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M. MUSOLiNI NE YAPACAK • 
Küçük Devletler Büyük 
Devletleri Yola Getiriyor 

• 
Dörtler Ittif akı PrQJesini Kurtarmak 

için Y eıii Bir Şekil Bulundu 
lenildiğino göre, Fransanın d&rt
ler ittifakına girebilmeıini temin 
için yeni formUUer peşinde do
lafllmaktadar. 

Bununla beraber Franıanın 
bu sahadaki tereddlltlerinl izale 
etmek dif lomatlan hayli uğraı 
bracakhr. Salibiyetli kimselerden 
sızan malümata göre Fransa, bu 
ittifaka dahil olmak huıuıunda 
kal'I bir karar verebilmek için 
bir takım teklifler hazırlamıt. 
Roma ve Londraya bildirmiıtir. 

~ . 
işçiler Ve işsizler Arasında 

İş İçin lstanbula Gelen 
Memleket Gençleri 

ı Sirkeciye .Yanaşan Vapurların Anado
ludan Getirdiği Gençler Ne Yaparlar? 

:; ;; • W4 e Ct •• ' • 
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.. 
Fransanın bu iı için ileri ıOr

dilğtl tekliflerin en mllhimmi. 
kendi milttefikleri olan kOçnk Güneıli lıaoad11 •okalt k•no.rİıul• ugaga11 6ir lco/il• 
itilAf devletlerinin de, tasavvur Akıamın aaat altı11nda Kara- - Yokl 
edilen dörtler iltifokınd" bir idil denizden gelen bir yapur Sirked - Nerede kalacakaınıı1 

A..ı Ortlalarua ıur1 teçlıizatı olarak tomıil olunmaaılır. rıbbmıo:n eJU karıı 6nilnde d.. - Bir otelde! 
Parlı 28 ( Hunat) - Amıpa kurtulmak Omidilo yeni yeni si- İtalya diplomatları bu teklifi mirledi. - it bulmanıı redldrae p.-

tlya1etine yeni ve alakadar dew- yaıt teıebbllılere iİr:İfildijl 1g. yerıiz bulmuı değillerdir. Roma- Vapurdan denk denk eıya ranıı yetecek mi? 
letferin minfaatlerfae aypa bir rDJmektıe Ye 6ğrenllmektedlr. dan menuk ollrak alınan ile Oçer beıer inen aileler ara- - Vallahi, bir ay geç1ne 
tatikamet yermek makaadlle or- Siyasi mahafilde kunetle ılSy- ( Devamı 9 uncu sayfada ) sında, elinde bir ufak banılu ile bilecek kadar param yar. Bir 

hp~~m ~rl b~~ d~et ~===========~===========~~~ ~kbqına~~nbu~apkbua~ Qda~unırım~~~b~m~ 
ittifakı projesinin can çekişmek· Silahlar Mutlaka Azaltdmahdır I lar göıe batıyor. Hatta, pek imkAnı Yardır. 
te olduğuna inanmak IAzımdır. yerinde olmayan kılığile iki boı - fahsiliniı nedir? 
Şimdi politika doktorları bu ga.. n • 28 ( H ) H · a.r M. n ı elini salhya sallıya inenler bile Rüştiye mezunuyum! .rarıs, ususi - arıcige nazırı • .ro Bonkur yok deg" 'ıL - Allah kolaylık Yorıin do .. 
rip hattaya can vermek için uğ- mühim bir nutuk söglentiş ve bilhassa demiştir ki: •• Si- ı 
rafıyorJar, çalıııyorlar. Fakat lahları Bırakma Konferansmın her halde bir netic:e vermesi Evveli bavuUu yalnızlardan tum 
b d ı k birine sokuldum: AIJabta bu iş için kullanna 
nstayı iri tme çok mOıkDI ldzımdır. Konferans akamete uğradığı takdirde ne gibi akı- dağıtacak kolaylığm kıtlığını 

olacak, belki de bu it bir cenaze betler doğQcağı malumdur. O zaman milletler silahlanma - Ne taraftan sıeliyoraunm düşünerek, diger biriıino &okul-
merasimile kapanıp gidecektir. yarışına tekrar girişeceklerdir. Fakat bedbin olmamalıyız. dostum! dum: 
Fakat böyle bitkin bir neticeden - Amaıyadanl - Nereden geliı bemşeriml 

- Gezmiye fiJAn mı? - Çorumdan! 
- Hayır, iş bulmıyal - lstanbulu g6rmiye mi? 
- lstanbulda yanında kalacak - Ne münasebet iş bulmıyat 

akraban•z filin var mı? ( Devamı 8 inci sayfada ) 

• 
Türk ihracat Mallarına .. • • 

Iktısadi Suikast Yapılıyor ! unanist~nda Dah~li V ~-. 
ltb••At tacirlerinden bir kı•m· zıyet Y enıden Gergınleştı 

Ecnebi V~purcularıl 
Müthiş Bir Tröst 

Teşkil Ettil~r 
Öğrendiğimize a6re GDmrllk 

Muhafaza teıkilltt ile ihracat 
Of isi mühim bir meseleyi tetkik 
etmiye baılamışlardır. Muhafaza 
teşkilAb bu iti kaçakçılık cephe· 
ıinden, ihracat Ofisi iıe ihraca· 
tamızı alAkadar etmesinden dolayı 
takip etmektedirler. 

Meseleyi ıöylec• anlatalım r 
Türkiye ile ispanya arasmda 

altı vapur kumpanyası vapur iş· 
letmeldcdir. Bu kumpanyalardan 
Loit, Pake ve"Cenevez kumpanya· 
ları aralarmda anlaşarak bir grup 
yaptıkları gibi, diğer üç vapur 
acentesi de başka bir teıekkül 
halinde birleşmişlerdir. 

Birinci grup bazı ihracat mal• 
larımız için Türk ihracat tacirle· 
rile anlaşmış Ye mallarmı bu 
grupun vapurlarile nakleden ih
racat tacirlerine muayyen bir 
miktar prim •ermiye bqlamııtır. 

' ' ... : 1 Tllrkiye'dekl ihracat tacirlerine 
müracaat ederek TUrk ihracat 
mallarının ikinci teıekkUllln va• 
purlarile gönderilmeıini, akıl 
takdirde teslim almıyacaklannı 
bildlrmiılerdir. Mallarını 1atmak 
mecburiyetinde olan ihracat ta
cirlerlmiıJen bazıları zaruri ola· 
rak ispanya ltbalAtçılarmıo bu 
teklifini kabul etmişlerdir. Bu 

ıuretle ikinci teşekknlnn lapanya 
ya yapılan ihracatımızı fiil bir 

Galata rıhtımında ecnebi vapurları 

İkinci te~ekkUI ise doğrudan doğ-
ruya lıpanyadaki bazı ithalat 
tacirlerile uyuşmuştur. Bu uyuş· 
maya göre ispanyaya mal ithal 
edenlere laponyada muayyen bir 
Jniktarda prim verilmektedir. ı 

Bu anlaıma üzerine lapaaya 

, 
( Devamı 10 uncu sayfada ) -

Dil Anketi 
17nci Liste 

T. D. T. Cemiyetinden: 
Karşılıkları aranacak arapça ve 

farsça kelimelerin 17 numaralı 
listesi ıudur.: 

Şahıs, şahit, şahsiyet, şaibe, 
şair, şiir, şataret, şevk, şart, şagia, 
ıer, şeref, şeriat. 

Cevaplar 11 inci saytada ________________________ _, 

-------
Meb'usan Meclisinin Açılması, Heye

canlı Gürültülere Sebep Oldu 

Atina'da Ki/iga Caddesi 
Atina, 28 (Huıuıt) - Meb'u· usları da kamllen mecliıte yerle-

san JDeclisi diln 1&at on birde ,: aldılar. Celse aÇ1ldıktan soo-
ilk toplantııını yaptı. Toplanh l.ı biltUn meb'uılar yemin ettiler. 
nispeten ıükunet içinde geçti. MUteakiben · celse kapatıldı. 
Bütün nazırlar, başta Baıvekll Meclis dahilinde ıUkunet ile 
M. Çaldariı o\duğu halde mecliıe geçirilen bu ilk toplantı mDnaae-
ıelmiılerdi. Muhalif fırkalar meb- ( Duamı ıo uncu Nyfac:la ~ 



--------

2 Sayfa -
(Halkın Sesi J 

Hayab Kim t'a-
halılaştınyor? 

Bayat. ucuı.ladı. Fı.kat. buı muta
~•1aıtlar bu ucuduğa mani oluyor
lar. Du huıt ıta h&lkımız diyor ki: 
llthmeı Bey (Dlvanyolu Amerikan 

•cıtnpbaneıt) 

Ltanbul'da hayataa laer yerden 
•cwa olma111 llum s•l'r. Ak n 
Karadealzln bGUla sahilleri deab. 
yoliJ• Anadol•'nua •• Trakya'nı• 
ortalan demir yollarlle bGtDn lıllı
Hllerlnl l•tenbula ı&lderlrler. P.ata
tHln okkası toptan etli paraya, yu• 
murt.anın tane.1 ( 30 ) paraya, ıOtüo 
okkaaı (7) kuruıa altndığı halda biz 
hail f•tanbal'da yedi kuruşa patde11, 
2 kuruıa yumurta. 25 kuruşa .Ut 
alıyoruz, f.tanbulda hayab pab~JıJaı· 
tıranlar hap mutavaaııt!ardır. Bele· 
dlyemia bu pahalılığa bir ~ara bul
malıdır. 

lf. 
Ali Rıza Bey (Kadıköy Oeınan Ağa 

mahallesi ~ ) 
Hayat ucu:ıladı diyoruz. Fakat bu 

•ca:duk bir tilrlll fakir ailelerin 
oturduklan mahallelere sfra mi yor. 
Piyandaki toptancılarda eplyce 
ueualak Yar. Zenwinler piyaH yerle· 
rJne, pau.rlara inerek topt•n •• 
ucuaca mal alabiliyorlar. Fakat bizim 
gibi ( yeYrnOnced.t nzlcancedlt ) 
geçinenler okka buçuk mahalle baka• 
baclaa almaya mecburdurlar. Fakat 
ita bakkallarda her teJ ateı paha• .. 
udar. Toptan fiatle b•kkal fiatlerl 
ara .. nda Jan yuıya farlr Yardır. 
A:&kadarlar balcallan lnaaf a ı•Ur .. 
.. 1ır tetblrler almalıdırlar. 

