtik. 
y~zmıı ve ıtan ul balkının ce- Biz bu sahadaki tetkiklerimizi 
bınden her hafta fllıuU olarak ( Dnamı 10 uaeu .. ,fada• 

T. D. T. Ct1migetinden 1 

Karıılıkları aranacalc: •ra1'9d 
v• farsça lctJlim•lerin 13 ıuunaralı 
liste•l ıadur: 

Nabız, Namzet, Namıu, Naz, 
Nazım, Nesir, Nedamet, N••il, Neıe, 
Neıir, Neırigat, Netice, NezalıtJt, 
Nezaket. 

Okuyucularımızın gönder
dikleri cevaplar 11 inci 

sayfamızda dır. 

Bulgar 
Elçiliği 

Sofya, 23 ( A. A. ) - Nim• 
reım1 La Bulgarie gazetesinin 
müdllrll M. Aytonof Bulgariılanan 
Ankara orta elçiliğine tayin edil
miştir. M. Aytooof pek yakında 
Aokaraya gidecektir. 

Bir Film Menedildi 
Amıterdam 23 - Dentı altı mu• 

harebuinl g8ateren Morranrot Al· 
man filminin göaterilmesl menedll• 
mittir. Bu film birçok ıehlrlerde 
karl'&fAlıklara Hbeb11et ••rmlıtü. 

Talebe Birliğinin Dünkü Toplanışınd 
Misyoner Mekteplerinden Bahsedildi 

Dünkü Toplantı Esnasında Konferans Salonunun Göriinüşü 

Milli Tllrk Talebe Birliği, don l mundan babaetmiı, Türk çocuk-
DarnlfOnun konferans ıalonunda )arının miıyonerler elinde milli-
öz Türk dili lehinde canlı bir yetluinl kaybettiklerini söyle-
toplaotı tertip etmiıtir. miştir. 

1200 e yakın bir talebenin Bundan aonra Zeki, Muzaffer 
lıtirakile yapılan bu toplantı çok ve Yus~f Beyler sö~ alarak .öı 
hararetli ve candan olmuştur. tUrkçenın ancak gençlık vuıtasıle 
Öz dil savaıı yolundaki lüzumlu muza~fer olacağını anlatmışlardır. 
ihtiyacını anlayan Milli Türk Ta• Yme gençlerden .o~~an Bey 
lehe Birliii dUnkU toplantıda kürsüye gelerek demış~.r ki : 

_ ' . -Topla, tnfek'e dcgan bu ço-
muhim kararlar vermlıtır. cuğa biz iokılAp dedik .• B.ı kUçlkük 

Saat 3 te başlı yan bu toplanb· çocuk şapka ve harp inkıliplarile 
da evveli Edebiyat Faklllteainden daha ziyade körpeleşti. Bllyllk 
Fahrllnniaa H. 161 alarak ecnebi Reiı bunu bize emanet etti. Bu 
mekteplerinin eaaıla ıekilde Türk- çocuğa biz bakacağız, biz bllyD-
leıtirme •• TUrk,eleılirme lllzu- ( Duamı 9 uncu eayfad., 
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DABiLI BABE 1 

Iliç İhtikirı Suçluları Dön 
Sorguya Çekildiler 

Da. ati•• Hlll'a Saltanahmet Saib birinci 
ceza mahkemesiade 111~ U.tildn J•pmaktu ıuçlu 
ecza depoıa ahiplerladu Alber Niyego, Sabak 
Paao11an Ye Dmcat Dsrdıryan Efendilerin mubake
meaine ba ... nd•. Bunlardan Alber Niyeıo Ef. ViUSI 
Şirketmcl• (110) k ....... .Jd1jl (759) fişe (adok· 

Llcı (170) kanat• at ......... Hlldm mthdan illlv 
vap etmiye bqlada. Alher Efendi cledlld: 

ıolla) la •eller titaial 185 kurUfa, kutusunu 34 
kurup aldıj'I (498) kutu bir 6kılrDk lllcıuıa beher 

,. _ Şimdi piy•uda (72) ecza clepo1a arclar • 
Bıuılar bu UAçlan buıtıa bDe laeAlm ıatbpm &,.t
tan fa1:laanı ıatıyorlar. Bea ac:a ıatmalda iDlart!t 
kazanmıf bir eczaaynn.. 

katma• (57) kurup, (110) ku111fa aldıp 325 pp 
bqka ltlr llAcm flle.ml (2000) ku111fa, (145) e 
.Jdıia (770) tile miktanncla bir lllcın fite1ini 170 
kanıp 1atmakJa ittiham edilmektedir. Sabak Panoıyan 
Ehadi ile Dacat Efendi d• (110~ laarup aldıklan bir 

O;ğer suçlular ela 10rulm ..ıı.. bu ıekllde 
cevaplar verdiler. 8abk91De, ecza fiatlerlacl. mite
amil olan bsanç miktanma •• oldafu- Tlant 
Oduandan Ye Eczacılar Cemiyetinden 10rmak n 
ıast•ilen ıahitleri çajırmak içi•. muhakemeyi 11 
nisana talik ettL 

Traınpa _ j Gümrükteki 1 Tahliye T ~ebi 
Rualar Bu Usul ile Bizden Hamalların INizım Hikmet Beyin Talebi 

Mal Alacaklar Vergi Meselesi Kabul Edilmedi 
Dlbı Anadoladua latanbula 18 Gumrlk h•mal bqılannclaa ( Gece pea telanf ) w.11 

ngoa bafday. geJmlt ve iyi maJ.. buılana D MallJe,• Jabnlacak ldtabmdaa clola11 teYldf edBen 
lana okk•• pdi kanıt bet ,.. 20-30 bla Hra11 pıçar ettikleri Şair NAam Hik...t B. kefalede 
ndan •blllllflır. bua ıueteler tarafmda pal- talally..W latemlf, lll&ltlıhlU)1r 

Rmlar makine ile trampa llllf •• bu itin Kolbqı ApbeJ _. te ıabakua b ........ •alım 
J•pmak prtile ktllliyetll miktarda tarafmdan P:~ttt .&ylamittL madatma Aüara Mldcl.u.mam .. 
tiftik " saire alacald dı. B Yapbi mm ata tire 929 n.:.:-..ı __ .._ n.-. •-•---

ar a ve 9ao ıeaaleriae ait " talauü- •-- '°•--r- .,_ ......ra 
malrA~. temini için Rua Ticaret nm birkaç Jk .. dan ibaret Mlcldeiamumilipdea eeYap ı.ı-
Mlmemllıjl baylk tacirlerle bir kazaac 9 er,W heals llaliyeJe •ifUr. Nb• Hikmet B. ,.... 
•lq!Da J•P•lflır. 1atanlmUUfbr• Defterdarhk R portma la.dudu ıe~ lcln 

Glmrlk 8qmDdlrlJetl 31 nwa &zerine tahkikata b•••r Yaktile • •J laapee w ı lira pu'& 
marttaa 10ara harice afyon flD- br. Aflkaclarlana ftnllji mal&- cawaa •ahir.im ...... ft •u 
d.Uemlyecell baklanda alık.. mata tire bu ltt• Kolbata At.. malak6-'-t alcldetlal Aabra 
~----- h"- be,U. alAk .. Joktw. Haaalb... -7w 
~· te ..._.t JllPmllbr. Mahli8 " muavini Tevfik BeJI• hapilhaa.-c:le reP.ltllr· Kuwa 

face afJoalar keriae maame- tarafından o aamp tab.u eclil- arlla oldap IPn llw..tildlk 
.. ........ _ .......... _ .. lirarlt'. .... .., ~ ................ Hlk•d ..,.. ...,. 
Ablmaktachr. Kaha afyoalar do- nedeaıe lcıdea t•n edileme- talebini reddetmi,tlr. 
km lltap kadar maamele ılr- tbiftir. Y-' la_.b ... lar ba 
...... par1111 tahall eclerelr llaHyeye 

ftl'eceklerclir. 
lpekH l-f TIClrllİllİZ ~mrlk Hamallan C.mlJetl 

Alclaitmm mal6mata sin Umaml Katibi Hati• Bey. mit.. 
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,.bep Awapa malanndan daha merkuleriH mlracaat ederek 
cla1wlda .. _d.r. f abt ._. tltla, tldm, lacir, palamat, _,. 
mlkabil dalallde ipekli lmmq tlaJail. afJ• ılbl t.aeba lllnı. 
-6Jata Mide lark .W,.tiade cat maddelerlmlzia .tok mlktanaı mi•·•· ıormUfbu'. Ahaacak cev•plara 
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24 Mart 

,--------------------~ 
H •• rgun 

Türk-Yunan 
Dostluğu Şahısların 
Üstündedir 

·----------·---------« ---Geçenlerde iki Fransız gaze-
tecisi, arka, arkaya Atiuayı ziya
ret ettiler. Bunlar Franıız hari
clyeıinden yazı talimatı almakla 
maruf iki yazeteyi temsil ediyor• 
lardı. Birinin ziyareti daha uzun 
ıUrdU. Her ikisi de, muhtelif Yu
nan devltt adamı lle görüştoler. 

Bilhassa M. Venizelos'un harp ve 
ıulb hakkındaki fikirlerini iıkan· 
dil ettiler. Balkanlarda bir ıllih 
patardııı çıktığı takdirde, Yuna
nistanm alacağı YSıiyet etrafında 
mUtaleasmı ıordular. Ötrendiler 
ki, komıumuz Yunanistan, her
hangi bir 2UrlUtU karı.ıında ıulh 
davasının müdafileri aafında bu· 
Junacakt·r. Bu yolda yUrOmep 
karar verirken Türk CDmhuriye• 
ti'nin de kendisile elele hareket 
edeceğinden emindir. Yunanistan 
ve Türkiye; bundan böyle Bal• 
kanların mtışterek ıulh nazımı· 

dırlar. Geçmiıo ait ve baıkala· 
rının istif ad el erini temin etmek· 
ten başka bir netice Yermiyen 
lhti)Af:arı ebediyen hal ve ta1f;yo 
ettikleri kanaatindedirler. 

Mes'ul ağızların bu sarih be
yanatı Fransız gazetecilerini bir 
parça ıaıırth. Onlar, reamt 
konuımaların bir nikap olduğu 
kanaatindeydiler. Zannediyorlardı 
ki, bu tertipli dilin altında, uzun 
aenolerdenberi aakla duragelen 
kinli bakla bil& mevcuttur. 
Yanıldılar, oitekimt Atinada 
çıkan Mesaja d' Aten gaıetHinin 
birkaç gün evvelki nU.halarında 
aoırettiği Türk doıtluğuna ait 
yazı da, bu aldanııı tahtım eder 
mahiyettedir. 

Son Yunan btık6met değiılk
Uği mOnaaebetile bir defa d .. 
ha teyit edilen bu anlaımıdat 
Atinah arkadaıımız, TOrk Hari
ciye Vekili Tevfik RDıtO Beyden 
de batı.ediyor. Onun, bu yolda 
aarfctdogelmiı olduğu hizmetlerin 
1tna11nda bulunuyor. 

Bu aDtun, ayrı ayrı zamanlar
da, bu davaya ayrılaa-elmif bir 
yerdir. Ondan. onun mahiyet, 
tabiilik ve kuvvetinden çok bah· 
1edilmiıtir. Hor iyi aolaıılmaıı 
fayda ıetiren ıeyler gibi, Yunanlı 
moalektaıımııa ceYap olarak 
biz de bu mtınaaebotle tekrar 
•deceğiz Ye diyeceğiz ki: 

"Türk· Yunan dostluğu eıy_. 
nın tabiatinden, beynelmilel vazi-
yetlerden, iki milletin buna olan 
lbtiyacmdan doğmuıtur. Bu te
meli kuranlardan biri olarak 
tanıdığımız M. Venizeloıun de· 
ilımeai, davanın mahiyetine halel 
ıetirmez. liinaeoaloyh açıkça 
a6yliyebiliriı : 

Türk • Yunan anlaıma11 ıa
bıs1ann u~uıodedir v., en tabii 
aarurctlcrin mahsulOdnr. 

Balkan 
Birliği 

Sofya, 23 - Balkan Konfe
ranıı Türk Heyeti Reisi Ha· 

[_R __ e_s-inı ___ l_i_Mı __ a_k_a_l_e----~------~------a--Hı-es_a_p-sı-zl_a_r_a_J 

He .. bınt bilmiyen bir xengln Uo ' 

fakir bTr adam eruında hiç fark 
yoktur. 

Hiç filph• •tmcyini:.ı: ki hesap11z 

zengin gOnOn birinde bot parasız 
kalmaya mahku.ndur. 

Fakat hesabını bilen b:r fak ·r .n 

de glh\Jn birinde :.ı:ens(n olması 

mOnıkündDr. 

SON~TELGRAF HABERLERİ 

Büyük Devletlere H.. ' ucum. 

r •• •• ozun ısa ı 

---
Münderecafımızın çoklu-

1 gundan dercedilememiş-
t ir. ;;11-;::' 

.________________ 

Plastiras 
Bulvnamadı 

Alina 24 ( Hususi ) - Zabıta 
kuvvetleri Plastirası aramak mak
sadile dün Korent manastırını 
basmışlar, fakat bir fey bulama• 
m ılardır. 

Şimdiye kadar teYkif edilenlerin 
avukatları müdafaa ıahidi olarak 
Cilmhur Reisinin, M. Venizt>losun 
ve M. Çaldariıin ifadelerinin 
alınmaa nı istemişlerdir. 

Atina, 24 (Hususi) - M. Vo
nizelos taraftarı meb'uslar bir 
toplantı yaparak hükümele karşı 
alacakları cepheyi mnzakere etmif· 
ler ve hlikü.net cUmburiyete aada· 
lrnl gösterdikçe kendisine yardım 
ec'i'mesine karar 'ermişi erdir. 

Günün Haberleri 

Sırp Gazeteleri Yeni İttifak T eşehbüsüı 
Karşısında Ateş Püskürüyorlar 

Ankara, 23 - lı bankası 
umumi heyeti içtimaı pazar günll 
burada yapılacaktır. Raporda 
okunacak olan senelik faaliyet 
raporu iktısadl buhran hakkında 
esaslı tetkikatı ihtiva etmektedir. 

• lıtanbul Halkcvi bir ıeno 
içinde yapacağı iılerl bir prog• 

Belgrat,23(A.A.)- Gazeteler dört bOyUk devlet 
ittifakı tcıebbUıJerinden hararetle bahsediyorlar. 
Politika gazeteıi bu plAnın Avrupa ıulhunu tehli
keye dUıUreceğinl yazarak diyor ki: 

"Bu proje, anJaımıya ve adalete değil, fakat 
Blımark Hmanında olduğu gibi kuvvete ve nüfuza 
dayanan beynelmilel yeni bir nizam hazırlamakta, 

bUyUk devlt'tlerden mlirekkep bir diktat6r1Uk 
kurmaktadır. 

"Bu büyük devletler kUçUk devletlerin mukad· 
deratmı kendi keyiflerine göre tayin edeklerdir. 

" Bu ittifakın gayesi sulhu korumak değil, 
fakat sulh muahedelerini yeniden tetkik ederek 
değiştirmek olacaktır." 

Maarif Vekaleti, ilk Ve Orta Mekt~pler 
İçin Bir Kitap Listesi Hazırladı 

Ankara, 24 (Huıuıt) - Maarif VekAloti 6nü· 
m6zdekl dera ıeneıi için fU kitapları baıtıracakbr. 

ilk mektepler: 
1 inci ıınıf kıraat, 4 Oncll ıınıf tarih. 4 OncU 

muf yurtbilgiıl. 
Köy mektepleri llçUncll 11ınıfJar• için yurtbilgiıi, 

tarih, cotrafya. 

başka geçen ıen• liıleaine dahil kitaplar okutulı· 
caktır. Yeniden kitap kabul edilmiyecektir. 

1934 • 35 dera yılma yetif tirmek üzere ilk ve 
orta mekteplerin coğrafya kitapları ile ilkmektep
lerin riyaziye ye eıya kitapları, niaao 1933 ıonuna 
kadar mlıaabakaya konulacaktır. 

1935 • 36 derı yılı için lise kitaplan temamfle 

ram halinde tesbit etmiıtir. 
'1- Mahkemeler teıkilAta ka

nun lAyihası Adliye encDmeninde 
tetkik edilmiye ba~lanmışhr. 

'1- M. Meclisi pazartesi ıHnll 
bayram tatili yapacaktır. 

'1- Yeni bir IAyibaya ıöre 
askeri tıbbiye ihzari ımıfı tale
besi birinci aınıf maaıı alacak· 
lardır. Eczacı, dişçi Ye kimyacı 
talebeler de bulundukları ıın.fnı 
maaı nı alacaklardır. 

lf-Konya vali vekilliğine Ml11-
klye MUf ettiıl Fuat Bey tayin 
edilmiştir. 

Jf. Buraada tevkif edilw 15 
komnniıt, lıtaobula, buruda 
mevkuf bulunan Ye kendilerile 
alikadar olan diğer komUniıtler 
ile birlikte muhakeme edilmek 
için gönderilmiılerdir. 

Pamuk Ticareti Ortamekteplerı 
1, 2 Ye 3 Onctı a·nıflar için fen bilgisi, riyaziye, 

3 OncO aınıf için biyoloji, 1, 2 Ye 3 Unctı sınıflar 
için tarih vo yurt biJgiıL Liselerin kitap vaziyetin-

yenilenecektir.1934-35Yel9~36=lera yıllarına yetiımek Müşteriler Azaldı, Dahili 
Ozere mnaabakaya konulanlardan geriye kalın ki· Sarfi attan ÜmitBekleniyoı 
taplar da mnteakip dera yıllarına yetiıtirilmek Ozero tb:acat ofisinin geçen ayın 

de değiıiklik yoktur. Yeni bastırılacak olanlardan k •ım kııım mUuhakaya konulacaktır. pamuk yaziyeti hakkında yaphiı 

Sahtekarlar 
Uydurma Çek Tanzim 
Edenler Yakalandı 

Ankara, 23 - EmlAk Bankaaı 
namına 1ahte çek tanzim ederek 
l.tanbula kaçan Macar tebaa
smdan Bandı ve Döboşun yaka· 
landıkları Emniyet Umum MOdUr
lOğUne bildirilmiıtir. SahtekAr
Uda alikadar Faruk iıminde 
biri aranmaktadır. 

Ankara'da Fırtına 

11 A'em lekette B. LA • h tei:kik neticeıi t•Y•Dl dikkat 
lYI. j il ayı a ve dnıUndUrDcüdilr 

J Merainden ıuba. ayı zarfında 

Ne Kauar Bazı Zabitlerin Hayvanları- muhtelif memleketlere t70 bin lira 
kıymetinde 240,000 kilo pamuk 

Memur Var? 01 Hükumet iaşe Edecek aanderilmiıtir. 
Halbuki 932 nin ayni ayında 

Ankara, 2J (Husuat) - lata• 
tistik Umum MUdilrlüğUoUn 931 
bntçesine göre yaptığı bir cet· 
vele göre bUtUn memlekette 
unıuml bütçeden ay1ak Ye Ucret 
alan memurların sayıaı 50666 
kiıidir. 

Bu rakamdan zabitler ye ar 
ker1 memurlar hariçtir. Bu m .. 
murların 5031 i yüksek mektep 
tabıili görmliştllr. 7157 memur 
ecnebi dili bilmektedir. 22072 
memur ev sahibidir. 

Ankara, 23 - Bütçe encüme
ni kıt'a harici geri hizmet ve 
teıokkUllerdo bulunacak erkin 
ile, erkAnı harp ve süvari zabit
lerinden rllküp hakkına malik 
olanların bulunduracakları bay
Yanların hUkOmetçe iaşe edilme
leri hakkmdaki kanun IAyihaaım 
mUzakere ve kabul etmiıtir. 

Bir Ziyafet 

819 bin lira kıymetinde 2,570,000 
kilo pamuk ihracacatı yaplmıştır. 

GörOlllyor ki bu sene ıubatta 
yaptığımız ihracat geçen aenoye 
nazaran hiç denilecek kadar az· 
dır. Geçen ay Merain boraaımda 
pamuk Uz.erine biç bir muamele 
olmamııtır. lngiltere. Almanya, 
Belçika ve Ruıya gibi daimi müı· 
terilerimiz tubatta hiç pamuk 
almamıılardır. 

Pamuk mOıtahıillerimiz en 
büyük ümitlerini dahilde çalıı
makta olan ve açılacak yerli 
fabrikalara bağlamıılardır. 

Ankara, 24 ( Husuıl ) - Dnn 
burada akıama doğru beı dakika 
ıOren bir dolu yağdı. Bu aırada 
oiddetli bir fırtına da batladı, bu 
yOzden buı mahallelerde kire
mitler uçtu, tahta perdeler yıkıl
dı ye bau hasarat vukubuldu. 

