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HAKSIZLIGA RAZI DEGİLİZ 
• 

Silih Konferansın da Itirazla- İşçiler Ve işsizler Arasında 

İşsizler Ne İle Ve 
Nasıl Yaşarlar? r.ımızEhemmiyetleKarşılandı 

l 

Türkiyeye Ayrılan Tayyare ~\dedi 
Çok Azdır, Haksızlık Yapılmışhr 

Cenevre (Huıuıt) - Sillblan 
azaltma konferansında TDrk mu-
rabbaa heyetinin mllr.akerelere 
mUdabalo etmesi ıon derece 
mUbim olarak te!Akkl edilmekte, 
ıiyast mabafilde feYkallde nazarı 
dikkati celbetmektedir. Baı mu
rabbaı Yekili Cemal HDsntı Bryin 
Boğazların askerlikten tecrit edi&. 
aıiı bu •aziyetten çıkanlma11 

IAzım geldiği ıeklindt=kl talebi 
müzakerelere yeni bir istikamet 
••rmittir. 

Cemal HDsnO Bey Makdonald 
projeıini tenkit ederken Tllrkiye 
.-mıoa ıunlara iıtemiftir: 

1 - Projede rey bakla me ... 
leılnde mllaavat11zlık yardır. Her 
cle•lete mllaa't'İ nJ balda Yeril
melidir. 

2 - Askerlik maddetl anle 
lUdığı takdirde ihtiyat kanetlert 
ıotalblmamahdır. 

3 - Husuıl ordu me•cutlan 
maddesinde Tilrkiyenla de laml 
bulunmalıdır. 

4 - Türkiye, Yerilen karar
ların ameli fay dalan bulunmasına 
Ye mllsavat kaidesine kıymet 
•erilmesini istemektedir. 

5 - Hücum tankı bir tecavOz 

1 ! 

Kon/eraftM Tirit t•zlnl &ilJ"'
Cemal liüai Be, 

alllhıcLr. Milletler hu ılllhı ta
mamen terketmelldirler. 

6 - Projçoin hava aillhlan 
k1ımanda TUrkiyeye boynk bir 
hakaızlak edilmlıtir. Tllrldyeye 
tahıiı edilen tayyare adedi, diğer 

devletler• tahıla edilenden çok 
daha aıağıdır. Tllrkiye Makdo
nald projesinin bu maddesini 
hayretle karııJamııtır. 

Cemal HüsnU Bey Boğazlar 
mHeleslnden bahsederken bilha .. 
1& ıunlan söylemiıtir: 

" - Lor.an muabedeıine mer
but Boğazlar mukavelHİDİD nçten 
dokuza kadar olan maddeleri, 
Boğazların ıerbestliğioe ve Tür
kiyeoio bu aahada Ozerioe almıı 
olduğu •azifeleri yapma11na en
ael teıkll etmektedir.,, 

Bu 16zlerdeo ıonra Cemal 
HftınO Bey ıilahları bırakma itin
de Tilrkiyenln rolündtın babaet
mif •e demiıtir ki: 

•• - Efendiler, Tllrklye, bu 
komlıyonun meaaiaine if tirak et• 
tiği beı Hnedenberi, bUlQn me
deni milletlerin ceur.etle önllne 
dlttflllderi bu la~ol mel Drenin 
tahakkuk etmeli i~n mütevazı, 
fakat hallaane, namuaklrane ve 
aamiml ıayretler ıöıtermekten 
ayralmamııtır.,, 

Cemal Hüsnü Be9in C.n1n1re'tle 
orlaga ahılı '1 ürk tezinin bütün 
ta/•llatını bildiren telpaflarımız 
on birinci sag/amızdadır. 

Kocası Ölen Bir Ana 
Çocuğunu Satıyor ... 

------ -
Kimsesizler Y ordunda Kimsesiz Ve işsiz 
Çocuklarla Beraber Geçirilen Saatler 

.... 
Kinue•izl•r gıırdıınan genç •lcinlerl 6lr aratl• 

l,aizler aaııl yaprlar? Mubte- yiyecek •• iyi kötll yemek bala-
llf cephelerden lfıizlarin bayat- bilirler. 
larını tetkik ettikten aonra bu 3 - Diğer bir kısmı, kah•• 
ıualln ce•aplaram fU tekilde peykeleriode yatmakta. kah•eciye 
werecejim: yardım mukabilinde kannlaram 

1 - lptzlerln bir kıımının, doyurabilm~ .. ktedirler. 
yanlarına 11ğınabilecek akrabaları 4 - Dıger bir inamı lıe, be-
•ardır. lediyeni11 açtığı ldmaeıiıler yur-

2 - Diğer bir kıımınan kim- duoda barınanlardır. 
seleri yoktur. Sirkeci oteHeriode, Ben Ayaıofya camiinln a•la 
hizmet mukabilinde yatacak bir kapııından içeri girerken, bu lıslı 
kötü yer, yaıayabilncek kadar ( Devamı 8 inci uyfada ) 

Bir Hiç Yüzünden Kanlı 
Bir Cinayet lşlenildi 

Diyor Ki: Ne Yapa-1 ' - ] 

Üç Arkadaş Birlik Olup Bir Delikanlıyı 
Feci Şekild~ Öldürdüler 

HaJlç Fenerinde bir hiç yOzlhı· 
den kanh bir cinayet lflenmiı, 
a••Ç bir erkek feci tekilde öldo
rllmllftllr. Cinayet ilç arkadaı 
tarafından iılenmiıtir. Yaptığımız 
tahkikata ı&re, Şncaettin, Eyüp 

hafiften bqbyao bir ajız kavgaıı 
çıkmıttır. Fakat miıafirler 1arhoı 
oldukları için dil ka•guı k1&1111Ufe 
iş tokat Ye yumruğa biomiıtir. 
Neticede Hllanll Efendi llç arka
daıtan bir baylı dayak yemlı Ye 
bayılarak yere yJkılmııbr. Bu 
vaziyet karıısmda llç kafadar iti 
daha ileri gl>tDrmDıler Ye bıçak
larını çekerek yerde bayıın yatan 
HüınU Efendiye raıtgele aap
lamışlardır. Hatice Hanım kavgaya 
kan bulaıtağını görOnce pencere
yi açmış ve ferrada baılamııtır. 
Bu feryat nzerin• yetiıen poliılar 
•l1cudu delik deıik bir hale ge
len HUınO Efendiyi Balat haeta-

yım, Parasız Kaldım fi 
Satacağım! 

Enelld s&nkl suetelercle 
tiyle bir llln Yardu 

.. En bllyütl 12 Jqanda, .. 
kDçltl 1 a1lık olmak llaere beı 
,ocuk aaaaıyım. 2 a1 enel ço-
cuklanmın babalan 61dl. Hiçbir 
tanıdık, akiabam Ye ahbabım 
1oktur. Çok aallfldll bir •adyet
teyim. Semiha iamindeki kllçOk 
çocuğumu, ıllt hakkını •ermek 
ıarlil alıp beni maiıet ka•guıada 
blraı hafifletecek bir ba11r 1&bibl 
bulunmaz mı? .. 

Bu ilAnm manaaı çok açıkbn 
Kadıncağız, kocaıının Glllmile ta
mamen kendi Ozerine ç&ken 
geçim aıkmtııım lira• olıun ha• 
fifletmek için az çocuj'unu aat• 
mak lıtiyor. Ba kadın belki bir 
it bulabilir •• bu aayede çocu· 
tunu ıatmak aibl bir çareye 
bq wrma:ı. Fakat bunun iıtical 
r&•termuinio her halde bir ıe
bebi olmak llzımdar. 

Ea bDyGjl 13 , .. ,... • 
kl~tl ... 7 .,.. .. •• k ... 

1' 

Hatice H•ıa " pcUltm ( Satmalı ldetllll pcrılc luıeajırulotlır ) 
beı çocuk ..ılibl olan bu kadın- benizli bir kadın, a6zlerl ağla· 
cağız Bepktqta Dlkllitqta harap maktu ulak •• kıpkırmızı olmuf. 
bir e•de oturmaktadır. 

( Denau 9 uneu aayfada ) 

•• Ömer lıminde Uç arkadaı 
enelki gece Fenerde Mollaaıkl 
maballeainde oturan Hatice iı· 
minde bir kadının evine gitmit
ler, bir oda da oturup 6tedeo be
riden konuımıya baılamışlardır. 
Bu ıırada evde Hatice Hanamın 
erkek kardeıi Hilınll Efendi lle 
bulunuyordu. 

Dereden tepeden konuşulduğu 
bir ıırada tıç arkadaıtan birisi 
HUıoU ~Efendiyi gOcendirecek 
ı&zler ı&ylemiı ye ikiıi arasında 

baneıine göttırmllıler, fakat za
walh adamcağıı karna parçalan-lıml Hatice Hanımdır. Bir 

muharrirlmlı dtın Hatice hanımı 
e't'İode ziyaret ettL Ev, kaabur
ları çıkmıı, yamnyumru bir kılığa 
bUrllnmUf, harap bir •aziyette
dir ve kendisin• 61en kocuıadaa 
ka1mıtbr. Hatice Hanım bu evin 
Oç odaıından ikisini, kendi gibi 
fakir iki kadına az bir Dcret!e 
kiraya vermiıtir. 

Dil Müsabakamız : 15 inci Liste 
' dığı için biraz sonra 6lmOıtur. 

Bu ilk mal6mattaa IODra 
mubanirimlzi dialiyellm: 

Hatice Ha•• an " .. 

ı1 D. T. Cemigetinde11 ı 
Ka,.,ılıkları aranacak arapça ve farsça kelimelerin 15 numaralı 

/idesi ,U'd•r. Rajmen, Ra1ca6et, Rakam, Rakip, Razi, Refah, Remiz, 
Renk, Resim, Re•mi Reg. 

Llatelerde çıkan kelimelerden manalara birden faala olanların her manuı 
IÇla aırı karplaklar ileri ıQrGleblllr. 

Cevaplar 11 inci S.yfamızdadır 

Kanlı hAdiHnin failleri de llç ıa· 
atlik bir takip hareketinden aon
ra yakalanmıılardır. HAdise dUn 
adliyeye intikal elmiı, müddei
umumi muavinlerinden bir zat ile 

adliye doktoru cinayetin iılendl
ği yere giderek tahkikat yapmıt-

lardır. HAdiaenin failleri tewkif 
edilmiflerdir. 





26 Mıırt 

----------------------..._., 
Her Ün 

Gençlikte 
Kımıldama 
Eserleri 

·--------------------- ·----Pariı'te Sorbonda talebe iken, 
bir al<şam bizi bir talebe birliği 
toplantısına davet etmiılcrdi. 
Parise yeni gitmiştik, DarUlfllnun 
talebe toplantısında da ilk defa 
bulunuyorduk. 

Bir iki mühimce meıele ko· 
nuıulduktan ıonra cemiyete tlyat• 
rolardan gönderilen bedaYa bilet· 
ler meselesi ortaya atıldı. Tiyalı'o 
mUdüriyetleri talebeye dağıtılmak 
Qzere birliğe muayyen miktarda 
bilet gönderiyor, fakat birlik bu 
biletleri talebe ara11nda herkesin 
hakkını gözeterek dağıtmıyordu. 
Bu haksızlık salonda kıyamet 
kopardı. Kendilerini mUdafaa için 
kUr1Uye çıkan idare heyeti azlıı 
uhkla yerinden indiriliyordu. 
Nihayet talebeden biri dayana
madı. Önünde duran hokkayı 161 
ıöyliyen hatibe fırlatınca orta• 
lak birbirine girdL Davayı yumruk 
Ye tokat ballettL Böyle baıft bir 
meıelc için göıterilen bu canhlık 
beni heyecana düıürdU. O Yakit 
lstanbul Darülfilnununda iken 
yaptığımız toplantılara ayin içti• 
maı lımiol takmıştım. Bizim top
lantılarımız o kadar canııı, o kadar 
b;areketaiz, o kadar 1111iıdL 

* Almanya'daki hadfaelerf takip 
ederseniz görürıllnllı ki, ıokaklar 
hergUn ıu veya bu makıatla 
nUmayİf yapan, bağıran, yakıp 
yıkan gençlerle doludur. Orta 
gençlik kıyam halindedir. Gece- ' 
ıini gOndUzünll ıiyast kavgaaana 
Termi,tir. B..kadarı fazla. Fakat 
gençliğin kanında hareketi ifade 
ettiği içiu insana heyecan "Yer
mekten geri kalmıyor. .. 

Bizde de, DarDlfOnun genç
liğinde birdenbire bir kımıldama 
baıladı. 

Vagon - Ll mUdllrUnUn hakare
tine kartı yapılan nllmayif, tica
ret mektebi talebHinin mektep 
ve muallimleri hakkındaki ra
porları; 

Ve nihayet dil lnkılibı lehin-
de iki giln evvel yapılan nüma
yiş, hep yUkıek tahıil gençliğl
nio ıon birkaç ay içine ııkııan 
canlılık alAmetleridir. 

Bu kımıldamalar yavaf yavaı 
canla hareketlere geçer. O Yakıt 
yapıcı , heyecanlı, duyan ve 
duygusunu ifade etmeıini bilen 
bir gençlik meydana çıkar. 

Gence yaraşan uyuıukluk 
değil, canlılıktır. Gençlerin heye
canına hürmet edelim. 

C€vap 
Ankara, 26 (Hususi) - Maa· 

rif Vekili Reıi Galip iley Maniıa 
nıeb'usu R efik Şevket Beyin sual 
takririnc Meclisin perşembe gUn· 
kU toplantaımda cevap verecektir. 

Din Dersleri 
Bazı papas mekteplerinde 

Moral ismi altında din dersleri 
okutulduğu tespit edilmiş, bu 
meldepler hakkında takibata 
başlanmıştır. 

Japonların Telgraf Parası 
Bir Japon gazetesi Japonya· 

~(' 1 ' '·" TA. 

(_R_e_s_ı-.m-lı-. M_a_k_a_l_e ________ a_Kı_ı_y-,n-et-in_i_B-ilı-.n-iz-a--J 

TeneffQa ettitlmls bava, blse 
o kadar tabii görunOr Jd, ondan 
mahrumiyeti diitilnme,.·z bile. Hal
buki kendinizi havaaıs bir yerde 
tuavvur edin iz, havanın ne kadar 
kıymetU oldutunu an lanmıs. 

Su d~ öyledir. Kendlniai bir çölde 
gOnlerce auaus kalmıf f"rzediniz:. 
O nldt suyun hayatımı için ne 

kadar ehemmiyeti olduj'unu takdir 
cdeuiniz. • 

Hayatınızın kıymetini anlamak 
için, yarın aaılacaA-ınızı Yeya ö :dü· 
rüleccğinl:d farzedin. Bu, kcndimb.1 
aldatmak değildir. Hakikati ıBr• 

mektir. 

ı 

SON TELGRAF HABERLERİ 

M. Çaldaris Beyannamesini 
•• 
Uç Nisanda Okuyacak 

Mevkuf Jeneraller Bırakıldı 
ATINA, 26 (Huıuıl) - M. Çaldariı kabinenin isine halel geldiği takdirde hükdmetin Ayan 

programı meclisin 3 nisan celsesinde okuyacaktır. Mecliıl meselesini o zaman dOşOnt'ceği anlaı ılmak-
}ju programda harici ıiyasetio eski hük\imet tadır.M. Çaldaria, 1abık Kırahn Atinaya gelen yavo-
ıamanında olduğu gibi devam edeceği, bu- rile kendinin ve fırka11nın hiç tema1 etmediğini 
gDnkO gibi ıulh ılyaseti llzerjode yürüneceği ve ılSyl~miıtir. 
bilhassa Türk· Yunan dostluğunun daima sağlam- ATlNA, 26 (Huıust)- Muhalif meb'uılar, boka. 
laımaıuna dikkat edileceği, iki memleket arasaoda met Ayan mecliıini ilga ettiği takdirde Meb 'uıan 
iktısadl mUnaaebatın daha ziyade inkiıafına ~çalıııla- Mecliıl mUıakerelerine iıtirak etmiyeceklerdir. 
cagı ıözlerl yer bulmaktadır. A TlNA, 26 (Hususi) - PIA1tir11 meaeleainden 

Programın dahili ıiyaset kısmında Ayan Mecli- teYkif olunan Jeneral Te zabitlerden bir kıamı tatı. 
ıino temaı edilmekte, M•b'usan Meclisinin meaa· liye edilmiılerdir • 

Matem Edirneliler Bugün 
Tezahüratı Yapıyorlar 

EDiRNE, 26 (Huıuıt)- Bua-ün Balkan muhare- bazı muzır anasırın tahrikAtı hAIA eksik değildir. 

Bir 

besinde Bulgarların Edirneye girişlerinin - 21 inci Hlll Edirneyi almak tıibi bam bir hayal peıinde 
yıldönllmlldür. koıan Bulgarlar da yok değildir. Bu gafil ve 

Bu acı yıldönUmDnU Edirneliler hatırlayacaklar ye karııtmcı unsurlar biılm kadar temiz dllşlinilcU 
bu münasebetle yapılacak tezahüratta Edirnenin Bulgarları da sinirlendiriyor. Buglln yapılacak 
anavatamn kopmaz bir parça11 olduğuntt bir kerrc 
daha te)İt edeceklerdir. teıahUrat iıte bu muızr unsurların lüzumsuz 

Bulgarlarla her ıamankinden doıt bulunduğu- ve yeraiı tabriklt Ye propagandalarına arhk nihayet 
muı ıu ııralarda, maalesef komşu memlekette vermeleri için bir nevi ihtar demek olacakhr. 

Millet Meclisinde 
Konya Ovasının Sulama 

işi Konuşuldu 
Ankara, 26 (Huıuıi)- BUyOk 

Millet Mecliainin dilnkU içtimaında 
Ziraat Vekili Konya Meb'uıu 
Haydar Beyin auallerine cevap ve-

rerek Beytehir gölUnDn aeviyeıinin 
dUştüğünU bu gölden kanallara su 
veren kapıların bir buçuk metro 
kadar indirilmeıi için 300 bin 
lira sarfı icap ettiğini fakat o 
zaman bUtçe:de bu para bulun-
madığını, yine bu esnada gölde 
tetkikat yapan mUtehrıuıs kapıları 
aıağ ya indirecek yerde daha 
başka tetbirler taniyo ettiğini 
bu tedbirler Uzerinde tetldkat 
yapıld ığını ıöylemiıtir. dundan 

--
Keriman Ece 
Ve Mısırlılar 

Kahire, 25 (Huıuıt) - GUıel· 
lik Kıraliçaaı Keriman Halia H. 
Mısıra iik gelişinde yaptığı iyi 
tesiri tamamen kaybetmiftir. 
Şimdi Mııırdaki Türkler de tıpkı 
Mısırlılar gibi Keriman Hanımın 
aleyhinde dnınnmektedir. 

ÇünkU Keriman H. kendisine 
bir kazanç hissesi verilmedikçe 
ne bir mUsamereye ne de şerefi· 
ne verilen bir ziyafete gitmemek· 
tedir. Elehram gazetesi yazdığı 
bir makalede bu güzellik ticare
tini pek çirkin bulmaktadır. 

c::=:= :::»CC:::: -

ıonra ruznamenin diğer madde
leri görüıülerelc pazartesi gilnU 
toplanmak üzere mecliı dağıl· 
mııtır. 