• Falk Bey (B yuıt Koaka tramvay 
eaddeat 10) 

Paramııın ltllra kuYvetl arttıtı 
~e hayat ucoaladıtı laalde i.taabul
Jular bllhuaa gıda maddelerinde hAli 
lhUklrdan kurtulamıyorlar. Bel~di-
7enln teıkillh bDtOn dükklnlan kon· 
trnla k&fi dejil dir. ÇünkO f..tanoul 
colr realıtlr. l.tanbulu lhtilclrcı mu
tanpıtların elind.:n kurtarmak içia 
yer yu iatibl&k kooperatifleri kurul· 
mahdır. Belediyeciluın kurdukları 
Jıooperaff memurlara bmlz Ye ucuz 
yemek temin etmiftir. Gıda koopee 
rat.flerl Ye her aemtte Wror ıul>. 
açıhraa emialm ld i.tanbu)da ucuz• 
luj'a knuıur. ----Tayuk Bolluğu 

Piyasaya bir haftadan beri 
Aclapazar, Bandırma 'le Trakya
dan kftlliyetli miktarda tavuk 
ıelmektedir. Bu bolluktan dolayı 
tavuk piyasası dü~müıtnr. Geçen 
ıene bu mevsimde 9J kurUfa sa• 
tılan temiılenmiı taruklar bugün· 
)erde 60 kuru,a aatılmaktadır. 
Fakat bu ucuzluğa rağmerı lokan
talarda tavuk fiati düşmemiştir. 

Pamuk MUşterilsri 
Viyanada baD fumalar ihracat 

Ofisine ruUracaat ederk takas 
lizeriuden Tllrkiyeden pamuk almak 
istediklerini bildirmişlerdir. Ata
nacak pamuk miktarı yedi bin 
balyadır. Ofis bu müracaatleri 
pamuk mmtakalanna derhal bil
direcektir. 

SON 

Yirmi Dört Saat İçinde 
lstanbul' da Yedi Tane Hırsızlık Oldu, 

Hepsi De Yakalandı 
Son ,Crml dnrt aaat içinde ıehrimlıde muhtelif 

zabıta bidiıeleri kaydedilmittir: 
otomobilin saatini ,almlf, fakat tam 1awpcaj1 arada 
poliıler tarafından tatulmuıtur. 

'f. Tevfik iıminde bir midyeci Y enişehirde Nobar 
lıminde baıka bir midyecinin terazi ve dirhemlennl 
çalarak kaçarken yakalanmıştır. 

* Hasan iıminde bir sabıkah Mabmutpapda 
lnciliudeJer ruağ'a:zaıına mU~teri .aıfatile girmiı, ite 
beri alacat.1u ıöylemi~tir. Mağaza tezgAhtarlan 

"#- Mahmutpap ..da antikacı Ziya efendinin dftkkA
nında çıraklık yapan Joz'=f ve Jak lıminde iki deli
kanb bet yllz liralık eşya satmıılar, fakat paraları 
ceplerine atarak H'fllfmUflardır. Takip 'neticeıinde 
ikiai de yakalanmıı, mahkemeye verilmiıtir. 

Haaanın lnüne bir yığın eıya çıkarm..ıar, buolan 
tetkik eden Hasan beyenmediğini ıöyliyerek çıkıp 

gitmek iıtemiştir.Fakat tam kapıdan çıkarken sahte 
müşterinin cebinde bir boyun atkısı görOhnOı, yaka-
laoarak po:i~e teslim edilmittir. , 

1f Hah tacirlerinc'en Yusuf Ziy-a Bey poliıe mO
racaat ederek kAtibi tarafından 75 liraı nın çalınd.• 
ğım •5ylemİf , tahkikat yapılmaı na b8flanm11tır. 

* Manol Iaminde bir aobacı KadıköyUnde dok· 
lor Zihni beyin e~inin önllnde durmakta olan husu• 

~~----------------------------------------
Ô z Türkçe İsim Müzelerde 

isimlerini Değiştirmek isti- Yeni Sal0ınlar 
yenler Ne Yapmalıdır? 

Son rftıılerdo isim deiifürmo Açılacak 
hldimelerine ak ak teaadllf edil- Mn:ıc1er idaresi, Şar' .kadim 
mektedir. Birçok kimae.Jerio öz mftzeainde eçacağı yeni Hlonların 
türkçe iıimleri tercih ederek eski hax1rlıklarile uğra,maktadır. 
isimlerini bıraktaldan a-Brnlmek- Sümmer, Hitit YC Geldani 
todir. devirlerine ait olarak bir mOddet 

lüm değiftirmek meaeleai bu- en·e1 ıkü,at edilen saionlann 
kuld bir hldiH olduğu jçin ka· bir mütemmimi olan bu ye•ıi sa• 
nuua medeninin bu hldiaeye ait tonlarda bilhasaa 't emen Ye Him· 
bftkmlhl8 ıuraya yazmayı. oku- yeri eserleri teşhir edilecektir. 
yucularimıza kolaylık olur dfitün- Bu eserlerin tasnifine ve etiket· 
cesUe faydalı bulduk: lenmeaine de•am edilmektedir. 

.. Madde 26 - Muhik aebep- Bundan başka, l opkapı aarayı:ı-
lere binaen bir ikimse isminin da da ayrı bir k11 m otarak Oıt-
deiiştirilm e.inJ iıtiyebüir. lımioio manh devrine ait salonlar açıl-
deği,meıi nUfuı ıiciline ka}·d 've ması dUşünOlmektedir. 
ilAn olunur. Şahs·n iımi deiiş· 
mekle ahvatl ıahsiyesi değişmez. 
ismin deiiımesinden mutaz.arrar 
olan lrimae itla 2Unftnden itibaren 
bir eetıe içinde tebdil karanna 
ltiraa edebilir. ,, 

Stok Buğdaylar 
Ziraat bankası tarafmdan mub

tolii yerluden 1aba alınıp ta Uay· 
darpaıa ıilolarında H bankama 
muhtelif ıube Ye depolarında 
bulunan buğdaylarm yeni aene 
mahıuhi hakkında kat'J bir ista
tistik elde edilinciye kad&J' ıatıl
mamalJ takarrtır etmi~ ve meaele 
Ziraat Vekiletinden bankanın 
merkez ve ıubelerine bildirilmiıtir. 

Beykoz - Akbaba Yolu 
Belediye, Beykoz • Akbaba 

yolunun yeniden fOH olarak ya• 
pılmaıına karar Yermişti. Daimt 
Encilmeo dDn JOlau yapılmaıı111 
14 bin liraya bir mUtcabhide ihale 
etmiıtir. Derhal işe başlanacak 
•• 6ç ay ıc;nra yol halkın gelip 
geçmeaine nçılacakt r. 

36 rYliJyon lngLiz Lirası 
Hindiıtanda 36 milyon lngiliz 

liralık Hnet bırakarak vefat 
edeu Emirhanyan Efendinin 
buradaki varislerinden aekiz kiti 
ÜçllncU Hukuk mahkemeıine 
miiracnat ederek veraset ilAmı 
çıkarmak İste'Jlişlerdir. Mahkeme 
nUfuı kayitJeriuio çıkarılmaıına 
karar vermi1tir. 

Kaçak Sigara 
onn gt\mrük muhafaza baı

mUdfiriyeti memurları Yalova 
vapurunda bin paket kaçak lc:6ylü 
'fe halk sigarası yakalamış1ardır. 

Kurban Bayramı 
lstanbu1 Müftnlilğftnden : 
4 Nisan 033 Sah günil Zil· 

hicceııin dvkuzuna müsndif ol· 
duğuadan arife, Çarpmba günü 
de k'-'lrbanbayramı olduj'u ilin 
olunur. 

BAYRAM NAMAZI 

Zevali 
Ezani 

s 
6 

11 

D 
12 
34 

j 62 Senede 
Türk Sularında Kaç Gemi 

Kurtarıldı ? 
lkt sat V ekileti Ttırk tablW. 

yeciliği hakkında bir kitap DCf"' 

retmiştir:. Bu kitapta yazıldığına 
göre Türk tahlisiyeciliği altm ı iki 
senedcnbc • aati.,ettedir. AltlDlf 
iki ıene a"fiirk denizlerin
de 1509 gem ile. l 1,201 tayfa 
ku~aya uğramış Ye 10434 hayat 
kurtar lmışt r. Kuada 6len1eria 
miktarı 767 kifidir. 

Camılerın Tasnifi 
lslaobu'dald cami Te me.çit· 

1eria tasnifine memur o1aa heyet 
beş koldan ta nif iflcriae de•am 
ediyor. On beş gUne kadar tasnif 
ikmal edilece!~tir. Bundan aonra 
da hayrat hademesi ile cami ve 
mesçiJ mfiltahdimleri arssında 
bazı nakiller ~e deiişik!ikler ya· 
pılacakhr. 

Ankara Evkaf MüdUrU 
Tedavi için f ıtanbula gelen 

Ankara EYkaf mlldirQ Sallbattin 
Bey dOokO trenl8 Ankara'ya 
dönmft:ıtfır. 

Ti~ret l orsasında 
Dün Aoadoluduı lataaabala 

24 vagon buğday gelmiş ve ye
meklik iyi mallar yedi kuruş, 
yedi kuruı beş paradan aatılmıı· 
br. Dlin afyon üzerine de hara
relli muameleler olmu,tur. Otuz 
aandık ince afyon on iki liradaa 
aahlnuşhr. Ruslar namına piya
sadım otuz ıeki:ı kurut lberin
den tiftik alınmaktadır Yapaia 
piyasası 42 kuruştur. 

Susam ihracatı 
Öirendiğlmize göre Adanada 

bazı f.rmalar Şimali Amerika ile 
Brezilya Ye Marıılyaya kauulmut 
susam Ye su&am yağı ihraç etmek 
için tetkikat yapmıya baflamqtır. 

Mart 28 

Günün Tarihi 
., _____ ..J!li... 

