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İTTİFAK SUYA 
D .. ti r İttifakı A vru ayı 1 _ lşçper. Ve İşsizler Arasında 

or • e ~ P. • Bır lşçı Ne Kazanır, Nasıl 
Y enıden Kana Boyayabılır! Çalışır, Nasıl Yaşar? 

-
Fakat Küçük Devletlerin Aldığı Va-
ziyet Siyaset Havasını Değiştirdi 

Yarım Lira· ile işe Başladım Bugün 
Dört Mecidiye Yevmiyem Var 

-y l 

M. Malulon•lli P.,.htea •eç•rbn Fnuı•ız •lgallerl ,.,...,,.cla 

aerbutlig .. ini muhafaza etmekten 
ibaret olan bu Yaıifenln tam bir 
ıekllde baıarılm&11 için Lozan 
mualiedesinin Boğazlara ait faslan-

" dakl maddelerin yeniden tetkik 
edilmeıl arzuıu niçin yerinde 
olmat:n? Bilh11sa hukuk mllsa• 
yatandan Ye emniyet meıelesinden 
tlddet Ye ıırar ile bah1edildiğl 
ıu ıırada Bo§'azların aıkerlikten 
tecrit edilmiş vaziyetinin bugtınkQ 
gibi denm etmeıl doğru mudur? 

Tllrldye namına tam bir hllı· 
nft Diyetle ortaya ablan bu fikir, 
Sillh Bırakma konferan11nıa mo
aaialne çok mDhim bir madde 
illvdl neticesini doprmuttur. 

I , 

CeaeYre, 26 (Huml) - SU~h Ozerinde gayet açık olarak dur-
b rakma konferanıında Tllrk be- muıtur. Lozan muahedeal mud· 

Dörtler meMleıine gelince, 
C.neYrede M. Makdoaald' an ıillb 
bırakma pllnından aoara ıOalha 
ea mllblm memel... dGrt bOytık 
de•let ittifaka projesidir. Konfe-

Sa6alılegln GalataMrag öniin4e iı •n•• llfiler 
Gllnlerce lı petinde aDrttllm, için Yaktile dudak bOkerek tepU. 

r•ti rei.i tarafından, llakcle..W blace Mrbeat ..,..._ YazlJetlae 
pllnı tenkit edilirken ortaya bOrQndDrlllen Botaılar meaele-

dardam. ÇaJ•adıiam kapı, açılan jim amelelitf bile kabul mecbu-
kapdarda kartıma çıkan burnu riyetlnde kaldım. 

atalan yeni teıla allka uyandıran ıiode Tllrkiye eaulı ye ehemml- ranıı çıkmaı bir yoldan. ve batta 
akametten kurtarlbalc için lnafilı 

bOyOklere d6kmedlilm dil kal- Benim yaziyetlmde bir adamıa 
akiılerl devam etmektedir. Tor- yetil bir •azife deruhte etmiı madL Fakat netice, bir biJgiıis bun kader ne yollardan geçerek 

bıtlp nutku gibi, bir ukall ilim boyun bOkmek mecburiyetini ( l>namı 1 l incl aayfada ) kiye murabhaıı Boğazlar meaeleıl buluauıor. Fakat, Boğazların 
konferansı gibi boı çıktı. duydutunu gördOm Ye anladım. 

Ayaklarımdaki · dermanıızlak, Şimd~ bir gOnlük &mrllnll b&f" • ,.., . 
Hükômet içinde Hükômet! keaemdekl temizlik a6nlOmdekJ langıcınd~a bit~~ine ~adar adı!D 

