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SOVYETLER-TEDBİR ALIYOR 
Rusyanın VereçeğiKarar Me- işsizler ~e işçi!er ~rasında 

rak Ve Korku ile Bekleniyor lst~nbul da lşsızleı· V ~ 
----. -- lşçıler Nasıl Yaşarlar? 

Büyük Devletler lttif akı Meclislerde 
Siyasi Münakaşalara Sebep Oluyor 
Berlin 25 (Huıuıt) - MoıkoYa• 

dan gelen ıon haberler, bllyllk 
devletler dikdatörlilğil projeıl 
üzerindeki faaliyetin, Sovyet Ru ... 
ja diplomatları tarafından bUyllk 
bir ehemmiyetle takip edildiğini 

e-östermektedir. Sovyet Rusyamn 
böyle bir ittifak karıısında nasıl 
bir hareket tarzı alacağı ıu da• 
kikada malQm değildir. Fakat 
Sovyet Rusya, bu ittifakın kendi· 
sine karıı tertip edilmek lsteniJ. 
diğine ku•vetle kanaat getirmİf"' 
tir. Muhakkak olan ıudur kl Sov
yet Rusya bu vaziyet karşısında 
bir takım tedbirler almaya çalıı· 
maktadır. A.ıl endiıe ile merak 
edilen cihet, Ruıyanın her hangi 
bir tecavüz karıqaoda nuıl hare
kot edeceğidir. 

SOflg.t Rasga llarlclg• Kontinrl 
M. Litvino/ 

· J apdan teklif etrafında hen ı 
F~anaa SOa:r.aı.a.... ' • at'I karanm Yermlf detildir. 

Parıs, 25 ( Hususi ) - Fransa HilkQmet bu ittifaka girmeyi eıas 
bllkümeti, bUyDk devletler ittifa· itibarile kabul etmiı olmakla bo-
kına girmesi hakkında kendisine raber, ortada halledilmesi pek 

IDzumlu Ye hayaU garillen mll
hlm meseleler vardır. Bu meıo

leler Franaanın emniyeti meaele
ıino uygun bir ıekilde halledil
nı ediği taktirde bUyilk devletler 
lttif akı ıuya dl\ıecık demektir. 
Menuk malömata g&re Franlila 
Erklnıbarhiyesi bayi• bir ittifa· 
kın aleyhindedir. Diğer taraf tan 
Franııı ıoıyaliıt fırkası da 
blltlln devletleri hukukça mll
Hvi bir balda bulunduran, dev• 
letler arasındaki ibtillflan mevcut 
muahedeler çerçevesi içinde vo 
•ulb daireainde halle lmkAn ... 
ren Cenevre teıkilltının dört bn
yOk deYlet ittifakından daha fay
dala •• mllraccah oldutunu bil· 
kQmete bildirmiıtir. 

lngllJz Meb'uaların• ODre 
Londra 24 - Avam kamara.• " 

•ında M. Mai< Doaaldin ailAbları 
bırakma plAna hakkında mühim 
mllnakı.talar olmu,tur. Amele fır-

( Duamı 10 uncu aayf ada ) 

Berlin, 25 (Hususi) . - En mevsuk 
malumat alan siyasi mahafilin dört bü
yük devlet ittifakı teşebbüsü etrafında .. 
ki noktai nazarı çok müphemdir. Bu 
mahafilin kanaatine göre bu teşebbüsün 
ne gibi bir netice vereceğini şimdiden 
kestirmek mümkün değildir. F ransanın 
bu iUifaka girebilmesi için hem kendi
sini, hem de • müttefikleri olan küçük 

' devletleri tatmin edici birtakım çare-
ler bulunmak lazımdır. Fakat bu saha
da düşünülen tetbirleri tatbik etmek 
büyük müşkülata sebep olacakbr. itti
fakın, Fransa hariç olmak şartile yapı
lıp yapılamıyacağı da dip!omatlar ara
sında münakaşalara yol açmıştır. Diğer 
taraftan Almanyanın vaziyeti de ortaya 
yeni müşkülat çıkarmak istidadındadır. 

Darülfünunda Islahat 
Hareketi Başlarken ... 

Dil Anketimiz 
Devam Ediyor 

Kadro Harici Bırakılacakları Hakkında 
Rivayetler Çıkan MüderrislerKimlerdir? 

T. D. T. Cemiyetinden ~ 
Karıılıkları aranacak tırapça 

o• Jar11ça kelimelerin 14 numaralı 
listesi pular: 

• 

• 
Dariil/ünun müderrislerinden bir kısmı bir toplanh esnasında 

Darülfünunu ıslah vazifesile geçiren lıviçreli profeı8r, muka• 
ıetirilen profeıGr Malı ile bir Yelenin imzasile beraber ileri ıl\rw 
senelik bir kunturat :yapılıyor. Epi düfll fikirleri tatbik yolunda bir 
.. mandan beri .. azi,.ıl ıizden ( 0.-.ama 10 ullft aa,fafla~ 

Page, pejmürde, pençe, perlıiz, 
_ ~roane, peroer, perişan, pe,iman, 

pesin .. pisin, pegda, peygamber. 

Okuyucular.mızın gönder- , 
diklerl cevaplar 11 inci 

sayfamızdad1r. 

« =-=-
Bulgar Kiralı .. 

Sofyada Hasan Ve Ruşen 
Eşref Beyleri Kabul Etti 

Sofya, 24 - Balkan birliği 
meclisinin Türk murahhasları Ha· 

.... ıan ve Ruşen Eıref beyler dlln 
Bulgar Kıralı tarafından kabul 
edilmiıler ve uzun mllddet Karalıa 
ıananda kalmıılardır. 

Türk murahhasları &ğleden 
•oaıra lıtaabula hareket etmlflerdir • 

Son Posta, Aylardanberi işsizler Ve işçiler 
Arasında Tetkikat YaptJ, Neler Gördü, Neler 

işitti, Bu Sütunlarda Okuyacaksınız 
Memleaette yeni Hn•yl teeuü• ediyor.Yer yer fabriblar •çılıyor. Bun• b•karak 
memlekette it h•J•bnıa da arttıjua bllkmedlleblllr.Halbuld her •fı:ı.d•a buhraa, 
lfal:ııllk eeslerl yllktell1onı Anmdoludaa herglln lt bulmak O:ıere ,U.lerce 
ren~ geliyor. Bu gençler it bulm•k iç.hı nerelere baı nırurlar, ae ce•ap alırlar, 
aerelerchı yaıarlar, n••ıl yaıarlu? 
Son Poıta bu lt• bir mahan rlnl memur ettL Hafta'uca tetkikat yaphrcb. it 
anyan bir genç gibi mOeHeaelerl n fabrlkalan dolaştlf'dı. Bu auharrirlmb it· 
aWer ve ltçller ara11aa girdi. Ve pek mrrakl• okuyacafuus maJCbutı topladı. 
Bıı mal61Q&b buıllııden ltlbareıa aqre bqlı1oru.s. 

Sabahlegln işlerine giden lnl lctitlınla 
iş Ve işçi Arayanlar iatifado etmektL .Ayni. ı~m~~~a 
Gazeteye iki ilAn yerdim. Bl- da lı Yereceklerın, bıldırdıgım 

rlıl, 25 yaıında, lise mezunu, M. K rumuzuna Yald olacak d .. 
lisan bilir çalışkan bir gencin Yetlerine de biuat gidecek, ça-
~öz korkutmayacak bir maa,la lııma ıartlarını Ye maaı derec .. 
iktifa ederek iş aradığına dairdL ıinl anlayacaktım. 

Diğeri, gazetemizde okur ya- Birinci llAo gazetede arka 
:ıar bir memura ihtiyaç olduğunu arkaya sekiz glln çıkb, diğeri 
ilin ediyor, talip olacakların mll· yalnız bir glln basıldı. 
racaat edecekleri ıaatl tesbit Sekiz gOo çıkan ilin M. K. 
ediyordu. rumuzuna bir tek davet bile ge-

Maksadım, muhteltf cepheler- tirtmiye muvaffak olamadı. Buna 
den lşsiLliğin Amillerini ve iısiz· mukabil yalnız bir glln baıılan 
lerin hayatlarını tetkik ederken diğeri bir hafta, bir bölüğe yakın 
vaki olacak mOracaatlardan da ( Devamı 9 uncu tıl\yfa fa ) 

1 Olabilir ya I 1 

- Kulağım hiç lıitmiyor doktor. ÔksOrllğll bile duymiyorum. 
- O balda ıiıe bı&la &ksllrtecok bir UA~ ••reılm. 



- Gıı ta• llt ' .., .. .,.ıL 

t 



25 Mart r----------, 
Hergün -

Çabuk 
Meşhur Olmak 
Hırsı 

·--------------------. ---Çabuli zengin olmakla çabuk 
meşhur olmak istemek arasanda 
biç fark yoktur. Yalnız birinci• 
lerin zaran hem kendilerine, hem 
mubitlerinı dir, ikincilerin zararı 
lae yalnız kendilerine alttlr. 

Çabuk zengin olrnak iıtiyenler 
metru yollarda çabuk ve çok 
para kazanmanın mllmkUn olma• 
dığın1 a örllnce iğrl yola saparlar. 
Hırsızlak yaparlar, dolandıncılık 
raparlar, bin tnrlll hileli oyunlara 
ıirerler. Fakat nihayet yakayı 
ıle verirler •e bütün blltUn ha• 
yattan çekilmiye mecbur kalırlar. 

Çabuk meşhur olmak isti· 
yenler, metru yollarda çabuk 
meıbur olmak mUmkUn olmadı· 
tını g6rt\nce, ıarlatanlığa. ıan• 
tajcılığa. glSrllnUşe kapılırlar. Et· 
rafını aldattıklannı zanneder, bir 
mUddet sabun köpllğO gibi ka• 
barır, fakat sonra birdenbire bir 
daha kabarmamak lizere aönerler. 

* Bu satirlar., ıon zamanlarda 
elfme geçen ıiir kitapları mDna• 
aebetile yeni ıairler hakkında 
yazıyorum. 

Glln geçmiyor ki elime yeni 
çakmıı bir ıiir kitaba sıkı~tır
masmlar. Her hangi bir genç iki 
kafiyeyi yanyana dizince tiir yaz· 
dığ'ına kanidir, bir defa ıiir ya• 
Kancada bunu herkese e-öıtermek 
lhtiyaciodad ı r. Sağdan ıoldan bu 
Jiirleri basmak için IAıım gelen 
para tedarilc edilir Ye ortaya cı• 
hz bir kitap çıkar Ye derhal ga• 
xetelere daiıblır. Maksat gazete-

' Dnamı 8 inci aayfada ) 

Rauf B. 
Hindistan' da 
Neler Yapıyor 

Hindistan gazeteleri Rauf Be
yin ıon ıamanda Hindiıtana yap-
tağı seyahatten tafsilAtlı bir 
aurette bahıederek bir hayli ma• 
lt\mat vermektedirler. Bu malG
mata göre Rauf Beyin bu ıeya• 
hattan makıadı, İngiliz· Hint Mil .. 
IUman ıermayeainiıı iıtiraki ile Şark 
denizlerindd mDnakale ile meıgul 
olacak bir Seyriıefain Şirketi 
YUcude getirmektir. Rauf Bey 
Hindiıtan'da dolaşarak, bazı 
mUslnman zenginlerinin bu ıirke
te mll.zaharet etmelerini temine 
çalııacakmışl 

Nazarı dikkate çarpan bir 
hAdise, Rauf Beyin Bombay ıeb· 
rine vardıktan aonra hiç bir 
yere uğramadan, doıdoğru Hay
darabata gitmesi Ye orada Hay• 
darabat nizamının •eliahdına 
nıiıafir olma1tdır. 

Malum olduğu Ozero Haydar· 
abat nizamının veliabtı, sabık 
hRlife AbdUlmecitin damadı ve 
DUrrUıehvarm zevcidir. 

Bu ziyaret dolayiıile, Rauf 
Beyin, tirket tesisi itini daha 
başka maktatları gütmek için 
bahüne olarak kullandığı ilerl 
ıtirlllmUıtur. 

Nitekim Hindistan gazeteleri· 
nin bazıları buna iıaret ederek 
Hintlilerin, ecnebi maksadına 
hiçbir ıuretle alet olmıyacaklarmı 
yaımıılardır. 

Bazı Hindiıtan gazeteleri do 
Rauf Beyin mazisinden uzun 
uzadıya bahsetmektedirler. 

Bu gazetelerin verdiği malft .. 
nı~ta göre Delhide Milli kolej, · 
Rauf Beyin Türk inkıllbı bak
kı;tda birk.aç konferan.J vermesini 
iıtenıiş, Rauf Bey de ~ bu teltlifi 
kabul etmiıtir. · · · · ' 

c·-R_e_s_ı-.m-lı-. _Mı_a_k_a_l_e _______ a-=-B-a-ş-ka-l-ar-ın_ı_A_ldı_a_ta_n_la_r_a_J 

Eınaf r6r0raünnz, tethir etti tl 
mal batkadır, nthj'l mal batk•. Ev· 
de llAtıdı açtıtınız zaman aldandığı
nızı ıör•rek kısar, bir daha o dllk· 
klna utrama111nız. 

Esnaf yudır, dotruyu aeYer, De• 
ğil malda aldatmak, eline faz la para 
uile yer1eni1, onu lade etmeyi yaz fo 
hl.ir. Malan iyia:nı alacatıntaı Ye al
danmıyacağınızı bilditini• için bu 
dOkkinı terkedemezainiz. 

Ba~kalarını aldattıklarinı zan• 
nedenler, kendilerini aldattıkları• 
nın farkında da değildirler. 

Herkeıi aptal zannetmek. An
cak rcptalların k&rıdır. 

• ··soN ! TELGRAF HABERLER/ 

Bütün Devletler Türkler 
Gibi Düşünseler., .• 

Konferans Muvaff akiyetle N_eticelenir 
CENEVRE, 24 ( A. A. Hususi ) - SilAhlan Bı· 

rakma Konferansının umumi komisyonu İngiliz 
projttıinl tetkike başlamııhr. Cemal HDınO Bey 
heyeti murahbasamızan, logiliz projesi hakkındaki 
mDtaleasıuı, emniyet, efektif, levazım, bahri ve ha· 
val teçhizat ve kontrol noktalannda tahlil 
ederek bildirmiştir. Birçok murabhaalar, Ye gazet°"' 
ciler tarafm dan aamf mi ıurette tebrik edilen Cemal 
HOınD Beyin beyanab konferanı mubiUnde 
giinOn en mllbim Ye ıayanı kayt beyaoah olarak 
karıllanmakta •• eğer konferansa iıtirak eden 
bOldimetlerin hepsi de Tnrk heyeti murahhaıasının 
dnınndUğll gibi aamimt ddnınncelerle hareket et
mlt olaalar her halde ıillh bırakımı konferansının 
muvaffakiyetle neticeleneceği kanaati hAkim bulun• 

maktadır.Nutkun bilhassa boğazlarm ıerbeıtlslnin tama· 
mile TUrkiyenin kefaleti altında mahfuz kalmuı 
ve gerek bu mmtakaya, gerek Yunanistan ve 
Bulgaristan ile Türkiye ara1andakl hudutlara ait 
her Oç doıt ve komıu memleket erazilerlne tealJQk 
eden askeri tahdidatm tabiatlle kaldırılarak 
yerine mllıavat eıaaında her memleket için 
olduğu gibi bu hususlarda dahi umum tesliha· 
bn azıltılmaıına Ye tahdidine dair muka•ele ahka
mının kaim olması hakkındaki beyanatı derin blr 
te1ir yaptı ve kcnferanı umumi heyetinin ekHriyetl 
tarafından iyi telakki edildL 

Yunanistanda 
Ayan Meclisinin Lağvi 

için Çareler Aranıyor 
Atina, 25 (Hususi) - Ayan 

Mecliıioin ilgası meaelesl Yuna• 
niıtanda günün en ehemmiyetli 
işi olmuıtur. Çünki Ayan Meclisi 
Meb'uaan Mecliainden çıkan ka· 
nunlan reddetmek salAhiyetini 
haizdir. 

Hnkümet me•kiinl tahkim et• 
mek için Ayan meclisini ilga et• 
mekten başka bir çare bulama• 
maktadır. Buna mukabil muhalif· 
ler, yani M. Venizelos partisi ile 
diğer cnmhuriyetçiler böyle bir 
teıebbUsün önllne geçmek için 
her tUrlll tedbire baıvurmıya ka
rar vermişlerdir. 