Çorum'da 
Maznunlardan Biri 

Mahkum Oldu 
Çorum, 26 (Hususi)~ Dun 

lzmirde Salepçi camiinde tnrkçe 
ezan aleyhinde bulunmaktan ve 
Evkaf Müdürüne tehdit mektubu 
göndermekten ıuçlu llyaı Efendi 
muhakeme edilmif, davan.o ağıl"
cezaya nakline karar verilmiştir. 

Ağırcezada muhakeme edilen 
lskilip li Muıtafa Ali Ef. Türkçe 
ezan yerine Arapça ezan oku
duğu Hbit olduğundan 10 gDn 
hapsine 10 lira para cezaaaoa 
ve 32 lira muhakeme maırafı 
vermiye mahkum olmuştur. 

Tayyare Postası 
Tayyare servisleri resmt tekil· 

de bir niaandan itibaren başlaya• 
cakt r. 

Dm Cemiyeti Akvam ruurahbas- r 
larma talimat vermek Uzere 
telsiz Ye telgraf parası olarak 
dört ayda beı milyon yen aar
fettiğini yazmaktad.r. Bir yen 
bizim paramızla 70 kuruı tut· 
maktadır. 

JSTER iNAN JSTER İNANMA! 

Bir AcPnte hakkında 
Takibat 

Ticaret mUdürlüğü nıuamelA
tını ve defter.l~rioi Tnrkr.• tutma

yan ":/ atsş seyahat vapur ~ 
lesini müddei umumiliğe ·nrmittir. 

Geçen gün Sultanah rnd Sulh Birir.cl Ceza Mahke
mesinde pahalı t'Cl.a aattı ı{brandan dolay h.:ı klarında 
kanuni takibat yapıl a n Al f>er N ıye201 S .:halt J· a .ı os-
yan, Dacat Di dıry•rn Efend.lt-rio mul\akemulne 
batlanun,tır: 

110 l<u ruş.ı aldıkları e nyı (WOO) ku ru,a n 145 
kuruşa al ri k 'an b"r ec~nyı da 17:> kuruşa satan bu 
ecz.ıcılara h& i m tar.ı f nd ;l n n ç in l.ö yl• aa tınız? Diye 
ıor \l . unc.1 'u cc va bı vo ·mi1.erdir; 

- Şimdi piyasada 72 ecz.a deposu daha vardır, 

bunlar bu lllçlara buıriln bile benim sathğı:n f.attan 
faz:ı ama satıyorlar. Ben ucuz satmakla tanın mı' bir 
ecz..ıcıyım,. demittir. 

tlu beyanatın ne dereceye k:ı dar hakikat lfade 
ettiğini bir eczacı dostumuza so· duk. Bu rak8mların 

insaf ıca vcril diğ "nl eöyledi. Artık ecucılaran ıbt .klr 

yapm ıdıklanna: 

. /STER i AN S E N t 

Asıl Türkçede 
ihtilas Kelimesinin 
Mukabili Nedir? 

·----------------N.S. 
Bundan, habrlamıyorum 

kadar evvel, şurada burada 
tefek bazı ibtilaılar yapıldı 
anlaşıldığı günlerden birinde 
Bu ıUtunda bir arkadaı 
bahse kalem dokundurara 

- " Dilnyanın her taraf 
ihtilAslar olur. Bittabi bizd 
oluyor. lhtilAsların nihayet 
masa muhakkak ki elzem. F 
biz, bugün için mDteaelll ol 
ıruz, zira ihtilblar olu 
fakat hiç olma11a meydana ç 
rılabilyor, ya gizli kalaaydı 

olurdu? " Kabilinden birkaç ı 
dan ıonra yazııının ıoo nokta 
koymuıtu. 

• lbtllb kelimeal, dil anke 
den sonra ne ıekle girecek b 
miyorum. Fakat muhakkak 
sade, "Hıreızlık" kelimsl o 
yerinde bOyUk bir boıluk bı 
kacakbr. Bir hırsız bir t 
adamın, yahut bir kaç ki,i 
dllnyalağını dcrcep eder. Fa 
bir muhtelis, bUtDn halkın para 
nı çalar. Yediği halt fena. yi 
ceği ceza da tabii bu fena 
niıbetinde bOyDktUr. Şu hal 
muhtelis kelimesi lüğatimiıe a 
cak mDrekkep bir kelime ile if 
de edilerek girebilir. Meaell 
bileyim: 

" Şeddeli bırııı " ; " hır11zı 
hırsızı ,. , " katmerli hıraız ., 
" alçak çalıcı ., kılıklarından b 
rine airer .. 

• Son gUnlerdo Şark Şlmendife 
Kumpanya11od• bir ihtilh mey 
dana çıkarıldı. Bu lıu•n.ta gaz 
telerden birinde Yerilen tafıilAt 
tan ıu ıahrlan alıyorum: 

"Kumpanya mllfettiıleri b 
ıuiistimali vaktinde 6ğrenememı,. 
lerdir, bu ihtilAı bir memur tara
fından ve teıadilfen meydana 
çıkarılmııtır. 

Bet ıene zarfında kumpanya· 
da suiistimal ıuretile kaybolan 
para 50000 liraya yakfndır. " 

• Sözilo K11ası: O kumpanyada 
yapılan ihtills}arm bu fazlal ığının 

sebebini tahlile, tahmine uğraımak 
benim Yazifem değil. Fakat eğer 
lbtilAsların meydana çıkardmalan 
böyle tesadüflere bağlı kalmıya 

baılaraa o teıellimizi de kaybe
deceği mizden OrkOyorum. 

AferinMekteplilere 
Galata'daki 45 inci ilkmekte

bin Oçllncll ıımfında okuyan Türk 
ve Musevi 44 talebe isimlerini 
türkçeye çevirmişler Ye bir telg
rafla ReisicDmbur Hazretlerine 
bu iti bildirerek tazimlerini :ar
ıetmişlerdlr. ----

Sürpagop Mezarlığı 
Belediye SUrpagop için mah

kemenin verdiği karann ilamını 
almııtır. BugUn bu 11Amla tapyya 
mUracaat edip mezarlığı kendi 
namına tesçil ettirecektir. 

Peştemal Hırsızı 
HAz ım isminde biri yıkanmak 

için gittiği Galatada Kapıiçi 
hamamından bir pe~temal çala
rak snvuşurken yakalanmıştır. 

istifaname Geri Alındı 
Tıp Fakültesinde bir hAdise

den dolayı istifa etmit olan Beh
çet S3.bit Bey istifasını ııerl al
mıt. mesele kapanmıfhl".. 



1Menıldel M~aları J: 
Zafranbolrı 
Köylülerinin 
Doktor ihtiyacı 

Za&aabolu ( Huauat ) - Kar 
lerlmid• eo sok ala çarpma ib
tİJMI clektor lhtiJac:a&r. 

ICauhema iki -t lt-.deld 
her b-.J bir kar• doktor geti
r• bUeek içia ki1llalla en Afaiı 
on lira .-m• iham geli7or
Tabii daba aak u,ı. için ba 
1..ıt d.Jaa fasla -i rı.,.ıor
Halbald ba,a. k&7llye oa lira 
delil bet lira hile Yel'IDek ı&s 
ıeliıer. 

Burada cloktoır llatlyaeına ebea
ml,_de dapa (A.biru. Kman. 
Yirik) kaylerl aralarnada bir 
toplaab •• konaım• 1apar.k laer 
kiye oabef glblde bir defa ıef.. 
•• .. ~Jeri ...-.ıc lluta 
k6rlllwl ..,... .. ... • 
•k -. k•ealtaüa ,..IWc n 
.... lcndl .. ..... • ... 
.. ,. kar• ...... dir. 

ICaylller c1,_1arW: Yald.. .. 
.tokt.a iç kly tok plc (800)lira 
..... it klfd• .coo •• ..,_ .............. , .... 
ıukt •• ....... •t• her ,.. 
Malar, katip .,. kOf'IC• lcred 
olarak •• it.- cl&t in ..n
,__.. ... ..... d&t cleil • 
(bet h•k> Ura ..... el.atı• 
fakat laif elmaaa ldalıatt.ia Wr 
tloktoraa daimi koatrola albacla 
bW-

Ba liWr hllWk edildill ta:.. 

··~~·'·,..... .... elacalr, klyll doktora ıa.-aealr. 
cloktoraa fa1dalaMu girdikçe 
....-.. , ........ .,.•••ita " 
.... ... • .... tllldı•tık 
siLi lılg_.ı. .... ltlradiııi ., .... ............. ': ..... 

11.laew 

P-OSTA • 
LE I 

Müre/tedeki 

Andifili İzmir' den Sonra Akdenizin En Petrol Tesi~ 
Ne Haldetlır? . 

Ehemmiyetli Limanı Olacakbr ,. "!:!tn~".:'L:.~ 

......... Tarll .... ... llalftll ........ lr8Pf1 1rar,..,. 
AncBliD: Antal,ada lltua.ı) - tki 1eHden'IMli lqp ecltmek- bdm la, ..._döl tepel...ı. 

121 11•••-kl •"8k Urekoti- la Glan Elrull • Aadilil 70la ko,...,_ otlabrl..lr• ....,. 
u.da w F:u•z. hıilll;a ...,._ .._. eawiil -• bar..... ld brt .... •ı.it. fakat • 
••••nda laarap olan Aadifm cat aoktal auamadan mllblm 'bir rlde balam ~an klpelderl 
Hla naelenl• tamamen mamur liman acaktır. w ba ehemmi- bu k1Wtlara bllcum edip _...,. 
bir il.le ......-. S..U. le ıet • k .. ar ,Ole.ek olcıcakbr ki batlamatMrdır. 
ıeae e•••• lracı. weluiıııliale Alrdeniıde f:ımir im-ela• •• Çal' r arka1md• •u mlla
flddetll bir muken buhranı Mı- ra ehemmi1eti haiz olan ikinci deleyl nyreden lki .. dıa klpek
dı. Bug&n bu kalaamq, 7.U yap- &.an AncJifill olacakbr. Andifil lq mawaffakly.ıial hmi• .. 
bnlan birçok Mnalarta k ... w aya, luna-. tetaitl la.,.aiJell U.tma bıf atmıp 'batla ..... 
mız daha siyade padf1emlt " itibarile " btmba manulle ,.... clsr. Zaten lr:tpelda tarafından 
tUil allz ıliii lair kat .... art- wak •w k_ .. dır. lmpaılaw lld brt t..ı-Ja da 
•.P· 8mada ti-cll Uka..ı... .. .,.,., ... ......._. .. Hile••• lrec-a maruz kalaca c.- ..... 
b........... Kıı .. ı.. •lt•r Aadifilı Aat.11ada (Hm.il)- Jile kadıolana Gzeriıae Mcum 
sa.leri ~ • bduı taWI Dirr...._ WS1ladea Huri,. •• etmifler •• prifeaia orta parma
hir manzara anetmektedir ki Şerife iamiacle 1ld Irada lmıtlaw jua ko,,,.aqlar, HuriJeaia. m 
...._ pceaia •••....- '9tiyor. &ar«maa ı•nlımıbr. Baa Od Ud eliai Dll'mıılar&r. 

Bayburt'ta 
, . 

Samsun da içme 
Şum Yok 

Halk içeceği Suyu Köy
lerden Ge6rt•W}ktedir 

....... ...., ... 
Sır ,(1 ..... -0.w 

eınıllltl;lk ......... .... 
'9 hı da pin ıztls .. r.n .. ,. pek.,... ................ . ......... ..... .. .. 
ck.ldo1'1ar ..... ....,. ... 
elmadıjlm Ded alrmektedlrler. 
llrçok ldmıelw ha • ,a.n.dea 
••• • 111 .W. •Mtchld1PR1 ...,_ 
-1ctacbrlar. 

El' aziz' de 

ll&wW. (ita ul) - •.mmler 
BM.11 tarafautan 1enl Valimis 
Temk Sırra .Be1 tereliae bir PJ 
liıafeS •eılmittlr. ~ llyafet 

.... c1a w.bl ---·~·Wrkac •mllime hı••• -.ıP: 
laDma meruimi de laa edild• 
D,.ı.t eok ............ . 
... .Wde Y11k111anan ••••-

EIWı (H.....ı} - Çataloila 
.................. H...aı.Ab
.... otla .._ U. M*-t ojlm 
Şllkra 69 okka la~ ~ 
tatla ..wect..lerba pk.ı__,. 
l•rdw. Tllllaler mllaadere edilmit 
kaçakçılar lbtiNı _.bmuiae 
yerilmiflerdlt;, 

Yeni E•nifet •c11te N1ir1 
Ye lComiHr Mustafa Be,ter b
pkçtlılda mlcadeleye pk eıuma.; 
...,., ,....ekbklirler. 

~·-..... ,·;:ıır.y.,, .... , 
_. 1 

Köylüler Mektep l.tirorlar 

p1ıtewllıhr tlcvettaanerılın W. 
HClarJ ...... lld ....... pet. 
rol taisabna tetkik .tmek ... 
buraya p.tiWeww J8ftllfb& 
Borada Wr ld ... blanlr hll
"b tetkik edn .._..._ t. 
taldtala hareket etmlfludfr. Y • 
fUO• alıalaar ticaretkıaui \a it• 
cld4D •rette teıebb&ı ebniftlr. 
Fakat bw •ela uiıat ~da .ı. 
bQCla Luluaclufa içia malalUıme 
•.ıice.ı.de laaaia fek ediJ•ıial 
.,.. .... ..taeri,eti •• .,. -
,,. .... iatiw •lddeti ,. iki 
ay ..,.w&r.; Bu Mcia ....._. 
eNwlap kart•k ...... lpa ... 
• ••• Wr .... -..t ...... 
deeıll m'ıı h7or. ~ wwli 
t..m.t,.... pap ~ ........... 
......... phUil yakft .. 
ınw jer1I baza .... ,edarlat 
illiWE ebnlt. ha Dlihalc aeticul 
t•lcknl eden firkete •TOrkif 
Amerika Petro&yom. flrkell 
llllal ~tL Bu firma, maltia 
eldlli\I kt• hra1a mllie,.di.tler. 
makineİôr lf8rid f'9 .... el; '1r 
mOddet ıonra faaliyetini tadil 
etti n daha aonra da ıirbte 
dahil Azerbaycanlı bir hlaeda 
ıirbll mahkemere "Mtdl ve 15 
Lia .. alacak lcldia etmek _. 
.... &Ula t..ı..ta ... 
...amdL Da m...ı.deıa bir 
•••11.t - A•ı .. ıh ,.,.,_ 
dir ........ cia ..... ... 
- ........... ,. JOW. •• ~· 'ı•••• -r.ld,..t .. l\merıkaya ritmli& Şhdl v..-
hoabahar ticaretlamui ba to.ı-
All •• ı imi>._.~ ...... 
kart••da kalmıfbr. •kimıl• ......................... 
olarak ....... ,tı... a. ...... 
• ..... bnt""'" .. lıladea 
cm.ak lct. .,., bir ..... ... 
~-;• •atmak lbımd ı. e. 
•llltilk dikbta .... 
ticiletltaae hfetıt.lnfi• ...... 
n flllldl .... ıelerkt ı.- .. 
•riil llalledlhneal ~ ba iti• 
allkallar •• ,. ......... , ... 
nu ft law.1:tulc!a1d petrot ıODa 
•aJ te.iub teddk Hildiktn 
._.. ip rarar , • ..._ oldukları 
aalafılmıflar.HaDh.,..da b•acla .. 
ta.W.ı eWdrik ..otklerile ..,. 
.. ••kippal " ...... bo,da 
lturıa: w .,_ ._. ..... 
meftllltaı\ Tftİılatlll kıymeti i• 
170 l>ia lirad r. - Tallı Behçet 

Balıkesir'de Bahar 



26 Mart 

( Sigasei Alemi 11 

Hitler 
BABİC:I 

SON POSTA 

TELGRAFLAR 
Dediklerini 
Yapıyor Makdonald Projesi 

Muhtelif Memleket Murahhasları lhti
razi Kayıtlarla Projeyi i{abul Ettiler 

Alman Batvekill Hltlef, iktidar 
mewkiı oe 1reldığ zaman, Alman mil• 
l•tİne karşı yaptıtı beyanat ile dlJrt 
•enel k bir müıılet htemittl. Bozulan 
makineyi tekrar kurmak dereceainde 
bir tamir n glhdea 1reçirme için 
bu kadar samana lOzum oldu~unu 
ılJylemiı Ye bu talep, o zaman, 
umumt bir kahkaha koparmııt1. 
Mevcut mOtkilller içinde berkea, 
Hltleria, kendiıinden ewnlkl Baıve
lciUer gibi. lr.ua samanda yunrJaaıp 
ıldecrtinl sannedlyordu. Bu ıblü .. 
enun aeticeıi ldl. Fakat bugOn, 
Rantar Mecliıhdea ald A'• fnkalide 
1allhiyet ile n dört aen• müddetle 
ftleYkflnl kuvntJeadirmff O~mHI 
rSaterlyor ki. lu zat. iıtedlflnl bilen 
bır ad.amdır. O zamanki beyanata da 
e•nlden 7apılmıı bir beHbıa 
mahsulüdOr. 

Bu ha~ Almanya'ya lyiltlc mi 1re
drir, yo1'H zararmı davet eder? Hu
au. timdidcn tablıl Ye tHplt etmek 
111llmkün detildlr. Fakat rörOlen 4ey 
fudur ki H tlu, illa ett'ti d.ktatör
IOğil kanuni muamelelerden reçire
rek Ye meşruiyctin barlc ne çıkma• 

mıı gibi bir vaziyet fhda1 ederek 
proğramını tatbik etmek ifa kendi· 
ıince zaruri görülen zamanı kazan• 
mıştır. Rayştaı meclial, artık, dört 
ıene müddetle h baırna çatr.lmıya• 
cak ve bu mild<iet zar!ında Hitler, 
btcdiklerinl rahat rahat yapabilecek• 
tir. Hitlt"r, davHını açık mOdafaa 
eden •• etmesini b.len bir adam oı.. 
m11k noktuıodan Ye timolllk aadece 
bu nokt•da takdire deter bu ı•h• 
ıiyettir. - Snreyya 

Hitler Diktatör
lük Mevkiinde 

Berlln 25 - Hlt1ere diktat8rl0k 
ıalihiyetl v~ren kanun imparatorluk 
meclisi tnraf .odan ittifakla kabul 
edilmitt·r. 

Almanya'nın her tarafında komfi• 
atat ve ıosyallst tnkifah denm 

t m k ted ir. Hi lcrciler K assel Bele
diye da 0 res ni lşğal etmft er aoayal 
•• d mokra t memurları tevkif ey .e• 
miılcrd .r. Belediye reiıi aılcd.lmiştir. 

BavyMa kom •erliği, Hitler kıta• 
ah mis teıma o mak üzere bütün 11• 
kerf teşek üllerl feshetm "t tir. 

Hitler' o doğumunun 44 cD yı)d3-
n0mü 3) niunda tea'it edl ecektir. 
Bu münasebetle bü.ün Almanya'da 
bilyO k tezahürat yapılacaktu. 

Mevkuf buhınan komUniıt fırka· 

tı re " ıİ Telman'ı bit .razeted z ·yaret 
etmişt' r. Telman, kend .•lne yapılan 

muamelelerden f kAye tçl olmadığ'ını 
ıöylcmi t r. 

Mil i dava uğrunda 61en H;tlercl 
polislerin du1 l arına •• yetimlerine 
Hitler'in almaktan yaz geçtifl maaıll 
tlatı tılac tktır. 

........... .;· • • 'C TEFRlKA 

Cenevre, 25 - Sillhlan azaltma j 
konf eranıı umumi komiıyonu 
Makdonald pllnı hakkındaki u
mumi mllzakeroy• deYam etmiıtir. 