calı:ı Dmit filizini de boy atmadan adım takıp ettıgım bar ameleom 
kuruttu. Ve ben, yaııyabilmek ( Dnamı 8 inci eayfada ) 

~~~~~~~~~-

Bergama Civarında, .\Ievilerin Kurdu- Defterdarlıkta Yeni T eş-
ğu Garip Bir Cemaat Meydana Çıktı kilit Nasıl Olacak? 

Bergama ( Huıuıl muhabiri- Memur Çıkarılmayacak, Fakat Hariç-mizden ) - Bura Ağır Ceza 
Mah~emesi, ıon haftalar içinde t Y • M O AJ k 
miJIJ benliğimizi yakından T8 en enı emur a ınmayaca 
ıon derece allkadar eden mO- Ankara, 27 (Huauıl) - latan-
hlm bir davaya bakmıya baı- bulun malt noktadan idareıl için 
lamııbr. Muhakemft aafhalar1, lıtaobul Defterdarlığına Yerilmek 
ltUtUn halk tarafından hayret ye lateailea yeni ıekil baklanda bazı 
heyecan ile takip edilmektedir. mal6mat alınmaktadır. Ba mal6-
Mubakemenia cereyaa ıeklioe mata ı&re lıtanbal Villyetl Yari-
ılre menuu -1udur : dat •oktaaındaa llç kııma ayn-

Bundao dört ay kadar enel lacak ye her kıımı bir Yarldat 
bir k6yl0, elinde bir lıtida Ue mldllrll idare edecek, bunların 
Berıama Kaymakamlatına mllra- bqanda ela defterdmr bulunacak-
caat ederek ı&yle bir ihbarda tır. Varldat mDdDrlerl lıtanbul, 
bulunuyor: Beyoflu ye Kadık3yllade otura-

HUkOmet lclnde HDkOmet ~ caldardır. V ariclat mtldlrD muk-
4' Bwgamaya bir nat kadu hllkmederek k6y1Dlerl eylerine 1 llraJI balmuıtur. Banlar, •••JY.. tadlr maliyeciler aruındaa .. ç11 .. 

mdafede "Kapıkaya " iımiade kapar. Şimdiye kadar ba ıureıle &amaalarda Ayinler yaparlar. Fa- cek, kendilerine dolpn ayblc 
bir k6y Yardır. Bu k6y, aıaia Ye toplanan para cezalan .. 12 .. bin ( De•amı 9 anou 1ayfada ) -verilecektir. Şimdiki malmOdDr-
yukan mahalle diye ikiye ayrılır. lerl muraf lflerile utrqacaklar, 
Apit mahalle halkının Y• .. )'lf weral iflerlni yeni •arıdat mO-
Ye duygularile yukarı mahalle D ·ı a 1.. •• b k dllrlerl ılSreceklerdlr. Aynca ı .. 
halkının 1qay11 ve duygulan l lV.l USQ Q QSl taabuı defterdarına ıeaiı aa11h1-
ara11nda hiçbir mllnaaebet yoktur. yet yerilecek, emri • albada da 
Tabmhıea otuz evden ibaret bu- T. D. T. Cerni11etinli•n: bir kontrol teıkillta bulunacaktır. 
lunan yukarı mahalle kalka AleYI Karıılıkları lll'Onacak arapça oe fanç« 1-lirrwlerin 16 nıuruırolı Defterdar varidat mjldllrleri-
dir. Bu ~6y bir nevi ıeyhlik tealı li•fesi ıudur : Sabala, Sabılc, Sabır, SaJalca, Stule, Sadet, Saf, Safi, nl bu teıkillt yaııtulle mkı bir 
etmiıUr. NikAblar bu ıeyhlik Sahil, Sahip, Sahife, Sahne. ıeldlde mOrakabe edecektir. Bu 
taraf.odan kıyddığa gibi miras Llatelerde çıkaa kelimelerdea maaaları birden fula olanlaran her maaa11 huıuıta yeni bir IAyiha hazırlan• 
taksimini oraıı yapar, boıanma lçla ayrı karıılıklar ileri •ilrüJeblUr. maktadır. Llyihada lıtanbul def. 

daYalanaı rörllr, para cezaıı Cevaplar 11 inci Say·"amızda terdarlık mubakemat mOdOrlDğll-
abr., Yergi tahail eder, e.ra- 1 ' nlln geaifletilmeai için de bir fa11I 
•Dda hapia aıuaaa bile buluoacakbr. Bu ıuretle baıine 

D•/t•rilar Mutafa B. 
a•ukatlaruun adedi •• maqlan 
çofalblacalr, daYalana ılrtlnc .. 
mede kalmama11 l temha edil mit 
olacaktır. Diier taraftan l.tan
bulda yeniden bir milli emlak 
mlldUrlUğl\ de teaiı edilerek hazl. 
neye ait bntna emllkla ldareal 
bu mOdDrlOj'e verilecektir. Llyiha 
hazirana kadar Millet Mecliıinden 
kanun halinde ç,kmıı olacaktar. 
Yeni teıkillt mOnuebetile hariç
ten memur alınmıyacak, tlmdild 
memurlardan istifade edilecektir. 
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-----------·--Maarif vekiletl, mekteplerde 
yapmıya hazırlandığı ıılabata 
mektep kitaplarından baıladı. 

Re1it Galip Bey Hnelerden
berf ıUren gillUoç yaziyete bir 
hamlede nih'lyet Yerdiği için 
tebrike IAyıkbr. 

Filhakika mektep kitaplara, 
ıon zamanlarda biraa iyiliğe Ye 
kemale yUz tutmuı olmakla be
raber, hakikaten acınacak bir 
ıekilde idare ediliyordu. Kitap
ç:lar, bu iti bir ticaret •aııtaıı 
haline gatirmiılerdi. 

V ek Alet te ılmdiye kadar bu 
itle ciddi ıurette Meıgul olma
mııtı. Her istiyen iıtediğl kitabı 
razabilir •• Maarif Veklletine 
kabul ettirmek prtile piyaaaya 
çıkarabilirdi. Vekalet te mDfr .. 
dat programına uygun her kitabı 
kabule adeta mecburdu. Bu JÜZ• 
den piyasada beı on tllrlO kıraat. 
35 tftrlil alfabe yard1. On ıene 
enel yazılmıt. ne pedagoji, 
Ye ne do liaan kaidelerine uy
mayan birtakım kıraat kitaplan 
hAli mekteplerimize girebiliyor
du. Bir mektebin muhtelif ı.nıf· 
larında muhtelif kıraat ldtaplu 
okunurdu. 

Vekalet bDtOn mabzurlan 
kaldırmak için kitap meHlolnl 
e18sla ıurette tetkik ederek bir 
proje hazırladı. 

Bu projeye ı&re mektep kl
taplan de.Jetin nezareti alhnda 
tabı Ye telif olunur. Y azılac:ak 
kitaplar için mllaabakalar açahr. 
Müsabakada kaı.anaa kitabı de.
let aabn alır. l.terae kendi mat
baasında baaar, laterae kitapçı
lara bHtırtr. Fakat kitabın mub
te•İyab, tab'a. kltach. reaml ft 
flati de•letia kontroluaa Ubl bu
lanacakbr. 

Veklletl11 kabal •ttltl lldacl 
eaa1, tek kitap utul11dllr. BOtDn 
mekteplerde aynı kitap okuna
cak. yalnaa lklacl n llçllDcl 
derecede beğewıilea Herler, mek
teplerde yardımca olarak ka118-
aalacakbr. 

Bu iki karu da ... 11nda 
doğrudur. Fakat bizce ilk adım 
mahiyetindedir •• nokaancbr. 

Bir defa bilhaaa Ukmektep-
lerln karaatlan huıuıl ellerden 
tamamen alınmak IAsımdır. Bu
nun telifi de, tab'ı da, tevzii de 
de•let tarafandan yapılmalıdır. 
Kıraat kitapları, ekmek ıibl fa
kir çocuzun fikri gıda11dır. Bunun 
Dıerindeo ticaretimiz yapılamaz. 
de•let veıaiti bu kitapları ba .. 
mıya yetiımiyorsa, busuıl tebı 
Yasıtalarına mUracaat eder, fakat 
kendi heaab.na butarır. Kitapçıya, 
•• baıana kitabın 1atıı •• te.
IÜDİ devretmeL 

Tek kitap meseleılne gelince, 
ba kararın muvaffakiyetle neti
lenmeai için yardımca kitaplara 
ehemmiyet yermek llzımdır. Dila
yanın hiçbir yerinde lJkmekte.,. 
ler bir kıraat kitabile iktifa et• 
mezler. Her mektepte muhtelif 
ı&rftpere Ye ihtiyaçlara ı&re ya
almıı muhtelif kıraat kitaplan 
•ardır. Bunlar talebenin alakaıım 
ıeniıletmek için bir yardımcı 
kitap olarak kullanılır. Bu uye
de çocuk okuma &eYkinl daha 
aar'atle Ye daha istekle takYiy• 
etmiı olur. 

Ba kararların tatbiki için u-
man da çok dardır. Kitaplarua 
telifi için llç ay mftblet .eril .. 
cektir. 811 kitaplar tetkik edile
cek, bas.lacak •• hazırlaoacakbr. 
Halbuki 6ntimllzde ıelecek den 
aenesi için beı ayımız kalmııtar. 
Bu prograrn 6nllmDzdeki aene 
"ia nasıl tatbik olunacaktır. 

Mıamafih Reıit Galip Beyin 
barnn bunları dDşOndiiğDoe •e 
oaa 26re tedbir ald,t.aa emiaiL 

(Resimli Makale 

• 
Nurettin hocaoıD kGrk blkl1ulnl 

blllralnla. fnaanlar, dıpmııa. kı1af .. 
timlae bakarak haldumısda hlklm 
Y•rirler. 

~ r .. "' • ...... - .,. A 

_____ a_l_n_s_a_n_a_R_ü_r_m_e_t_a--J 

Zaten hepimiz, bir ln1ana, hakiki 
'uymetlne ,are detll, ,ahreılne, aer
"etine, •• me•kl ne ıare bllrmet rGı 
teririL lçibet para etmlyen bir adam, 
.ı.enginu etrafında dallcaYuk keı i liris. 

Ha bukl insanlara eYve!I inHn 
olarak luvmet nrlp hGrmet etmiye, 
aonra da ırörünlt• aldanmayıp lnH· 
nın hakiki kıymetJnl anlamaya çalıt• 
mahyı z. 

'SON+ TELGRAF HABERLERİ 

Yeni Kabine Ve Muhalifler 
M. Venizelos " Yunanistanı Kurtar
mak için Harekete Geçeceğiz,, Diyor 

Atlna, 27 (Huauıl)- Y apılaa tekziplere rağmen 
hOk6metin. Ayan Mecliıini ilk faraatta ilga edeceği 
anlaııhyor. M. Veniıeloı ba buıuıta ıunlan ı&yle
miıtir : "Eter hllkOmet A1aa Mecliaini ilga edene, 
biı memleketi JhtilAldu kurtarmak için her tllı'lll 

mllcrimlerlnl ele geçirmek mak1adile yapılmakta 
olan tahkikata ehemmi} et Ye aOr' at Yerilmiıtlr. 
Baıvekil M. Çaldariı ihtilllln blltftn aafbalan hak· 
landa Meb'uaan Meclisine izahat Yerecektir. 

Sah ,Onll M. Çaldariı mDıtantik huzurunda bu 
tedbire baı vuracatıL" 

ATINA. 27 ( Ruaall ) - PIAıtlru JhtilAlinln 
huıuata b.ı&hat verecek, mliteakiben M. Venizeloa ile 

sabık Harbiye N~zırı Katekakiı ittlcvap edileceklerdi r. 

Ticaret Mektebinde 1 

Islahat Raporu Veren 1 
Talebe Çıkanldı 

Ankara. 21 (Huull) - lata... 
ltal Ticaret müteltlaln lllalaı 

için talebenin rapor Yermul m .. 
ıeleal hakkında Maarif V eklliniD 
izahat Yermeılnl iateyea Mani
•• meb'uıu Refik ŞeYket Bey 
lktaıat Vekilinin do kendisini alA
kadar edea kaıım etrafında ma
IOmat Yermeıini latemiftlr. Diıer 
taraftan talebeyi b&7le bir ra
por ihzarına tqYik eden Tal .. 
be cemiyeti reial Şe•k•t Bey de 
bir ıene mllddetle mektepte• 
tardedilmittir. 

Erzurum - SiY as Hattı 
Bir Alman •• bir de Ameri

kan grupu Sı•u •Erzurum hat
tının inıaaına talip olmuıtur. Reji 
jeneral iıimli Fran11z Şirketi de 
bu buıusta tetkikat yapmak içia 
bqmühendisini 1'6nd.,rmiıtir. 

Türk· Yunan Ticareti 
Yananlıtan Ue memleketimiz 

ara11nda yapılma11 talrarrllr eden 
ticaret mukaYeleıl mllzakereaine 
yakında Atinada bqlanacaktır. 
Bu makaatla lktı1at Vekili Celil 
Bey on gllne kadar Ankaradan 
latanbula gelecek, ihracat ofisi 
mlldllrll Cemal ye ticaret odaaı 
umumi kltibi Vehbi Beylerle bir
likte Athıaya gidecektir. Enelce 
bqlıyan mO.akere durduktan 
ıonra her iki tarafın biribirlerine 
yaptıtı ihracat kıımen durmuttur. 

------~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

Edirne'mizde 
kerlerimizin Kahraman 
bfı Hürmetle Anıldı 

Edirne, 28 (Huul) - Dan Edlr
aealn Jİrml b.r ıeae •nel e1luca 
•Grea kahramanca mQdafaalardaa 
aonra laıal edildltfnia 7ıldln8naG 
ldL Bu mlnaMbetl• Edirne Halk .. 
•inde hararetli taabGrat J•palaralc 
TOrk aakerlnln ylklık kahramulatı 
hOrmetle aaılmııbr. 

Altınlarımız /çın 
Bir Kanun 
Hazırlanıyor 

Ankara 26 - lkbıat VekA
letl meıgul olduğu yeni Ye mll
him lktııadl mea' eleler Ozerinde
kl tetkikatın• de•am etmektedir. 
Bu meyanda altın madenlerimizİJI 
ifletllmeıi n afyon layihalarının 
hazırlanarak Mecliıe •e•koluna
cakları ulaıılmaktadır. 

Ankarada Yeni istasyon 
Ankara 21 (Huıuıt) - Bu

rada yeni •ıya iıtuyonu IDfaata 
ilerlemektedir. lnpat mayıa ıo
nunda bitmif bulunacakbr. 

l.taıyon ıaba11 dahilinde ka
lan Uo fabrikaıile knçnk Cnm
buriyet mahalleainin mu•uala 
yollarıda yapılmaya baılanmıfhr. 

1 
BirTeklif 

Ankara, 27 (Huaull) - Mar• 
din meb'uıu Ali Rıza B. Mecliae 
bir takrir Yererek kara nakliyat 
yuatalarmclaa alanmakta olaa 
de•let. YllA1et n beledl1elere 
ait blUlln Yergi •• reılmlerba bir 
elden tabıiliol teklif etmittir. 
San'at Ve Yatı Mektepleri 

Ankara, 27 (Haıuıl) - Muh
telit enc8mea idarei huauılyeler 
hakkındaki llyibaya tetkik etmek· 
tedir. ldarel huauaiyelerin •ari
dabna arttırmak lmklnı 16rlll
memekte, fakat 1ab •• un'at 
mekteplerinin maaraflanmn huıu
a1 idarelerden al narak Maarif 
V ekAletine •erilmeli dl1fDnOI· 
mektedir. 

Kayseri Meclisinde 
Kayseri 26 ( A.A) - Vill)·et 

Umuml Macliıi çalııma11nı bitir
miştir. Mecli1, viflyet blltçesinl 
600 bin lira olarak kabul etmiıtir. 

Bır Beraet Karan 
Kaaten yangın çıkarmak clr

mtle ağırceza mabkemeıinde •or
guya çekilen Paaayot Efendi 
lıminde bir tuhafiyeci dlln beraet 
kararı almııt.r. 

At Cambazmm Çantası 
Benakı isminde bir Macar 

Sirkeci İ•tasyonunda tiren b.,k. 
lemekte olan at cambazı Deınakı 
lsml:ıde diğer bir Macan lafa 
tut•rak içi erzak dolu çanta11m 
çalmış, fakat aa•uıurken yaka
lanm ıtır. 

ısa 

Hanımefendilerin 

Yeni istekleri.. 

Beynelmilel kadın kongreıl. 
Türk aza ııfatile Llmla Refik 
Han mın da iıtirakile, Marsilyada 
toplaomıı, Ye kadınlan allkadar 
ede::ı muhtelif meseleler arasında 
"fuhuş" derdine de dokunmuf. 

* Meıhur biklyedin Vaaza çok 
meraklı olan bir zat bir cuma 
günil meıhur bir Yaizia naaibat· 
larına dinlemlye yetiı•memit. fakat 
teıadllfen bu ze•kten mahrum 
kılmayan bir doıtile kartılaım .. 

Ona ıormut: 

ledi f 

Neden bahsetti? 
Günahtan! 
Ne dedi? 
Aleyhinde oldağuou lly-

Ve Yaaz merakl111 olan zat 
bu muhaYereyi tamamen klft bir 
bullıa olarak telikkl etmit. 
memnun olmuıl 

* Beynelmilel kadın kongresine 
lttirak eden han11nefendilerin kili'" 
ıUde ı&ylediklerinl aynen tutan 
ıabı t Yarakaaını bulmak naıip 
olmadı. Fakat g&ztlme iliıen bir-
kaç kellmeden anladım ki hepsi 
de mllttefikan içine biı kant
mıyan •ıkın aleyhinde bulunmUf" 
lardır Ye tahmin ediyorumı 

Bu cinı qla nlim Ye bodglm 
erkeklerin icat ettiğini dDtDnmOt
lerdir. Yalnız acaba hakikaten ı,. 
le mi? kadım para Yermek 8Ul'e
tile Joldu çıkaran erkek mi 
olmuıtur, Y okaa erkei• birkaç 
altın mukabillade ayal danua-
cağım lh1U eden kaduum olmUf" 
tur? buru.m kim Ye nuıl labat 
edebilir bilmiyorum. Sadece p 
rtlyorum ki, bu mesel., muhak-
kak muhtelit olmua icap edea 
bir kongreyi bqlı bqau lfsll 
edebilecek bir menadur. .. 

Herney• ba fuhut muelulnl 
bir kenara bırakarak. konıreniD 
meıgul oldup baıka bir mue
ley• ıeçelhm Fraam ıuetele
rinde alrdDmld kongrede R~ 
manyaya tem.U eden hanımefendi 
ıanç kızlara Ye ıenç erkekler• 
ayni ahlık terbiyelinin Yerilme
ainl lıtemif, bu arada da ••lenm• 
yaı mn daha enele abnmuanı 
teklif etmifl 

* ilk noktada Romanya murab-
haıı biru geçe kalmııtar zan
nederim. Filhakika genç erkek
lere Yerilen ahlak terbiyealnln 
kendilerine de tatbik edilebil .. 
ceif lddiaıında bulunan genç 
k .zlar timdiden nrdır •e ıittikçe 
çoğalmaktadır. Ve tahmin ede
biliriz ki yakın samanda bu dO. 
tllnce Hav•• kıalan aruında 
umumlleıecektlr. Bundan klrb 
mı çıkacağız, zararla mı? gazete 
ıDtunlarının zabıta Yakalanna 16• 
gezdirirsek aualin ce•abını pe
ıinden •erebiliriz. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Danya flaellik larallçeal Kerlmaa H.. 101• mem· 

leket hakkında propara11da Japmak Gzere aeyahate 
çıktı. En•IA Mıaara uareda. Oraian Anupaya geçecek, 
bilbaıH TürkiJ• mabaullb hakkıada propaganda 
rap•taktı. 

raları kıral' çenln para hiHesİ olmadan mtha· 
mere yapalamama11, t•refiae •erllea mGHme
relere de para aln.adan gelmem•ıl, kıral"çenin Amar 
a!rkl ıibl bir oyun oynadıtını g6ater yor. Bundaki 
reaml Türk makamata n Tilrk cemaati lcıra!içenla 
cemil ticaretinden memnun dejildlr. Şimdiye kadar 
l.irçok kırallçeler intihap ed.ldi, fakat hiçbiri Şark 
Kıraliçeal gibi bu tarsda kendini tetblr etmedi. Şu 
balde TGrkiJenln rGzelllk müsabakalarını pek arıra 
et:nemeıl h., halde bot detildir. Karal ç•mln bu ıu
retle lrareket"nl blcblr TGrlc enu etmez ... 

Erken evlenme teklifine g .. 
lince: Şllphe yok, epey gtlzeJ 
bir ıeydir. Fakat fillyafl aeçme
den nazariyatta kalmaya mahk6m-

4\ dur. buglln hepimiz biliriz : Beı 
akçenin bir yu•a kurmaya klfl 
ıeldiği zamanlar Nurettin Hoca 
de•rinde kalmııbr ve iki çıplak 
bir hamamda yakıtır derler. 
yanlıt değildir. 

fakat bir Ulrll Mı•ırdaa ~ıkamada. ÇGnkil MH1r 
•azetelerlne ıöre orada kalmayı daha faydala buldu. 

Bu mfinasebetle Mı•ır raaeteleriadea biri fU aabr• 
lan raaıyor : 

•K1raliçe Mıaırda teh'lkelt bir oyu• oyMJyor. MHırı 
tetrif ettlti saman bepimis ferablamıthk. Fakat ıon• 

. /ST R I s / 

Her ne kadar gençlik mfthim 
bir ıermaye ise de mDteda•il ol
mıyan cinstendir. 

-tc 
Sözün kısası: Beynelmilel ka