Bu sebepledir kl Baıvekil M. 
Çaldariı kanunu esasiyi bır mil· 
essisan meclisi vasıtasile de
ğiıtirtip Ayan Menclisini ondan 
sonra kaldırmayı tercih etmekte· 
dir. Atina Darülfünunu hukuku 
esasiye mUdilrü M. Svoleı Ayan 
Meclisinin ilgası Kanunu Esasiyi 
çiğnemek olduğunu eöylemiştir. 

Kıral Dönebilecek mi? 
Atina, 25 (Huıuai) Sakıt 

Kcnferanı yarın müzakereye devam edecek ve 
ula gllollne kadar fngilu projesinin mflzakerelf hi
tam bularak teferruatın tetkikine geçilecektir. 

Ecnebilere Mem
nu San' atlar İçin 
Talimatname 

Ankara, 25 (Hususi) - Ktı• 
çUk ıan'atlerin Türk •atandaşla· 
larına hasrı hakkındaki kanunun 
tatbikatını kolaylaştırmak için 
bir talimatnamf hazırlamak llzere 
her vekaletin sallbiyetli memur• 
larmdan mftrekkep bir komiıyon 
teıkil edilmesi tekarrnr etmif tir. 

Talimatname hazirandan en·el 
ikmal edilecek ve 16 hazirana 
kadar bütün villyetlere tamim 
edilecektir. 

Türkiye tabiiyetine girmek 
için vuk bulan müracaatlar tetkik 
edilmektedir. Kanunt ıeraiti haiz 
olaolaran tabiiyetimize kabulllnde 
bir mahzur görülmemektedir. 

Kıral Y org inin yaveri M Le•idiı 
buraya gelmiştir. 

Yaverin buraya gelmeıl y.,.. 
ni-ıelist matbuat tarafından tid
detll neıriyata aebep olmuıtur. 
Levidisin buraya gelmesi kıralın 
avdetine zemin ve zamanın mfi. 
ıait olup olmadığını tahkik içindir. 
Çaldariı fırkasının timdilik kıral• 
lık ilAnına cesaret edemediği 
anlaşılmaktadır. 

Murahhaslarımız 
Dün Şehrimize Geldiler 

Ve Aukara'ya Gittiler 
OçnocD Balkan kooferan11 

konseyine iıtirak etmek üzere 
BUkreıe gitmiş olan B. M. Mec
lisi ikinci reisi Hasan ve Afyon 
meb'usu Ruıt"n Eıref B. ler dün 
sabahki eksı:reıle Sofyadan ıelı
rimize gelmiılerdir. Haıan B. ak• 
şamki trenle Ankaraya gitmiştir. 

Yunan Murahhasları 
Atina, 24 (Hususi) - Bük· 

re,ten Atinaya avdet eden M. 
Papanaıtasyo beyanatında de
miıtir ki: "Balkan ittihadı fikri 
art ı k olgun bir bale gelmiştir. 
Bütnn Balkan milletleri tarafından 
aamimiy tle husulll arzu edilen 
bu fikrin batında Gazi Hz. ile 
İsmet Paşa ve Tevfik Rllştll Bey
ler bulur.mıktnd ı r. Emelimizin bu 
gibi .zavat tarafından himaye 
edilmesi muvıffakiyete varılmak 
için en buyuk delildir ... 

• 
Dilsizler Mektebi 

Dilsizler cemiyeti •illyete 
müracaat ederek ilk tabıil çağın• 
da bulunan fakir dilaizlerin mec• 
canen tahsillerini mUmkUn kılmak 
için YilAyetin cHlıizler mektebine 
para Yermesini istemiılerdir. 

İNAN İSTER- İNANMA! 
Dünyanın son g~nl•rde bUründüğO karml\ka~ıtık 1 t6rlQk teklifi bOyOk ve küçük bir çok devldtlerin ltlra

naiyeti düzeltmek içın ortaya atılan her . tete.bbuıiln ıuna uğradı. Bu n:ılyet kar4mnda dünyaya dirlik, dü

~lr yığın mütkül!ta uğradı~a raz önilndedır •. Ş.m~I de zenlik vermenin kolay kolay mümkün o . acağına, 
Jtalya ile lngiiterenin ortaya attı~ı heynelmılel dıkta- . 

iSTER iNAN l T iN N I 

Sayfa 3 

r 
Sözün ıs ası 

Mektep Kitapları 
Meselesi De Bitti 

----·-------- A. E. -
Bu 1abah gazetelerini okuyan 

lıtanbul kitapçıları memnun mu 
oldular, müteessirmi, henUz belll 
deiil. Fakat muhakkak olan ıu: 
Buhranın ,ok, kazancın da az ol
duğu bu gDnlerde Babıali cadde
ıinin dOklclnlannı karıdıkh iki 
cepho haline getiren mektep ki .. 
tapları meselesi arbk halledilmit 
sayalabilirl 

TabU ıla de garmOtıOnilsdOn 
" Maarif VekAloti bir kanun 

IAyibası baztrlamııbr. Bu IAylhaya 
göre bundan ıonra mekteplerde 
yalnıı bir çeşit kitap okunacak. 
bu kitap ta m01&baka ile seçilecek 
Y"e Maarif V cklletl tarafından ya 
kendi va11taalle bastırılacak, yahut 
ta bastırılması münakasa ile ber 
hangi bir kitapçıya 'ferilecektir. " 

• lıtanbul kitapçıları, haberi 
okuduktan ıonra memnun mu 
oldular, mnteeasirmi belli değil, 
demiştimya, Maarif VekAleti
nin kararlarım bir defa daha 
gözden geçirdikten ıoora ba· 
na öyle geldi k~ kitapçılar 
bu satırları okurlarken daha ziya· 
de kaı1arım çatmıt olsalar gerek
tir. Filhakika Babıllide en fazla 
kazanç temin eden mektep kitap
çılığı yolunu değiıtiriyor, demek
tir. Fakat ne olurse obun kara
ran memlekete fayda 'Hrece(ıl 
muhakkakbr. 

* Maamafih kitapçılann heıabı· 
na fazla döYDnmiye de IOzam yok, 
YekAlet mademki bir kıaım kitap

( Dnamı 8 incl ea1fada ) 

İtalya V eliahh 
Sah Günü latanbula 

Geliyor 
Mııırda seyahat etmekte olan 

İtalyan Veliabtı Pren1 Umbe.rto 
ile PreD1e1 Marie'nin ıala gOnO 
Aquileria vapuru ile tebrimiıe 
ıeleceklerl haber verilmektedir. 

Prens Contedi Yolca adı ile 
ıeyabat Etmektedir. 

50 Gün Havada 
lngiliz Tayyareci Kadın 

Trenle Geldi 
DevriAlem ıeyahatl yapmak 

için yola çıkan ve 50 gilndllr 
baHd• dolatan fagilİI kadınla· 
nndan Leydi Locb'ın tayyaresi 
Geyveye, Y eıilköyden Ankaraya 
hareket eden tayyare de Yalo-
vaya inmişlerdi · 

Dün bu tayyareler Y eıilk6yo 
gelmiılerdir. Yalnıı lnglliz kadını 
Gevveden tirene binmiı. fıtanoo 
bula trenle dönmDttOr. 

Talebe Cemiyetleri 
Şehrimizde tab!iilde bulunan 

Kıbrısb ve Edirneli talebeler don 
Halkeviodo toplanarak birer ce
miyet kurma işi etrafında glSrUı
mUşlerdir. KıbrıslıJar cemiyetleri
nin nizamname.inin bir kıımanı 
ikmal etmişler, diğer kıamımn 
ikmalini gelecek haftaya bırak
mışlar, Ediroeliler de idare be· 
yeUerini ve murakıplanm ıeçe
rek faaliyete gt.çmişlerdir. 
-=========~===============-1 r ti hal 

Sabık Bağdat Fırka Kuman
danlarından Erkina Harbiye Mir
livahğından mütekait Şllkrll Paşa 
cuma aüuU akşamı irtihali da
ri.ibeka eylemiştir. 

Cenaza1i yarmki pazar gUnll 
Vefadaa Sarıbeya.zıt mabalJeıinde
ki hanesinden kaldırılarak Fatih 
camisinde öğle oamaı.oı badeleda 
Edirnekapıdaki aile kabristamoa 
defnoluoacaktır . 

Rahoıetullahi ale)h 



Esrarengiz Bir Cinayetin 
Failleri Yakalan eh 

Dörtyol ( Ha.ul ) - Brada 
bemeri görnlmemif bir du7et 
ot....,G6km
ama Keklik 
ka,lnden HD
aeyin kan11aıa 

it· fa tarafın
dan [6ldllrlll
'1fiftlr. 

Piyaı lıkel .. 
ıine 15 daki-
ka mesafede 
hurma eşiil 
denilen yerde 
hay..aalanm 

otlatan çoban- D1Srt1ol lt.Uddel
lar yarlar içe- umuml•I Necat 
riıinde heri Bey 
toprakla 6rtlllmlye çabtılmıı bir 
lnnn cesedi pmlifler n key• 
fiyeti lallk6mete haber ~ermir 
)erdir. 

Derhal tahkikata bqlamlımı 
w ceaetlin Keklik ojlu k6yiinden 
Hn.eynla cesedi oldağ'u. cina7e
tin yirmi gln enel ltlendiil tea
bit eclilmit. fakat katili ..,. 
katilleri teıbit et.aııek almklm 
olamamqbr. 

Mitddeiumuml Necat Teftik 
Ye Mtııtaatik Klzım Beyler malo
tullln :ıe() atlnden beri ortada b~ 
lanme1DU111a ratmea bir alllca 
Ye tellt eseri e6atermlyen alle
alai g6a ı.ap.me aldırlDlflardu. 

&. ık hapll neticesinde 
G6kıunlu Durıaa olfw Mebmedin 
maktullln ailealae •k ıak re
lip sitıPeü uzan cliklrati ceJbet
mif, Mehmet teftif ecljlcıif " 
ıorguya çekilmiftir. 

Mehmet ıorğuya çekilince 
cinayeti itiraf etmif, maktalftn 
karııı ile ıeviıtiğini ve ba kaclma 
tamamile malik olmak emelile bu 
ci-ıayeti arkadaşı Hızarla beraber 
if 1ediği oi itiraf etmiıtir. Gerek 
Mehmet, ~erek Hwr tevkif ediJ.. 
mişlerdir. 

I 

Havza' da 
Havza Kömüründen r.ıe 
Şekilde istifade EJilir 

Havza, (Husue1) - Harpten 
enel iıletilen ve Merzifon, Amaa
ya, Havza Ye civan k~mllr ibtl· 
yacını temin ettikten başka diğer 
cinr kaaaba " ıehirlere de 
k6mltr yetittire11 ~tik k8mtır 

madenleri ıon eeneler urhnda 
Devlet Demiryolları idaresine in· 

tikal etmit •• halkın ihtiyac na 
kapanmıtbr• Fakat Devlet De-
miryollan ldare•I bu klm0r8n 
klffelinden iıtifade edememekte, 

ancak ihtiyacllllll ylizde Jİrml 
betini bu ocaktan alarak ldte
bakl ,tbde ,.tmİf beıini Zoaıul
dalr oealdanndan tedarik etmft. 

tedir. Bunun baıhca •ebebl de 
Hayza k6m&rllli1n lrafi k11.v•ei 
h....;,eyl temin edememeaidir. 
Halbald ocak, DeYlet Demiryol-

lannm latedifi ylzde 25 k6-
mlrtl •erdikten tonra halkın 

ibtiyacı11a da klfl ıelecek k&o 
mlril verecek kadar zengindir. 

Ocaktan halkın lıtifade "ede
memesi ,Uzlhadea halk, ucuzca 
tedarik edeceği kamnr yerine 
daha pahalı fiatle odun almak 
mecburiyetitıde kalıyor. Eğer 

devlet demiryollan idarHl halka 
da kömllr verine ormanlanmız 
tehlikeden kurtulur Ye madenden 
dwba tilmulll istifade edllmif 
olaealdw. 

SON POSTA 
~=====--=-=---=---------------==c=======-----=-..... ------------=----· 

Ka~••rlnln dlno 11111,..., 
HaNll AA• 

Kayıerl, (Hu•uıl) - Haun Ap 
Kayserinin ea ihtiJar adamıdır. 
110 yapıdadır. K rk yapnda 
evlenen H ... n Apnın bnm beı 
ıeae llODn &lmOfı buadao mllte
eııir ola Huaa Afa da evinin 
kap181n1 kilitleyip dlpn pklltlf, 
bir daha ae bw eve ağramlf, ne 
de o evinin bulunclafo mahat.. 
Din •emtindea pçmi9tir. 

Huaa Ata cfGklrlmnda yattp 
kalkar, lırt gfmleri atef kulanmas 
Ye kapı pencere açık oldufa haJ. 
de 7atar, pyd dinçtir. Hayatın
da alkol, tltlln, py ve bhft 
kuUanma11119hr. 
kadıkDyd& YerJi Mab Setgisi 

Kadık6y: Denizlide ( Husud ) 
- 7000 kOaur dfuu malik olan 
bu küçilk nahJye. merkezi kazaya 
gtlzel bir f088 ile bağlıd r. Na
hivenin halkı çok çal ı ıkan ve 
v~tanperYerdir. Nahiyede umumi 
bir yerli mallar seferberliği 
yardır. Her ••de kurulu bir 
tezglla mütemadiyen itler ve 
bütün e• halkın n giyeceklerini 
temin eder. Nahiyede tam tef'" 
killtlı iki mektep 'tlard•. Mektep
&.re 3'10talı1Mtlna•--.ldecl& 

Nazilli'de 
Yeni Açıl.~n Ortamektep 
Mühim Birlhtiyacı Karşıladı 

Nazilli, ( Hususi ) - Nazilli 
ıstedenbcrl maarifçilik saf nda en 
ileride giden bir şehirdir. Bu 
ıeae de bu sahada mekteplerde 
bariz yenilikler yapılmış, yeni 
aene dera pllnlan ilk evwl Na· 
zillide tatbik edümittir. 

Burada yeni açılan ortamek-
tep muhitinin çok esasla bir ihti
yacını ka.rtdamıtbr• M&ktep bir
çok nokıamanoa rağmen mOhiaa 
varlıklar aöıterm~ktedir. 

Bitlis'te 
Sporcular Şerefine Bir 

Ziyafet Verildi 
Bitlia (Hulllll) - Alay karar

glhında •porcu gençler terefine 
bir çay aiyafeti ftl'ilmiıtir. Ziya
fette alay kumandanı Nuri, bele-
diye rmi Arif, ,.Ozbaıı HDsa
mettfn Bey!er tarafından birer 
autak Irat edilmiftir. Sporcular 
ıakıada daba caDla bir faali1et 

1apacaklar, biDicililc, ıdrel& aYI, 
futbol, voleybol. tenla Yuair apor 
mftsabakalan Ye maçlır tertip 
edeceklerdir. 

Zafranboluda Bir Cerh 
Zafranbolu (Haau.t)- Orman 

muhafaza memurlannda11 Mllmtaa 
Efendi arkadafllll bıçakla aol 
b6irloden aiJr aantte yanla
mqtır. Yaralı baıtaoeye kald1-
rılmlf, Milmtaa Efendi hakkında 
kar·n' takibat• ""'·n·ııt•. 



~ M~ SON POSTA 

[Sigas-et~Al~em~i~ıı=-=.~A=B=İ=C=l===TBLGRArLAB 
Düveli 
Muazzama 
Sistemine Doğru Bitler Diktatör Oldu 

Cemiyeti Akvamı nijfuzlarma alet 
etmek iıtiyrrek bugünkO hakir 
aıenı.ilcye aokan b üyük devletler, 
nihayet emellerine eriyorlır: Avrupı, 
beynelmilel BRhada, büyük harpten 
evvelki vaziyetine danüyor. Bütün 
meaelalerde, bundan böyle, bOyük 
addolunan dev' ~tlerin, yani lngiltere, 
Fransa, ltalya ve Almanyan·n reyleri 
blkf m olacak. Bu devlt.tler, hakikatte, 
Qç zümreye ayrılır ı Almanya •e 
ltaJya bir tarafta, Franu diter ta• 
rafta. 

Rayştag Meclisi, Hitler Kabinesine 
Salihiyet Verdi Tam Ve Mutlak 

lng'ltere, ihtişamlı infirat nzl• 
yefnl muhafaza edecek •e bAdiaatın 
bir nevi na:ıı ını olacak. Hanri 
tarafm noktai nazarma ildhak eder• 
le o tarafa "az ndıracak. 