Çorum'da 
Ezancılardan Bir Kısmı 

Mahkum Oldu 
Çorum, 28 ( Huıuıl ) - Dllıı 

Atır Ce.. Mabkeme•inde l&mirH 
Siilila Hoca ile otlu Aaım, HlaeJi11 
otlu kadir, Abdul:ah, Raa h Hoca 
H Hafız l.r.ıa 1 muhakeme eclllmlr 
l•dlr. 

Mununlıırın Türkçe ezan a)ey .. 
binde bulunduklara aabit oldaj'undaa 
Aıımdan baıkaaı bi,.r ha• atar 
bapH mabkOm olmuı, Aıım beraet 
etm.ft Ruib Hocanın yaşı 65 i geç• 
tltinden cczaııaın alt.da biti lodf• 
rllmiftU. 

Gazi Hz. nin iltifatları 
Ankara 27 - Mllll Türk Tale'l• 

Birlit.nin Tiirk dili için i'Önderdiji 
te!~rafa Gıtu Huretleri cevap Tere• 
rek, buyolda ıaımaa adımlarla JirÜ· 
yen wençliğl ttobr k etuıiıtir. 

Yeni istatistikler 
Ankara 'n - J•tat.alllc umunı 

mlldGrlfiğü, 926 -931 mali aenelerine 
alt iıtatiıtllderi hıbit ederek baabr· 
•1tbr. 

Tebrik Ve TeşekkUr 
Ankara 28 •• M ıır KJrahnın do

t- yıl cUSnGml münaaebetile Gaıl 
Hauet·erl ile Mı .. r Kıralı Hz. a,ra .. 
••da tebrik •• tetekldlr telgraflan 
taati edilmlıtlr. 

Hareke Fabrikası 
Enelld Hne bir k11m1 ,anan 

ffe..reke fabkrlka.. J••İ makinelerle 
tedala edilaolt ft ... Na ahtem bir 
fa .. rika öl••ttw• Yeni fabr.ka faa• 
li,.tı. baılamııhr. 

işgalin Yal OönUmU 
Minteliler memleketleri,,in Bal. 

pr lualiae •fradıta .,Unün yirmi 
birinci yıl dlnlmilnl b6yGk h<1•can 
ile ya1amı9lardır. O gDn bDtOn Edir• 
..tiler Sellmiyede toplanmıtlar, 
hepca•b 1H1taklar .a1lemi1ler n 
Edine •Wafauı•tla ..... t oeaDJan 
hilrmet n minnetle anaı •ftardır. 

Yaşayan Olu 
Be1azıtta oturmakta olaa Mali1• 

memurlutuodan miitek•:t Iv.ebmet 
Kimil Ef. nufuı kaydında ölmGf 
olarak rasterllmektedir. Sapa aatlam 
aramazda dolatan ba adam bir aenedlr 
ıatr-th11 hain •idJlndelıl ıs.ı kaydı• 
nı a.&cliremamiıtlr. 

Tülün Konferansmde 
Cene•n 27 - Tütan mütabaaaıa.

lan srapa bu&"ilD toplanarak ATrQ
paaan fAl'kında tilUln yetiıtiren mem
leketlerin maruz luldıtı buhranı 

hafıfletmek ~arelerini konuımuıtur. 

Seyyah Geliyor 
Bu a)'ID otuzunda da Lokford ya 

purile ıehrimize 500 lngiliz ıeyyah 
gelecektir. Bundan baıka MayuaD 
4 ünde bir miktar ve 15 mayısta 
da 1500 Alman.•eyyabı büyOk bir 
vapur ile ıehrimize gelecekler, 
burada bir gün kalacaklardır. Ar 
nca 25 mayıs, 2 ve 3 haziranda da 
tıç seyyah gemili limanımıza ut 
Tayacaktır. 
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28 Mart 
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Her -· un 
Misyonerler 
Hangi Neşriyatı 
Himaye Ediyorlar ·-Son Poıta, bu aıemleketin 

fikir hayatında Amerikan miıyo
nerlerinin mlleasir olmak için 
1arfettikleri faaliyet Ozerine bir
kaç d•fa dikkati celbetmi1t bir 
mecmuamn Beybilhau tarafından 
neıredildiğini iddia etmlf, ı•rek 
okuyucuların, gerek gençlerin •• 
ierek •eklletin ıözDnD o tarafa 
çekmiye çahımıfb. 

Bugün bu iddialarımızı teyit 
eden bir vesikadan aıağıdakl 
ıabrları naklediyoruz: 
. Amerikan Beybilhan mlleae
ıeainin Amerikacia neırettiği bir 
bültende, lıtanbuldaki ve TUrki
yedeki neıriyat faaliyeti hakkın
da bir rapor vardır. Bu raporun 
birinci kıımanda mOesıuenin nef
reltiji kitaplardan bahaedilmek
tedir. Bu kitaplarda takip ettik· 
leri hedefi de ıu cOmle ile buliaa 
etmektedirlP.r: 

.. Dinin inaanların hayatlarını 
latlh buauıunda ne kadar mu ... 
air olduğunu g&stermek.,. 

latanbuldaki Beybilban tara
fından neıredilip Babıali klUDp
hanelerinde aatalan gençlik aeriai 
bu maksatla neıredilmiştir. 

Raporun ikinci kıımında, Bey-
bllhavzın hangi neıriyat ile allka 
ve mllnaaebeti olduiu W.b edil
mektedir. Raporun ba kısmım 
aynen alıyoruz: 

c Muhit Ne9rlyat Şirketi tarafıodan 
nt9redilen tark çe mtıemua faydalı me
ııı.talne devam ediyor. B11 mecmu• 
anın beı sahibinden Oç!l Amerl~an 
ll'l iıyoner n.eclisi azasrndandır. 

1930 aeneıinde çok tetciklr 
bir hidiıe oldu. Rakip Resimli 
Ay mecmua11nın aahipleri tahrir 
mlldOrlerini kumpanyalanndan ç•· 
kararak birçok hususl•rda Muh; .. J 

taklit ettiklerini açıkça söı·lediler. 
Y u.i mecmuları laer ..,. h&cu• 
etmek ye bayatın fena taraflarım 
16•termek aiyasetinden vazgeçe
rek bayabn iyi ve aabhatli taraf. 
lanna ebtmmiyet Yeriyor. Yeni 
mecumuaya tabettikleri birkaç ya
zı verdik. Bu auretle Ade kendi 
mecmuamızıa aDrDmDnD temin 
etmek için dejil, memlekette bu 
neYi zihniyetin inkitafı için ç .. 
lııhğımızı göstermek İ•tedilc. 

.. Birkaç aydan beri bir çocuk 
risalesi olan ( Çocuk ... ı } mec
muaıının mDdiirtl ile teıriki meaai 
ettik. Kendisine Muhitin eski kı· 
liıelerini verdik. Ayni zamanda 
birkaç tıcretli rekllmını yaptığı
nxz gibi mecmuanın mOhim bir 
kıaım yazılannı da temin ettik. 
Neticede mecmuanın aatıfı, bizimle 
tetriki meaai ettikten sonra h .. 
men hemen iki miali arttı. Çocuk 
Sesi timdi aekiz bin kadar nDıha 
ıatmakta ve aabıı ancak iki 
gUndelik gazete tarafından geç
mektedir. Gençlik DDnyaaı i .. 
minde lise talebeai için çıkanlan 
bir mecmua ile de ayni mDdDrler 
hakikaten faydalı bir ıey çıkara• 
bilsin diye yalnız yazı vermek 
auretile teşriki mesai ediyoruz. 

" Siyaıetimiz, kabil olduğu 
saman, kendimiz neıredeceğimiı 
yerde Türk neıriyatçılarile, mem
leket için faydalı olac•ğı kanaa• 
tinde bulunduğumu• k~tapları, 
neıretmek huauıunda teıriki me
•aidir. ,. 

Bu malGmat, misyonerlerin 
aile harimimize, çocukJarımı%ıa 
kafalanna kadar girmek için ta
kip ettikleri pli yolu tenvir 
etmektedir. 

Dikkat. maneviyatımıza ıaikaat 
yapılıyor 1 -----
Sirkeci Suiistimalı 

Sirkeci timendifer l'arında ~uka-
~ulan ıuliatirnal tahkikatına dnam edil· 
mektedir. Zabı !a r. ın yaptıtı tahkikatta 
.uli•timal maznunlaranın 6 kiti oldutu 
teııb t edihr f t r. Bul' un •nalun Ad· 
Hyey~ tevctı mulıtcmeldir. Yeni 
ıaaznu •!ar Müfettifi umumi Rafet. 
ko 1t ol mOdiirü KoheP, koıatrol 
ar. ı u. • Aa.a H A p &eJINdir. 

' D Kitapla Seyahat a 
1 

Dünyada aeyahat kadar gln1 ıey 7oktur. lnaanıa 
ufkunu, 1lrll90n11, diitilnOtOaO ıe•itletlr. Çok Jataınıı 
olanlar deflJ, çok ıö:mllt olanlar ~ok itilir, derler. Dot
rudur. Her aene kafile lrafil• .. brimiH plen HJ)'abları 
alrdilkçe içiniz titrer. Fakat oturdutuDUI yerd•, bOyOk 
m'Hrafa ıir ıneden bu •eyahatl yapa&i1.nlni1o Kitap, Wıl 

bale, maziye, iatikbale, her yere •öt6ren en iyi ı•ınid ir• 

Bir ıemlJe blnecetiabe kollarınıaa k itaptan birer kanat 
takın •• yola çıkın. Nereye •itmek iat .yoraunuı? Ame
rikaya ... ., M.aarda e•ramlara ma, Pariai mi, eaki Romayı 
mı alrmek latiyonanus? Hepal ayaklaranızaa altındadır. 

• · .. SON TELGRAF HABERLERi 

Hapishanede Bir Cinayet 
Malatya Hapishanesinde J!ir Mahkiim 

Başka Bir Mahkiimu Oldürdü 
Malatya (Huaual) - PetOrkenln Nohutlu kl-

1tlnden Derviı oğlu Muatafayı 61d0rmek iatiyen ye 
atar auretle yaralıyaa Oran k6y0nden Muıtafa 
Bello otlu Mehmet en aene1e mahk6m olmut ve 
umumi hapiıbane ittihaz edilen Söjllt camüne 
teYkedilmiıti. 