dınlar kon ,. re1i bir defa daha
toplanmlf, bir defa daba dağıl-
mıfbr. Ortada deiifmit we detl-
4ecek bir py yoktur. 
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Memleket Manzaraları 

Zafranbolu 'da 
• 

Güzel iki Köy 
Zafranbolu, (Husu i) - Zaf· 

raobolu köylerinin ohemmiyetlile
rinden birisi 'de "Akviran,, dır. 
Akviran köyünde 120 ev ırardır. 
Burası Zafraııbolunun yeg4ne 
Zafran istihsal eden bir köyUdUr. 
Köy "Kepez" denilen eski Ak· 
•lran harabelerinin cenup etek· 
Jerinde yüksek bir mevkide ku· 
rulmuş olup bol suyu vo temiz 
havasile öhrct bulmuıtur. 

Akvır n tarlalarının verim 
kabiliyeti başka köylere göre 
daha fazladır. 

Bu köyün eltseri ohalisi çift· . 
çilikle bir kısmı da l.tanbulda 
börekçilik ve ekmekçilikle meş· 
gul olmaktadırlar. Köyün Araç 
çayı kenarmda sebze ve meyva 
yetivtiren çok genit bahçeleri 
v.ırdır. Bütün Zafranbolu muhi· 
tinde uzun k ş geceleri "Sıra,, 
'lemlerile meşhur olan bu köyün 
ahalisi çok misafir sever lnıan• 
lardır. 

Köyde llç dershaneli bir ilk 
mektep vardır. 

* Akvıranın ıimall oarktslnde 
y Kepezin ıurk etolderinde 
kUçük fakat çok ıirin "Yacı" 
köyünün dört bir tarafı çam 
ormanlarile örtülüdür. Ormanlat 
köyiln müşterek malıdır. Fı:kat 
crmandan ağaç kesmek yasaktır, 
Ancak köylin umuruna sarfedile
cck bir para 14zım olduğu zaır.~n 
köy heyetinin knrarilo bu ağaç
lardan istifade edilir. Tam köye 
girecek yerde Kepez kayalarının 
arasmdan sızan vo köylilnlln 
oracığa yaptırdığı ~Yalağa" tc• 
rakUm eden buz gibi soğuk vo 
çok tatla bir au vardır. Du ıuyun 
etrafındaki çayırda köylüler yaz 
Alemleri )'&parlar. Köyde otuz 
hane olup mektep yoktur. Köyltl 
ziraatlo meşguldllr, köyün bir 
kısım delikanlaları kışlan lıtan
bula gelerek fırmlarda çalışırlar. 

Mehmet Enver 

Adapazarı'nda 
Köylü Malını Çok 

Ucuz Satıyor 
Adapazarı, (Hususi} - Bura

da ahı veriş durgundur. Bunun 
başlıca sebebi mabsulAtın çok 
para getirmemesidir. Köylll nıll
bayaatını mala mukabil mal al
mak suretile yapmakta 60 okka 
battal patates verip bir okka 
teker, 20 okka mııır verip bir 
okka petrol almaktadır. Manifa· 
tura eşyası da bu takaa mukabili 
satılabilmektedir. 

Bir Batında 
Üç Çocuk 

Zanfranbolu (Hususi ) - Ço
lak ve hastalıklı bir kadın bir 
batında 3 çocuk doğurmuıtur. 
Kad nın arabacılıkla geçinen ko
cası 3 çocuğum vardı. Allah nç 
çocGk daha verdi. Bari bUkümet 
yarc'ım etse demiştir. Çocukların 
annesi ağ r hastadır. 

Ceyhanda Tem1zlik 
Ceyhan, (Husuıi) - Belediye 

hararetli bir faaliyetle çal ışmakta, 
sokaklar hergüu sulanmakta, lo
kanta, g~ıino vesaire gibi umu· 
mun yiyeceğine \'e temizliğine 
ait yerler muntazaman kontrol 

edilmektedir. 
Evkaf idaresi de camilerin 

temizlij-in4' itina tmelidir. 

• 

Türkiye-Suriye Hududu 
Kaçakçılık, Hududun Emniyet Ve Asa
yişi işlerinde Hassas Davranılacak 

Adana (Hu
susi ) - Tür
kiye Suriye 
hudut komisyo
nunun konuşmala· 
rıoı bitirerek 
heyetlerin yerle· 
rine~ döndüklerf. 
nl bildirmiştim. 
iki taraf heyet 

azaıı da mllzake· 
re edilen husu· 
sat hakkında 
beyanatta bulun· 
maktan İmtina 
ediyorlar. Mev· 

Jeket arasında ib-
tillfı mucip ola· 
cak eo kOçOk bir 

4Adiso dahi çıkını· 
yacakhr. t:liç fOp
be yok ki bu da· 
imi anlaşmama 

iki memleketin 
mllnasebab llzo
riodo daha fil· 
mullll Yo faydalı 
teıirleri olacak· 
br. ,. Demekte
dirler. 

l!ahal Maznun1a-

ıuk bir memba- TUrk. Franaız heyetleri konufma helinde rımnMuhekema•I 

dan alınan haberlere göre mil· dar devam eden mllzakeratı dal· Şehrimiz Ağır ceıaaında mu
hakeme edilmekte olan mevkuf 
54 Babainın muhakemeleri hitam 
bulmut. Mnddei umumi Babailik
lo alakadar oldukları anlaıılnmı· 
yan bir kaç kişinin beraatı, diğer-

zakeratın mllsait neticClerle bit• ma aamiml bir hava içinde geç-
tiği 'a biJhaasa kaçakçılık ve miş ve Fransız murabbaı heyeti 
hududun emniyet ve asayişine kendilerine glSsterileo 11mimlyet 
taalluk eden işlerde haa1as dara• ve alakadan ıoo derece memnun 
nılması esaamın kabul edildiği kalmıı ve Adanayı ç.ok müıait 
anlaşılmaktadır. Franıız heyt.ti l9tibalarla terketmişlerdir. 
murahbasası ba hususta ıayanı Memleket gazeteleri bu meır• 
kayt bir samimiyet ve hüsnü ni• zua tahsis ettikleri yazılarda 

lerinin de ce.za kanununun 163 
ye 313 llncU maddeleri ile ceza• 

yet göstermiştir. "Ümit ediyoruzki bu ıon konuş- landırılmafannı istemiştir. Karar 
Komisyonun on bet gOn ka• malardnn sonra iki komşu mem· perşembe gllnn tefhim edilecektir. 

Malatya' da 
Muhtelif Katiller, Hapis 
Cez6.sına Mahkum Oldu 

Malatya (Hususi} - Kibtanın 
8Uyilkbağ köyünde muhtar olmak 
meselesinden Hamo oğlu Yuıufu 
6ldllrmekten ıuçlu olan Mahmut 
Hacı Ye Hamdi yediıer buçuk 
ıeneye mabküm olmuılardır. Zo.
cesi Fındık kadım öldürmekten 
ıuçlu Arapkirli Abdullah 6 ıene 
Bedir ismindeki aevgiliaindeo ba
ııl olan gayrimeşru çocuğunu 

61dürmekten ıuçlu Gevrik köylln
deo Dede kızı Bekey bq ıeno 
ye mabkQm olmuşlardır. Kız 
kardeşini kocasından başka bir 
erkekle görilşilrken yakalayıp 61-
dilren Mustafa dokuz ıeneyo 
mahktim edilmiıtir. Mustafaya 
bu öldllrme işinde yardım eden 
eniştesi Hasanla lsmail ve Bektaı 
ismindeki arkadaşları firar etmit 
olduklarından bunların muhake
meleri yakalanmce yapılacaktır. 

Salihli'de 
Hırsızlar ihtiyar Bir 
Kadını Öldürdiiler 

Salihli, ( Husuı1 ) - Birkaç 
gOn evvel, beş kişilik bir hırsız 
çetesi Emre köyilndo bir eve 
girmişler, öteberi aıırmak ister-
lerken, evin ihtiyar kadını Uo 
karşılaşmışlardır. Kanlı bir bo
ğuşmadan ıonra kadın tabanca 
füs öldürülmüş, imdada gelen oğ· 
lu da yaralanmıştır. Hırsıı.lardan 
biri 6ldllrlllmilş, üçU do yara· 
lanmııtır. 

Hayrabolu G€ nçlik TeşkilAtı 
Hayrabolu, (Hususl} - Bura· 

da Genç.lerbirliği teıkil edilmlt. 
idare heyetine Ş~rcf, lıhan, Mua
tafa, İbrahim, Mehmet, Tabıin, 
tbrahim, Yaşar, F ebmi Beyler. 
Umumi kAtipliğe de Orhan Bey 
ıcçilmit ve faaliyete başlanılmıştır. 

lf. 1stifa eden Belediye Reisi 
Mustafa Beyin yerine Nazmi Bey 
1eçilmif, l;e baılamııtar. 

Niğde' de Bir Elektrik 
Fabrikası Kuruluyor 

Nfjdenln umumi manzara•I 

Niğde, (Hususi) - Hergno de aayfiyelerl gayet kalabalık 
bir az daha imar edilen şirin otur. Adana, Tarsus, Merain Ye 
ıehrimizin belediyesi, son r.a• Kayseriden birçok aller yamı 
manlarda ıayana dikkat bir faali- Niğde aayfiyelerine gelirler. 
yet göstermiye başlamıştır. Şeb· Tren buraya yeni bir inkişaf 
rin ıu teıkilAb sıhhi ve asri bir temin etmiştir. Mısırda, Berutta, 
ıekilde tadil edilmekte, bir ıelA- Halepte gayet iyi müşteri bulan 
leden istifade edilerek elektrik meyvalanmız · timdi bu aayodo 

daha iyi ıatılmaktaciır. 
fabrikası kurulmaktadır. Niğdeoin Niğde maarif sahasında da 
yalnız bir ihtiyacı kalmııtır. O ileridedir. 300 bin lira ıarfile fnıa 
da meyva 'H ıebzo bahçelerinin edilen Ye bugOn orta tedrisat 
ıusuzluktan kurtanlmasıdır. Niğ- için kullanılan binaoın bu ıene 
de bütün mOlbakatllo muntazam liseye tahvil edileceği do llmit 
ıosolerle bağlanmışhr. Yazın Niğ- olunmaktadır. - K. Tayyar 

Merzifon'da 
iki Köy Arasında Bir 

Kavga Oldu 
Merzifon ( Hususi ) - Burada 

iki köy halkı ara91nda kanlı bir 
kavga olmuştur: 

Emert köyO balkı ile Y enl
çamlıca köyü Arnavutları arasın· 
da ötedeoberi baltalık mesele
sinden bir anlaıamamazlık var
dır. Geçenlerde Emet kaylllleri 
baltalıkta odun keserlerken Y c
niçamlıca Arnavutlannm ant bir 
baskmına uğramıılardır. Köylll• 
lere ıilihla baskm veren Arna• 
vutlar odun kesenlerden dağcı 
oğiu Halil ilo GUmüşlO EylibU 
yaralamışlardır. Dağcı o§'lunun 

Arapson'da 
Bu Kazada Bir Tek 

Doktor Yoktur 
Arapıon, (Huıust) - 37 klSyO 

olan kazamızda bir tek doktor 
yoktur. MalmndOrllmllz 15 gDo 
basta yatmıı, fakat bOtlln gay
retlt.re rağmen bir doktor bulu
nup tedavi ettirilememiı, Malm6-
dürilmüz geçenlerde 6lmilşt0r. 
Kazamıza hiç olmazsa bir hilk6-
met doktoru g5nderilmesi lbım· 
dır. Burada ucuzluk ıayam bay• 
ret bir derecededir. Bir deve 
22 • 23 liraya satılmaktadır. 

yarasi çok ağ1rdır. Vak•anm tab· 
kikatına Milddeiumumllik Yaziyet 
etmiıtir. 

' ' 
Ziraat 

1 

Şehrin 
Çöpleri 
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itte bir aenet ki, bunu bil~ 
rek bilmiyerek bergiln kendi Cll
mizle, kendi Yesaitimizle denize 
dökllyoruz. SOprfintil içindeki 
maddelerin ı.iraat hayat ve iktı
ıadiyatı için ne kadar ehemmi
yetli olduğunu knçnk bir misal il 
gösterebiliriz. Me~bur Fraosıı 
kimyakerlerinden M. Lebbande 
bir metre mikAp §ehir aüprOntO
aOnO çfirDttükten ıonra tahlil et• 
miş vo bu miktar gllbreyi bir 
bahçede istimal ederek yetişen 
ıebzelerinl de ayrıca tahlil ettik· 
ten ıonra Fransa ziraat nezar ... 
tine bir rapor yazarak demiştir ki: 

· "Köylüye, bahçivana verilecek 
en faydalı öğilt sliprlintüleri kul
lanmaktır. Bir araba çifillk güb• 
resi yerine iki araba süprDnttl 
tarlalarını lnıvvetlendirmiye kifi 
gelir. ÇünkU bir metre mikap 
ıllprllntll içinde azot yüzde 2,95, 
hamızı fosfor 0,85, kireç 2,34, 
potaa 0,98 ve limUs miktan ciabl 
24,5 niıbetindedir. Bu nisbet çok 
ıebze ıarfeden ıebirlerdo dahı 
ziyade yllkıelir. 

Bu miktar her bahçeyi çiftlik 
gilbreıinin kullanılmaaından vares
te kılabilir. .. 

Franıız kimyakerinln bu kıy-
. metli miltaleasını her fırsat dür 

tUkçe yazmış ve söylemiş oldae 
ğum için tafsiline girişmiyeceğim. 
Ancak tehirlerde biriken bu kıyıe 
melll maddelerin kabili istifade 
bir balo getirilmesi iç.in zamanın 
artık gelmit olduğuna işaret edee 
ce{ıim. latanbulda bir araba güb
renin 4-7 lira arasında bir kıY"" 
mete yllkıelmiı bulunduğu belde 
yllz binlerce lirahk bir tahsisat 
ile ıehir ıliprUotlllerinl denize 
dökmekten Yaz geçmek Ye ml\e 
bim milll bir ıervetin heba oJ. 
maaına çare bulmak IAz mdır. 
Ben 6yle zannediyorum ki bu 
eenetin faydalı bir ıekildo lıtiı• 

marı tasavvur ulunduğn karlar 
mOıknl değildir. Belediyeı,io mey. 
cut nakliye vesaiti ile bu işin 
görlllmeıinde kısmen olsun mu
yaff akı yet elde edilebilir. Yalnıı 
bu gibi işler için ıermaye Ye ter 
kilattan ~yade yapılacak işia 
nasıl yapılmuı lizımgeldi{ıini bil-
mek ister. 

Şehrin ıllprllntllleri için meycu• 
teşkilAtm her ıene şehir halkına 
yüklediği paranın hiç yoktan bir 
aervt membaı olmasını istemiyecek 
tabiidir ki hiçbir belediyeci yok· 
tur. Ancak bu işi bir bilgi bey~ 
tine bırakarak fenni mütalaalarla 
bu membaın işletilmesi için yapı
labilecek ıeyleri bu heyetin ha· 
z .rlamaa.nı istemelidir. Elde kat'I 
bir istatistik olmadığı için ıebrln 
her gllnkn ıllprllntU mikdarı bak• 
kında tam bir rakam s6ylemek 
imklnını bulamadık. Fakat tak• 
ribl olarak yevmiye ve asgari 
hesapla bu mıktarı yalnız latanbuJ 
kıımı için 200 ton kabul edersek 
yevmiye .. fenni tecrübeldre n .. 
zaran • dlSrtte biri niab~tinde iı• 
yarıyabilecek ve Avrupada ko~ 
poıto denilen gübreyi elde etmıı 
oluruz. Yevmiye elll ton bu 9 üb
renio tonunu iki liraya her 
bahçı•an seve ıeve alır. ÇllnkO 
bir ton iki ·araba ııkletindo• 
dir. iki araba gübreyi asgari 
ıekiz liraya alm~ktadır. Kuvvet 
itibarile bu iki araba komposto 
bir araba çiftlik gObresine mur 
dil olduğundan bir lira muka~i
lindo iki liralık gübre teınıD 
edebilecek olan bahçıvan n bedi 

iktısadt vaziyetini kurtarmak ka~il 
olabilir hem de belediyeye mübılll 
bir varidat temin edilmiş <>lur. 

LOlfl Arif 
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Siyaset Alemi HARİCi TELGBArLAR 
Fransa Amerika
ya OlanBorçlarını 
Hatırlıgabildi 

lnglltere'nln •:Ilhlera bırakma 
bahıinde yeni bir teki fle ortaya 
çıkm:ıı, bu arada ltalranın da bazı 
aaOtalaalar ileri •Orerek bir neYi dört 
dnlet ti keti kurmak lDzumunu or-
taya atmuı, beynelmilel politika 
llcminl tekrar hareket• retirdi. 

Cenevre'de Son Vaziyet 
Küçük İti lif Devletleri, Dörtler 

Projesi Aleyhinde Bulundular 
lngilterenin teki fi, Franaanın timdi• 
J• kadarki iddialan ıibl nHıl nzi• 
reti ıılab edt:bilecek mahiyette 
değ lae, halyanın mGtalaa11 da c .. 
miyeti Aknmı yıkan n onun yerine 
dört dcv.etın aaltanatant kuran bir 
formol olmak noktaıından o da 
teh lkell idi. Bi'haua ldiçilk dnlet• 
lerln hiç biri bunu kabul edemezdi. 
Nitekim edece§'e de benzemiyorlar. 

Fakat bu faaliyetin ıöze çarpan 
aeticeai fU o du k, timd.ye kadar 
.Amerikaya borçlarını Yermek lıte• 

aıiyen Fransa, budenbire ödenmemi' 
takıit eri olduğunu habrladı. Bugün• 
kil Franı :ı kablııeainin dayandığı 

radikal ıosya ist partiılnin parla· 
af!nto grupu derhal bir toplanb yaptı. 
Aza11ndan Rene Rlşar, ıerek 1ngiıi:ı 
ıerek italyan teklıf .erinin FranHyı 
ralnı:ı bırakacak formOJler olduj'unu 
ı6yledL 

Dünya siyasetlntn •nlaıılmas fıtl
lıametlere ritti~I b3yle bir zamanda 
Franaanın Anıer ka ile araaını iyileş• 
tirmeal lüzumunu hatırlattı. Bunu 
Japabilrnek ıç n de eYnll borçları 
yermekle ite bıtlamanın lüıumuna 
ltaret etti. Grup, bu tek:ifio müza• 
kereslni ller.ye bıraktı. Mcaeieyl 
ıözden gf'çlrmek Gzere bunu har"cl• 
re encümenine havale elti. EncGme· 
D

0 n müta auından sonradır ki Fran• 
11• hükumet farkaıı bu bah'• bak· 
kında ıon ıözünil aöyllyecektlr. 

Bu münaacLdle batıra relen nok· 
ta şudur; 

Franaa, bir samanlar, alacağını 

lated ği için Amer ka'yı, bir nevl 
tefeci teklınde göruyor ye bu düşü• 
n üfü n u eç kça meydana Yurmaktan 
~e inmiyo du. Ş mdi vaziyet bir par• 
ça aarpa sapar göründil. Ağzını de• 
1 ştirmiye taşladı. Bu doaeklikler 
belki evvel zaman lç .n göze çarpma• 
1an şeyler olabil rdi. Fakat bu ~ünün 
havası çinde hiçbir kıymetı olmı an 
~ü,ünç vo hazin poletıka maneYraaı 
teı rl yapmakt ın b.ıtlia bir ıeye ya• 
ramıyor. - S reyya 

Kari ff.arksın Olumunun 
YıldönUmD 

Parlı 26 - SosyaJ:ıt fırkası Kari 
Markı'ın ölGmfinün yıldönilmil mü· 
aaHbet.le merasim tertip etmiıtir. 

TEFRiKA 

• C:enevre, 26 - Dörtler pro
Jesının tetkiki inkişaf ettikçe 
projeni:ı leh Ye aleyhinde bulunan 
devletler fikirlerini ortaya atmak• 
taduJar. Küçük itilifm yani (Ro
manya, Yugoslavya ve Çekoslo
vakya itilifının) bugün neşrettiği 
beyannameyi, M. Makdonaldın 
Avam Kamarasındaki nutkuna 
cevap addetmek mDmlcündür. 
Küçük itilAf devletleri, • Devlet• 
ler arasında dostane müna:ıebet• 
ler vllcude getiren ve munha· 
ı ran kendi meselelerini balletmiyo 
matuf olan dörtler iti.afım her 
ne kadar iyi bulmakta ise de, 
doğrudan doğruya veya dolay a.ilo 
başka devletlerin bııkukuna ta• 
arrzuda bulunmanın kat'iyyea 
caiz olmadığı " mutaleasandadır. 
Küçük itilaf devletleri muabede
lerin yeniden tetkiki aiyaaetinin 
yeniden ortaya atılmasına teesaiif 
etmektedir. 

Leh heyetinin mDtemadl au
rette küçük itil•f mümessillerile 

temasta bulunuşu da nazarı dikkati 
celbetmektedir. 

Muaollnl Pllnının Hedeft 
Roma 26 - Gazeteler, ltal• 

yanın Makdonald planım tnmami· 
le kabul ettiğini yaımaktadır. 
Tribuna gazetesi diyor ki: Muso
lini pllm, milletl~r cemiyetine 
muarız değil, cemiyetin mesaisini 
falce uğratan uaul ve manevra• 
lara muha"iftir. Bu plan bilyük 
devletlerin misal teşkil etmelerini 