1914 ten evvel "Düveli Muana• 
ma,., "Dünll Fab ' me,, tabirlrrlle 
anılan bu devletlerin, mukadderat'a• 
rını kend ' leri tayin etmek hakkını 
ahn milletler Ozcrindo kura
eaklara h1kimiyct, elhtte kl 
tahammOI edl:lr b ' r yOk o~mıyacak· 
tır. Fransaya bath bulunan küçDk 
ltillf bu nziyeti kabul etmlyec•tl 
•ibl ufak. bilyilk difer Anupa mil• 
lell.ri d., bir newl •ilrl w-e çoban 
nziyetl ibdH edeo ba emrinldl 
•oı g3rmlyecekler. 

Roma mGIAkatının nrtaya ç1kar
••tı bu f kre fr.ınaa hükO.netl bayır, 
•edi. Fakat, belki, o de 7ola setiri· 
lecek. Ve dilnyıt, bfiyOk C:Hlet!eria 
bt'l tahaklıoilmQ altına ıtracekf r. 

Şu bal 16• eriyor k Cemiyeti 
Ak•am ıon gilnler.nl yafıyor we 
onun ceudi üzerine ayak baHn AY· 
rupa emperralizmt, kazançl günle• 
rln gelmea:ni beki yerek ınlnç için
de yOzüyor. - Sıır11vva 

Amerikada 
Musevilerin 
Bir Nümayişi 

New· Y ~rk, 24 - On bin ka• 
dar Yahudi belediye dairesine 
Biderek Almanyadakl Yahudilere 
karşı yapılan hücumları protesto 
eden bir vesikayı belediye reiıine 
wermi,Ierdir. 

Bir çoğu lngiliı uniformuı 
ıf ymiş olan bu yabudilcr, Alm•n 
Of yasına ihtiyari boykot yapılmaıı 
teklifini de ileri ıUrmOşlerdir. 

lngilterede Bir Olum 
Londra, 24 - Muhalif amele 

fırkası lideri M. Lansbury'nio 
karısı 6lmnıtnr. 

TEFRİKA 

B~rlin, 24 - Rantag mec1iıt 
49 muhalif reye karıı 441 rey ilo 
hilkQmete tam ıalihiyet vermiıtir. 
Bu kararın Yerilmesini mUteakip 
meclisin l>nllnde bulunan çok ka• 
labal k bir halk kitlesi bllyilk te
zahUrat yapmıf, karar heyecanla 
alkıılanmııtır. 

Başvekil M. Hitler, balkona 
çıkarak söylediği kısa bir nutukta 
birinci merhaleye varılmış olduğu
nu bildirmif, ikinci dileğin gerçek• 
leştirilmesi için milletin ıadakat 
ve YefakArhk göıtermesinl iste
miıtir. 

M. Hitler, bu ikinci dileğin 
Alman milletine eski hllrriyetini, 
bllyüklUğünll ve ıerefini yeniden 
kazandırmak olduğunu da kaydet• 
mişlir. Hükfimete tam ıalahiyet 
ve mezuniyet verilmesi hakkındaki 
kanun, DiktatörJOk idaresine ka· 
nuna uygun bir ıekil Yermiştir. 
Merkez fırkası ve Bavyera halk· 
ç lan da bu kanundan yana rey 
vermek ıuretile bu Diktatörlüğe 
muvafakat etmit oluyorlar. 

Uç Şey lAzlml 
Berlin, 23 - M. Hitler Rayş· 

tagda söylediği bir nutukda Al· 
man milletinin harr istediği bak· 
\undaki haberleri 4iddetle tekzip 
etmiş, tekmil dünya milletleri ile 
sulh /İçinde yuşamak arzusunda 
olduğunu ileri silrmUştnr.. tiitler 
dünyayı kavuran ildısadl buhran 
İçin üç çare göıtermittir: 1 - Gay
ri ınahdJJt diktatörlük, 2 • Eeynel· 
milel itimadın tekrar tesisi için 
büyük devletler tarafından sulhun 
kefalet altına alınması, 3 • Harp 
ve tnmirat borçlannın Uıasi. 
Hitler bilhassa Alman· Avusturya 
ittihadının IOzumundan bahset-
mittir. 

Belçika Bütçesinde Açık 
Brüksel, 24 - Bütçenin 700 

Milyonluk bir açk göstereceğine 
ihtimal veriliyor. BUkfimet Tasar
ruf yaparak ve suiisti:nallerin 
lSnilne ieçerek bUtçeyi düzelte• 
cektir. 

No. 27 

İBTİY AT ZABİTİ 
ROMAN 

Muharriri: BUrhan Cahlt 
Ben kendi uf ak cephe mi an- - Burada muharebe gündüz 

cak iki takımla tutuyorum. Ta· olmaz. Dedi. 
lnmlar nöbetle aiperlere giriyor- - Gece mi? dedim. 
lar. iki takım daima kararı;lhta - Tabii, tenvir fişeklerini 
kalıyor. Maamafih öteki bölOkler .yakar, gündUıden ketfi yapar, 
tamamile birinci hatta. serinde taarruza geçersin. 

Cephe yerinde, fakat lngifiz.. ihtiyaçlar neler yaptırıyor. 
lor çok geride •• Aramızda hemen YD:ıbaşı Sadi B. b"na Çanak· 
hemen bUJ yerlerde oo kilometre kalede hazan iki tarafın da 
açıklık •ar. içecek suyu kalmadığı zaman 

Bizim mlldafaa hatbmız.ın işarellefip ateı kestiklerini söy· 
merkezini Mantartepe teşkil edi· ledi. Hatta siperden sipere taze 
1or. Mantartcpenin aağ ve sol ıu ikram edildiği bile olurmuş. 
lıtikametlerinde siperler Tar. insan gariptir. Serinlesin diye 

fıtihkim k t'ası muntazam taze su verir. Peşinden ölsUn di· 
çalı1ıyor. 

K ş burada belli olmuyor. yo kızgın kurıun gönderir. 
Mart ayındayız. Gazze tamamile beyaz arap-
917 yılının üçüncll ayı. larla dolu. Etrafı bahçelik güzel 

İstanbulda artık bahar alA· bir yer. 
metJeri baılamıştır. Cenup kısmınc!a Ga:ıze va :'isi 

Bumda ne kış var ne bahar. denilen engin sahra başl yor l<i 
Çol< şUkür ki bugünlerde bunun oıı, on beş kilometre i ~ 

harp te yok. risinde İngilizlerin ileri lrnra kol· 
Bu müthiş sicakta muharebe ları var. 

etmek kolay değil. '\'fizbaıım: Karargahta her akıam lngi· 

1 

Alm&nra Ba1vekill Bttler, zamatnn bOyOk hatlp1erlnden biridir. Slhirklr 

hitabeti sayesinde hal:u kendisine esir etmletir. Son gQolerde .. rdlğl nutııklar
dan birinda alınmıı g!lul bir re3rnl. 

~ansada Sosyalistler 
• 

Kabine ile Anlaşhlar 
Parls, 24 - Meb'usan me:

lisindeki sosyalist grupu namına 
Batvekil M. Daladye'yi bir heyet 
ziyaret etmi" muhtelif meseleler 
görllşUlmllş Ye kısmen mutabakat 
hasıl olmuştur. Sosyalist grupu 
ile hUkQmet blltçenin mllzakere 
ve kabulll için bir anlaşma temin 
etmişlerdir. 

Soıyallst grupu azasından 

birçoğu blltçenin kabulll ifiode 

kolaylık g5stermeği iıtemektedir. 
Sosyalist grupu, ananeleri billfına 

olarak, bntçenin heyeti umumi
yesini bile kabul lemayllliinll 

göstermektedir. Mali muvazene 
kanununun kabulil işinin de b~ 

lizlerin hazırlığından bahsedi.iyor. 
Kaymakam Tiller memnun: 
- iyi bir mukabele yapa· 

cağ zl 
Diyor. 
KarargAb yaveri mlilizim Su

ata lngiliı kuvvetleri hakkında 
haber ıordum. 

- Ke,if raporlarına bakıl rsa 
ku·netıi ıüvari kıtaları Yar. Dedi. 

Daha pek muharebe tecrü
bem yok amma böyle açık bir 
1ahada ıo .. ri kuvvetinin tesirli 
bir it göreceğine pek aklım 
yatmıyor. 

Bütün kArargAbta adeta , .. 

•inç •ar. 
lngiliz taa ru1u bayram gUnU 

gibi t'ekleniyor. 
Cephede 6İ 1ah arkadaş'ığı 

gerideki gibi değil. Burada her• 
kes hıs m, akraba ı:Jbi. 

Hata efrat ile zabitan araaın· 
da bile 6ıkı bir dostluk var. 

Baıçavuşum Beykozlu HUenn 
ile her sabah şa~a' şıyoru7" O 
B ğ ziçi idman yurctunda sağ Rçık 

oyniyorıuuş. 

Ben Fenerbahçeli yim. 
Ona bir ı bahl 
- Şuradan bir futbol takımı 

yapabilir misin Mnsnil. Dedim. 
Mahmuzlar nı ~ıkırdath: 

yUk zorluklarla karıılaşmıyacağı 
zannedilmektedir. 

S<.ısyalist liderlerinden biri 
ıoıyalist grupunun ileri ıllrdüğll 
mukabil projeleri bir tarafa bırak· 
mıı, grupuu hlikümetlo hir arada 
çalışmaaım daha ziyade kuvvet• 
lendirmek için bu projelerde da· 
yandığı aosyalistlik esaslarında 
ısrar göstermemeğe haZJr ıibi 
görUndüğünü söylemiştir. 

ispanyada YapıJamıyan Bir 
Nümayiş 

Banelon, 24 - Sendikalist 
cumhuriyetçiler birtakım İtalyan 
Faşist gençlerinin yapmak iste
dikleri bir nllmayişe mani olmuı
lardır. 

Emredersiniz Beyim. 
Hevesli yar mı? 
On bir kiıilik takım çıkar 

beyim. 
- Sen yine 1ağaç.k mı ola· 

caksın? 
- Hop aaiaçık oynadım 

beyim. 
- O halde biz.im Kemal Beye 

söyleyelim. 79 uncu alaydan da 
bir takım haıırlaı.ın. lı ibkAm 
bölüğü bugün!erde zaten havyar 
kesiyor. Şurada siperlerin arka• 
sanda bir meydan yaparız. 

- Olur beyim .. Fakat.. 
- Ne var? 
~ 7D uncu alaydan bayır 

yoktur beyim 1 
- Neden? 
- Onların çoğu Arap. Ha· 

c lar ıilli maşa ile k.vırmaktao 
başka ıey bilmiyorlar. 

- Peki o halde bizim alayın 
öteki taburlarına baıvurahm. 

- lstihkAm, mitralyoz kıt'a
larında küçUk zabitler var. Onlar 
futbol bi '. iyorlar. 

- O halde ben alay kuman-
dam ile görüşeyim. 

HüsnU bu işe pek sevindi. 
Muharebe yokken hem efrada 

idman olur, hem iyi vakit geçer. 
Hatta aklıma bafka ıeyler do 
1ıeldi. 

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Altı Kız 
Babasının 
Endişesi 

" Altı kızım yar. Bunlardan 
ikisini evlendirdim. Fakat mesut 
olmadılar. Diğerlerini de evlendir
mekten korkuyorum. Bu yüzden 
muztaribim. Ne yapayim? 

L. M. 
Bu zamanda kız eYlendirmek 

kolay ıey değil, Bilhassa bir in
•anın altı kızı olursa, o babanın 
ıstırabım tahmin edebilirsiniz. 
Hem bir baba eYlldını bedbaht 
görmek istemez. 

Evlenen iki kız neden bedbaht 
olmuılar? Bir baba için ilk yapı
lacak şey, bu iki evlenmede mev• 
cut kusurları aray p bulmak, vo 
onların tekerrOrllnden kaç nmak• 
tır. Her evlenme mutlaka bedbah
U ile neticel~nmez. Ya, damat 
hakkında iyi tahkikat yapılma• 
mııtır, ya talip reddedilmek i .. 
tenmemiştir. Her baldo işde bir 
ihmal olıa gerektir. 

Sonra ben olsam kızlarımı 
biraz aerbest bırakınm. Mademki 
siz eYlendirinc:e bedbaht oldular, 
bırakınız biraz da onlar evlenmek 
imkiııını kendileri hazırlasınlar. 

lf. 
.. :?3·3·933 tarihli nnshanızda 

bayatla kimsesi olmayan Ye at
kerliği yaklaft ğı için karıs :nı no 
yapacağını dilıUnen gencin derdi 
ile alikadar oldum. Refikasınna 
tahsili vo musikisi Yarsa ve taşra 
hayatına razı ise evim aç ktır, 
huyunun. Hem tahsile, hem mu
sikiye ihtiyacı olan çocuklarım 
\'ard.r. Ayrıca on beş lira temin 
odcbilirim. 

Söğüt Avukat Kuıtafa Rahmi .. 
Karaağaçta J\AmUran Beye: 

Kız ıizi hill ıeviyor. Fakat 
ailesine karşı yaziyeti kurtaruuya 
çalış yor. Bu kadarak ta ıokJ 
eseri göstermesin mi? 

* Ayn.lık'ta Bilhan Beye: 
Ayrılma da•aaı açınız. Mahke

me kadına yanınıza getirmlyo 
mecbur edemezse ayrılmanıza 
blikmederJ 

BANUITEYZE 

Yilzbaşı Çanakkalede bazan 
ateş kesip aiperden ıipere ıu 

ikram edildiğini s5y]Oyordu. 
lngilizler •porcu millettir. 

Londralı bassa alaylannın kartı
mıza geldij'i de •lSyleniyor. Biz.im 
takım iyi bir netice ahrsa lnıi
liılere bir maç teklif etmek to 
fena olwiyacakf 

AktRm tabldotla bunu nka
dqlara •öyledim. 

- Heriflerle buglln yarın ılln
gll maçı yapacağız yahu alay mı 
ediyorsun! dediler. 

Haber ağızdan ağıza (Tiller) • 
kadar 1,ilti. 

Almanın kırmızı ytiıll katmer-
leşti. 

GilJdo. 
Ben bunda glllDıecek Yeyahut 

lr:ıı lacak bir ıey t[Örmiyordum. 
Burada ıillh başında bekletip 
duruyoruz. Ateı baıladığı zaman 
hazırız. Fakat orbada bir ıey 
yokken neden futbol oynamıya
lım. İngilizlere böyle bir teklif 
yapılsa herhalde hot1 arına gider. 

Teklife makul bir ret cevabı 
•eren olmadı. 

Yüzbaşım benim fikirlerime 
zaten itraz elmemeği kendine 
meslek yapmıştı. Çiınkll mana ız 
ıey söylemiyordum. O razı olduk
dan, (Tiller) de sesi çıkarmadık· 
tan sonra kim ne karışır. 

( Arkası YU' ) 



Dünya Hô.diselerl t 
280 Sene 
Evvel Görülen 
Bir Rüya 

Cemiyetin 

Bir Aileyi 
Felaketten 

bünyealnl bile sar
san dOnya buhra
n•, denilebilir ~I 
alt, Ust etmedık 

Kurtarmıştı hiçbir ıey bırak• 
mad . Hatta, senelerdenberi de
•am eden •akıflar bile timdi 
kökllnden silinip ıtı· Urülmilş bu
lunuyor. Buhranın alaıağl ettiği 
b6yle bir •akıf ta lngilteredo 
me•cuttu ve Nevark oebri bele
diye reisi tarafından tam bundan 
280 aene evYel tesis edilmiıtL 
Bu adam, Yakllle Oç gece arka, 
arkaya rilya görmUıtil Rllyaam· 
da, eYinin yanacağı ye bilyDk 
bir tehlike karıııında bulundu
j'u bildiriliyor, çoluk, çocuğile 

bir an evvel evinden uuklaşma11 
ihtar olunuyordu. OçnncU rllya
daa ıonra belediye reisi ailesini 
alarak bir k6ye gitti •• o gece 
ıehirdeki evi yanıp kW oldu. 
Y anıan 6yle bir ıekllde çıkmıt 
•• o derece tiddetll olmuıtu ki 
hiçbir ı•Y kurtarmak mOmklln 
olmamıfb. Adamcatız, AYUftur~ 

lan bu kazadan dolayı, her aene, 
o glln için, fakirlere bin ekmek 
datıtmıya baılamıı, 61dükten 
10nra da, bunun lçin muayyen 
bir para koyarak bu minnetini 
1erioe getirmekte devam etmiıti. 
Son buhran, bu it içia tahsis 
edilen paranın kıymetini dllşllr
dOğilnden Nevark ıehrinin bun• 
dan 280 sene evvel gelip göçmüş 
olan belediye reiıinio vasiyetini 
artık yerine getirmek mllmkün 
olmamaktadır . .. 