Bu dart kard91 haplsanede mahkGmiyetlerini 
çekerlerken evvelce 6ldllrlllmeaine teıebblls edilen 
Denit otlu Muıtafa da bir kaçakçılık suçundan 
mahk6m olmuı ve ayni habisaneye aevkedilmlıtir. 

Mustafayı öldftrmek iıteyen ve bu yllzden on 

8a mahk8mlyetten mDteeasir olu Melunec:lba • 
Oç kardeıi de intikam makıadile Muatafanın akra-
ba11ndan bir kadım 6ld0rm0fler, bunlarda yedifer 
buçuk aene hapse mahk6m edilerek aynı hapiaba
neye ıönderilmiflerclL 

•e•e hapse mahk6m olsn Mehmet bunu g6rlnce 
hemen bir kama tedarikine teıebblls etmİf, t91eb
b&8nde muYaffak olmut Ye dlln Muatafayı 
ıadİn•ndao aptut alırken kııdınp d6rt yerinden 
yaralamak auretile &ldDrmllftnr. Katli mahkemeye 
Yerilmiftir. 

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

Osmanlı Borçları 
ltilifname Ay Sonunda 

imzalanacak 
Osmanlı borçlar: için Parlıte 

yapalan itilAfnamenin in.zaıı o .. 
mania Bankası imtiyazının uzatıl
masına dair olan itilAfname ile 
birlikte imza edilmek için tehir 
edilmiıtir. Her iki itillfnamenin 
bu ay ıonanda imza edilecekl 
llmit edilme itedir. 

Hilaliahmer 
Gençlik T eşkilah Yapıyor 

Ankara 27 ( A.A ) - HiıAJi
abmer Umumi Merkezi SaJibiah
merlerin gençlik teıkilltım tetkik 
etmiş ve bu teşkilAtın nizamna
melerinden memleketimize uygun 
ve tatbiki kabil olanlarını eaaı 
tutarak bir • Gençlik derneği • 
hlimatnamesi yapmıthr. Talimat
name Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
ve Maarif Vekiletlerİ'1Ce kabul 
ve tasvip edilmiştir. 

iskan İşleri Bitiyor 
Ankara 28 (Huıuıl) - Dabl

live VekAleti 6nDmuzdekl Mayıa 
nihayetine kadar iıkAn itlt.rini 
bitirecektir. Bunun için faaliyet 
hararetlenmiştir. 

Gazi Hz. 
Mısır Sefarethanesini 

Şereflendirdiler 
Ankara,28 (Huauar) -Mıaır Ka

rala Hazretlerinin doğumlan yıl 
d6nDmD mOnuebetile MISlr se
farethaneainde Terilen auvareyi 
ReisicDmhar Hz. huzurlarile ıeref. 
lendirmiflerdir. SuYarede Media 
reisi ile BqYekil Pqa ve diğer 
devlet erklnı da bulunmu,lordır. 

Boğazlardaki 
Takgidat --Ceaure, 'Z7 ( A. A. ) - Si' •hlar1 

Asaltma Konferanaı umumi komla· 
yonunda M. Madariaaa a6a alarak 
muabedelerin 1eniden aaadcın ıeçi
rilip detiftirilmeal i•lne batl•mad;ın 
n•el bir ıulh houı yaratmak 
l'erek oldufunu •B7Jeml1tir. 

Hundan ıonra M. Do•rale•ıkl 
161 alm•h Loaan muahedHli1de bu· 
Junan ye Bota1ların ıayriaıkerl bir 
hale konmuına dair olan maddef.,in 
çıkarıbp kald111lma11nı latiyan TOrk 
teklifini atefli •ur•tte teniç Ye 

teyit etmiıtir. 

JSTER İNAN İSTER 

Etıbba Odaları 
Doktorlar Ne Kadar Aidat 

Verecekler 
Ankara 28 (Huıual) - Etıbba 

odalan nizamnamesinin baza mad
deleri değiıtirilmif, yeni l>ir 
madde daha ilive edilmiftir. Ya
pılan tadilAta ıöre odalarda muh
taç ve basta azalarla Yefat eden
lerin ailelerine yardım için yardım 
sandıklan tesis· idilecek muayen .. 
haneıi olan doktorlar 10, olmıyan 
lar 5 lira duhuliye Yerecek aynca 
muayenebaneai olan doktorlar 
ditç.iler 12, olmıyanlar 6 lira ae
nelik taahhllt yapacaklardır. Hiç 
çalıımıyan doktorlar 2 lira duhu
liye 3 lira ıenelik vereceklerdir. 

Yeni Istılahlar 
VaJi Yerine El Beyi 

Denilecek 
Ankar~ 28 (Hususi)- Devlet 

dairelerinde kullanılan ıatalahlann 
TOrkçeleıtirilmesi itile uğraıaa 
komiıyon Vali yerine .. El Beyi,', 
kaza yerine .. Sancak ., denilme
•İni de muvafık bulmaktad1r. 

İNANMA! 
Jatanbulda hayvanlara himaye eden bir cemiyet 

vardır. Hatta bu cemiyetio Şlfll tarafında ha~yanl.ı~a 
naabıua bir hHtaneal bile meYcul\ur. Çinku 1enrın 
b"r Amerikah kadın bu cemiyete bo ca Ur para •er• 
mlı' lr. Bu cemiyet bu parayı alabUmek için faaliyet 
röıtermoktedir. 

yapmııa karar •"rmit- Hat:<a ) er aramıt- Bu me:ur• 
Jat.n Uıklidar'da olmHını munfık ıörmO• 

Son ırünlerde bu cemiyet bir de ba7nll meaarhtı 

Blr taraf tan Belediye tehir de, mezar lak y•pmak 
için utratJrkea, 1anl daha iaaanlann tlSılo t•m s b ir 
mHarlata yokken. hayva ,fara !nıeıtıU"hk y .ıpınak 
lht.yacı olduluaı1, arhk: 

iSTER iNAN iSTER iN 1N.IA1 

Sayfa J 

Sözün Kı ası 

insanlar Uçuruma Mı 
Gidiyorlar, Yoksa 
Gül Bahçesine Mi? ._________________ A. E. 

Hakikatin anlaıılmaaı lAzı 
Umumi dBnya vaziyeti cidd 
korkunç mudur? Yokaa g6zler 
çarpan güçlükler 6Jçnsnı bir a 
rette bOyOtiildliğD için, ortad 
bizlere merak verecek ciddi bi 
aebep yok mudur? Buna mutl•k 
6jrenmeliyiz. 

Geçen ıon 1aradıb1 icab 
etrafı daima "kötQ ıören" b 
arkadaı. yine yaradıht icabı etra 
daima .. iyi g6ren" bir arkadaıl 
ıtarşalatmıttı: 

- Uçuruma doğru kotuyoru 
diye ıöze batladı, inaanlar yapı 
!acak tek bir bata bile bırakm 
Jılar, he;;aini tamamladılar. F 
!iket fırt nasmm uğultularınt ti 
Uden iıitir gibiyim ... 

- Ne var, ne oluyor? 
- Dört bDyllk devlet el e 

verdiler. DDnya tizerlnde ı6z 
1ceıkin bir buyurucu kHilme 
tizeredirler. Artık yakında b 
mıza ıcele t:ekleri dllflnebi&irainl .. 

Bu iki arkadat. çok geç d 
jil dalıa bu 1abab, tekrar bulu,. 
mutlardı. 

iyi gören: 
- Gördün Ja. dedi. Muta 

veçbile komediyi facia ıeklin 
sokmuıtun. Allaha ıDkllr berp 
yoluna girmek Dzeredir. 

- Ne gibi? 
- Anadolu Ajansınm ba ... 

bah teblii ettiği telgraflan oku
madın mı? KOçOk devletler b&
yilk devletlerin el ele vererek 
s6zD keskin bir buyurucu keail
melerini boı g6rmediler. itirazda 
bulundular, Franaa da kDçDk 
de•letler aru:ndald dostlanm 
gücendirmek istemedL BDylk 
devletler birlijinden çekildi, birlik 
te suya dtııtO. 

- Bununla beraber mG.yl 
Muıolini'nln projesL. 

- Arbk mevzubaba dejildir. 
Haklı veya bakaaz, f'I Yeya b• 
ihtimaller geride katdı, dllflnmeye 
bile mahal yok. Dedim ya aldan
mıısınl Daima etrafım karanlık 
g &rDyoraun. Muhakkak bu bir 
haatalık neticesidir. Galiba mi
denden muztarlpain, ılt kendini 
tedavi ettir. 

• Hakikatin anlqılmua lbım-

d:r, demif tim Ja. yine bu fikir
deyim, yalnız korkuyorum ki 
iateğim yerine relemiyecek. Ya
zalana Ye ı&ylenene bakarak et
rafı buttDn karanlık g6recetfz. 
yarın da aydınhkl aonra bu bir 
az da yarabbt m .. eleıidir. 
Malum ya insan doğıışundaa 
ya .. iyi g6ren " dir, yahut ta 
"kına gören"! Bazan mrf kal'fl'" 
aandakinl kızdırmak için hem 
"iyi g&ren" , hem de .. k&ttl 
g6ren" olduğu da nlddir. 

il 
S6z8n Kı .. 11: Hakikatlar w

geç meydana çakar, fakat ıeç 
meydana çıkanın ekseriya faydam 
y«'ktur. Korkarım ki karfı81nda 
bulunduğumuz umumi dllaya 
vaziyetindeki hakikat bu cinıtea 
olma81nl 

Müsabaka Yapılmıyacak 
Birçok memleketlerde olduğa 

gibi nihayet TOrkiyede de gD
zollik mOaabakalarından fayda 
yerine zarar geldiği anlqılm ı 
v• bu mUıabakalaran tekrar edil
m., meai kararlaım•ıbr. 

Bir Cinayet 
Kas mpaıada BilyDk piyalede 

oturan Sanayi ve Maadln ban
kası odacılarından Tahir e .. 
den taşınmasına razı olmıyu 

ev sahibi Ahmet ile komı~ 
Mehmedi muhtelif yerlerindea 
yaralamıft.r. Yarahlar lmibis 
bit haldedir. 
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l : Memleket Manzaraları 

~~.--.--------------------__,~ 
Hiç Kış 
Görmeyen 
Bir Kasaba! 