ön ayak olmalar m iatemektedir, 
Jurnala Ditalya gazetesi diyor ki: 

Musolini plAnı iki vekil 
gastermektedir. Biri taarruza ve 
harbe karşı, diğrri vakitsiz ve 
milnascbetsiz {erdi müdahalelere 
lcarş •. Bu gazete, Hitlerin pren• 
sip itibarile beraber çahşmıya 
muvafakat editini tebrik etmek· 
tedir. 

Fren•• Ne"lceyt BekHyol" 
Pariı 26 - Nazırlar meclisi 

beynelmilel meaeleleri uzun uza~ 
dıya tetkik etmittir. Başvekil 
M. Daladiye Ye Hariciye Nazın 
M. Pol Bonkur mecliste izahat 
vermişlerdir, hllkGmet vaziyetini 
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İBTİY AT ZABİTİ 
ROMAN 

Muharriri: BUrhan Cahlt 
bu nefis aiıküneti top gUrlll- desi aaffıharpt• taarruza kallLar. 

tlllerl niçin bozac"ktL - Yapma yahul 
Gazzo bahçelerinden kopup - Öyle beyim. 

ıelen güzel kokularını, ağır ba- Bizim Hilınll ne kadar olsa 
rut dumanları ne diye karııtara· latanbul çocuğu, itin alay tarafını 
cakb. seviyor. Ueri karakollara kadar 

Arkamda bizim mantartepe gittik. 
b!r knçilk toprak Jıjıoı ribl Sağ Ye aoldaki bölük mevzl-
ıörUnüyor. lerini tutan arkadaılar da iı ba· 

Yanımdaki bqçaYuıla konu- ıında. ikinci bölük müllzımı 
ıuyorum: muvazzaf lbrahim temiı bir aillh 

- HüınUI arkada4ı. Onunla kftçiik bir te-
- Efendim. peye çıktık. 
- Sen kanal hareketine ltti· Gece o kadar sakin Ye yıl· 

rak ettindi değil mi? dazla ki yaprakların bile kımılda· 
- Ett:m efendim. madığı böyle bir gecede dUşma-
- Nasıl lngilizler iyi muha- nın taarruza geçeceği akla bile 

rebe ediyorlar mı? gelmez. 
- Cesur dövllşUrler amma. Kaymakam (Tiller) Galiba bizi 
- Eh 1 biraz harekete aetirmek için bu 

Sakınmasını bilmiyorlar. masalı uydurdu. 
- Ne demek? Öyleya, bolilk kumandanları· 
- Onlar muharebeyi eski n n futbol maçı yapma 'Ta kalktık· 

uıulde yap yorlar. lar m ~öı Unce muharebe şevk\ni 
- N<Jsıll tazelemek için böyle bir numara 
- Suvdriai dolu dizgıo piya• yapı ır. 

İngiliz Ba,vekill il. Kakdon-ıld Roma Hyahatlnde ltalyao Ba9vekill lıl. 
:Mnsolinl ile ı?nroıorken •• 

Hitlerciler Yahudi Ha
kimleri Azlettiler 

Berlln 26 - Hitlere, fevka 1ide 
aelihiyetler baheeden diktatörıuk 
kanununun kabulünden •onra Alman 
hükOmetleri dabıl nde uxun müddet 
hiçbir htihap yapılmayacaktır. 

S.yaai f.rkıılara namzet ı:stelerl 

ilin etmek müsaadesi yerilecek, ı D• 

cak, intihap neticeıi, ıon Rayştag 
intibabmdn kazanıla.n reylt.rln mik• 
tarana ni.!>eten i in edilec ktir. Mi li 
bük0'llet bu suretle Hlt'ercilerin fa• 
ikiyetinl bütün Almanya'ya tetmil 
edecekt'r. 

Prusya hDkQ neti, altı vllAyetinln 
yDkıek reislerıni, polis mü ürlerini 
d ğer yOkaek memurlarını tel.ailde 
ıeYketmit Ye yer erine Hitlercıleri 
tayan etm ,ıir. 

Berlın 26 - Ecnebi rr:emlekdler
dekl aosyaliıt razete'er, Alman hü· 
kOmet"oe kartı hücumlarına devam 
ettıklerl müddetçe aoıyal demokrat 
• ==ı 

ve battı hareketini ancak diğer 
hDkflmetlerin alacakları vaziyetler 
bakk nda sarih malumat aldıktan 
sonra tespit edecektir. 

Mı.ılazım lbrabim: 
- Bizim süvari keşif kolları 

bakalım n• haber getirecekler. 
Dedi. 
Ben önOmOıdekl arazinin va· 

ziyetini bilmiyordum. 
İbrahim: 
-Git gidebildiğin kadar, dedi 

İngiliz birkaç tepe, biraz ağaçl k 
var. Fakat 6nUmüz kilometrolarca 
vadidir. Meşhur Gazze vadisi. 

- Burada toı:çu iyi it görür. 
- Onun için ağ r Alman 

bataryaları geldl Topçu meni
lerini biliyorsun değilmi ! 

- Evet Mantartepc aW<asmda. 
- Sonra makineli bölük 

takımları çok kuvvetlidir. Seri 
ateıli toplar da işe yarar. 

- Cepane de bol. 
- Şimdiki hald ~ öyle 1 
- Tahkimat iyi değil, buraıı 

ciddi bir müdafaa mevkii ise 
daha ç k tertibat almak lazım. 

- Ne gibi 1 
- Arazi mani lı değil Ku-v• 

vetli bir taarruz karş smda mü
dafaa vasıtaları eksik. ikinci bir 
hnt haz rl nm f d giisc bulundu· 
ğumuı y~rin toprak siperleri sıkı 
bir to çu ateşine day n • 1 z. 

- Orası öyle 1 
Tillc,r bizimh. alay ıtti 

ıa'iba. 

2axeteJerln çıkmaıına milaaade edil· 
miyecaktir. 

Ber:in 26 - Sabık Alman Komi• 
•eri M. Gerko tevkif edilmiıtir. 

Yahudi hlklmlera Vazife 
VerJlmlyecek 

Berlln 26 - Yahudilere kartı fe· 
na muameleler yapıldığı hakkında 
~cnebl memleketlerde, bıllıaua Ame• 

rlkada, ç kan haberleri 2azcteler 
tekzip etmektedir. HükOmet erkinı 

da, hilkQmetln münferit hidiselerden 
mea'ul olmadı2ını bildirmiştir. 

Diğer taraftan BaYıyera'dakl Ya• 
budl h'kimler n müddeivmuml er 
ceza mahkemelerinde va:ı:fe alamaya• 
caklardır. Yahudiler mümkiln oldu~ 
kadar ticaret mahkemelerinden de 
uzaklattirı!acakhr. 

Yunan lstiklAli 
Atina, 26 - Yunan htlkllllnla 

yıld3nGmü heyecan Ye ıilkOn içinde 
t ,. 11· edilmişti·. 

- Neden? 

- Gece yarısı oldu. 
- Taarruzu mu bekliyorsun? 
- Öyle ya 1 
- Gidip yatalım ; birader, 

taarrux baılarsa uyanmak kolay
dır merak etme 1 

ileri karakolları bir daha 
gözden geçirdikten aonra karar
gaha döndllk. Tabur kumandanı 
çizmeleri ayağında, portatife 
uıanmıı kitap okuyor. 

Ben ~eçerken ıı&rdO. ae .. 
lendi: 

- Gel bakalım CeTdet Et. 
Girdim: 
- Tef tiıten mi geliyoraun ? 
- Evet l3eyim. 
- Vaziyet nas I? 

MUkemmell 
Efradı bira& baı•rlamala 

idin! 
Onlar daima baıır yUzba· 

ıım. 

lnı. ili& piyadesinin bugna 
akş ıma kndar muhtelif toplantıla· 
rı örUlmUş. Suvari alayiarı vadi 
istik metinde sol cenabım za ka• 
dar sokulmuşlar. U r halde bi.r 
şey var, 

- Bek iı oruz yU ... başı ıı. 
- Haydi istirahat ~t te er· 

lcenci olalım. 

Sayfa ~ 

, 

Gönül işleri 

Ayda 
40 Lira ile 
Evlenilir Mi? 

Geçende ayda k rk lira maaı 
olan bir memura eYlen memesini 
taniye etmiı Ye iebebini izab 
için do ufak bir hesap } apmışbm. 

Bu yazım, taşrada bulunan 
gençlerden bazılarım te!Aıa dü-
fÜrmü• Aylık kazancı 40 • 50 
lirayı geçmiycu ıeoçler ne yap-
sınlar. Taşrada bekArl.k bir ce
hennemdir Az kazançla evlenmek 
bir f el Ak etse. baıka yapılacak 
ne var? 

Bu gençler endiıelerinde hak
lıdırlar. Fakat bir defa 40 • 50 
lirayı bir istandart olark almak 
doğru değildir, ıehirden ıebire 

bayat seviyesi değişir. lstanbulda 
.ıo lira ile sefi.ane yaş yan bir 
adam, taşı ada, yerine göre mü
reffeh bir buyat temin edebilir 
Yerler vardır ki ayda beş liraya 
ey kirahyabilir. Yiyecek içeceği 
15 • 20 lirayı geçmez. Binaena
leyh sözüm bu kabil ye.rler için 
değildir. 

Y almz evlenirken umumiyetle 
dikkat edilecek bir nokta vardır. 
Evlenme bayat seviyeıine uygun 
olmak IAzımdır. Y aşayıf ıeviyeıl 
zaten aşağı olan bir adam para• 
ııı Ye kaıançsıı da evlenebilir. 
Fakat buna evlenmek, aile Ye 
yuva kurmak denmez bir ihtiyaca 
izale için birleşme derler. 

Yuva ve aile kurmak istiyea 
adam kendisini, karısını, doğacak 
ç:>cuğunu dilşlinmiye mecburdur. 
Bu liç canı geçindirecek, besliye
cek ve giydirecek kazancı olmı-

yan adam, bu maceraya atılma
dan evvel çok düşünmelidir. 
Evlenmek demek, birkaç kişinin 
daha bayat nı omuzlarına )0 ük· 
lenmek demektir. Kendi yükünü 
bile güç taşıyan bir adam, ba19 
kalarının ydşama m ~s'uliyetlerinl 
omuzlarına nasıl al Jbilir. Bizde 
aile sefaletleri, basta çocuklar 
hep bu düıOncesiı iğin mahsu
lüdOr. Ya'nız ev enmek klfi 
değildir. Kadına müreffeh •• 
çocuğa ııbhl bir hayat temin 
etmek mea'uliyeti vardır. Keodi
ainde 30 • 40 lira ile bu yükll 
kaldırabilecek kuvvet hissedenler, 
evlenmekte serbesttirler. 

HA?\lllTEYZE 

Çıkıycrdum. Sordw 
Nöbetçi kim? 

- Üçllncil bölilk y0%bqım. 
- Haydi gecen bayrolıun. 

Saat biri ıeçiyordu. 
Ben de yilzbqı gibi yalım 

ceketimi çıkardım, Beyliği çekip 
uzandım. Aıker uykusu çabuk 
ıelir. 

dalmııım. 

27 Mart 
Kumandan bey. Kumu 

dan bey. 
Gözlerimi açtım: 
Baıça•uı HUsnll rülllyor. 
Bir uğultu. 
- Bombardıman! 
- Evet. 
Fırladım. HllınD ceketimi, 

manevra kayıfımı, tabancamı eli
me tutuşturuyor. 

- Bölliğil silihbaıı ettin mi? 
- Bolük mevzie g;rdi beyim. 
Daha gUn doğmamı,_ fakat 

sabah aydınlığı akç 1 bir duman 
&ibi. 

- Bizim topçu daha işe ba,_ 
lamadı d emek. 

- Baflan adı be in. 
Yüzbaşı nercd ? 

- Telefon başında b~yim. 
( Ark&!l \&f) 



8 Sayfa !" ON P O S T A .~art 1 

...--------------------~------------------------------------------.-.... ..... ----------:::=======================-... '~ • .. Son Posta,, Holl vutta huauıi muhabir" 

b ulunan yegan~ Türk gazetesidir. Ho. 

livut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir ve ıinema ilemin ia içyüzünü SiNEMA 
"Son Poata,, Jıaf tada iki defa ıinema 

ıayfa.. yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en 7eoi •İnema nberleri, artistlerin 

bayab •• ıin~ma alemindeki san'ııt 

anla tar. cereyanlarından bahaedilir • 

.::=:=========================================~----------------... ----=---------------==-=-----------ıc::===~---:=========-======== 
Hain Kadın Lorel Hardi, Stan Lorel ve Muhabirimiz Vilma Banh:i 

Bu Eski Yıldız Fena 
Halde Hastalandı 

Nadin Pikar Vamp Olmıya 
Karar Verdi 

Genç ve gUzel Fransız yı l d zı 
Nadin Pikar ıon zamanlarda çc
Yirdiği hoı bir fili m sayesinde 
bnynk bir şöhret kazcmmıı, en 
çok beyenilen yıldızlar arasına 
girmiştir. G üzel Nadin "ablAkın 
garip neticeleri,, ismindeki bu 
filimde Vamp, yani hain kadın 
rolü uynamııhr, halbuki fİmdiyo 
kadar daima iyi ve mazlum ka· 
dın rolU temsil ediyordu. Fakat 
bu ıon fiminde muvaffak olduğu 
için bundan ıonral<i filimlerinde 
de hop hain kadrn olmıya karar 
•ermiştir. 

Nadin Pikar ifrat derecede 
bir otomobil meraklaııd ır. Oto
mobil zarafet müaabakalarını hiç 
kaçırmaz ve ek1eriyotle birincili· 
il kazanır. 

Mari Briyan 

Bir zamanlar herkesin pere• 
tlı ettiği Macar dilberi Vilma 
Banki ıeıli filimden ıonra sin .. 
madan çekilmiye mecbur oldu. 
Güzel Vilma bir mUddettcnberl 
Amerikada bUyUk tiyatrolardaq 
birinde 1ahne yıld ı zlığı yapıyordu. 

Sinema gazetelerinde okuduğumuzı 
g8re dilber Vilma geçenlerde 

soğuk alma neticuinde aj'ır bir 
hastalığa · yak~laomış, yatata 

dDımüştUr. Doktorlar kendisini 
kurtarmak için çok uğraşmışlar• 

dır. Vilma k11men iyileşmiştir. 
Yakında hastaneden çıkacakbr. 

Sesti Sorale Kızdılar 

Se11iz filim samanında bDyDk 
bir ıabret 1abibi idi. Son ıelen 
hab1rJere göre bu ıOzol yıl dıa 
Amerikada timdi de ıeıll filim 
çevirecektir. Paramuot tirketile 
bir mukavele imzalamııtır. 

Bu re1lmde meıhur iki ahbap komik Lorel Hardl ile Staa Lorel'I baıbap rörOyonunoL Yani .. 
nadaki genç .. Son Poıta" nın Amerika muhabiri Turan Beydir. Hardi burada kadın kıyafetinde 
gözl\kmektedir. ÇllnkU iki ahbap komiiin yeni çeYirmekte olduklan filmde Hardl bir kadın rola 
temıil etmektedir. Amerika muhabirimiz Holivut'ta kondilerlle 16rllfm01 •• beraber çektirdikleri bu 
reamt de .. Son Poıta " okuyucularına z<Sodermlıtlr. 

F:raoıız ıahneıinin en parlak 
yıldızlarından biri olan Seail 
Sorel geçende ıinemadan bahe 
ıedildij'i 11rada sesli filmin aleye 
binde buluomut. filim yıldızlan 
hakkında da bir bayla atıp tut. 
muftur. Bu yllzdeo filiQJ yıldızlarl 
kendisine fena halde kızmıılar 
Ye aleyhi.ete dedikodular yape 
DUJ& batlamıılardır. 

Çapkın Yıldız 
Evvela Evinin İntizamını Ve Kocası

nın Rahatını Düşünüyor 

Beyaa perdede her zaman çapkın kız rolll oynayan Una Merkell 
tan mıyan yoktur. Gnıel Una ıeçenlerde kııa ıllren bir aovda 
maceraamdan ıonra evlenmlı ye tiUı bir ev kadını olmuıtur. 
Muhabirimiz "Son Poıta" yı kendisine takdim ettiği uman çok 
hoşlanm ıt ve ga:ıetemiılo çıkardıjı bu resmi bizim YHıtamııla 
okuyucularım ıza hediye etmiıtir. 

Muhabirimizin aolathğma göre çapkın 1an°atkir ıimdl berıeyden 
evvel evinin in' nı Ye kocasın n rahatını dUşUt~mekte, Sinemaya 
bu:ıu mlltc kip ... r vermektedir. Maamafih perdede gördllğllnll:r. zaman 
eski genç kız i!c bugünkil kadın arrsmda değiıme bulunduğunu far-

.ketınenjı ın ümlclin değildir. 

ıEmmiLin 
Ağlamaktan 
Hoşlanıyor 

Doktorlar Dinlenmesi f çin 
istirahat Tavsiye Ettiler 

Beyu perdede gtızel ıea ye 
ıakrak kahkahalarile kendiıine 
ıeval bulmaz bir ıöhret yapan 
yapan elci yıldızlardan Emmi Lin 
hususi hayatında daima gözU 
yaıhdır. En ehemmiyetsiz bir 
'eessür karşısında bile gözleri 
derhal sulanır Ye ağlamıya baş
lar. GUzel Emmi fada ıinirli 
olduğu için mllteessir olduğu 
Ye bilhasıta hiddetl~ndiği zaman 
1akin durmak kabiliyetini kay• 
betmektedir. Doktorlat ılnirleri
nin yatıım•11 için kendisine uzun 
bir istirahat tavsiye etmi~lerdir. 
Fakat gllzel yıldız bu tavsiyeyi 
kabul etmemiıtir. Şimdi yeni bir 
film çevirmeıde meıgul olan 
Emmi, ağlamasını kusur gibi gö
renlere ağlamaktan çok hoılan• 
dıiını söylemittir: 

İki Kardeş 
Beraberce Bir Filim 

Hazırlıyacaklar 
Holivulta bugUnOıı en meıhur 

erkek yıldızlarından olan Çerll 
Rügleı yakında yeni bir filim 
çesvirmiye baılıyacak, filmi kar
deıi Veıley RügJea f da re ede
cektir. 

Yalmz Kadmlarm Çevireceği 
Filim 

Paramunt ıirketinin birinci 
rejiıöıQ Erneat Lubiç yeni bir 
filim çevirmek için hazırlık yap
maktadır. Bu filimde bUtnn rol
ler kadın yıldızlar tarafından 
temıil edilecek. erkek hiç bu
lunmayacaktır. 

Yeni Bir Filim 
Klodet Kolber ile Klayv 

Bruk yeoi bir filim ikmal etmiş
lerdir. 

Herkesin Sevgilisi 
5 Yaşında Siyah Artist Binlerce 

Lira Kazanıyor 

Stayml Holivut'ta bOtUn artiıtlerio en çok aevdiklerl kO~tlcDll 
bir siyah yıldızdır. Henüz bet yaıında olan bu aiyab yavru, keodial 
ıibi kOçllk yıldızlarl• birÇ,ok filimler çevirmiştir. Son aldırdıia bu 
resme imza11nı atıp muhabirimiz vaııtaıile bize göndermiıtir. Stayml 
kUçUcllk yaşına rağmen binlerce dolar 1ahibidir. 

Filhakika bu kllçUk yıld ızın bir hafta zarfında kazandığı para bizin 
paramız ile (250) lirayı geçmekte, hazan (500) lirayı bulmaktadır. 
Maamafib bu para bittabi genç san'alkAran eline Yerilmemekte, bir 

kıımı ya9aması için ayr.larak ailesine teılim edildikten ıonra Ost ta
rafı bankaya yatmlmaktadır. O tarzdaki kUçUk san'at beş on ı••• 
ıonra ortaya milyoner bir delikanlı olarak çıkacaktır . 

f 



27 Mart 

- Ollalz zavalh ı. 
- Sana kim eöyledl 1. 
- Kendlal .. 

._I __ M_o_N_O_L_o __ G ___ I 
Silahları Bırakalım ! 

(Solan• bir odayı gösterir.. sajda 
.olda pencereler, kanapeler ve-!a
lre- Perde açılınca Ji°şardan bir 
l>orıı priiltüsigle birlilcte •sol, MJğl n 

N•leri gelir-. Kapı birdenbire açı· 
lrr. A/ocan önde, Cingöz, arap ve 
.,.kadaıları arkada içeri girerler ... 
Hepsinin omuzlarında tahta silala
lar, ellerinde davullar# borular 
vardır- A/acan elindeki kı/incı 
onıuzuna koyarak ortada durur. 
Arkada,ları ikige ayrılarak hazrrol 
vazigetinde dizilirler... Afacan 
güksek •esle "Rahaaatl,, dige ha
lırrr .. •egircilere döner). 

• - Neden 6yle gtılerek ba· 
kıyoraunuz bize?.. Beğenmediniz 
mi?.. Silihlarımız, davullarımız, 
borularımız hoıunuza gitmedi mi?. 
Biz bugün buraya ıilAhları birak· 
mıya geldik ... Sebebi mi?.. Cnmm 
efendim, duymadın ız mı hiçl. 

Bilmem nerede bir bir to~ 
Jantı yapmışlarda, silihları bıra
kacaklarmış .. yani işte bizim gibi 
afacan şeyler.. öyle ya, bUtUn 
gUn evin içinde dayulla, boru