Her yiğitin bir yoğurt yiyişi 
olduğu gibi her milletin 

--A-d--
1
---. de kendine mab-

•f tlre ıus birtakım Adet• 
Dair leri vardır. Ve 

aıeaeli, Amerika'da, yeni Reiıl· 
cOmhur karıları, muayyen vazife-
leri yapnııya mecburdurlar ki, 
eğer bunu ihmal edecek olurlar-
118, halk tarafından fena bir göz· 
le görOlllrler. Bir defa, Reiaicüm
hur karısı, reıml merasime da
hildir. Memleketin birinci hanımı,· 
onun resmi unvanıdır. Siyuetle 
ağraıması hoı görlllmez. Yeni 
Reiıicllınhur Beyaz Saraya ilk 
sirerken ondan evYel &iremez. 
Herhalde arkas odan girmek 
mecburiyetindedir. M. Roozvelt'in 
zeycesi, g6r0nOıe g6re, Ameri
kalalan en çok memnun eden bir 
ReiıicOmhur kanıt olacaia ben
ziyor. Bu kadm, eıki Reiaicnm-
burlardan Teodor Roz•elt'in ak· 
rabaaı oldutu için vaktile de 
Beyaz Saraya girip çıkmıf, bu 
itibar ile ıaray Adap ,e erklnını 
bilmektedir. Sonra, yllzllne pudra 
•e dllzglin ı1lren bir kadın de
lildir ki, bu da halkın hoıuna 
ıicliyor. Aynı zamanda ll•anta 
ela ıllrmez. Çllnkll kocası llvan
tadan Ye kokudan hoılaamaz. 
Bu meziyetleri için berke1, ılm
dilik bu kad na bayılıyor. 
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iLAN FIA TLERI . .... 
t lllmn ~k ıUtunt ıatın gazetenin 
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Kari Mektuplt111 
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kemeli de bu karar ta.dik etti. 
Bu kararda, ıu cllmle blllaaua 
dikkati çekiyordu: 

"- Bu mukavele, fena ..,. .. 
lor• iıtinat ederek J•pılmıfbr •• 
dünyanın hiçbir taraf.od•. bayle 
bir muameleye tabammlU etmek 
mllmk&n değildir." 

lngiliı firketi, bu vaziyet kU"' 
11•ında Çinlilerle tekrar aulqmı
ya mecbur oldu. Fakat bu anlar 
mada, Çinlilerin ileri ıllrdlllderl 
tek prt f U İdi: 

M. Hoover'in idare meelill•• 
ıirmemeıi. 

Bu prt kabul edildL 
M. Herbert Hoo•er oatla 

aoara l.ir daba Çia topraldanada 
biç ........ 
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Beşiktaş 4 - O Galip Geldi 
Bu sene Fener bahçenin Karşısında 
En Ciddi Rakip Beşiktaş Takımıdır 

Be,,ktaı ve B•gkoz oguncııları dünlciJ maçtan evvel bir arat!• 

Dlla ıOnlln en mllhim lik 1 firikik cezası •erildi. Bunu aai f ıiktaılılar Beyko:ıun birkaç teh-
maçı olarak Takılın ıdadyomunda açık Hayati çok güzel çekti, top Jikeli bOcumuna uj'radılu. Ba~un-
Beıiktaı • Beykoı maçını ıcr tam kale ağzına geldiği zaman la beraber devrenin ıon dakıka-
rettik. Beılktaılılar ıampiyonluk Hakkı yetiıti •• bir kafa vuru· ıında yine hlkimiyeti ele aldılar 
namzetleri arasında buluodukla· filo Beşiktaıın UçOocO ROlünll ve maç bittiği ıaman Beıiktaı 
nndan, Beykozlular da ıon %a- yaph. muhacimlerl rakip n111f ıahaıında 
manlarda kuvvetli g6r0nmiye 4 Uncil gol: &ağ açık Hayati bulunmıya muvaffak oldular. 
başladıkları için bu maça ebem- dUn çok gUzel oynıyan 18t mua- Beşiktaı takımının dtınkU 
miyet veriliyordu. Yinden bir p81 aldı, aağ iç Hak- heyeti mecmua11 kombinezon 

Milıabakaya 6ğleden •onra 
ıoğuk bir hava karş ıımda baş· kı ile yer değiştirerek kale 6nle· kudreti ve • beraberlik kabiliyeti 

Jıındı. iki takım sahaya şu kad· riııc kadar indiler. Top ilç kere 
rolar ile çıkt lar: Hayati ile Hakkı araauıda zikzak 

Beykoz: Nihat • Nebi, Halit • yaptıktan ıonra Hakkının bir 1&ğ 
Şerif, Mehmet, Cahit • Şehap, vuruşile dördUncll defa olarak 
Sait, Mustafa, Rıdvan, Babad r. 

Beşiktaı: Sadri • Hilınü, Firu• 
san • Ali, Nuri, Feyzi • Hayati, 
Hakkı, NAıım, Ali, Eıref. 

Beykoz kaleıino girdi. Bu dör

dUncll golden ıonra gevşeyip 
bezgin bir oyuna baılıyan Be-

her zaman artan sağlam bir ta• 
kam hiHinl verdi. Bazı akııyan 
yerleri değiıtirilmek ve bau 
oyuncuları da itiyatlarının fena 

kısımlarını terketmek ıartilo f e

nerbabçe takımı için en tehlikeli 
bir hale gelebilirler. 

Oyun başlar baılamaz Beıik· 
taşlılar hakimiyeti ele aldılar, 
kendi uıullerine uygun gelen 
derin paslar ilo indikleri için 
rakip tarafın msıf 1abas nda çok 
kalamıyorlar, fakat her hncumda 
Beykoı kalesini tehdit edecek 
vaziyetler ibda1 ediyorlardL Bu 
hakimiyet tazyiki albnda kalan 
Beykozlular iki muhAkkak gol· 
den ıanslarile kurtuldular. 20 
dakika kadar mfttemadi hOcum 
eden ve aıkaık kale önlerine ka
dar gelen Beıiktaı muhacimlerl 
birkaç mllhim f1raat kaçırdılar. 
Şutler hep kalenin UıtOnden aı· 
t1. ilk denenin yansına duğru 
birinci Beıiktaı golO, ıol açık 
Etref tarafından çekilen bir kor
nerden Nizımm ayağile yapıldı. 

B Takımları Ve İkinci Küme Maçları 

İkinci Beşiktaı golll: Yine 
devamlı bir ıekilde Beykoz ka
leılni eıkııtıran Beıiktaılılar, 
merkezden indiler •e B•ykoz 
kalecial He kartı karııya kalan 
Hakkı fDzel bir ıutle ikinci golll 
kaydetti. 

Beşiktaı tempoıunu uydarmuf, 
mOtemadl akıı yapıyordu. Bir 
aralık Beykoıa bir korner oldu. 
Bu korner de NbımlD kafa vu
ruıile Beykoz kaleıino girdi iae 
de Hakkın1n o eınada kaleciyi 
tutmaaı yüzllnden 1ayılmadL 

2 - Biten birinci devreden 
ıonra ikinci devre yine Beıikta
ıın ek1eriya merkezden mllıelleal 
ıekil paslarla hlicumlan tarzında 
başladı. On dakika reçmemif ti 
ld Beıiktaı muhacimlerini hatab 
durdura Beykozlular aleybiae 

Dlln Takıim stadyomunda Be· 
tiktaı ve Beykoz B takımlan 
arasında yapılan mOaabakada 
Beşiktaı 5 gol atmıya mu•affak 
oldu. Buna mukabil Beykoı 8 
takımı hiç gol yapamadı. 

Kadıköyllndt Galatasaray • 
SUleymaniye B takımları maçı 
ı · o Galataaarayın aalibiyetile 
neticelendL 

ikinci ktıme: T akaimde Altın-
ordu ile Ka11mpa1a çarpıfb ve 
Altınordu 2 • ı ıalip reldi. 

Küçükler: Dlln KadıköyOnde 
ktıçnk futbolcUlerden mürekkep 
dört takım ara11nda iki maç ya
pıldL Fener ktlçllklerl ile Sllley· 
maniye kUçllkleri araamdakl mll
aabakayı 5 • O fenerliler kazan-

J 
dılar. Beıiktaı ve Kaaımpaıa 
kOçUklerl arasındaki mnaabakayı 
da 2 • 3 Ka11mpaıa kazandL 

KüçOk futbolclllerin maçlan 
çok zevkli oluyor. İçlerinde it
ti~bal için kendilerinden Omit 
beklenen çok kıymetli unıurlar 
g61e çarpmaktad1r. Bu itibar 
iledir ki bu maçlara •erilen 
ehemmiyeti yerinde Ye lOzumlu 
buluyoruz. 

Baslietbol Şampiyonası 
Dün mıntaka baaketbol tam

plyonasına devam edildi. Galata• 
ıaray, rakibi Fenerbahçe ·maaa
bakaya gelmediiinden ve lıtian
bulıpor da keza takibi Beıiktaı 
ıe1mediği için hnkmen ıallp illn 
edllmiıtir. 

.AltınoNi• • K.Wll/HI,. /ııtlloleiileri 6ir _.,""• 

Türkiye-Bulgaristan MjJli 
Maçı için Hazırlık 

Milli Takım Nasıl Seçilecek 
Futbol Federasyonu, Türkiye

Bulgaristan beynelmilel maçı için 
ıeçerek davet ettiği futbolcularla 
temas etmek llzero federasyonlar 
merkezinde bir toplantı yapmıı
lır. Davet ~dilen futbolcular ta
mamen gelmişlerdir. Federasyon 
Reiıl Hamdi Emin Bey tarafın
dun ıorulan bir ıuale cewaben; 
bOUln futbolcular, haftanın tayin 
edilen Uç gUnllnden hangisinde 
idman y8'abileceklorial bildirmir 
lerdir. Bu ıuretle her futbolcu• 
nun hangi glln ve hangi ıahada 

idmana iıtirak edebileceği tayin 
edilmiıtlr. Bugtınlvde yine ıpor
culann ekıer1i1.lere gelebilmeli 
için, mevcut olabilecek izin ve 
aalre gibi miniler federaıyoa 
tarafınClaa ortadan kaldırılacaktır. 

idmanlar Fenerbabçe ve Tak
lfm atadlarında yapılacaktır. 

lzmirden ve Ankaradan mllll 
takımımıza namzet olarak ıeçilen 
futbolcuların da buraya gelmeleri 
için her iki m ntaka ile muhabere 
edilmektedir. Hu iki mantakadan 
davet edilen liç ıporcunun id
manlara en yakın bir tarihte ı,.. 

tirak etmeıi mukarrerdir. 
Türkiye • Bulgaristan milli 

takımlar karşılaşması iki maç 
olarak yapılacakbr. Maçlar niıa· 

nın 6 ıncı ve 8 inci 1rUnleri Sof
yada iua edilecektir. Bu mllıa
bakalar için lstaııbul mmtakaaın· 
dan Avni, Sadri, HDAamettin, 
V aıfi, Lfktfi, Hilıntl, SGleyman, 
Yaıar, Samih, Nihat, Cent, 
Fikret, F eyzl Aziz. Bnlent. Naz
mi, Zeki, Hakkı, E,ref •e Şeref 
Beyler çağınlmıılarchr. Milli maç
ludan batka bir de latanbul • 
Sofya temaill maçı 1apdacakbr. 

Miln takımtla ,eçnı •n• ger olan ogancala 

Galatasaray 
Mağlôp 

Dün Yine 
Oldu 

Netice 1 - O Süleymaniye Lehindedir 
Dun Kadıkay ıahasında Ga

latasaray ile Süleymaniye takun
ları lik maçı olarak katıılaıtılu. 

Enell haber verelim ki Galata
aaray dOnkU maçı da kaybettL 
Sllleymaniye takımı aahaya uld 
kadroıile çıkmııtl. Galataaaray 

takımı da bildiğimlı maruf oyun
cular takıma dahil olmakla be-

raber diier oyuncular aruında 
bUJ değiıikJikler yapılmlflı. 

Bu vaziyette baılıyan oyunun 

ilk dakikalar1nda Galatasaray 

biraz çaJı11r gibi g&rllndO. Fakat 

dakikalar geçtikçe iki takım ara-

11nda bir muvazenet basil oldu. 

Diyebiliriz ki Sarı • kırmızı ta

kım dllnkO mllıabakada kısmen 

dlbgllnce bir oyun göıterdL Fa

kat oyuncuların nefea kabiliyet· 
lerlnl kaybetmHI, bele top koıı

trolunu unutmuş olmalara yllzOıı
den gol çıkarmak im~Anıız bir 
bal alıyordu. Hatta tehlikeli de
nilebllıecek bir akın bile yaplla
mıyordu. 

Buna mukabil Süleymaniye 
kendi kadroıuna göre her za
manki oyununu d6n de ıöaterdi. 

Neticede Sllleymanlye 1 • O ıibl 
bir fark ile galip reldL 

Bu mağliibiyetten 110nra G• 
lataaaray tampiyonluk derecealn
den tamamen hariç kalm11 olu
yordu. 

Dllnkll maçtan ıonra futbOI 
ile 11kı allkaaı bulunan bir Ga• 
lataaarayb ile görilştUk. Bu ıpor• 
cu bize Sarı • K rmııı takımıa 
mailObiyetleri hakkında tunlan 
ı6yledi: 

" - Biliyoraunuz ki Galatasa
ray menim baılangıcından beri 
mUteınadiyen mağliip olmaktadır. 
Bunun birçok aebepleri arasında 

en mühimmi baıkaptanlarm t .. 
kımı iyi ıeçmemelori aıeliyor. 

Baıkaptan denilen zatin takım 
Ozerinde bAkimiyeti olması llum-

dır. Fakat Galatasaray usun 
müddcttenbcri böyle bir batka~ 

tandan mahrum kalmııtır. lı 
böyle olunca oyuncular çc1laşamı• 

yor ve kabiliyetlerini derece 
derece kaybediyorlar. Bu takımı 

galip vaziyete ç karmak mOtklll 
bir iı değildir. Fak at her ıeydea 
•••el bilgiye ye bilgili bir b ... 
kaptana ihtiyaç vardır. 
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Ogüsta'ya Akşam Yemeğine Gittim 
Biraz Beklememi Söylediler 

Karıyı hemen açtım •e içeri 
baktım; giSrdtıkleriıa ıunlarda: 

Nikofor llUyordu. Ona br
tard m ye Nikofora kollanmın 
aruına aldım. Kendial blbaf bir 
halde idi. 

Yoznne ıa 11rptim Ye 171lttım. 
Kendine &eldL 

Seıar elime 11rıl ~•ı " ISp
mOıtD. Elimi sektim " cHap 
Yerdim: 

- Bana teıekldlr etme Sezar. 
Taptıiın lllba teıekkllr et Ye 
Lir daha b&yle bir it• teıebbO. 
etmiyeceğioe remin •t 1 y oba 
HDi bailatınm. 

Nikofor Hıriatoa aamıaa 19ml11 
eUL Bea de oaa baralap aittim. 

-a-
S. nslfeyl ,apt 11• •rad& 

ı&rdDjilm maazaralarıa biri de. 
iP piıkopoalarla dola, bliylk 
ru•arlak hlr biucla olda. Ba 
binan n içindeki ruhanilerin aa
JlllDı Allab blllrclL Her biri ijrl 
bOjrl bir aıa da bfaJor, rahat 
•er birinin arkuındaa ıelen bir 
rahip ba asaya tapmakla mllkel
lef bulunuyordu. 

oldular. Ayak takıma buaların 
birçojunu da raralamaılardı. 

Tuvirlere dllfmu olanlar 
araıında M18ırdan gelen peıkopoı 
Barnabu'ta bulunuyordu. Bu 
uzun ıakalh ihUyar adam, ıtın

lerce devam edea mlbıakqa a
nasında çok u ~ı alylemİJ, 

fakat al:derl hu mlan Dzer
rinde ltsir etmfJtL Tauir taraf• 
tarlan onun kendilerinden dalaa 
çok Alim oldujuaa aaladıldan 

için knga pkar kmu 
Uzerlne sullaamıılar, Antakya 
peakopoau, elindeki marusa 
... ,. onua kafuaada karm it 

bir talam papa.tar onn lltlnll 
bq Dl rırhmflu, Jlztlne tllkDr
mDflerdi. Ba lhtiyan oalarua 
elinden sor kurtarabilmiftim. 