\ı 

Al4iye (HusuiJ) - Kasabamız 
· 2 f .rbna iıtisna · edilirse bu ıeno 

hiç kıı görmemiıtir. Şimdi iıe 
yaz havaları baılamıtlır. Burada 
yas baharla kolkola gelir. Her
keste ıimdiden ~aylaya (sayfiye) 

re çıkmak hazırlığı g6rUlnyor. Ka· 
obada geçen seneye nispetle 
ıayanı dikkat bir ucur.luk göze 
çarpmaktadır. En iyi tereyağı 80, 
mercimek, nohut, fasulye, pata· 
tea gibi kuru sebzeler 5 kuruşa 
1ablmaktadır. Ispanak okadar 
çoktur kl okkaı.nı on paraya 
.atmak bile kabil olamamaktadır. 
Bu ıene portakal mahsulll de 
COk iyi oJmUf Ye fyİ satılmıştır. 

Burada yairt:: nakliye derdi 
yardır. Alliiyeye haftada bir kere 
npur gelir. Köylü bir sene emek 
Yererek iatihıal ettiği, sandıklara 
Ye küfelere iıtifliyerek iskeleye 
ıetirdiği malını vapura atabilirse 
ne Ala, aksi takdirde bu mal 
gelecek haftaya kadar çürllyeceği 
için onu denize dökmekten ve 
ağlıya ağlıya köye dönmekten 
başka ynpacak işi yoktur. Banu 
kaptanlar da bilir ve iskele üze· 
rinde mal bırakmamıya çalış rlar. 
Bilhassa Çanakkale vapuru kap
tanı Tevfik B. her mllşklile rağ· 
men blltüo malları almak suretil" 
Alaiyelilerin minnetlerini kazan• 
mıştar. Alliyelilcr T ovfik kaptanı 
çok ıevcırler. 

Aydın'da 

Birçok Asan Atika 
Bulundu 

Aydın. (Huıust) - Gazipaşa 
bolvannda makiniıt Celil Beyin 
arıasında birçok lıan atika 
meydana çıkarılmııtır. Mil4ttan 
enelki tarihe ait olduğu tahmin 
edilen bir mezarda zllmrllt taılı 
bir kDpo, köpek baıı ıeklinde 
diğer bir alt n k8pe, çıplak bir 
kadın heykeli, giyinmif ikinci 
bir kadın heykeli, topraktan 
bazı ev etyasr, bir bakır levha, 
bakır parçalan, yumurta ıeklindo 
ıureti mahıuıada yontulmuı ma• 
deni bir ciıim, yağ kandillerl, 
cama benzer bir madenden 
mamul aağlam iki ~aıo, kemik
ten bazı yontulmuş eua bul
muştur. 

Mezardaki ceıedin kemikleri 
toz haline gel mi ı. yulnı:r dişlerin 
baz lan kalmıştır. Bu mezar, 
laa doğuıundan evvel bir zamana 
aittir. 

Sındırgıda Tutun Satışı 
Snıduga (Husust) - Bu ıo

no Sındırgıda tUtün sabşı iyi 
olmu1. hemen hemen btitlln tn
ttbaler ıatılmıf. Yeni ıene tlltn:ı 
latibsalinin geçen senekinden 
daha fazla olacağı tahmin edil· 
mektedir. Bu sene meclisi umu
minin S.odırgı'nın yol ihtiyacını 
da kartılayacak kararlar ittihaz 
edeceği tahmin edilmektedir. 

Sındırgmın en mühim ihtiyaç
larından biriıi yoldur. Kıı 2un
leri yolsuzluk yilzOnden civar •e 
mülhakat ile münakale yapıla

mamaktadır. 

rr.a•atya'da Bir Araba Kazası 
Malatya, (Hususi)- Kömürhan 

k8prüıil ş ı sesinde Karaca oğlu 
Mehmodo lsmail oğlu Hasan HU· 
ıeyinin arabaaı çarpın ş, Mehmet 
derhal ölmüıtür. Arabacı to\fkif 
91 aiımİşl ı r 

• 
M T 

Gönen_'_de_ H_ayat u·cuzluğu 
Burada, Yüz Hatta Elli Liraya 

Bile Satılan Evler Vardır! 
Gönen, (Hu

suslı- Kazamız
da eml4k ve 
arazi fiatlerinde 
dil~kUr.lük ~ar
dır. Ev kiraları 
çok ucuzdur. 
Meıel4 beı vo -
daha fazla odalı, 
bahçeli müstakil 
bir evin aylığı 

azamt 8 Jiradır. 
3 .. 5 liraya da 
oturulacak gibi 
eviev bulmak daima mllmklln• 
dOr. Bu aene yok bahasına evler 
sahim ıtır. 100 - 200 liraya ol· 
dukça iyi evler ııibhyor. Hatta 
50 liraya bile satılan eYler 
vardır. 

Çanakkale' de 
18 Mart Zaferi 
Tes'it Edildi 

Çanakkale (Hususi) -:- 5 - 18 
mart zaferi Halkcvindc coıkun 
teLahUratla tes"it edilmi~tir. Me· 
rasime askerl muıikan.n selAm 
havası ile başlanmıştır. 

EvvelA tercüman Halil Bey 
bir nutuk Irat ederek 5· t 8 mart 
zaferinin kudret ve harikalarını 

anlatmış ve Yüzbaşı Ali Bey bu 
zaferin askeri noktai nazardan 
kıymet ve ehemmiyetini izah 
etmiştir. 

Ortamektep talebelerinden 
bir efendi; Çanakkale şehitleri 
için bir şür ıöylemiş, yine askeri 
muı.ikamn çaldığı lıtiklil martı 
ile merasime nihayet verilmiıtir. 

Bitlis'te 
Havalar Düzeldi Diyarı

bekir Yolu Açılıyor 
Bitlis ( Hususi ) - Uzun sa• 

mandanberi bozuk giden havalar 
düzelmiıtir. Şimdiye kadar Diya
rıbekir· Bitlis arasındaki yola dn
ıen çığlar yolu kapamamış, fakat 
kıt dolayııile otomobil ve otobUı 
servisleri tatil edilmişti. Havalar 
b8yle giderse birkaç gilno kadar 
nrviıler tekrar başlıyacak, Di· 
yar.bekir ve Bitlis yolundaki 
hareket tekrar başhyacakhr. 

Yollarda viraj ve rampalara 
( dikkat ) levhalara aadacak, ıey
rUıeferin daha muntazam ve ka· 
sasız of ması temin edilecektir. 

Jf.. Ş~hrimizde gıda maddeleri 
pek ucuılamııtsr. En Ali ıiltiln 
okkası bet kuruıtur. Peynirin 
ok.kası 15 kuruıa satılmaktadır. 
EJ\mek fiatleri de ucuzdur. * Şehrimiz inhisarlar ldare
ıinde baıı değişiklikler yapdmır 
tı~. Bu meyanda BaımildOrlUk 
emrinde bulunan Muı inhisar 
Pı1~murluğuna Fazıl, Muhasipliğine 
de Mehmet Beyler tayin edil· 
miıler •• nzifelerine baılamır 
lard.r. 

Silifkede Bir Kadın Oç Çocuk 
Doğurdu 

Silifke, (Hususi) - Şehrimize 
birkaç saat mesafede olan Sey
ranlık köytinden Ahmet Çavuıun 
karııı Emine H. 28 ıeneıinde 
ikiz çocuk doğurduğu halde, 
evvelki gUn de üç çocuk dUn• 
yaya getirmiştir. Çocukların 
•• Emine kadının ııhbatleri iyidir. 

Gllnenln umumi Manzarası 
Memleketimizin mUnbit 'fe 

mahsuldar mevkilerdeki en iyi 
tarlalar birkaç sene evvel d6ntımil 
100 liradan aşağıya satılmıyordu. 
Bugtın ise da11nmn 20 liraya 
ıatılmaktadır. Birkaç sen~ evvel 

bir d6ntım tarla· 
Dın icar bedeli 
on lira idL Bu 
giln 20 liraya en 
iyi bir mevkide 

larla alınmakt.1dır. 
Eu sene bağ• 

cıhğa fazla ehem• 
miyet Yerilmiştir. 
Bir kaıım tar
lalara çubuk di· 
kilerck bağ ya• 
)llmıf ve gilokıe-
radan harap olan 

bağlar da yeniden ihya edilmiıtir. 
TUtün satışları devam etmek· 

tedir. Bu ıeneki ttltUn rekoltesi 
200 bin kilo idi. Bunun 190 bin 
kilosu sat lmış, elde ancak on 
bin kilo tUtlin kalmııtır. 

Ordu Himayei Etfalinin 
Yapıldı Kongresi 

Ordudan bir kit• 

Ordu ( HlllUd ) - Himayel Etfal Cemiyetinin Ordu Merkezi 
k ngı"esi yapılmııtır. Kongrede Maarif Müdüril Murat, Belediye 
R isi Doktor İbrahim Namık, Ortamektcp MftdürU lbrahim, Mual
fü ı Haaan, Rasim, F abri, tüccardan Ahmet Cemal, Hamdi Beyler.le 
Muallim Necil " Seher Hammlar Heyeti Merkeziyo azahklarına, 
Operatör Sıtlo, Muallim Ahmet Fehmi Beylerle Muallim Fatma, 
Edibe, Nedime Hanımlar yedek azalıklara aeçilmişlerdir. 

Erciş'te 
Av Derisi istihsali Çok 

Bereketlidir 
Erciı ( Hususi ) - Bu mene 

burada aY derid iatihaali çok 
berekeUl olmuıtur. Sansar, tilki, 
kurt, porsuk derileri çok iyi 
mlııterl bulmaktadır. Tılkl 6, 
ıansar 1 S. kurt 2, poraok derisi 
bir liraya Ahlmaktadır. 

Erci ... Ha...,... 
Şehrimizde haıtalak tehlikeli 

halka endiıe •ermektedir. Bir 
taraftan doktor1uzluk, diğer ta· 
raftan UAçsızhk ml\cadoleyl gUç· 
leıtirmektedir. Mevcut doktorlar 
hastaları tedaviye kifayet etme
mektedir. TodaYI için yazılan 
llAçlann ekseritinl bulmak ta 
kabil olamamaktadır. BntUn halka 
hastalıktan korunmaları içio aşı 
tatbik edilmiş, mektepler bir 
hafta müddetle tatil edilmiflir. 