larla dcılaşırlarsa, kimin ku
lakları patlamaz ? .. 

Ara ııra bizim eve efendiden 
adamlar geliyor, babamla konu
§Uyorlar.. Bir türlü ismi aklıma 
yerleşmiyen bir yer varmış. işte 
orada, ha ga.lba Cezvede İngi-

lizler bir fey!er kayuatıyorlarmış? 
Bu gidişle pek yakında patlak 
Terecegı muhakkakıoış.. Fakat 
benim bu jşe bir tl\rlil aklım 

yatmıyor.. Cezvede kıynıyan su 
patlamaz ki.. Semaverde, ibrikte, 
kazanda olursa pntlar. Her ne 
lıe ... işte bu çocuklar davullannı, 
ıiliblar n·, borularmı b.ralcacak
larmış.. Galiba annelerinden, ba
balarından epeyce dayak yemit 
olmalılar. Ne yapsınlar ? •• Hakları 
yok mu ? Dlin de babam, 6ğle 

istirahat 
Hanımteyze Afacanı ıUrOkl~ 

yerek doktorun muayenehaoeaine 
girdi: 

- Aman doktor bey, bugUn· 
lerde çok bitkinim.. Bir şey tav
siye etmez misiniz? 

- latirahat edioiı. 
- Muayene etmez miıiniz? •• Hele 

f U dilime bakmıyacak mısınız 1 
- Evvela onun istirahati IA· 

zım, hanımefendiciğim. 
l J 

uykusundan deli gibi fır!ad, : 
- Nedir bu rezalet ? lnıana 

uyku uyutmuyonunuz? O zırJakları 
bir dahe elinizde görmiyeyim, 
yokıa ayağımın altında çiğnerim 

diye batırdı. 
Ne yapalım.. Artık aakcrlik 

oyunlarına veda edecoğiz.. Bun· 
dan ıonra bahçede kaydırak, 
ıeksek, birdir bir, futbol oyna· 
yacağız.. fıte biz de bugUn karar 
verdik.. Davulları, boruları yere 
Yorup patlatacağız.. SilAhlarımızı 
kıracağız.. Ne yapalım, babam 
evde uyumak, annem de komşu 
kadınlarla çene çalmak istiyorlar. 
Yine ne oldu ise bizlere oldu .• 
Y o boynunuzu bükmeyin öyle .. 
Ağlamıyacağız.. Ağlamıyacağız. 

f Birdenbire gerige dönerek 
bağırır J 

- SilAhları bırak 1 •• 

/ Çocuklar hep birden omuzla
rındaki silahları çıkarıp dizlerinde 
kırarlar ve davulları patlatır/arken 

perde kapanır .. ) 

•-c-r=-=::==========-~======:=:-~::::a::a 

Yoksa Bilmiyor Mu? 

Afacan Hasan Beyin yanma 
yaklaştı: 

- Babacığım una bir ıey 
soracağım ? .. 

Hasan Bey yazdığı mektup-
tan baı nı kaldırdı: 

- Sor bakalım. . 
- Ama zor bir ıey., 
- Zor, mor.. Sor işte .. 
- Anibal Romaya giderken 

hangi dağları geçti ?. 
Hasan B~y öfke ile başına 

çevirdi: 
- Sana kırk defa ıöyledim .. 

işim varken bana bir şey ıorma!.. 
1Jl1 ••. 

Ne Çıkar? 
Mue.füın Afacana ıordu : 
- Bir buiday fidamndan ne 

çıkar 1 
- Birkaç okka ekmekle, ap· 

tal bir eıeğin 11mam çıkar 
efendim. 

Yerken Görmüş 
Cingöz Afacana dedi ki ı 
- Baklava yemeai öyle hoı 

oluyor ki. 
Neden? 

- Beyler yerken ıördllm de.. 

r 
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Tatlılar 

Aşuremi, aman Allah, 
Bayılırım sUzmesime 
Ölsem bile maazallah, 
Kaşık kaşık yerim gene ... 

Baklavada tek duramam, 
Beyazına pek duramam, 
Heie c~vizli olursa, 
yesem de tek tek doyamam!. 

S ra geldi kaday fa, 
Tatlıdır pek, tatl ı efe, 
Yesem gene küfe kUfe, 
Aman Allah ben doyamam! 

Mahallebi bembeyazd r, 
Bir tepsisi bile azdır, 

.. Öf! " diyenler belki kazdu, 
Aman Allah ben doyamam! 

Sık ıık riiya görilrOm ben, 
Tatlılarda yürUrilm ben, 
Yedikçe hep büyürüm ben, 
Aman Allah ben doyamam! 

Afııcan .._. _____________________ __ 

~...._._~ .... -~... .. ....L 
1 Hiki!~~~k ___ l 
l 1 

Antikanın Yaşı 
O gün muallim, Afacanın sı• 

nıf.nı almıt m~zeyo götUrmllştO .• 
Hep beraber geziyordu •• Muallim 
iki do birde duruyor, heykeller, 
IAhitler, mermer •l1tun1Rr çanak• 
lar, mumyalar hakkında . malüınat 
veriyordu. Bu ıırada uzun bir 
heykeli ,astererek çocuklara 
döndü: 

- Bakın·z, bu heykel tam 
2000 seneliktir. 

·Afacan, CingözUn kulağına 
eiildi: 

- Muallim Bey yanlış söyledi. 
Nereden biliyoraun?. 

Y anlıt söyledi işte .. 

Neden amma ? 

Bu heykel 200 l yaymda
dır. Ben babamla geçen sene 
buraya geldiğim :ıaman 2030 
yaşında idi. 

---

- Kardefln •lladılı zaman 
annen ninni allyJeylp au•tur· 
maz mı Alacan?. 

- Olmaz Cingöz.. Bir iki 
dele aöyladl de mahallell ka
pıya geldt.. Kardeflmln aAl•
maeı daha iyidir, dıyorlar 

• 

. 
- Bak yUzUn na kad•r klrll, H•mm eyzen aenl öpmlyecek .... 
- Ban da onun için yıkamadım ya anneclOlm! 

ı l AFACANIN 
Alo, Alo! .. 

Bir gUn Afacan matbaaya gel
nıittl.. Oturuyordu. Bu ıırada te
lefon acı acı çaldı... Afacana: 

- Bak baklım kimdir? •• Dedim. 
Tereddütle Meğafonu eline aJ. 

dı kulağına koydu.. Çatlak bir 
aeı bağmyordul 

- Allo!... 
Afacan bumunu, kul atını oy-

natarak ıözlerini açtı .• 
Seı tekrar: 
- Allo... AIJo!. .. 
Afacan birdenbire kıt.ardı: 
- Ben alo deiilim, Af acaaım!. 

Diyerek telefonu hızla kapadı ... 

Mesafe 
Geçen ıene ErenköyUnde idi· 

ler.. Bir gün Afacana iki adam 
ıordu: 

- Oğlum, buradan Kadıkö
yUne ne kadar yol var, bilir 
misin? 

- Buradan denize kadar 
efendim. 

- PekalA .. Denizin yolu ue 
kadardır? 

- Denizden buraaı kadar 
efendi amca .. 

Cesaret 
Afacanla Cingöz konu~uyor

lardı. Afacan anlatıyordu : 
- Bir gUq karııma koıkoca• 

man, kazma dişli bir aslan çıkb. 
- Eeeee ... 
- Korktum mu zannediyor-

sun.. Hayır.. Aldırmadan yOrü
düm, önünden geçtim. 

- Nerede oldu bu ? .. 
- Rliyamda .. 

Yaz Geçerse ... 
Cingöz Afacana ıordu : 
- Yaramazlıktan vazgeçersen 

sana baban oyuncak alacakmıJ.. 
doğru mu Afacan ? .. 

- Evet, " Oyuncaktan vaz· 
geçeraen, dayağa bazırlanl" dedi. 

Sevgi 
Afacan hanımteyzenln yaoına 

yaklaıb: 
- Anne benim aeni aevdiğlm 

kadar, sen beni aevmiyorsun 1 
- Neden yavrucuğum .. 
- Ben ıeni çok 1eviyorum. 
- Ben aeoi daha çok. 
- Doğru amma, benim kadar 

kardeıimi de Hviyoraun. 
- Tabii değil mi 1 
- Gördlio mU ya anneciğim? 

Sen iki evlat ıeviyorauo .. Halbubi 
ben bir anne Hviyorum, 

1 

FIKRALARI 1 
Yürür Mü? 

Yine ErenköyUndeydilcr. Bir 
glln köıklerin biri ISnOode bir 
otomobil durdu ... 

Afacan, komıu arkadaşlarile 
beraber, bu allzel otomobili sey
re baıtadılar •• 

Afacan merakla bakıyordu.~ 
nihayet dayanamadı: 

- Efendi amca, aenden bir 
ıey ıoracağım •• 

- Sorbakalım yumurcak. 
- Bu arabanın . hayvanlarl 

yokmu? 
- HayYana ne IDıum Yar 

evlldım .. 
- Peki amma, nasıl yllrllyor? 
- Ben çekiyorum• 
- Afacan bır iki aaoiye dU-

ıDndU: 

- Evet amma, bir hayvanla 
bu koca araba yilrürmll 1 

111 ... 

Merak 
Yazdı.. Hasan B. Ye banım

tey:r.e ıabahle}'İD bahçeye çıkmır 
lar, havalanıyor, yaz.tanıyorlardı. 

Hasan Bey bahçedeki iki ağı• 
cın arasına iki kat bir İp ger
miş, mükemmel bir aalıncak yap
mıştı ... 

Hasan Bey, bu snlıncağm tlı· 

tUne uzanmı§, keyifli keyifli ga· 

zetesini okuyordu. Bu sırada 
bahçe parmaklığının önU bir 
ıllrU haylaz çocuklarla dolmuıtu •• 
Kalabal ı k gittikçe artıyordu. Bü
tUn çocuklar da merak ve tece ... 
ıUale Hasan Beye bakıyorlardı .. 

Hınımteyzc merak etti .. Ne 
idi, ne oluyordu?,. Çocuklara 
yakla,arak ıordu: 

- Nedir, niçin öyle dikkatle 
Hasan Beye bakıyorsunuz .. 

Çocuklardan biri sırı ttı: 
- Nezaman dilşecek acaba 

diye bekliyoruz Hammteyze. .. 
dedi .. 

Öyle Ya ... 
Af acao Haıan ile ye ıordu: 
- Baba, günün birinde pa

ra ortadan kalkacakmıt doğru 
mu? 

- Evet.. • 
- Yerine at, eşek, fındık, 

OıUm konacakmış .. 
- Tabii •• Medeniyet mübade

leye doğu gidiyor? •• 
- Peki amma bunlar c Uı.da• 

na naaıl girecek ya ?L 

L--------------..--.--__, 
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lı 

Bir işçi Ne Kazanır, Nasıl 
Çalışır, Nasıl Yaşar ? 

Sezarların- Mec1isinde Bir Altın Parçası 
f çin Bu Kadar Söz Söylenir Mi? 

( Baıtarafı 1 inci e:ıyfa·la ) 
naııl çaJ.ıtığım, ne kazanabildi· 
gmı, ne ıekilde yaJıyabildiğini 
yazacağım. 

Yar, benim kadarını bulamlyan
lar da çok. NaaJl yaıarlar biJmJ. 
yorum amma, hepai de •tala 
yukarı benim aibi 'alııırlar. Ço
çuklar az yeYmiye .. brlar. Yirmiyi. 
yirmi ikiyi aıan kadınlar Ye erkek
ler fazla alırlar. TabH çok eakl 
olanların daha çok kazançları 

OEfista b~IJQr ıinesinl ga .. 
teren, beyaz ipekten bir elbise 
1reymişti. Erguvanı hıl'at omuz• 
!arının üzerinden dli~mllştll. Zilm· 
rntlU gerdanlık RÖğsllnde idi. 
Ortadan ayırdığı albn uçları 
llzerine yine zUmrUtle işlenmiş 
bir taç duruyordu. Kost.ıntio 
ıurats z kara uçlı mavi gözlll 
gabi bir gençti. Yanaklarman kı· 
1armasından fazlaca ıarap içtiği 
anlaş lıyordu. 

İçeri girer girmez evveli im· 
paratoriçayı, ıonra imparatoru 
ıclimladım. 

imparator bana bakarak ıor-
du: 

- Bu kim? 
Ve imparatoriça cevap Yerdi: 
- Devlet hapishanesi muha· 

fızı Jeneral Aslan! Konuştuğu• 
muz meseleyi bel için çağırthm. 

- Pekala! Jeneral Aslan! 
Size Jmparatoriçadan evvel İmpa· 
ratoru selAmlamak icap ettiğini 
6ğreten olmadı mı? 

- Haşmetmaapl Bize bir er
kek ile bir kad.nı gördüğümüz 
ıaman evvelA kadını ıelAmla 

moyı öğrettiler. 

İmparatoriçe: 
- Aferini dedi fakat lmpa

r•tor bu cevabı beğenmedi: 
- An'.a71lan bunu babandan 

değil, fak at anandan öğrendin. 
Verdiğim dersi bir daha unutma
yın. Sonra imparatoriçe ile lmpa· 
ratorların erkek Ye kadın olma• 
dıklarını da hatırlayın. 

Cevap verdim: 
- H.ışmetmeap, buyurduğu· 

nuı f ibi İmparator ile imparato
riçelerin erkek H kadın olma· 
dıklarını daima hatarlıyacağıml 

imparatoriçe gülmiye başladı. 
imparator bir kadeh ıarap dol· 
durdu bana doğru itti ve: 

- Şerefimize içi Aıker, dedL 
Kad.ıhi aldım ve: 
- İkiz bir yıldız gibi yer yll· 

ıOntl aydınlatan !mparator ve 
imparatoriçenin afiyetine! dedim 
H bir yudum içtim. 

imparator. 
- Zeki bir aakerainl dedi .a 

lllve etti: 
- Bu kadeh eenin olıunt 

Onu hakettin. Fakat onu iç. Çün
kü dudaklarını bile ıılatmadıo. 
Yokaa ıarabın zehirli olmaaındın 
mı korkuyorsun. Korkma( Bu 
farap Hnin zehirli olduklannı 
iddia ettiğin fU incirler 'ibi değili 

lmpa. ator masanın bir kena• 
rında duran camdan bir kavanoza 
ltaret etti. Onun mahpua prens
lere gönderdiği incirler bunun 
içinde ldL 

Bu •ırada imparatoriçe ılSze 
karıştı: 

- Senin askerime •erdiğin 
kadeh, bana aittir. Fakat onu!l 
olıun. Bu kadeh sizin dairenize 
2öncf rilccektir, jeneral 1 

Cev.ıp v~rdim : • 
- Teşekkur ederim. Fakat 

böy?e şeı erin askere ne lüzumu 
var? 

K< stantin bir kad.,h daha 
l'UV rlaC.:.kt :ın sc,nra anı.ıesine ba· 

* 
itiraz ediyorsun. Bütün impara
torluk bütUn ıervelilo benim 
değil mi? 

Sonra kadehi aldığı gibi yere 
çarptı Ye devam etti : 

J söylenir mi? Bana bak ıu incirleri 
getir de meselemizi halledelim 1 

incir kavanotunu getirdim ve 
Kostantinin önüne koydum. Bun• 
Jar, benim keşfettiğjm incirlerdi. 
Çünkll kavanozu kapamıf ve 
mühürlemiş tim. 

Çalıştığı fabrikadan adresini 
aldığım 80 kuruı yevmiyeli bir 
amelenin oturduğu yer. " Otur• 
cluğu yer " diyorum, çllnkll bu
raya verebilecek bir başka isim 
bulamıyorum. 

Yardır. Bir de yaptıiı ife g6re 
para alanlar Yar, onlann tecrl
beli olup iyi it çıkaranları aylıia 

- Sezarların medisinde, çar
ııdald Yahudiler [ibi bir altın 
parça~u Uzeriode bu kadar söz 

GLORYA Sineması 
Yarınki Sah günü sabah saat 

11 de AL CAPONE isminde 
bir film gösterecektir. Bu fılınde 
Amerikanın meşhur haydudu 

olan AL CAPONE'un bayatı, 
aşki ihtirasları vaardır • .Matbuııt 
müntesipleri, sinema müdürleri 
ve sed,est duhuliye miisandesi 
olnnlıır bulunacaktır. 

c== 
Bu skıam 21,30da 

lmnbuf Brldlvm 

KAFES ~ehir1i°ya t rosu 

ARKASINOA 111111111111111 

Yarın akşam 

111...11 GUNEŞ 
BATARKEN 111111111 ' ' 

(Arkası var) 

Toprak zeminli bir kulübe. 
Fakat bir insanın belini büküp 
başını kasmadan giremiyeceği, 
ve içinde seruest iki adım atamı· 
yacağı ışıksız bir izbe. 

Maamafih hiç ~ıık girmiyor 
demek de yalan olur. Buranın 
penceresi yok amma; duvar ara· 

Makdonald Proiesinde Biz- lıklc1rından içeriye sarıyor yakın 
" beyazlıkta ince bir ı~.k ipliği 

İngiltere Ve Türkiye 
Münasebetleri ... 

den Niçin Bahsedilmemiş? uzan yor. 

Ankara 25 - Makdonald tek· Biı· cami kandilinin ııığında 
lifinde yeni Türkiye'nin nasıl mil- görebildiklerim: 
talea edildiğinin açıkça anlaş ıla• Yanyana getirilmiı dört tahta 
mad ğı Ankara mahafilinio ilk gaz sandığı üzerinde nasılsa bu-
intibaı olarak yazılmıştı. Son gtin· 
Jerde mevsuk olarak öğrendiği· lunmuf, rengını yıllarca eY· 
mize göre hükumetimiz kendi· vel keybetmiı bir ince fille 
sile İ)i mUnasebette bulunduğu ile ayni cinsten, ayni kıdemde 
Londra hükumetinden J?erek Len• bir yorgan benzeri, ve bu de-
dra Büyük Elçimiz vasılasile ve kor arasında donuk yüzlD bir 
gerek buradaki Büyük Beritanya fanL 
maslahatgüzarı delAletile tenevvür _ Merhaba hemıerim. 
etmek iıtemiştir. 

Belki kimsenin uğramadığı 
Hariciye Vekilinin Nezdinde kapıs · nı, sabahın ıaat beş bu· 

İngilterenin An ara masla- çuğunda hiç tanımadığı bir ada• 
hatgiızarı M. Morgan bu~ün öğle· 
den sonra Hariciye Vekilimizi mın çalması onu haklı bir hay• 

..ııııı-••llllıilllDmla'••••m•11mmmı~ • ziyaret etmiştir. Hem Londra'dan rete düşürmüştü: 
Mevsimın en büyük sinema malii•uat. hem de bu ziyaret es• - Merhaba efendimi 

nıuvaffakiyeti nas.ndaki mükalematlan sızan - Ben, aen bir gUn nasıl 
ETUAL Sinemasında haberlere nazaran lngiltere hu- çalış r, ne kazanır, ne ıekilde ya• 

kiimeti yeni Türkiye'yi tamamile şarsın,~ bunu görmek istiyorum. 
gö .. teriJmekte olan bir Avrupa btikümeti olarak ta• _ Benim mi? 

PARI• s KIZI D!dığ nı söılemiştir. - Evet amma, nasıl anlata• 

cnzip ve şirin operetidir. 

Bu Perşembe akşamından itibaren 

M AJİK'te 
SÜZl VERNON ve 

JEANNE HELBIG 

EN GüZEL iNTiKAM 
fransııca özlü hissi ve uıües ir 

filminde -----~ 

TANIA FEOOR 
ve 

LEON M~THCT 
PASAPORT 

Tayyare Adedi Meseıeaı 
Silahları azaltma konferansına yım, yani asıl maksadım bir işçi· 

tevdi olunan lngiliz teklifinde nin bir günlük hayatını görmek 
Türkiyeden babı olunmamaaının istiyorum. 
tarzı bu hususta her hangi bir - Hal Pekil Eh, ben timdi 
tereddütten veya başka bir fil<ir- iıe gideceğim. 
den ileri gelmeyip s.rf Türkiye'· _ lıte, ben de beraber gele-
nin ileri süreceği menfaatlerine ceğiml 
göre istediği vaziyette serbest _ Hemen çıkalım mı? 
olması mütaleasındandır. Kezalik 
Tiirkiye için teklif edilen tayyare - Sen herglin bu aaatta mı 
nisbeti de her türlü mUı.akere, ta· çıkaraml 
dil ve ikmale müsait bir mevıu - Eveti! fabrikada it ıaat 
olduğu izah olunarak a11l esasla yedide başlar, buradan oray• 
nokta Büyük Britanya hükO.me- kadar da bir, bir buçuk aaat yol 
tinin gittikçe inkişaf etmekte 
olan lngiltere ve Türkiye dostlu· tutar. 
ğuna çok kıymet atfetmekte ol· - Yayan mı? 
duğunun aarahatle ve aaınimiyetle - Bu ıuali ıoruşuma hayret 

1 beyan edilmeKi '1 İr. etmiı gibl yüzüme baktı: 
Hariciye Vekiiinln TeşekkUrU - Tabill 

Hunun Ozerine Hariciycs Ve- - Eh, peki, ben aeni dııara-
kilimiz bu açık beyanata teşek· da bekliyeyim de aen giyiıaJ 
kür ederek ifade edilen bu his• - Ne giyineyim? 
ıiyatın tamamile Cumhuriyet HO- - Elbiıel 
ktlmetinin dnıunüş ve duygula- _ Elbisem DıtilmdeJ 

1 1
• 

1 
rı?a. te~ı3bDl6 e

1 
yl~di~iui ayni aa· _ ?l •• 

Ç3 i e p·e ıyor ar. , , mımıye e tı y emı_şt::; 
1 

• _ T.ıbit, bir de elbiH mi 

13.444 
- GLJ44Czş 

A N N E L E R ! ' 
çıkarıp giyeceğiz Abah akıaml 

_ Şimdi, paltoyu alırım, pabuç