Bu memurların maaf yekftnları 
931 senesinde 38 milyon lirayı 
bulmuştur. Mülhak bUtçelere mer
but memurlar adedi 16.137 ye 

hususi idareler memurları da 
23,999 kişidir. 

aan Boy beyanatta bulunarak 
Balkan Birliğinin tahakkukunun 
uzun anrcceğinl, fakat eserin 
muvaffakiyeti için bütün milJet· r 
lerin gayret ve hUsııllniyet ııö1-

İSTER İNAN /'STER 

Ankara, 23 (Hususi) - Yu
goslavya sefiri M. Yankoviç ve 
refikalari tarafandao Hariciye 
Vekili şerefine bir ziyafet Yeril
miştir. 

İş Bankası 
Tayinleri 

Ankara, 23 - lı Bankaıı 

İNANMA! 
' Beyoğlu ıubesi mUdllrlUğilne, A· 

dapazarı Şube MudUrU Şakir Ri
f at Bey tayin, Beyoğlu ıubesl 
MOdUrtt Nurettin KAmil Bey de 
Bankanın yeniden teıkil ettiği 
iştirakler bürosuna nakledilmiştir. 

terdiklerini aöylemiıtlr. 

Bir Cinayetin Muhakemesi 
Birkaç ay evvel Zeyrekte Lutfl 

Efendiyi öldUrmekle ıuçlu olan 
garaon Bedri ile cürUm ortakları 
Cemal YO Lütfi, Mehmet Ali 
Efendilerin muhakemesi dun 
Ağır cezada başlamıı, bir kısım 
ıahitler dinlenilmiştir. Diğer şa
hitler öteki celıedo dinlenecek· 
tir. 

.. 
Mektep isminde yeni bir mecmu• gördük. Meccnu· ı berleri, uzun boylu olmak içi n, buyurun cenaze nama· 

•nın kapatında "0rıamektep ıazoteaidlr" fıltraaı var. zına. ve sairo ... 
Bu mecmuanın muhtevıyatına göz gezd rdik, fU Yine bu mecmuada rasgeldltimlx bir f ıkln 

mevzuları bulduk: • Parası olmayan muhabbete de natl olamaz. Para· 

Gretanın lstokbolın'deki hayatı, kalbini oliııde tutıı.n eız kimsenin yüzilntı b1kılmaz, yirı bulunmaz.,. 
kız ( roman )

1 
ınoktup ( MelAhatLon Somabıı.to ) hikl!.)'0, Bu mecmua Ortamektep gençll~i mecınuaaı olmek 

~tek dediğin höyle olur, clHnya ve memloket spor ha- iddiaaındadar ••• 

/STER iNAN I TER iNAN I 

İş Bankaıı Ordu ıuheai mUdil
rU Haki Bey Bursa ıubesl mO
dilrlüğüne geçirilmiştir. 

iş bankasının Zonguldaktakl 
madeo kömUrU iılari tirketi m U
dllr muavinliğine Bankan:n Bursa 
ıubesi mUdürl\ Sait Hamit Bey 
tayin edilmiştir. 
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Memleket Manzara/a,.ı 

Zafranbola Köy 
Delikanlılarının 
Gezintisi 

Zafranbolu, (Hususi) - Akvi· 
ran köyU gençleri ile Yöriik kö
yü gençleri Eymllr köyUnde 
toplan p bir kır gezintiıi yap• 
mıya karar vermişler, beni de 
ba gezintiye iştirake davet et· 
mişlerdi. Eymilrll ba mOaaıebet· 
le gördllm. 

Akviranla YörOk klSytı ara· 
aında Kepıe denilen harabele
rin Şimal kısmmda yüksek bir 
tepe ÜHriode kurulmuı olan 
Eymür'de Haenin en sıcak gli
nftnde bile paltosuz oturmak 
mftmkOn değil. O kadar terin 
Ye o kadar rOz ıArlL 

Civar eğlenti yeri olan bu 
yer, ıençlerin pek hoşuna gidi
yor. Bir gezintide icap eden 
bDtila IOzumlu teylerin hep ge
tİrilmİft bir tarafta yemek pi1irili-
1or, diğer tarafta kay delikanb· 
lan bu geı.iotinden azami iatifa
deyl temin için muhtelif oyunlar 
Ye kly aporlan yapıyorlardı. Bir 
aralak köylerin bnlbnl setli ço
bam geldi, Oturttulsr ve a&ylet
tiler, hem yanık, hem cinasla 
16ylilyordu: 

Tiren gelir kı9lad&n 
Direkleri ~ i9neden 
Eöy parası df'ğılml 

llubtıuları de.ırten ••• 
Sürmeliyim Yallah •• 

Alqama kadar binbir eğlence 
1apıldı. Bir bahar günün On ya
ratt iı zevk ve oeı'e içinde k6-
J• döntıldtığü zaman bu 1ayıb 
kır eilentisinin tafailib eitentiye 
lotirak etmiyenlere anlablıyordu. 

* Kocunaz k6yll aev1 ıahıına 
mtlnbuır bir k6ydllr. Hatıl de
ailea odunlarm biribirlerhıe ça
blmam Ue yapalmıı evlerde pen
cere vazifeıhıi camsız çerçiveıiz 
T emekler r&ilyor. Gerek bu 
k6ylln, gerek civardaki diğer 
k6yleria ahalisi Z.franbolg.8artıa 
Ulccarlannıa Hazarlarında çalıt
maktaduJar. fakat çalııma ıeraitl 
ıok ucuz ve adeta bogu tolllu
pnadar. itte &mrBnl hazarda 
ıeçlren blr işçinin 96ylec:likleri: 

- Biz para almayız. Onlar 
bizim vergimizi verirler. Ozeri· 
mizde ıalvarlarla g6mleii alırlar. 
Çalııırkeo karmmıa doyurur:u. 

Do ifçl 22 yatlarında vardı. 
f •kat yatının 15 olduğunu ı&y
ltıyordu. lıi biraz eşeleyince me
Hlenin iç yllzft anlq.ldL 

Aaadoluda erkek çocuklann 
yqlanaı birkaç aene küçilk yaz
dırıyorlar. Fakat bu bir takım 
l~mal mahzurlar doğuruyor. Giz
il evlenme... Gayri meşru çocuk 
ft nihayet bllkümetten ya, aak· 
lama bu mahzurların ba11ndadır. 

Mehmet Enver 

Tokat'ta 
Yet'i Bir Hastane inşası 

için Tahsisat Kondu 
Tokat (H~ _ Memlek .. 

tlmizln ea mllhim ihtiyaçlanndan 
birisi butane idi. llecat baetane 
derme çatma ahfap bir ••de 
bulunuyordu. Bir baatane lçla 
IAzım gelen ıeraitl ihtiYa etmi
yordu. 

Hususi muhaıebe bOtçeaıine 
bu aene asri bir hastane iopıı 
için 20 bin liralık tahsüsat konuJ.. 
muıtur. 86tçe tasdik edilr edil· 
mez İDfaata batlanacakhr. 

. ION POSTA 

• 
T LERJ 

Malatya . Nasıl Kurulmuştu? 
Yunanlı Hakim Malatyos'un Kurduğu 

Şehir Şimdi Harabe Halindedir 
Malatya (Ha

auıl) - Tarihte 
Uç maJatya var
dır: 

Eıkiıehir Ma
latyaaı , Aıpozi 

MaJatyas1, UrdO
sil Malatyası : 

OçUncU Bir 

••l•tJ• 
Bu iki ıehir-

den eaki bir Ma-
latya daha Yar
dır ki buna da 
Urdnzn Malatyaaı 
denilir. Urdilzil 

Eskiıehir Ma-
Jatyaaı Fırat au- Eskitohirin yarım 

saat ileriıinde-
yunun garp ta- ki Aalan tepe-
rafındaki geniı &Jel llolatgGJ. S.lpı/ti ,.,..,,.,,. w .... ı lumı6en ainde kurulmaı 
aahra üzerine kuru mut bulun· bulunmaktadır. Elyevm bu tepe 
maktadır. Hicretten enel Yu- &serinde bir Fransa heyeti 
D8nh MelatJ09 ismindeki hekim ilmiyesi hafriyat yapmaktadır. 
tarafından kurulan bu Malatya Bu hafriyat eanaaında bir kı-
480 tarihinde Selçukllerin eline ral heykeli bulunmuttur. Araıtır-
geçmit Ye burada Selçukiler t.. ma derinleştirildikçe bllyOk bir 
rafından birçok medeni eaerler medeniyetin uan meydana çık-
vücudo getirilmiıtir. Bu e1erlerio maktadır. 
birçoklarının harabeleri bAll Yazılı Meıwa .. r 
mevcuttur. Meyva istihsalile meşhur olan 
BugUnkU Malal~• Naaıl Kuruldu Malatyada çok tuhaf bir meyva 

Buglinkil Malatya ıu tarif yetitıtirmek uaulll vardır. Ekaeriya 
ettiğim eski Malatyanın bahçesi elmalar lzerhıde ta~bik edilen 
halinde Ye yaz mevsimlerinde bu usul meyvaları yazıli oluak 
ikamete mahıua birk•ç binadan yetiıtirmekten ibarettir. 
ibaret ktıçük bir ııayfiye lmit- Meyva meraklıları yazmak 
255 tarihindeki Nezip muharebe- istedikleri bir ctlmleyl aiyab bir 
sinde Hafız Pqanın kumandasın· klğıt üzerine oyarak kemale 
daki bllyDk ordu Malatyada kıt- ermiı bir elmama llzerino aar-
layınca " aene ahali ıehre nak• E•ld Malatga'dt1 Emlrl ômer makta, elma gOaeıin tesiri ile 
ledememit ve aayfiyede kal· camii lıarabe•i kızardığı ıamtn oyulmuı o.lan 
D>lft bu ıuretle de mayfiye olan •• bu~n ancak ankaıı kalmıt- bu yazalar elmamn kabaiu tıze-
ıebir genişJemit. halk Eıkiıehire t ı r. Bu meyanda Bağdat fatihi rinde kızarmakta, difer kıaımlar 
aydetten sarfınazar etmiştir. Muradın ıillbtarı Muıtafa pap• iıe ıiyab kağıttan gilneş nüfuz 

Fakat bu Yazgeçif eıki Ma· nın bina ettiği ban da Yardır. etmediği için un kalmaktadar. ' 
latyanın harap olmuma sebep Yıkılan ıehriu ankazile imar edi- Gençlerln a.k Nalm•l•rl 
olmuft Eakifebire dönmekten len Aspozi gtln geçtikçe bftytl- Bu uıul ile gençler biribirle-
aarf,nuar eden halk oradaki mu- mllf. yeni Malatya büyBd&kçe de riae 8fk nağmeleri blle ithaf 
azzam mebaniyi yıkarak enkaZIDI eıki Malatya kOçGlmllt ve niha- etmekte, batta bayraaa tebrikleri 
genitletmekte olduklan Aapozl yet bugOnkll haline, 300 eYlik yapmaktadırlar. 
aayfiyeaine naldetmiflerdir. bir k6ye ialu!Ap etmiıtir. Yeni BugOnkD Malat1a bi~k mer 

Soara da me~k kalan ba Malatya yani bugfiokll Malatıa bar adam yetİftİrmekle mllfte-
Eskitehird• han, ha•am, çar11, Ômeı Hayyamın mubayyelesinde birdir. Baıvekll ismet Paıa Hz. 
bedeateo, cami gibi birçok uer- yaıatbğa bai!ık, hahçelik, bol de Malatyamn çocuiudm. 
ler de gtln geçtikçe harap olmaı meyvalı, berrak ıulu bir diyardır. B. Turgut 

Şarkta Kış Çok l 
Şiddetli Oldu 

Birkaç Kiıi Donarak Öl
müş, iki Kişinin De 

Elleri Dökülm~ştür 
Ercit (Husuıl) - Eu muhitte 

kıt çok tiddetli olmuş, devam 
eden kar f&rtınalan yUzOndea 
yollar kapanmış, posta münaka· 
I•ta durmuşlYr. Ahlat'ın Kırklar 
maballeainde Şeref oğlu Mahmut 
donarak ölmllştllr. Bundan başka 
Adü~ct. vu lıe Bitlis araaında 
koıta nakliyat. yapıl:rken muhafız 
j.aod&rmalardan biri donmuf, 
diğer jandarma ile postacın.a da 
elleri donarak lıe yaramaz bale 
gelmiştir. 

Bitli• ile Tatvan aramda 
Rahva denilen Jerde iki adam 
karlar altında kalarak 6lmftttilr. 
latanbul postası Rahva ile Taban 
araaında ıırtta tq.aaaalıı ıoretile 
ıetirilebilmiıtir. ---- / 

Kırşehir' de 
Bir Adamda Menenjit 

Hastalığı Görüldü 
Kırıebir (tiusaai) - Şehri

mizde Y enikada mahalluinde bir 
adam n menenjit hastalığına tutul• 
duğu anla:plm)fbr. Hasta derhal 
hastaneye kaldırılmıt. mahalle 
kordon altına alınmıı, bastahğm 
ıirayet ihtimallerinin &allne , .. 

Gönen Hapishanesinde 
Bir t<avga Çıkh 

Ginen haplehan••I •• 111ebkOmlar 
G6nen (Haausl) - Haplabuede bir kaYga çıkmıf, mahk6mlardan 

lbrabim, Kıpb Y aıan bıçakla yaralamıfbr. Kavga unaaında ayırmak 
için araya girenlerden de bir kaç kiti yaralıuımııtır. Vak'a llzerine 
baplıanede bir arama yapllmıı, ekmek içeniae ıaklanmlf bir bıçak 
bulanmuttm. Kayga edenler mahkemeye YerUmiflerclir. 

Alaca Postı KDdUrlUgU 
Alaea: Çorumda ( Humal ) -

Poıta Mlldllrll Hal6sl Beye, 400 
lira ihtilb ettiği iddiaaile itten 
el çektirilmlttir. Yerine Ankara 
telgraf muhasebe kaleminden 
Cemalettin Bey tayin edilmiıtir. 

çilmittir. Şehrimiz Millet mek
teplerinden 200 erkelc, 40 
Hanım talebe mezun olmllflur. 

El'aziz Fırka intihabı 
El' aziz (Hususi) - ncaret 

oduı lntihabab yapılmıı ve C. 
H. F. 11nca namzet r6aterilea 
Kııoğlu Haaan, Azizaalı lbrahi1J1, 
Sungur zade Ahmet ŞilkrD, Ba
ltıkeminl zade Vebap, lkhsat 
Bankuı m0d8ril Haca Kadir, 
Arpacı sade Mustafa, mlltekait 
Hadır Beyler aeçilmiftlr. 

t-G,_e_n-çl-ilc---ıı._ 
1 

Acaba Neye 
• 
istidadım 
Var? 

Birçok fikir veya hareketlerin 
bazı noktai mUıareketleri vardır 
ki ıizi istidat •e meyliniz hake 
kında tenvir edebildiği gibi ılı 
de onu dikkat ve basiretle mtı
IAbaza etmtıliıiniz. 

Bir kitabı kanıhTırken bit.. 
ha1Sa . harflerin tekli, dizilişi, 
kAğıdsn cinsi, fasıllann sureti 
takaimi, resimlerinin inceliği ye 
bqlıklarının tertibata nzerinde 
dururuz. Bu dikkat acaba tipoi
rafiyo olan meylimizin bir nişa
nesi olmaaın •• 

Sokakta birçok mağazalarhl 
6ntınden hiçbiriaine dikkat et
meden yOrOrken birden bir Ylt
rinia annnde duruyorsunuz, Bu
rada teıhir edilen etya, tefel'l'U
ahna kadar aizi alAkadar ediyor. 
Bu t~Yakkuf ve alAkadariak hlg 
bir fikir ve menfaat için deiildL 
O halde csbab:nı ara7t .rımz ve 
buradan bir netice çıkarmaz. 

Birkaç arkadaıla muzik din
lediniz. Bir ıaat aoura, bir gila 
•onra. bulAsa bir saman aoma 
hanginiz kolaylıkla o parçayı 
tekrarlıyorsa onan en akostilr 
kulağı var demektir. 

Mektepte hesap meselelerini 
ea eYvel aiz mi hallederdiaiz? 

Arkedaılannızın içinde han
gilerini sever, hangilerile .beraber 
bulunmak iftiyakını duyar11nız. 
Bunlar ne yapar. Sizinle ne 
konuıurlar? Birisi bir bona ko
miayoncuıudur. Onunla daima 
kıymetlerin meddlcesriae, ape
külhyonlann hafi kombinezon
larına ait muhavere ve mllnak .. 
talar yaparS1Dıı. Ôteki btıyilk 
bir hububat tacirinia kltibidlr. 
Size alelekaer hububat piya .. 
aaadan bahseder ve arpa mezrge 
abam tehlikede olduğu daha 
timclldea a&ylenclithal izah eder. 

Bir diğeri bir ıan 'at evinia 
memurudur. lılerine nezaret etti
ği yeri görmek llzere sizi ele 
g6t0rllr. Size ıizi hiç 11kmıyaa 
miaall~rle birçok tafsillb Yeriyor. 

Bu Oç arkadaıınızdan baogid 
aizi allkadar etmektedit ? Hanp 
ıini daha fazla •• canla bir m• 
rak Y• tec ... tııle latifsar ediyor
aunm. Elbette bir gtlo ba tece• 
daDnllzll tahrik edene ı 

- Senin patrona bendea 
bahaedemez miıin? •• diyecekaini1. 

Lisede iken kimyaya merakı

nız YardL Bu fen fikrinizde ea 
ıenit mevkili tutmuştu l Ecı1mıa 
terkibabnı 6ğrenmek istiyordunuL 
BIUtln düsturları ve ıureti iıtilı
raçlanm ezber biliyordunuz. Ho
calannızın hakkınızdaki tevec
cDhlerini, hUanil nazarlanaı görD
yor, duyuyorsunuz, Her aene bi
rind mftklfatı aiz kazanıyorsunm. 
O laalde tahaillnizin aibayetiade 
bu keyfiyeti ihmal etmeyiaia. 
Mllmkllnae eczaea olunu, Bu aa
nıfı muYaffakiyetle baprmak içia 
bll,nk bir kablll,.tl haiılİniz. 

Kazara rubaaau h&ldm olaa 
m.,U ft .,...,. muhalif belki ele 
mulıuam bir muhitte bulunmama 
mllmkladlr. Meseli alz denİIİD 
tehlikelerine g&ğOı ıeren bir 
bahriyell olmak Yeya dOnyanaa 
IAI& k6ıelerine medeoiyethı o• 
rana 16tllren btlyOk ıeyyablan 
talJit etmek anuaile tutuıurkeD 
dOoyadan uzak knçnk bir köyde 
bulunuyoraunuz. Etrafınızdakiler, 
arkadqlarınız fikir ve projeleri-

( Devamı 10 UDOU ıaıfada ) 
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BARİC:I TELGRAFLAR ı Gönül işleri 

Amerikan 
Parlamantarizmi 
De i/las Etti 

• • q Evlenınek lstigen 
Devıet er Anlaşabılecek Mı r Gençler Neden 

Korkuyoı"lar ? 
Amerikanın yeni Cümhur Retal 

kısa b r zamandanberl İf bat adadır. 
fakat bu it başına geç"tin teair lerl 
daha timdiden kendini glSılernılyo 
ba1lamıştır. iddia edildiA-ine göre 
Amerika bü.kQın•t makinHinin. harp 
ıenel~ri hariç olmak Ozere, timdiy• 
kadar bu derece muntazam lt !edi~i 
görillmemi,tir. Son bankalar buhranı 
ise müteveffa Vilıon samanında 
söze çarpsn bir nevi diktatörya 
teaiılne vuile olmuıtur. Şayanı d ık• 
kattir kl hürr:yet tahdit eden bu 
Yaziycte rııtmen yeni idare tekli 
cok iyi neti.cc.er yermekte, kongre
,. aönderllen kanun llyih:ılarının 
bu kadar çabuk kabul edildikleri 
hatırlanma maktadar. 