Nihayet arbedeyi bia bir ma,. 

kDIAtla bertaraf ettik. Ôlaleri 
ıBmdDk. Barnabu ile arkadaıla
nm bapla için emir almaftık. 
Barnaba1, laapiaaaede tedaYi edil
mit •• ilimden kurtalmutta. 

GardDğOm manzara delayı.Ue 
Barnabaa ile barlabyanlık hakkın-

da birçok defalar gBrDştam. Hatta 
ona bir defa dedim ki: 

- Her halde bu din, elU iti
barile iyi bir t•J olacak. Onu bir 
ağ aça bnzeteblliriz. Fakat ba 
•iacıD Terditl mepalar • kadar 
kötii ki tarife aıtmu. 

Barnaba11n keaclW de .. 111-
ıDm kartuı ada duraldamlfb. Ba 
aunla beraber bea Barnabula 
ı&rilımektea bir laarll istifade 
etmif tim. ÇDnkD keaclial pat dı,. 
maaı leli. Ben de ly!e idim. Ou 
kendi memle ~etimdeki bir 1ae,. 
keli nual deYirdıjimi, lulacımla 

naaıl parpladıj'lau ulattıtım u
man deria bir hqecaa daymafbl. 
Sonra Baraaba1, baD1 lurtatiy ... 
lığın esu•, mentel •e kitapa.n 
hakkında birçok mal6mat ta Yer

miftL Hırlatiyaa bir memleket 
içinde Jatadıitm " HJriatiyanlar
la da ...,..ı oldujum lçia ....._ 
benim itim• Jar&da. Oalarla nasal 
konuf1Dak llz m geldifinl, onlara 
kafalarının alacağa dzlmn aaaal 
anlatılabilec4iai ba HJede lt
renmiftim. 

f Arkall Yar) 

Bir stba burada bir meMle 
mOıakere olunuyordu. Mllzakere r 
mloakaşaya. mOaakap kayta •• 
tDrllltOye d&nmllıtll. MOnalrqama 
menuu, benim anladıjıma ı&e 
kiliaelerde taıYirlere tapmanaa 

Sözün 

,,,,. __________________ ...... 

Mektep Kitapları 
Meselesi De Bitti 

Her gün 
Çabuk ' Meşhur Olmak 
Hırsı 

cab olup olmadajl idL Mlaak8fa, 
mDtlıifti. Her taraf neler alyl .. 
miyor, mubuamlarına ne kOfilrler 
atmıyordu. 

.._ ____________ A. F.. -- ._ _________ • ---

Piakoposlar iki taraf olmot
lardı. Bunlann birine lconclostlar 
diyorlar ki tuvirleria dlfmaalan 
idiler. Ôteld tarafa da ıannede
rim ki, Ortodoblar diyorlardı. 
iki taraf biribiriai 98Ylp HJ•Ya 
baılayınca bana da haber ıön
•erlldL Vazifem herbanzl bir 
tarafıa cllter tarafa teca.O. et
memeıini temindi. Derhal hareket 
ıttlm Ye binanı• içine tirdim. 

MOnakqanıa aaııl bqladıtını 
bOmlyordum. Fakat binanın içine 
pdiktea Hora ilk s lrdDtl• tef 
lconcloıU.n dltmu olulann 
mlblakqada mağl6p olmalan ,0-
dadea kollarım aaYaJlp ~mJa
naa taama etmeleri idL 

imparatoriçe lren. tanirJere 
tapmamn lehinde idi. Onan içia 
b• meıbebe taraftar olaDlar, im
,.,atoriçenin kendlleriae 1arc:hm 
ıdecejine kanidlle~ 

it ,._.ruja. tekmqe bldak
taa sonra mabedin içinde mlthit 
Wr uhecle kopta. Samlleria de, 
it• kantmalan, •aıiyetl hı .. 
b&Ula berbat etmlftl. Her 
taraftaa papalarla taraftarlara 
makabil tarafa llamle etmekte 
idiler. Hatta ,..Jcopoalar bUe 
arbedeye UrıflDlllar •• .Uwine 
ıeçirdikJerl ber ailllu, ber feyi 
buımlanoe atmaya bqlalDlflarda. 
Bunlar, ell~rindeki makaddeı 
uaları bile hasımlarım cl6Ymek 
için kullanıyorlardı. Vaziyet ıon 

derece vahimdi. 
Tasvir )ere tapmak llzımgel

ditini müdafaa edenlerin aayııı 
ltekilerden pek çoktu. Onun 
için, taıvir aleybtarlan mai ip 

( Baı tarafı 3 OncQ eayfl\da 
lann tabını mDnakaaa ıuretile m8n
ferit tqebbn.Iere bırakacaktır
ya, barabbilecektirya, bu da klfiJ 
Y alD1Z hanıi kitapları bırakacak· 
br, baaıiJeriai barakmıyacakbr, 
hanrlleriıal barakıraa kitapç lar 
memnun olacaklardır, ban~ilerinl 
bırakmana memnun olm yacak· 
lardır? Bu ayn bir meseledir. .. 

Aldanma lhtlmallnden hiç 
korkmıyarak iddia edebilirim ki, 
kendilerine b rakılm.. kitap
ç lan ~ memn• etmiyecek 
olan baılıca kitap eotrafya 
kitabı •• atluad r. Bunda kea
dileriai lıakaaa balama111. Falba
kika burna tertip edilen bir 
atlaaın Eelecek aeae laakikate 
tevafuk edip etmi1eceğiai kim 
temin edebilir? Vakıa BalkuaJar 
el'an aipaiYrl Jlbelme!Etedir, T .. 
aa daima akmaktadll', fakat ..ıct 
takaimat ka7bolmUflar. 8-daa 
bqka baza milletler el'aa erı.. 
rinde durmakta laıler de ilim
lerini deiiıtirmiılerdir. Gelecek 
•ne ne olacakbr, Pari" Loadra, 
Herlln Yeya Roma yerlerinde 
kalacaklar mı? Bunu kim temhl 
edeb lir? Son Poata'111a Avrupa 
muhabirlerinden biri ıeçenJerdeı 

- Harp yakmchr, diyordu, 
iater misiniz haberi tahakkuk elsioJ 
O •akit bOtOo insanlarla beraber 
coğrafyanın tabını tlzerine a dığı 
için b zim Kanwat kitapanesi aa
bıbinin ba, na ıelecek olanları 
diltllnGnllzl. 

* Evet corrafya kitabın D bu 
••iklr teh ıkelenn• makabil bir-

( Bat tarafı 3 flocfl tayfada ) 
lerin bu kitaptan Ye tairden bah
aelmui Ye .. bibiae reld•• )'ap
maaıdar. Ondan aonra bizim pnç 
memleket ayaraada bir pir oldu
iuna kaaaat ıetiriı we oldaju 
yerde durur. 

Her Jıençlik ptuada buıfmiı 
kendimizde tiir kabiliyeüal bi.
Mtmedik. Kafiyeli me•ıun terler 
o çaj'da iman içia en tabii ihti-
7açtar. Fakat buaa buual bir ka
biliyetin ifadeai NDaD çabuk m..
hur olmak meraklw 1 eoçler, der
hal ortaya tair diye çakmak Ye 
ıair ta1U111Dak içia Ye.ile lttihaı 
ediyorlar. V • tabii .UIDnç we 
mukara oluyorlar. 

Ba amalar ıençlere ıaau ~,. 
lemek iaterm ki. loaaa iki fÜr 
rasma1da tair olamaz. 

Hatta meycut pirler •1annda 
tlir J&Zan bir aeaç ortaya atıl
makta acele etmemelidir. 

Yeni bir ıey 7aratmadıkça, 
mew,c.._. ıeride bıraka bir 
bamle ıapmadakça keaclinid lae 
atmaJ ma. Şlhret arku nda cle
pl, kıymet ark ... da kotuam. 

MaYaffaldyetln •• tlhnta bl
rid aam tnuudar. 

de .. ..ıa bir lur..at kitabınm, 
baaao ldtapÇJya ••eceli huzuru 
1 öı &nlhle ıetlrinizl l:Juacla .. 
değiıecek hudut, ne detltecek 
isim yar. oı.. olaa lmllcla afak 
tefek tuhibat yapabiliriz. Fakat 
bunun da hiç kimae farkında olmi
yacajma nazaran keyif kekldar. 
Y almz.. Y alma.. Acaba lyle mi? 
Hllkmllmde •• tahminimde pek 
kat'I olmak lateme..ı 

• 
lzmirde Müşerref Hanım 
Davasının Son Celsesi 

•ı,.r.J H-ı. .wa.ı..-.. flll Ud 1ıe11ı,. ı Y..-.. ~ 
Hca1111 .. fllıal .. lcller, .,.,.,,. 11.ı...1 &d S. ..U.f-aua ..,,,,_, 

KupdUlllda H•,UW.la be- ' S. cluret d.... secirdlll 
buım aldllrmekle maaou llllfet- ..ıahat itibarile lamir elkAn .... 
nf Hanım iamiade 19 JaflDda bir miyuini fiddetlı alikadar etmek-
•eaç kızıa !amir Aju Ceza malı- te idi. Karar tefhimi için mala-
kemeainde yapılan ıon muhakeme- keme aaloau açaldıjı &amu Jlb
•İnde beraet karan ald iım kıH· ler~e kiti .. ıona b~cam. etmif, 
ca yazmııbk. lımir muhabirimiz imibat ınçlilkle teman edilmiftlr. 
bu buauata bize ıu tafaillb ı&n- Mahkeme aalonaada aclliy .. 
dermiıtin eller n bilbaaıa hammlar ıısıe 

MDıerref Hanım, ıe•giliıine çarpıyordu. MOıerref Hu maa 
kaYUfmak için, ıeYgiliıinin pederi mllclafaa wekilleri olan .. bık Ad-
Raı• Efendiyi lldürmekle maz• liye Vekili n lzmir meb'uaa 
auaclur. Melt..,t Eaat w nalcat ()._ 

MUıerref Hanım n muba~emeıl Fuat Beyler de ıalondt yerlerini 
d&rt aenedir deYam etmektedir almıılarc:b. 
Enelce ıehrimiz Ağır Ceza mala- Mahkeme Reisi Eıat Bey karan 
kemeai Maıerref Hama baklanda biz,at okamllf, dinlenen ıahitler&a 
beraet karan Yermif. bu karar ifadelerlae Ye mevcut delillere 
Temyiz mahkemulnce aalaecliJ. iatlnaden Mllıerref Hammm be-
miıti. Naksen eere1aa ed• ...... net ettitlnl bildirmif tir. 
hakeme neticesinde, iddia maka- Verllea bral'ıa iddia makamı 
mı Mllıerref Hanımın ldam1nı ta· tarafından yeniden te•Jiz edilece-
lep etmifti. ii aöylenmektedir. - Adnan 

Almangada 
Bir Tevkif 

Berlin. 24 - Sabık Bat•ekU 
Foa Şlaner Tar.fıodan it imkla
lan ihduı için ta)İD edilen •• 
mesaisi inlataa atramamak Dzere 
timdilik yeriDde alıkonulan Alman 
komiıeri Gereke, ihtilAa cllrmlia
den teykif edilmiıtir. 

lngiliz Hariıiyı Nam 
Londra, 24 - Harlc:İJ• nasırı 

Slr Jolua Simon, bu 1abab tayyare 
Ue Cenewreye ridecektir. 

Bu akıaa 
2t,30da 

AYNAROZ 
KADISI 
UMUMA 

(SEMA DEVLERİ) 

CLIVE BROOK ••• 
CHARLES BOYER ••• 

CLAUDET COLBERT 
Sinemanın bu üç gllzel ar.isti 

AŞK OLÜllÜ 
F ransıaea 91z'I bl•G '"ht>• ret~ H,. .-etfl-. 

Glllmektea nefes bile alıaamıyacak il 

Bir Kıza iki Baba 
FRANCOISE ROZAN-KOVAL 

Kahkaha Rekora 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. _:.._ Nasıl do/da? •• 
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Sayfa 9 

işsizler Ve işçiler Arasında 
( Baıtarafı 1 inal aayfaı!a ) 

ltıizin raıete kapıııom önllnll 
doldurmaa:na ıebep oldu. .. 

-3-
27 yaşın da liıe me1unu fran

ıtzca bllen Dçüncn gence soru
yorum: 

Şüpheler Mektepli Zabitler Üzerinde 
it için mDracaat edenlerin, 

çoklarm•n varlyetlari aıağı yukarı 
birfüirioe yakın. içlerinde iptida
iyi bitirmemif kimse yok. Lise
don mezun olanlar da var. Çok
ları çok işler tutup bırakmıılar. 
Bırakmak mecburiyetinde kalmış
lar, bu mecburiyeti yaratan muh
telif sebepler hep muhik Ye 
makul. 

- Mektepten çıktıktan ıonra 
hant:i iş!crde çal ıt n r.? 

- Efendim, İzmirde bir otel· 
de katip olarak çalıtıyordum. 
Otel sahibini değiştirdi. Yeni otel 
sahibi benim vazifemi oğluna ver
cU. bana da kapıyı gösterdi. İıtan
bula ieldim. Bir avukat yanına 
girdim. iki ay evvelioo kadar 
orada çalışıyordum. Fakat avukat 
birdenbire haatalandı, yazıhane· 
sine kilit vurmak mecburiyetinde 
kaldı, açıkta kaldım, o zamandan 
beri bliti1o gayretlerim boıa çık• 
tı, bir it bulamadım) Şimdi bir 
akraba yanında aıgımyorum. 

İdi Atıf Bey .\puletlerini Çıkardı 

... 

Fakat, buna bir türlD cesaret 
edemedL Bir anda, insanlığın 

saafma mağlup oluvermekten 
korkaral<, bu fikirden vazgeçti. 

Ahf Bey, Baki Beyden ayrıl· 
dıktan ıonra kalbinde bir hafif.. 
lik hi11etti. Artık o, ıon •• (\il-
yOk vazife1ini ne ıuretle yapaca• 
tından baıka birıey dnıünmlyor .. 
Şemsi Paıanın ıon Yaziyetiol 
6ğrenmek Ye işe nereden bq
layac'lğını tesbit etmek için 
telgrafhaneye doğru yftrftyor
du... Karııdan gelen yUıbaşı 

Süleyman Aıkorf Bey. birdenbire 
onu durdurdu: 

- Hayrola, Atıf •• Buralarda, 
ne dolaııyonun., Çeteye iltihak 
etmlyecek miıin ? •• 

Atıf Bey, bu samimi arkada• 
flDtn gözlerinin içine bakarsk 
metin ve mlıtebe11im cevap verdi: 

- Hayır. 
- Niçin? •• 
- Burada ıörecok bir itim 

ftl'. 

- Ne iti? •• 
- Şemsi Paşıayı öldDreceğim. 

Bu son ıöz, Süleyman Askeri 
Beyi çlldırttı .. Birdenbire kollarını 
açtı, Atıf Beyin boynuna 1&rdd1. 
Bir ıeyler söylemek istiyor, fakat 
heyecandan, sözleri biribirlne do
laş yordu.. Uzaktan, telgrafhane 
görünllyordu. Kapanın 6nilnde, 
Arnavut elbiseli ıilAhıorlar dola· 
ftyor, aelip geçen zabitlerin 
arka11ndan, dik dik bakıyorlardı. 
Ataf Hey, bunları göriince, canı 
ııkılarak kaşlarını çattı. Şemıi 
Paşanın aıkı bir muhafaza altında 
oldupnu anladı. O, Şemsi Paş:ıyı 
yalnız zannediyor; uzun uzadıya 

bir plAn tertibine lüzum görme
den, ıöylece paşanın karıııına 

dikilerek, tabancasındaki kurşun• 
lardan Uç tanesini onun göğsüne 
kolayca buıalbvereceğini taaav
Yur eyliyordu. Fakat şimdi.. kil· 
çUk ve yuvarlak beyaz kUliblarını 
•ol kulaklarının fistUne eğerek, 

poturlarmın ağını gere gere karı· 
nıo önünde dolaşan; öğle gllneıi· 
ain ateşli ziyası altında, boyun• 
dan atma gilmllş köstekleri, 
omuzlarında asılı mavzer ve fişek• 
likleri parlıya·n bu eşkiya boz• 
ması heriflerin arasına ıokuJarak 
Şemsi Paşayı öldürmenin hayli 
çetin bir İf olduğunu anlamışh. 
Ve ıonra.. bu mOmklln olıa bile, 
artık bu adamların elinden yakayı 
kurtarmak, her tOrlil imkAn ve 
ihtimalin haricinde ldL Atıf Bey, 
Artık kat'iyetle hükmetmişti ki: 
ıu anda hayatı, hiçbir kıymeti 
olmıyan (11fır) derecesine inmittil 

Şimdi, birdenbire kar9ısıoa 
cllkilon bu haill de'rirmek icap 
ediyordu. Bunun için de düşün
mek IAzımdL Bu esnada, öğle 
ezanı okunuyordu. Snleyman 
Aakerl Bey ıordu s 

- Yemek yedin mi, Ahf ? .. 
- Nerede ? Sabahtanberl 

aizıma bir ıey koymadım. 