lan ayağıma takarım çeker ai-

::1 derizl 
klarınızı göz önUnden uzak bulundurmayınız. Adamcağız bir palto eakiıini 

_. Şehirde çocukları öldUren birisi dolaşıyor. arkaıına geçirdi, meıtlerini de 

Eu 
Çarşamba MELEK Sinemasında 

3 biıyük yıldızın birden bütiin an 'at dehalarını gösterdik len 
muazz un ve- )t'ı!.İn • ş :ılı ·-.n 

ASK ÖLÜNCE 
i\hım ı:. ılıerı: 

CLAUDET COLBERT - CHARLES 130YER 
CLlVE BROOK 

ayağına taktı, ıonra bana dönerek: 
- Haz rımt dedL 
Yfirllmeye b81ladık. 

Nekadar zamandır am .. 

Bir buçuk aenedirl 
Hiç zam yapmadılar mı? 
Yaptılar, elli kuruıla iıe 

başladım, onar, onar eklediler, 
buglln dört mecidiye yevmiyem 
varl 

.Yl1z yirmi liraya bile getirebiU.. 
ydrlar. 

- Bir çocuk ne kazanır? 
- Çocuğuna a6re otuz ~ 

ruı, kırk kuruıl 

- E peki, bu kadarcık para 
ile nas 1 geçinir? 

- Allah bilir. Fakat onlarua 
çoğunun anaları, babaları •ar, 
onlar da çalışıp kazanıyorlar. 

Meseli bir amele, gDnde bir 
lira kazanıyor, karısı, aeksen 
kuruş, iki çocuğu da ikişer m .. 
cidiye alabiliyorlar. Hepsini top
layınca epey yektln tutuyor. 

DiiıllndDm. bu hesapça d&rt 
kiıinio ceplerine toptan 260 ku
rut giriyor. Bu, ayda 78 lira 
tular. Eh, 78 lira ile, dört kişilik, 
kanaatklr ve muktesit bir aile 
ıöyle böyle geçinir ıider. 

Lakin böyle • maaile çal11aa
lar" zaten çok değilmİJ. Son za
manlarda bütiin bDtUn azalmı,. 
mıı. Zira, ağır çalııma, onlardan 
birini hasta ediyormuş, o iyi ol
madan bir diğeri yataklık olu
yormuş, llatdik doktor ve llAç 
parası veriyorlarmı'" 

Saat yedide lı başı. Rutubeftl 
bir toprak, 1f ğı az gelen bir yer, 
devamlı Ytt kuvvetli bir makine 

1 ( r iltnsO. .Sekiz tayyare mot&rD 
bir arada işliyormuı gibi bir p 
rOltn ki, bir kulağl az zamanda 
sağır edebilir. 

Bir buçuk ıaat yol yUrDmn, olu 
amele, ayakta, makineainin önDnd& 

Başında çok aeri ve çok dik
katli adam istiyen bir dokuma 
makineıL Saat on ikiye kadar 
durup dinlenmeden uj'rqma. 
Sonra 6ğle paydoıu. 

Y akupla • beaiaa r&Dttlfilm. 
ve beraber ıeldiğim amale • fab
rikadan çıkt.k. 

- Nereye fimdiJ 
- Aıçıya, yemek yemlyel 
Fabrikanın lnDndeki meydan

lıkta bir hareket, bir kalabalak 
var. Bayram yerlerindekileri aa
dıran "cız, bız ,. k6ftecileria hep
ıi burada sıibi bir f07· 

- On bir klfte. yanm okka 
ekmek ver. 

Arnavut kaft~cı. yanm okka 
ekmeğin biçalda yardığı kanuaa 
fındık boyunda on bir aıcak k&f. 
te, iki yqil biber, bir tatam 
doğranmıı kuru aoğan yerlqtircll. 
Yakubun makine yajmdaa ı~ 
rllnmiyen iri, aiyab •lleriae bablr 
turdu. 

- Borcumuı? 
- On bir kafte; on bir ka-

ruı, dört kuruı da yaram okka 
ekmek, on beti 

- Sen 7emiyecek mlsla bey? 
- Hayır, bM biru aoara 

yerimi 
- Son biUrainl 
Knme kDme duyar dlplerlD• 

aerilmiı ameleler, karınlannı do
yuruyorlar. Kimisinin ellerinde 
peynir, ekmek kimisinin, tabia 
helvası ekmek, bazılan da Y • 
kup gibi, biberli, aovanh k&ftr 

i rdı: ı 
- Bir kadeh hediye etme ııe "ll_·aıaıe•------• Frans.zca söz.l!JdUr. 

- BUtnn ameleler böyle mi 
yaşarlar? 

• - Benden fazla kazananlar 
Jeri katık ediyorlar. 

C Devama 9 UllCH& M7facla • 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her lınkkı mahfuzdur. - Na•ıl tloJda ? .. 

................................ Naııl Yaıadı ? .. 
T t.frika No. 105 Nasıl Ôldll? .. 

Tetiği Bir Daha Çekti Ve Şemsi Paşa 
" Ahhh ! ,, Diye Yuvarlandı 

Atıf 8.1 kalabalığın araııns 

karış rkeo, damar\armdaki ka· 
nın kaynadığmı, bir anda kal· 
bine toplandığım ve ıo:-ıra, yine 
yavaı yavaı danıarlnnna yayıldı· 
imi hissediyor.. Başı ateşler 
içinde yanarken, elleri buz kesi· 
liyordu. Sağ elile tabancasını 
yokluyor ; kıl cımn kabzasını ıol 
kolile sıkıyor; kayıtsız görüomiye 
çalışarak yanındakileri dirsekle
rile itiyor ; ön sıralara ge~miye 
çalıııyordu. Bu suretle, kimsenin 
nazara dikkatini celbetmeden, 
en önde bulunanlarıo arkasında 
ve tam kapının karşııında durdu. 
Şimdi, muhaf ,zların nazarı dikka• 
tini celbelmemek için boyunu 
kısalt.yor, önllndekilerin başlar.uı 
siper alıyordu. 

Bu cıoada, halk gittikçe 
birikiyor, arkadan itenler çoğal• 
dıt• için ön sırada bulunanlar, 
kapıya daha Eiyade tekarrüp 
ediyordu. Vaıiyeti, muhafızların 
cndiıesini mucip olmuştu. Biribir
lerioe, Arnavutça birıeyler ıöyle
dikten sonra, halka döndiller, 
geri pOskürtmek istediler. Fakat 
tam bu anda, kapıdan koıa 
koıa genç bir çavuı fırladı. 

- Geliyor. 
Diye bağırdı. Jandarmalarla mu· 

haf.zlar, artık halkla meogul olmayı 
bıraktılar, biribirine karııarak, 
atlarının OstUne atladılar... Bu 
anda, Atıf Beyin gözlerinin önUn
den herıey ailinmlı, birdenbire 
ona bir ıOkiinct gelmişti. Sağ 
elile yavaı vavaı caketioin eteği
ni kaldırdı. tabancB1ının kabzui
ni kavradı .•• Şu anda; kimse, kim
le ile alAkadar almıyor, muhahz· 
lar, atlarının Uıtüoden baılarmı 
Deri doğru uzatarak .•• Halk ayak· 
lannın ucuna basıp yllkıelmiye 
çalııarak biran evvel Şenısi Paşa· 
yı g6rmek için kapıya bakıyor
lardı... Kapının iç tarafı, epeyce 
karanhkh. Birkaç 1aniye aonra, 
bu karanlıklarda sırmalı apoletler, 
Ye azametli çehreler fark olun· 
mıya başladı. Manastırda bulunan 
kumandan paşalardan mllrekkep 
bir kafile, yavaı, yavaı kapıya 
doğru yfirOyor, bunların ortaSJn· 
da da Şemsi Paıa azametle iler
liyordu... Şemıi Paıa, feıinl ar
kasına doğru geymiı; açak kalan 
alnı onun mağrur çchre11ine sert 
bir azamet vermi9ti... Atıf Bey 
bu haşin çehreyi g6rUnce biran 
için titredi vUcudu buı kesildt 

İşte.. Artık ölUm saniyesi gel· 
mlıti., Birdenbire gözlerinin içi 
kı1ılcımlandı. Kulakları uğuldadı. 
So1 kolile kılıcının kabzesini •0-
cuduna daha kuvvetli bashrdı. 
Etctinin altında, ıımııkı tuttuğu 
Nagant tabancasını yarıya kadar 
çıkardı. Parmağını tetiğe dayadı. 
Şemıl Paıa, tam kapınaa eşiğini 
atlarken rovelveri ıüratle çekerek 
Deri uzattı. Paşan•n, aç.k alnını 
nfıaoladı. Parmağını ıiddetle 
tetiğe bastı. Kurşun, vızıldıyarak 
arabayı aıtı. Paıalar biribirine 
karıştı vo dağıldı. Boşa giden bu 
kurşun, kapının yan tarafındaki 
taı o kenarına çarparak, kllçük 
bit parça kopardı. 

Bu anda, herkeı ıaıırmıı, 
donmUf gibi bir bal aldı. Halli, 

. 
Man••tır, vllayel ve kaza heyeU merkezlyelerlnln rehperJerl 

1 - Topçu rnO'lzlml Kayserili Zıya Bey, 2 - Ordu oazım ı:nemarlanndan Seyfi B 
S - Silvan mülli:ı:lml Hakka Bey, 4 - Komlıer Fehim Bey, 5 - Debrcll mOll:ı:lm Zlnn:'~ 
Bey, 6 - Mcrkc:ı: kumandan muavini Manaahrh A•ııl Bey, 7 - Muha1ebel vfllyet kltıp
lerlndcn Hü cylu Bey 8 - Slhart mGlldml Aglb Bey, 9 - Etraftu Kerim Hafız ude 
Hamdi Bey, 10 - Sil.arı mUll:ı:iml Nezir Bey, 11 - Mall70 Tahılldan Nafiıı: Be1• 

Şemıi Paıa bile ne yapacağını lar atılırken, Şemıi Paşanın mu-
bilemiyerek dimdik ortada kaldı. hafızları bir baskına uğradıkları· 
Atıf Bey, bu ıaşkınhktan istifade nı zannetmişler, birdenbire, bare-
etti. Bütnn ılil<i'ınet ve itidalini kete geçememiılerdi. Fakat, daha 
toplıyarak rovelYerin ucunu bu ilk el ıilab atıldığı zaman halkıo 
defa Paşan n göğsllne çevirdi. kaçışt ğını ve Oç el ateşten ıonra 
Tetiği bir daha çektl Bu anda, silahın atılmadığım g6r0r görmez 
Şemsi Pata kollarım havaya kal· bu~un mQnferit bir hareket ol• 
dırdı. Yere kapanır gibi bir ••· dugunu an.ladalar •e hemen silAh-
dyet aldı 1arım çcvırerck balkın Ozerine 

_ A • h atdddar. T elgrafhaaenio ano kar-
aa ... k k ' 

D. b • d At f B l ma arııı olmuıtu. Bag" ıran ve 
ıye agır ı.. ı ey, ayn b k b lk 

· ·.. b" d h b ay ıran • • hlik6met dairesi 
vazıyette, tetıgo ır a a astı. karşısındaki köp U t f d .. 

Ş . P k d .. r ara ına og• 
• emıı aşa, ar asına ogru ru kaçıyor, birçokları da, oradaki 

bır ~dım atta. Ve aoura, ytızllıtU kahvelere dalarak peykı ~Uar1-
y~ ., yuvarlandı. na saklanıyorlardı. 

l!hibirini müteakip bu ailAb· (Arkası var) 

İşçiler Ve işsizler Arasında 
( Bat tardı 8 inci aııyfada ) 

Y aptıldan it Uzerino para 
al&nlar konuşuyorlar: 

- Bu canına yandığımın 
yeni modeli kötU be 1 .• 

- Vallahi öyle, deli poıtekl 
ıayar Ribi bir ıey 1 

- Öyle! Ben ancak bir buçuk 
metre çıkarabildim 1 

Ben do aıağı yukarı Byle. 
Elleri alııtırmazsak dumandır 
halimiz. 

Y akup, ekmeğile katıklarını 
mideye indirdikten ıonra, ceke· 
tinin kolu ile yağh ağzım ıildi. 

- Bey birer kah•e içıek mi? 
- Hay, bayi 
Acemin kahTesinde yer bul· 

malc, bir mnnbal memuriyet 
bulmak kadar sor. Aıağı 1u
kan blltnn amele orada. 

Bir grup ipe npı gelmeı 
menular üzerinde konuıuyor, bir 
diğer grup, ıesaiz kahve içiyor, 
bir başka grup altmııalh, baıı• 
ları altıkol iskambil oynuyor. 

Kimisi oynıyanları aeyrediyor, 
bir kısmı da tavla atıyor. Saat 
birde, fabrikanın dUdüğQ konu19 
maları kesti, tavlaları kapattırıp, 
iıkambUleri bıraktırdı ... 

Yerlerini bulan kadınlı erkek· 
il, yaşlı ye çocuk lıçiler sabah· 
kinden farksız çalı,malarıoa ye
niden başladafar. 

Saat nlb paydoa. •• 
Yakup: 

BugOn erken kurtulduk 
bey, dedi. 

Üç adım sonra benim ıual 
ıormama vakit kalınadan tasrih 
etti ı 

- Acele yetlııneıl IAzım ge
len lı oldu mui biz, 1aat onlara, 
on birlere kadar çahşmz. Fakat 
o zaman, biraz fazla para verirler. 

Yatıp 1 ılktağı · yere en ya· 
kın çarş~ 'an geçerken Ya· 
kup yarım okka ekmek, beş 
kuruşluk beyaz peynir, beı ku
ruşluk ta belva aldı ı Akşam 
yemeği. 

- Şimdi dotru •ve mi aldi
yorsun? 

- Tabill 
- Derhal yemek yeyip yata· 

cak mı11n? 
- Yemekten ıonra belki biraz 

kahTeye çıkanml 
- E, peki, o halde bıo de 

buradan ayrılayım artık 1 
- Ben fazla bir ıey almadım 

amma, istersen Jemeğl beraber 
yerdik Allah ne verdise 1 

Allahm ne verdiğini glSrmOı· 
tnm. Yalnı:ır. alnının terini dökerek 
değil, ciğerini; canını tllketeHk 
bayahnı kaıanao namuılu Tllrk 
ameleılnden ayrıldım, 

Ona dilimin ucuna gelen: 
- Senin eğlencen yok mu? 

Sualini ıormadığıma memnunum. 
ÇnnkO onun vereceği cevap 
ıauteu belli idL - Naci Sadullah 

_.,. .. ~----
Say fa g 

Hükiimet içinde Hükôme 
Bergama Civarında, Alevilerin K urduğ 

Garip Bir Cemaat Meydana Çıktı 
( Bat tarafı ı leci uyfada ) 

kat cOrmO meşhut halinde ya· 
kalanmalan pçtllr. ÇUnkft göz
c&leri vardır.,, 

latidayı veren köylil, bu lh
banna ilAveten isminin meydana 
çıkarılmamasını, çUnkO bayabnın 
teb1ikeye gireceğini rica ettikten 
başka Alevilerin o gecede ayan 
yapacaklarını, gece yarııı köye 
gidilecek olursa vaziyetin teı· 
pit olunabileceğini dd bildir
miılir. 

Gece yarıaı gellnce •• 
Bunun üzerine Bergama kay

makamlığa icap eden tertibah 
almıf •e gece saat op ikide kafi 
derece memur göndermiştir. Bu 
memurlar, köye yaklaştıklan r.a· 
man birtakım hayvanlı kimselere 
tcaadnf etmişler •o bunlar me
murlan görllr görmez hayvanla
nnı bırakarak kaçmıılardır. Bu 
auretle Kapıkaya köyUoUn yukll"' 
rı mahallesine varan hnknmet 
memurları, k5yde, pencereleri 
en ışıklı olan binaya gitmif ve 
içeri girdikleri zaman ıayanı 
hayret bir manzara karşısında 
kalmışlardır: 

Bu evin en büyOk oda11nda, 
içdonlu, baılan takke ve fesli 
on altı erkekle dokuz kadm bu
lunuyordu. Kadmlann ikisi, dj... 
gerlerioden daha iyi giydirilmiş, 
on alb ya~lannda iki kızdı. 

Kadınların başlarında kırmı
zı, yeıil, ıiyab, .arı renkte baş 
örtiiler vardı. Bir köıede de bir 
rakı ıofrası baurlanmıt duruyor
du. Sofranın ilzerinde beheri 
beıer yUz gramlık dokuz ıi1e 
Zeybek rakısı, pideler, leblebi, 
yemiı ve daha birçok mezeler 
vardı. Fakat vakit gecenin on 
ikisini geçtiği halde, her nedense 
haber verilen ayin baılamıı de
ğildi. Memurlar, evde bulduktan 
bu insanları tevkif ederek Ber
gamaya g6ndermiılerae de bunlar 
ilk tahkikattan sonra kefaletle 
tahliye edilmiılerdir. Bununla be
raber ıon tahkikat aafhasında, 
ıorguyu müteakip kadınlardan 
biri ile erkekler tekrar tevkif 
edilmişler, muhakemelerine mev
kufen başlanmııtır. Bu milnaae
betle dinleneo ıabitl.re ıöro va• 
ziyct ıudur : 

Esr.arenglz Bir Makamı 
•• Bu köy balkı Alcvldirler. 

SivrikUlib tarikinin tahtacı kabi
lesine mensupturlar. Bunlann 
bir ıeyhleri, bir ikinci 9eyb!eri, 
beş ldşiden mllrekkep bir de 
,eyh divanları vardır. Köy balkıo
dao, şıyhlik makamı ıetıede mu
ayyen miktar vergi alır, nikAbları 
kıyar, boıanmalar.a. hükmeder, 
ceza davalarını fasleder, para ve 
haplı cezalan bile verir ve ila ••. 

Yin ıahitlerin beyanına göre 
bu garip şeyh«k (h8k6metil) bun
dan tekiz ıenc evYelioe kadar 
halka verdiği cezalarda öteyi, be
riyi yakıp, yıkmak işkence elmek 
gibi bUkOmler de vardı. Fakat se

kiz ıenedenberi (daha bllyllk bir 
makamın ernrile) bu cezalar kal· 
dırılmış, onun yerine para ceıaı 

konmu~tur, işte davanın aııl ru
bu da buna dayanıyor. 

- Bu bllyllk makam da nedir? 
denildiği zaman nlikadarlar tiril, 
tiril titriyor, renkler değişiy<Jr, 
fakat birşey söylemiyorlar. Halkı 
odunculuk ve kömllrcülUkle ge
çinen, t.!Y miktarı (30) :ıu geçmi
yen bu köy, ıekiz aeoede on iki 

bin lira para ceıaaı vermlı hay 
ret edileck bir ıey değilmidir? 

Sonra 9eyhlik makamı bu pa 
raya el afirmemiş, aynen muhafa 
za ctmiıse de bunu henllz mey 
dana çıkarmak mOmkün olma· 
mııhr. Naı 1 ki (daha büyQk ma· 
kam da meydana ç·kmamııtır. 

Tarihi BJr An'ane mi? . 
Maınunların mlldafaa Vekilll0 

ğini üzerine alan avukat Fehmi 
Bey, bunlann her hangi bir ta· 
rikat mensubu değil, sadece bir 
ananenin eıiri olduklarını beyan 
etmif, bu yolda darülfünun mO
derrialerioden Yuıuf Ziya, Köp
rülü Fuat, meb'us Yusuf Akçora, 
Ağa oğlu Ahmet, mfiverrih Sait, 
Hamdullah Supbi, Mustafa Rahmi 
Beylerin ilmi Ye tarihi mı .. 
lnmatlannın ıorulmaıını istemi,_ 
tir. DaYa yllrilmektedir ye daha 
bir talom ıahitler dinlenecektir. 

İzzettin 

M. Heriyonun Nutku 
Tulon 26 - Sabık Franaıı Bat•e

kfli M. Herlyo bir nutuk aöyllyerek 
demittlr kis Fraoaa Amerlka'ya kartı 
olan borcunu mutlaka vermc:idir. 
Borcumuz.u öderaek el:miz. kolumu• 
ıcrbca ve alnımız açık olur. ÇunkO 
Franaanın bOtün kuvveti mukavele· 
namelere riayctt'r. 

r-
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Qtn PAZARTESi Kuta 
31 27 MART 933 1 tO 

Arabi Rumt 
1 • Zilhicce 1~1 H • Mart • 1349 

V•klt Eunl •a1at1 Vakit /Euııt •u• 1 
1-=-ı-""I- -- __,.. -
GUacı 11 26 ~ 53 •:u ı..: - ld 28 
O,• 5. 52 12 19 Yaıu 1 ~ 19 ~9 
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Paris Panayırı 
13-29 Mayıs 1933 

Jıtihbarab lktıaadiye Bürosu 
Parıı Panayırı, aerek .. rgiyc it· 

tlrak •dccek olanlara Ye gerek zu
v.ıra Jizım olan mal6matın tedarıkl 
iç n Monmarter ao tatı il• Fe1do 
ıokağının noktal telaı<iı'nrfe bir i• 
tihbarat kalemi klltat etmittir. Bu 
kalem berren, bahren Ye tayyare ile 
olan nakliyat, aeyahat, gilmrülrler n 
aa.re hakkında her türlü ma!Qmab 
meccaneo tedarik etmektedir. Bun• 
dan maada, bu kalem 47 mtmlekettı 
bulunan acyahat acantalarile irıibalta 
bulunarak ihracat l:uauaundnl-1 ken• 
dlsino vaki biltüa teklif ata •• müra 
caatlara teshi at irae eder. 

KAYDfYE RESMi •• Teşhir mnhalll 
taleb nde bulunanlıır e\•ve i 30 frank 
mukabilinde kendilcrın aergiy• kayit 