Hey'etler Do··rt er Kon- "Askerliğimi çoktan bitirdim. 
' Aı çok tecrübeli bir az. da yakı• Cenevredeki 

feransını Protestoya ·H 1 1 ırklı bir gencim. istikbalimi de 

azır anıyor ar temin etmiş. bulunurorum: Şimdi 
blltun emehm nıes ut bır yuva 
kurmaktır. Fakat v~fasız zamane 
kızlar .ndan korkuyorum. BugünkQ 
kızlarm bütün ihtiyaçlar.na tatmin 
etseniz bile, bir erkekle yaşıya• 
cağma kani değilim. Bugün hay• 
siyet vo izzeti nefsini bi.en, kal
bine ve sadakatine gUvenilebilen 
bir k z bulmanın ne kadar gllç oldu
ğunu takdir edersiniz. Böyle bir 
kızı nere do vo nasıl bulabilirim?., 

Bunun ıebebi ıudun ReiıicOmhur 
Roozvelt, konj"reyl çalaıtarabilmt:k 
lç"n Koküa den ılen uıulo müracaat 
ed"yor. Bu uauı. kongreyi teıkil 
eden fırkalara, bir meselenin umumi 
cclıede müukeruinden evnl top• 
lamak. fırkanın kararanı teapit H 

fırka an11batnı ileri ıilrerek bOtDD 
azaya kabul ettlr'!Dek, ıonra aleol 
celsede, lolerl bir rırpıda Lal• 
l•tnıektir. Onun lçlndir ki terak• 
•ipıorYerler i•mlni alan •• gerek 
tlemokrat, rerek cümburiyetçl fırka· 
ların bir kııım azaaından mütet ~kkll 
bulunaıı rrup, mubt•l.f fırkalara 
karşı aenelerdenberl yapaJ.'elditl 
obdrilkıl7on aiıtominl tak'p edeme• 
mckteilr. Ayni zamanda parlamento 
Alemini 1akın -:lan tanıyan M.Rooıvelt, 
ınlllet mOmcsslllerlno iş gördllre1 l?• 
dirmek ye haz.r adıj'ı 11labat proje• 
lerlnt lcabul ettirmek iç"n gayet 
maharetle hareket etmekte ve idare 
değlşme•n in bir lcıbı olarak memu• 
riyetıerde yapılması li:ıımielcn te• 
l>oddüllerı, Lu projeler:n kabulnne 
talik etmektedir. O ıuretle ki aözilnil 
dinleyene bu mükifatlardan istifade 
td bi ocefıı kanaatini vermektedir. 

)#.. 
\ Dünyanın en liberal cilmburfyetl, 
iftihar edcgc~d ğl lıberaliımln ipini, 
lıte böylece, kendi elile çekmlf 
o:uyor. - Silrf\'\"V& 

Mail B.r Razalel 
Bllkret 23 - Gnete'er n 3ğrendik

lcrhe göre ÇekoıJovakyadaki Skoda 
fabrlkasana lapılan ıipariılerdeı Ro
manya naz ırları bazı mail kazançlar 
sıkarmışlar, bir milyar !eylik bir 
parayı aralarıuda payJaımıt'a,.dar. ' 

Skoda fabrikaırnın BOkreşlekl au
beainde yapılan araıhrnıaleıı da mc• 
auliyetl muc p baıı ·.eılkalraran orta• 
dan kayl:o' du~u görülmüştür. 

ı• .. ( l .. 't ...... TEFRİKA 

Cenene 23 - SilAhları bı· 
rakma konferansının . tehiri ka• 
rarı, orta devletler arasında kuv• 
vetli bir heyecan uyandırmışt·r. 
Lehistan mümessili daha bugiln 
memnuniyetsizliğini göstermiştir, 
Romanya murahhaıı M. Titülesko 
bu hususta fikrini açıkça söyli
yecek, hatta kUçOk itilafın (yani 
Romanya, Yugoslavya ve Çekos
lovakya itilAfmm ) Musolini planı 
hakkmdaki fikrini izah için 
Paris'e gidecektir. 

Fransa Tehtrl letem1yol' 

Fransa konferansın teh.rlnl 
ltememiştir Ye iıtemiyecektir. 
Şayet tehir karan kabul eailirse 
Fransa tehir mnddetinin temdi· 
dini istiyecektir. Birçok heyetler, 
bllyllk devletlerin teşebbUsUnll 
yani dörtler konferansını protes
to etmek için tahriri beyaıına
meler yazdıkları •öylenmektedir. 
Makdonald projesinin tetkiki 
işinin şimdilik pek ileri aidemi
yeceği zanoolunmaktadır. 

Komisyon Mesaiye Devam 
Ediyor 

Cenevre 23 - Silahları bı· 
rakma konferans n n umumi ko
misyonu mesaiye devam etmiyo 
karar vermiştir. Karar verilirken 
reis, aıalara tehir veya devam 
hakkındaki fikirlerini ormuş, 
bütün meclis sOküt etmiştir. 

M. Tıtülesko bu sükutun me-
sniye devam mtınasına geldiğini 
izah dmiştir. Komisyon yarın 
Makdonald projesini tetkike baş• 
lıyacaktır. 

Fra:-ı•ız BaşveklJI Ne Diyor? 

Pari~ 23 - Başvekil M. Da• 
ladiyc. ve Hariciye Naz rı M. Pol 
BC1nkJr, A\·rupa siyasetindeki 
gergıııliğl gidermek için yapılan 
mlb:akerelcro itimatlan olduğunu 
ve bu mllzakerelerin Loıan, Lo
karno itilaflarile, Milletler Ce-

( Denmı 8 inci eayfa la ) 
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İHTİYAT ZABİTi 
ROMAN 

Muharriri: BUrhan Cahlt 
V .ııiyetimiz cepheden pek iyi- yolladık. Bölilk işlerine zaten ben 

dir. Fakat Gaz.zenin yeri lngiliz• bakıyordum. Çabuk geldiiin iyi 
lerio lahinedir. oldu. Haydi delikan?ı timdi ra· 

ÇilnkQ ıağ cenahımıza deniz· batına bak. Başçavuşun da iyi bir 
den ateş alt na alabiliyorlar. lstanbul çocuğudur. Ben alay ka· 

Ne çareki biz burada tuhın- rarg5hana kadar gideceğim iki 
maaak zarif aahil boyu Beruta saat eonra gelirim. 
kadar lskenderona kadar yü- Tabur kumandanım tam lste-
rUyecek. Bundan 6tnrn (Gazze) diğim gibi babacan, teklifsiz bir 
de tutunmak llıım. Herhalde arkada1- BölUk işlerine derhal 
erkAnıharbiye bunu dllfUnliyor. baıladım. Yarım saatte enam 

Senin bölllk karargAh;n bu· geldi. Bölüğün iki takımı daha 
radad1r. Yani beraberiz. Birinci ileri hatta imiş. mevcut iki takımı 
b&llik benim bölnğDm demektir. saf harbe alarak tef ti.ı ettim. Baş• 
Binaenaleyh sen de çok ı ktnta çavuı açıkgöz bir ıey. Beykrzlu 
çekmeuin. Efrat gayet pişkindir. sporcu bir genç. Takım Efradı 
Burada istediğin kadar binek hay- da öyle. Cephede ol mal arma 
HDI var. Değiıtir, dej-iıtir bin. rağmen kıy af etleri oldukça mun-
Eşyan ner'ede? taz.am. 

- Alay karareAbındal Yiyecekleri de temiz çık ıyor. 
- Şimdi iki asker yolla, ge- Bol bol et yiyorlar. Sonra Gazzo 

tlrsinler. Senden evvel birind bö- hahçele:rinde yetişen incire benzer 
IUk kumandanı pek tapon ıcydi. bir fey var. Araplar aabbare 
Oç gilnde bir hastalanır, iki glln· diyorlar. Frenkçesi kaktils olacak. 
debir bayıl.rdı. Buranın ha•;ası Bu da mey•a yerine geçiyor. 
yaramadı galiba.. Oou Kudfise Hani lıtanbulda havuz kenar-

GCya dOnya eulhunu temin fç!n Avrupa payıtabtlannı dol&f'ln fkf fnglllz 
deYlt"t adamı: 8.&~da logiUı B.ııveklll M.ıktlonald, ıı:>lda loglll'I Hariciye 
Nazırı Slr Con Simon. 

Hitlerciler Ecnebi Gazete
lerini Protesto Ediyorlar 

Ber1tn 23 - Rayştağın salah ye • 
tar encilmenl, henü& hapishanede 
bu:unan sosya~ demokrat meb'uıı a• 
rıa parlamento içtimaında bulunmak 
üzere tahliy11 edılmclerl talebini 
reddetmiştir. Prusya < iycti dün açıl· 
mışt r. Celsede komOnistl~r 1'ulun· 
mamıştı r. Ekaerl.,· t Hit lcr cilerdc 'dl. 
Ecnebi Gazetalorlnl proıeato 

Beri n 23 - Gnztteler bı.basaa 
Am r kan ve fspanyol gnzetelerin ın 
Almanya vaz ye i haklcın~ald haber· 
l"r:ni protesto elmekted r. Hilb.Qmet 
ecnebi gazetelerin neşr iyatına karşı 
ş : ddetli tedbir er al C'\ Khr. 

lsveç KomUnlatlerlnln Prote•tosu 
Stokholm, 23 - Komlln ıatler, 

Alman aefarrthaneaine H t:crci bay• 
rotı çekilmeıini protesto etmek için 
fiCfarethane lSııilnde bir n0mayif 
J.ıpmıılardır. 

BerJJnd• Tevklfal 
Berlin, 23 - iki avukat, bir Ya• 

larında kaynana dili dediğimiz 
mavimsi, dikenli, çirkin bir 
ıey var ya. hte o, O amma 
onun vzmanı. odam boyu oluyor 
Ye incir gibi bir şey meyva Yeri• 

yor. 
O akıam blıim ala1ıın karar

gah nda mülAzım Kemalla bu
luştum. O da iyi bir tabur ku
mandanına dUşmUş. Fakat efrat 
Arap ırkındanmıt- Hiç memnun 
deği.I 

Henllı kuvvetli bir muharebe 
halinde olınadığ mız için menzil 
kararg6hı zabitler içiıı Gazzedeki 
eski bir vi!lAda g Uzel bir tablidot 
yapmış. ilk akşam burada çöp
lcndik. Cephe olmasına rağmep 
tatl sı, tuzlusu yerinde bir yemek. 

Burada talimgab arkadaı'n· 
nndan üç kıdcmliye rastladık. 
Fakat bunların biri makineli 
tüfek b81llğUnde, biri de istihkam 
kıt'asında.. bir de yaver. 

Burada daha aamimi bir silah 
arkada~lığı var. 

Amir, kumandan, rUtbe fark
larına ancak temiz bir dostluk 
içinde dikkat ediliyor. 

Mevzi Kumandam Kaymakam 
TiJJerde iyi bir asker. Yanında 
bizim tali:ngah arkadaılarmdan 
mülazim Suat hem yaver hem 
tcrcümaa. 

hudi mağnzaaı 

mcl :sı ıoıyalist 

rnitlir. 

mQdflrD, belediye 
zalara teYkıf edil· 

Ray.ştag Yangmı 

Berl:n 22 - Rayştag ylıngını 
hakkında tabk:kat yapan hik"m, 
maznuıı komllnist Lübbenin, 19.25 
l:!neı nde de Sofya kil scai:ıe yapı an 
suikast dolay ıl e idama mabkQ.n 
edildiğ i ni "cöylemitlir. Tahkikat yan• 
gının komÜ'l sf er taraf .odan çıkarıl• 
dıA-.nı sıöalerınekted r. 

Amerika'da içki Yasağı 
Vat ngton 23 - f çkl memnulyetl• 

nl kaldaran kanun Reiacumhur tara• 
fından imzal.rn mışhr. 8 ninndıın iti
baren 13 d<:vlette içki a;1tııı bAşhya• 
caktır. 

Mülizim Suat çok kibar ç~ 
cuk, Almancası, Fransızcası kuv• 
vetli. Hukuktan da çıkmış. kafalı 
terbiyeli, temiz bir , aile ço
cuğu. Ben imle araı.nda iki mü• 
rettep var. Ben ondan daha 
kıdemliyim amma cepheye ben• 
den evvel gelmifo Yemekten 
ıonra mü)Azim Kemalle beni 
kaymakam Tillero prezante etti. 
Alman kumandanı takdirle, ha• 
raretle ellerimizi ııkta. 

Ben Mühendis Mektebinde 
iken biraz Almancaya çalıştığım 
açın başım gözünü yara yara 
konuşabildim. Maamafih burada 
çok kahraam Almancam ilerliye
cek. ÇUnkO Suat her akşam 
konuşmama yardım edeceğini 

ıöyledi. Karargahtaki odam 
güzel, iki emirber seçtim. İkisi 
de cin gibi çocuklar, tuhaf tesa• 
dnf, başçavu~ HOınO Beykozlu 
idi, bunların da biri lıtinye!l, 
biri Kadıköylü. 

Tabur kumandanı da lıtan
bullu, Şehremininde otururmufo 
Kıdemli ylizbaıı Sadi Bey ankin, 
kalender bir asker. 

O daha fnoıla meni tertibatı, 

tahkimat ile ıneşgul. T ecrilbesi 
de çok. 

Bilbaua Çnnakkalede ıiper 

Ankara: Mim 
Bu suali fu tekilde de ıora• 

biliriz. Namuslu aile kızlarile n~ 
relerde tan ışmak mümkündür? 

Halolarda mı? 
Tiyatro te sinemalarda mı? 
Aile toplantılarında mı? 
Mekteplerde mi? 
İt hayatında mı? 
Sokakta mı? 
Bence bunların her birinde 

ve bayatın her safhasında insaa 
namuılu bir aile kızilo karıılaşa• 
bilir. Birkaç kızın yani ~ yola 
git~e,.ı, bfitOn kıdann •dasıı 
Ye ai!, yuvaıı kurmak kabi iye
tinden m•hrum olduğuna delllet 
etmez. Hem niçin bu kadar geri dD
tllnilyoruz, Avrupalı kızlar, bizim 
kızlarımızdan daha serbeıltirler. 
Onlar evlenince mes'ut yuva kur
muyorlar mı ? Buglinkil nesil 
evlenen kız1arın kurdukları yuva
ları hiç görmedinız mi ? insan 
bedbin bir bakışla etraf . nı süz
düğü zaman her vakit fena şey
ler görebiHr. Fakat büküm verir
ken ihtiyatlı olmalıdır. Birkaç 
kişinin kusurunu umuma teşmil 
etmek doğru değildir. 

Kabul etmeliyiz ki, kız da 
bizim gibi sinemaya da gidecek• 
tir, baloya da Pidecektir, eğlen• 
ceye de gidecektir ve yabancı 
erkeklerle de konuşRcaktır. Bıli• 
kiı kafes arkasmda kalmış, ha• 
yattan uzak ya1amış, erkeği yalnıı 
hayalinde tanı mı~ k z!ardan korkU< 

nuz. Ailelerimiz arasm r! a mukadder 
kocalarını bek'.iycn Te } uvası için 
hazırlanan ne kadar kıılarımıı 
vard r. Bunlardan birini bulmalc 
okadar gOç değildir. Bu daha 
ziyade tan ıdık meselesidir. Bir 
tanıdığanız ıizo neler bulabilir. 

HA'.~'1,tTl~YZE 

muharebelerinde çok bulunduğu 
açın ıipcr tahkimatını çok iyi 
biliyor. 

ÔğJe Ye aktam yemeklerinde 
bütUn zabitler buluştukları zaman 
çok neş'eli ıobbetler oluyor. 
Gaııeyi adam akıllı 6ğrendim. 

Burada deniz hasreti de yok. 
Fakat keıki olaal. ÇünkU Gazze
nin garp kısm na yalıysa deniz
den Jngiliı Monitörleri aruıra 
çimdik atıyorlar. 

Biı vakitsiz, habersiz geri 
bombardımanlarına (çimdik) diyo
ruı. Bizi biraz gıcıklıyor. Okadar. 

Kasaba ile deniz arasında 
kUçUk bir de orman var. O da 
olmasa deniıden tabak gibi gö
rUleceğiz. 

Maamafih fns;Uizler ht!rıeyia 
bol olduğunu gösterlllek ister gibi 
Monitör bombardımanı bi~er bit
mez. Tepemizde keşif tayya-relerl 
görülüyor. 

GörUlnı·or amma b"z:e bir ıey 
yaptıkları yok. Biz de ıilAb atmı• 
yoruz. Ahbapça gelip gidiyorlar. 

Fakat iki akıamdanberi ka· 
rar~ahta ne zamnndanberi ı6yle
nen lngiliz taarruzunun artık 
beklendiğinde-o bahıediliyordu. 

Bizim toprak siperlere biraı 
daha kum torbası attık. 

( Arkıt.11 •ar ) 



e Sayfa 

Dünya Hadiseleri 

Casusluk 
F aaligetleri 
Artıyor · 

1 

Casusluk ( aaliyetlerinln art· 
maıı demek, bu iti yaptıran 

Her Tarafta devletlerin biribir· 
lerine kuıı düş· 

Şüpheli manlıklarının bir 
Adamfor ez da ilerlemesi 

Tutu!uyor demektir. Son za• 

manda Almanya ile Fransa, F ran· 
sa ilo İtalya, İngiltere ile F ran-a, 
Rusya ile İngiltere orasında ya· 
pılagelen vo bunu yapanların çok 
defa tevkif edilmeleri neticesini 
veren casusluk vak'aları bir hayli 
fazlalaşmıştır. Bir Fransız profe
ıörünün halyada yakalanıp mah· 
küm edilmesi, dört İngiliz mil· 
hendisinin Rusyada zanaltına 
alınmaları, bu \•ndide göze 
çarpan en ıon ve mühim 
hadiselerdir. Son günlerde ise, 
cenubi Fransnda, Fransız istih· 
kAmlannm sırlarım ole geçir
miye çalıtan iki ltalyan erk4m· 
harp r.abiti tutulmuştur. Bunlar, 
amele kıyafetine girerek İtalya 
hududunda yap:lan Fransız istih· 
kAmlarmın inşaatma iştirak etmiş, 
icap eden 11rları elde elmİf, fa. 
kat ıon dakikada yakayı elo 
Yermişlerdir. İtalyan r.abitlerl, 
aldıkları malümatı taııyan kAğıt• 

Jarı ltalyaya geçirmek için naııl 
bir hareket yolu takip etmek 
IAz ımgeldiğioi müzakere ederler• 
ken bir iiçüncU tahıı bunların 
ıözlerıni işitmiş, Fransız zabıta· 

ıma haber vermiş. Zabıta bu 
ameleleri yakalamış ye Ozerlerin· 
de Fransız istibkAmlarının kroki· 
lerinl bulmuıtur. Bu ameleler, 
easusluk ittibamile tevkif oJuo
muılardır. 

* yeni Amerika RelılcUmhuru 
M. Roozvelt iş başına ------llıtigarlataı, geleli ancak ya• 

M k rım ay 'kadar ol· 
a am du. Onu, resmi 

mak•mına oturmadan evvel gö
renlerle aradan geçen . kısa ça• 
lışma camanından ıoora temua 
muvaffak olanlar derin bir hayret 
lçinrlo kalmıılardır. Çilnki yirmi 
fi1n evvel, yllztı çizg•siz, ııhbati 
yerinde g8rünen Roozveltin çeh· 
reıinde ıimdi derin çizgiler peyda 
olmuştur. Çilnkl yeni RcisicUmbur 
lıten başını bile lcaııyacak halde 
değildir. Hatt.ı bazı gecelerini 
uykusuz geçirmektedir. M. Rooz· 
Yellin aıhhati, esasen bozuktur. 
Ayakları 1akatbr. Bu '!{idiıle 
ııhhatinin büıbütUo bozulma11 
korkuları başgöstermitlir. Ame
rikada, CUmhurreislerl, ayni za. 
manda kabinenin de reiıi ol· 
duklırı için blltlln işlerle yakın
dan alAkadar olmak mecburiye
tindedirler. Son buhran milnase
betile kongreden fevk;ıl4de ıa• 
IAhiyet alan M. Roozvelt eski· 
ıinden çok fazla çahşmıya mec
bur bulunuyor. 8u hal, onu, 
yanm ay ıçindo ibtiyarlatmııt.r. 
Hı&lbuki daha önllnde geçirecek 
dört uzun 1ene var. 

ounyaoın en kıymetli •• 
e$ıiz pulu elyevm Amo· ,------En Nadir rikada ve M. 

p l Haynd isimli bir 
u kollekıiyoo me-

rakJısın.n elindedir. Bu pul, İngi
liz Gilyanına aittir ve Amerikalı 
tarafından 90 bin liraya aabn 
alınmıştır. M. Haynd bir hafta 
evvel Yefat etmiıtir. Kolleksiyonu
nuo 1atılması muhtemeldir. Onun 
için pulculuk Alemi timdi biribi· 
rin• a-irmektedir. Taliplerden biri 
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Kara Kaplı Kitapta Cebeli G~ç~n B!lmece

F··ıf ··ı·· K f d e· M f• mızı Dogru ll U U eş e en lr en 1 H~!!!~~'1.!?.rm•b·• ı 
308 ıeneıinde ıaray yanrlitin• 

den alınarak Erzincana nefy .. 
dildiğim gDn, içimi bllynk bir 
sevinç_ aarmııtı. Sllngülil muha· 
fıılar.ım arasında ıısız yollann vah· 
şt ıükiinetini dinleyerek iler• 
ledikçe, hllrriyete kavuıan bir 

kUrek mahkumu gibi, mahiyetini 
tayin edemediğim bir heyecana 
kapılmııtım. 
Saraydaki par• 

Jak mevkiinden 
alınarak menfaya 
gönderilen bir 
ndamın ıevin· 

cini belki biraz 
gario bulursunuı. 