- Gel.. Evvela lok~ntaya 
gidelim.. Herşeyden evvel, kuv· 
YetU olmana ihtiyaç var. Orada 
hem yemek yeriz, hem de ko-
auıuruz. 

Dec:IL Lokantaya aittiler. 

Ziya Beg 

'renha bir köşeye çekildiler. 
Ataf Bey, hem listeyi tetkik 
ediyor, hem de rülerek: 

- Anlaıılıyor ki, bu yediğim 
yemek, ıon yemeğim olacaktır. 
Şu halde, en Hvdiğim yemekleri 
getirteyim. 

Diyordu. Hem yemek yiyor, 
hem de konuşuyorlardı. Mibayet, 
aralarında ıu plAn kararloıtırıldı: 

- Bütün tllpheler, mektepli 
zabitler Uzerinde toplandığı için, 
Ataf Bey de apuletlerini çıkara· 
cak, kıyafetindeki intizamı boza· 
cak, alayh zabit tavrı alacak •• 
Şüpheyi celbetmemek için ortada 
dolaşmayarak telgrafhaneye en 
yakın bir kahvede oturacak .•• 
Süleyman Askeri Bey, telgrafha .. 
neyi tamameo görebilecek bir 
yerde bulunarak Şemıi Paıanın 
çıkmasını bekliyecek. Tam vak• 
tinde, Atıf Beye haber verecek •• 
Şemsi Paşayı öldürdükten sonra, 
..... 
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onun da orada derhal 6!dürUle4 
ceği muhakkak olmakla bera• 
ber; fayet, her türJU Umit vo 
tahminlerin fevkinde olarak kur• 
tulmJya muvaffak olursa, o ci
varda oturan arkadaılardao biri
nin evine iltica edecelc .• 

O civarda oturan arkadaılar •• 
Bunlar, birer birer tetkikten ge
çirildi. En nihayet, redif fırkaaı 
mtllhakı millAz m Mahmut Beyin 
0) evine karar verildi. Mahmut 
Bey, telgrafhanenin arkasında, 
yllzbaıı Cemal Beyin evinin bir 
kaımında otunıyordu. Evinde bir 
tek valdesinden batka, kimae 
yoklu. 

Valdeai ; münevver fikirli, ce
miyetin maksat ve cereyanlarına 
vakıf, icabında her fedakirlığl 
yapabilecek kudret ye zihniyette 
muhterem bir kadındı. Buna bi· 
naen Atıf Bey için en emin ilti
cagAh, ancak Mahmut Beyin evi 
olabilirdi. Şimdi, Mahmut Beye 
haber verilecek. Kapmın ipi Da
tOnde bırakılacak. Şayet, bir mu
cize kabiliııden olarak Abf Bey 
ölllmden kurtulursa, hemen bu
raya koıacak.. Kapıma ipini çe
kerek, içeri dalacak.. Gece ka• 
ranl ğına kadar burada kalacak •• 
Sonra gidip çeteyi bulacakh. 

Snleyman Askeri Bey, bu ı,. 
lerl görmek için gittikten ıonra 
Atıf Bey yalnız kalmıştı. Müte
madiyen saatine bakıyor, intizar 
ile ge.,en saniyeler, onun kalbin· 
deki eza ve ıstırabı arttıyordu. 0, 
biran evvel işini bitirmek, sabah· 
tanberi asabını berbat eden he
yecanlara, ne ıuretJe olursa olsun 
bir nihayet •ermek istiyordu. 

Bu esnada. ruvelver getirmek 
için giden nıillizım Mehmet Ali 
Bey. daha halA <>rtada görün· 
miyordu. Ayni zaman( a, heyeti 
merkeziyeden de hiç kimse mey· 
danda yoktu. Bundan da anlaşı
lıyordu ki, azaların hepai, ayr1 ayrı 
iılerle meşguldD. 

Şemsi Paşanın damadı olan 
Manastır jandarma tabur kuman· 
danı Rifat Bey görUlmUş, kayin• 
pederini bu iıteo vaz geçirmesi 
rica edilmişti. Bunun hiç bir ae
mtre bisıl etmediği, Şemsi Pa· 
ıanın telgrafhanedeki meşguliye• 
tinin devamından anla1ılıyordu •.• 
Şemıi Pat•• makine başından 

ayrıl;nıyor, mabeyn baı kitabetioe, 
ıeraskere, ordu mUıiriyetine, Ar
navutluğa, Manastır civarındaki 
kazaların kumandanbklarrd• tel
graflar yağdırıyordu. Öğleye 
doğru, (Ohri) kazası mevki ku
mandanhğmdan bir telgraf geldi, 
Bu telgraf, Şemıi paşayı fena 
halde hiddetlendirdi. Telgrafta 
Obri redif taburu kumandanı 
( kolaiall EyOp Sabri Beyin) de 

iki ynz a1ker Ye baııbozuktan 
milrekkep bir kuuvetle dağa 
çıktığı bildiriliyor, hatta Bulgar
ları da bu kanlı macera}'• ıürük· 
)emek iıtediğinden dolayı Bulgar 
metrepolidl tarafından hUkQmete 
ıikAyet edildiği ilave ediliyordu. 

(Arkaıu var) 

[1} Siirlt meb1u111 Jıfabmut. 

Ben, notlarımın araımdan her 
tipe bir misal alacağım. Tabii 
isimlerini değiıtireceğim, fakat 
vaziyetlerini aynen yazacağım. 

-t-

i 9 yaımda, orta tah•illl Meh
met ismindeki gence •ordum: 

- Mektepten çaktıktan ıonra 
nerelerde çab1tınız? 

- Mektepten çıkar ,ıkmaz 
Seyriıef aine girdim. 931 de maa,. 

lar Uç dOrt ay gecikti, çıkmak 
mecburiyetinde kaldım. Muhtelif 

yerlerde it aradım, bulamadım, 
bir otele garsoo olarak girmeye 
razı olacak balo geldim. Orada 
epi çalıştım, fakat, aabahın saat 

altıı:nda kaldmyorlar, işler ancak 
gece yarısmaao iki ıaat ıonra 
bitiyordu. Uykuauıluk be:ıl harap 
etti. Bir buçuk ay kadar evYel 
ora1anı da bıraktım, timdi ltıiı.iın. 

-2-
22 yaşında orta tahsilli Hilmi 

isminde diğer bir gence ıordum: 

- Mektepten çıktıktan ıonra 
ne it yaphmz? 

- Bu senenin kAnunuevveline 
kadar Hasköyde Rum mektebin
de muaJlimlik yaptım. Lise mezı .. 
nu olmadığım dan vazifeme niha
yet Yerdiler. lııizim. 

- Şimdi neyle geçiniyor-
sunuz? 

- Pederim •ağdır, onun Y•· 
nmdayım. Fakat iğreti vaxiyette
yim. Hayatımı kazannnya mec
burum. lı arıyorum. 

Hayvanlar için 

Hiınayei Hayvanat Cemi
yeti Mezarlık Y aphrıyor --

Şehrimizdeki bimayei hayva

nat cemiyeti bun dan bir müddet 

evvel belediyeye müracaat etmiı, 

ıehrin münasip bir yerinde öJen 

hayvanların gömtılmeai için bir 
mezarlık yapılmaıı için teıeb

büıte bulunmuıtu. Cemiyet bay• 

van leılerinin ackak ortalarında 

veya araa köşelerinde kalıp ıeb

rin ı hhatini bozmamasını temin 

için böyle bir mezarlık tesisinin 
faydalı olacağı kanaatindedir. 

Hay•an mezarlığının Üakildarda 

yapılması ileri ıUrUJmoktedir. 

Cemiyet bu buıuıta tetkikat 

yaptırmaktadır. Mnna1ip bir yer 

bulunduğu zaman meıarhğın t ... 

ıisine baılanacakbr. Ölen hay· 

vanlar cemiyet marifetile buraya 

gamülec~ktir. 

Diğer taraftan cemiyet bele

diyeye yaptığı başka bir müra

caat ile vahşi hayvan teıhiriniu 

yasak edilmeıini istemiıti. Hu mü

racaat muvafık aörülmüı ve za· 

bıtai belediye talimatnamesine 

böyle bir madde ilave edilmiıtir. 

-4-
20 yaıında llkmektep mezunu 

bir genç anlatıyor: 
- Efendim, bir tUccar yanı~ 

da kitiplik ediyordum. HaataJan
dım, iki ay haıtahaoede yattım. 
iyi olduğum zaman tabii Ulccar 
yerime birisini almııtr. Haataba· 
nelerden birinde kapıcll k bula
bildim. Çok az maaş idare etmi
yordu, çıkmak mecburiyetinde 
kaldım. On beı gOndUr iısizim. 

- Ananız babanız sağ mı? 
- Kimsem yokl 
- Nerede, D• ile geçiniyo,... 

ıunm? 

- Bir kahvede yatıp kalkıyo
rum. Kahveciy• yardım ediyorum, 
buna mukabil iyi kötü karnımı da 
doyuruyor. 

• 
Müracaat edenler içinde, bu 

mi1allerini Jazdığım tekiller ve 
vaziyetlerden birine menıup ol
mıyao yok gibL 

Bu yaZJma nihayet •erirken, 
bu fikirleri edinmek uğrunda yO
&ll geçen iııizlere kısa bir zaman 

I için de olıa boş bir ümit vermek 

l mecburiyetinde kaldığımdan dola• 
yı ~duyduğum t~easürün çoıc: büyük 
olduğunu yazmayı bir vazife bi
lirim. 

Naci Sadullah 

~ -
Resim Talılill Kaponrı 

ı,ı Tabtatlnill ~ğrenma~ ialiyoruaıa 

1 

1 
1 

ı ı 
,, 
,, 
il 

" 
\.. 

resminiı.1 5 adel tupoıı ilt bit· 
lık&a conderlnlı. Resminl:a 11r.A/.A 

Ubidir ve 1&d9 edilına1. 

llim, mesle~ 

nıy a ıııan 'at! 

Bulunduğı& 

ınemleke& 

--
Resim ntlp.: 

1 

J 

ı tlt Ce< m 'I 

Hcı:ıanıo .. ıı,,u. aJ S.uruılu 

1 ıı u\;abilınde rOnderıioo.lı: 

- -- ~ -

Sinir\ertniı~ . 
muhataıa '~'n 

\e nıa111ursuz. 
taına01ı 

otan 

&rom ura\ 
C( Knoll )> 
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-

-
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( R, t r r 1 i "cı s:t:f.,d'.\ lerinin değiştirilmeıi hakkında ileri 
silrdük eri teklifi beğendiğini aöy
lemiştir. 

Mister Corcun Gretaya Karşı Derin Bir 
itimadı Olduğu Belli idi 

kuı meb'uslarmdan M. Greenfelt 
bu pl4na tenkit etmiı ve demiı
tir kh •'Bu plAn ıilAb kuvvetlerini 
uaslı ıekilde azaltmamaktadır." 

Liberal meb'uılardan M. Sink
ler, Almanyanın hukuk müıava-
ıoa 1abip olmak gayretile silaha 

.. arılmak iıtemeaind< n korktuğu
nu ıöylemiıtir. Müteakiben mu
'ıafazaklr meb'uılardan M. Çurcil 

Ame.e fırkası meb'uslarından 
biri de <.

1ört büyük devlet ittifakı
nm bhyiik zara lara Ye fellketler' 
sebep ohcağını söylemiştir. 

MubafazakArlardan M. Mol
ıon da demiıtir ki: 

-47-

Greta gazlerini rözlcrimden 
ayırmadan: 

- Pllnı elde etmek için Mis
ter Jorj elli bin iıtertinı ıarfma 
mezundur. 

Elli bin iıterling.. yarım mil
yon TUrk lirası. Bu miktar, casuı 
şebokuinin korİlunç maksat •e 
faa iyt.ti hakkında canla bir hn
kUm vermiye kifi idi. 

Otelin mOstahdemlerincien bir 
H.ınım, S.. Beyin bizi %İyarete 
ıeldiğin •• ulonda beklediğini 
ıöyledL 

Birkaç dakika aonra S.. Bey 
odamıza geldi: 

- Sizi burada rah•tıız et· 
miı olmayım, dedL 

Greta derhal cevap yerdi: 
- Aman efendim, te•eccUh

lt'!rinizin bizim için ne kadar 
diğeri olduğunu bilyor mııımz? 

S.. Beye bir Ud gftnlOk f aa
lfyetlmiz hakkında izahat ver
dim. Milteabhitlik iti için Nedim 
ve Sadi Beylerle mutabık kal
dığımızı ı&yledim. Muka•eleyi 
awkata tanzim ettirmek için b 
iki ıtlA içinde tekrar lıtanbula 
avdet aaecburiyetinden bahaettim. 
Sonra hep birlikte Taflan ıazi. 

noıuna sittik. içerken Greta 
mahirane bir çemme Ue menau 
tekrar lıtediği bahi.Jere intikal 
•ttirdL Ani hldi•elU' •ukuunda, 
ahnac•k tetbirler için S.. Beyin 
bilgilerini 6trenmiye ujraııyorda. 
Vaziyetten fe•kallde canım aa
kıhyordu. Fakat bir defa ok 
yaydan çıkmııtL Arbk Gretayı 
bundan menetmek milmktın de
ği di. 

* Erteal atın lıtanbula hareket 
ediyorduk. Ze•alden evvel bir 
kere daha Nedim •• Sadi Bey· 
lerl ziyaret ettim. Muka•ele esa1-
larmı tekrarladım bugDn lstan· 
bula hareket edecetiml a6yledim 
•e ayrıldım. Ben bu iıl yaparken 
Gr•ta, Merkez bar dana6zQ Liliyi 
ziyarete ı·tmiıti. Orada C. beyle 
bir defa daha a6rD1miye Ye Ş. 
s. beye gönderilen rizll talimatı 
öğrenmiye çalı1acaktı. Akıam 
Uzori buluıtuğumuz zaman ıevin
cine hudut yoktu, ÇünkO iatediji 
malumab almıt bulunuyordu. 

* lıtanbula ani avdetimizden hiç 
kimse hal:serdar olamamııtı. Gn
ta ile birlikte dotru Perihan •o
kağıodaki eve gittik. Bir iki uat 
iıtirahattan ıonra Greta elimizde 
me•cut vesikaları Mister Corç'a 
ıötfirmek iıtedi ve : 

- lcap ederse bu ıece ıizi 
de gönllnler, dedi. 

- icap ediyor Madam, de
dim. Siz Mister Corç mDmklln 
olamadığı takdirde Mister Kene
de bu akıam mutlaka kendilerini 
görmek ve bu vesikalan vermek 
istediğimizi haber Yeriniz. 

Vesikaları biz.tat eiz mi 

teali n edecekıiniz ? 
_ Bizzat yermekliiim daha 

muvaf .ktır. 
_ Bu takdird., mllllkat aız • 

biç kimsenin 91lpbe ed•:niyecetl 

umumt bir yerde 'fUkuu daha 
doğrudur. 

- Umumi yer daha tehlikeil 
değil midir ? 

- BilAkiı pek emniyetlidir. 
- ?I •. 
- Ben ılmdl Bebeğe ~idi-

yorum. Siz doğru Dora gazino
ıuna gidiniz, Tek başınıza ve 
mUmkiln iae kalabal ktan uzak 
bir masaya oturunuz. Vesikalar 
ufak bir paket halinde elinizde 
bulunıun. Belki Mistesr Kened 
gelir, llzımgelenleri konuıursu
nuz. Ayrılırken maaanın üzerin
deki paketi alır, dedi. 

Greta aynldı. Bir müddet 
aonra ben de (Dora) birahanesine 
gittim. Kalabalıktan uzak kDçük 
bir ma1anın baıına oturdum. Ml}. 

temadlyen bira içiyor n dnıu

nOyordum. Zaman · hayli ilerle· 
mİJ, canım, cidden ııkılmıya baı• 
lamıştı. 