Komisyon Kanada, Yunan. 
Arusturya, Eıtonya, Finlandiya, 
İtalya, Bulgar, Arjantin. Letonya 
ve ineç mllmeuillerial dinlemir 
tir. Bu mUmeuillerdeıa birkaça 
plAnı bir takım lhtirul kayitlerle 
kabul etmiıtir. 

Diğer mUmeııiller, pllndakl 
eksiklikleri ortaya koymakla be-
raber yine bu plAna kabul ettik· 
)erini ıöylemiılerdir. 

ltalyan mümeuil~ plAnı bOtDn 
teferruatilo ve tamamı tamam:na 
kabul etmiştir. Komisyon müza• 
keresine pazartesi gllnll sabah 
ve aqam toplanmalannda de
Yam edecektir. 

Romanya Hariciye Naıırı M. 
TitUleıko knçnk itilAf namına 
okuduğu beyannamede, plAmn 
mOzakere için e.as olarak kabul 
edildiğini, bir takım hükümleri• 
nin tadile muhtaç olduğunu, bazı 
boşlukların da dt'ldurulması icap 
ettiğini s8ylemittir. faviçrc, F ele
mek ve Macaristan plAoı iyi kar-
9ılamıılardır. 

Almanların Fikri 

Berfin, 25 - Romayı ıiynret 
etmeden evvel pek nikbin görü
nen M. Makdonald'ın, bugün 
ihtiyatkAr bir vaziyet al f ı, Fran
ı .zlar.n Musolini plAn na karşı 
gösterdikleri muhalefete atfedil
mektedir. 

Nutuklardaki Tenakuz 

Bel.;rat, 25 - M. Makdo
nald'ın nutku burada ellm bir 
hayret uyandırmıştır. Gazetelerde 
M. Makdonald'm Roma, Paris ve 
Londradaki nutuklarmda görülen 
tenakuzlardan bahsedilmektedir. 
Zihinlerdeki kargaıahğı gidermek 
için M. Makdonald'm düşüncesini 
açıktan açığa söylemesi temenni 
edilmektedir. 

No. 28 

İBTİY AT ZABİTİ 
ROMAN 

. ..,, .. ...~ .... 
··' Muharriri: BUrhan Cahit 

Ertesi gün işe baıladım. pas usullerine ahştırıuıya baş--
iki futbol topu g6ndermeleri ladım. 

için (Kudus) daki arkadaşlara Takımın birine yalnız kırmızı 
razdık. beyaz forma giydirdik. istihkam 

Niyetim bizim takımı adam· kıt'ası da kumandan Şevket Beyin 
akıllı yetiştirdikten sonra İngiliz· nezareti altında zaten dUmdilz 
lere bir mektup yazmaktı. Bu olan yeri fiç gUnde gfizel bir 
karşı karııya harbeden iki dilş- stadyon\ batine getirdiler. Bu İf 
man arasında (orijinal) bir hare- bUtün bir karargah için bir eğ-
ket olacaktı. lence olmuştu. 

Ve alay zabitlerinden para Her akşam ve 6ğle yemeb.te 
topladır.ı, sarı IAcivert bir forma toplandığımız zaman bana soru• 
yaptırdım. Bizim bqçavuı bu yorlardı: 

formaya pok 11mamadı. O idman - Eh, Cevdet, lngilizlerle 
yurdunun formasını istiyordu. maç ne zaman? 

Fakat takımın Fenerbabçenin - Eı<zersiı1er ~itsin, hepinizi 
burada bir tubesi gibi çahşma- çağıracağım! Diyorum. 
1101 daha uğurlu buldum. Şam Ben antrenör vaziyetinde idim. 
Galatasarayhlar Yardı. Onları takım halinde ilk karşı· 

Hergllnkü silAb Ye ılper laştırdığım gün oyun gülünecek 
talimlerinden sonra 127 ncl alayın bir manzara gösterdi. 
Oç taburundan ıeçilen iki takıma içlerinde takım halinde oyna· 

yan yat~ş .seyahat -vap~r a~~~mıya, mnmış, 1ıatta futbol seyretmemit 

t~sini nıUddei umumlliğe Y•rmİftir~ ll .... ____ .. _'"-r-.. vardı. Onlara oyunun 
- .. cıJiklerini anla tmak için 

Bir fran•m SUih Fabrlkaaının lçl 
Auupa'da ıll&h n mflbimmat fabrikaları harp zamanrnda fmft gfbl bum• 

malı bir faaliyetle çıılıoıyorlar. Dfi nyada ftcflerine 701 vermiyen, kapıl&nnı 
kapamıyan yedne fabrikalar, sl' lh ve mühimmat fabrika\ ırıdır. 

Almanya' daki Yahudi 
Katliimının Akisleri 

Va~ington 25 - Hitlerciler in Al· 
manyada ya ptıkları Yalıu al katl ı· 
imına mukabele için Yahudiler ha
rekete geçmlşlerd.T. Yahudiler Nev• 
yorkta Alman vapur kumpanyalar1 
öıı Gnde nümayişler yapmlş ar, I ye 

Yahucil tUccar arı Alm'ln vapurla• 
rına bin mek ve eşya yükletmek için 
aldık lan biletleri iade etm ·ı:er dir. 
Avrupa ya gitmek üzere yolda bulu· 
nan meşhur ilim profeaör Aynştayn, 
Musev.lere bir te' graf 2öndermiıtir1 
profesör, Yahudi'er aleyh·ndeki z.u• 
lümlere karşı hemen tetcbbüaatta 
bulunulmaııı ıı, ve Ynhudilcr in mcc-
1 si olan Filistino fazla miktarda 
Yahudi gönderilmuinl iatemektedir. 

Amer ka lrjyon'lan kıdemlilerile 
lngiliz harp kıde nıli!erinden mürek• 
kep 3000 kitilik bir alay, Alman Ya· 
budi taz.yikini protesto iç.n Nevyork 
sokaldarında aola4mıştır. 

hemen her dakika oyunu durdu
rup izahat nrruiye tnecbur olu
yordum. 

Maamafih açıkgöz çocuklaı·, 
iki Uç ekzersizde futboliln ne 
demek olduğunu öğrendiler. 

Bizim Fencrbahç6 tarafı HOs
nüniln gayretile daha ağır bas.· 
yordu. Onları ıı;erbest bırakhğım 
ilk maçta on sekiz gol attılar. 

Artık lngiliz!eri dant edebi
lecek kadar kuvvetlenrui~tik. 

Son talim akşamı yemekte 
arkadaşlar yine gülerek ıordular: 

- E.. Cevdet, İngilizlerle 
maç ne zaman? 

Ben: 
- Yarrn, davet edeceğim 1 

diye c~vap Termiye baz rlanıyora 
dum ki bizim alay kumandanın n 
sakin, fakat çok ciddi ıe•i he
pimizi ,aşırttı : 

- Maç yarın baıhyor. Belki 
bu gece 1 

Biribirimizin yüzüne bakt.k. 
YaYer Suat ayağa kalktı. 
Suat: 
- Muhterem arkadaşlar, de-

di. Kumandan Tiller Beyin bir 
notunu tercilme ediyorum. Lüt
fen din:eyiniz: 

Ve lerciime ettiği kAğıdı oku
maya başladı: 

Kanada Yahudileri pazartesi ~nO 
Alman Yahudi.eri için orus tu!a• 
caklar dır. 

Varşova 25 - Yahudi Leh meb
ua1ar, Amerika Yahudiler oin H itlerl 

protes to günO olan 27 mart tarihin
de yapılan nüm ay "şlere iş tirak etmek 
huıusundalti d avetini kabul etmiştir. 

NPvyork 25 - Proteıto nOmayl~· 
lerine lO bin Yahudi it lirak edecek• 
tir. O tomobiller bir ınat duracak, 

bütOn Yahudi matazaları kapanacak• 
tu. Ayr:ca ılyaset adamlanna mek• 
tup ve t elgrnffa r gönderilek kat'i 
au rctto harekete a-eçmeleri iıh:ne
cckt. ir. 

Berlin 25 - Alman Muaevi ' erl 
C em·y t'tl, ötui berili keıilmit Mu
aevl cesetlerin ·n Berlin sokaklarında 
aOründüğü haberlerini tekzip etmek• 
tedir. 

- "Muhterem silah arkadaş
larım. Müdafaasını kabul ettiği
miz bat üzerindeki sükunetin bu
gOn yarıo nihayet bulacağ.aı zan
nediyorum. 

Düşman harekltıoı tarassut 
eden keşif kıt'alarımız n raporları 
lngilizlerin bazırlandıldan taar
ruzu bugOn yarın yapacakları 
noktaıma varıyor. 

Vaziyetimizden eminiz. DDşmao 
taarruzuna karşı hepimiz müda
faasını Uzerimize aldığım z nok· 
talarda sebat edeceğiz. Silah ar
kadaşlarunızm harbin icnbettirdiği 
vaziyetlere g8re alacakları emir
leri harfi harfine yapacaklarından 
eminim." 

Çorba ka,ıkları elimizde kaldı. 

Bu hayret her halde korku
dan değildi. Belki de kaç zaman· 
dır alışan ıükCınetin bozulmasın· 

dan olacaktı. 

Yan mda oturan • mülAzim 
Kemal beni dOrltU: 

- Senin meç suya dilştU. 
İngilizler senden evvel davran· 
dalar. Dedi. 

Uzun .rnesamn başında otu
ran kaymakam Tille r etrafa 
çöken ıessizliğe nihayet vermek 
isler gibi hemen kaşıiı çorba 

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Gençler 
Niçin 
Evlenemiyor far? 

"Bir aenedenberi bir lnzı çıl
dırasıya liCYİyorum. Kendiıine 
eylenmek teklif edersem, llmit 
ederim ki, reddetmiyecektir. Fa
kat buna bir tllrlll karar Yereml
yorum. Bunun iki büyük sebebi 
•ar: 

"Birlod sebep - Kızın allka 
81DlD, benim kendiıine kartı olan 
allkam kadar derin Ye kunetll 
olduğuna kanl değilim. Bunda11 
baıka kendisi oldukça 1erbeat 
bir aile lerbiyeaile bOyOmUJ. •• 
tahmin edilebilir ki, bu gline 
kadar bir iki macera bile gcçlr
miıtir. Bu kıda, bu halile, acaba 
müşterek hayatta muvaffak ola
bilir miyiz? 

lkincl ıebep - B~n. memu
rum. Buglln elime 80 lira para 
geçiyor. Yanımda bir annem Ye 
bir do yetişmiı kız karde~im nr. 
Bunların, benden ıonraki istinat• 
lan pek kuvvetsizdir. Almak iıte
diğim kıza gelince: 

"Ayda 120 lira kazanan orta 
bir aileye menıuptur. Acaba. be
nim buglinkll maaııma kanaat 
edermi, bu para ile ben yuvama 
mes'ut edebilir miyim? 

V az geçecek ol5am, kalbim-
deki volkanı oaaıl aöndilreyim? 
Bu istifhamlara lütfen siz bir ce-
vap verin .•• 

Ankaradu U. Kemal 

Evlenmek istiyen bugUokü
gençlerio dertlerini ve zihniyetle• 
rini anlamak isterseniz yukardald 
mektubu okuyunuz. 

Filhakika bugtinkn gencin en 
mOhim endişesi budur. Alacağı 
kmn mazid& geçmiı bir alika11 
bulunması; kendisinden ekmek 
bckliyen tufeyltleria varhğı. 

Birinci endişe, bir dereceye 
kadar tahdit edilebilir, Hiç bir 
erkek mazisi hakkında kıza hesap 
Y !rmediği gibi, hiç bir kızdan da 
ıeçmit zamanlarının hesabını 

soramaz. Yalnız kızın dılşmliı 
olmaması, önüne gelen her erkekle 
dlltüp kalkacak kadar bozulm .. 
ması f&rtbr. Ondan ötesi aranmaz. 

Sana gelince oğlum: Kıza ayn 
bir ev tutabilirsen ne all, akal 
takdirdeUevlenmeni ta niye etmem. 

HANUJTEYZE 

tabağına adeta meç talimi yapar 
gibi dald:rdı. 

Peılnden biz de Jemiye bar 
ladık. 

latihkAm mlllbiml Cevat ı 
- Dayan topçubaıı ! 
Diye solumdaki ağır batarya 

mlllizimi İhsana takılıyordu. 
Zaten harp vaziyetinde olduğu• 
muı için o kadar telip lfizum 
yoktu. 

Fakat ben sabırsızlanıyordum. 
Şöyle ciddi, • · kı bir atq 

aörmek istiyordum. 
Bu akşam yemek her umao

kinden daha erken bitti.1 

Kaymakam Till~r alay ve ta• 
bur kumanda:ılarını karargib na 
çağırdı. Biz hayvanlara atlayarak 
aon ıDratle döodüfC. Yıldı ıh bir 
gece idi. 

BölUğOn mevzilcrtleki takım
larını yeniden kontrol ettim. irti
bat hatları mükemmel işliyordu. 

Zaten harbctmiş askere ku
manda ettiğim için sıkıntı çek· 
mi yordum. 

Toprak siperlerin ilersindekl 
ileri hatlara kadar gittim. ÔnDm
de Cenuba doğru geniı Yadi 
uzay ıp gidiyordu. 

Bu yıldızla çöl gecesinde mu• 
barebe o]acağına, kan dökülece
ğine a deta ioanamıyacağım geli
yordu. 

lArkuı var) 



Dünya Hadiseleri 

Bir Rus 
Jeneralı Daha 
Kaçırıldı 

Bundan birkaç sene evvel 
beyaz Ruı teıkilAtmm reisi Je-

Onu da ko· neral Kutyepof 
Pariı sokaklar n· 

münistler dan bir otomobile 
kaçırmışlar, bindirildi. Ondan 

deniyor. sonra izi kaybof. 
du. Jeneral Kutyepof, Sovyet 
Ruıya ve komllnizm aleyhindeki 
harekAh ile maruftu. Onun bu 
gaybubeti, KomUnistler taraf n· 
dan kaçırıl p Rusya'ya oakledil· 
diğl suretinde izah olundu. Fil
yakl Fransız z11bıtası, yapt ğı 
tahkikat ile müsbet, menfi bir 
ne ice elde edemedi. Amma, hA· 
diıe böyle izah olundu. Şimdi, 
FenlAndiya'nm merkezi olan Hel
•inııforı'ta da, buna benzer yeni 
bir hidiaenia cereyana haber ye
riliyor. Ortadan kaybolan yine 
beyaz Ruı teşkilahna bağlı bir 
jeneraldir. Ada Kozlovaki'dir. 
Uzun mllddet komllnizme liartı 
•illbla mDcadele Y• mukaveo>et 
etmitt beyaz Ruılar, Ruaya'yı 
tabliye ettikleri zaman n da Fen
l&ndlya'ya gelip )erle,miıtL O 
glln, bu~n So•yet Ru•ya al~y
binde hareket ediyordu. F enlln
diya zabıta11 da, tıpkı Fransız 
polisi ribl kaçanlan jeneralin izini 
bulamamıf, onun da komnnlatler 
tarahndan kaçırılıp Ruıya'ya te.
Jim edildiiine hUkmolunmuıtur. 

* 
Amerika reiıicllmhuru M. 

Roozvelt'e 1'arıı yapılan 
-A-~~. -,,~.~ teca•llıde, bu te• 

narı ıs • - ca•llzll yapan Zan-
rln Foalıgetı gara isimli l~alya· 

nın yalnız olmadığ na hl11etlire
cek 1enl bazı deliller elde ediJ. 
nıitUr. Bunlardan bir taneıl, 
Zan gara 'ya gönderilmit bir mek· 
tuptur ki ıifrelidir •• teıadofl 
olarak zabıta m\ifettişlerinin eline 
geçmiıtir. Bu mektubu gönderen, 
tahmin olunduğuna göre Lud~ig 
Raıner isminde bir başka anar
tiıttir ve mektubunda, " yaptığı 
lyl lıten " dolayı Zangara'yı eb
rik etmektedir. Ramer zabıta 
tarafandan yakalanmıı ise de mil
yazenesinde bozukluk görOlerek 
Şikago aıabt hastalıklar tedavi
haneaine yatırılmııbr. 

* tngilterenin en tltman adamı 
geçen hafta öldü. Bu .ad .. 

1 
k 

1 
mın adı Lavatt'b 

$ şmanlı ve 270 kilodan 
Bnlısl biraz fazla idi. 

Heoüı çocukken ıiımanlamıya 
bOyOk bir istidat g6ıteren M. 
LaYatt. zamanının tiıman bir in· 
aanı addolunan aoneaiol kısa 
amanda arkada bırakarak deb
ıetli bir surette göbek tutmaya 
bqladı. Yirmi bet yaşında iken 
180 kilo ıeliyordu. Bundan •onra 
artık etladeit çıkamamıya bar 
ladı. Ômrlnde bir defa Londra-
1• ıitmiı Ye bu mOnuebetle bir 
ti1atroya ılrdaif ti. Fakat mtlauip 
bir lakemı. bulamamıt. koltuk• 
lana arkaamdald 1ollardan biri
ne llif mit, ha 1Uretle ballan gelip 
ıeçmeuH •ani olmuttu. Nihayet 
a8çbal kendisine kuvvetli bir 
iıkemle bulunma" fakat tiyatro
nun tam gllzel bir 1erinde, bu 
iskemle bl1Dk bir çabrc:lı ile 
kırılarak eğlenceli bir aabne ya
ratmııtı. Tiyatrod1111 mlttealdp ote
le gitmek için bir araba1a binen 
M. Lavatt, yolda, bu arabayı da 
••katladıktan sonra artık evincla 
cakmamıya karar yermlttL 
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ESKi KAFES ARDI HAYATI 
Garbi Trakga'da 

" Kovuk ardan Balık Kaçtı .. ,, , "Uzun Türkler 

U ''Ş d N d . N d ? Kimlere rgan,,, am an ere esın ere e · " Rey Verdiler 7 

Hele Fincan Oyununda, Sayı Yüzü Bulduğu Gibi 
Maskarallğı Hak 
Başına Kızılca Kı 
pardı ... 

BOyOk hanım, alır ağar an
latt: 

- Efendim; geceleri bizim 
rençliğimizde pek eğlenceli top
luluklar yapılırdı. Arbk ne oyun
lar, ne oyunlar ••. 

Meseli oda halkı, iki b6'tık 
olup karıı karfıya k eçer. El ele 
tutuıurlar. Böh.iğHn içinden biri, 
karııki bölOğe doğru hem yOrllr, 
hemde ıealenir: 

c Alaylar, aıaylar .• top to,,P alaylar .. . 

Ötekiler, hep birlikte llerliye
rek bir aiııdan sorarlar: 
Ne s:crel , rıe lıotenlr:, 1 iz"m alaydan? 

Karıııındakilerden biri atılar: 
İçinizde Lir g!lzel nr, cınu lıtlyoruıl 
O g· :z.o .. .llıı adı ... Fatma hdındır .. 
Na:z.hdır, rıarlndir, yaya •ua·naz ... 

Bu sefer, karııdakiler, kolla• 
rını sepet gibi biri birine geçire
rek öteki bölnğün en r llzeJ kızı
nı üzerine oturtur Ye baılar yllk· 
Hk perdeden haykırmaya: 
Altın arabayla, gUmUt tekerlekle, btı 

ge.in a1ıru.? 

Vo kııı ahp götOrilrler. Bir 
gtUUıme, bir f ıkardaşmakl hiç 
sormayın .. , Sahici f"lin olıa, bu 
kadar olur. 