Fakat bir ha• - Memnun oldum oğlum. Seni binbaşı gaptrml-
1 ishanedcm farksız olan "Sarayı j ıırmalarına takabilmişti. Fakat J 
şevketihtivagı cenabı tacidarı kwıdisindekl hırııcah ve ikbalpc· 
azami ,, de bir mabkümun haya• reıtlik adeta bir hastalık haline 
tına zaman zaman gıpta ederek gelmiıti; feriklik ıırası gelmiıkeo 
geçirdiiimiz ömür, henüz genç hile ile bu hakkının başkalarına 
ya,ıma rağmen beni bütnn verildiğini iddia ederdi. 
dilnya hevea ve arzularından Bir giln, .. Moıkof,, kışla1ındakl 
u.ıaandırmııtı. odamda yalm.zdım. Kapı ıe11izçe 

Sürgün edilmek, ıuaadığım açıld; içeri Şevki B. girdL S-aray 
hürriyete beni k smen olsun ka· ahvaline, hUkUrndara bir arizan ın 
vuşlurduğu için bence kakikl bir nasıl gönderileceğine dair birçok 
"Halas,, olmuştu. içinizde, hare- ıual ıordu. Bildiklerimi anlattım. 
ketleri böyle kayıt altma alınm·o, Fal<at Şevki Beyin halinde gör-
hürriyetsizliği tntmıı olanlarınız düğüm fevkaladelikten merakımı 
varsa eminirn ki benim o andaki 'da yenemedim, sordum: 
sevincimi tabii bulacaklardır. - No yapacaksın ? 

Menfada biribirinden farksız Şevki Bey uzun bir 
günler geçiriyorduk. Başl ca meş· tereddütten ıonra birdenbire: 
g alemiz kitap okumak, bundan - Sana bir sır tevdi edece• 
artan santlerde de bazı tuhaflık· ğlm, yemin edermisin? dedL 
lan ve gUliinç saflıkları bi2i neı'· iıtediği teminatı aldıktan ıonra: 
elendiren arkada,lara takılmak, - Bir 14yiha hazırlayacağ zl 
azizlik etmekti. Bu suretle en diye başladı. Biliyorsunki uı.ua 
çok sataşılan dost .. Deli Şe•ki zamanlardan beri mütalea ve te• 
Bey " iıminde bir piJade kola· tebbula meşğulüm. YUzlerce sene 
ğası idi. evvel yazılmıı el yazması bir 

Deli Şevki Beyle beni:ıı ah· GürcU kitabında ••• 
baplığım ·tabiri mahsusile. çok Derb~l ıözllntı keıtlm ve 
kadim idi. Ben henilz askeri alaylı bir ifade ile: 
rl\ştiyeıine ıiderken Şevld Bey, - Aman, Şevki Beyi dedim. 
Şehzadebaşı karakolunda mUIA· Derme çatma bir GUrcll lisanı 
zimdi. Evimiz çok yakın, ayni var ammal •• Yazııı, edebiyatı ve 
zamanda akrabamdan bir erki· kitabı olduğunu bilmiyordum. 
mharp zabitinin de tanıdığı ol· O, kaşlarım çattı ve çok kat'I 
duğundan Şevki Beyin yan na ıık, ve ciddi bir lisanla devam etti: 
aık gider, ondan meraklı bir ma· - Eveti yfizlerce ıene evvel 
aal gibi askerlik hik4yeleri, kah· kaleme alınmıı bir GilrcO kita· 
ramanlık menkibeleri dinlerdim. hından mevkii coğrafisini şimdi· 

Şevki e~y daha o zaman keo- lik gizlemek mecburiyetinde ol· 
dislnin " Gürcü,, asılzadegAnın• duğum mühim bir kıt'anın me.-
dan olduğu•u aöyler ve dünyanın cut olduğunu öğrendim. ismi 
en kahraman ve cenglver bir "ArzıfillfilJ,, veya •CebeliflllfUJ,. 
ırkı olan Gllrcll hanedanına olan bu kıt'a yedi n1ilyon ktısur 
ırnevıup olduğu baJde kadro mUslUmao ahali ile meakOndur. 
kıymetini bilmediklerini, gadre Fakat, halk cahil ve vahıl bir 
uğradığım anlatırdı. Fakat, he- haldedir. 
men her defada, harikulade zeki Şevki Beyin asabi bir buh· 
'te kabiliyetinin takdir edilerek ran geçirip, geçirm~dif ini anla• 
gilnUo birind• muhak:kak "seras· mak için i. ikkatle yfizOne bak· 
'- ı - tım. O, ıllk6netle ılSzUne devam "er,, o acagını da ilAve eder 
beni de bunlara inandınrdı. ' ediyorau: 

lıte böyle eıki bir aşina ile - Şimdi fikrim tudur: Bu gay· 
uzun aenelerden ıonra menfada rimekıuf kıt'aya j.!idip halkı ipti· 
buluşmak bilhaua benim be sa· · aaııı==::::;==~=:sı:.::====--===-• 
bıma ço~ hazin, fakat biraz 1-.... SON POST ANIN 
teselli verici bir fey olmuştu. JLAN FfA TLERI c.~ 
"stJrask6r,, Jiğe ulaımak HYda- 1 · • 
ıında olan ŞeYki Bey bu kadar t-lIAııın wk sütun t satırı gaz.etenin 

k k metin yaıısile vaaatt 4 kelimedir. 
1 ne .onra anca " olaQ-nı 

e "' ı 2-Aynl yaz.ının 2 satırı t aantimdlr. 
c:: ===- 3-Daha kalın n daha ince yazılar 

İngiliz Kırahdır ld gayet zengin santim flo hesap edilir. 
bir pul kollekıiyonuna sahiptir. 4-Sayfaaına göre fllnlar Afağıdakl 

• fiıı.tlere U.lıidir: 
Vaktilo bu pulu almak isteyip. Snfa ~a.nttml 
te Amerikalı ile iddiaya giriıe· 1 inci 400 Kr. 
miyen Bürrlls iaimli bir Fransız 2 • 250 • 
da vardır ki o da pulu almaya 3 • 200 • 
taliptir. Bakalım, bu buhranlı 4 • 5 • 1 00 • 
samanda kim kesenin ağzım Diğer eayfalarda &O • 
açarak bu nadir pula tabip ol· Son l&yfada 2!5 • 

malı iıtiyecek 1 ••••••••••ıııııııııııııııııııı 

daJlikten kurtarmak, muntazam 
blr ordu Te idari teşkilit kur
duktan ıonra hlloklra arzı mal6-
aıat ve bu kıt'ayı kendisine bed;ye 
eylemektir. Hiç ıüpbesiz hakan 
hazretleri bu hodiyemden çok 
memnun kalacak ve beni de oraya 
baıkumandan nasbedecektir. İşte 
o zaman senide " Serasker ,, ya
pıp yanıma alacağım •• 

Şevki Beyin keşfettiği " Ar:u 
FUlfül" bikAyesine gülmemek için 

kendimi zor zaptedi· 
vordum. Dudaklarımı 

ısırara!u 

- Mükemmel it, 
azizim, dedim. Keşfin 
barikUllde! Fak at lAyiba 

yazmak ' doğru değildir. ÇünkO 
sana rakipler çıkar, keşfettiğin 
kıt'a elinden gider •• geJ, sen bir 
telgraf çek, " Şif ahi maruza
tım fla,dır ,, de •• 

Hemen oracıkta bir telvaf 
mllsveddesi hazırladım. Şevki 
Beyin imıaıile, " Maruzatı mü
lıimmel şifahlgem flardır. ..Sa
ragı hümagana mttsadet makru• 
na celbimi idirlıam ederim. 
Mealinde bir ıeyler yazdık. 

Bu telgraftan iki hafta ıonra 
emir geldi; Şevki Bey aaraya 
istenildi. Birkaç ay ıonra haber 
aldık ki: Şevki Bey binbaşılığa 

terfi edilerek 4'Yaveri lıarbi haz· 
reti ıehrigari ,, a.fatile ıarayda 
ahkonulmuı .• 

Bazı aamiml arkadaılara 

., Arzı Fülfül " hikAyesini •~ 

!attım. Hayrette kaldılar. 

Aradan seneler geçtL Sultan 
Hamit malum ıerait albnda meş
rutiyeti kabul ettiktep sonra affı 
umum1 ilin olundu. Ben de on 
alta sene sUründilğüm menfaJar
dan döndOm. Bir gün lıtanbulda 
deli Şevki Beyle karıılaıtım. 
KelJI, feJli bir hOnkAr miralayı 

olmuıtcı. Hoı, beıten sonra llk 
ıualim mahut "Arzıfülfül,, hikl
yesini sormak oldu. Deli Şevki 
Bey gllldft, poı bıyıklarını par
maklarile tarayarak anlattı: 

- lstanbu1a gelince dotnJ 

ıatı ıahanenin huzuruna kabul 
olundum. Şevketmeap efendimiz 
keıfiml dikkatle dinledikten 
aonra: 

.. Memnun oldum oflum, ded~. 
Vakti merhununda hizmetinden 
iılifade matiubumuzdur. Seni bin
baıı yaptım. Dua et 1,. buyurdu
lar. Derhal ayaklarına kapandım. 
Şevketmeap efeodimiı ıırtımı 
okııyarak beni 1erden kaldırdı. 

Şevki Bey biklyeaiıil bitirince 
bir hayla da .. Jön Türkler" aley· 
l:.ine atıp tutmuıtu. 

3 t mart hldiıeainden ıonra 
Abdülhamit devrilince Yıldız sa• 
rayını dolduran dört beı yOı 
kadar .. Zati lıazrdi clhanbagı,. 
muhtelif yerlere dağıtılmışlardı. 
Bu arada miralay Şevki Beyin 
hi11eaine "Yemen,. babet etmir 
ti. "Zavallı, Yemenden mllthiı 

Drkerdi, korktuğuna uğradı.,, Di
ye diitllnUyorduk. Fakat Şevki 
Bey Yemene gitmedi, gidemedi. 
ÇOnkO zavallıcık .. yemen,, habe
ri Ozerine teeasilrOnden hastalan
dı ve kııa bir müddet ıonra da 
Glüp aittL 

Nakleden: Alımet Naim 

Birer dolma kurfun kalem 
alacakları 

lstanbul kız. Orbmektep talebesin· 
den 169 Şaz.iye, lstanhul 43 Uncu 
mektc:' talebeeiralon :l6 L<>yla, H yb"U 
nda Orta mektep talebl siııdon 20 ll. 
Sa ft.'lli, lstaııbul 49 uncu mektep 
talel esinden 188 Mitat, Pertovııiyal 

lisesi tulcbes ndon 814 Ş1msl, Nuruos• 
maniye'do Tasvir sokağında 18 numa
rada İbrahim, Osın.ln Bey post.ah ıne 
karşısınd-a 23 numaralı ha.neı\o Ahmet • 
Mustafa, lstanbul kız Ortıııııoktop tal&o 
beıindeıı 119 numaralı IlayrUnııJsa B. 
vo lJeylcr. 

Birer albUm alacaklar: 
Adana'dıı. 6 k An un uaaul mektebi 

tUlebesindoıı 43 nurrınrulı Modllıa, 

Jetanbul kız Ortamektep tnlobosinden 
128 Semahat Nazmi, ı~mir Alaancak • 
Dir;ııcl kordon 244 ismet Muhtar, 
letanbul Divanyol:rnda Acı hamam 
sokağında ( No. 6 ) S:ıynur Hıkmet, 
Rizo Gilllıabar mektebi taleboslııdeo 

86 Neriman, Adana Er' ek lhıcai tale· 
besinden 607 Atıf, Arııavutköy kız 

koleji taleboslndoıı Nedret Sam1, 
Bulgaristan PrnadA kasabasından 

lrfaıı, Ortamektep talebealııdeo 11 No.!J 
Bahriye, Nuruoam.rnlye'Jo Servili 
llo~çit ıokağındı1. hı numarada AU 
Ferit Bey ve H ''11 mlar. 

Birer munt ra defteri alacak· 
tar: 

Kırık • Kale No. 23 Tıp • lf uhıtoe 
Davutpafa Ortamoktebl talebesinden 
853 M. BUrhauettia, T.>kat Cilmhuriyet 
mektebi talebosl ııden 155 Aygao, 
Ankara Dog-ıım evi stajlyerl Sabiha, 
Bolu'da mütekait yflzbaoı Emin Bey 
oğlu Orhan, Ankara lı Uankası vez• 
nodarlarıodan Şerif Bııy kızı Saide, 
Hak ırk oy ikin el llkmııktop talebcsfndon 
~6! Asuman Ihsan, lstaubul 44 Unca 

llkmektep talelıtısindon '16 Sllroyya, 
Kabatat Oazlorınıanpaıa Ortıunektebl 

talt.:besinden SCO Atıf Şevket, Ada• 
na T.caret ltektobl talC'besiııde~ 
17 No. A. Hikmet, lımlr Aleaııcalı: .. 
Birincikordon 244 No. da Şakir Baha, 
Konyada RehberlhOrriyet llektebl ta· 
talebuinden 61 numaralı Kemal, Nfl
de Tacir zade Tahsin B. km Semiha, 
Ortaköy Galalataaaray Jfaeal fUbed 
taleboıılnden 187 Nurettin Mehmet, 
lsaanbul 84 Uncu mektop dördUncQ 
ıınıl talebeaindan ?tHlzoyyen Naz.mi. 

Birer Kartpostal Alacaklar 
Davutpııfa Ortamektebi talebesin• 

den 876 Hayri, btanbul 29 urıc lık.• 
mektep talebeııinden 19 numaralı Mil• 
cahlt, Erbaada ecz.ıcı Cemal B. kızı 
Güzin, Uzunkökrü Gulmahrautbey 
mektebi talebaalnden 51 Fehmi, hmtı 
Alsancak R'ddiilhak mektebi taleb .. 

.ainden 231 Kemal, Adanada HilAllah• 
mer clvarında 104 sokak 14 No. ha• 
nede öz.can Neıet, Adana Gazi 1llr 
mektep talebealdden 699 Bekir, latan• 
bul Muallim mektebi orta k1ım1 tal .. 
besinden 660 Hlrml, Adana Muhtelit 
Ortamoktep taleboılnden T1 Betim, 
latan bul Erkek Mualllm mek tebı tala• 

besinden 865 Sallbattia, Beyoğlu 18 tln• 
cij lllcwektep talebesinden 867 Faruk 
Bebcet, Kulell Askert lisesi talebe
ıiııden 809 K,dfr, Darl1,9afaka lileal 
talebeıloden 212 Musa l\lıım, Akbieaı 
G.ııl mektebi talebeainden SOS numa• 
rah Mustafa Cahit, letanbul 12 inci 
llkmektep talebesinden 49 Nimet, 
Bakırköy Osmaniye mektebi talebeıfn· 
don ,7 Necmettin, lz.ınir Karatat Or• 
tamektop talebesinden 273 lbrabhn, 
Ankara Erkek llaeıl talebesinden 71 

nnmaralı lzzot, Ankara Hacılıayram 
llkmektop talebosindeo 40 numaralı 
H irlka Hıfzı, Adana Kız ,Muallim 
mektebi talcbesinrlen 21 numaralı Bel• 
klı Kotaı, Malatya Cartı mektebi ta• 
lebeılodon 9J Tabir, Adana Ticaret 
mektebi talebesinden 5 numaralı lıut. 
Ankara, Erkek Orıaıuoktep talebealo· 

den 229 numaralı H.ıcı Khım, Bey· 
oğlu 18 inci moktep talebesinden 601 
Osman Fevzi, Oaı.iomınanpaıa Ortamek.· 
tep talebeııiııdeo <:85 lbrabl m ZObdO, 
Fatih IS OncU llkmektep talebesloilto 
794 Fatma Zekeriya, Erbaa telıraf 
memuru 1'"alk B. 06lu Şıbap, DalıkHlr 

f D .. amı 10 UDCU HJfada ) • . 



Ziraat Bilgisi r> 

Bağ Yapmak 
• 

istiyorum? 
r) Ziraat bu•u•undakl mlltkilllerlnlzl 

•orunus. Son Po•ta'naa • Çiftçi ,, .. 
•hı• cevap •erecektir. 

Sandıklıda G. A Beye: 
Son senelerde Sandıkla'da 

baicılığ'a merak uyandıj'ını Ye 
kasaba cıvarıodaki yamaçlarda 
bir çok kim5elerin bat tesisine 
bavea ettiklerini yazıyoraunuz. 

Bu husustaki mUtalealarnnı bil
diriyorum: 

Sandıklının cenubundakl ya
maçlarda bağ teaia etmek sure
tile ü:ıllm Vd bunun mamulAbna 
olan ihtiyacı gidermek gayreti 
flipbeaiz ıayanı memnuniyettir. 
Sandıklıyı ziyaretimde bu bayırlı 
mesaiyi tebrik etmiftim. Fakat 
fi.okıeramn o taraflara da ytıril
mesi llzerioe atadan gBrme bağ-
cılığı değiştirerek yeni bilgilerle 
işe baılamak lüzumuna bilbaua 
ka1dederim. 

Bağ tesiı edilecek mahaller 
mutlak ıurette derince kirizm• 
edilmiı olmahdır. O haYalidekl 
bazı köylerde yapdd ta gibi yal-
nız çukur açarak bat dikmek 
doğru değildir. 

Bu tekildeki bağl~ 6mctlerin 
yazın kuraklık çekwnesini ve 
mahsullerinin az olmasını mucip 
olur. Binaenaleyh bağ toprağanın 
derince bellenmesine lllzum var
dır. Kezalik böyle yerlere yerli 
asma çubuklar.nın llçllntl dör
dünll bir arada daldırmak hem 
külfetli hem usulıüzdur. Afyon 
vilAyetindeki nDmune fidanlığın
dan meccanen Amerika ••ma 
çubuğu tedarik ederek bunları 

tek tek ve J,30 metre mesafe 
ile bir llU'ada dikmelidir. Bu sa
yede ömceler topraktan daha iyi 
lıtifade ettikleri ~ibi hava ve 
ziyadan da mllteıaviyen milıtefit 
olurlar. Amerika anaçlannın yerli 
asmalardan daha kolaylıkla tut
tuklan da bittecrDbe anlqd· 
IDlft r. 

Sandıklı Ye havaliıi toprak· 
lan kireççe zengin olduklarından 
çubuk dikmezden evvel bağ 

toprağınan 20 • 40 • 60 aantim 
derinliklerinden ahnacak Oç nG
munenln 1.iraat memuru Yaaıtasile 
tahlil ettirilmeal v• ba topraklara 
en muvafık ıelecek Amerika 
umun n Afyondan celp •• 
tamimi llzımdır. (Riparya X Ber.-· 
landiyeri Ye Berlandiyerl Novo 
Mekalkana) nevileri iyi netice 
Yerebilir. Bidayette t9praia UJ

pa •eçil~iy~• Amerika çubW..• 
lan hilllrare sarılığa tutularak 
kururlar. · 

Amerika aımalerım dikildik· 
lerlada iki aeae BöDta Hj.uta 
m8tehammil yerli ciulerler .,._ 
larıınıL Bilhaaaa ıiyab renkli 
Dzllmler muhitinizde iyi 11etice 
werlr. 

~kım meaeleıine ıelince: 
Klreçll olan topraldannmda dlvl 
,abrelerin bllyllk kıymeti vardır. 
Sonbaharda çllrnmllt gllbre çeke
rek Kasımda derince bir belle 
mtltesaTİyen g6mmeaia mu•afık
~· Her halde budama itinde de 
dikkatli olmanız blr ata 81111 
iktizasındandır. Bağcıhkta t .... 
dnf ~deceiiolı mlltkllllerl Lize 
aordukça bunları anlatmıya amade 
oldujumuz gibi bu hususta ma
halli eski çiftçilerden YO ıiraat 
memurlarından da faydalı fikirlet 
ala bilirsiniz. 

Hllllsa tabiatın mU1aade ettijl 
prlerd• ziraatin her ıubeıiaden 
istifade etmek ama ıian
clar. Harbt Daiamfdea ........... 

Bitenler Dünyada Olup 

Filipin Adalarının Garip 
Adetli • 

insanları 

Amerikanın BOytık Okyano .. 
takl mllhim merkezlerinden biri 
de Filipin adalandır. Bir harp 
olduğu zaman bu adalar, Japon
yaya karıı Amerika don~nma11 
için çok kıymetli bir hareket 
noktası olacaktır. Son zamanda. 
Amerika bu adalara aözde iatiklAI 
verdi. Fakat Amerika donanması 
yine bu adalardan istifade ede
cek, yine bu adalar, Amerikadan 
baıka yerden mal almıyacak, 
falan, filAn.. Yani latiklllden 
başka herıeye benzlyen bir ı .. 
tildal .• 

Maamafib, lfln ma.temllkecllilc 
tarafı bir köşeye bırakılırsa, bu • 
adalar halkının son derece iptidai 
oldukları ve aralarında pek 
garip Adet:eri bulunduğu ıöril
ltlyor. 