Pejmürde kıyafetli, kaim kat
lı ve bıyıklı bir adam, teklif· 
aizce masama geldi. Şaş rmışbm. 
Gelen adam, gözlerile 1ıöılerimin 
içine bakarak: 

- Tanamadınııım? dedi. 
Hayret, bu Mister Kenedin 

aesi. Evet Mister Kenedin ateıli 
gö1leri.. sesinden ve gözlerinin 
renginden, ııığmdan bqka hiç 
bir ıeyi, malum olan caauaa ben· 
zemiyordu. 

Bu derece kuvvetli 10akyaj, an
cak meıleğinde harikalar yaratan 
bir tiyatro veya sinema aan'at• 
kirında bulunabilirdi. Sordum ••. 

.\rakıuı v:ır ) 

öz alarak lngilterenin harici si-
1asetinin aenelerdenberi M. Mak
rlonald tarafmdan idare edilme-
ine şiddetle itiraz etmiş, silAb

ları azaltmak için diplomatça ha
reket ederek gayeye yavaş yava!J 
varmak IAzım reldiğini söylemit" 
tir. M. Çurcil ıözlerini ş&y1e bi
tirmiştir: 

" - Awupanm bu aene sulh 
içinde yaşaması, Franıız ordusunun 
kuvvetli olmuından ileri gelmiştir. 
Bu ordunun kuv•etJni, axaltmaja 
uğraımamalıdır. ,, 

&elenenler devar 
Londra, 24 - Avam kamara

ımda Liberal meb'uslardan M. 
LeveJin M. Muıolini ile M. Mak· ' 
donald'in mevcut sulh muahede-

İstanbul Evkal Mldtiriy~tl İlinları 
Mahalle •e mevkii 

Babçekapı Çelebioilu 
Allettin 

" .. 
" " 
" " .. " 
• .. 
• .. 
• .. 
" " 

" " .. " 
" " .. " .. .. 
" .. 

Hocapaıa Emirler 

.. " Sllleymaniye El maruf 

Sokağı 

Eıkipoıtaoe 

Y enicami avlusunda 

.. .. 

.. .. 
" " .. " .. .. 

Kuıçular 
Yenicami a•lu•uada 

.. 
• .. 

Aıma albnda 
.. 

Tahnıiı 
Vezıriskeleai 

.. 
Medrese 

" .. 

No. 11 

2-15 

123- ıe 
134-8 
57-89 
48-100 
90-54 
89-53 

t-7 
92-93 

127· 19 
73-75 
7-•35 

47 
49 

1·78 
7 
8 

13-15 

Cinsi 
OUkkin 

Kira müddeti 
934 Mayıı niha
yetine kadar 

" 

" 
" 
" 
" 

Arıa elye•m iki dakkan 
KOJlhça ham namile marul 
ardiye Ye feykinde odalar. 
Dokkln 6nDnde camekla 
Mı11rçarf ıaa Damlalalı mahalll 
Ardiye 
Mağaza 
Dilkkln 
ArH 
Dükkla 

" .. 
" 
• 
• 
" 
• .. 
" 
• .. .. 
" 
" 
" Muhterik cami arAıında baraka ,. 

Hane .. 

" - İktidar mevkiine gelen 
lngiliı: kabinelerinden bir kaçı 
ftalya il olan eski doıtluğumuıu 
ihmal ettikierinden dolJyı muaba
nye hak kazau ıuıılardır.,. 

Mecliste yapılan bu müzake
renin so•aunda Hariciye müsteıan 
M. Eden kürsüye gelerel. şu ıöz
leri s6ylemiıtir: 

" e· F A - ız raaıHyı lnjanyaya 
yaklaştırmak istedik. ltalyadan 
başka her hangi bir de•let bu 
yaldaştırma itini başarmak içia 
Avrupadaki nüfuıundan Faydalı 
bir surette istifade edemezdi. 

İtalyanın açık ve aerbea ıurette 
mesai iıtirakini temin edebllirHk 
bu işte büyük bir merhale qmıt 
olacağız. ,, 

Fr&naıa a•zeteıerl kızdı 

Paris, 25 (Huausl) - M. Mak
donald 'in ıon nutku Fran11z gaze
telerini kııdırmıştar. Sağ cenah 

gazeteleri bu nutkun Franaaya 
karşı düşmanca bir taYUrla 161len
diğinl yazıyorlar. Gazeteler koçuk 
devletlerin, ıillh konferauımn 
tehir edilmemesi için Canevrede 
yaptıklan teıebbtııO memuuai1etle 
kaydediyorlar. 

Yogo.,.vr•'r• 8ellnce 
Belırat, 24 - Prayada ı...

tesl diyor ldı 

" Elde bulunan ıulh muıhed .. 
lerinin yeniden tetkik edilerek 
detittirilmeıinln beynelmilel ml
na.ebetleri daha ziyade dllzelte
cetial Ye milletlerin menfaatlan 
ara•ında bir uypaluk bual edec.
jiai •annetmek çok yanl11 bir 
dlltDnc:eye kapalmalda birdir. Çlbt
kD bu muahedelerin detiftirilme
ıinl lıtlyenlerİD bu dilekleri dot
ru değildir.,, 

" 
., .. 11 Aru Ye baraka 

,. ., Tiryaki çaraıaı 65 Dilkkin 
" Şemsettin Mollagllrana imaret 2· 17 Mahzen 

Vezneciler Camcıalı Tramvay caddesi 95 Mektep mahalli 
Alt.mermer Kitipmuılihittin Cami metrulası 57 Hane 
Altımermer Hacıdemir 12-14· 16 Bahçe ve i~nde iki baraka 

" 
" 
• .. 
" 

Darülfünunda 
Islahat Hareketi 
Başlarken 

" 
Şehremini Denizabdal Tramvay caddesi 338 Dlikkin 

" Kocamustafapaıa O 393 ,. " Akıaray Muratpafa Cın1ıi aY!uıunda 2-4 Hane 
Topkapı Beyazıtağa Tramvay caddeıl 37-J9 DOkkAo 
Aksaray Sofular Şeftuli 8 Hane 

.. 
" 
" Taıkasap ŞirmenlçaYUf Arapmana• 10 ,, 

Akıaray Oruç~ azi Köprülü 11 " 
., Yuıufpaıa Haseki caddesi 23 Dl\kkAn 

.. 
" 
" 

" " " 25 .. • 
" Keçibatun O 57 ,. ,, 

Samatya Sancaktarhayrettin Çınar 1 Hane 
Samatya Hacıkadm Sarrafoğlu 5 DDkkAn 
Y enikapı Kltipkaaım Orta 32 Hane 

" ,. 

" 
" " Y enikapı cadde.i 59-57 Dükkaa .. 
" " Taıçılar 84 " 

f atib Hocaferbat lrf anude 2 ve 4 iki hane ve mO,temllAh " 
" Eyftp Rami kariyeal Cami köıea nd• 40 Dilkkin 

Kuımpat• Gazihaaanpqa Tllrbe 25-29 Arsa " 
Galata Mehmet Ali Patan haa F ermenedler 126· 1 ı8 ve 32 İki dilkkin : 
Galata Y enicami Arapka111m 7 Dllkkln " 
Babçekapı Çelebioğlu AIAettia Kuıçular 32-33 Arsa elyevm iki baraka dOkkin ,. 

,. " " Yeoicaml ••luaunda 60-87 Dükkin 936 Mayıs nihayetine kadar 
,. " " Y enicami a•luıunda 46- IO'l DUkkln 935 aene8' Mayı• nihayetine kadar 

Yedikule Mirahor llyaıbey Tram•ay cadd .. i 125 Hane 935aenelİ Mayıı nihayetine kadar 
Erenköy Bağdat caddeli 276 Hane Oç Hne müddetle 
Babçekapı Çelebioj'lu Allettin Yeoieaml aYlu•unda 90-56 Dllkkln 936uaeal nihayetine kadar 

Yukarda me•kilerile cu..ı.ri yazılı olan •ai(d emlak bi:ulannclald mOddetlerle kiA,a Yerilmek 
kere mlzayedeye -konmUfbar .. lhaı,&.d Niuaıa onuncu pauru.i a..._ ,..t oa .,... 1apılacakt.aı. 
Tatmak iatiyalet Çemb.Ul.,a• E.+kaf ll6dnri1etillda Akaret kale..,• ..... ı-. 

( Baetarafı ı inci eayfada ) 

niıandan itibaren çahf maya b.,
lıy .:ıcakbr. Bu çalıımanan ilk ameb 
neticeleri, Darülfilnun muhitinde 
dönen rivayetlere göre, birtakım 
mllderrialerin Darlllfihıua kaadroau 
haricinde bırakılmaları ıuretlade 
tecelli edecektir. Programların ... 
lahı, mftderriılerin bağlı bulunma
ları icap edecek prUar Ye bu 
ıartların davet edobilecejl bOtçe 
nimetleri daha ileri zamanın bll' 
iıi olacaktır. (lk kadro dlizeltUme
ıi ile açıkta kalacakları hakkın~ 
ısrarlı ıayialar çıkan mllderrl8ler, 

Tıp faklllteainden Orhan, Kerim 
Sebatı, Raıit Tahsin, Hllaeyinsade 
Ali, Talha, Hayrullah Beylerle 

Esat Paşa, Hukuk fakUltesindea 
Abdürrahınan Milnip, hukuka dD
vel mftderriai Reıit •• Miıon Ven
tura Beylerdir. Bir ıayia mahiye
tini geçmeyen dedikoduların naml 
bir esasa dayand ğını yakın bir 
iti bize ıöıterecektir. 

Bu mftnaaebetle Mubar O.m•• 
b-yi• de M p fakOlteliado. akıl Ye 
wW hatalıklar kanı•• ltPI 

( ~ Wdiaı Yanbr. 
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Kartla lıml ye adreıl Gadir Gaflet Gaile· 
dalııohk ufraıb• 

(;alcbe Ganimet Garaz Garip Gnaml:r. 

lncellk 

Gaybubet 
gör8nmo. 

mek 

Ga,. 

QlkG 

Oıda Gnaa Girdap 

anafor 

Gunu 
gOvonme 

GU.ab 

sus Kudıl. .. ki mua:Um, kıymak 
Ankara 

7enmo vurgun kin ırüJünç bcsley!cl urıanç 

Ahmet Nuri, Ümit mağa:r.Hı slS:r.ünde bulum· 
Eakltehlr durmıyarı aı.ı:lluk 

ncı 

beli tlnme bolluk köylcme yabancı kapalı 

iç yllır.il 

yok olma 80n at bıkionlık uçurum 

d3nek 

buyurufa 
tutmama 

Ali Oıma Pehlivan örae:e • ailuey 
otlu, E.klıchlr mek 

utun yenmek. hınç yabancı bealm doymak •Uf aavuşmak um kabarmak 

saalet, imaret mahalleal 
Ankara 

dalgınb1ı \h.ilnttl yenmek öç yabancı g8rünmeır. 
olmak 

dilek kW'um ••bal 
Mirat, Atar Ceza azaaından fmuılık dılııohh 

lıhaml Bey nfll.aaı 
Gaton 

gelmek 
~ötü niyet ildmıealz dcrlnlllıı yokluk uç yiyecek ll!lanç ısulann ~ev· 

rildltt JU 
UÇW'Um 

kurum ınıç 

Adnan, Bcy<>J,lu, Bafodah uykuda engel 
oJmak 

mal kin yok olmak aı 

C.llJ Şefik Gelenbevt 
Ortamektcp 

bakaıihlc haber· dGştlnce 
aitlik 

ka:r.an• 
mak 

ka:r.an· 
mak 

vergi kin kimscılır. yok olmak varmak· beallyen uunç 
lak 

uçurum 

kndhd 
befeamok 

benlik 

Tann Bcrıea, Ayaıpaıa kıyım dalgın ı'< 
Pıalaa 

akıntı yenmek ıavaş· 

mak 
doyuaı

luk 

hınç görOlme· gök, itin 
mit 

görOnme. 
m ek 

ıon beı duygu ııu bu1anbıı kabarma 

Fahriye Hakkı, A"hlaar 1etlşea aenem· 
ilk 

tel~ yegln kin kimıcıl:r. çukur ve 
derin ilk 

kaybolmak ıon bcı l;en ensıınm çıkmaı •ut 

Hacı Hasan, Balurk87 

Florlnab Nhım, OakOdar 

Sabahattin Rctlt 

PertavntyaS llaeıl 

ldalgmM yorucu yOksck kuvvetle 
gauı kaır.anç 

şaşılacak 
şey 

kayıp anu yaşatan beyenltml
yen it 

kıymak dalgınlık kaygu yenme aııvaı 

gctfrfml 
yDtme, kö· kimsesiz duyulmamış kaybolmak 
tü yütme ıczlfler 

va ·gınlık semlrtlcl kangın• 
lık 

çalkanhh 
derinlik 

kurulma ·~ 
kıymalı boş bu- u§'rqb• yenme dü~manlık klmseıb bcallyon uıaoma kurum 

luama ncı yurtauz 
yit.klik erim yem, ye- uaanç 

ylm ------· -------- ----~ 
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Karltn laml aıapç• Paye PejmDrdo 
... adre1I a8aJ9" 

Karlln lıınl arapça 
YO edreal ııöılcr Pay PejmUrde 

Pençe 

Pençe 

PCTbltervane Perver 

Perhiz. ervaııe Pener 

perişan peflman pesin 
plaln 

perişan peflman pesln 
pisin 

Peyda PcygambeJ 

Peyda 

KarUa laral arapça 
,,9 adreal ı5:ı:.ler PaJO PeJmOrde Penço Pcrt l:r Pervane Perver pcrlJan petlman pealn Peyda 

Amerika Haydutlarının 
Kaçırdıkları Milyoner 

Milyoner Bötça 60 Bin Dolar Muka
bilinde Ailesine Teslim Edildi 

Bundan bir mnddet evvel yine 
llu slltunlarda mevzubabsetmiı· 
tik. Amerikan:n beJH başlı ıen
sinlerinden olup bir gece evine 
danerken maskeli haydutlar ta
rafından dağa kaldır.lan Çarlea 
Bötça, Amerikan polisinin bütnn 
gayretine rağmen bulunamama,. 
br. Gariptir ki bu adam, evvelce 
çocuğu kaç nlan meıhur tayyare
d Lindbergin dostudur. Onun gi• 
bi, bu da, birçok tehdit mektup• 
lan almıştır. 

Babası ve amcaıı, Kolorado 
TilAyetindeki birçok 1&nayi mU. 
eıseaelerinin baş oda bulunduğu 
ıibi kendisi de kuvvetli bir ban
kacı olmakla mlll'1iftu. Portland 
Çimento şirketinin meclisi idare 
reisi idi. Hiidiseyi müteakip Ame
rika polisi, baydutlan yakalamak 
için meşhur bir kaçakçı ile an
laşmııtır. Eu adamın iımi Pasku· 
val Roma d.r. Mühim bir mükafat 
mukabilinde haydutlan meydana 
çıkaracağ nı vadetmişti, Fakat yir
mi dört aaat ıonra bu adam,Den· 
ver isimli fchirdı 6111 bulunmur 
tur. Vücudunda iiekiı kurıun 
1araaı \'ardı. Anlatılan haydutlar, 
biyanetinin cczaıı olmak Ozere 
cmu aokak ortaıında 8ldl1r
mU9lerdi. Zengin adam kaçırıl
cbğı Yaldt yanında karısı vardı. 
Haydutlar, kadının eline ııkıtbr
dıklan bir klğıtta 60 bin dolar 
ktediklerini bildiriyor, poliıe ha
ber verilmemeıini de •akı aıkı 
tenbih ediyorlardı. Fakat ihtiyat· 
uz kadın, hu tenbihe rağmen 
biditeyi polise haber vermekte 
tereddfıt etmemiştir. Fakat poli· 
ıin ar.ııtarmalnrı tesirsiz kalınca 

aileal feryada ve blltiln ıervetini 

;ünlere• tıagdutların malara$ında 
kalan milyoner Böfça 

feda etmiye razı olduğunu llAn 
etmiye başlamıştır. 

Bunu mlltenkip Bötça'mn alle-
ıl, haydutlarla temaaa sıeçmiyo 
ıauyaffak olarak iıtenllen altm11 
bin dolar parayı vermiı ve mil
yoneti kurtarmıthr. 