Birde .. uzun uzun urgan " Yar
dı. iki kiıi önde el ele tutu• 
ıur. Arkadakiler, birer birer bun
ların elleri aratmdan geçerken 
bağrıı.rlar. Biri ıorar, &teki ce
Yap verir: 

- Uzun uıun urganl 
- lebbe ( Lebbeyk) sultan .. 
- Verdiğim kOtnk yaadımı? 
- Yandıl 
- Slit piftimi? 
- PiıtL •. 
- Gelene, ıeçene kaçar ka· 

tık? 
- Üçer kqıld 
- Bu köprll ne k6prlıtı? 
- Sırat k&prOall •• 
- Neyle geçilir? 
- Dawlla zurna ile. •• 
Ve hep birden daYUI ıurna 

taklidi yapılar: 

- Dumbaba, dumbaba .. Vlk Tik .. 
- Dumbaba, dumbaba vtk •ik .. 

Kuwklardan babk kaçta oyunu 
d• epeyce alaylı olurdu. Herke• 
dizi halinde ortaya ç6melir. iki 
mendil, içiçe ıaç (ibi örtUdBkten 
ıonra, dDğllmlenir Ye rast gele 
birinin arkaaına dllğOmlll tarafı 
ile vurulur. 

Dayaiı yeyen mendili aramı
ya bqlar.. Halbuki mendil, bu 
ıırada bacaklar aruında balak 
aibi kaymaya bqlar. Çoluk ço
cak batnf rlar: 

Xovuldardao balak kaçtı!• 
Ko•alllardaa laalık lıaçtal.ı• 

Mendili bulan yerine oturur. 
Mendili elinden kaptıran da 
.. ebe" olup ortada döner durur. 

Bir pmdan oyunu da yardı. 
Herkes eline yanar mumlu birer 
tamdan ahrdı. Şamdan, evyeli 
başlar n hizasında tutulur Ye 
hep bir atızdan haykırılırdı. 

Şıı.ındao, baıh&dar, ba9ta 1 

Bundan ıonra, tamdan omuı· 
lara, omuzlardan götllılere, gö
ğüılerden dizlere Ye nihayet ayak· 
lara kadar indirilir •• her de
f aıında: 

'Şamdan omuı.dadır, oınuı.da l 
Ş rn•dan gijğUı>tedir, göğüste .. 
Ş.4mdan di:z.dedir diz.de .. 

Diye tekrar edilirdL Bu it 
bitince, herkes yanındakinin mu• 
munu alaalaheey le eil•n• gll
lDıe aöadürOrdil. 

Bu ela baıka: 

Alhşar, yediter kt,l kartılıkh 
•ıraya dizilir ve biribirleriae hu
ausl makamla sorarlar : 

- Turıucu batı ? 
- Ne var ıekercl ba •.• 91 ? 
- Var mı güı.el tur9ulllr .. 

"Varl" deyince arkada duran
ların içinde en gllzeliain gözlerini 
mendille kapatırlar. Kalabalık 
arasından biri, gözil kapalı güze
lin bir taraf ana ıöyle hafif ç• do
kunur. Kız, kendisine dokunanı ta· 
nımadıkça ebelikten kurtulamazdı. 

Şeytan 6ll\all de ıöyle olurdu: 
Yere bir balı veya kilim Hrilir. 
Miaafirlerdeo biri, gözleri ıım11lu 
bağlanarak halı llatUne yatırılır. 

SON POSTA 
Ye•ml, ~&,ul, Handu " Halk 

pıetHI 

ldareı Jıtanbulr r..kl Zapttr•, 
Çataleeım• ıokatı as-

Telefon ı lsıanbul • 202Ga 
foa&a tat111u lstanbol • 74t 
Ttı,rafl lsıan bul SON POSTA 

ABONE FIATI 
TOR KiYE ECNEBi 

t400 kr. t e.ne litOkr 
7150 • e Af l*>O • 
'°°• a. aoo. 
ıao • t .. aoo • 

Gelen evrllk ı•rl werHnta 
lltnlardaa 11tt1'uli1et alıaau 

oe•&P itlD mektapl an (8) kUllflü 
•al ll&••l lbımdar. 

Adrll 4ıttıttrtlmHI (20) lnanıtv. 

Guet•• ... caku ,.... .. ,...._ 
llatla laaldan mahha " •••&cn1ne 

aittir. 

,., V} Edenlerin 
~~ · yamet Ko-

Etrahndakiler 1erde 1atanı, biri
birlerine g&ıtererek gi:zlice ı 

"Şeytan aıu.n.." Diye h11lda
tırlar. Sonra uhk çalarak halı 
veya kilimin birer kenanna yapt
flf, 310y0 parmaldannın ucunda, 
yavq ya•aı havaya kaldırırlarcb. 

Ya fincan oyununda ·ne kar
lDkler yapılmaz, ne kıakançl klar, 
ne ıirretlikler yapılmazdL Malam 
ya, tılli de kama, yUzde maskara.. 

Fincan tepıiıl ortaya gelince 
berkeı mllneccimbap keıNlirdl ı 

- YlızOk fUDd a r .. 
- Vallahi deiil, bunda.. 
- Baknnıza.. Yanındakine.. 

Baıbayağı kabardı ayol 1 •• 
Nihayet, ytlzllk ele ge~nce, 

bir tarafta aeYinç deli• olanlu, 
6bllr tarafta ıurab uanlar ••• 

Tepıi kimde ile, fincan oyu
nunda Sllleyman odur. Çllnkll 
bazan öyle akıilikler olur ki, gi
den tepsi ••atlar geçer de bir 
daha ıize d&nmez. 

Sayılar, arttıkça, 01110 hara
retlenir, aradığı fincanda yllzilğll 
bulamadığı için düıOp bayılan 
meraklılar olurdu. 

Bntlin kurnazlık yOıOton aak· 
lanmaaanda ldL Fincanları tepsiye 
öyle bir dağıt:ı dağıtacaksınız ki 
karıınızdaki yiizllğiln hangiainde 
olduğunu bir tUrlll kestlremiy .. 
cekl •• 

Sayıları elliye çıkan OJUDCU

larda •eyredin •iz böbDrlenmeyi. •• 
Hemen makamla bqlarlan 

Elliye •ardı 1&yımıs? 
Baniya, kabadayımıd 
Nerde blıim yUıUkçfl baf1mıs .. 
Bey ı.alim ninni, ninni •.. 
Onu banlar bilmes oynar akpm

danberl •• 

Ben ku~uyu otlatmm, 
Damdan dama atlatırım, 
B o bunları otlatırım 

Hey zalim ...• 

Kedi damda mırnav de41, 
YUı.Uk ıiı.e Tarmam d•dl, 
Vararıam da durmam dedi 
Onu bunlar bilmeı. oynar ak· 

tamdan beri.. 

YllzDk oyunu bir kere kam .. 
maya g6rı0a.. artık aababa ka
dar, iki taraf birbirine ılrer, 
asıl kızılca kıyamet le ıonunda 
maskaraların bqına kopardL Sa
yı' arı yllsO buldup tibi, sallpler 
hemen kapılan tutarak, dipleri 
kibrit karauna •ulanmıı fincan
larla yenilenlerin llatllne alıbrlar
dı. Arbk kaçan kim, k0Yalay1111 
kim? hey ıidi gtlnler hey ••• " 

Blly6k hanım, islnJ çekenk 
IUat& •• 

lskeçe (Husuıt) - Bntnn Ya
naniıtanda olduğu gibl garbi 
Trakya Türkleri araaında da ıoa 
intihabat bllyilk bir allka 
uyandırmıştır. Bu mantakada da 
resmi Veniıelist grupu ile resmi 
olmıyanı Venizelist grup ve Çal• 
daris fırkası karşılaşıyordu. 
Çaldarisçiler kazanamamışlardır. 
Reıml Venizeliıt grupu 3, resm1 
olmıyan bir meb'usluk kazanmır 
)ardır. Esasen bu mmtakanın Yu
nan meclisinde dört milmesıill 
Yardı. Seçilen Tilrk meb'uslar 
Hasan Ağa zade Mustafa Ağa, 
Hasan Bey, Hafız AH Galip 
Efendi ye lbrabim Beydir. Bun
lardan ~ç evvelkiıi, Yunan id.,. 
resi kurulaladanLerl mob'uı ... 
çilegelmektedirler. 

Trakya Tllrklerl, bu defald 
lntibabatta Çaldariı fırkauna 
Gçte bir re1lerinJ •ermiılercilr. 

Jeneral Plastiru 
lakeçe (Hususi) - Yunan la

tibababm mllteakıp Atinada clik
tat6rlllk Ula Ye birgOn vaziyet• 
blkim olabilen, aonra denilea 
Jeneral Plutira1'1n ecnebi me .. 
leketlerine ıeçememelİ l~n Ya
nan hududa boyunca aıkı ted
birler ahnmııtır. Bulgar araıiun., 
daha dyade J.keçe Ye GllmDldne 
taraflarından kolayhlda geçmek 
mOmktın olduğu lçia bu bavaliallı 
dağlık köyleri, geçitlerde fe•ka
llde tedbirler alınmıfbr. BtUlla 
1olcular jandarma Ye aıkw 

tarafından ııkı 11kı muayene edil
mektedir. Jeneralın bu baYalide 
akraba Ye bemıerilerl mevcut 
olduğundan kendiainin buralara 
ıellp nklanmasına ihtimal •• 
liyor. 

M. Kemalpaşa' da 
Bir Cinayet Dolayısile 

Muhtar Tevkif Edildi 
M. Kemalpaşa ( Huıuı1) -

Derekadın köyilndea Hllıeyla 
oğlu Mehmet gece değirmendea 
köye gelirken yolda &ldUrlllmDr 
tllr. Cinayet lamel l•minde bir 
kadın yllztındeo Ye muhtar tar .. 
fından yapdmıtbr. Mehmet değir
menden denerken yanında bul• 
nan k6y muhtan Salih ile klJ 
korucuıu tarafından 6ldOrDlmO,. 
tor. Cinayeti mllteaklp muhtar 
kasabaya titmiı ve yolda kencli
lerine puıa kurulduğunu, ablaa 
kurıunlarl~ arkadqa MebaDedla 
öldürllldllğOnll haber ••rmlf, ı .. 
kat yapılan tahkikat neticeıinde 
bu cinayeti biuat muhtann yar 
bğı anlaıılmıtbr. Bu zan altına 
muhtar ye korucu teYkif edilmlttir. 

Y atim Çocuklar Yurdu Vı 
Mengen 

Mengen (Hu•ust) - Kan me,. 
keılİ Boluda bir .. Yetim çocuklar 
yurdu" te1ia ~tmiı buraya Men
genden ancak bir çocuk glnd.,. 
rilmlftlr. Halbuki burada (30) 
kadar yetim çocuta orta tahall 
için ilzam gelen botun teaiaat 
yapılmııtar. Mengen 10 binde• 
fazla nüfuıu bayidir. Ve Gerede 
kazaıının 4 te birini teıkil et
mektedir. Binaenaleyh Mensen
den biç dejilae (8) çocutun bu 
yurtta bannmalan •• arta tala.O 
aörmeleri icap eder. 



Bu Sayfa Dünya Matbuabnda Bu Sayfada 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. GÔRDOKLERİMİZ 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makale1eri Bulacaksınız. 

Amerika' da Kazalar 

Donyanın en çok otomobill olan memleket Amerikadır. Btıtlln 
Şimali Amerika'da 25 milyon otomobil Yardır. Amerikanın aOfuıu 
120 milyondur. Demek ki be, kişiye bir otomobil dllter •• 

En çok otomobili olan ıeblr de Nevyork'tur. Bu ıebepten N•Y
york'ta otomobil kaıaaı her yerden çok olur. Kaza yapaolan mu
hakeme etmek Ilı.ere tek hlkimll buaull mahkemeler Tardır. itte 
bu reaimde gördUğUnlb adamlar, bu mahkemede · muhakeme ecliJ. 
mek için ııralarını bekliyen klmaelerdlr. 

Dünyanın En Güzel Cam
dan Yapılmış Mektebi 

Holanda'dtı Amst•rdam ,.1arlndt1 
•apılan camdan mek-ı.p bin••• 

Hollnda; Amıterdam ı•luiade 
dtlnyanın en ııbhl, en aydınlık 

•• •n giıneıli mektebini yaptır
mlfbr. Bu mektep, deiil yalnıı 

HolAndada, biltnn dtlnyada bu 
tarzda yapılmıı ilk tabıil mOe1-
Mlelidir. Çtınki bu mektep, bil
diğimiz mektep binalarından ta
mamen ayrıdır. 

Bina, en basit model " hat
larla yapılmıı, fakat inıaatın en 
ince teferruatında bile daima 
çocukların iatifadesi göıetilmittir. 

Reıimde g6rlllclnğtı tbere bu 
bina 4 katlıd.r, yamnda ayrıca 
iki katlı bir kısmı vardır. Sınıfları 
biribirinden ayıran duvarlar ma
deni camdan yapılmııtır. O ıuretle 
ki gtıncşin Ultra • Violet ıuaı 
aerbestçe ıınıfa girebilmektedir. 
Bu cam duvarlar çelik çerçeve· 
JerJe tutturulınutlur. O ıuretle ki 

latendlğl aaman, claTarlu bir 
pencere camı gibi açılarak 11nıf 
dotrudaD doğruya açık haTada 
derı almaktadır. 

Binanın damı dtlı taraçadar. 
Talebe glbtdlılerl burada beden 
hareketleri yapu. 

Yağmurlu Ye ıotuk sDnler 
mllıteına, diğer •amanlatda mek· 
tep pencere •• du•ar1an daima 
açıkbr. 

Bu mektepte okuyan çocuk
ların diğer mekteplerdeki tale
belere niıbetle daha ıftratle 
terakki ettikleri görOlmDttllr. 

Almanya, Franaa Ye İngilte
reden terbiye mlltehasaıılan gi
derek bu bi 1ayı tetkik etmiı ve 
planlarını almışlardır. Şimdiden 

ıonra yeni mekteplerin bu plAn 
üzerine yapılacaiı anlaıılmaktadır. 

Dünya 
Matbuatında 

Gördüklerimiz 
Amerikada idam mabkLimlan 

elektrik sandalyesine oturtularak 
yakılır. Fakat zenciler elektrik 
1andalyesinde lnıanın 15lmediği
ne kanidirler. 

Onların bu kanaatini bozarak 
elektrik aandalyesinin oaaıl öl
dUrdUğilnU göstermek için, ge
çendo Amerika devletlerinden 
biri, elektriklenmiı mahknmların 
•llcutlerini halka teşhir• karar 
Yermiştir. .. 

HooYer kabinesinde Maliye 
Nazırı •e Amerika'nan ıabık 
Londra ıefiri Mr. Mellon dllnya
nın en zengin adamıdır. Nakit 
paraıı bir milyar Tnrk liruldır. 

'* 
Yugoılavyada yapılan bir 

oburluk mUaabakaaında birinci 
çıkan Antoio Milictbicb bir otu
ruıta ıunlara yemlıtir. 

1 Hindi 
10 Domuz plnola11 
60 Sucuk 
10 Dana kı:urtmaıı 
10 Ekmek 
G Elma Kompoıtoıu 

iC 
Çlode bir Amerikalı bir ra· 

zete neşreder. Fakat kendiıi 
Çince okuyup yazmak bilmediği 
lçio kendi ~lkardıiı ıazeteyl 
okuyamaz. 

• Bir Alman doktoru dotum 
hAdiıeleri hakkında ıu keıiflerinl 
llln etmlttin 

Ekaeriya doğumlar gece Hki 
olur. 

ikizler ekseriya öile umanı 
doğarlar. 

En kOçUk çocuk her halde 
6tokilerden sekidir. 

~ 

Bir Alman, yeni bir nblrll 
raz keıfetmiıtir. Bu gaz, maske
yi de dllşDrmektedir. ÇDnkll ku1-
ma ye eıneme tevlit etmektedir. 

Du gu duvarlara Ye yerlere 
ılnmokto ye lnaaD Uzerinde an• 
cak bir mDddet ıonra teılrinr 
göıtermektedir. Bu ıebeple bu 
aaza karfl korunmak gayet 
auçtur. 

* Şangbayda 18 Yaıında bir 
genç kadın biralln ıilAhlanarak, 
cepheye gitmit ve bir ay enel 
eTlendiğl kocaıına ıu mektubu 
ıöndermiıtir. 

.. Ben cepbedeyim. Japonlara 
topraklanmız.dan çıkardıktan ıon
ra ••• dönecetim." 

lf 
Cenubi Amerikada bir koyun

cu. m&fterl bulamadıiı için 60 
bin koyununu keıtirip atmııbr. 

* Kaptowndan lngiltereye 16 ... 
derilmek Dzere bir Yapura 
1,887,000 lngi:iz liraaı kıymetinde 
altm yllklemitler. 

Bu altınlar Londraya yardığı 
ıaman kıymeti 2,500,000 lirayı 
bul mut-

* Amerlkada içki yaaağıntn 
kalkması lberine bir Amerikan 
mtıesseaeai, Almanyaya 28 milyon 
ıite ve 500 bin fıçı bira ıa
marlamltllr. 

Japonya' da Garip Adetler 

Japonya ıanayi aabaıında ıarplılatmıı, fakat blrtllrlll eski an'a
aeleriai bırakmamııbr. Yukanda ld iki reaim Japon an'anelerinden 
ilci garip aahoeyi gaıtermektedir •• Yukandaki iki resim, Jar on ha.
vekilinin muharebede 6lenler için ıtınlDk yakarak dua ettijioi gös
terir. Alttaki resimde bir tayyareye iıim koyma meraıimi g6r0l
mektedir. Tayyareye lıml koyanlar Şlnto papuland.r •• ••ftlt 
dini bir ayin yapılmaktadır. 

Viyana Mürettipleri Grev ilan Ettiler 
Viyana, 25 - Blltün Viyan• ıaaetelerl mllrettlpleri sre• ilin etml4lerdir. 

BüUln ıazeteler ihtimal buıün çıknuyecekbr. 
HükOmet, bir iki ao•yalıat &azetealne buılmalarından evvel aanslire 

et rııek rejirolnl tatbik ettitinden do!ayt mürettipler, sr•• ilan etmltlerdir. 
Şimdi So•yal • Demokrat ı zetelerl ile dij'er gazete murettiplerl grev 

halinded ir. Grev bOtün Viyan a gazetelerine • irayet edeceti unnolun
maktadır. 

Viyana, 25 - MOrettipler BirtJft, •rnln tarihini baıDn Hat 15 olarak 
tublt etmfttlr. MOrettip ler, maddi menfaatlerinin kabulden eYYel NHÜr 

yapı lman •ureti'e haleldar olmut oldutunu aöylemektcdlrler. 
Maamafih grev:n ıiyad mahiyeti yoktur. Bununla beraber bDkOmetin 

emirnameaine kartı lı6yle bir protHto hareketinde bulunulmau fevka
lade vL:h0 

ı1 d r. Hatırlarda oldutu nçbile tlmd k i parlamento buhranına 
demlryo!u amele1lnin buna benzer bir grevi aebep olmuıtur. 
Ba,vekıl bu ıece ınete tabileri Ye matbuat murabhuıarUe ılrOşmilt• 

tQ.r. Haymvehren·ıer vaz yeti dikkatle takip etmektedir. 
Bugün intişar eden tek ıazete, turadan buradan te-Jarlk edilen blrtakı• 

yeaa tle buılan Haym•ehren guetea dlr. 