Bir defa FiJipin abaliıl. ova 
ve dağl.k arazide y•ıamak nok· 
tasından ikiye aynhr. Dağlalar 
ovalıları, ovahJar dağlalan aev
mezler. Sonra. her kay, her Yadi 
kendine mahsua Adetlerile diğer
lerinden ayrılır. Adeta her köy, 
başlıbaıına bir Alemdir Ye diğer 
köyleri kendiıi için dnıman bilir. 

Bilbaua dağda yaşıyan bir 
kabile vardır ki adı lgor'dur. 
Bunlar, Fili pin adalannan, lSte
denberl en Yahıt inaanlan ol• 
makla meıhurdurlar. Zaman za-
111an civar k6ylere baskın ve
rl_p mu.barebe yaparlardı. Fakat 
bu mGcadelele\. " akınlardan 
makaat mal aıırmak dejildi. 
Adam kafası kesmekti. Ke1ilen 
bu kafalar, keaenlerhı evi &nOne 
ve aınklara dizilir, evinin 6n11nde 
ne kadar fazla inaan kafası bu
lunursa, ey ıabibioin töbreti o 
niıbette bllytUı olurdu. 

Fillpin adaları yaktile lıpan
yollann elinde bulunduğu zaman, 
lıorlann bu kanlı akınlanna mani 

de 52 b.a ton tlzom iıtihaal eden 
memleketimiz latiklAI harbinden 
ıonra ancak 45 bin ton iatibaal 
edebilmiştir. Halbuki Yunanistan 
106 bin tondan 120 bin tona 
Kaliforniya lao 8 bin tondan 
245 bin tona çakmıılardır. Ra· 
kamların bu kat'ı ifadesi karıı-
11nda blıtOn memleket çiftçilerine 
dOten Yar kuvvetle çal2ımaktır. 

Baıka memleketle~ ancak ıar
mlmaz bir me1ai ile terakki yo
lunda llerliyebilmektedirler. 

Çl11o1 

lprlar, 1uıı~1. .. ı .... lnibul• otıırarı,,,.u. 

1 
l 

orta11nda bulunmak tartbr. Bun
dan baıka genç kızlar için de 
aynca geceleri toplanılan umumi 
bir ev Yardır ki buna Olar der
ler. Aktam karanlığı ba1ar ba .. 
maz genç kızlar, esrarengiz bir 
ıurette evlerinden çıkar •• OJa
gın yolunu tutarlar. Bu kızlar 

evinin bUyOk cazibesi, bllha11a, 
burada olup biten ıeylerin ha
riçte ı6ylenmeainin yaaak olma
ıından iJeri geUr. 

Evlenme çağında bulunan er
kekler de bu eve gelerek hopa• 
rına giden kızlarla görlişilp ko• 
nuıurlar. Bunun neticeli ıudur 
ki fgorlarda evlenme bir nevi 
tecrilbe e1aıına lıtinat eder. Se
viıip anlaıan çiftler birleşerek 
ayrı bir eY• yerleşirler. Fakat 
bununla evlenme rasimesi tamam 
olmuı sayılmaz. ÇnnkO lgorlann 
evlenmesinde, tecrübe mtıddeti 
üç sene uzatılabilir. 

Oç sene tamam olup ta be
raber yaıı1abileceklerine kanaat 
a etire11 kadın Ye erkek ruml 

Çocrıfa artında, pipo içen lılr fpr dllğftn merasimi yaparlar, fakat 
K•tlını düjlln yapmak için, elbetteki bu 

olmaya çok çabtılmı" fakat mu
yaffak oJunamamııtı. Bu adalan 
Amerikalılar aldıktan ıonra ıayet 
gOzel yoUar açtılar, bu ıuretle 
kiiylere ıidip ıelme imkAnları 
ba11l oldu •• lgorlan da yola 
getirmek mlmktın olabildL Her
nekaclar timdi, eskiden olduğu 
gibi grup, ıruP kay baıkmlan 
yapılmıyor, kafalar kelilmiyona 
da, aruıra e1rarengiz bir surette 
lldtlrillnatıı " kafaaı bedeninden 
aynlarak alımp g6t0rtılmnı inıan 

. ceaetlerin• de tesadllf olunuyor. 
Bunun sebebi ıudur ki lgc-rlar 

10n derece kincidirl.r Ye kinleri 
babadan batta dededen eYllda 
batikal eder. 

Amerikalılar, bunlann adet-
lerini 111muıatabilmifler1e de, 
kıyafet noktaaından bir yenilik 
yapm1ya muvaffak · olamam11lar
dır. lgorlar, eıkiden olduğu gibi 
hlll bellerine kftçtlk bir peşta
mal koyar, fakat Yllcutları çıplak 
gezerler. 

Bu iptidai kavmın k•ndine 
mabau garip Adetleri vardır. 
lgorlu, kadına biç meyld ver
mezler. K&ylerinde, umumi bir 
eY, k6y eYi vardır ki akıamlan 
erkekler gtlnUn ha•adiılerini, olup 
biteni konuşur, ekim ve haaat 
meaeleleri hakkında kararlar ve
drlar. Bu köy evi, her k~yOn tam 

mUddetin geç.me11nı beklemek 
te her uman llzım dejiJdir. 
icabına Ye IOzumuna 16re hare
ket olunur. 

Eğer bir erkek, bir lror 
kızile anlaıtıktan sonra billhare 
yllz çevirirH ıenç kıllD bundan 
tikAyete hakkı ıoktur. Fakat 
nipnlııım tekrar ele ıeçirmek 
için tOrlil hilelere baıvurur, daha 
fazla ıllılenlr, •onra erkete ait 
bazı etyayı ıizlice alıp saklar. 
Erkek, bu .. yayı kachmn al
dığını hiuederae, kendisinden 
istemek mecburiyetindedir. İti• 
o zaman, genç kıs bGtln maha
retini, ııraauıd kctlunun kuYve
!tini kullanar ~ipi tekrar 
elde etmiye çabıır. lgorlarda. 
iki taraf anlqtığı halde ve bera
ber yqayabilecelderine kanaat 
getirmelerine ratmen iki taraf· 
tan birinin arzuaile evlenme ba
ğ nı koparmıya klfi ıelebilen 
aebepler: Çocuk yapılmama ... 
kadının fazla çenesi dllt&k olmam, 
kaynananın geyezeliğidir. 

Maamafih lgorlar, bazan. 
para tamdle çocuklarım zengin 
kaz " erkeklerle eYlendirirler. 
Bn takdirde, bu ailenin saadeti 
6lmOı demektir. Evde kavga 
•kaik olmaa Ye her kııvgada, 
~unun ilk sebebi batıra baiwa 
)aylenir. 

Fen Ve Hayat 

Radyoaktivite 
Niye Derler? 

Birçoldannın ağzında bir rad
yoaktivite alzOdDr gidiyor. Fakat 
ba kelimeyi kullananlara ıoracak 
olAnıs elbette ki radyoaktivite
aba ne oldupnu De bilir, ne de 
anlatabilir. Geçmit bir gOndD. 
Tanıdığım bir zat. Yaloya au
larından babaederken: 

- Y abu, dedL Y alovada 
radyoaktivite denilen bir madde 
Yumıı, iııısana pek yanyormuı. 

Bu vadide, birçoğumuzun ma
IOmatının, bu dost ıözOnDn ibtl
•a ettiği cehilden eksik kalmıya
cağ-ı tDpbelizdir. Bu mBnaıebetle 
hayat tlzeriode bilyOk rol oynıyaa 
bu fenni tabirin ne olduğunu 
ı&zden geç.irmiye karar Yerdim. 

Radyoaktivite, radyom gibi 
bazı basit maddelerin kendilikle
rinden ve hiçbir teair görmekıi
zhı enerji neıretmeleri haasa11dır. 
Bu lntiıar hassası daiaıidir ve bit 
bir suretle bu bal, ne tadil, ne 
tacil, ne de tehir olunabilir. 

Radyom denilen madde kendi 
benliği haricine bu •uretle bu 
takım cOzlUer fırlatır •• bunlann 
her biri bir istikamet takip eder. 
Bu iatikametlerin bepıi bir arada 
telakki edilince buna iatipr hm-
meli derler. Bu huzmelerden 
mahrum olan radyom atomlan bir 
takım cOruf baaıl ederler ki bun
lar da çabucak radon denilen 
maddeye veya gazlı atom haline 
lnkdAp eder. 

Radonun kendisi lıe radyo
aktivite hasıl edici bir balo ge
lir ve bunlar radyom mn,tekala 
lıminl alır Ye alfa be Bir asile A. 
B, C diye sıralanırlar. Bu tebed
dül ıırasında radon atomlan bir 
takım enerji neşrederki bu ener-
jiler, radonun ıeçirdiif iatiblle 
devresine &6re muhtelif nOfu 
haasas na malik intişarlar doğu
rur. Radon ıuda erir. Bundan 
dolayı tabaliet, bu maddeden çok 
iıtifade eder. Nitekim, bazı ma
den ıularmın haiz olduklan tifa 
verici hassa, bu sularda radon 
bulunmasındandır. 

Bugtla tearllb~ Ue 18pat edil
m'iıtirki radyoaktivite hauuına 
malik bazı jcisimlerin tahallll 
etmeleri •ıraaında, bunlar bir ta
kaln enerji neırederler ki b• 
enerjiler, canlı b6ceyrelnin haya
tiyeti Ozerindo baza tesirler , .. 
parlar. Raclyomdan hasal olan 
radon ıuının hayab muYakkat• 
tir. Bir ayda, bu pı yok olur. 
Diğer taraftan radyom, kendi 
bunal mahiyetini ıayet J•Y._, 
kaybeder Ye muayyen miktar bir 
radyom, ancak 1730 aen•de ub 
hllviyetinl değiftirir. Onun içindir 
ki bunun mlirekkebi olan tuzlarla 
kanaer banalttıaa tutulmuı b8-
ceyreler tedaTI edilir. Radona 
havi maden sttlarile de bllnyenha 
umumiyeti kunetlendlriJmiye ça
llf.lır. Maamaf.ib, bu gazin bllnye 
tlzerinde yaptığı kat'ı tesir ta
mam bir surette aalaı.lıp te•bit 
edilmit değildir. Derler ki, bu 
gaz, romatizma. diyabet. temi
yona karıı faydalıdır. Ayni u
muda göğtla anjini bqhranlanaı 
da azaltır. 

Maamafib, bu gazle yapdu 
bazı tedaviler çok iyi netice ve,.. 
diği gibi, bazı ahvalde de hiçbir 
tesir yapmadıkları g6rlllmllttllr. 
Ayni zamanda radyom ve mGI'" 
tekkatanın bUyilk bir dikkatle 
kullanılma11 da, aynca elzemdir. 

Fennin henüz kifi derece 
aydınlatamadığı aahalardan biri 
de itte bu radyom ve radyoak-
tivite uhauduı. "-
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Bir Zamanlar Belki 
Olmak 

Ben De 
istedim Hükümdar 

G6lgede oturup etrafı aey· 
rettim. Papas Sezer Nikofor ile 
dört kardeşi de bahçeye çık
mışlardı. Kardeılerin ikisi AmAyı 
ıOrOklüyor, diğer ikisi de ondan 
ayrılmıyorlard ı. Bu bedbahtlaran 
hepsi de biribirlerini sevmekte 
idiler. Dilleri kesilen bedbahtlar 
Nikofor iJe konuşmak istedikçe 
anlaş lmaz sesler ç.karıyor, o da 
onların dediklerini anlıyor ve 
cevaplar veriyordu. Bu yOrekler 
acısı manzaradan içim s zladı ve 
imparatora IAneller okudum. Kim 
bilir oe zaman o da ayni hale 
uğrıyacaktL Kim bilir belki de 
anası, onu bu vaziyete aokacaktı. 

Mahkiimlar ağaç alt.oda otur
duğumu görün~e OrktUler, bir 
ıeyler söyleştiler, nihayet Nikofor 
onlarJD ne dediklerini aolam11 •• 
ceYap vermişti ı 

- Yeni hapishane mubah
llDın bir ağaç altında oturduğunu 
mu söy!llyorsunuz? Anl.ıdım. On· 
dan ne diye korkalım. Kendisi 
daha çok k sa bir zaman evvel 
a-eldiği halde bize karıı nezal<et 
gösterdi. Sonra onun hain bir 
Rum olmadığı DI da biliyorum. 
Bilakis kendisi şarktanmış! Türk· 
müş 1 Serbestliğim zamanında 
onun birknç hernşerisini görmUı 

Ye sevmiştim. Hepsi de mert ve 
cesur ndamfard r. Hatta bir aralık 
onların birinden beoi öldilrmem 
lıtenmiş, fak at o ast~ o necip 
Türk reddetmiş ve bu yüzden 
imparatorluk haricine atılmıştı. 
Beni yeni muhafızın yan na göe 
tUrUn ele birlikte kc,nuşalım. 

Nikoforun koluna girerek 
yanı .na getirdiler. Zavallı Sezar 
bana yaklaştığı zaman kalktılllt 
resmi tazimi ifa ettim. Kardeşleri, 
yine onun kulağına bir şeyler 
ıöylediler. Nikofor onların ne 
dediklerini anladığı saman, ee
Yindi •e: 

- Jeneral Aslan 1 dedL Bi
,are bir mahpusa g8sterdiğin ne-

Mukaddememi bitirdikten ıon-
ra incir hikayesini anlattım. Za· 
vallının boş bir çukurdan ibaret 
olan göz'erinin içinden yaılar 
aktta ve anlatb. 

. - Kardeşimin oğlu Kostan• 
tin, bizi mezara atmadan rahat 
etmiyecek. 

- Onun ıfzden çok korktu· 
ğu anlaşılıyor. Acab11 onu bu 
kadar korkutan ıwn ihtirası· 
Dil mı? 

- lhtirat mı? Bu belki bir 
zamanlar vardı. ÇünkD ben de 
bir aralık hnknmdar olmak is
tedim. Halbuki artık bir pa• 
pazım. Ben de, karde,leri.n de 
hiçbir işe yaramaz hale geldik. 
Bizi tekrar tahta çıkarmak is
teyen varaa onu bilmeyiz. Bana 

kalırsa, bUtün bo desiselerin 
arkasında muhakkak ki fren 
Yardı. Onun maksadı bizi yük
seltip yllkseltip ta tepelerden 
yuvarlayarak mabvetmektir. 

- Ogllstanın memuru oldu· 
ğumu unutmayınız! Ogfista beni 
muhafazanıza memur etti ve beni 
bilhassa bunun için seçti. Een 
yalnız size yeyip içtiğiuiz şeylere 
dikkat etmenizi tavsiye ediyo• 
rum. 

- Ya~amak istemiyorum je
neral. Hani bir ö!sem diye ba· 
kıyorum. 

- Ölüm gllç bulunacak bir"' 
ıey değildir) Prens.. 

Benim, bu sözüm pek ağırdı. 
Fakat ben bu sözü fena bit 
maksatla söylememi,tim. Muka· 
der ata kUsen ve biitün f elik et· 
lerini ona yükleyen bu büyük 
adamın hali bana o kadar do
kunmuştu ki bu ı6zler ağz•m· 
dan kaçıvermişti. 

Fakat bütün glln bu yllzden 
muztarip oldum. Nikoforun ye
rinde olsaydım bu sözleri na• 
ıd telikki edeceğimi bilmiyorum. 

Ertesi akşam hapishane ko
tuılarını gezmiye çıkbm. Dört 
prenıin odası, karanlak ve sa• 
kindi. Nikoforun odas nda ışık 
vardı. Odasını dinledim. Onun 
ibadetle meşgul olduğunu ve 
hıçkıra hıçl<1ra ağladığını duydum· 

Koğuşları teftiş ettikten ıonra 
geri döndüm. Nikoforun odası 
önQnde durdum. 1çcriden boğuk 
sesler geliyordu. 

(.Arkaın var) 

Gündüz t5,5 ktanbul Betdhınt 
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Bu Un E L H A M R A Sinemas.ında "tı g Türkçe sozlU 

Tiirkçe şarkılı • orta oyunu· saz) , büyük halk komedisidir. 

~ o·ucUN GECESİ • 
Oymyanl.ır : NAŞ.T - HAZIM - HAUDE - ASIM Ef. • ALI 

HAYRI - MUAZZEZ Beyler - EMiNE Hanım vesaire ... 
Filme ilave olarak: ARTiST KANI · .Fransızca sözlü büyüle film. 
DiKKAT : Flatlarda zam yoktur. BugUn saat 10,45 te 
~-----~ tenzilith matine vardır.. ' 

zaketten dolayı teşekknr ederim. ır .. .----. BugUn -----~ .. .-------------... 
Allahın unuttuğu, insanların ez- Bütün İstanbul halkı GICIKLAYAN ADAM ! 
diği bu adam n sana t'adedeceği 

hiçbir ıey 1oktur. Fakat emin ABTI. s·ı·ı· K 'te 1 E k d 11 • 
ol ki elime bir ıey geçerse ıenin ll e er ffiS8• 
nezaketini babrhyacağım 1 Yine GEORGE ALEXANDER- MAGDA fil g1Cık1Jy&rak 
emin ol ki ıenin burada bana SCHN:JDER LEE PARRY n k hk h J 
{fa ettiğin resmi tazim, vaktile HERMANN THlfv.IG 8 ft 8 8r8 
bntlln ordularımın bana alkıı tarafından bir sureli fevkalfidede b~ğan HAROLD 
tutmalarından daha çok zevkli temsil edilP.n 

ıeldi. ( A~OSYO, MADAM va BiBi) LLOVD'ın 
Cevap •erdim ı 

- Ben de bu alı.in gDzel Filminin Alma3ca kopyesi L u •ı s •ı NEMA c 1 
a6zlerinizi daima hatırlıyacağ.m 11c• ı• MES'UT 
ye onları bUkümdarların en par· 

l•k atiyelerinden daha ıerefli K A L p 
.. yacağım. Kardeşlerinize emre-
diniz. çekilsinler. ÇOnkl biraz 

Büıün dünyanın ittifakla sevdiği 
LUI bu esedni ibJa ~tmi~tir. 

ALEllDAR'd 

MMt 14 

Dev!etler Anlaşabilecekler Mi ? 
( Battara.rı 5 inci tayfada) 

miyeti ç _rçevcsi içine girme1inl 
arzu ettiklerini söylemişlerdir. 

Fran•a Ve KUcUk lmaı 

Pads, 23 - Maten gazt.tesl 
konferansın tehirinden bahsede· 
rek diyor ki: 11İttifaklamuııa ve 
taahhütlerimize sad k kalarak 
kilçülc itilafın ve Lehistnnın men· 
featlerioi her halde müdafaaya 
dev.:ım edeceğiz. Düzeltmeler, 
tavizler, muahedelerln tadili, her 
fey ancak Milletler Cemiyeti 
çerçevesi dahilinde mUmkllndUr. 

Geri BJr ProJa 

Paris, 23 - Meb'uslardan M. 
Berjeri, Makdonald projesini 
tahlil ederek teslihatın kontrolu 
hakkmdald maddeler üzerinde 
ıırar etmiştir. Bununla beraber 
Fransan•n, bu boşluğu doldurmak 
için Makdonald proje&İııi kabul· 
den evvel, kontrolun devamlı 
olmasını temin için komşu hUkQ. 
metlerle bir takım itillflar aktedi
leceği mütalAasında bulunmuıtur. 

Hariciye encümeni azası, Mak
donald projesinin diSrtler konfe
ransındanberi meydana çıkan 
hadiseler . dolayısile bunun pek 
geri kalmıı bir proje olduğu fik· 
rindedirler. 

ltalranın Nlltuzu 
Londra, 23 - Reuter Ajan•, 

M. Musolini pllnının kabul edil-

r mesinin, Avra,at11D timdikl ..... 
yetine bir çare baluıuuası bu• 
ıunda M. M.ııoliW için büyilk 
bir muvaffakiyet 1ayıldıiını bll
dirm ektedir. 

ltalyanın AYrUpadaki kunet 
ve nUfuzu bir kat daha artm11hr. 

Eğer Fransa. lngiliı • ltalyan 
projesini kabul edecek olursa 
ltalya ile Fransa araı ndakl fikir 
ayralıklan orbtdan kalkmlf "• 
ıulh te sağtamlatbnlmıı olacaktır. 

Avrup• D:ldatllrlUI J 

Belgrat, 23 - No .. oıti gaze
tesi, Roma projeai hakkında 
diyor ki: Avrupa için bir dikta
törlük viicude getirilmesi Fran
sayı aşağı bir mevkie düşDrebilir. 
Almanya •e Macaristan gibi dll
ffinen ltalyanın arzusu da budur. 
Yeni nirama g8re Awupa'ltD 
lsliv olan laımı bir mOıtemlek .. 
Jer 1abuı haline gelecektir. 