Haydutlar, Amerikalı mUyo
nori bir daia g6tllrmüı \'C kulü
beye hepae.tmiflerdi. Muhafaza 
altında kaldıfl müddet ıarfuıda 
kendiıine hiç bir fena maamıle 
yapılmamıf, yalnız istenilen para 
gönderilmediği takdirde merha
met edilmekai%İn öldllrilleceğl biJ.. 
dirilmittir. Para alınır alınmaz, 
milyoner bir otomobile bindirile
rek evinin civarına kadar getiril
miı, karanlığm buması beklen
mif. sonra serbest bırakılm1ttır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
( S - 4 • 9lJ) cumarteal gtıntı pazarlıkla satın alınacaiı enelco 

llAn olunan ( J0,000) mdre Amerikan bezinin milbayaaaı ahiren 
sörOlen IUzum .lzerine. ( ~ .. A • 933) cumartul 1Dnl uat (14) e 
talik oluwa111tv. fi) 

plıln 

ı . 1 

]::::~····r····--RA·o·v .. ö ....... J. ··~::::t 
ı ............. ~ ............................ . 

ı 
25 Mart Cumartesi 26 Mart Pazar 

fıtanbul - (UOO m) 18 S:ıı. MU· 
ıerref Hamın, 18,'46 OrkEStra, 19,35 
Franaıı.ca derı (MOptedilore mahsus), 
fO KaragOr, ro.so Hafız Ahmet Bey 
saz, 21,80 Orkestra, ajana ve borsa 
haberi saat ayarı. 

Ankara - (1538 m.) 12.80 Aıı
karapalae Orkestrası, 18 Ouestra: 011· 
verture la fiute anchantôe, eeııfonl 801 

mlneııre, 18, 10 alaturka Ba7,, 19, 10 
gramofon, 19,40 dana musikisi, 20.10 
ajana baborlerl ve bava raporu. 

Var4ova - (14U m.) 19.16 plıl.k, 
17 plak, koı..uımalar, 19.25 hnberler, 
hafif musiki, ~1 hafif konler, (Arm:ı.n· 
dola, EHlot, Sııpe, a.) !::2.85 Yunanlı· 
larıo milli gOııOnO tes'it, 28.05 Şopeo 
konseri, 24 caı. 

Pettcı - (6l0 m.) 20.50 lfandl~ 
tak1mmm konseri (Çaykovak, Balı), 
21.50 Starauss'un eserlorlndon kon· 
ıer, 28.5() Sig.ı.n mua kisi. 

Viyana - (617 m.) 18.45 hafif 
musiki (Operet ve valsler), 10.45 Or
loff Don koaaken 'in eseri erinden solist 
takımrnın prkılan konserleri, 21.20 
cbır balo gecesi> ialınli O, Stara· 
usa'un S perdelik Opereti, 29.35 
tagannlll ca~ 

Prag - 1487 'm.) 21.85 Dvorak'ın 
bir Operası. 28.20 O.atrava'dan Radyo 
filmi. 

Pette - (550 m.) l8.S6 Cazbant, 
20, Ne9eli konuımala.r, 20.M •Nihayet 

yalnız (Eofln ıeuls)• isimli Lebar'ıa 
operuU, 23 Haberler, mOteakJben Slgan 
v& en muı1klııl. 

Viyana - (517 m.) 17,55 Ak,am 
kc:ınserJ (Gaoglberger takımı). 19.16 

könuımalar, l!0.15 neı'ell ıarkılar 
{l>J7an'> ve bariton ıarkıcı), 20.05 •Da
rometroct ılhirll ada ·Oıerlnde> (Der 

Barometerma-:ber auf Zauberfnıel) 
lalmll mualkllf temsll, 29.15 Bolzer 
takımı. 

Milano • Tortno- Floranaa 

20 konuşmalar, plıl.!r1 21 haberlor,plll, 

2'.? ldilino ekalasından, •Ouldo del 
Popolo• isimli Robfani'nln operaSJ. 

Roma - (441 m.) 21.50 •La ea1ta 
Suıaıına> isimli üç perdelik operet 
(Jean Oillıor). 

Prağ - (488 m.) 18,4~ pllk, 19 

Almanca musikili neşriyat, konuıma· 

llLr, 21 kar191k orkestra muaiklal, ha· 
berler, 28,2~ Bratlslava'dan: Slgan 

muslkiıJ. 

Bllkreı - (994 m.) 11 Amele ZJrih - 20 Kilise çanları, 2i>.!:O 
konferans, 2?1. 05 cFigoro'n UD dOğU· 
nU• Mrulf Moıart'ın Operaaı. netrlyatı-Ayln·rubt koro maetkiıst, 12 

Bükret - (89' m.» 18 konser, Enesko orkeetraaı, 18 pttk, lS,45 ko-
19.20 keza, 21 Klulk lı::oneer. nuım&lar, 14 plf.k, 18 lılarko orkeatraaı 

Brealau - (S26 m.) 20 yeni pllk· 
lar, 2 }.SQ haberler, 21 netell neırlyat, 19.tG bu 21.0IS Hourt'ıo •Don Juaa 
2a haberler, 28.86 Berlln'den: caz. opıraaa. 

~ Büyük 

TAYYARE PİYANGOSU 
14. üncil Tertip 3. üncü Keşide 

11Nisan1933tedir. 
B0V0K iKRAMİYE: 

1009000 liradır. 
Aynca : 80.000, 40.00, 30.000, '15.000 10.000 liralık 

. bfivük ikramiyeJer "e 1Cl0.(J0 lir.alık bir mükifat \ardır. , " 

S&vfa 1 l , 
Resminizi Bize Gönderini 

• * 
Size Tabiatinizi Söyliyelim 

Resminiıl kupon ile gönderiniz. 
Kupon diğer 11ayfamızdadır. 

4'0 DlyarJlıek!rde Muzaıter B. 
Serbest tavırJı 
ve girğin de
ğildir. Daha 
ziyade mahcup 
ve tutuktur. 
): liköek sesle 
~onuşmaz, m[J. 
cadeJeci ve gü
rültücü değil

dir. Sessizliği 
tercih eder. 

Kusurlannın belli olmasını iste

mez, medeni cesaretini istimal et· 

mez. Başkıılarma karşı alakasında 
katı yürekli ve nadanca hareket 
etmez. 

• 
4 t E•klfehlr'de An Osman Et. 

Kendisini usul
'ere ve kayıt
Jerc tabi tuta
rak lıürriye
, ıi azaltmaz, 
ıı.çık sözlüdür, 
sonra söyliyo
ceğini evvela 

eöyler, hazim
kar ve olgun. 
~ h.ıreketler-

4 e bulunmaz, dalıa t.iyade ataklır, 

ıabırsızdır. Sadeliği sever, rahatına 
fazla dü§kilu değildir. 

• • 
ıu Muatat• Behll•tdn il. Sakin .e 

olgundur. Bir 
eeyi anlam• 
dan gelişi gflo 
zel yapmaz, 
aceleden lıo§" 
lmmaz, fiil ve 
hareketlerinde 
ihtiyat ve teen
ni vardır. Mu-
hatabına iti
mat telkin ede-

bilir. Kızdığı zaman §iddet gös

termek ister. Kendisine menı..up 

olsnlnrı ihmal etmez. 

YENi BEY AZ c:LDINE 

AŞIK 

Btıtiln erkeldorın ııaıarı takdirle•~ 
yir ve pııreatiı ettikleri beyaz U.tlf ve 
nermln bir ellde malik olmak iıtermt
ılolı? En ıon Uırakkıyat vo tocrttbe 
uyeainde b&lihaı.ırda büıtln 1 a ı ılann 

beyaı. (ynğsıı)Tokalon kremini murr 
taıaman !Htlmall ilo clltleriııl kolayca 
beyaı at ııak, yu mutatmak ve gtır.olleı· 
tlnno. kabildir. Da kremde, bey~zlatan 
ve ku' '·otlendlren k!U.ıla gud~elerlı ka• 
r19• ırılm•ı tau krem \e saf :.el·tiuyağı 
'fardır. o, a ılyen cildo noruı., guda.dat 
taharrOıptı 11 t& kin. mUnbeslt mesamatı 
te sif, glyab benleri 17: le edor. Yorgan· 
luktan mOtı:\•e'llt buruıuklnkları bir defa 
kullaunıakla dağıtır. En kura bır 1 et .. 
reyi n ı.ik b r nem ve taı.eliktfl tutar. 
Yağla bir burnu par'aklığını ır.ale eder. 
Bu heyaz yeni Tokalon krtıml, cilde 
o öer• oe aerı """' Hı gayri kah il tarif 
bir ghullik ve ı..1.eı.ı.ıe ıDııler ki huııan 
hat\ı\ -tııretle teıal11l ıayri •Umı.Oııdflf. 



LİMİTET 
ŞİRKETİ 

lstanbul 

SİRKECİ 
Liman Hanı 

AN 
.ıyi ve karlı san'at yoktur! 

~~LOTFEN SON l<ATALOGUIVıUZU iSTEYiNiZ. ~.., 

1 Zafiyeti umumiye, iştibasızlık Ye kuvvetsizlik balatında büyük 
faid ve tesiri glSrlilen: 

FOSF TLI 

a 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede atılır. 

lstanbul Belediyesi İl"n]arı 

Dib.lğzaoe mahallesinde Fevzipaşa caddesinde 34,78 metre 
murabbaı arsa te.ninat: 26 lir 

F tib ' yangm yerinde Hacıferbat mahalleıinde 162 metre mu-
rabbaı arsa teminat: 24,5 lira 

Yukarıda yazılı arıal r satılmak üzere açık müzayedeye konul• 
muştur. Talip olanlar tafsilAt almak için her glln Levazım MüdUr
lDğüne, müracaat etmeli, müzayedeye girmek için de teminat 
makbuz vey mektubu ile 3:-4-933 pazartesi gUnU aoat on beşe 
kadar daimi encUmene müracaat e~melidirler. 

DiŞ 

K uınlann 

AYBAŞI 
•ancdaram 

GB İPİ 

Zi 
Mağlô'IJ eder. 

Her eczanede b..ılunur. 

BAŞ 
Ağrılarını 

Romatizn .ayı 
Nakrisi 

~ EMLAK ve EYTAM BANKASI lLANATI ( 

iralık Çini Fabrikası 
Yaldızda k in Çini fabrikaın Dç ıene mOddetle bilmUıayedo 

klray verileceğinden taliplerin ihaleye mllıadif 10-4933 paz rt ıi 
gllnll at on altıda şubemize mUracaatlar1. 

.,..S.ad•ı•k•za.d18ermmB•i•ra•d•e•r•ıe•r11111ıı..I' Alemdar zade Mehmet 
Vapurlan 

KARADENlZ VAPURLARI 

İNÖNÜ 
Yapuru p l • 

27 Mart azar eSJ aaat 

16 da :sirked nbtamından baro
k tle ( Zonguldak. lnebolu, 
Sa ıun, Ordu, Gireaan, Trab
zo , Sürmene, vo Rize ) ye 
ı.imet o avdet decektir. 

F zla tafsil At f çin Sirkeci 
Meymenet Ham altanda acen· 
'tahğına mllracaat. TeL 22134 

iFLAS DOLA YISILE 

SAT 1 Ş 
Istsnhul ikinci ifl~s memurluğundan: 

tflAs otmio olan lstanbul'do. Mahmut· 
paşa yokuou alt kısmında 256 vo 258 
numaralı ııınğtzada lucill Damadı Ma· 
ott Mısır'lı tirnrothan oslnde mevcut 
çorap, fanilil., trlkotnj ve eo.lr tuhafiye 
eıyaaınm 25 mart 933 cumartesi gU· 
nünden itibaren hor glln sabah ıaat 
9 dan ıs ye ve 2 den 6 ya kadar po
ra kende va sorgl suretli• tahta bar 
!an ılacağı iltn olunur. 

vapuru 

BÜLENT 
vapuru 25Mart Cumartesiırono 
Zonguldak, fnebolu, Samsun, 
Ordu, Glruun, Trabzon 
RiH v• Hope'ye Hlm t ve av~ 
dette ayni lak•lelerle SQrıaene Vak 
fıkebir, G8rele n Oa7o'yo 'utrı• 
7arak a•det edecektir. 

Acentuı AIAi7e aa No. 1 
TL 21037 

, ATiNA'ya~-. 
Tenezzüh Seyahati 

Seyriı f ainin 

/ZMIR VAPURU 
11 nisan anla gfinü saat · l l de 
hareket edecektir. Tas l!t için: 

K 
Seyahat ocen tasana müracaat 

Galat a Rıhtım caddesi 7 tel. 43126 

TUrk Dlşt blplarl Cemly tin· 
danı Mektep ve C mlyelimizin banisi 
olan Halit Şazi Beyin aenel devriyel 

vefatı olan (26) M rt pnıı:ar gOnQ 
merhumun Eyuptakl kabri ziyaret 
dileceğinden bililmum me1lekdat• 

larlo mezkilr 1rilnde ubah saat 9,40 
da Haliç lakolHlnde buır bulun• 
malan. 

SON POSTA Mart 25 

• 
1 ' . 1 

• 
1 

• 
1 

Bugünden itibaren 

Bü n 
Mağazalar nda 

.JYla;r,D/un 
93trma;n~~ . 
29 

ur a 
Sa ılm ya 
Başan ı 

er 

Hanımlar arasında heyecan uyandıracağı 
ıüphesiz olan bu ucuzluğun sebebi nedir ? 
J - Son zamanlarda ipek fıatlerJnlo yOıdo 20 • 25 derectalnde 

arttığı doğrudur. 

2 - ipekli kumao fiatterlnl yUkaclmeal icap ctmekto •• yllluol-
mekte oldutu d dotrudur. 

3 - Maroken Blrmanlano Türkiyo'de yalnız ipekte fabrlkaaı 
tarafmdan yapılablld .ğl malOmdur. 

4 - AYrupa'dan rtirllen ayni ayardaki kumaılarm 9 • IO Uradaa 
•t•l'l aatılmadıtJnı da barku bilir. 

5 - Nihayet ticaretin en b•alt kaidesine sr8re do bir fabrikanın 
f mal etti ti kumıoların maliyet fi atını azalttı ta veya çoQ'altbtı Dle
belte kumaı Hllf fiatlaranı da lndirmoıl n yilkaeltmul ilzam r•lir. 

Bunlara rağmen : 
IPEKIŞ'ln hanımlar1mız tarafından en ziyade be§e• 
nllen MAROKEN BIRMAN'laranın flatlerlnl bugUn• 
den ltib ren 295 kuruş indirdiği bir emri vakidir. 

IPEKlş, bu kararını : 
A - MamulAtanın mllıteana gOzelliğinl Ye atlamlığını bir 

ker daha g6stermek; B - B yram mlluaıebetile bıslkımııın 
basıl olacak ihtiyaçlarını gidermek; C - Ve glSrdilğll maalalı 
rağbete bir mukabele y pmış olmak gayelerilo vermiştir. 

allar zarı 
Baştan ayağa, tepeden tırnağa kadar 

Yerli Maliyle giyinebilirsiniz. 

Kurban Bayramında 
Pahahhğa kurban olmak istemez eniz 

Bütün Bayramlıklannızı 
Yerli Mallar Pazarından alınız. 

Sağl 
lstanbul'da 1 

Bnhçckapı'da ve Beyoğlu'nda ·. 
lstiklAl caddesinrle 

··zel 
Samsun'da 

Bankalar cnddesind 

· nhisarlar Umum Müdür üğünden: ZGyl -- 1928 ıseneaindo Takı lm 
do Fikri Tevfik otomobil n maki• 
n 'at mektebinin 43 ün cil devre,fn• 
den almış olduğum 1305 numarah 
4ahnde tnameyl lr.ayl ettim. Yenlıinl 
çıkıırncağımdan l.ükmü yoktur. 

Tekirdağ ıarap fabrikası civarında yaptırılacak hangarın inşa• 
atı kapalı zarfla münakaıaya konulmuştur. Taliplerin bu gibi inşaatı 
evvelce yapmıı ve Ticaret Odalarından birinde mukayy t bulun• 
muş olduklarım veyahut inıaatta aalAhiyeti fanniyeyi haiz mUhendiı 
istihdam ed ceklerini Noterlikçe mu1addak vesaikle isbat etmeleri 
ltizımdır. Bu ıeraiti haiz istekliler 11 % 15" temin tlanm hamilen 
"22 • 4 • 933,, cum rteısl gUnU •aat "13,, to Galatada Alam, Satım 
Komisyonuna müracaat etmelidirler. Plb, ıartname •• keıifna· 
medeo mürekkep bir ta\uaı proje "5,. Ura mukabilinde ~•rilir. (M) 

Dağıltanh Mehmet 

&on Posta Matbaası 

Sahibi ı Ali Ekte . 
Neırlrat MGdilrQ ı Halil LMft 