Otobüsü Tecrübe Ediyorlar 
Londra'da ıe

hir içinde oto-
bllsler, en mtl
bi m nakil Taıı• 

talarıdır. lkl Oç ~---~.-:...,..J~~"""'." 
katil otobDıler 
Yardır. Bunların 
dönemeçlerde 
yapbkları meyil 
yllz.Unden do,
melerl tehlikesi
n• kartı, otob81-
lerde huAal ter
tibat abnmııbr. 
Bu tertibabn n 
derece mOkeı 
mel o1duiunu 
anlamak için, o
tobllı ı,. çıka
rılmadan evırel 

tecril be edilir. 
lşte bu resim 
bize bir tecrtıb .. 
yi g6stermekt .. 
djr. Otobüs'iln 
içine inNnla do
lu imiı gibi kafi derecede ağırlık konmuı ·u 30 derece yana yata
rıl mıştır. Bir otobDı'üa köıe dönerken buadan fazla meyil yapma
ıma imkln yoktur. 
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l ı fşsizler Ne ile Ve 
Nasıl Yaşarlar? . . ~ 

Zırhlarını Çıkar, imparatoriçe Yemek-
ten Sonra Zırh Görürse Üşüyormuş 

( Baı tarafı l iı:cl 1ayfa.da ) 
çocukların aralarında hatta mllm
kUo olursa bir ieCO feçirmek 
niyetinde idim. 

Bu sıralarda imparatoriçe kap
lıcalardan aYdet ettL Ben de onun 
ııyabmda olan biten her ıeyi 
16ıt~ren bir rapor hazırladım ve 
i'Önderdim. Raporumun aonunda 
memuriyetimden affımı ye yerime 
bir baıkasırua tayininJ iatirham 
etmiştim. 

Birkaç rOn aoara bir mah
pusa dair bir klğ•t yazıyor
ken kapıcı, Ogtıata tarafıudao 
bir elçi geldiğini haber yerdi. 
içeri almalar nı emrettim. içeri 
bir mabeyinci yeya bir haremağaaı 
değil, fakat siyahlar giyen bir 
kadın girdi. Kapıe& gittikten Ye 

kapı kapandıktan sonra elçinin 
martina olduğunu anladım. Onu 
HYİnçle karı ladım. Çnnktı de
diğim gibi onunla çok doattuk 
ıonra aordum: 

- Ne haber Martina? 
- ilk •ereceğim haber Oglls-

tanın kaplıcalardan çok istifade 
ettiğidir. Ogilstayı zayıflattık. 
Artık teni genç bir kız teni gibi 
oldu. 

- OgOstanın seyahatinden 
memnun olması bizi mesut eder. 
Başka ne yar? 

- OgUsta raporunuzu bf:ııat 
okudu. Çünkn ıizin rumcayı ya• 
ııp yazam&dığınızı anlamak isti
yordu. Raporunuz onu çok hoş
nut etti. Sizi intihap etmekte 
isabet gösterdiğini başvekile söy· 
ledi. ÇnnkO bu sayede mahbus 
prensler ölümden kurtuldular. 
Sonra OgUsta ıizl bu me
muriyetten affedecek, ve tekrar 
taraya alacak, hem de ıimdiki 
rUtbe Ye maaşınızla. Y .alnız yeni 
bir muhafız bulunciya kadar 
vazifenize devam edec•ksiniz. 

- Bunlar n hepsi gllzel ha· 
herler Martina! çok teıekkür 
ederim. Başka ne var? 

- Daha ne olacak?! .• 
Her halde bir 9ey •ardır. 

Bu kadar ıe•indirici haberler 
bedava olmazl 

Bunların bedaYa olup ol
madıklarını artık kendin keşfet. 
Y alo z sana kardeşçe bir nasihat. 
GDn geçtikçe ilerliyorsun. Her 
halde kıskananlar Yardır. Dik· 
kat et. 

Doğru aöyliyoraun. •• 
Bu sırada yıldızın pek pa~ 

lak. Belki OrDıta senin 1ıldı
ana tapmıyor Ye gece gOndilz 
1enden bahsediyor. Bir iki defa 
Hol kaplıcalara çağıracaktı. Mab
puı prensler olmasaydı. muhak· 
kak -'eni getirtecekti. 

Yal,. 
GCSrilyoraun ki tallba pek 

açık. • 
Şimdilik 6vle... 
Şimdilik mi... Ham senin 

dr.tmanın olsam da fU a6ziln0 
lmparatoriçe1e naldebem seni 
f'9na halde kı•randınrdı. 

Fakat HD benim doıtum-

ıunf 
Ondan biç şOpbe etme. .• 

Şimdi sana son haberi Yereyim. 
Ogüsta bu akşam yemek-

ten sonra seni bekliyor 1 
Başüstüne .•. 

M ırtina yazifesini bitird ıii 

için ayala kalktı. aellm verdi 
Ye çıkıp fİllL 

Emre itaat gerektil .. 

* Muayyen zamanda saraya ,ıt-
tlm. Beni hemen huaust daire 
kumına { 6tDrdOler. Beklendiğim 
beıbelli idi. Mabeyincilerden biri 
beni görilr g6rmez, yerlere kadar 
eğilerek biraz oturmamı rica 
etmiı Ye çıkıp gitmiıti. 

Oaun gitme•i Ozerine Martina, 
:=::::19 

BugUn ' 
MELEK Sinemasmda 
Haftanın en çok beğenilen filmi 

BAL AYI 
Mümessillleri: 

BRiGiTTE HELM 
ALBERT PREJEAN 

Fransızca sözlü, Fransızca ve 
lıalyanc'l şarkılı 

lllveten:Paramount dUnya 
havadisleri gazetesi. 

GLORV A Sinemasında 
29Mart Çartamba akşamı 

saat 21,30 da 

rlUSIKI SAN'ATKARLARI 
CEMiYETi 

tnrafı 'ldan t ·r ip edilen n Safiye 
'e Ettaly• Hl\nımların iıtirakile 
35 kış1lık Alaturka konser 

f latlar ı 75- 100. 150. 20() 
Biletler •!nemanın ıitealnde aatılD'aktadır. 

,.ELHAMRA•l 
Sinemasında 

BOYOK MUVAFFAKIYET l l 
Türkçe sö~lü· Şarkılı- orta oyunu 

Taklıtlı halk komedisi 

OüGON GECESi 
Oynayanlar: NA ş i T .. HA z 1 M 
HALiDE -ASIM El. HAYRI -
MUAZZEZ va Ali Beyter. 
SAZ: MES'UT CEMiL 

Bey id,tresinde 
Filme ilave: ARTiST KANI 

f,raıısızca özlü. t' 

29 Mart Çarşambadan itihar~n 

OPERA'da 
Halkımızın tanıdığ , pek sevdiği 
CHARLES FARRELL ve 

JOAN BENNETT 
tarafından li!msil edilmiş 

MECHUL ADAM 

resmt beyaz elbiseıile geldi Ye: 
- Biraz erken davranm fStn r 

dedi. Tam bir Atık gibil Amme 
isabet olmu1- Ne diye böyle 
zırhlannla, silAhf annla geldin. Bu 
Yakit, imparatoriçenin huzuruna 
baylo girilir mi? Vazife baıında 
mııın ? 

- Vazife batında olduğumu 
zannettim f 

- Yanılmışsın. Haydi ı.ırh
larıru çıkar. Çün"i imparatoriçe, 
yemekten •onra zırh görürse 
lltUyormu1e Ben de aana yardım 
ederim. 

Zırhlarımı çıkardım •e mavi 
elbisem içinde kaJdım. Martina 
yino beni beğenmedi : 

- lmparator~çenio huzuruna 
bayle çıkılır mı? 

Seıimi çıkarmadım. 
Martina ellerini çırpb Ye bir 

haremağası içeri iİrdi. Martina 
ona bir ıeyler ıöyledi. O da gitti 
ve bir elbise ile döndil, bu elbise, 
altın i~emeli ipektendi. Onun 
gibisini ancak asılzadeler m~ra· 
ıimde giyiyorlardı. Bana göre 
biçilmiş gibi olan bu elbiseyi 
giydim. Martina kılıcı da çıkar
mamı İ.;tedi. Fak at reddettim: 

- Kıbcı çıkaramam. Onu 
ancak imparatoriçe emredebilir. 

- Pek alaf Zaten ben de ona 
dair bir emir almadım. Fakat 
dikkat et. Biz b!l elbisenizin .-en-
gi ile boynunuzdaki gerdanlık 
taşlar.nın biribirine uymalarına 
itina ettik. ÇünkU imparatoriçe 
biribirioe uymıyan renklerden 
hoşlanmaz. 

-Aman Martina ne diyorsun? 
Ben bir insan mıyım, yoksa kur
ban edilecek bir hayvan mıyım? 

- Allahaıkına &usf 
- Peki, peki! 
Tam bu 11rada bir mabeyinci 

geldi ve imparatoriçenin beni 
beklediğini ıöyledi. 

Maztina: 
- Haydi, dedi. Sana muvaf· 

fakiyet dilerim •e maifımat bek· 
lerimf 

Mabeyinci önde yllrndn. Fakat 
kabul salonuna r ideceğimize im
paratoriçenin hususi yemek da
iresine iJerledik. lmparatoriça 
yemek masaıınm önünde oturu• 
yordu. Masanın üstünde ıarap 
Ye yemiş Yardı. lmparatoriçanın 
karş .ıında yeglne oğlu Ozüıtos 
Koıtantio oturmakta idi. 

Bu akıam 21,30da 

AYNAROZ 
KADISI 

Pazartesi akJ8mı 

Kafes Arkasında 

( Aral<a~n nr ) 

&11n&ul Btttdlvnt 

ıehir1i"yatttosu 

111111111111111 
En kuvve/ıinin d<'lıli, her hükme 
halta aşk mahkemesine bile 
icrayı tesir eden zamanın en 

müessir bir mevzua malik Salı akşamı 
~Llll 
illllllll ~--m•u•az•z•am-•Li•r •fi•ılllmlldliirii. .. -•' GUıi& Ş Batarken 

Fak at timdi anlatacağım oda
yı gördükten aonra bu niyeti 
sonuna kadar götllremedim. 
Beyaz H deliksiz yeri kal
mamıı duYarlar, Çamurdan ıl
rllnmiyen yer, yer delik bir d6-
ıeme. Demir deatekler Uzerine 
tahtalar azatılmlfo Bunlar yatak
lar. Üzerlerinde, yorgan olduldan 

1 

•oylenmeden anla11lamıyan kalan, 
ve ıimıiyab, yırbk yarlık paça""' 
ralar. Bu yorganlar o karyolalar 
Uz.erinde hem yaahk. hem till .. 
hem battaniye, hem ca,...E ifbal 
ıarDyorlar. 

Eıki bir gaz tenekHI içine 
knl doldıırulmut. kütler Ozerinde 
ıönmeai yaklqmıı iç parça atq 
Yar. 

Uf ak, Ye üzeri ainek piılik
lerinden 6rtülm0ş bir kötQ ampul, 
glindilz vakti kAinah dolduran 
ış .ktan bi11eaini alamıyan karanlık 
oda benzerine bir nebze aydmlak 
serpmiye adeta çabalıyor. 

Mangal •azifeıini gören te
nekenin içindeki Oç parça ateıin 
konduğu yerin yanındaki yatak· 
lara benizleri sararmıf, yıpranmıf 
on kadar işsiz genç top1aomif, 
ummıya çalışıyorlar. 

lc;eri girdiğim zaman bu, 
baılan biribirioe yaklaşmış insan 
kümesi, içine büyük bir taj 
atılmış havuz sathı gibi karıştı. 

Kalktılar, toptan aelAmlaştık. 

Bana, hasır ve arkalıksız bir 
sandalyede yer gösterdiler. 

- Kimsesiz yurdunda oturan 
ıizler, he;: ioi.ı dünyada yalnız 
kalmıı insanlarsınız, bu muhakkak. 
Fakat hepiniz işıizmisiniz? 

İçlerinden birisi, gözleri zeki 
ile parıldıyan on aekiz yaılarında 
bir delikanlı cevap verdi : 

- Aşağı yukanl içimizde bu
gl\n çahımakta olanlar yok de
ğil. Fakat ıöyle bir hesap eder
sek, hepimiz, haftada ancak iki
ıer glln iı bulabiliyoruL 

- PekllA, belediye ıize yal
nız yatak .erm~ Bu haftada iki 
gOnlnk kazancınız sizin çalışma· 
dığımz günlerde karnınw doyur• 
manıza yetiyormu? 

- Tabii yetmiyor. Onun ha
ricinde, Lirglln kazanan arkada
tımız iki çalışm:yan arkaJaşına 
bakıyor, içimizde yemek pişirme
sini bilen birisi var. O parası 
olduğu zamanlar bir tencere ye
mek pişiri; , hep bird~n baı:na 
geçip kıt kanaat karnımızı doyu
ruyoruz, paramız olduğu aaman
da borcumuzu ödüyoruz. 

- içinizde en fazla tahıill 
olan kimdir? 

~ 

- Vallahi, bepiefzln iptidai 
tahsillerinıix var, rllştiyeyi bitir· 
miı iki kişi de var. Bizim çoğu
muz Hn'atklrız, kimimiz elektrik· 
çi, kilftimiz, marangoz, kimimiz 
doğramacı, kimimiı kunduracı. 

• kimimiz demirciyiz. 

M A J 1 K 't e ~1------,... Sabahları bep birden buradan 

·ıç·ıM·ızDEN e·ıRı·s·ı çıkarız, fabrika fabrika, yer yer saatlerce iş arama peıinde koıa· 

Jt~ilmini seyreden bınlerce hnlk rız. Bulanlarımız çalışır, bulam.-
• • yanlarımız buraya döner. İçimiz-

B R I G I T T E H E L M den birinin çahşbğı yerde iıçl 
... f d ·ı · b d d. ı l llzım olursa, derhal gelir bur.s• 
ı.ura ın an çevrı mış un an a ıa ğüze bir fiJm görmedıklerini 

beyaıı etmektedirler. dan kAfi derec•de arkadaı alıp 
illveten: .Radyo dUn~a havadislerh Berlin'dc Rayştag ııötUrilr. 

hıııa .. ınıi.1kı yangın. Aınenka Hei ~ H 1mhm·u w yamlan c;uikasL içlerinden birisi gtlldOı 
- Gazeteler ikinci tabı çıkar-

'I 

Ki,,..si:ıler •""'•• luıp,,..,,. 

dıklan gllnl• blslen ... clotar. 
O zaman mlftuilik ya..,. 

Baıka birial ftliyetleriaclea 
tiktyet ederela 

- Belodiye, dedi, bize banp 
da barınabilecek bir 1er , ... 
termekle çok bliyllk bir iyilik 
daha yapmq olda. Fakat •if 1ok
tur" diye llzerine leYha aaarak 
kapılarını kapatmamakla, bizlere 
bir azda o buauata J•rclam et
mekle yapacağı iyilik kalplerimizi 
hudutsuz minnet hblerile doldu
racak. 

Bir diğeri: 
- Biz, dedi, lleplmb, baba

ları bu toprağa el uzatanlarla 
boguıurken caa •armif ıehitle
rin, çocuklanJIS. 

Babalanmazıa kanlarile ıalaa
mıı olan bu toprakta bira daha 
gözetilmeyi iatememizi çok g6r• 
haklı olmaz Allln&. KimHaiı oJ. 
mak fena bir f~Y. fakat muha• 
kak ki leke dejil &aDDınday& 
Halbuki çok kimaeler Yarclar ki. 
kimsesizler JUrdaadaa bahaed.
ken, aerseriler ratajl. demi7e • 
yardır.yorlu. 

Geçenlerde arbclaflard• W
rlıl bir yerde bir ceset ılımllf. 
"Zabıtaya haber werirıem, Wld 
ikramiye yerlrler,. diye dllfllamllf, 
gidip haber Yermif. Çocup 
zannaltına aldılar. lılaaaalalD
tan yakayı llJWUICIJ8 kadar epl 
zorluk çektL 

Samimi Ye beyeeaah fikl7• 
leri bitip tükenmiyordu. 

Ak,am ayr hrkea aorduma 

- "İş bulama1orml,. c11,_. 
aunuz, nasıl aerelerclea, ae tekU. 
de it istiyonUIUIJe aedea ver.U. 

yorlar? bunt.n bitaraf bir ... 
rl\tle anlayabilmek iatiyorum. ip. 
Dl.den birioizle birala .. b .... 

itibaren it isteme mlncaatlanM 
beraber gide:im. Mamklıa ..Wa
ğu kadar yakmclaa '•klMdebile-
yim. 

Hepsi blrd-
- Hay llaJ, UJ hay, • _. 

man iıterıeais Be1iml d.mı.. 
Ayasofyadan uzalda..,kea, U. 

namı taf ıyan bu çocuklana ylrek 
Ozen yaziyetleri kalbimi tllrll 
tOrlD ızlıraplarla doldurmvıta. 

Fakat belediyenin himmetile Ga
latada yeni açılacak olan kimae
•izler yurdunu dlltllndOkçe acıla
rım azalıyordu. - Naci Sadullah 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hnkkı nıahf uzdur. - Nasıl ıloJda 7 .. 

................................ 
1 t.frika No. 104 

Nasıl )'; d 7 aşa ı .• 

Nasıl Ôldü? .. 

Eğer, Kapıdan Çıkarken Onu Vurup 
·Öldürebilirsem, Ne Ali! .. 

DlSrt gOn evvel, Niyazi Beyin, 
bu gece ( Manastır çetesi ) nio, 
ıimdi de EyOp Sabri Beyin dağa 
çıkması, artık vaziyetin ciddi bir 
hal aldığını Şemsi Paşaya anla· 
byor ve onu daha ıedit ve kahir 
tetbirler aldırmıya mecbur edi· 
yordu. Ayni zamanda, henllz 
Manastırda bulunan bazı zabit 
ve kıt'aların da harekete hazır
landığı kendisine haber verilmi~ti. 
Buna binaen Şemıi Paşanın telAşı 
gittikçe arbyor; Anadoludan 
nakledilecek fukamn biran evvel 
gönderilmesini iıtem~kle beraber, 
elindeki ku. v .:tlerlo asileri derhal 
tedibe giriıeceğioi, hatta, lıtan• 
boldan istenilip te bu emre itaat 
etmiyen zabitanı idam edeceğini 
Mabeyin Baıkitabetine bildiri
yordu. 

Manashrdan, her tarafa uza• 
nan telgraf telleri, Şemsi Paşanın 
hazırlamak istediği bu kanla 
hailenin tasavvur ve p!Anlarını 

her tarafa neşrederken, bava 
kararmıf, yavaş yavaş yağmur 
yağmaya baılamıştı. Havanuı bu 
kasveti, kahve köşesinde bekliyen 
ve, ateıten daha ıedit olan inti· 
Karın ıstıraplarını çek"o Atıf 
Beyi gittikçe ıinirleştiriyor; her 
geçen dakika, ona ölüm acıııo
dao daha beter geliyordu. 

Bu Hnada Silleyman Aalrerf 
Bey, ıık sık gidip geliyor, her 
defasında bir haber getiriyordu. 
Heyeti merkeziye, nihayet topla
nabilmişti. Her ihtimale karıı 
mühim tedbirler alınıyordu. 