Son Poıta ı Bu mektup mu· 
habirimlz tarafından 25 tubatta 
postaya verilmif, fakat kıt mtı
nasebetile yollar kapalı oldu§'u 
için elimb.• ancak dtın viııl 
olmutlUI'. 

Tavşanlı'da 
Zirai Kredi Kooperatifi 

Toplandı 
Tav,anh ( Huıusl) - iki sene 

onel teıekknl eden zirai kredi 
kooperatifi ıeoolik içtimaını :yap
mıştır. Yeni idare meclisine Bo· 
yacı zade Şerif, Haca Ali Efendi 
zade Ali Osman, Haca Arif zade 
Ziya, Hacıkadı zade Mehmet, 
Semerci Salih zade Hasan Boyler, 
yedek a&al.klara da Serdar zade 
Ethem, imam sade R za Beyler, 
mDrakıpliklcre de tahsil memuru 
Mustafa, Serdar zade Sabahattin 
Beyler intihap edi1mitlerdir. 

Adanaya Yağmur Yağdı 
Atlana, ( Hususi) - Son bir

kaç gUndonberl ıehrimize çok 
bereketli yağmurlar yağmıştır. 

Çukurovaya dilıen yağmur 
miktan 60 milimetreyi bulmuıtur. 
Çiftçi sevinç içindedir. 

Menemendeki Esnat 
Menemen (Husuıt} - Son ya

p· lan bir istatistikte Menemende 
110 kahveci, 125 bakkal, ıs 
tUccar, 2 l fı"ncı, 40 berber, 9 
fabrika olduiu aıılqılmaıtır. 

Ev Doktoru 

Çocukları 
Niçin Anneleri 
Emzirmelidir? 

BugDn fen sahasında anlaıal• 
mış bir hakikat vard.r: Çocuk 
anneıi tarafından emzirilmelidir. 
Biberon, çaresiz kalındığı zaman 
müracaat edilecek son •asıtadır 
ve en ıaf hayvan ıUdtı, hiçbir 
zaman ana ıüdüniln yerini tuta. 
maz. 

ÇllnkU; ana ıUdll ile beslenen 
çocuklar, analarının muaf bulun
duktan hastalıklara ktlJ"fı kıamcq 
muafiyet ka&aoular. 

Bundan başka, bllnyemi.rln 
lSylo bir mahiyeti ·vardır ki, ona 
en elverişli gelen gıda ana sO
tüdOr. Zira; insanlar, kan alakası 
noktaatndan sımflan rlar. Kftçillc 
çocuklar, umumiyetle, analarıaıa 
mensup olduklan mnıf a bağlıdır
lar. Bundan dolayı, bu sOtle eme 
zirilmiı çocuklarda iokitaf •• 
büyüme kabiliyeti daha fazla 
olur. 

Buı ilimlere glire, çocuğml 
l~e.k, keçi Yeya diğer geviı geti
rıcı hayvan alldile beslenmesi 
insan neslinde. gözle ı;örülebile
cek bir tereddi hasıl etmektedir. 

Bu tereddinin başl ca vas fları 
şunlardır: 

1 - Azanın inkiıahnda y • 
vaşlık.. 

2 - Boyun kısa kalması, 
3 - Büliiğun eksile vo geç 

olması, 
4 - veraset yoJuyle intikal 

eden hastalıklara karşı muafiyet 
haaal olamaması •• 

Bunun haricinde çocuk em
ziren ananın, bu )'üıdeo Yo 
hıhıHıhba noktaiaazanndan el-

de ettiği bir takım i tıfadeJe
rlo beraber bakım hususunda 
gösterdiği dikkut ve itinas naq 
çocukta bas l ettiği iyi neticeleri 
kaydetmek lizımdır. 

Şu halde; yeni doğan çocuk 
için ana aüdünden elverişli g da 
yoktur. Doğum yapan bir ana
nın çocuğunu emzirecek bir v .. 
ıiyette bulunmasına rağmen buna 
yapmaması, analık vazifesini ih
mal etmesi demektir. Bu ıuretle 
ve bilmlyerek ocağına ilk tereddi 
tohumunu ekmiı Ye çocuğundan. 
yOıde 30-50 derecesinde yaşamı 
kabiliyetini eksiltmiş olur. 

* 
Tokat'ta 

Ağaç Bayramı Büyük 
Afaka Uyandırdı 

Tokat (Hususi) - Ağaç bar 
ramı burada büyük bir alaka ilı 
yapıldı. Bayrama bUtün mektep 
talebeleri lıtirak ettiler. Kışla 

5n0nde ziraat fen memuru tar• 
f.ndan hazırlanan fidanlar büylllı 
bir itina ile dikildi ve ıonra ak
ıama kadar muhtelif eğlentiler 
•o oyunlar tertip olundu. 

Agaç bayrama Halkevinde de 
çok boynk Ye iyi bir tesir bı• 
rakmıı, o g\\11 halk ta mllçte
mian •• mOnf eri den birçok yer 
lere birçok ağaçlar dikmişlerdir. 

Bolu' da 
Tifo Ve ı avuk 
Hastalığı Var 

Bolu, (Hususi) -Şehirde bir
kaç tifo -.ak'ası görülmüş, aıhbat 
mlldllrlilğll hastahğ .n sirayetini 
mennetmek için herkeso tifo 
a11aı tatbika başlam•şbr. 

Tavuklarda da bir nevi hast• 
lık zuhur etmiştir. Bu hastalığa 
tutulan ta"uklar derhal ölmekte
dir. Baytar mlldürlUğü bu ha .. 
talık karıısmda harekete geçmlf 
Ye bntnn taYuklara a11 ~apm11tır. 
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Avusfuryad' a 
Kaynayan 
Kazan Yahudi Katliimı Mı? 
t Bir mQddettenberl bGtGn A•rapa• 

1110 i'Özil A•u•turyanın üzerine di• 

1 
kilmlttir. Bu,un aebebl, Almanyadakl 
ıon detitikliklerdir. A.ualurya, bu 
detitiklfk yDıDnden için lçln kaya .. 
JaD bir kano haline relmittlr. 

Bilyük harbi t.kip eden ıünlerde, 
kolu, budu parçalanan AYuıturya 
kendi yağıle kurulmak lmklolarını 
kaybet.nişti. Çı:kt t; aıluntıları hep 
harcin para yarchıulari.e gldermiye 
mecbur oldu. Muharebenin dotur-

Dünyanın Her Tarafından, Almanyaya 
Karşı Protesto Sesleri Yükseldi 

dutu ak•Dll-nel, meml~kette •osya
liıt aldde!erini hlkim kaldı. Çekıten 
•• •onu ne zaman ge'.cceği belll 
olmayan bu aıkıntılar yeni bir cereyan 
ayandırdı. Haymver denilen mlllf 
teşekkill meydana reldL ltalyAn fa. .. 
tiımioin mıaaıi, bu teıkili.a cür'et 
nrdl. Oı formalı n ai:ahh ıiv.I 
kıt'alar doğdu. So•yaliıtlerle Haym
Yerler mlJcadelesi batladı. Bunlardan 
haıka memlekette ku•vctll iki fırka 
daha vart ı; Almanya ile bir.eımcyi 
bir an evvel iatiyen bOyDk Alman 
fırka11 ve bugOnkO hükQmete deatek 
•eren hrıatiyao ıoıyaliatler. 

A•uıturyanıo A.manya lle birler 
mealnl teblikell ıören Franaa ve 
müttefiki küçilk ltilif dnlelleri, 
l»u blrleım• teşcbbilıUne mlnl ol• 
.lular. Fnnı•, •on defa yine 
AYuıturyaya keaeainln a~zını aÇ9 
tı. Küçük itillf ı.,., icabında hare• 
kete reçecetlnl tekrar edip 
C!utuyor. ~u tazyik altında AYuı• 
turyanın vaziyeti Omltıiz bir ıurette 
H bAd.Hlerin lnki,afana batla olarak 
dnam edip ritti. Fakat Almanyada 
Hitlerin iktidar mnkline ge lfi, Al• 
manlık m li taşıy•n un•urlan haro
kete 1ıetirdi. Ditcr taraf.an. memle• 
ketl bıristiyan ıoıyaliatlcrin elinden 
almayı ı.uran ıoayal demokratlar yani 
ıoıyal ıtler iatı f ırıatı ganimet bildi er. 
HüoeOmete açı'< muhalefete ıreç ller. 
HllkQme}. mecl.ıl muayyen bir zaman 
için kapatmaya mecbur oldu. Fakat 
muh1lif meb'ua •• fırkalar bu kırarı 
dinlemediler. Toplanmalarına devam 
ediyorlar. Fak t gariptirki hllltOmeti 
dcYlrmelı: l.teyen ıoıyal demokratlarla 
bOyilk Alman fırkaaının emelleri ayrı 
ayra olmakla beraber hOkQmet düt· 
mınhğında birle,iyorlar. Sosyal de· 
ımokratlar memlekette Soıpliıt 11.t.• 
IAU yapmak, öbürleri Almanyaya il· 
tihak r•yea'ni ıildilyorlar. iktidar 
mevlulndcki hükQmet lıc, harici t h
Ukelerden çekinerek timdillk vaziyeti 
muhafaı.sya ça ıııyor. Fakat bu kara
ranrta ne derece muvaffak olacak? 
Oruı belli değil. Fakat bir ayak 
ellrçmeıl, oradan da lıir kıvılcım çık· 
111aa · nı intaç edebi lr ki bunun doğu• 
racağı akıoet nice olur? Oraunı 

kimse tahmin edemez. 
Süreyya 

TEFRiKA 

Nnyork, 'l1 - Hukuku beşer ce• 
mlyeti, Ameri.ca Reiı:cumhuru M. Ruı• 
Yelt'e müracaat ederek, Almanyadakl 
Yahudilere muhaceret kapııınan açll• 
maaını rica etmlıtir. 

Varfova da protaatoler 
Varton, Z7 - Blltün Yahudi ter 

kilitlara müme.-.lllerinden mDrekkep 
olan komite, 'l1 Mart ta umumi nüma• 
yişler yapacakJu ve matazalarım ita• 
patacaklardır. Bu suretle Almanyada 
Yahudilere karşı yapılan tazyıklor 
protesto edilecektir. 