etme.idlrler. Bu reıim tcdıye cıdil

dikten aonra iade olunmaz. Maama
filı •aki oian müracaat koill h 

tarafından reddedıliue yahr•lan para 
iade olunur: her tarlü tafıilit ıçin 

Beyo~lu Kabriatan· Sokalc No.41 
• Şaıııbr dlS Komera Franın :- c~m!· 

yethe mt\racaRt o unur. 

&rom ura\ 
-Kno\\,. 

25 senedenberi 
s\n\r\er\ 
ıes\t\n edid 

hcrva\<İl 
\ehh\\e..,ıı "e 

\ı. tuna\ ohınao 
en Ç( ' 

biı ı\aç\ r 
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1 Bir Ölünün Hatlra Defterinden} 

INGİLIZ CASUSLARI 

Halde Elinizde Fazla Para Her 
Bulunması 
-49-

Para nerede? 
- Yanımda. 
Arkadaıım paraaızhktan ılkl

Jet etti. Bunu behemehal tatmin 
etmek IAzımdı. MeYcut paranın 
bet yllz liraaını Envere •erdim. 

- A. B. plim nerede? 
Odanın kapısını içeriden kit· 

ledikten sonra, En•er yazıhane
ılnin bilyllk çe'kmeceafnden biz
ıat tertip kerdeai olan A. B. pll
nını .. çıkarda. Maaamn Ozerine aç
bm. Dikkatle tetkik ettim. Bun
ların hapıl eksikalz, mllkemmel 
yapılmışta. Evvelce verdiğim ta
limat Uzerine plinın mtlbim kıt
mı da hakikaten maharetli bir 
muvaffakiyetle yapılmııta. Y alnıı 
tarife listesile, tasdiki kalmııtı. 

Hemen başında durmak ıuretile 
bu eksiklikleri de tamamladım. 
Umumt noktadan plAnı bir kerre 
daha gözden geçirdim. Bu, ( S .•• ) 
Beyin evinde Greta ile birlikte 
tetkik ettiğimiz plinlar kadar 
aıUkemmel bir ıeydi. 

En Yere: 
- Bu iı tamam, dedim. Y ... 

nn biı Ankaraya gidiyoruz, biz· 
den blrgllo ıonra da ıenin ıel
mekliğin lbım. 

- Benim gelmekliğlme neden 
lllzum görllyoraun? 

- Bu plim sen getirecekıin. 
Teklifim EnYere çok agır gel

mlıti. Epice upaıtım. Nihayet 
bizden birglln ıonra Ankaraya 
blızat plAnı getirmeıl için ark_. 
datımı lknaa muvaffak oldum. 

Yaptığım tertibat ıu idi: 
Enver Ankara'da Tathanpa

JH'ta bir c.Cla kiralayacak, biç 
biıim ile alAkadar olmadan •akit 
ı•çirecek, va:ıiyeti tamamen ha· 
sırladıktan ıonra ben kendiıindeo 
mabut plAnı alacaktım. Enverin 
bOtün vazifesi burada bitmiJ 
olacaktı. 

Bu esası beynimizde tamamen 
tekarrUr ettirdikten sonra Enver• 
veda ettim. Avukattan mukaYele 
ıuretini de almp eve avdet et• 
tim. Vakit a! ıama yaklaııyordu. 
Greta gelince ıordum: 

- Ne haber madam: 
- Mister Kened yarın Mıııra 

ıidlyor. Bundan ıonraki tema .. 
larımz. M. Simon ile olacaktır. 

- M. Simon kim madam? 
- Merak etmeyiniz. Emektar, 

dirayetli bir memurumuzdur. Bu
ıua buraya gelecekler. Mister 
Kened getirecek, ıizi tanı,tıra• 
cak, dedi. 

Filhakika geç vakit Miıter 
Kened refakatinde bir zatla bir
likte geldi ve bana: 

- Size M. Sir&nu tanıttır
mak için getirdim, dedi, 

Ufak, tefek yapılı, zaif bir 
adam. Keıkin ıeklaı gözlerinden 
okunuyor. Türkçeyi bir Yahudi 
ıiv ~·sile konuşuyor. 

Mister Kened: 
- Ben ynrm gidiyorum. Siz 

artık bntün temaslarınızı M. 
Sirnon ile yapacaksınız. 

_ M. Simon ile temaslar1mız 

ne suretle olacak.? 
Bu aur.ılime bıulılt M. Simoa 

cevap vereli : 

Daha Muvafıktır 
- Doğru evime geleceksiniz, 

Beyoğlu Bilyllk cadde numara 
••• da ••• 

- Bir 1Uphe, bir takibe ut· 
ramayız değil mi? 

- Burada fabrika mllme11iJ. 
litf yapıyorum. Herkea lı için 
benimle konuıabilir. 

Mister Kened'e malüm Yeıl· 

kalar için bet bin lirahk bir çek 
ile beraber masraflanmıı için de 
alelhesap bin liralık bir çek 
aldığımı fakat bu bin liranao 
yetiımemeıl ihtimaline mebni bir 
miktar daha para Yerilmesi için 
Miıter Corca söylemesini rica 
eltim. 

- PekAIA yarın Greta gelsin, 
ıizçe lnzumu derecesinde bir 
miktar daha para alıın, dedi. 

latanbul ikinci icra Memur· 
luOundan: Bir alacağın teml.ı! lçm 
mahcuz olur paraya çevrllmeBl ta.
karrur eden beher dOnflmO (150) lira 
besablle mecmuuna (7725) lira kıymet 
takdir olunan Yakacıkda Soğanlık 
yolu, Sekin 1, Soğanlık, Yalnız ıervl 
Soğanlık, Yakacıkda Tat ocı&ğı ıııev• 
kilerinde kltu 8997#6 • 3080/9 • 
5385/86 - 8999(l8 • 5442/! • a441/1 No
larla murakkam ve eeman (48) dOnOm 
iki evlek miktarındaki tarlaların icra 
kılınan blrlııcl arttırmasında mezk(lr 
tarlalardan 8997 /26 No. lu tarlanın f5 
lira ve 8980 - 9 No. lu 16 llra 6:!85·36 
No. lu 20 Ura 9999 • ~8 No. lu 6 Ura 
5442· 2 No. lu 25 lira lH41 • 1 No. lu 
tarla 15 lira bedelat mukabilinde 
talibi uhdesinde ille de mezkQr bedel· 
ler kıymeti muhammlooye nazaran 
clun görUlmUı olmakla ikinci arttır
masının icra kılınmak üzere bittekrar 
arttırmaya ,azedilmlıtlr. 19 Niaan 
988 tarihine mttııadif çar9amba gOııQ 
aaat 14 ten l·ye kadar keza da rede 
ikinci aıçık arttırması icra kılınacak· 
tır. Arttırmaya fttirak etmu btlyon· 
lerio m •zkQr gayri menkulün kıymetl 
muhamminolerlnin yUzdu yedi buçuk 
nisbetlnde teminat akçesi vorınolori 
U\ıımdır. Hakları tapu 11icillerile sabit 
olınıyan ipetekll alkcaklılarla diğor 
alakadarların ve irtlf.ık hakkı sıı.hlp
lorinin bu haklarım ve hususile fuiz 
ve mesarlfo datr olan iddialarını tarihi 
llAndau ltllıaren yirmi glln ı.arfında 

evrakı uıUehitelerile birlikte dalroye 
blldirıneleri Irı.ımıdır. Akel takdirde 
hal,}arı tapJ elcilliğlle aalıit olmıyarı· 

Jar eatıı bedelinin paylaımasından 
barlç kalırlar. Mrıtarakim v.•rg. ile 
vakıf icarosi va bohıdiye rllsurıılorı 
müşteriye aittir. Dılha faıla ma O ııat 
almak fıstcyenlorln ' 7·3-933 tarlhlıı· 
den ıtibar11ıı ilaırodo h rıcesin görelıil· 
mo'li için a\'ıı. huluııdurulac:ut olan 
arttırma tart.ıaınosile 93J-1574 No. lu 
do •yasına ınuracaatla mez ı Qr mahal· 
!erin evsafı, mesdı ı ve eairosinl havi 
vaziyet vo takd rl kıymet rap onıııu 

görüp anli~aLilocekleri il! .ı olunur. 

lstanbul icra HlklmllOlndenı 
Oalatada Kuled i biııt.le Y .. zıcı soka· 
ğıııd.ı 6 No. da mntb. a vo kırtasiye 
tlcaretiyıo müotegll Zolliç biraderler 
tirkctlnln koııgurdato için mi hlet vo~ 
rilmeei talı biyle Tukubular; murac~atı 
tıınlne icra kılınan tetkikat net ce· 
ııiııd ı konr;urdato talobiuirı ıınr.ım 

dlkkata alınmasına ve icra vo ifl! s 
kanununun 280 \'e 287" inci nıadd ,lerl 
muc'.blr.ce borçlu tirkete iki aylık b' r 
mUlılot verilıııesıııo ve l ı1tan bul da 
4 Onca vnkır lıaıııııda 84 No. da aTu· 
kat Atıdtılhak Keıual bı:yin komeer 
taylııhe ve iıbu mOhlotin t l ıı ilo 
bıırabor icra ve iflas dnirel c.rl vo tapu 
aicil memurlukl&rına lılldirilmeslne 
kaıar verllmiı olduğu illn olunur. 

NOTA 
lsıuıııdo lıir haf alık M ıslkl Mocıııuası 
ç kıyor. Memleket mizin en taııınmıt 
mıısıkitlnaslarıııın mecmul\ya ittlraki 
temin edilınıttlr. lı;tanbul Vi.lyeti kar
ft&ında Ntımuno Matb.:a11, ahoıae kay· 
dına b:ıtlam ıtır. 

Sonra llAve etti: 
- Sizin zaten bUton masraf. 

!arınız g6steriliyor. Elinizde faı:• 
laca paraoan bulunma11 daha 
muyafıktar. 

Veda ederek Miıter Kened 
M. Simon ile birlikt• bizden 
aynldı. M. Slmon giderken: 

- Beni her zaman evimde 
arayınız. Orası ıizin de evinizdir, 
diyordu. 

* ilkbahar mevılmfnln penbe 
renkli güneıl pencereden süzU· 
lüyordu. Dışarıda hafif bir ıabah 
meltemi esiyordu. Gretaya: 

- Madam, dedim. Boşuna 
geçirilecek vaktimiz yoktur. Bu 
aktam hareket etmeliyiz. Fakat 
paramız az. Siz hemen Mister 
Corc'a gidiniz. Bu seferki mas· 
rafJarmızm fazla olması ihtima· 
line mebni bin lira daha para 
ahmz, dedim. 

Greta iki gün enet Mister 
Corc'tan alınan para yekQnunu 
sordu: 

- Vesikaların Ucretınden ma· 
ada masraflarımız için alelhesap 
bin lira aldım. Fakat paraaız 
kalmamız ihtimaline mebni ve 
tabaddUs edecek ihtiyaçlara teka· 
bul edebilmek için yanımızda 

ihtiyat bulunmak üzere bin lira 
daha alımı, dedim. 

Ertesi 1abab Greta, talima
tı m mucibince para almak nıere 
hemen Mister Corc'a gitti. Yal
nazlığımdan bilistifade ben de bir 
defa daha Enveri görmiye gittim. 

Garip tesadüf, Enverin yazı· 

hanesinde Fikri ile birleıtim. 
Fii<ri eskiden beri bu teşkilAtta 
çahşan bir arkadaıta. Fakat biz 
işe ba~ladıktan ıonra onun ıizini 
kaybetmif gibi idim. 

- Yahu nerelerde kaldın 
Fikri. Artak ıeni kaybettik. Kimi 
Eskiıehirdo kimisi Londrada, 
diyor. Sen nerelerdeain allah 
&fkma. 

Nereye gitaek muvaffakı
yetsiz dönüyoruz. Kendimi bir 
tUrlll beğendiremedim. Siz ma• 
ıallah, dedi. Birkaç ayda zenğin 
olmanın yolunu buldunuz!. 

( Arkası var ) 

SON POSTA 
1 Y nmi, fıiyaat, Havadll n Halk 

raıeteal 

idare: lıtanbul ı Eıkl Zaptiye 1 
Çatalçetme ıokağı 25· 

Telefon ı lıtaubul • 20203 
PoBta lı:utuBuı lııtanbul - 741 
Telgrafı İstanbul SONPOSTA 

ABONE 
TOR KiYE 

FlATI 
ECNEBi 

t400 Kr. 
7150 • 
400 • 
1150 • 

t Sen• 
e a., 

~ ilfl kr 
1400 • 
800 • 
300 • 

3 " 
t " 

Gelen evrak geri verllmea 
U&nlardan meı'uliyet &lınmu 

cenp l~ln mektup! ara (G) kQrQılu 
auı tı&nıl ll~ımdır. 

Adne ietlıtlrllmesl (20) kvattıu. 

0...t••lade pkao ....a. " palana 
Wldla IMlk1an aalafwı " suet..._ 

aittir. 

Mart 27 

Istanbul Evkaf Miidüriyeti ilanları 
ihale tarıhi 

17 Ni1an 933 
lıAn tarihi 
28 Mart 933 
Lira K. 
2437 74 812, 58 arşın miktarında bulunan Beykoz'da YalıköyU'n

de Çayır caddesinde 34 • No. h hamam arsasının tamama. 
1500 - arım miktarında bulunan Üskndar'da Muratreia 
mahallesinde SilAhtarağa bahçesi sokağında 87-Q5 No. h 
on odala bir bap hanenin tamamı. 

~814 00 

1700 00 

380 00 

42 - arşın miktarında bulunan Küçtıkpazar'da Hocahay• 
rettin mahallesinde Ayazma caddesinde e1ki • 635 y .. 

ni • 229 No. lı arsanın tamamı. 
90 • metre terbiinde Sultanahmet'te Güngörmez mahal
lesinde Tavukhane sokağında atik - 1 No. la hane el
yevm arsanın tamamı. 

814 00 407 • arşın miktarında Topkapı'da Bayazıtağa maball~ 
ıinde Kilise ıokağmda eski - 6 .} .. ni • 10 No. lı arsanın 
tamamı. 

650 00 17 ·metre torbiinde bulunan Tabtakale'do Rnıtempaıa 
mahallesinde Papasoğlu 11oka§'ında uld Ye yeni • 12 
No. lı dnkkAmn tamamı. 

225 00 Hekimoğlu Alipaıa cı•• nnda Muılabaddin camlinln etraf 
muhafaza dıvarlarile te nel tatları ve muıluk ve mezar 
taıları hariç olmak far ile yalnaz beden du•arlarile ça
tııınan enkan 

504 60 100, 92 • arıın mikta ında bulunan Şehzadebaıın'da 
Balabanağa mahallesin le eski Ziocirlikuyu yeni Harik
zedeter ıokağında eıki 13 No. h hane arsa11nın tamamı. 

233 76 188, 76 • metre terbiindo bulunan ÜskDdar'da Selimiye 
maballeıindo Duvardibi ıokağında 22-24 No. lı Selimi
ye camii ıerifi hitabetine meıruta ar1a ile Ozeriodekl 
barakanın tamamı. 

1565 . 00 Şehremaneti civarında Binbirdirek maballeıinde Acza
hane ve Faılıpaıa ıokağında eski 28 • No. la arsadan 
müfrez 156,5 metro murabbauıda olan 2 • harita 
No. lı arsa. 

450 ()() Üsküdar' da Sinan paşa mahallesinde Karantina ıokağm
da 8 • No. lı bir bap hanenin tamamı. 

190 00 Yedikule'de Hacıevhat camii harimiode bir ve iki aahh
la harap vo maili inhidam tekke odalarının ittiıalindekl 
muhafaza duvarlarife temel taıları hariç olmak 
llzere enkazı. 

1769 28 Fatib'te Hacıferhat maballealndo lrfanıade •okatında 2 
ve 4 • No. larla murakkam bahçeli hanelerle mllft .. 
miJAtından bulunan boıtao ve aairenin IC&l"eteyiall mu
ayyen mahallinin ta:namı. 

460 ()() 46 • metre murabbaında bulunan Galata'da Bereketzade 
maballeainde Bereketıade camii terifl mlleula meıruta
bane arsanının tamamı. 

Yukarda yazılı olan emlAk 28 Mart 933 tarihinden itibaren 
ıat•lmak için yirmi glln mllddetle ilAna koomuıtur. 

ihalesi Nisanın 17 • ci Pazartesi gtınO 1aat 15 tedir. Talipleria 
lıtanbul Evkaf MUdUriyetl binasında MahlUllt Kalemin• mllracaatlan. 

lf. .. 
Kıymeti 

muhammeneal 
Lira K. 
652 00 Tamamı 326 - metre terbiinde bulunan Kadirğa'da Şah

ıuvarbey mahallesinde Boıtan •okaiında 15-17 No. b 
\ 

arsanın tamamı. 

232 1~ Beyoğlu'nda Kamerbatün maballeıinde Kalyoncukolluğu 
caddesinde 29-37 No. h gazinonun 840 blıse itibarile 
30 - hissesi. 

200 00 Mahmutpaıa' da Sururi mahallesinde Çifteaaraylar cadde
sinde eıki 32-34 yeni 24·26 No. lı iki dDkkinın 
yarı hissesL 

Yukardaki emlakin pazarlıkla 1atıı ve ihaleleri 24 Niuo 933 
pazartesi gilnll saat 15 • te yapılacağından taliplerin lstaubul Evkaf 
mtidiriyeti binasmda mahlulit kalemine mllracaatları. 

Sultanahmeı Sulh OçUncO 
Hukuk Mahkemesinden: Fatma 
H. Ue Feride ve Neaibe hanımlar ve 

Ahmet Ef. nln taylan n müştereken 

mutunrıf olup i.z.aleyi ıuyuu z.ım· 

nanda filruhtu takarrilr eden Kum· 
kapı Nişanca ·mahallesinde Daltaban 
çetme aokağında 35, 37 numarala 
hanenin birinci açık arttırma11nın 
18 nlun 933 tarihine müsadıf aah 
gilnO saat on betle Sultanahmet 
Sulh hukuk mahkemuinde icra edl
lccetlne dair 6-3-933 tarihli ilan va
rakası berayi tebliğ gönderilmiş iae 
de mumaileyhimd::n Nea be H. ve 
Ahmet Ef. nin ikametgahlarının meç• 
bullyetl haaebile bili tebliğ iade kı· 
Hnmış ve bermucibi talep on bet 
gün müddete illnen tebliı}'at icraaı:-ıa 
karar verllmlt olmakla ye\O'Gl ve Hat 
mezktlrda Uzzat gelinmed ğl ye ya
hut muaaddak b"r vekil gönderilme• 
dit1 takdirde gıy plarında muamele 
ifa kılınacağı tebliı}' maltamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

ZA Yl - Gebze askerlik tubealndea 
almıı olduJ'um cOzdanımı zayi ettim. Yenı
alnl alacağımdan ukl•lnln hQkmU yoktur. 

Gebaenla Tavtancıl karyealudon Ali 
a.1 oj'ullanndaa 315 dOğumlu lbrahla1 
R•ftk. 

Ölçü üzerine 
F ennf Kasık Bağları 
Mide, barsak, bObrok 

dilşkUıılOğOne 

Fenni 
Korsal ar 

lıtıyenlere ISlçl 
tarlfesi ıHaderlllr. 

Eminönil: 
İzmir ıokağı 

TeL 20219 
ZAHARYA 
Oreopuloı 

Taklitçilerden 
s~kmtnız. 

lat.ınbul 71ncl icra Memurluğundan: 
Bir borcun temini &ammanda mahcua 

Ye paraya çevrilme•lne karar vel'llea koa· 

80t ve ayna arı 1 • 4 • 933 tarihine mlı.adlf 
cumarte•I gllnil Hat 9 buçuktan ltlbarea 
Kil Ukpasarda Hızırbey maballealndo Caıall
terlf aokağında 16 No.lı hanemin öallıaff 
haz.ar bulunacak memur tarafından açak 
arttarmak •uretllo utı!acataad- lallplerla 
mezkClr mahaldeki memura mllracaatJıut 
Ulb ohmu r. 



17 Mart 

Dörtler İttifakı Avrupayı 
Y enidenKanaBoyayabilir 

( Bqtarafı 1 inci tayfada ) J halde kendi mDttefikleri olan 
knçnk devletlerin ittifak aleyhin• 
de bulanmalan da diplomatlık 
noktaıından çok ıayanı dikkattir. 

SON POSTA 

- RADYO== 
27 Mart Pazartesi 

latanbal - (1200 m.) 18 Sas (Ve
dia Rıza B.), 18.45 Orkeıtra, 19.SO 
Fr. ders ( mUptedilere mab1U1 ), 20 
Darlllbedayl artistleri tarafından tem-
111, 20.45 Safiye H. n arkada9lan, 
21.80 Orkestra, ajana n borsa b&ber
lerl, ıaat ayarı. 

Aakua - (1&38 m.) 12.80 An· 
karapalas Orkeatraaı, 18 Muallim Zeki 
B. idaresindeki musiki M. M. talebe
ıinio Korali, 18.•o gramofon, 19.10 
Guitar konseri. (Sadrettin B. tarafın

dan), 19.40 gramofon, w. 10 ajana ha• 
berlıırl Tt bava raporu. 

Va11on - (1412 m.) 19.23 hafif 
musiki, 21 hayal perver kadın ismin-

Baıvekili tarafından verilen alJAh 
bll'akma projesi Cenevre mubi· 
tinde derin Omltlerle karıalan
.. ,tı. lık rftnlerde bu plla, 
Avrupaya devamlı bir 1Ulh temlu 
edecek unaurlan taııdığa ıekllnde 
mDıpet ve mOaalt tefairlerle kar
fllaomıfb. Fak at M. Makdonald 
ltalya Bqveldli M. MusolinJ ile 
ıBrllttDkten sonra ortaya çıkan 
dart höyük devlet ittifakı projeıi 