Merkez Kumandanlığı tarafın
dan, gQya Şemsi Paşayı muhafaza 
Ye aelimlamak maksadile Mülhim 
Niyaıi Bey kumandaımda Mana .. 
tar ikinci redif efradından mUrek
kep ıekıen neferlik - Cemiyete 
manıup Ye yemin etmiş • bir 
müfreze getirilmif, telgrafhanenin 
civarındaki aokağa yerleştiril· 

miıti. Şayet, At.f Bey Şemsi 
Paşayı öldüremezse, bu müfreze 
ailah atmıya başlıyacak, bir karı· 
tıkhk :çıkaracak, bu esnada da 
Şemıi Paşanın icabına bakıla· 
cakta... Bundan maada, Manashr
Reıne yolu ilzerin do ( Gev art ) 
me•kiinde bAkim bir noktaya da 
bir ıüvari müfrezesi gönderil· 
mişti. Bunlar, orada puıJya ya· 
tacak, her tOrlll teıebbllslere 
rağmen Şemsi Paşa Manastırdan 
kurtulup la Reı1neye gitmiye 
tetebbllı edene, pusuya dUşllrü
lerek Oıerioe kurtun yağdmla

eaktı. 

Atıf Bey, bnknmetin karıı· 
aında Şaban ustanın k1raathaoo
ainde oturmaktan bıkıp usanmııtı. 
Ara aıra, kalkıyor, kısa meaafe
lerde dolaşıyor, uzaktan garnnen 
telgrafhaneye bakıyordu... ikindi 
Takti olmuştu. Şemsi Paıa daha 
balA telgrafhaneden çıkmıyor, ça
k cağına dair de bir emmare gö
rünmüyordu. Atıf Bey, bu 11kıo
tıh 6lllm dakikalarını yaşarken 
Süleyman Askeri Beyle heyeti 
merkeziyeden topçu m014ziml 
Kayserili Ziya Bey gelmiı •• 
arbk oDun da kalbine biraz ıu 
Mrpilmiştl... Şimdi bu Uç arka
datt birloşmitler; aaıinonun k&o 
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Maaaabrda, Drabor boyunda, Şemıl Pııanın vurulduğu yerle Mahmut Be)'lıı evine 
atderku takip ett.fl yolun kroklıl 

Ş•m•I Pafanın ltanlı aklbellne 
•ahne olan, Manaalırda 

Drahor boyu 
Atıf, Zıya, Silleymın Aıkeri Beyler, hld • 
ıcden biraz evvel X işaretli yerde blr:e r 
•itler; Ş.mıl PqaDın buek.te hazır an
daj'ı -D daklkalan burada bckfe..,lflerdL 

ıesinde ayakta duruyorlar, telg
rafhanenin 6nUndeld gözcüden 
haber bekliyorlardı. 

Nihayet, aaat (alaturka) ona 
geliyordu. Evveli bir suvari mlif· 
rezesi, hllk6met tarafından ağır 
ağ.r gelerek Uç arkadaşın 6niln· 
den geçti; telgrafhaneye doğru 
gittL Yine bu esnada, telgrafha· 
ne civarındaki aokaktao dört atlı 
bir araba çıkarak telgrafhanenin 
önünde bir devir yapbktan sonra 
kapıda tavakkuf etti. Telgrafha
nedeki vaziyeti tarassut eden 
göıcil de gelerek hareket hazır
lığı görUldUğüoU haber verdi. 

Üç arkada§, biribirJerinden 
ayrıldılar. Şu anda hislerini da· 
ğıtmaktan korkuyorlarm·ş gibi 
ıusuyorlar; meliil nazarlarla Atıf 
Beyin yüzüne bakıyorJardı ..• 
At.f Bey, arkasında beyaz 
ceketi, feıi bir az arkasma 
eğriımiı, kılıcımn kabzaaını aol 
kolunun altına almıı olduğu hal
de, eğır ve metin adımlarla yO
rOyor, telgrafhaneye doğru ller· 
liyordu. Gittikçe tiddelinl arttı
ran yatmJ rağmen, telgrafba
nenio &nOnde oldukça kalabalık 
bir 1eyirci kOtlesl Yardı. Mulia
fız1ar bunlara •e• çıkarmıyorlardı. 
Şnpbesiı ki, bir ıuikaattan !cor· 
kulduğunu halka hiaıettirmek 
lıtemiyorlardı. Bunlar, udece 
mauerlerini omı:zlarına aamıı, 
kapının iki tarafına aıralanarak 
etlannan remlerini tutuyorlard .. 
Böyle olmakla beraber, yine 
mütecessiı nazarlarını mOtema
diyen halkın Qzerinde gezdiriyor 
Ye ıinsi hareketlerle filpbeli bir 
adam olup olmadığına keıfe ça
laııyorlardı. 

Atıf Bey, bu vaziyeti rörllr 
g3rmez, fUDU dUtOndü: 

1 
- Eğer, kapıdan çıkarken 

onu vurup öldUrebilirsemt ne ala .. 
O;madığı takdirde, berşey mah
Yolacakt r. 

Böyle olmasa bile, 
birçok kan dökül'!cek, 
taraftan da bir hayli 
verilecekti. 

1Uphesiz 
her iki 
kurban 

( Arkası ,.ar J 
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Paralar (aatıt ı 

~~ru9 

1 do'ar 
"1 fı. Frananı 
rn liret 

726,- 20 kıırn 
213,00 l f'l'n Avııa. 
J'Tl),00 1 Pczeta 

knrıııs 

120,-
26,00 
17,
~.oo 
24,()() 

218,- J Mark 
J 17,00 J :dotı 20 fr. Belçika 

20 drdml 

20 ''· lnlçr• 
20 leva 

2!1,00 ı Pengll 
1122,- 20 ley 

30,-
23,-
63,-

1 flo.rla 
26,00 20 d · nı&r 
&,- ~ Cervoıaet --• Çekler 

Lo.,dra rn, Prag 15,91 
Nn • JOrll r,47375 Vfy na '4,2792 
Parla 12,03 Madr t f,"85 
Mllıno 9,2.1 Berıı'1 1,9731 
BıOkaol ~,38} V11r~ova ·~ı 
Ati na E2,1325 P<'fle 3,93 
Cenewıı 2,4525 BU tre~ 79,7175 
~orya ı7,2925 Re!graı !!4,9925 
Amatoırdam 1,175 lıioıı"ov• 1089 

Hisse •enetterJ 

~'\__ Vr:\ 
ft Bank.(Nama) 10, 15 Anado'u 9' ıoov: 375() 

., (HAmile) il,- Şark o. Y. '. 46•U 
• (Mileu •) 1 lö,- lsı T ' 

• 5 • raoıvay 5 .;o 
Oımanlı Ban"9 ol ,- O '• 
fe inik • 5,9l T ıkkildar •<1 11,00 
Ş:rketl Hayriye 15,00 er oa 35,!)) 
Ha iç 0,9t> Ha.,..,gazl 'n.-
AaadoJu '660V. *23,50 1 elefoıı f3,g) 

• '41.0 P. 23,60 Bomo.ıtt :t\50 

E•lulm ve Tatevuaı 

J,;m 

f.tıkra'lı Dahili 117,CO 
Dliyuı.u Mu. 58.00 
GOmrOlr. 8,50 
Saydl mah1 6,60 
batdat tertip 1 9.2' 

" • JJ u.13 

BORSA 
Tahvllll· 

J..ira 

TUrk Altı• 935,00 
lng. • 10,52 
fr, • 8,~ 
R.ıı • 10~ 
lleeldly• 82,00 
bankı1ot (Oa. B.) 230 
Kalın be,ıblr'ik altını 

\ Llimb .. rıyutJ <MJ,2.i 
'Astı) 46,2.i 
\hıaıuit) 'tı,2.) 

Llrl\ 
ReJl -4,4() 
Tra111vay 4,91 
Rıhtı 11 18,l:i 
Oaıı.bdar au 170t-
Tuko. 41,AJ 
EJeı&trıı. • -,-
HAR:CI 

MeakOJlal 

Lira 
fRqat) 48,J.'J 
( v •ıılt) tt>.2.i 
lnce b~flblrllk aJ ıa 
(CGmbwı7eı ı 4..ı,:iJ 
(Ha"'•tJ 11"11a.ı i>V,JJ 

(RefatJ • 4o,~J 
( Vwtj • 48.Jı1 
~ Kr.Fo. 1836 Jd.c, 

• " •• WJ Jı.13,0J 
• • " lılll b75.00 

(•) Yıldı& lfarcUile. buJrllD mua1Dele 

aiirmemlıtıı. 

Kocası Ölen Bir Ana 
Çocuğunu Satıyor ••. 

( Baftarııfı 1 iııcl aayfa•1a ) 
Kucağında satmak istediği ya.
rusunu tutuyor, arkaamda da 
boy boy öteki çocukları •.. 

Konuşmıya başladık: 
- Siz çocuğunuzu 

muşsunuz? 

1 satıyor- I 

Hasan ölünce, bu •lb kişilik aile 
elim bir vaziyete dü~mliı'er ... 
Ekmek f araıı için ıunu bunu 
satmışlar, babadan kalma az bir 
paranın son "Unlerd" d dibi 
görUnmiye başlamış .. 

- Aaah .. 'EvPt. Ne yapayım? 
Ciğerparem sütsüz kaldı. Elimde, 
avucumda bir şey yok ki. Kör 
olıısı hayat insana bet doğrultu· 
yor mu? Kocam ölünce böyle 
periıan kaldık. 12 yaş oda bir 
kızım var. Ortaköyde tütun fab
rikas nda çal.şır yavrucuk.. Gün• 
de 30 kuruş alıyor ve biz bu 
paracıkla nafakalanıyoruz. 

Fakat gel gelelim, bu 7 aylık 
yavrucuk ıüt ister. Bu sefalette 
buncağızın sefil olmas nı isteme
dim. Varsın birisi alsın. Tapuıile 
ıenedile vereceğim birine. 

- Kaç liraya kadar ? 
- Kaç lirası •ar mı? Snt 

hakkı iıtiyorum •• 

- Snt hakkı ne 1kadar bir ıey? 
- Eh şöyle yOz, yüz elli lira 

veren olursa, Semihai:ığ.mı ona 
vereceğim •• 

Patice H. , kucağında blSn, 
bôn bakan, yumuk yliılO, kara 
gözlü yavrucuğun çenesine do
kundu: 

- Hanımış kızım,. Guuuk •• 
Hammış evlad m... Semiha.. Ev
ladım .. Ah kurban olsunlar ıanal .. 

Hat;ce Hanım n 12 yaşanda 

Melahat, 9 yaşında Feriha, 5 ya· 
ımda Bedia vo 7 aylık Semiha 
isimli dört çocuğu var.. Bir müd
dcst evvel Taksimde bir otomobil 
kazasında ölen 17 yaşlarında Rifat 
İ!İmli bir de erkek çocuğu Yarmış. 

Hatice Hamm 20 sene kadar 
evvel evlenmiş... Kocası Kopuk 
Haaan, tramvay ıirketinde ~mele 
inıiı.. Birkaç ay ev.el Kopuk 

, 
Hatice Hanım kucağındaki 

yavruyu gôğsüne bastırarak uzun 
bir ah çekti: 

- Bilmezsiniz, insan olmak 
öyle güç şey ki... Yaş9mak için 
mutlaka acı çekmek IAzım •• Kim
bilir ben çccuğumu aatt ğım için 
bana neler diyecekler ? 0 Böyle 
kalpaiz ana olur mu imif, çocu
ğunu satan ana da ana olur mu 
imif, ne hain kad nmış" diye fena 
fena düşünecekler. fena fona 
•6ylenecekler •• 

Hatice Hanım, ayakları di
binde oynaşan, soğuktan titreıen 

'gOzel, f alcat bakımaız yDzlO 
çocuklarım g 6ıtererek bir daha 
ofladı: 

- Of J Bunlar olma1L. Bun
lar olmaaa, ben dert çeker mi 
idim? Ne yaparsmız? Allah "Ver
gileri.. Mahallede bu çocuklara 
herkcı ., güzel ,, der. Bu gftzol 
yavrucuklar bu hayatla körpele
tirler mi ? işte ben de bu 7 
aylık ciğerparemi bir bayır sahi
bine vereceğim. 

Belki Semihacığım •ıcak bir 
yere düşer, nazlı bl\yütUlilr. Ha
nım hanımcık olur da, heylerl• 
evlenir.. yeter 'ki evlitç.ğım 
'Uesut olsun ... 

- Peki ama, bu aut hakkı 
olarak istediğiniz 150 lira çok 
değil mi?. 

- A efendim.. Be yaTrucuk· 
lara kim bakacak? Gündo otu2 
kuruşla dört kişinin karnı doyaF 
mı? Ne yapay m?. Kızımı aatmaı· 
sam hem buncağJz sefil olacak, 
hem de biz ... 

Allah gilnahlarımı affetsin!. 

ı t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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latanbul - (1:.00 m) ld Saz Ni
hal H., 18.45 ürke tra, 19.30 vcrom 
hakknıda konfcııans. t1 .3J grnmofon, 
aj .ne '\6 borea haberi, saat ayarı. 

Ankara - (15;,8 m.) 12.30 Aıı· 

karapal:ıs Orkestrn-ıı, 18 alaturka aaz, 
18 40 gram• fon, 1!).10 alaturka 11;ız, 

l!) 4ıJ gramofon, ~O, 10 ajıns haber· 
lorl Vd tı wa raporu. 

Peıtc - (ü5 J ın.) l 8-H5 Cazbant, 
20 Novelı koııuş n •l»-r, 20 6 •Si hay ot 
)nlnız (Eııfiıı 11e11ls) • i"iıu i I.ohıı.r'ııı 

opuroti, L3 H .b rlcr, ıullt .Lkiloerı Slgan 
ve caz mue kıel. 

Viyao1 - (:; 7 ıu.) 17,.j) Al\f&m 
koııs ... rl (CTa gl or~er takımı), 19.16 

k .mu' ııınl ır, :.0.15 neş'e 1 tllr ı lar 

(P yaıM ve bariton ıar,ıcı, '' •.05 •Da· 

rom,.trecl e birl a a tızorınd ·~ (Dor 

Bilronıetorma~bur auf 7..a ıt'eriııaol) 

lslrull mu .. ikill tuwsıl, 23.15 Hol:z.or 
tnkımı. 

Milano- Torino - FloranH 

:!O konu9ınwar, pJtH, 21 haherlor,plAk, 

2':! MilA.no ekalasından, •Guldo dol 

J>opolo:- iııfruli Robiani'nln op<>rası. 

Roma - (441 ın.) 21.jO •La casta 
Suzanna> 1Blnıll Oç perdelik 11perei 
(Jean. Gllber). 

Pra~ - {488 ın.) 18,4!> plıtk, 19 
Almanca musikili ncşrİ.)&t, korıu9mıı· 

l~r, 21 k:mıık orkestra mııs kisi, ha· 
bcrler, 231;!6 BratisLn•a'd11n: S gan 

musikisi. 
Bükref - (3!>4 m.) 11 Amele 

nc9rlyıı.tı·Ayin-rııht koro mııs.kiei, 12 
Erıcsko orkestrası, 18 p'Ak, 1 l,41 kcr 
nu9rualar, 14 plA•, 18 Marko orkestrası 

19.15 keza 21.05 )foıart'ııı •Don Juan 

OJlOCA!o!I, 

Varşova - (141:? m.) 19.· o hafif 
ınu6iıd, :'1 hayal l crvcr kadı 'l ismin· 
de bir opor"t, 2:J.l5 dans havalan. 

Peşte - (5-o ın.) 23 (Verdlı den 
mubte ıf tarkılar, 2 J.aa konf rana, 
21 gramofon, 28 opera orkestrası ta• 
rafından konser. 

Viyana - (518 m.) 21 halk kon• 
seri, 23.35 dans havaları. 

Prag 1488 ın.) 10 30 alıııaıı ca 
kcıııfer.ıııs, ~1.10 lngillzce dere. 1'1.40 
~man konser·. 

Z.rıh - (459 rn.) 12.81) llcrıı den 
verilecek bir konfcr::me. aonra 1- lnel 
ı<e foııi. 

Bükret - l394 rn.' 12.J 5 radyo 
. or tıııtrti.Sı, :.o rooıanya 9ar .ıları, ın .4~ 

ç fte piyano. 

Brealau - (8!?6 ın.) 20.0:'ı radyo 
eırı.tıstrası, 2<! l..ondradan ııakleu 
a.ıloo orkl'ı.tr.ıeı. ...... 

Yunan KomtJnistJeıi 
Atina, 26 (Husu•i) - Komü

nistler dtin gece Darülfünun mey
damndaki heykeUeri kum.n boya 
ile boyamışlardır. 

TAKViM ---
Gtı 

31 -
PAZAR 

26 MArtT 
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Kuıa 
933 1J9 

Rumi 
:.ı.6 - Zi kıado 1351 13 • Mart • 1349 



iSTANBDLDA: 1 Bir ÖIUnUn Hlt1ra Defterinden 1 , 

İNGILlz CASUSLARI 

Tunç Yüzlü Casus Hi~bir Mukad· 
dimeye Lüzum Görmedi 

-48-

- Gretayı i6rdOnDzmD? 
- Ll•.m gelea tafıilltıda 

aldım. 
- Miıter Jorj? 
- Size tqekkBr ft 1ellm 

ediyor. 
Ônllmde duru paketi ıa.te

Nrek: 
Bunları alacakmtıını•? d .. 

dlm. 
Tabu Şimdi ıatnrecetha., 
Fiatı beı bin lira Greta 

llyledi değilmi? 
- Evet.. Greta alze .ayllye

cek, dedL 
Bir m'1ddet gOya konuıtuktaa 

aonra masanın llzerindeld uraren
tiz paketi ahp ıırroldu. 

Göynllm heyecanla kabanp 
iniyor, ateıll dllfllncelule bey
aim yanıyordu. 

Miıter ( Kened) gittikten tonra 
çok durmadan gulnoJU terı
kettim. Doğru Gretanın Perihan 
aokatındald e•ine aittim, Gr.ata 
ancak iki uat aonra l'eldl: 

- Nerede kalchnı• madam? 
dedim. 

- Bebekte idim. 
- Miater (Kened) 1 ıördDnlı-

mll / 
- Sizden aldıia Yeaikalan 

ıetlrdL 
- Mister (Corç) g6rdllml? 
- T abil, memnun oldu. 
- Kıymetinin bet bia Ura 

oldujunu elbette ılylediab. 
- Her ı•Ji anlatbm. Elimde 

meYcut mal6mata •e taftillb bep
llnl Yerdim. Bu ıeyahatimlzdea 
Miater Corç fe•kallde memnu .. 
dur. Mister (Kened)in lizden alıp 
getirdiği Yeıikalarada tetkik ettL 
Ne ıuretle elimize sıeçirdiiimizi 
en ince teferruatına kadar an
latbm. 

Bize ba yardımı yapan feda
ktrl ia J•pao S. beyin Ufağına 
talebi Teçhile beı bin lira •ermek 
lllzumunu ı6yledlm. Yarın bizzat 
Miater Corç buraya ıelec:ek Ye 
aizinle 26rlifec:ekUr. 

* Zaman seYale pldaıırlre 
euua ıebekeainin reiai Gretanm 
••ine geldL Tunç yDzlll cuua 
hiçbir mukaddimeye l8zum 16rı
meden: 

- Omldlmia bizi aldatmadı. 
T etkillbmıs cidden kıymetli bir 
unıur kuaDIDlf oluyor. Kı1a za
mandaki muvaffaklyetlerdea do
layı ıLzi tebrik •e tetekkDr ede
riat, dedL 

Greta onlara mufaual malt. 
mat Yermişti. Buoa rajmen M~ 
ter Corç birkaç aual ıırala~ıktan 
aonra, bazı menularda mlltalea
IDI almaktan da farii kalmadı. 
BltUn bu auallere ben ıayet 
kıaaca cevaplar vermlttlm. Bu 
aralık Gretanm baZa teclbiraizlik· 
lerini ıikiyet ederek, cuua ka
dı na biraz itidal Ye makullt ta.
•İye etmelerini rica ettim. 