Y .ahudll.k lleml Alman yaya 
harp lıan ediyor 

Londra, 27 - Yahudiler birliğinde 
Berit"nya lmperatorluğunu tcuııil 
eden Yahudi mel/uslar, ırizli b:r cel
sede Almanyadakl dindaflarına yapa• 
cakları yardımlara görüımlltlerdlr. 

Alman mallarına kartı Boykotaj 
konmaaı kabul edilmemittlr• Blrlık 
reiıl, Yahu-JiUk ilemlnh. Almanyaya 
harp ilin e-tm·ı oJdujuou ehemmiyetle 
kaydetm'.şt r. 
Aynflayn Bir Deha Almanya'ya 

Dönml~ecek 

Parla, 27 - Meşhur ll m Aynftayn 
bir beyanname neşrederek. A.manya' 
da aerbeat düıünceJilerin ve Yahu• 
dilerin uğradı darı hareketleri ıarmış 
ve bir daha Almanya'ya dBnmiyece• 
A' nl aöyl.yerek eözilne töy.e devam 
etmi~tir: 

Çok bDyDk bir tehlike ile kartı· 
latan şimdiki mede-n yete tar::ftar 
olan kimıeler yer yüz.ünü Hran bu 
rulıt lıaata'ıtı •;dermek fç'n butün 
emeklerini b.r no.s.bda top.ayacaklar• 
dır. 

Yunusta nUmaylfler 
Tunus, 27 - Tunuıtaki Yahudi 

mağaza ve dükklnları, Almanyaoakl 
Yaııudi düfmanıığanı protesto için 
k patı!mıı;tır. Yahudiler 50kaklarda 
nümay ş yapmaktadırlar. 

Alman Hariciye Nazırının Tekzibi 
Bulin, 28 - Hnric ye nazıra Fon 

Nörat, Musevi.en katilim yapıldığı 
baıckındakl haberleri tekzip ederek 
demittir k ı Ecnebi memleketler hal• 
kınan yanla, Ye yalan oldu~u meydana 
çıkan bu gillılnç "e inanılmaz maaal
la •a ltapılmamuı llıımdır. Ht'r inka
Jibın acı •c •ert h~reketlerl olabilir. 
Bunun a beraber Alman mın.~u di•ip· 
llne ne derce r ay t:.t&r olduaunu 
par!ak bir aurette göatermiıtir. 

No. 30 

İBTİY AT ZAB. Tİ 
ROMAN 

Muharriri: BUrhan Cahil • • • f •• ""!. ! ... ~,,. 

Uiultu sürekli.. lngili:ı topçuıu biribirine bağlıyan sıçan yolları 
ılno hovardalık ediyor. vardı. Burada ikinci bölük müli· 

Hayvana atladım. zimi lbrahimle yine buluştuk. 
Bütün karariib hareket ha· O, biltOo gece uyumamıı. 

llnde. GlSzleri ıiı fİŞ. 
Bizim topçu blll istirahat 

·.diyor. 

Mcvzle glrdif im zaman takım 
,avuılan yanıma geldiler. 

- Arkadaşlar, dedim. Topçu 
itini bitirdikten sonra •ıra bize 
ıelecek. Verilecek kumandaya 
dikkat edin. Efradı att:ıe ıürer
ken fazla zayiat vermemesi için 
ae !Azımsa yapın. Cephane sarfi
yatanı iyi kontrol edin. Haydi 
ılmdi takımların baıına. Marş 1 

Cıva gibi çocuklar. Pire gibi 
ıiperdan sipere s.çırayıp kaybol· 
dular. 

Mevziler Oç bat fizerine ya· 
pılmışt: 

Takımlar sıra Uc siperleri 
ltgnl ediyorlardı. 

Ayrıca her bölük mevıiini 

- Merhaba, dedim. Bl>)·le 
erken erken acelen ne yahu. 
Düıecek aababçı kahvesi mi arı
yorsun 1 

- Sorma, dedL Kikiriklerin 
rahat göbeklerine battı. Herifçi 
oğuJları işi oakadan çıkard lar. 

- Peki bombardıman oluyor 
amma. Nert>Sİ? 

- Bilmem. Herhalde bize 
bir şey yok. 

- Peki bizden ilerido mevzi 
yok yahu 1 

- Conilerin işine akıl ermez. 
Dur bakalım, kokusu çıkar elbet 

Artıl< gün doğuyordu. 
Şarktan doğru yükselen kırmı· 

zıhklar beyazlaşıyordu. 

lbrahimle dürbinlori ileriye 
doiru çevirdik. 

Hlılercl Çocuklar 
Bitler, ıon gUnlMde elde ettiQ'i muvaffakıyet Oıerine balkın perestlılnl 

de bıaııdı. Retuın le Hltlercl kıyafetinde Burllıı ıokakl,.rında Jolaıan kOçUk 
H tlı-rci'er f!ÖrU mflkted·r. 
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Rus Gazeteleri lngiltereye 
Şiddetle Hücum Ediy9r 

. 
Moıkon 'l1 -- Altı fngilhtn tev• 

ktfi uıorine, Londra ra:ıetelerlnin 
göıterdifıi heyecana lnestiya gaze• 
teaı 'iddetle cevap Yermektedir. Bu 
saz ete diyor ki 1 

Eğer lnglll:ı ~"azeteleri, bir takım 
teh.:htlcr:e Sovyet hükQmeti üzerinde 
bir tuir icra ede!> lecek'erl vehmine 
kapıh)•orlaraa Sovyet Rusya tarihini 
bilmiyorlar demekti·. 

Eıuen iki meınıeket araaırıdakl 
münasebetlerin keaiımeal yalnız in
al tereyi znrara aokar. 

ineı iyıı, bütün bu hareketlerin 
Amerika'nın Sovyet Ruaya'ya kartı 
olnn yaz·yet· üzerinde tes ·r yapmıya 

OnumUıdeki Vadi beyaz bır 
ıis içinde uzanıp iİdiyordu. 

İbrahim: 
- lıeri karakollara kadar uza

nalım mı? 
- Fena olmaz. 
ileri karakoları bir piyade a

teş menıi:i uzakta idL 
lbrahimle sıçan yolundan çık

mıya hazırlanıyorduk ki yilz met
re ıağ ilerimizdo mllthiş bir ıa· 
rapnel patladt. 

Hemen siperlere atladık. 
- Mevzileri buldular. Dedi 

lbrabim. 
- Yarım ıaattenberi nerede 

idiler, dedim. Takımların başına 
gidelim. 

O ıağ, ben aol istikamette 
yere yatarcasına eğilerek bölOk 
mevzilerine ayrıldık. 

Başçavuı Hüsnl1 beni arıyor· 
muş. 

Görünce tıevindil 
- Aman beyim, dedi. Topçu 

aleti bize karlar gelmiye başladı. 
Düşrnamn bugiin niyeti bozuk. 

Cevap vereccldim. 
Fakat bizim bataryalar müt

hiş bir uğultu ile ahşa başladı! r. 
Bu Alman sistemi fena değil. 

Dlişmamn torçu ate'iine ken
di piyade mevıiıerini buluncıya 

matuf birer manevra oldutuou ilin 
etmektedir. 

Pravda ıeıeteıi ı 1918 aeneılnde 
Baku'de bir takım klmıele.rin lnır Ilı· 
Jer tarafından kur,uoa d:zilmlı ol• 
duklaranı hatırlatmakta Te emperya• 
l ııt memlekeUerin dünyayı medeni• 
yete kavuşturmakta olduklan lddla
larını protesto etmc~tedir. 

Garip Bir Facia 
Okland 27 - Bir tayyare aı"a 

e.·'erjn üstüne dilımüş, benz n depo• 
ıunda, çıkan ateı evleri aarmıştır. 
Hu esnada bir evde yemek yiyen 9 
l l l ik bir aile yanmı~tır. Tayyare• 
c!eki iki yo'cu ve bir pilot ta kömilr 
hal ne gelmift·r. 

kadar mukabele etmemek, ıonra 
karıı topçunun mevzilerini iyi 
belleyip atışını tanzim etmek. 

Bn plAna göre bizim topçunun 
ateşi herhalde teıirli olacak, iki 
topçu korıılıkh düelloya başla· 

dılar hiı arada titrcşiip duruyo
ruL 

- Nasıl Hnsnll, dedim, bu 
maçta kim gol atacak? 

Bağıra bağıra konuıuyoruL 
Çnnki bi:ıim bataryalar nefea 
aldırmıyor. 

HüsnOı 
- Şimdi birinci takımlar maç 

yapıyor beyim, dedi. Biztt- daha 
aıra gelmedL 

Güneı sol cenahımızdan 111l

mıya baıladı. 
Muharebe bugOn çifte ateşli 

olacak. 
Dllrbllnll gözlerimden ayır

mıyorum. 

t3him ileri tıiperlerde mavzer 
namluları parlıyor. Daha ileride, 
hemen hemen ufukla beraber 
s rn sara karaltılar görülüyor. 
Bunlar toprak siper mi, yoksa 
as1ceri lut'a mı belli olmuyor. 
Ark m zdal i tarassut dürbün'eri 
her halde bunları benim piyade 
durbünilnden İyi sP.çer. 

Bizim to çu at şinin fiddet· 

Sayfa 3 

Gönül işleri 

Evlenmek 
• 

istiyorum! 
" 1 - Vaktile, cahil anne 

teşvik ve tazyikile bir luı al 
bm. Bu mübarek kıı daha 
geceden itibaren ağzımın ta 
kaçırdı, bayabmdan beni bıktı 
usandırdı. Daha ilk gecede 
rekAt namaz kılmadan bana 
znnn açmadı. 

2 - Bir mtıddet ıonra kan 
pencere 6n0nde kitap okurk 
g8rmnı Ye buna çek sevinmişti 
Yanına ıokuldum 1 Ne bakayı 
Okuduğu roman, Aşık Garip L 

Bendeki kafa, ondaki r 
çok ıUrmedL. Onu bir da 
zevciyete kabulilmo imkAoı 
bulanmamak ıartile tatlik 
Ye kurtuldum. 