. Yun•nlat.n Y• Prol• 
Atina, 23 - Yunaniıtaa, te

ferruata dair baıı lbtirul kayıt
lerle M. Makdonald'ıa projulal 
prensip itibarile kabul etmiftir. 
Amerlu Mllm••alff Cen•••8'• 

Clldlfor 
· NevyOl"k, 23 - Amerika 1a .. 

yeti ıabık reili M. Normu Dam 
dun akf&ID Ceuneye hareket 
etmiıtir. Normu Dana Fr .... 
JOlulile Pleak W ..... ,.. 
u~ıavacaldtr. 

Hukuk Talebesinin Çay Ziyafeti 

Hukuk F akUltesl son ı·nıf talebesi taralaadaa dDa Malulmde 
faknltenin geçen ıeneki mezunları ıerefine glael " ••mimi bir ca1 
ziyafeti verilmiştir. Resmimiz ziyafet eınasında ahamıthr. 

---,-··--·· ..... •••••••••• ................... .._...w; ___________ _ 

BugUn çok gUzel bir film g8rmelr 

letlyenler 1\1 ELEK Sinnı..,.. kottaaklm-1 

BRiGiTTE HELM - ALBERT PREJEAN 
tarafından temsil edilerı 

+BAL .ATI+ 
Fransızca sözlü· Şarkılı, zengin sahnelerle dolu btiyilk film. , ____________________ ... ______ ..,, 

,., ____ • Cumanızı hoş geçirmek için ~---••-... 

O P E B A Sinemasında 
Harck~t \ C maceralarla dolu, kunetli ve hi•ll 

ıizinle görll~m~k iıtiyorum. 
Nikofor, eli ile bir işaret 

•erdi Te dört dilsia ıkardetlet' 

filmini görmek istiyecektir. 
~ lllveten: FOX JURNAL 

SARiSiN KIZLAftricareu 
Matineler: (Cuma 2-4-6 gece 9,30 

1 

filmini gidıp görünüz. Nefis mus:l•.isi ve gayet mükemmel 
.._ ___________ _..,. ~----------_. şnr1nları urdır. ••••••••••~ 

GİTTA ALPAR' ==============~========= .•• ==.,.=--=-----------derhal geri çekildiler. 
Söze ba~ladım: 
- Ogüsta beni, aizınle kar

deşlerinizi muhafazaya memur 
etti. Sizin hiçbir eziyete uğram .. 
mzı istemediğini ıöyledi. Halbuki 
bitbıkım düşmanlar yine sizinle 
uğraşıyorlar •• .izi zehirlemek 
iıtiyotlar. 

KADIN SEVERSE 
Filminin son 2 gilnüdilr. 

ETUAL s;nemasmda 

••r•fından temsil edilen Bugün M A" ... 'te 
BRiGiTTE HELM . 

tarafından • ç ı M • z D E N B ı• R ı• s ı• mevıimin ea güJOl 
temsil edilen 1 1 ve en hi~sı fümi 

, ____________ r "11111-------•ilivct•nı Radyo dünra ba•adı•L Busrlln ıaat 1'1 de tenzillth malİ•••••••••• 



24 Mart 

AKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. Nasıl doldu? •• 

a 

- Hiçbir şey bilmiyorum. 
Yalo z, kalbimden ve vicdanım
dan bir ses işitiyorum. 

- O ses ne diyor?.. l 
- Git, o adamı öldOr •• diyor. 
Mehmet Ali Bey, Atıf Beyin 

fedai teşkilatına dahil olduğunu 
biliyordu. Kalbi Umitle çarparak 
ıordu: 

- Yoksa, heyeti merke.ziyo-
den emirmi aldın? .. 

- Hayır.. kimseden emir 
almadım. Şa anda, bir tek Ami
rim var. O da, vicdanım. 

- Pekal! amma, Atıf •• bunu 
yalnız başına uaııi becerebile

' . ? CeA'.llD •• 

- Tccrtibe e<.!ec glm. 
Hakikaten, Atıf Bey• biç 

kimse bu yolda bir emir verme
mişti. Hatta, sabahleyia k lktığı 
&aman, onun bUtOa ciü~Uncesi, 
ıun!ardan ibaretti: Erkenden kır 
lndaki itlerini bitirmek.. Sonra 
da giaip terzideki elbiselerini 
alarak (Manaabr çetesi} ne iltihak 
etmek •• 

Ataf Bey, bu fikirle erkenden 
işe başlamış.. Bir an evvel çeteye 
iltihakı tasarlamıştl. F kat •• Şimdi 
fıittiği boru scıi, cnun biltnu 
düşilncelerini birdenbire eritmiş ; 
bunlana 1erini. ateı Ye kanla 
yu .. rulan bir dUşllnco ihata 
etmif ti.. Atıf Bey. bu kat'ı ka
rannı tatbik edebilmek için her 
ıeyi göze aldığını s5yledikten 
•onra, Mehmet Ali Beyle cemi· 
yetin heyeti merkeziyesine haber 
gönderdi. Biri bro•nig, diğeri do 
Karadağ olmak Uzero iki rovef:. 
•er iatedi. Brovnig llo Şemsi 
Pqa}'I 6ldllrecek.. Ele geçer 
geçmu de, Karadağ tabancası· 
DID mlltbi~ Ye mGessir kurfuola• 
rım kendisine çevirecekti. 

Atıf Bey, o giln böliik ku
mandan vekili idi. Kı§laya gittL 
Resmi iılerinl bitirdi. Arkadaşla
rın birkaç mektup yazarak aon 
hislerini bildirdL 

Ve oora, mensup olduğu 
21 ini alayın 4 ilncU taburu mer
kezine indi... Saatler geçiyor, 
rovelveri getirmek için heyeti 
merkeziyeye giden mülAzim Meh· 
met Ali Bey, daha bAlA ortada 
görllnmiyordu. Vakit, öğleye 

yakl şmıştı. Şemsi paşa ile ge
len taburlar, ıehre sokulmıyarak 
(Hanlarönll) mevkiinde konakla
mıflardı. Bu taburların mektepli 
zabitleri, tamamen kı1Jlaya aldı
rılıyor, yerlerine alaylı zabitler 
g<S:ıderiliyordu. Bu suretle teptil 
muamelesi ikmAI edilen balükler, 
yavaı yavaı Reıne.ye doğru ha· 
rel,et etmişlerdi. iki ıaatteaberl 
telgrafhane de, makine ba~ında 
muhabere ile meşğul olan Şemsi 
pqanm da birdenbire işini biti-
rerek yola çıkıvermesi muhte
meldi. 

Bo ihtimali dOıDnen Atıf Bey, 
daha fazla duramadı. Mehmet 
Ali Beyi aramak için Drahor 
boyuna inerek kahvelerin aonn .. 
de dolqmiya başladı. Bu esnada, 
tabur arkadaılarından Prevezeli 
mllliizim Ahmet Talil Beye te
aadUf etti. Onun, Nagant roveJ
Ycriııl istedi... Aldı, kılıfsı:a ola-

1 

.................................... 
Tt.frika No. 102 

Nasıl " d? ı aşa ı .• 

Nasıl Ôldü? •• 

e B r 'şim Var! 
•• 

' aşa yı 
"" . Id··rec 

Atıf B. 

rak caketinin altına. kuşağı 
ile pnntalonunun ara na yer
lettirdi. Bu andıı, Atıf Be
yin yllzü glllmnı, kalbi do 
memnuniyetle titremiJti. Çünkü, 
belindeki ıu silahla, rtık istediği 
anda harekete geçebilecekti ... 
Bu esnada, en samimi arkadat· 
!arından, mUlbım Baki Bey de 
karıısına çıktı. Atıf Beyin renk
ten ren e giren çehre ini göre
rek 9ebebini aordu. Abf Bey, 
ona kararını bildirdi. Ve sonrada: 

- Ben.. Milletin ıelametini 
temin etmek dllşllncesile, göz 
gör• a6re kendimi feda ediyo-
--=-·- - -.:cw 

1 

SON POSTA 
Yewml, ~iyaat, Havadla Ye Hallı 

ru:deal 

idare: !ıtanbul ı Eski ZaptfyeJ 
Çatalçe~me ıokağı 25-

Telefon ı lıtanbul • 20203 
Posta kutuauı lııta.nbul - 741 
Telgrafı Istanbul SON POSTA 

ABONE FlATI 
TOR Ki YE ECNEBi 

1400 Kr. t Sene 
750 • G AJ 
400 • 3 " 
UiO • t " 

~il~l<r 
t400 • 
800 • 
300 • 

Gel n evrak geri verllmez 
llAnla.rdan mes'uliyet alınmu 

cevap için moktupl ara (6) kvqla.t 
oul llb 1 llzımdır. 

Adrea d ğlıttrtlmesl (20) hl'Uftıır. 

!? 

Guetemlade çıkan realm Ye ~••larıa 
l:aatGa baklan _.bfıu "suet•a&ae 

aittir. 

Resim Talılill Kaponrı 

Tıblatfnfıl llğronmok ktfyoru.nıı 

resmfnid G adol kupoıı ile blı· 

Uk&e condcrllıb. Reaminlı IU~.& 

U.bhllt •• lada edilme&. 

lılm, metlek 
•eya 1an •at? 

Bulunduğa 

memleke& 

Resim intl1ı.r 

1 <:decek ml t 

Resimln kliıe.si 30 kuruıl'" 

Pul mukabilinde gOnderilobılır. 

'\. 

1 

~ -· - --- -..- - ~ 

rum, kardeıim ... Gözlerim kapan
dığı dakikada, anacığımla kız 
kardeşim, hayatta tamamen sa
hiçsiz kalacaklardır. Bu iki za
vallıyı, &ana .. Arkadaşlarıma .. Ve 
uğrunda hayatımı feda ettiğim 
milletime emanet ediyorum. 

Dedi ... Bunları ıöylerkeo, Atıf 
Beyin dudakları titriyor, yüzllnlln 
hatları, gizli bir ıztırapla gerili
yordu... ifaya hazırlandığı vazife
nin bUyilklüğllne emindi. Bunun 
içindir ki, ölüınnn ıoğuk parma
ğı alnına cfokunduğu halde bir 

ıerro bile korku hiıaetmiyor .• 
Si!ah arkadaılarının ıelAmeti, 
ve belki de vatanın halb ve ıaa• 
deti için sevo seye aziz canın1 

feda ediyordu. Fakat fimdi ana• 
cığile kız kardeıini, bir arkada
ııoa emanet ederken, kalbinin 
derin bir noktası acı acı sızlıyor, 
gazlerini yakan kızgın yaşlar, 
kirpiklerinin ucunda sıralanıyordu. 
Bir iki defa, evin o kadar gitmek, 
birkaç saat sonra ebediyen bo
yunları bilkUlecak olan o sevgi• 
lilerle son defa görüşmek istedi. 

(Arkası vaı) 

4 

SON POSTA 
JstanbuJ 

BORSASI 
23 - 3- 1933 

Paralar ( entıı ı 

knruı ku~ -
1 •a•erlln 725,- 20 knron 120,-
1 do1ar 212.00 1 tOln Anıa. 26,00 

ro fı. Frıınaıı l'f0,00 J Puota 17,-
~O llret 218,- J Mark 50,00 
20 fr. Belçika 117,00 1 dotl 24,90 
20 drat:ml 25,00 ı Penıa 50,-
20 fr. laviçre 822,- 20 ley 23,-
20 l<Y8 26,00 20 dlnıu M,-
1 florla 8?>,- 1 Çervoae9 --t 

Çekler 

Londra 726,~ Prag 15.88 
NeY - york r,<1730 Viyına -4,2750 
Parla 12,03 M•dr t fi,!1843 
Mllano g,1957 Berli:ı 1,93 
BıOkaGI 8,39 3 Var~oYa 4,20ô7!il> 
Atlna f12.!ı675 P ... ,:e 8,8955 
Cenevre 2,H 8 BUu~ 79,5850 
Sof ya «ı6,20l0 Belgra\ 84,9650 
Am•l•rdam 1,1731 l\1oı,ovııı 1085,5!) 

Hl sa senetlerJ 

~ I..frl\ 
fı Bank.(Nnma) 10, l~ Anado'u ,_ ıoov. '37:50 

• (H4mtlc) il,- Şark O. Y. *46,U 
• 4Müeııs 11)l!ti,- lst. Traınva7 5 ,30 

Osmanlı Bao11o .15,-: OakUdar au 
fe Anlk ,, 5,9.> Terk 11,00 

37,0J Şirketi Hayriye ı~.oo oa 
Hnllç 0,9U Ha•:ıgad 
Anadolu %60V. *23,50 T elefoQ 

27.-
13.9) 
2~ı,50 • l.0 P. 23,60 Bomoııtt 

Esham ve TahvUJt 

Vrn -
latrkrau Dah111*97,00 
DUyur.u Mu. ~7.50 
Gllmrilk 8,50 
Saydl mah1 6,flJ 
bajdal tertip 1 9~ 

• • u 11.75 

BORSA 

Rej 
Tramvay 
Rahtıaı 
OıkUdar A 

Terkot 
Elektrik 

HAR: et 

Lfrıı. 

4,40 
4,97 

18,15 
170,
'l,..;ıJ . -,-

Tahvilat· MeakOkal 

J.,fra 

Turtı Attnıı 935,00 
lni• • 10,52 
fr. • 8147 
RJa • J0,85 
Mecidiye 82.00 
baııknot (Oa. 8.) 230 
Kalın be,lblr ik alh11 

llAımb..r&yotJ 4ti,2.) 
(Ar.iı) 46,2.) 
Uiaııılt) 4tı,2j 

Ora 
tRqat) 4S.:J.1 
(Vahit) 46,2J 

İnce bqib!rllk altıa 
(Cümhunycıc ı ~5J 
(Hamıt} armalı :ıU.JJ 
(ReıatJ • 46,5.1 
( Vaıılt) • 48,IJJ 
kıau Kr.Fo. 1886185. 

• • • ıWJ Hi3.5J 
• ,, • UJU ıı&.ıO 

(*) Yıldu. lş~rcUile.r IN~lia muamele 

ıürmeınljtir. 

1 Bugünün Meselelerinden J _______ , 
Büyük Dev .etlerin De

• 
nız Kuvve leri 

( Baştarafı 1 incı sayfada ) 

buçuk milyon dolarlık ayrı 
bir fasıl kabul edildi. Donanma
nın umumi mürettebat yekunu, 
zabit vo nefer olmak 6zere (111) 
bia kişidir. Bu mevcudun ( 10) 
bin kişisi zabit kadrosunu teşkil 
etmektedir. 

Amerika hfikOmetl 1916 sene
sinden 1931 ıenesine kadar yeni 
den 18 kruvazör inşa ettir
miştir ki bunların hepsi de bugiln 
denize indirilerek donanmaya ilti
hak etmiş vaziyettedir. Bunlardan 
baıka 931-932 bUtçesine konulan 
fahsisat ile biri 10 bin tonluk, di· 
ğerl de 7 bin tonluk iki tayyare 
kruvazörU, bir harp kruvazörü, bir 
filo rehber gemiıi, her biri 1500 
ton hacminde 10 parça torpito 
muhribi, 4 tahtelbahir, •e ayr ca 
Uzerinde 114 tayyare taşıyabilecek 
bllyOklOkte bir tayyare nakliye 
gemisi inıa ettirilmiştir, 

BugOn Amerika donanmasının 
umumi gemi adedi 281 parçadır. 

Bunlar 15 harp gemisi, 3 tayyare 
gemisi, 18 kruvazör, 152 torpito 
muhribi, 93 tahtelbahlr ve ıair 
yardımcı gemilerdir. 

Tayyarelere gelince, Amerika 
hfikOmetioin elinde bugiln 1752 
tayyareden milrekkep kuvvetli bir 
hava filosu vardır. 

Japony• Donanması 
Japon hükümeti, donanma

ımı, bfiyilk ve hantal gemilerden 
ziyade hareket ve manevra kalJi
liyeti fazla olan nisbeten küçük 
barp gemilerile tertip etmek siya
ıeti üzerinde yllrümcktedir. Ja
ponya ve Amerika Uzak Şarkta 
iki mfithiş rakip vaziyetinde rol 
almış bulunuyorlar. Bu sebep
ledir ki Japonya hllkümeti de 
Amerika hükfıme!ile muvazi ola-

rak donanmnsını takviye etmekte 
ve bilhaasa fennin en yeni icat 
ve icaplanndan istifade yolunu 
tutmuş bulunmaktadır. Şurası da 
muhakkaktır ki Japonya ıon 
birkaç sene içinde silah ve gemi 
maarafı olarak bir hayh par 
harcamış ve harcamaktadır. 

japonyanın deniz bütçesi 930 
ıenesinde 262 milyon yendL Bu 
miktar bugün de aşağı yukan 
muhafaza edilmektedir. Deniı 
kadrosu mnrettebatı, zabitlerde 
dahil olduğu halde 75 bin kiti.
den ibarettir. Japonya 932 ıene
ıinde 2 tayyare gemisi, 8 kruva• 
z~r, 21, muhrip, 28 tahtelbahir 
inşa ettirmiştir. 

Bundan başka Japon bllkO
meti Londrada toplanan deniı 
ıilAblannı zaltma konferansandaa 
hayla iıtifade ettiği için donan
ma kuvvetini diğer bnyük de,.. 
letler derecesine yükseltmek fır
sahm kazanmıı ve yeni bir inıa 
programı bazırlamışhr. Bu pro
gram mucibince Japonya 936 
senesine kadar yeniden 4 kruva
zör, 9 torpito muhribi ve 12 tah
telbahir inşa ettirecektir ki bun
la -dan bir kıımı ikmal edilip 
denize indirilmiştir. 

Japon donanma11 bugtln 200 
parça harp ge:ni indeo milrek· 
k ptir. Bunların La 1 calan 9 bl). 
ylik harp gemisi, 4 tayyare ge
misi, 28 kruvazör, 72 torpito 
muhribi, 68 tahtelbahir ve diğer 
11rdımcı harp gemilerinden iba
r~ttlr. 

Hava kunetine gelince; j .. 
ponya hllkilmeti tayyare ':uvveti 
itibarile dünya llzerind lçOncO 
gelmektedir ve 1639 toyyarede!i 
mllrekkp muazzam bir haTa filo
suna malik bulunmaktadır. 

Gençlik Öz Türkçe için 
Savaşa Hazırlanıyor 

( na, tarafı 1 i r. cl &a)fada } 

leceğiz. Onun Asya sularilo 
y.kanmış dili, ~z dille konuşmak 
istiyor •• Biz onu bu dille konur 
turmay çalaşacağ z. 

Osman Beyden rmnra, Muhittin 
Bey söz alarak misyoner mek
teplerinin Milli Talebe Birliği 

tarafmdan kontrol edilmesini tek
lif etmif ve tiddetle alkışlan

ın ıt r. 
Bundan sonr genç bir Da· 

rülfnnunlunun tahriri teklifi okun
muştur. Bu melctupta b dema 
.. bonjur, bonıu\•ar, merhaba " 
yerine .. günaydın, tünaydın n ta
birlerinin kullanılması teklif edil
mektedir. Bu teklif Darülfünun 
ve yOksek me tep gençleri tara· 
fmdan ıiddetle alliışlanm ıştır. 

Toplantının en mühim ıözUnU 
Milli Talebe Birliği Reisi Tevfik 
Bey ı8ylemiştir. Çok heyecanlı 
ve hararetli olan bu genç Darlll· 
fünunlu, öz dil savaşının şeklini, 

gençliğin vazifelerini, çalııma 
yollarını g3stermiştir. 

Tevfik Bey bütün DarOlfll
nunlu Ye yUksek mektep taleb~ 
!erinin bu savaıa iştirak etme ini, 
her gtın, her aaat, hatıra gelen 
ve işidilen öz türkçe kelimelerin 
kaydedilip birliğe gönderilmesini, 
ugnnnydın ve tünaydın,, selftm
lnşmalar.mn gençlik arasında ya
pılmaaım söylemiştir. 

1 
Tevfik Bey, bu meyanda Halk

evlerinin bir dil kursu açmaıı 
lüzumundan, millet mekteplerinin 
ayn bir fUbeıl olarak ''Dil mek· 
tebi " isminde ve gayrı Türk 
vatandaşları okutmıya yarar mek .. 
tepler açılmasından, bu mektep
lere Darülfünunlu geçlerin eve 
seve muallim olacaklanndıın bah
setmiş ve gayrı Türklerin burada 
oku ul ınsmın faydalanoı nlat
m ş ır. 

M,l t Ttirk Talebe Birliğinin 
maarifle temasta bulunarak bu 
meseleyi takip edeceği haberi da 
tiddetle alk tlan1J11ştır. Bundan 
a nra söz bilhassa Beyoğlu sem
tindeki ecrıebi isimlerine intikal 
etmiş, ba:r:ı ecnebi lıimli mücs
a;e elerin öz türkçe kelimeler ar -
dı klan bildirilmiştir. 

Toplantın n sonunda Gazi 
Hz. ile Baıvekil· Pataya, Maarif 
Vekiline ve Dil Encümenine 
tcl~raflar çekilmesine kurar n
rilmiştir. 