Miıter Corcua Gretaya kar11 
derin bir itimadı olduiu belliydi: 

- Siz öyle zannederainis, 
Maamafib Greta ber tehlikefl 
ı6rür " ou ,are laareket eder. 

86yle olmazsa, mu•affakiyetintz 
~ok mahdut olur, dedL 

( A. 8. ) pllnının ele geç
mesi için dlltllndlllderlml ıordtL 
Bu muyaff akiyetteu ıonra, bol 
bir latirabat için, bir iki aene 
mllddet Anupada aeyahatler 
yapmamın çok iyi olacatım .a,. 
ledi ve Ulve etti: 

- Size timdi alınan yuika
lann beı bin liradan ibaret llcre
tini •eriyorum. Bia lira da mu
rafa mukabil alze •eriyorum. 

Cebinden çıkardığı Ud çeki 
bana YerdL Bunların biri bet bin 
diğeri de bin lira azerin• hami
line Yerilmek tızere 1azılmı1b. 

Mister Corç A. B. plAnımn 
muhakkak biran enel alınmaunı 
bir defa daha katiyetle ı6yledik
tea ıonra: 

- Vazifenizia baıına ne Ya
kit hareket edecekıiniz, dedi. 

- iki yeya Oç gtıa aonra an• 
cak Miater, dedim. 

- iki iç gtın burada mı ka
lacakaınız? Buna neden IDzum 
ılrllyoraunuz? 

- Gretanın lize tafıUat ver
ditinl UDDedlyorum. Burada bir 
awkatl ılrlltmiye •• bir mu
ka•ele ıuretl hasırlamıya mecbu
razdL G6ya bir ticaret iti yap
mıy• uğraııyoru yal.. 

ZAYILER 
Gebze askerlik 1ube11ndeo aldı

ğım terblı teskereml karbettim. 
Yenisini alaoatımd•n e1kiılolo bUk
mtl yoktur. 

Gebzentn Tavıancıl karyeıılnden 
315 doğumlu lılebmet oğlu 

Omer 
§ Gebze ukerlik tubeılnden aldı

ğım terhis tezkeremi kaylıettim. Yeni· 
ıinl alaca~ı mdan eıklılohı hilk mO 
yoktur. 

Gebzenio Tav9aooıl karyealndeo 
808 dotumlu ha otlu Ali 

§ Gebze askerlik ıubeainden aldı· 
tım terhlı teıkereml kaybettim. Yeni· 
alııi alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Gehzenin Çerke91l karyeftnden 
904 doğumlu Üimaıı ot u 

Rıfat 

§ Gebıe as'kerlik ıubeılndeo aldı· 
ğım terhis tezkeremi kaybettim. Yeni· 
eint &lacnğımdan eıkiainln bakma 
yoktur. 

Gebzenin 1'epeaik köyilnderı 808 
doğumlu İbrahim oğlu HasH 

§ Gelıze aıkerlik ıu.besinden .~ı
dlğıın terhiı tezkercrnı . ~a7bettım. 
Yenisini alacağımdan t:ıskıaıaın bOk· 
mUy~h~ . 

G"bzenin Tııvıancıl karyeaınden 
318 dnğumlu AU oğlu 

Ahmet İrfan 
§ Gebze askerlik 9ubeaindoo aldr 

tıuı terhis tlıkeremi kaybettim. Ye· 
oislııl alacağımdan eskisinin hflkmQ 
Joktur. 

Gebzenio Tatköprfl nahiyesi Ka· 
raköylU Divani Hayrettin kö-

yUndeo Çımlllı oğulların
dan 810 dotıımlu Mehmet 

otlu IJe:if Ali 
§ Emlnöntt MalmUtlürlüğOnden 818 

liva uumarulle almakta olduğum 
maat cCkdanımı zatı mUhrUmle birlik• 
te kaybAttim. Yenilerlııt alacağımdan 
b0kfim1erl yoktur. 

Merhum Ali Bey sevceıt 
Fatma HaJ?lre 

§ Gebze askerlik f&bealnd•-n aldı· 
ğ'ımız aakert oilı.danları mızı kaybet• 
tik. Yen~rlnl alacagımızJan bUkttm
leri yoktur. 

Gebzede Serlt oğl11 SJLlp; 0.man oğ
lu İsmail; Mustafa otlu Ahmet; 

Osman Qğ u Reefp; Oaman 
ôil• Beidr, lamatt otlu 

Ahmet, lltlMyta • 
Cel&l 

- Peklll.. llç ılln aonra 
hareket ediniz dedL 

Miater Corç fazla durmadaa 
çıkb gittL 

Arkaaından ben de çıktam. 
Doğru Oamanh bankuına 

gittim. Bin liralık çeki paraya 
tahvil ettim. Casusların muhit ve 
teairiaden azade birkaç taat ge
çirdim. Akıama doiru, En•eria 
Galatadakl yazıhanesine uğradım. 
Orada yoktu. Geç vakit Greta
nın, mahut Perihan aokağındald 
erine d6ndDm. 

Erteai gOn Greta Bebele ben 
de avukat bir ahbaba gittim. 
Verdiğim uaalu llzerinde bir 
mukaYele bazırlamaaını, iki ıaat 
ıonra bunu alacağımı aayledim. 
Bu iıi bitirdikten ıonra Enveri 
giSrmek için tekrar yazıhaneye 
gittim. Beni g6r0nce : 

- Ne haber var dedi, it 
falaoauz yOrlldll mO? 

- Şimdilik mllkemmel. 
- Na11l veılkaları betendl· 

ler mi? 
- Hiç merak etme. Ôyle 

m&kemmel yapmlflla ki ben bile 
hayret •• tereddDtte kaldım. lıia 
ba faalı tamamile b\tmiftlr. 

- Bedava mı gittL 
- Mllmklln mil? Bet bin lira 

aldım. 
(Arkası nr) 

NOTA 
hminde bir haftalık Muılkı .Mecmuası 
oıkı1or. Memleketlmiziıa en tanmmıt 
muıikitfnaslannın mecmuaya ittiraki 
temin edllml9tlr. İstanbul Vi:&yeti kar
fHloda NUmuoe Jılatbauı, abone kay· 
dtna başlamııtır. 

latllnbul DllrdOncO lcr• Me
murluiund•nt Ortaköyda Pi9ml9-
otlu eok&tında eaki 88 yeni 64 nu· 
maralı hanede iken elyevm ikamet· 
g&hı meçhul Artln Arabiyan effo• 
dire• 

Eftik namı diğer Oje!li ve Makrubf 
'' Bayganuı hanımları Bebekte 
Frr.n1ız ldliıeal sokağında esas 8 
umum 149l numarada mukayyet S 
numara tle murakkam bir bap hane 
ve maballl m8'k.(lrde dere ıokağaoda 
eaas S umum 1586 • 51 numara lle 
murakk.aın k.eıa. bir bap hane v• ma
halle ve sokak mezkO.rde eaaı 8 umum 
1587 numara ile murakkam diğer b r 
bap hane ve mahalli mezkO.rde ayaz
ma mnkiinde 22 nunıarada bir kıt'a 
tarla ve lıtanbulda Nit ıncıatlk ma• 
halleshıde hamam sokağı ıda 21 nu
maralı bir bap dtıkkt.ıı n yine leta ı· 
bulda H~cıkttçUk mahallesinde körkçfl 
banı derununda 12 num ıra ile mu
rakkam maa mülk bir hap dOkkAn 
ged ği ve keza nıozkftr han derununda 
25 numara ile murakkıuıı maa mülk 
bir bap oda kl cem'an yedi parça em· 
ilkin iki humus hieae tayfaları Uz~ 

rindekl nz.ettirmit olcluğ ınuz ihtiyat 
haoıln rcfine lstanbul asliye mabke
mıııi ' tlnca hukuk da.iresinfo 24·12· 
931 ve 982-652 num:ıralı ili:nile 
karar udır olduğundan ili.mı mezkO.r 
berayi infaz dairem:ze tevdi edllınit 
ye adresinize tebliğ edilmek fizore 
gGnderilmlt IH de lkametglbmızuı 

meçhullyeti blttahklk aıilaııldıfından 
tl&neıı keyfiyetin tebliğine mecburiyet 
baul olmuıtur. 

nan tarihinden itibaren u gtln 
tolnde bir deyecetlnls Taraa dermey r 
nı &kal takdirde i11m hUkınünfln infaz 
.aııeee-11 tet>Ut makamına tatm olmak 
Gsen Ut.neıı ihtarı lıeJfıy.. maur .re..._. 

Maliye V ekiletinden: 
14/ 121932 tarih Ye 2094 numaralı kanun mucibince haaı 

FeYzlpaıa·Diyarbeklr demiryolunua Şefkatli lataıyonoadaa ıonr 
olan kıamının inoaaına tahıiı edilmek llzere yapılacak 12.000. 
lirahk iatikra:nn ., A. tertibini teıkil eden 4.000.000 liralık kıamını 
kayıt muamelesine 1 nlıan 933 te baılanacak Ye bu mllddet bir • 
devam ederek 30 nlaan 933 akıamı bitecektir. 

1 - Bu latlkra• Oç mllıavl tertipte ve beheri ylrmlfer Urah 
itibari kıymette hamiline muharrer tabYillerle yapılacaktır. 

2 - Her tertip birden iki yllz bine kadar numarayı taııyacakbr. 
3 - Bu itibarla tam tahvil altmıı lira itibari kıymetinde olup 

bunun için ber tartibe ait yirmi liralık tahvil tam tabYilia llçt 
birini temail eder ye ikramiyelere de o nlabette lftirak hak
kını •erir. 

4 - Bu defa kayıt muamelealne baılanan ., A,, tertibine alt tah
Yillerin ihraç 6ati ytlzde dokıan beı olarak feıbit edilmiftir. Yani 
yirmi liraLk bir tah•il bu mllddet zarfında on dokuz liraya .. tılacak 

5 - latikrazıu faizi % 5 tir. Bunun için bu tab.U bir lira la1· 
metinde yirmi kuponu ta11yacaktır. 

6 - Faizden bqka 1enede iki defa 18 nlaaa •• 18 teplal
enel tarihlerinde yapılacak '.8fİdelerde kaıuu numaralara 
qatıda yazılı ikramiyeler te•d olunur. 

Adet Tllrk liraıı beb~rhae Yekb Tllrll Ura. 
ao ooo ı ao ooo 

1 15 000 15 000 

3 3 000 9 000 

6 909 5 454 
289 ·~ 34 680 -300 94 134 

Yakanda yazıh miktarlar ta t1 tahYll llzerinden heıap ft tetblt 
edllmlt olop numaraaına ikramiye laabet edecek tertipludea h• 

birioe Uçte biri tevzi edilecektir. 
.. Alb ayda bir yapılacak kqldeler aetlcul teni edllecek ltba 

ikramiye miktarlarının ne auretle hesap Y• teabit eclllmif oldup 
&Jnca broılr halinde yapılan neşriyatla izah edilmiftir. Bu brofQr
letin kayit muameleıinl yapan bankalardan talep edilmul.. 

7- Faiz Ye ikramiyeler bu iatikra11n tamamen itfaaına kadar 
her tih ID reıim ve verl'ilerden muaftır • 

8 - Bu latikra• tah'filleri re•ml deftlr " mlweıeleree lm
•al ldue ye beledi1elerce Japılacak mluyecle, mllaakau " ma
kavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri laerindea bqabq 
kabul edilir. Bundan bqka hazinece .. blmıt " utılacak olan 
mllU emlAk bedellerinin ldenmeıiade de bapbq alaaır. 

Kayit muamellb 
9- Kaylt muamel_. Ttırldye Cllmbarlyetl M•rkn Bakus ile 

Ziraat it ye Emllk Bankalarının ınerkez Ye ıubelerl tarafaadu laer 
tarafta icra edilecektir. Su bankalardan bqka latanbulda Oam•nla. 
Amerikan lkiıpru, O.,çe Bank, Doyçe o..,ut Buk. Banko 
dl Roma, Felemenk Bahn Sefit Bankalarile amca llAn edilecek 
diler bankalar tarafından da icra edilecektir. 

ıo - Bu defa yapılacak .. A., tertibin• alt b11t muamelui 
için on doku• Uranın petinen tediyul mukabilinde 111karda yazıb 
bankalar tarafından tahYillerid a11llan Jerlne seçmek kere Jia• 
hamiline muharrer yirmi liralık muvakkat makbmı •erll•celdlr. 

11 - Muvakkat makbmıların uıllarile ne umu deiiftirilecetl 

aynca Hin edilecektir. 

010 15 TENZİLAT : BAYRAMA KADAR 
lıtanbul'da Çakmakçılar S&ndalyeciler'dı Baliudı KUŞ TOYO fabrlkuıaclA 
bilcümle kut tüyleri ve maaıulAtanda tenzilAt yapalmııtır. KoıunuL Tel. 23027 

latanbul QçUncU lcr• M .. 
111urıuıundan: Mardiro• Nitoto• 
Efendılere borçlu Karakin Efendinin 
Be1otlunda Hilaeyinata maballeıin• 
de Canbaz aokatında Hkl 8 yeni 10 
numaralı 84 sin miktannda 2200 
lira kıymeti muhamminell bir bap 
hanenin tamamı açık arthrm•J• ko
nulmut olup prtıaame•l 3 nı .. n 93.l 
tarihinden itibaren dairemiıde her• 
ku tarafından görülebilecetl slbl 
25 alsan 93.1 tarihine mGaadif ıala 
ıilnCl ••at 14 den 16 1a kadar daire
mizde açık arttırma ile Htılacaktır. 
Arttırma bedeli muhaııı.~ln kıymeti• 
nln % 75 ini bulmadatı takdirde en 
Ha artlıranın taahbOdü baki kal· 
ma'lc Gıere 11 Maylı tarihine mDsadlf 
perşembe gGnG Hat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde yapılacak olan açık 
arlbrmaaında ga1rl menkul en çok 
arttarana ihale edilecektir. Taliple· 
rin muhammin kıymetin % 7 buçuk 
niabetinde pey akçesini nya mil t b!r 
bankanın teminat mektubunu ibraz 
eylemeleri linmdır. Müterakim yer• 
ı1:er ile Hklf lcareal ve belediyeye 
ait tenYirat ve tanzifat rllıamlarile 
telllliye rearDl miiıteri.ye aittir. 
2004 numarala icra •• iflla kanunu
nun 126ıncı maddealnln dlrdlael 
fakraaına te.,fikan gayri menkul 
Ozerlnde ipotekli alacaklılar 
ile d t•r alakadaranm •• irtifak 
hakka aablplerlnle bu haldarmı ye 
tlila..tle fala +• maHrife dair olan 
••••aranı fth urihind.. ttibaren 

Beyogl unda HUaeyinağa maballealnde 
Oambaz eokagında 10 No.lı hanede 
mukim iken halen ikametgahı meçhul 
olması dolay11ile hakkında tebUgatan 
ilAneo 1apılmasına karar verilen 
Bayeııder oğlu Karaldn Efeodi1e; 

ı ... nllul O~anca lcr• Me
murluDunllan ı 

Mardiroı Nltotoı El. 1e 2000 
lira borcunuzdan dolayı &.yotba 
Hüseyinağa maballeünde Cambaa 
sokağında emkl 8 Jenl 10 No.lı ha• 
aenizın tamamına 27AJO Ura kıymet 
takdir edilerek açık artbrma •urotile 
25 niaan 9.13 terihlnde ••at 14 tea 
16 ya kadar dairemizde mOıteriıine 
ihale edilecetl "• .. ,.t bedeli qıl
saylde kıymeti muhammla•ia 
y. 75 ini bulmadıtı takdirde HD 
arltıranıo taahblldil baki kalmak 
Osere 11 may.. 933 tarihinde per
tembe ıGnO aaat 14 ten 18 ya udu 
dairemizde yapalacak olu arttırma
da gayri menkul en fok arttırana 
ihale ediJeceli ma18munaz olmak 
Gsere llln olunur. 

20 •in içinde enala mO•bltelerlle 
blldirm•leri aul halde hakları tap• 
•lclllerıle Ablt olmadıkça Hbf tie-
delinln paylaımaamdaa harlı kala• 
caklan eibetle al&lcadaranıa ifba 
madd•nin mezktr fıkrauaa fire 
hareket etmeleri n daha fasla ••· 
l6mal alınak lıtirealenn 933 • :t• 
d •• ,. ...................... .... 
olunur. 
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Haksızlığa Razı Değiliz! 
Türkiyeye Ayrılan Tayyare Adedi 

Çok Azdır, Haksızlık Y apılmışhr 
Cenene, 25- Slllblan S.rak- ı · ,, botazıaıa açılmam hususundaki 

ma Konferanıının umumi ceıı.. TUrk Tezi tatbilrabaa ta.Uuka yoktur. BiJ. 
ıinde Ttırk Heyeti Relı Vekili Cenevredekl Slllhlar1Tah• alda ba prenıipler bblm noktal 
Cemal HllsoO Bey, Makdonald nazarımıza tamamen muvafıkbr. 
proje.ine karp ıu beyanatta ba- dit komisyonunda M. Mak· Binaenaleyh Avrupaya ve 
lunmuıtun donald'ın projesine TUrk bDtDa dllnyaya kUfı Lozanda 

Mesaimizin ciddi ve lçlndea Heyeti Reisi Cemal HUsnU deruhte ettiğimiz mecburiyetleri 
çıkılmaz bir raddeye aelditi Bey uzun bir cevap ver• tevlit eden ve bu mretlo bizi 
ıırada bizzat buraya ıelerek mı,, ltlrazlar1mızı blldlr· huıull bir vaziyete koyan Bo
mllsbet bir ailAb bırakma projesi ml,tir. Bu sUtunlarda TUrk ğazlarm açık durması, bizzat 
vermek aurctile komisyonu yeni- tezinin bUtUn blfsilltını bizim mevzubahı olmadjiımız 
den faııliyete getiren M. Makdo- okuyacaksınız. bilcllmlo huıuılarda her zaman-
nalda teşekkür etmeliyim. Bu dan ziyade bağlı bulunduiumuz 
proje k·smen Amerikan, ltalyatı da bir muvazilik g6rllldllğ0ndo eaaılı bir siyasettir. 
To F ranıız proj eleriodea mnl- mi aramak lwmıeldiği.W bilmi- Aldırılmaııoı istediğim ıey 
hem olmaktadır. 1oruz. Botazların lıte bu 1erbeıtliğini 

Fakat bazı e1aılan bizim için Harp Letammı Ye bunlan açık tutmak huıuıun-
çok karanlık kalıyor. Diier taraf· Harp levaıımı meıeleainde dakl taabbndnmnzn temine ma-
tan bu proje birkaç noktada keyfiyet itibarile tahdit usulllnOn tuftur. Filhakika Lozan muabe-
evvelce komiıyonda mlHtefikaa ameli faydaaına kaniiz. Esasen desine merbut Boğazlar mukave-
karar verilen esaslara muhalif bntlln 7apalacak lıler ameli fay- leıinln Dçten dokuıa kadar olan 
kısımlan ihtiva etmektedir. dalı •e m0Avf muamele ... starına maddeleri ba ıerbeıtliğe ve 

ittifak IAzım lıtinat etmelidir. lnııiliz projeılnde deruhte elmİf oldutumuz mec-
Dostlok münasebetlerinde ha- hOcum tankı on alb tona kadar buriyetlerin ifa1ına bir mani 

lunduğumuz bazı devletlerin kendi muhafaza ediliyor. Bu tank bir teıkil etmek~cdi~. Ve bunlar 
tecavüz ıilAbıdır. Bu ıillbın bn.. bu"""n yalnız fıll bır illb b kımı arasında ıillb meselesine dair ... ı ıra 

Japılan konutmıları Tllrkiyo bUtlln kaldır,fma11 icabeder. Top mukaveleti karşıaında bulunduk· 
ancak ajanı telıraflarıada oku- meaeleainde de aksaklık vardır. lan için deiil, fakat hakiki vo 
.t'taldadar. Fakat her birimiz Mllaa.t çapta top lcabulll temin ameU blltün ~analannı ka1b•tmlı 
için çok mDhim olan .Ulh baıak- ediJmelldir, oldukları içın hn~nmden aakat 

Deniz Ye H•v• Sllabl•rl J f bulunu J B k rl ma meMl .. inde konferans ua11 o mu yor ar. u aı e 
Türkiye ıerçi bu proiede d.. ahklm ile ayni d T ak araıında tam hlr anlaıma llnmdır. ~ zaman • r • 

B 
. t b d 1 ti 1_ _. uiı ıllAblan f aalında tahdide yanın bir kısmına mnteallik pro-

a ıı e aıı ey e erw manen tabi t 1 d .ıı. ·ıdi F k h • 
tu,ik altında bile kalmaları utu mut ••• r. a at er tokola ihti•a ettlji ahklma da 

ıınıf lillh arasında allka ltulu~ t 1 ·b tti 
me•zubab11 olmanıak lcaheder. · e mı e m. 

dujıınu nazan dikkate almak ve -.====-=====-=-====-s:::=-
Emniyet m•••l••I 

Proienla, tamamen ayal hu
kuka malik devletler aras nda 
akdehmaealr eila...a..W ._ .. ml
aakın tatbik edilmemesine ait 
maddelerinde rey Yermek lıusu
aunda bir mllsavatııılık tesis 
oluomuıtur, Buna rağmen yl1kaek 
meclisinizin tubitloi muvafık 
göreceği uulO kabul edecejiz. 
Fakat bu uaal Tlrldyeye bir 
hareket tahmil edecek olursa 
bunun evvelemirde Tllrk murah
hasları tarafından liabul edilmeal 
llzımdır. 

barp doaanmaıana malik olmıyan 
devletlerin dahi kendi kara ve 
bava ıilihlarile deni& tealihab 
araunda hlr teDzll mtıadelefi me.
cut oJmasmda alAkadar bulun
duklaranı a&ylemek llıımdır. 