ilk &mitleri derhal 18ndOrm01ı 
herkeste bir maneviyat bozuk· 
luğ&Joa ıebep olmuştur. Söylemek 
IAz.ımdır ki Romada hazırlanan 

ittifak projesi Cenevre konferan· 
aında bir bomba gibi patlamıştır. 

So91et Ruıya'ya gelince; koa
feranı mahafilinde anlqılimtbr 
ki SoYyet Ruıya dört blly&k dey. 
Jet ittifakının kendi aleyhine ha
zırlanmak iıtediği kanaatindedir 
ve bu kanaat neticeıidir ki her 
ihtimale karp ıimdiden tedbir 
ittihaz etmekle meoguldur. • de bir operet, 23.lö dana havaları. 

Herkea ve muhakkak ki Avrupa 
efkArı umumiyesi bu yeni proje 
karııs nda çok derin bir hayal 

inkisarına uğramışbr. Avrupa 
ıulbuou temin için uğraşılan silah 
azaltma meselesi ikinci plana 
atılıp eski " Düveli Muazzama,, 
ıiyasetine dllnftlmek istenilmesi, 
ıeniı bir akslillmelo aebep ol· 
muıtur. 

Şurası afiklrcbr ki dörtler 
dmresinde yer almHı teklif olu
nan Fransa elin çok mllteyakkız 
davranmaktadır. Fran111 diplo
matları heoUz bu sahada mUıpet 
" menfi bir karar ••rmlt değil
lerdir. Fransa kat'ı bir karar ver
mek için ittifak projeıinin kllçllk 
devletler lb:eriado ne tibi . bir te
.ır yaptığını anlamak mecburiye
tindedir. Halbuki kilçllk devlet• 
ler, bilhassa Lehistan ve kilçftk 
ltillf devletleri ilk gtlodeo beri 
dartler ittifakı projesinin karlı· 
ıında cephe almıılardar. FranA 
bu işte tereddtıt içinde olduğu 

Siyaset tarihine ehemmiyetle 
yazılması llzım gelen bir hidiH 
de ıudur: M. Makdonald ve M. 
Muaolini ortaya dörtler ittifakı 
proj~sini attıklan glln sif Ah kon
feransındaki kOçük 'devletler mu
rabha1lan, konferansın akamete , 
uğramaması için ciddi faaliyete 
geçtiler l'e bilhassa konferans 
müzakerelerinin tehir edil1Pemeai 
içio çok uğrqtılar. 

Son vaziyete gelince; dörtler 
ittifakı meıe!esinin ıuya dftıeceği 
kanaati umumi olmakla berabM 
ıayet b6yle bir ittifak vücut 
buluna Avrupa sulhu tekru 
1Uya dUıecektir. Hldisab derin
den derine tetkik eden diplo
matlarm s6z.lerine inanmak IAzım 
gelirH dörtler ittifakı Avrupayı, 
hem de yakın bir istikbalde yeni 
bir harp macera81na allr&kliyebilir. 
Yine bu diplomatlara göre sulhun 
arızaaaz bir ıekilde deYamı için 
lillh bll'akma meselesinin herkeaf 
az çok memnun edecek bir ıe
kilde halledilmesi lizım ve zaru• 
riclir. Fakat burada mOıkil olan 
cihet berkeai aı Yeya çok mem
nun etmektir. Acaba buna bir 
~ balaaacak mı ? itte bu aaal 
eeYapıız kalmaktadır. - '1-lfa 

Pefte - (5:><1 m.) 20 (Verdi) den 
muhtelif ıarkılar, 2 uıo konferans, 
21 gramofon, 23 opera ork rstrası ta• 
rafından konser. 

Vjyana - (518 m.) 21 halk kon· 
ıerl, 28.85 dana havaları. 

Prag - (488 m.) 19.SO almanca 
konferans, 21. IO lngılJzce ders. ııt.40 
keman konse ri. 

Z Jrih - (439 m.) 12.30 Bern 'den 
verilecek bir konferans, sonra 12 foei 
se nfoni. 

Bükref - (894 m.l 12.15 radyo 
orkestrası, 20 ronıanya 9ariaları, Kl.45 
çifte piyano. 

Bre•fau - (326 m.) 20.33 radyo 
orkestrası, 22 l.ondradıo naklen 
ııı.lon orkestrası. 

28 Mart Sala 
Varıo•a - (1412 m.) 19.26 hafif 

musiki, 21 halk koD1eri. 
Pett• - (55') m. l 19 Ork eatra, 20 

Fr, dtırs, 21.45 akıam haberleri, aon· 
ra Macar muslkial. 

Viyana - (518 m.) 19,05 haber, 
prograıo, rasat raporu, konferans, ııı 

Strau• geceıi. 
Prat - (488 m.) ro.10 Iı.onıer, 

21 kuvartet. 
Zürlh - (4:-.9 m.) 21!0 gramofou, 

21,15 eski ıarülar, 22.45 cazbant. 
BOkreı - (894 m.) 19. 15 kon· 

aer. 21 ıarkı, 21.20 aenfonl. 
Brealau - (S 6 m.) 19.~ gram~ 

fo~ ile Alm&n mueikial, 20.00 konfe
rans, it Vlyaoa'd&Q Dakleu Straaı 
ge~cai. 

Sayfa 11 

Milyoner Bazil Zaharof 
Soıı Günlerini Yaşıyor 
Hastalıktan Bitkin Bir Hale Gelen Bu 
Silah Bezirginı Ölüm Döşeğindedir 

Bir umanlar, Yananlıtaa'ıa 
iıtill ordulannı memleketimize' 
karıı Aldırtan mqbur mUyon.r 
"Ba.U Zabarof,, son haberlere 
g&-e, ajv 1Untte butacLr. 
Ayakta 7Qrtıyemiyecek bale ge
len Zaharof. uşaklan tarafından 
taıınarak otomobiline oturtuluyor 
ve ancak bu ıayede biraz ban 
alabiliyor. 

..Bazil Zaharof,, an bir zaman
lar harpler açan, ağır ıulh ıart• 
lan tahmil eden, birtakım hil
kümetlerl çarpıtbran aekhl •• 
milyonlara artık bir işe yarama
maktadır. Kendili bile milyoa
larmı dUtUnemiyecek bir bale 
gelmiıtir. Okadar ki vaktin:n eG 
büyilk kı11D1nı bunlarıda, dllnya 
hadiselerini. de dllşlinmeden, 
olan biten her hangi bir ıeye 
aldırmadan geçiriyor. 

Zaharof, halihazırda Hkıea 
llç yaımdadır ve g6nden pe 
aönmektedir. 

Ooun esrarengia hayatı, ea 
meraklı romanlardan daluı he1 .. 
canlıdır. 

Bu, g&ze g~rUnmlyen, perde 
arkamda uğraoan, fotografuım 
gazetelere çıkmamndan 90D de
rece mllteeasir olan adamaa b .. 
yabada iki ibtiru nrcls. 

Biri lllamiyen bir kadın atla! 
Evli elan · bu kadtna almak lpa 
38 ıene bekliyen Zaharof nihayet 
bil kad~nla eYleamİf, ona mu'at 
ıtmtk için her ıeyl yapmlf, ..,. 
••lln baıarmıya kadir oldata 
her 16tftl g6ıtermİfi fakat b ... 

S.Zll Zeluıro/ 

bqa on tekiz ay yapyamada 
onu gömmllf Ye bu ıuretlo birioei 
emeli yıkılmıfbr. 

Zaharofun ikind emeli Yuna
Dlltam ytlkseltmek. eakl Yunanı .. 
taa11 yeniden yqatmakb. Onma 
b11 uğurda aarfettiği mesai de 
bot• gittL Zaharofu yakan ba 
lld hldiae olmut~ur. 

Zabarof bu hidi1elerden sonra 

Dil Anketi._--.......------... 
her ıeye karıı llkayt davrana· 
Jôrdu. Bugln onun karıılqbğı 
muele wudur: Elli milyon iaterlin• 
jakaa ıe"etinl ne y•pacak? 

BagDn bu Hnet onun ıırtmda 
mtlthit bir ytık ıibidir. Verilen Cevapları Okuyunuz 

Karim ı..I "adru 

AY11kat Zold Be)' nyph 
oj'lu Nedim 

Hibıametiln1 erkek Jol 
li•ul, Ad-• 

atıp zade Nure 
earraf, Kayeerl 

tire 

oelı:ir Şefik, aabı aflrbar 
'cra memura Ka,.c: · hhll 

Sabri, muallim, u 
Gelibola 

Kudal, Eıald aa
alllm, Aak .. 
Fahriye Hak .. 

Akblaar 

theler 

.. .,. ... 
Oamaa Haabu•D ı&sl 
mahalleat Balurkl7 
Eyilp otla Şlklll ..._ 

Orcl• 
Şefkati, Şark Demir 

yollan memunı. 
Makbul, Aahp biçim 

liaeai 
Necati, Sina of ha lalllar 

A1at 
.... Hutı.edar 

ofla, &enlı:iy 
a-.. eflu, .......... at 

bl, IUknl, Kon1a erdemi 

Ahmet Bey nftka 
uaaff• Zonp&da 
........ mllteludt 

blabap 
Cineea ltf'a, m11• 

....... &irs ... 

·=1 
Aferin 

rat• 

,. .. 
, ... 

IM,ea•• 
allat 

.. .. 
,. ... 
a,tın 

,. ... 
,... 
, ... 

11, er 
Ylmll 

, .... 

..... 
1aluca 
lu1ak 

Numarall Liste Üçüncü De ta Olarak 

bUea 

a.a .. 

Abenlı: 

dU.giln 

dllzea 

Alet 

ah pah- takım 
lama 

g5ıterif takım 

lamak dib ...... k ghterlt ( Hlen 
tllrkçe) 

bilik derik 

UJ8Dlk uypnluk 

.., ..... 
ef!ence .... 

bUen 

cltb•• 
•••• 

cllmblf 

glSılerlf 

alaylı 
1"6alerlf 
rhterlf 

dUse11 

çalım 

av adan 

dlb~a, 
takım 

•Jl"t ... , .. 
ny .. n 
talua 

l'ieterit avadam
bk 

pn dlhe• 

rfleterft avad ... 
bk 

Ama 

k5r 

kör 

kllr 

kir 

klrl&lı: 

Aman 

yalvarmak 

7ardım lr 
temek ., 

yal••rma 

korku 

ııfımnm 

,.ı,,..,. 

Amir 
buprs .. 

... ,, .. 
kamanda 

edid 
1r 1tı 1ra: 

dilra 
it11J11'1'aD 

AaaJit 

dirlik 

dirlik 

rahat 
dllnn 

dmyua
lak 

dirlik 

Aaude 

lnlen 

dinç 

ka1gau 

batı 
cllnç 

llzenllk k81gms 

'*>'• •&a dllaenllk 

bu yaran 

buyrukçu 

b.-yuruc:u 

rahat 

dirlik dhtç 

Gsenhlr 

lzenllk kaygıauı 

dtrllk 
llnalik 
dirlik 

rahat 

rahatlık 

dlrlllı , ... 
, ... ılçl ltk blls!JI ... ...... ... ilk •• , ••• 

ea:ıdık 

dlrlik .. , ..... ..... .... kar al ..... •Ylak 

, ... ... , ... dlrllk 

Dil Tetkik Cemi1etinia kaketl llDDuebetile 

Son Posta'nın Müsabakası 
NllllUD"a: 18 

gelecek tap 
hk 

ileri .... 
. 

.n. tapınma .. 
Uerl 

geleeek tapuıma 

an garenek 

lrte 

tapmalı 

Kartla .... , ... fA •• adreaJ 113alet •d•k1 ........ 
1 

Sabtr 
• Sabr • 

lahil Sahip Sahlf• 
-sarı-. 

.... 
Kaılia ._, vapp _ ......... 
Kartı. ..... .,..._ 
,,. ..... ilkler Saball S.bılıı: 

Sabtr 
• Sabr· 

Sabır 
-Salar• 

a dalc.I Sade Sadet 

ak• SMle Sa4et 

S.fl S.hll 

Saf Safi Sahil 

Sahip 

Sahip 

Wlfe 
-Sa~·

i 

' 
Sabtf• 

• S.;ıfa• 
Satm. 

..... 11 

1'ÖZ1'U 

lubk ı• 
teren 

sa.sa ...... 
ıhsG .... .... .... 

~ 

b.f'aq 

bataa 

.... &.at 
kal .. 

kartalm .. 

, ... 

a11rmak 

bailaablıaa 

Zabarof bu muazzam aenetl 
iki Yaııta Ue elde etmiıtir. Birin
cial ailllı aatmak, ikinciai banka· 
cılıkla uğraımak. 

Keadili çok mfttenz.ı olu 
bir ailedendir. 1850 de Odeaada 
doğınuıtar. · Anaaa ve hab&11 
Rumdur. 1877 de Vikera ıilAh 
fabrikasile it yapmıya baıhyan 
Zabarof, daha o uman Bç liıan 
biliyordu. 

Onun bu 11rada muvaffakıye-
tlne yardım eden bir teaadOf, 
lıpanya haneda111D1D pek yakua 
akraba11adan olu Dllfea M81'f9na 
ile tan11maaa •• onun tavauutu 
ile ispanyadan aipariıler almaa 
ldL Bu aiparifler aeticalocle 
Zaharof Vikera Silih ŞirketİDİll 
idare Meclisine aza oldu. 1924 te 
D&te• Maf6D• ile evlenen Zaha
rof oauala ancak bir buçuk 1ena 
kadar yqaa.aıtır. Bu kadanm 
aıı.o Zaharof Dseriade o kaclu 
derin tesir etti iri bir arahk iti 
barakıp aenerf bir adam YUiy .. 
tine d&ıtft. 

Zaharof birkat HDe evvel 
Franaıı tAbiiyetiD• ıeçmif " 
Franaa bankutnıa mldllrl&iD ile 
m .. iul olmutla Kenclili Viken 
Sillb F abrikuanan en belli batlı 
lai9edarlanndaa, birçok bllllka-
lanu en nafiz Iİmalanadu Ye 

billaau• petrol kumpaayalannın • 
bAldm ıahaiyetlerladn biri idi. 

MUHASiP 
Uzun tecrUbeuıtı bhıaen kar19sk 
btttabatı ta.afiye, pltnçolar tanalm, 
daimi veya vldt •uretile defter 
yazarını . Mıığ.zıLlarda 11.tıı fdarA 
OOAr v<ı t:ıf"fl\ n. da gideriın . Tf'fıı •lat 
içııı tııa ıhul'da B ynk Ço· a~s 
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12 Sayfa 

Çapa Marka 
SAHLEBİ 

10 dakikada h zırhyabilirslnlz. 
Soğuğa karşı palto aratmıyacak 

kadar mukavemeti haizdir. 

~ 

efi~tir, eıhhfdir, 
bilhassa ucuz ve 
besliyicidir. Lezzet Ye 
rayıha ı uzun müddet 
ovam eder. Hiç bir 
ahlep Çapa Marka 

6 hlebi' nin yerini 
tutamaz. 

Sahlep 

bakkallardan 
ısrarla ÇAPA MARKA Sahlebi 

.istey·niz. 

Esk·şehir Viliyetind ·n: 
Sarıköy • Mihalıçcık yolunun başından 4 + 397 inci kilomet

reye kadar ya.,ılacak ıose - 5017. 57 - lira keşif tutarile 22·3-933 
tarihinden 15 Nisan cumarteıi günll aaat on beıe kadar kapalı 
urf biçimile eksiltmeye konulmuftur. 

Eksiltmeye girmek İstiyenlerin keşif tutarının % 7,5 uğu olan 
377 liralık bank mektubu vermeleri ve yapılacak işin şartname, 
keşif, grafik ve aair evrakını görmek iıtiyenJ rin Nafıa BaşmUhen
disliğinden aramaları ilin olunur. 

Zafiyeti umumiye, iıtihasızlık vo kuvvetsizlik b liboda büyük 
fa ide ve tesiri görlllen: 

FOSFATLI 

Şark 
HULASASI 

kullanınlz.. Her eczanede satıhr. 

iye 
Cemiyeti Merkezi Umumisinden. 
Her varakı Uzerine filigranll bir Hilal ive bir ylldızla 
(T. C. O. K. 1.) rumuzu vaz'edUerek 27 • 3- 933 tarihine 
mUsadif Pazartesi gUnUnden itibaren 36 varaklı 10 
No lu " Grımaud,, oyunkfiğıdı piyasaya arzedilecektir. . ., 

MOBILY A ve KAR YOLA 
Almak isliyenleri temizliği Ye ucuzluğu ile hayrette 66 N 
bırakacak fiatlar İstanbul' da Rıza Paşa yokuşunda O. 

Asri Mobilya Meşheri 
l LAN 

Babam Pop oğlu Muatafa Kaptan 
felci umumiye müptell olup kunyı 

ıiyeılne malik olmadıtı cihetle 
endiıine bir \'ati ta1lnl için mah• 

kemeye mOracaat edecetlm. Muame• 
lei kaoun·yo ifa olununca7a kadar her 
tilrlO ıui iıtimallere mcydaD \'erilm .. 
mek için bab ma alt iken zayi olan 
aıObüt :ne yapılacak tuarrufat H 

munmelAhn hOkmO olmıylcatını 
flAn derim. 

Huk8yde mukim oğlu Ziya 
Nuııhal aıllyeılne mutabık olan f1bu 

114a nrakaaı neşredlhaek Uıı:cre Hhlbl 
yedl'e Son Poıta gaıı:etealııe lraal kılandı. 

Be7oğlu 3ünc0 Noteri Sernt Yeaarl -- -·--···----------BA merakhlarına 

Fidan bulamıyor mısımz ? 
Her nevi Amerikan anaçları Ozerlne 
atıla ve k6klü, çeşitleri mebzul fi· 
doalMımızdan fatifado edeblliralnlx. 

Armut, Kiraz, Kayı ı 
vesair fıdanlarımız da vardır. 
Er nköy: Fidancı Hafız 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENlZ VAPURLARI 

İNÖNÜ 
vapuru p t • 
21 Mart . azar esı ... t 
16 da "Sirked nhtımından hare
ketle ( Zonguldak, lnobolu. 
Samıuo, Ordu, Gire1uo, Trab
zon, SUrmene, vo Rize ) ye 
azimet vo avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Meymenet Hanı altmda acen
t lığına mUracaat. Tel. 22134 

, .. 1 ............... ., 

on Posta M lbaası 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Neorirat MfidOrll ı Halit Ultfl 

loN POSTA 

Bayramda ne lazımsa 

erı· 
Bulursunuz 

Hem de en iyisini + en zarifini + en 
sağlamını + en ucuzunu! ••• 

Ankara'da 

Mart 27 

Çocuksarayı cadde 1 
lstanbul'da f Samsun'da 

inde Bahçekapı'da ve Beyoğlu'nda Bank lar c 
istiklal caddesinde 

GÜL 
Yapraklarının 

cazip ve göz 
kamaştırıcı 

rengini 
Slmon Kremi pudratı 
ye ıabununu muntazaman 
latimalilo temin edebillt ti• 
nlz ki bu ıuretlo cildin to
mizleameıia i yumuşatın&11 
ve be1lenmeıl gibi ilç mak• 
udın huıu.One yardını eder 

(KREM SIMON) 

KASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER 
Poıta ile btalotumuzu "re 
dparlı 'rArakamııı bte7lnlL 

A. KIFIDES 
Beyoğlu: istiklal caddesi Posta okağa No. t. Tel. 4t429 

Bozcaada Asliye Hukuk Mahkemesinden ı 
Bozcaad;.aında mukim Dlmitrl Kara San •fendi taraf.adan mOddoa

alevh balen mütef"YJip Bozcaadalı Ligor Hiriatodulo efendi aleyhine açı l an 
"350,, lira ecri m.ıil tabı ili davHında, müddei ikametırihı meçhul bu lullaQ 
miiddeaaleyho lllnen tebligat icra1ını talep eylem t ve mahkomoco kabul 
edilen talebi mezkılro tcvfilcan keyfiyetin llA'lon tobllkl tokarrür eylem:t 
bulunduğundan mOddcaaleyh Llgot Hlrlatodulu efcnd:nln 13 Nisan 933 
tarihine talik olunan duruşma gllnQ Boıcaa1a aı!ly: hukuk mabkemeıhde 
hazır bulunmadığı \'eya bir vekil göndermediği takdirdo muamelol Jhımo
nln gıyabında ifa kılınacağı ilan olunur. 

• 
1 . Ş'. ın Bayram H iyesi 

Bugünden İtibaren 

Bütün IPEKIŞ 
Mağazalarında 

JVıM,oken 
:3• man~ARl 

Kuruşa 
Satılmıya 

Başlandı 
Hanımlar arasında heyecan uyandıracağı 
ıüphesiz olan bu ucuzluğun sebebi nedir ? 

1 - Son nmanlarda ipek fiatlorlnla yGzde 20 • 25 deree11lade 
arttığı doğrudur. 

2 - ipekli kumat fiatlerlnln 1G1uelmHI icap etmekte •e 1Gluel
mekte oldutu da dotrudur. 

3 - Marok•n "Birmanlarao Türkiye'de yalnıı lpeklt fabrika•• 
tarafından yapılabild :tl malOmdur. 

4 - Avrupa' dan rotlrlleo ayni ay rdakl kumaılaran 9 • 10 llradd 
ae•tı aatılmadıtını da herkes bilir. 

5 - Nihayet ticaretin en bult kaldulne ıBre de bir fabrlkanıD 
imal ettiti kumaılaran maliyet fiatını aıalttıtı veya çotaltbtı alt• 
bette kumaı aataı fiatlaranı da lndirmHI n yOkHltmHI iham 1relir0 

Bunlara rağmen : 
IPEKiŞ'in hanımlarımız tarafından en ziyade bele" 
nilen MAROKEN BiRMAN'larının fiatlerlnl bugUn" 
den itibaren 295 kuru a indirdiği bir mrl vakidir• 

IPEKIŞ, bu kararını : 
A - MamulAtmın müstesna gUzellitlnl ve saA"lamlığıoı bir 

kere daha göstermek; 8 - Bayram mlloa1ebetile balkunıııD 
basıl olacak ihtiyaçlarını gidermek; C - Ve gördUğD emıalılı 
rağbete bir mukabele yapmış olmak gayelerile vermiştir. 

I 