Mevlidi şerif kıraatı 
l:Sugünkü Cuma ~ünü Bayazıt 

camii şerifinde Cuma namaz nı 
müteakıp Necmeddin molla Beyin 
mahdumu Hayrettin Beyin ruhu 
için hafız Kemal Efendi tarafından 
mevıidi şerif kıraat edileceğinden 
merhumun ahibba ve akr.ıb sile 
ıair arzu buyuran zevatın buz.ur
ları aile ıçin baiıi te lliyet ve 
m hmedet olacalctır. 

l 



ISTANBDLDA f Bir ÖIUnUn Hlbr• Defterind.ftJ 

1 İNGtLlz CASUSLARI 

Greta be Birlikte Doğru Perihan 
Sokağındaki Eve Gittik 

_..._ 
Greta'r• laiuettlrmek w .... 

eliğim bir heyecan ile, ellerim 
titı'eı.erek Adea : • Namımma 
ıoUrilen emaaeti, 16tfen odam'D 
ıaaderioiz.. elen ibaret bir kqat 
yızdun. Grota hemen ıdll calcb. 
lçori P... mOatabclem bir ba-
nı na ı 

- LIUf•n ita kijacla lftclid• 
yete ıatUrDnBz, aba •encell 
emaneti bi&e ıe...._ eledi. 

Bir Od dakika _,. otel 
MildirlJetiaaia 1t1er1ai ..... 198' 
bir adam. mahut emaneti ptirdl. 
Muaaıa lleriae barakb. 

Ne lt3a. ne 4e Gnta. biçbl
rimia el llreml1orclak. Zarif kl
ldJarla temizce bamlaamt bir 
pakeL. Birkaç dakika •euls. 
........... alar ıilH tlzlerlmia 
hile larpalmacla biriWrimin 
baktdr. 

Gnta, .,.1ı1....... ... .... 
1aralr, oclamma kaplllDI arka
da ... ,.w bir .... u. ldlltledl. 
Etrafı ela bir Ud daklb clial• 
tliktea _,. be•• pakete 
unlcll. Alabl bir Wical • ipleri 
kopararak. bir•, bir• kliıtlan 
.,..... Çlpldl bir ......... 

••- ....... Kapaiuu ...-
lçiacle, ı..atll ....... • ........ 
do• idi. Gr.a.. ..ı Wr Unkede ...................... 
........ -..ıu.. Kat••• .. ................... ,.. ... ................. , ..... 
....... klclk .. pebt .. 
c.-1ra .............. 
tL. Paketi_... ............................. 
--.w.ım(Ea..-)mls........,. 
ti? Y ....... re.p bir mari-
fetle .......... (S...) .,.. ... 
4eld kltlpllanelinde ..-.. ola-
rak •ka..ı. ...... ftlik• ... 
.. blrlal .......... eli? 

.... k ... Gnta ...... .. ,,.tim ..,.,. 

............... lala 
.......... kapa .. .....ıda. ... 
llm ..,..n olda. Greta,. bak
.._ G9111 kadıa bir elektrik ... , ............... .... ....... 

- ta.• .......... bı 

-•.ı,..,... ... dl, .. 
... .- llllJor. 

ıc.,.,. Y9a ..... .. .... 
leri ..,._... " ... _ ........... br,._,_..._ 
lllel'le nı,o1 ......... ,.,. 
tala •••etli bir ...,. -
y ....... kaprcWd .... 
lfit&dliiae kail ...._ ••• 

- ............ helıılıdıleı ..... . 
GntaJt. flmdlld kad.. ...... 

...,..... ......... walfette 
tlrmemlfti•ı 

Greta11 odada ._.._. ... 
ıafirlslrmek ........ .... 
,.ıu.. s... ·~ .... ..... 
beal beldiyorcla. Oı ı.,nk lut 
kadar beraber oturap ..... , 1 4 
r•c• tamamil• baı...... o.ıs 
atat• izin yerelim. 

fitim alıp almaclıjamm ulamak 
lPa plclii.W llJlecllm. u .. tm. 
bet bla Ura latedlilnl lllwe et
tim. Greta ...... __....... ..... 
le açb. 

- De .. k .._ ,.,ı bilerek 
yapaJor, dedi. alı ne llyleclinlz ? 

- Kat'ı olarak lalf blqeJ .a,. 
lemedlm. Yalmı ba panJI a..ı 

~ ... Jorjdaa alacap" 
Yencejb. 

- Miat• Jorj baalara m ka
dar para nrirml bakalım? 

( Ar&kasa v.u ) 

Ekmek Fiabnm Pahalılığına 
Misal Mi istersiniz ? 

( Lttarafa 1 t..ı •rfHa) 
clerlnl .. tiriaa ekmek meMleeinla 
halin " helecli,e,S allkaclar et
mul ikam ıelea dalaa birçok 
plrllzlerl oldutaaa slrdlk. 

1 - lataabalcla ekmekçlllk 
itinde lhtlua kaldulne btiyea 
riaıet edilmemektedir. Birçok 
kimHler ekmekçilik m ... lulade 
sene kadar bUıl •• lhtilu uhl
bi olmacLldan halde fmncıhta 
ablmqlarcLr. Falbaldka baatm 
ld .... laklr eclema .. fınaahk 
klrla bir aealektir. Fakat qtea 
aalamıJaD ldlDMI• lla m..ıekte 
dalma sarar pmlfler, ...ı...ı 
ba arar .. ika da dokaalmfbr. 
Soa .... ıerde latanbal pl1 ...... 
..... elli kadar fmacmıa 11111 
ebaell laep ... llllıWaUk ,..... ...... 

t - Şlaildl ......... .,. ... 
••• Şebrimizde farmlardaa ek
mek abı wwlel pk udır. Ekmek 
-· - .. ,... tablakarlar .. 
11tulle ,.,.lmaldacLr. Bap 

ıebrimlıde tablalrtrlardu Mr 
cota fanacıclaa okka batma (80) 
para kmnı almaktac:brlar. Ylae 
ba tablakarlar •JnCa mlfleridea 
ele narhtaa •J'I olarak buaa 
20 para. llaua 40 para fazla 
almaktad1rlar. Okka. 8 kurut 
olu ekmekten okka hqıaS. lld 
buçuk knraı kir temla etmek 
tam maauile pahal.tık dejil de 
Dedir? 

Ekmek m•elıliaN •lı,..
lana fikirleri fadan Tablaklr 
meaeleli halleclll-.k lllamchr. 
Çlaldl ekmek ,.....fıada table
klrlaraa bO,lk tellrl nrclar. 

3 - ip. lpade lllrcle halkla 
•blaatinl alakadar ...... • ..... 
....-. ....... .,..... tltlblcl 
cllkkbmda bile ... Ablmak
tad.r. Baaa aetlcell olarak StJI"" 
ftfttp ilpan•• tartbfl pmarla 
.W.. bakkal pala parmaldarlle 
ekmek tatar " m..-ı ba klı
lnmit elanjlal alap m.. 1111-
rlr. 

Acaba Nege Geçen Bilmece-
/stidadın mizi Doğru 
Var? Halledenler 

C laf tanla ' lael •JWa ) ( Blıt tarafa 6 ıao• urfacla ) 
Din daima sat. 1111 badi film- Ali Şaurt lllı:mıktep talebetlnden arı 
leriae itaat ettlrme,I lati1arlar. Bablme, Ankara KeçlGrea 1nektebl 

Mukadderata •ıı11dl,onaa1s ff taııbellndea 10'1 P•rlban, Kadılı:Gy 
eter haldkatea fikir " ........ 41 bacl llkmıktep talebe•lndea 160 
ala dalma ayal ...... dotru m•r lfeel&. A.kı.lr&J Yaaafpap Kalesll '°'° 
ı.t .. lde dnam ecllJ•na " kak 1 numarada IDYI, GelenbeYi Or-

tamektep talebellnden Oel&I Ş ftk, 
et• mde ....... at .. ,..... Polatlı llkmeldıp talebell•ıdtD -
.Jon& her ••J• ..ı olana olama Omer, İltanbal Kıı Ortamettep tale-
mubitlnidn .. ......... t......._ be11aden 26! Naıml7•, fıtanbal Kıs 
clea kartulmak lsere .ali GnJ& Ottamelı:tep talıbetladen ISJ Sabahat, 
baM.JaD baM·- k-- latanbal Kn Ortamelı:tep talebeılndea 
•~ ·-~ -r-- 188 Nimet, htaabal ıo unoa mektep 
ÇDnldl baraaa ldCl>lr .., 1a- talebeılndea 474 llHaffer, Dl•antol• 

pa•1acaktnu1. ça.kl ~ B 91d Yada talHHindıa NUOfer, Ka
lltimal etmek lıida icla madde- d lı:GJ Out bkmelı:tep &alebeltadın 
ten imkln11ıclL Fakat orada •~ 271 Reffk llanar, DaTutpafA Orta-

ff k 
•--·- Zir :-a:da..ı..- mektep tal•bealaden 178 Sallb Aılı, 

YI a OaunuuUI. a mu Ulll... lıtanbul 29 r.aoa mektep talebealndıa 
kolaJlakla ıeaifletecek. Sm .... '30 Meliha, tatanb.ı llaaWm mektebi 
yaffaloyete IAl edecek amiller Webfflnden 87'1 O.ali, Be.,.otıa 
halaakwws. Orada keadilerile 18 lnol mektep &aıebelladea IMl8 811-
rekabet edebilecek 8'kadatlar AD Neeaıl. lntaabul 11 inci lltaet• 
ft ldDlsde '--ll·et yJredecek &tp 261 numaralı RadTın, Yenlneail 
~ • ...., lll .. tıep talıb.U.den 97 Oıman O• 

..,1r" Del'• nrc:Lr. d, FırlkGrde G8 nuaarada Nasire, 
Ba,lece lill arachjuus yola Kıı ortaaılı:tep ·ıaıebealnden 420 
~ ller ..,ı uaJlllll. Bamm, Qanaklı:alede poataae lı:Ufl• 

0,w.t .......... ld 8'leYI ıu•da 7Abra, llıtnt.ada ortamekıep 
b 1 .ll- dola L--L-- talebealnd• 141 Hmlb, l(eDllDID 

184ep •w 11 YeJ• ........... KablAJ mektebi talebelinden 159 
bir •"1clea •Jftlma.U maka.. Şeref, Ankara A1'ayrak mektebi taıe
.W. ...ı ,W.erek H cllla1acla bt1lndea 8G Vedia, Uıanlı:Gprl Gaıt· 
.. ......_ mabdd• olu fa'al p&fA eaddHlnde berber O.mu El. 
ro11 •mlit- ,.ıak __..,aka- mabd.,mu Cemal, Ankara lı:ıı llaetl 
,..,. .._.,_ ka~. 9anoa..111ad tal•beafaden 169 Fe~ .. 
Omıl • .._._La •ıftadirell Babt11lr ortaaektep taleb81lnden 

-.....- I~ Omer Fara• Ber ••Hanımlar • 
... .a .. .... ...... .... 1------------..... --....... ~.v. 11 ... ... ................ ~-na 

..... 
Yeni ittifakı lstiy~nler 
Paylaşma Siyasetine Başladılar 
( Battarafı 1 laci aayfada ) ıe aldıramamalr mechml1etla ... 

Lehi.tanı, baıttn SoT)'et Raa,.. cllr. Şu balda lfln içinde J•P• 
am bir parçua olan Ukranyadaa .... mutlaka lbam sele• bir 
bir miktar arui teklif etmit •• hc:laklrbk oldata takdirde bm 
Leh b&klmetl Ue Fraua ba ltlr çare bal ... mak ilamdır • .._ 
teklif lberlade mutabık kalmır laaaıa preler palardın 
lardar. 1 - LeW.tandaa Dançlsl .ı.. 

Fakat SoY,et Raayıma ba rak Almaa,.,. ftrlllek, Lehlata-
· ,..ı ımaaewa kUflllllda •• aa SoYJet ıt.;..._ bir ima• 
ilfladlill 8İJUI maJaUilde ficl- UUI pefkef pkmelcJ S. 18Nl-

letle n bira tla •dip De ... le, Veraay maaheclHI la cleilftl-
ık edilmektedir. rilmealal t.ti1ea Al....,. da la.-

M89818 Anl8fllch mea taf r ln edilmlt .a.,... et.-
Miri bUrUk devlet IHlhlla meidlr. 
·ovyet Rusp stpsetlne 2 - lt.İ1a Ue Fraaaa .,_. 

llulrtıdır da çok mtlblm ihtillfb meaelel• 
Y apalmalc l.ıeailea J•al itti- nrclar. lttifalwa tahakkuku için 

faka ait IOD telsraffara yukarıda ltalyama da tatm1a ediJmHI 11-
olmchmm. zımchr. Bana lçia ele Fraua hl-

Dlla •c11rt bl1llc cleYlet itti- k6metlala ltal,a,.. ba,aa k•dl 
fala. etrafmclakl telpaf babw- ellade balaua Sar11e maad ... 
leılal taWll eclerk• 11J1e ele- teklif ettiji ka•t•tll blrp;rla ı..-
mltdkı llacleclir. Fraw lalklmetl " 

la ittifak S..,et a..,a,. " Franm1 ı .. t.ı.ı buau teblp • 
ona ..,_.. bqa 1ap.ı.ak ... .....ıer1ae auaraa ba ,.,1a,a 
tenlyor. Fakat Frama ba ittifaka luamak llllm pll7or. 
clahU olup olmamak •-•ela 3 - Fakat ltal1a b8 lraduı-
tenddllt içiacleclir. • Mbeple: eak feclaklrhp ma ...,...._ 
clir ld Franam cllplomatlan iL Şa halele ltal1•1• v ... , mu-
Makdoaaldın tekliflu •net. becleli bua eclllmed• enel ta-
nya •1aa,.... cli1em•mlfl•cllr. kip .... w.till. fabl -.1ıı .. 

itte ,..un,a ko1datamas deaia ..._ ... ...,. •IAlt bir 
....... telp laaberlerlmb hizim ıamaaa bdar takip etmekt.a 
ka"etll bir ihtimal olarak ileri YU ı .. ii Urid liJaıte aYdet 
drd&pmll mtltalea11 bqmclaa etmek Ulda da bıtııdU•eliclk. 
10nmaa kadar te,ıt etmifllr. fil. Acaba ltaıpp b1J1e bir ... 
baldb lta11a Ye ı.utereala -•• ftril..ıc •dlr? itte • 
orta1a atbfl ba ittifak •••iM ..... "..U.a •akllratea tehMlre. 
m&alutw deme,.U.. ta•••• J• .....,._ •11111 laaracledlr. 
SoYJet RmJa ale1laladecllr " Batla balarda bqlca S... 
oaa brta lmralmak lltnD• Wr ret Raa,a ldllat•etl .o.ette W 
cepllecl~ F.at dla.. ._.... ._ ..... ..._.. 
aififftr lf ... '*"·-~t~•rı•fli1 .. ilflll-f ... ~ 
fİrmek lcia M keDcll a-.bıaa, 
.. de -... ........ .... 
ı..w... Ro••ra. Y ...... wp .. ...................... , .. .... ,.,.. -- .. ..,..... ...... ... 

Çlakl Frama a.• • 1;.id 
--· ... ,.. bir fedaklrhiı ... 

RADYO 

24 lartCum 1 
l.taa•ul - (llOO m.) 18 Ke•al 

lll1ul B. "' arkadlflan, 11 Orkeıtra 
!O Hanımlar ,.. be19tl, ıı.ao Ork•• 
va, aJuaı 1'9 bona babtrl ıu& aran. 

Aakara - (1588 m.) U.80 AJr 
karapalu Orlı:eatruı. 15 BlJaHtioGm• 
bar ftlbarmonlk or.ıeıtruının anfo
nllı: kouerl, 18 alaturka 'latı, 18,40 
Vl7olen tonHrl (Ekrem Zeki B. trı-
rafın ... ). 11.10 atatvlı:a .... it.•.> 
n. 4en, ıo.ıo •Jua .. ....... 

VIU'fOft - (1411> .. ) l&tl -
18 tonaer, 19.!0 baberler, toa .. ..ıu. 
21,20 Senfonik tonHr (Rabaut, Bnu• 
ea, Papnlnt Ya.) • 

Peıt• - (MO m.) 18 oopıret par
çaları, 20.30 opera te..ıW (illa 7ok), 
aatealı:ibenı s· pa mulktal. 

illada - (ö89 m.) 20,60 Or)eatra 
kon14'fi (nl .. maq), 11.IO "Bornu
der,. illmll Skef. 

Vlr••• - C5 ı '1 •·> 11,50 Şimdlld 
An1tarya eeerlırlndea &apıınlll pJ· 
pno, 1•1• ıarlı:ılar lı:onHrl, 19 konq
malar, I0.58 bando muılb (Larpılg'· 
tea), ti Otn\d Kabaata'nıa fdanlla• 
de ...... al& ... 11ı:1, UM ... or
k•tr11a. 

p,.aı - (488 •·> 11,11 lı:oa .. , 
11,N lı:onqmalar, I0,80 J[GJll mnl• 
kul, 21, 10 Sollıt ILoaHJrL: 

Roma - (4'1 a.) 11.41 bnflk 
lı:onHI', n plJM, &21 Dapark'ıD ba
tarlan aua lfla koaaer, .. tleTaau • 

..__ - CiN &) 11 plalrı, 

26 larl Cumartesi 
v ..... - (1411 •·> ıa.ıı pıat, 

1'1 plik, kor.atmalar, il.il habttler, 
bafif maılkl, H baftl baMr, (Ana ... 
dola, llllot, Sa,., a.) U.S& Yaaudto 
lana milli lflalal tea'lt, 18.0I IJopea 
tonaerl, H-. 
~ - (Ut m.) a>.GO 11aa4tta 

takımınsa konHrl (0•Jk"*- ....._ 
it.DO Starauu'aaa • ........_ ba
ıer, !8.&p Slpa •• ~ 

vı,... - (ltf ... lM5 ..... 
ilWilld taltllir), lMI Of. 
_.., h'ln 11erlerlndea tolla 
tabmıaın tarkaları koaHrlerl, ıı.
•btr balo ltffll• lılall o, Stara· 
a11'aa 8 perdellt o,.r.a, 11.• 
tagınalll ea. 

P,.ag - (48'1 il.) 11.15 DYonk'aa 
bir Oper•. a.• 04traTa'daa Rldfo 
fal mi. 

ZJnla - IO KIU.. oaalm, M; 
toafnaa1, it. O& cflpıo'au. 
al• blmll Mourt'ıo Opırua. 

Blllr.. - (89' •• , 18 lı:onaer, 
ı 9.a> bu, it Klaalk ton11r. 

..... 11-(15 m.)~,._ 
lar, 2J.30 haberler, il a •1trl1at, 
IS haberler, 11.31 Berl1•' in: ca .; 

--... 
31 - ff llAllT 

lıaM ........... 
-

.... 
<Hara d&ıDace Gnta _.. .. ..., ...... ...... ,.. ............ .,~·~;··=·~-~--..... 1: 14 pl&I!, il llfı4p ~.._ it• ... .... -..... r;~-·--: ~- ~ .~!#111~~~~----~ 

• 
1 



24 Mart 

Resminizi Bize Gönder iniz, .. .. .. 
Size Tabiatinizi Söy/iyelim ee• 

llesnıinir.i kupon ilo l?Ö ı<leriniz. 

eo Cemet B. Ağır başlı hare· 
ketlerde hulun· 
mıya mütema· 
yildir. Arka
daşlan tarafın· 
dan çabuk kız· 
dınlabilir. Ra-

hatını, eğlen· 
ceyı se\·cr. 
Üzüntü le re 
katlanmıya ta-
raftar değildir. 

izzeti nefis mesailinde magrur ve 
kıskanç davranır. 

• 82 B•flkıa,ıa Aliye H. (Foto~a-

1

48 Rlf•I B. Yaratıcı Ye atak de
ğildir. Tavru 
hareketlerin de 
daha ziyade 
çekinğenlik ve 

mahcubiyet var
dır. Fiil ve ha
reket 1 erinin 
gizli knlmaınaı 
ister. Kıhk ve 

kıyafetine itina 
eder. Mesuli· 

yeti üzerine alarak kendisini za· 
rar ve tı:>hlikt>lere sokmak iste· 
mez. Yiizii pek değildir . 

• 18 M. Sabri Et. (Talebe) ( Fotoğ· 

SON POSTA 

SAÔLAll-G'İiZBL 

İPLİK 
20 İngiliz 
Numarasına kadar 

VA TER •btıkilıDz~ 

EKSTRA Mkınak" 
Kath, Tire 

BOYALI 
iPLiKLER ............ 

unıuneleri gorunuz. 
············ 

Sayfa ı 1 

-ucuz 
BEZ 

90 Santim 
genişliğe kadar 

ince, kalın. renxff, beyaı 

CiFCi marka KAPUT 
' ' •• 

Dimi, Ortülük, 
Tentelik 

YAZLIK ELBiSEliK 
Amerikan 

bezleri ............ 
!Fiatları iEıteyinız. 