Hava ıilablarının kaldırılm .. 
ımı memnuniyetle tellkki ederİL 
Ancak ( uzak mıntakalar ) kelim .. 
sinin hakiki manaıını anlayamadık. 

Amerika Banka1arı Açıldı 
Nevyork, 25 - Federal Re

Hn llatemine menaap 6681 ban
kadan ~228 inin açalmıı olduğu 
bildirilmektedir. Biriktirilmiı para
lar bankalara doğru akmaktadır. 

12 Federal Rezerv ban km 
altın ihtiyat ak~ı·, bu hafta zar
finda 186 mUyon dolar arlmlf ye 
tedavili me•kiindekl parala mik
tarı 661 milyon dolar eksilmiştir. Haya kıımında aı çok hay

retle mutalea ettiğimiz bir nokta 
-.ar. Bu, Tnrkiyeye tahıia olunan 

tayyare miktarıdır. Bu miktar ,------------• 

TA V1L ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

SAADET 
Tapma her 

Pazartesi 17 de Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale " 
bmln azimet Ye Çanakkaleye 
afnyarak avdet edecektir. Yol
cu bileü •apurda da Yerilir. 
Adrei: Y emifte Tavilzade Mm
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

LASTER SlLBERMANN va ŞU. 
Tela 44847 • e 

DOYÇE LEVANT Linye 
u~mburg, Brem, Anverı, İstanbul Te 
B.ı.brlılyah araaında aı.imet 't'I al'det 

muntaıam postalan 
Hamburg, Brem, Stetln, Anven ve 
Roterdam'dan limaoımııa muvaıalatı 

beklenen vapurlar 
Avol• vapuru 25 Marta dotnL 
Akk• npurıa 30 Marta doğra. 
Nlc•• npuru 1 Niaana doğra. 
O•lllee npuru 10 Nisana doğr11. 
Bur.gaz, Varna, KOstence, Kalas n 

lbrall lçln llmanııDııd.\D hueket 
eLecok vapurlar 

Akka Tapuru 80/8 - 2/4 marta do~u. 
Yakıııda Hamburg, Brem, Anvers Ti 

Roterdam limanları için hareket 
edecek vapur:ar. 

A.ngora vapuru 26 • 26 Marta dotru. 
Appolonla vapura 28-3fülarta doaru. 

' NJce• vapuru S - 4 Nisana doğru. 
Yakında Batuma hareket edeoek 

"t'apurlar 
Avala vapuru 22·2' )(arta doğru. 
Yakında Lon dra için hani.et edeoek 

vapurlar 
Appolonl• vapur11 28-30 Marta doğru. 

1''a.~la tafılllt için Galata'da Ov&klm
yan hanında Laater Silbermann n 
ŞJrekllı vapur acentalılnna müraeea&. 

Tel•fon : 44647 • 8 

KIRALIK GAZiNO 
Arnavutk6y0 mefhur Akıntl 
Burnu gaıinosu sahibi tarahn
daa kiralıktır. (Telefon 22369) a 

mOracaat. 

Doktor 
HORHORUNi 

Her gün akıama kadar ba•talanD1 
Emina!lG Valide kıraatbane•I yaaı• 

dakl muayeaebane.tade tedul 

~-• eder. Tel. 2.4131 

Dil Anketi 

Sayfa 11 

BARTIN - INEBOLU POSTASI 

CIDDE ~~:~ ?azar 
aaat 18 de Sirkeci nbbmıodan 
hareketle Erejli, Zonguldak, Bar
ba, Amasra, Kurucqi!e, Cide, 
Lıebolu Enenye Ye llit• lakel.
lerine azimet ve aYdet edecektir. 

Tafılllt iç:• Sf ·keel Miaaa oflu 
Han No 4 Tel. ~ 

BARTJN - INEBOLU POSTASI 

CiHAT2;8'M:t Pazartesi 
Aat 18 de Sirkeci nbtımınclu 
hareketle Ereği~ Zonguldak, Bar-
bn, Amasra, Cide, İnebolu n 
lıiıe iakeleleriae azimet " ••det 
edecektir. 

Tmtllt için Slrk9CI Paket pntahaaelıl 
1r...,...a=1. lıllaaa 0}111 Hııa Nca 2 Tıı. 2DS7 

-
Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

lıUfl .. alle811r den S f. .R V O 1 N 
baplandır. Depoeu, lataabıalda Slrkedie 
Ali Rlaa llerku ecuaHldir. Tafl' •P 
151 kunlf pMta ile p.dorUlr. la..ırdc 
lrsat Paunadald, T,.abz.oaclA Yelll F ... all 
ecunelerlade bulıanur. 

lstan bul Orman 
Başmüdürlüğünden 

Haliç orman iıkelelerinde 
mazbut 5 kalemde 263 adet 
kayın ve 5 kalemde 414 adet 
köknar ve 3 kalemde 243 adet 
çam kereıte1i ile iki adet kak
nar eeroa bir adet kakoar i 6ıı
derlki cam' an 15 kalem orman 
emYali 29-3'933 çarpmba gll· 
Dll ye yine 3 kalemde 1871 
adet çam •• 4 kalemde 879 
adet köknar ve bir kalemde 
262 adet kayın kereıte.Ue 750 
adet k6kaar ç ta ve iki kalemde 
10300 oa bin Oç 76• adet fın· 
dık •e keatane çabuta ve 
2440 kilo meı• lrlSrnllrll " iki 
çeki ıörien ye 6 çeki meı• 
oduau ki cem'an 16 kalem 
orman emvah de 2·4-933 pa
sar g&n& ihale edilmek ftaere 
mOzayedeye çıkarılmııtır. izahat 
almak lstiJeD taliplerin Kere .. 
tecilerde orman lciareaine ve 
ihale glolerinde de orman mO
dClriyeti kalemine mlracaat 
eylemeleri. 

Ordu Mevcutları 

Avrupada, mOmalil te~ekkllllD 
ordulann ekserisinde hizmet 
müddeti bualln oa Hldz •J 
claralr tubit edllmittir. Selcia 
ayl k hadde iki merhalede Yar
mak ye birind beı sene için on 
iki aylık · bir hizmet mOddetl 
teablt etmek IAzınıd•r. 

kendiıile bir tutulmaaı icap eden 
Avrupa deYletlerl için tesbit olu
nan ıne•cuduo yarısından çok 
daha aıağad r. 

Verilen Cevapları Okuyunuz 

Bu maddet icabında azaltıla
bilir. Ancak hunun, ihtiyat lruy.. 

yellerinin çotaltılmasma ıebep 

olmamaaı llzımdır ve blUUn Av
nıpa de-.letlerl buna u,ru• ha
reket etmelidir. 

MU•temleke Orduıe ... 

Bu konferanaan ıayeıl harbi 
ortadan kaJcLrmalı ft umumi 
itimada arttırmaktır. Şu halde 
mtlstemleke aakerleri jaadarma 
vasi1etioe flrmeli Ye Halar laarp 
aillbWından tecrit edilmelidir. 
Ç&nkl mlatemlelc• o?daluı 
buluaduklan yerlerde luihat 
temin etmekle milkelleftir ve 
bunlar harp ordma delildir. 

Hueuel Ordu •vcudu 
Geoit arazili Ye Akdeaiadekl 

ubillerile, hpkı SoYJet RU1Ja 
tibi, Awupada buluaan Ttırklye, 
lngiliz projeainia huıu.t mevcut
lar tahıiı d iği devletler arasında 
aikredllmit Lulunmupr. Ba buaa
alyeti halisane 8Ulla 8iya11etimlzia 

cihana telkin •ttiii itimada ma 
atfetmek. 7ok.. buaua ıebebinl 
ICaracleDh Boıazile Mllllf aru.• 

Biuat projeyi yapaolann bile 
kat'iyyen meşru l»ir haktan bid 
mahrum etmek nıaktadanda olma· 
dıklarına kaniiz. 

Bu hakkı konferansın muh
terem azaamdan Ye bizzat projeyi 
yapanlardan iıtiycccğiz. 

r..ur• ·•De Me•e1eal 
Projede teklif olunan mura

kabe komisyonunun tesisi husu
aunda mutab k olma1da beraber 
murakabe edilecek detlet tara
faadaa bizzat yapılacak talep 
baricindelrf ahvalde tahkikat " 
tefehhuaata tenHill huıueaacla 
komiaycne Yerilen ı•llhiyete lt
tirak edemeyb. .......... _ 

MONYI mu.mele ılna de.
letler ana adald alaentln muh.
fuamaı• uul• prb te .... ntter. 
Bu m6nuebetl• Lozan aaaalaed .. 
ainde yer bulabilmiş o&.n ltlr 
meaeleaia. bu projede de balu11-
dutuu a6ylemek icap •dl1or. Bu 
muabedede Çanakkale,. •• 
Tl'akyanın bası k18ınalanaa müte
allik aıkerl mahiyette ahklm var
dır. Bu ahkAm müıavat prensibi-

' ae uydurulmabd:r. 
Bu ı&Z.:erimin Çanakkale bO

tu ndao mOrur serbeıtliiine ve 
Tlrlc bitaraflıpın ınan&auaa ve 
Losan auah~deııiain. Çanakk•i• 1 

Kartla lfml 

Adnan. GlmD1911711 Bat 
odaları 
Ahmet Nuri. Omtt ın•-

l•ıta•ı ütd ... hlr 
Oam•• ş. .. ı. Haeıh•••• 
••hall .. ı Balurk8J 
Kuds". Eski mu11lllm, 
Ant.ara 
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Mlrat. Ea\lt,.hlr Ağar ceu 1 ıalaıtara 
azaaı ıdarı l1haml P. refika!ll 
Taan Blrsan. Ayupa•• iitreatl 

Fahr.1e. A•ulut Hakin 
a.y km Akhlaıv 
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Dil Tetkik C.miyetinin Aaketi Mana .. betile 

Son Posta'nın Müsabakası / 
Numara: 15 

Karlt• I• arapça 

RqM-ı •• a ıreei abler 

arUa lemi a;~ bim•n ve adreal Ralcabet 

Rasi Rda .. em0

& ..... R•el"' \ R"•"'I 

1 

Rey 

.... Refa .. Re•la ..... Realm .... ,., Rey 

Ralııabet Raıl Rar•h Reıal• Rf'nk Realm l<f'•ıni .. , 

ttıwa 

••maç 
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HAKİKi BİR YENİLİK 
Galata'da, Karaköy'de klin meşhur 

EKSELSiOR 
Büyük Elbise fabrikası 

erkeklere mahıuı 

28 1/2 Liraya 

ISMARLAMA ELBiSE 
dairesi tesia ettiğini muhterem mOtterilerlne 
tebılr eyler. En mükemmel ve son moda ku;naş
lar en lyi mal~eme kttUanmak ıuretile itinah bir 
dikit ve kusurauı bir biçimde koslllmler imal 
edecektir. Sureti mab.auıada getirttiji Pariı biçki 
akademiıinden mezun pek mahir ve tecrllbedide 
bir makaıtar taraf.odan kesilecek ôlan kostümler, 

eu milşkilpeıentlerf bile memnun edecek bir derecei mllkemme
liyette olacaktır. -Muhterem mU,terller, dalma mUntahap kumaflardan 

bir stok tiulacaklard1r. 
Tediyatla teahi!At 

Pertev Niyal Vakfından: 
Şi91ide Meırutiyet mahal. Ebekıı. eo. Valde apart. 5~7 ve 8 No. dair~· 

ı rer sene müddetle. 

KöprUbqında Valde Hanında lS/14 No. mağa :ı:• l sene mtlddetle. 

• :t • > 10 No. > 8 ,, • 
:t • • :t 26 No. • 1 :t • 
Silivrlkapuıında Betgrat caddesinde 22 No. bostan 3 • • 
Balid• muharrer emlAk kiraya verilmek tızere açık arttırma suretile hl• 

ıAtarında gösterilen müJdetle müzayedeye konulmuttur. Tutmak fat yenle lo. 
mtlzayede güııU olan 3 Nisan 93S tarihine roüsadif pazarteıi gilnU sa:ıt on 
beıe kadar Iatanbul Evkaf mUdiriyetinde Pertevnlpl ldareıine veya EncU· 
mene mtlracaat etmeleri. 

AYNI ZAMANDA HEM OÜNDÖZ KREMi, 
HEM OECE KREMi 

NİVEA KREMİ drr 
Nıvea kremi. aUndUzlerı sert havaıann fena leslrıne 
mani olur. Soğuk, sıcak, rUıgllr ve yağmurun cildi 
bozmasına mahal bıraknıaı, yüze taravet. yumuşaklık 
ve aıhhat verır. 

'Nfvea krttml geceıerl yatarken ııUrUIUrııe 
cilt ensıcesine gldai ve mukavvi su· 
rette tealr ve yDıün genClıglnl muha· 
faza eder. Nıvea kremi cılde ıylce ~
nüfuz ettığınden hıçbır parlaklık oı· 
rakmaz. 

Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti 
Merkezi Umumisinden: 
Hillliahmer Umumi Meclisi 1933 seneıııi Nisanının 25 lncl Sala 

ıOnü sabah 1aat onda Ankar•'da Yenitebirde Cemiyetin merkezi 
umumi binasında alellde lçtimamı yapacağından, iıtirak edecek 
murahhasların mezkdr tarih Ye •aatte HilAliabmer merkezi umumi .. 
alnl teırifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Reis ve reialıanilerle kAtiplerin intihabı, 
2 - Me~lisi umumi tetkik Komiayonu ve Merkezi Umumi icraat 

raporlarının tetkiki Y• kabulQ halinde merkezi umumi ıim
metinin ibrası, 

3 - 933 • 934 bDtçealnin tudlki, 
4 - Çıkaca:C merkezi umumi azası yerine diterlerlaİD intihaba. 
5 - tetkik komiayoau aıa11nıa yeniden intihaba, 
6 - Merkezi DJDuml tekJifatL 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her ıabah bir kaıe 

NEOKALMINA 
alclıtınızcla Yllcadunaza ,npe kartı en kunetll ıillba 
Termit olununn. Mideyi ye kalbi kat'iyyea 7ormaı. en t2 kqelllıc 

kutulln iıteJinia. Tek kqeli kutunun fiata 7 ,S kunattur. 

lstanbul Adliye Dairesi Eşyayı 
Cürmiye Tasfiye Komisyonundan: 

926 senem ili 928 senesi gayeaine kadar Dç sene zarfında 
l.tanbal Adliye emanet dairesine Yurut edip M. U mi ve MUıtantik 
•• mahkeme kararile sahiplerine iade olunan eıyalardan bakiye 
blao muhteliftılcina qyanıll sahibi hakikileri meYcut olduğu halde 
tarihi lllndan itibarea latanbulda bulunanların bir ay ye sair ma• 
ballerde bulunanların iki ay mtıddet zarfında karar istihsal edl 
ııyalannı ~lmak üzere emanet dair.sine mDracaat etmeleri, mtıdde: 
mezkôre hitamına kadar mftracaat edilmediği takdirde meYcut bu
lunan eıya bilmllzayede aatıbp bedellerl tarihi aatııından itibaren 
altı ay müddet emanet daireai kaaaaında muhafaza edileceği ve 
bu müddet zarfında dahi mftracaat edilmediği takdirde aahipıis 
addedilerek hazineye irat kaydolunacağı ilAn olunur. 

ılr. A. BUTIBL 
ında No. at 

eon Pa ... Mlllll-aı 

~bh Ali Eluem 

·Hl/l $EYDEll. 
llUllEllllEI. 

Bir fotograf aleti, bir Yazi 
makinesi veya bir Otomobil 
satın almak istediginiz zaman 
daima en mükemmelini arar 
ve tanınmış bir markayı 
tercih edersiniz. Aynı titizliği 
en asri tenvir vasıtası 
olan elektrik ampullerinde 
de göstermeniz lazımdan 
Osram markasını taşıyan 
bir ampul tekamülün en 
bariz bir timsalidir. Bundan 
sonra daima Osram elektrik 
lambalarını satın ahnız. 

Bürhan Cahit Beyin 
iki güzel romanı 

m. Milli Türk Seyahat Acentalığı 

N ·ATT-A KÖY HEKİMİ 
Bir Çatı Altında 

-

Birbirinden meraklı 
Romanlar 

Beheri 125 kurq. 
Satıt yeriı 

ikbal KUtUphanesl 

ŞİKAOO SEBOISiNE 
tertip ettiği ıeyabate İftirak ediniz. 

10 Temmuz 20 Aiusto• 1933 .-

GALATA - SARAY ....... r 

933 
Birinci kurası ay 
başında çekiliyor 
Kura Ankara' da· iŞ BANKASI merkezinde 

noter huzurunda çekilecektir: 
Birinci mnklfat 7&0 Ura 
ikinci " 2llO " 
1 O kiflye ( 100 erden ) 1000 .. 
10 kifiye ( 50 prden) 800 • 
Yerilecektir. 

iŞ BANKASl'nın Bütün 
şubelerindeki kumbara sa
hiplerinin isim ve numara
lan Ankaraya gönderilmittir 

~' 

TüRK\Yl İS BANKASI 

c ) 