-··· ... -
fının dercini istemi)or.) Zekidir. 
Kendisini çabuk sevdirir. Mua
melesinde tavru hareketlerinde 
tnvazu, sadelik ve samimiyet var-
dır. Menfaatlerinden kolaylıkla 
ferağat edemez. Kendi ini daha 

rnfının dercini isteıniy or.) İn ti· 
zamp nerdir. Büyüklerine karşı 
hörmetkar dananır, muti olur, 
serkeşlik yapamaz, )&Vaş konu· 
~ur, gürültücü ve kavgııcı dt>ğil-

Evler Mektepler Hastaneler Köylüler için elverişli mallar 

ziyade düşiiumek mecburiye-tini 
hissetmektedir intizam bahsinde 
titiz da.,.ranır. 

dir. Parayı i rtif etmez her §eye 
karışmaz menfoatleı-ini net ine 
hasreder. 

ZiRAAT BANBASI ADANA MENSUCAT 
Telgraf nd ADANA· Batik 

Dil Anketi 
Verilen Cevapları Okuyunuz! 

=: 6 Numarah Liste == 
Fahlt Fahri Fıılrfe fail Faia Faal Fatih Fazıl Fed Fecir Karttı. l•ml " adre.1 

Ali Oamaıı pehllvaa 
oj'lu, Eakltehlr 

leadet, imaret m•hallul 
Arı.kara 

! Fada 

hı.re katmer: dllekaıı yarayıın uJiraıan üreme göçücQ 1 ne ka• ,.OfiinliJ 
t.&n 

Faı.ılet 

yUgUn •cıkb ağartı 

g1dl 7arar yapan aDr~kılı ili alaa iyilik tan 

Haa Haııan, BalurklSJ aceJek amlu kaııanç 7apan artım el buan bllg1ç llrpor • aktar· 
aıek mak 

auım, Ortamtıktep, Utıık cıaacalı eJveıitll lt'l7en 

'ğilnmek 7arama tıU1en 

olı olan apca bllglılnl 
çoıtaltan 

ulu 

8a da· tan yeri 
yOacü 

F.Mre Hakin, •-kat 
Hakkı Beyin kıu Akhisar 

aoaıkh akı dan reçicl açan ululuk ac.ı lflrmak 

Nurettin, teref .okak, 
Kaynrl 

acık ı artık artan 
para 

yok ola açao artan arhk ık &t'I AD )'Cri• 

Kudal, eakl mua lim, 
Ankara 

E.tlılfeblr Ağır Ceu aıuın 
dan lbrablm B. refU .. ası Mira 

TUrlr titr kıralı Florlnala 
Nlıım Bey 

Kabatq llaeal 240 Pertn 

Ealdtehlr Omlt mataıa-
111ada Ahmet N11rl 

boauk viJatülil .Jarayao 

ürek a övOııen Lt, ıraç 
cındıran 

aokla çirkin taruu:. lıaıanç 

acıklı it ;ok olan .UnGcO !ylllk 

kaza, 
bell 

payaıı pAf um 
didinen mak 

lıllyen çokuntu ~6rll7en 

l1ll7en taııyu 

dayanı· artıt 
lan 

'ş yapan ltteğfal 
bulan 

yapan, mal payı 
yapı.cı 

yok 
t'lucu 
reçen, 
al mı.ya 
61ecek 
olan 

dUn.)'a 
onu ola 

•çan 

açan, 
aç.o 
açan 

elde 
edici 
alrın 

def erli arbkJdı 

lyt huy 

btllmlf billnlik 

l}lllk l7Wk 
bilici 

bllg1 lk alu 

•cıktı 

aakh 

acılda
tan 

•CJkh 

apanaı:1 

elcntey 

ııln ağar· 
maııa 

tan 

tan yerl 
ıtarmuı 
gOn do-
lumu 

tan y~ri 
af arma• 

tan 

GllmGflluyu Baiodalan, 
M. Adnan 

acık ı 

çok ... 
hcı 

çok 
auçlu 

ana ya· lyUlk yııpan kira fena hu· açıcı. bllgfll 

dofru 

acıklı rUn do

l.taat>al Gelenbcv! Orta· 
•ektep C.lll Şefjk 

ac:ıklık çirkin it 
kın 

lııtekle 1 yany- yapan 5dUnç 
lan 

hlçllk alaa 
fusu 

tan yeri 

Dil Tetkik Cemiyetinin Anketi Mtioasebetile 

Son Posta'nın Müsabakası 

Numara: 13 

Kartta ı-t anp ça 
w •dreel .asJer 

K..U. inal arapça 
" adreal 116.aler 

Nabıı Namzet Namaa Nar. aır.ı Nealr 

Nabız Namzet Namuı Naz. N ·•• Neılr I
Nedame 

Neı.lame 

Neııll 

N .. n 

Karlla taml 
- adreal Nabı Naırı.ıet Namua Naz: Nııı.ım Nı"air 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdü~lüğünden: 

21 Mart 933 gOnllne raathyan aah gllnU ı;aat 14 te kapalı 
arfla mllnakaaaıı yapılacağım ilAn ettiğimiz 800 tane ceketin 
Jine kapalı zarf uaulile münakaıaıı 25 Mart 933 ıllnüne rut
Lyan cumarteai aaat 14 te yapılacaktır. 

Şartname1inde bir metroıunun ıikleti 400: 460 aram denile
cek yerde bir metro morabhamın ıikleti 400: 460 Gr. diye yaz 1-
cLğ adan aıhhatı veçhile taahib edilmittir. 

lıtekliler taahih gören ıartname ile nOmuneaini aatanalma 
lromiıyonunda görebilirler. 

lıteklilerin belli eaatten evvel kapala 
'f'eçhile .. 600,, lira teminatlarilo komiıyona 

zarfla ve eski illnumz 
gelmeleri. 

İktısat Vekiletinden : 
Türk mabıulit ve mamulAlıoa henilı pazar olmiyan memle

ketlerden takas tarikile yapılacak ithalAta dair 18 12 932 tarihinde 
razetalerle neıredilen ilAmn dördilncll maddesine yazılı memleketler 
.,.... t Noneç ) dahi ilAve edilmiftif. Keyfiyet ilan olunur. 

N .. lr Netice Nezahet 

Neşe Netice Nezahet 

N!:fc N şir N triyat Neuhet 

ı~------PERTEV 

MÜSTAHZARATI 
FABRIKASI 

iLK TÜRK MEV ADDI TIBBiYE 
VE ITRIY AT FABRlKASJ 

•AJUCA llOST'AllZARAT/. ""• ,..... . ~ ..,.._ 
11rt,..ı1a Pttt.. ~ 
T .. .ı.t Podraı.. r...ı. V &. Y L . 

Eaıı6i Marka!nrından Ço.lı DeAe Uca IH/_,. 
Pek Daha M~. 

J 

FABRiKASI 

Sinemalarda 
Küçük Yaştaki Çocuklara 

Sinema Yasak 
Belediye MüfettişlerJ ainema 

ye tiyatrolarda yapbkları teftir 
lerde buralara h fzıasıbba kanu
nunun kat't surette menetmit ol
masına rağlUen altı yaşından 

aşağıki çocuklarm alındığını te&
blt etmiılerdir. Bunun llzerine 
BeledJye bntnn ılnema ve tiyat· 
rolara bir tamim yapmııtır. lfon
dan ıonra ıinema Te tiyatrolar 
kapılarının llstnne Te görUlelebl
lecek yerlerine ıu cllmlelerl t.. 
t•J•D birer le•ha asacaklardır: 

.. Altı yqından qaiı çocuklar 
kJabul edilmez. " 

" Saat 20 den sonra 6-12 ya
tındaki cocuklar kabul edilmez.,. 

Yeni Neşrigat: 

Boynu BUkUk Kızlar 
Genç tairleriın zd n H.eıat Feyr.i 

Bey bu isimle bir hiklye kıtabı ner 
retnıiıtir. Renkli, reıimll güzel bir 
kapak içinde neşredilen en gQıcl bik&
yelorl içinde toplamakta ..-e 50 kurut 
fiatle her kilapçı<la satılmaktadır. 

Foto SUreyye - Yeglne ulon 
mecmuası olan t'oto SUreyyanın 22 el 
114y111 nefis ve g07.el resimlerle lnti· 
ııı:r o tın it tir. 

Öz dlllmlze dojru - Türk dili 
içln «:a.h;aıı bu edebiynt ve lisan mec
muasının 16 ci 8&) ıı:;ı F..debfyat 'e dl
lımıı.e alt kıymetli mllnderecatla intl• 
ıar etmiıtlr. T.Lniye ederlı. 

OUzel San'allar Blrı:,11 Resim 
Şube•lnd•n. Ankarada açılncak 

sergi, e iştirak etm1ıi. tatlyeo resim, 
heykel ve tezyini aan 'ı.tk!rlarının 
15·16-4·93S gflnlerl saat 14 ten 17 yı 
k•dar eeerlerinf Alııykötlr.One getlr
oıelı>ri 

Z•Y• - As.tın diı.d rnııııı kar 
bettin .. Yenbfnt çıkaracağımdan eı

kl!!iııln bOkmQ yoktur. 
Gobzoota Tavıancıl köyündon Ali 
Osma'l oğ'lu 310 doğumlıı Mustafa 

Zayi - Aııkeri cıızdaıııını r.uyı ey· 
lodim. Yonlıiui alacagımdau eskisiııin 

bUkmU yoktur. 
Gebı.en n Tntancıl ltOyOndoıı Şaktr 

oğlu 8l6 doil'unılu MI fit 
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Beyo§lu Birinci Sulh Hukuk 
Hlklmll61nden: Mebınttt Halit ve 
Yusuf C mal beyler ile H011nlye hanı· 
mın f1'yıun mutasarnt olup tamamı 
6311 lira. kıymeti mubammenell Fın· 
dık ıda SOboyll bey mnlıalloslnde Tu· 
tumba aralığı yokuıunda 11ld 4 ve 
yeni 6 8 No. l&r ile murakkam 11 
odalı bir bap ah11p hane açık art
tırmaya k?nmuı olduğundan ı:ırtna· 

mesi 26·S.93S t&rlbiııden itibaren 
mahkemed& herkes tuafından görOle-
ceğt gibl 26-4-938 tarihine masadll 
t.artamba gUoO ıaat 14 ten 16 ya 
kadar açık arttırma ıaretiJo utıla
caktır. 

Arttırma bedeli muhammen ltty• 
metinin % 7'\ lnt bulmadığı takdtrdt 
en ıon arttıranın teabhfldU baki kal• 
mat Ozere 11·5-93S tarihine mOa&dlf 
porıembe gOuO eaat 14 ten 16 ya ka• 
dar mahkemede yapılacak olan ikinci 
arttırmasında gayri menkul en ook 
artttr:ına ihale edilec ğinden taliplerin 
muhammen kıymetinin yllıde 7 buçuk 
ıılebetlnde pey akçesini hamil bulun
ma arı 'o (5) gOn içinde mütebaki 
bodolln teslimi llıımdır Yakıf lcarul 
vo bo!o lfye ten vlrat Ye tanzifat re
simleri müıteriye ait.tir 2004 No lu 
icra ,,.e if aa kanununun 126 ıncı 
llladdesinın 4 OncQ fıkrasına tnfikaıı 

bu gı.yrl menkul Uz.erinde alt.kadara· 
nın ~ e lrt'fak hakkı aahfplıtrinln bu 
haklan tlAo tarihinden itibaren 20 gOD 
içlndtı evrakı mllıbitelerlle lıildlrme

leri aksı halde hakları tapu ılcillerlle 

ıı.blt olm dıkça 1&tıf bedelinin pay· 
Jqmuından hariç kalacakları "6 daha 
faz.la malilmat almak iıtlyenlerltı 
93~ G )2 No. ile mahkeme kalemloe 
mOracaatları laz.umu llirı olunur. 

l•tanbul Yedtncl icra M• 
murJu,lund•n: G ılatada SlgJrta 
hanında icra1l ticaret etmokte iken 
ahiren Almanyaya gittiği anlaı&lu 

R' tıı.r Stö el Efendi. 
Ag p Çinaryau Bele 9362 llr:ı 10 

kuruı maaar fı lcralye Ye fayiz ltaaı 
hakkında icra taldb"ne ınOıtenit tet
vlyeyl mutaummm gönderilen ödemt 
emrine 10ah:ılli ikametinlzln meçbal 
kalmaaına binaen HA.nen tebll ,aı ifa· 
11na karar nrildiğ.nd:tn tarihi illa· 
d•n 1tıbareıı iki ay müddet r.arfında 
kanuni ltlruınıı oldu~u takdirde 
5:J..S.H no. hı doayamır. nuınarasıaı 

mUıtahslbeıa bilmOraeu dermeyan 
edilmesi akaı takdirde gıyabınızda 

muamelel lcralyenln ifa kılınacatı 
ödeme emrı makamına kaim olmak 
aı. re i ,,... n tebliğ olunur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
( 500) Kilo ( Alcoolat de ~oudron) ( 40 ~ 10 % ) 
( 500) " Karauel ( Pur aacre •pecial pour) 

llpeu11 1 40 o 

( 500) Gram - Neroli esansı • yllzer gramlık bet ıito dahilinde 
Likör fabrikasına muktaıi bu Uç kalem leYazım taka111z aatın 

ahnacakhr. Taliplerin pazarlağa iştirak etmek ib:ere J • 4 .. 933 
cumarteıl .Un1 saat (15) te Galatada Alım Salam Komiıyonuna 
mi\racaatları. \M) 



13 =Sa=y=fa=====-============================~==:::=ııım:::===::S:O:::::N~P::;O;~:T~A~==::;::::~====::;::==:::::::============:;::===:;:=========~M~a~rt~2~4::.:11 

e 
AN 
ç c 

• 
1 

ç lu 

Bu yolu size de 
söy iyeb· irim: 

Bir fırsat bulup AHMUTPAŞA yokuşund n 
ieçiniı., yukarıya kadar çakmağa lUzum yok l 

Y okutun başlangıcando sol kolda bir 
levha görecek11niı: 

o --
Buraya 

. . . 
glfınız, 

.. . . 
magazanın ısmı 

"UCUZ AL PAZARI,, 1 

dır amma bu isim yanlışbr 1 

Burada 1 metro bile ucuz 
mal bulunmaz, Bilakis: 

"Dünyanın 
mallarının 

satıldığı ger 

en pahalı 
en ucuz 
burasıdır,, 

e • • 
5i~~:e BURSA POSTASI 

Mehakim ihtiyacı için " 66 ,, kalem evrak ve defter aleni mO
nakasa usuln ile tabettirilecektir. Bu baptaki şartnam ile nllmu 
neler Ankara'da VekAlet levaıım mUdUrlUğllnde ve lat nbul'da 
Levazım Müm yyizliğind dir. lhale '3 - 4 - 933 paıarteai gllnll aaat 
• 15,, tedir. 

Sadıkzade Ars an 
Kapdan vapurları 

Birinci, lıdııci ve fJç!lnçU mevki kama· 
raları havi ve yolcuların hor tılrlU 

oııbahı istirahati müemmen 

vapuru 
her hafta Taliplerin ih le gllnU bedeli muhamminin yUzd~ yedi buçuğu 

olan " 375" lira teminatı muvakkat~ ile birlikte mUbayaat komis
yonuna mllracaatları. Şartname ve nllmllnelerin göriilmcai için de 
h r gUn yukarda yazıla daireler mUracaat olunnıaaı llAn olunur. 

CUMARTESi ve SALI 
gUnlni sabah ıaat 9,30 da 

GnlAtıı. rıhtımından hnroketle doıtrn 
MUDANYA'ya ır"dip gelecektir. Taf· 
sııA.t için Galata'da H ıvyıır Han10da 9 N'l 
lu yaı.ıbanoya müracaat. Telefon: 43079 Öksürenlere: KATR 

er 

Bayra 
acaba 
b. 

Bilet vapurda da verilir. 

Cı • 

çın 

a 

hazırla ı? 
Herkesin bunu merakla sormasından daha 
tabii ve • daha haklı l?ir şey olamaz. Çünkü 

herkes 1 P E K İ Ş 'in her işi gibi 

sürprizinin de fevkalade ve halk için faydab 
olacağına emin ve kanidir 

mart 

u 
Ba 

Sergimizden aJacagınız her hangi mal Liradır. 

Fiatlanoızdan bir kaç nümune: 
1 adet ylln fanili 1 Ltra 115 adet mendil 
~ n katkorae 1 " 7 f . k . 
AIA merseriz. ipek ı " " antezı er ek mendıli 1 
dantelalı kaşkorse 10 " Erkek mendili 1 

" 
" 3 çift Avrupa mualio zenne çorabı t 

3 ., Mers rize fantaıi erkek çorabı ı 
" 1 .. Hanımlara halis ipek Avrupa çorabı 1 ,, 

4 Adet Merserize peçete 1 
2 çift Halis Viktorya renkli fildeko rkek çorabı ı .. 
2 çift Fan tezi keten erkek çor bı 1 

" 2 adet Fildekos erkek fanilAsı ı 

LCI 
Sulta hamam 

Ayvalık Belediye Riyasetinden: 
Bede' l kqfl 3200 llra olan Ayvalıkta Belodiyo mcydam ve sahil 1u .. 

mının pDrOzaQs bir baldo imlası ile aahil yolu halinde kO,at ve teald 
olbaptaki proje ve t•raitl fennlyeal daircıtliıde 9-3-933 tarihinden itibaron 
bir y müddeti• v k palı sarf uıuli ile mDnakauya konulmuttur. l ekllf 
olunacak bedel battı llyık i'ÖrüldüQ'il takdirde 9 Ninn 933 tarih ne mOıa• 
dl : Pazar gllnil aıat on altıda ihala olunacaktır. Talip olanlar teklif nra .. 
kalarına yü:ıde yedl buçuk tem:nah muvalckate akçesinin depozito edildi
k ni havi m<&kbuz veya muteber bir banka mektubunu rapt va ,eraitJ 
münakasaya kabul ey.ediklerlnl sikredor le zarflarını yovm ve vakti mu
ayyene kadar Ayvalık Belediye encümeni daimi ine tevdi eylemeleri ve 
arzu eden erin iki buçuk lir.ı mukabıl.nde feraiti fenniye ve müoaknaa Ue 
projesin.o birer auretınl Belediye fen ,ubosindeo almalara ve muayyen 
gün ve aaat ıcıçtikten ıoora verilecek teklif sarf larıaın kabul ediJmiyocetl 
iuia olunur. 

ertevniy al Vakfından: 
Pcrtevnlyal v kfandaıı Akaaray'da tram·ny c ddeaiod Pert vniyal 

türbe1l lttl1&1indıkl earaaya olbaptakl proje ve f&rtnameai 1Pucibince mD
c ddeden üç dllkk6n lntuı kapalı zarf uaulile 19 mart 933 tarihinden 10 
niaan 933 tarihine mOıadif puartesl gOnOne kadar mevkii mOnaka1aya 
konulmuttur. Talip olanlar tartnamo vo projeleri almak Dzere hergQn 
öğleden ıoora btanbul Evkaf Mlldirl)' tinde Pertemiyal kfa ldareainı 
ve ihale günO olan salifülbeyao pazarteal ıilnQ ıaat OD b şte kapala 
zarf arının idare •nctlmenine tevdi etmeleri. 

o ' • 
Bürhan Cahit Beyin 

iki güzel romanı 

KÖ·y HEKiMi 
Bir atı Altında 

Birbirinden meraklı 
Romanlar 

Beheri 125 kuruş. 
Snt·ı yerlı 

ikbal KUtUphanesl 

KiRALIK GAZiNO 
Arnavutköyll meşhur Akıntı 
Burnu gazinosu sahibi tarafın· 
dan kiralıkhr. (Telefon 22369) a 

müracaat. 

~l-lllZi_,,. Doktor 

A. NISANYAN 
Beyoğlu Tokathyan oteli yanında Yek· 
tep sokak 85 No. lı muayenehanesicıde 
basta'arını her gUn sabahtan akıama 

,,,. kadar tedavi eder. Telefon 40B~S 

iFLAS DOLA YISiLE 

SAT 1 Ş 
lııtnnbul ikinci JnAs memurluğundanc 

1t ~s otmi9 olan lstanbul'da Mahmut• 
1 pa,a yokuıu alt kısmında 256 ve 258 

numaralı mağazada lnclll Damadı Ma .. 
clt Mısı~'h tlrarothaııashıde mevcut 
çorap, fanila., trikotaj vo sair tuhartyı 
eşyasının 25 mart {)33 cumartesi .:O· 
nilnden itlbaren bor gQn sabah eaat 
9 dan U ya ve 2 dan 6 ya kadar pe
rakende ve sergi euretlle eatııa bar 
lanılac:ığı na.o olunur. 

Sahibi ı Ali Ekrom 

Neıriyat MQdOrn ı Halll L tff 