Yedi ••nedir beklrım. 
beş yaıındayım. Otuz otuz b 
yaımda akla baıında gllzel 
kadınla evlenmek istiyorum. 

Benim bir evli hemşirem y 
Kazancım yüı lira. Mesleği 
muhasip, Adım: ~t N. Zongulda 

Birinci ders kAfi gelmem 
galiba. Bu defa da gazete •ısıt 
•ile tanımadık bir kızla eYlen 
b~tbaht olmak istiyorsun. bay 
izdivaçtan bayır olurmu yanum 

* Anltaradll Mehmet Ali Beye: 
Oğlum, barlara düşmUt 

kızla mes'ut bir aile yuva 
kurabileceğine ben de eml 
değifün. Madem ki artık ay 
yaşayabiliyorsun. Madem 
ondan vazgeçebileceğini ani 
yorsun. En iyiıi onu tamame 
unutmak ve hayalim zehirleıı 
mekten kurtarmaktır. 

• Ankauda Z. Y. Beye: 
T eıı,ta haksızsınız. 

mektubunuza cevctp Yememes 
muhakkak imkin bulamaması 
dandır. Yoksa, anlatllklarmız 
görft, sizi unutması milmkil~ d 
ğildir. Sabrediniz, her hald 
kendiıinden bir haber alırıını1. 

• Ankarada E. H. 
Ecnebi ile evlenmek yasa 

değildir. Belediye:ıio mOıkUli 
çıkaracağını zannetmiyorum. Hem 
neden doğrudan doğruya nikAb 
memurluğuna müracaat edip vad
yeU anlamağa çalıımı}o ·sunuı? 

HANilJTEYZE 

Jendiğine bakılırsa dOşman mey. 
zilerinde bueket var. 

Sahra telefonlan da ılmdlkl 
halde muntazam iıliyor. 

Fakat düıman topçuıa da 
etrafımızı iyi taramıya baılada. 

Bir şarapnel bizim ikinci ta
kımın on metre ilerisinde patladL 

Piyadeyi yıldıran da bu şarap
nel. KUçUcük bir misket adımın 
beynine girdimi tamamdır. 

- Vayy! Sağ cenahtan mo
nitör bombard.mana başladı. 

Soldan 2Uneş, sağdan deni. 
bombardımanı, karııdan kar& ba
taryaları tamamdır keyfimiz. 

Telefonda binbaşın n aeıi: 
• - DilJmao piyadesi atet 
m~nıiline giriyor. ileri mevzideki 
tak mları yalnaz bırakma! 

DnrbOne aarJldım. Sahi, bin 
iki yUz, bin dört yüz metre iler
de bir şeyler var. 

Hüsnllye: 
- Telefon baş·nda dur. iki 

asker benimle irtibatı muhafaza 
etsin. 

Ve l!I çan yolundan iki kat 
olarak birinci s ra siperlere doğru 
yiirildüm. Takım çavuşları a kerle 
beraber elleri tetikte, dOımanı 
dikiz ediycrl r. Vaziyet aldım, 
iki kum torbas nı siper yaparak 
iki takımın ortasına yer eştim. 

( Arı.ası ar ) 



ft Sayfa 

>+---D_ü_· n_y_a_H_a_d_is_eı_e_rı_· ~t 
M. Makdonald 
Ronzagı Nasıl 
Yalnız Gezdi ? 

• 

M. Makdonald, Paris'e ve Co-

1 

Httm Şoför nevre'ye uğradık-
H P l . tan ıonra Ceneve 

em o ıs 1.1 R , . • yo ı e oma ya 
Htı/ıyesı gitti. M. Musolini 

ile göruştü. Be dolambaçlı seya-
hatlerin mevzu ve sebepleri ıt. 
yaıt sütunlarımızda uzun boylu 
yaz.ıldığı için ka rilerimizin maln
mudur. Fakat malnm olmıyan 

ıey, bu milnasebetlo M. Makdo· 
nald'm bafından geçen oldukça 
tuhaf bir bAdisedir. M. Makdo
nald Roma'ya ~ittiğinin ferdasın
da M. Musolini ile görUıecektl. 
F nkat erken kalkmayı ıever bir 
adam olduğu için bu ~UIAkattan 
evvel, yalnız ba.şına ıehirde bir 
getlnti yap nuya karar yerdL 
Bastonunu ahp sokağa çıktı. Tek 
baı na ve kimse tarafından tanı
lıp bilinmediğine emin olarak 
rahat, rahat iıtediii yerleri ıezdi. 
Bu aırada mOllkat ı.amanı ıelip 
çatmıfh. Ac~ıe etmek lazımda. 
Bir takal çağırdı ve otelin ad
resini Terdi. Otele gelir gelmeı 
çantaıını çıkardı, para vermek 
lıledL Fakat ıoföre bir tllrlD 
para kabul ettirmek m.llmklln 
olmıyordu. Nihayet adam baklayı 
aj'zmdan çıkard. : 

- Efendim, dedi; benden(• 
sizi muhafazaya memur poliı 
hafiyelerindenim. Bir teaadüf ne
ticeıl otomobilime bindiniz. Pa· 
ranızı alamam. 

Tek başına ve kimıenin ken
disini tanımadığı zannile ıehri 

dolaıan M. Makdonald' ın bu ce
vap karşısında dUştUğll hayreti 
taıavvur edebilirsiniz. .. 
Amerikalıların bllyOk Okya• 

nuı'ta 220 harp gemiıi ,------· Amflrikan ve 236 tayyarenin 
Manevraları iştirakile yaptık· 

Bitti ları . misli görUl· 
memiı deniz ma· 

nevralara nihayet bulmuştur. Bu 
manevralara 39 bin zabit ve aa• 
ker iıtil'ak etnıiıtir. Manevralar, 
dllıman ordusuna vo donanması
na menıup farzedilen kuvvetli 
bir hava filosunun Kaliforniya 
pbillerine bir hava hUcumu yap
malarile hitam bulmuştur. Tay• 
yarelerin hedefi San Fransisko, 
Loı Anjeleı ve San Pedro ıehir
leri idi. Hnfif kruvazörler tara· 
fından himaye gören bu tayya• 
relerin hedeflerine Tarabilmiı 
olmaları gUçlilkle kabul edilmek· 
todir. Maamafih manevraları 

takip eden ordu •e donanma 
mUteha11ııları, Karadeniz kuvvet· 
leri ile büyük Okyanus'taki ha· 
reket merkezlerinin kuvvetlendi
rilmoal lüzumunu ileri ıUrmUıler
dir. 

* BOyllk muharebeden aonra 
lngili:ı. donanması tara. ..,_ __ _.;;.__ 

Batı,.ılan Al· fmdan teslim alı· 

G 
mp Ska Pav]ov 

an emilerı k"' f . d Al ur ezın e md'tı 

askerleri tarafından batırılan Al· 
man harp gemilerinin denizden 
çıkanlmasma artık nihayet veril· 
mittir. Oo aene evvel baılıyan 
bu tahliıiye lılerl neticesinde 
tamam otuz iki harp gemiıi ıu
dan çıkarılarak hurda fiatma 
ıatılmı~b. Denizden ç karılması 
icap eden daha on iki gemi 
•ardı. Fakat ıon zamanda demir 
•• bakır fiatleri o dereco dü.
mOştür ki bu i:ılerle meıgul olan 
ıirket, faaliyetini tatil etmiştir. 
Eier fiatler tekrar yükselecek 
olursa, o zaman ba ipo başlama
• tekrar mubternldi. 

!ON POSTA 

TARIHi MUSAHABE 

Eski Devirde Fesli Zuhaf-Sa
rıklı Zuhaf Mu harebesi 

Herkeaçe ma1ftm bir hakikat· 
tır ki; İkinci Abdnlhamit canını 
çok ıeven bir adamdı. "Ne/d 
nefisi kııdsiget eni::. cena6ı me· 
likdarı w vücuda bühbuda Iraz· 
reli cihanbagı hrı milkü mil
let• bir meolıibei ilahil bala· 
ıagişi •amedani,, sayılırdı. 

Riyakar saray muhitinin he
men her vesile llo tekrarladığı 
bu "gülbank,, e bizzat Ab.:lül· 
hamit de inanmıştı. Onun için 
ıarayda, kendisine mahsus usul· 
lerle akla, hayale gelmedik mu• 
bafaza tertibata alır ve aldırtırdı. 
Fakat bu muhafaza işlerinde her 
nedense TUrk zabit ve askerle
rinden ziyade melez unsurlarına 
itimat besler, bu emniyet ve 
itimadmı her &aman filen de 
g6ilerirdl. 

Yddız aarayının telAkkisine 
glSre Çerkeıler 14/edakô.r,,, Ar
navutlar "Serden geçti.,, Arap· 
lar; "estakn filandı. 

Aşağı, yukarı bUtUn dOnya 
tacidarları gibi ikinci Abdülha
mit te kendi milletinden ziyade 
yabancı ırklara daha fazla itimat 
ettiğinden Yıldız sarayının mu
haf .z vazifesi do, 14/esli zaha/,,, 
,.sarıklı zuhaf n ismini taııyan 
Arnavut ve Arap taburlarına 
ver ilmiştL Fesli ıunf, 14Şimalt 
Gega,, arnavutlarmdan, aarıkh 
zuhaf taburu ise Yemen, Hicaz, 
Bağdat ve Tarablustan getirilen 
araplardan mllteşekkildl. 

Zuhaf taburlan efradının ga· 
rlp bir kıyafetleri vardı 
Fesli ıuhaflar; ayaklarına kı...: 
mızı potur, mintan, IAcivert 
camadan giyerler, baılarına arka
ımdan enli mavi püskül aallanan 
nar çiç"ği fesi geçirirler, bellerin· 
deki kırmızı kuşağm Dzerine 
bağladıkları meşin silahhğa da 
büyük kasaturalar ıokarlardı. 
Sarıklı ıuhaflar kıyafet itibarile 
evvelkilerden farksııdı. Ya'nız 
bunlar, .nar çiceği fes Ozerine 
yeşil burma sarık .ararlar, Arna· 
vut taburlarmdan bu suretle ayırt 
edilmlı olurlardı. 

işte bu iki fedai kıt'anın 
,. Efradı şecaat nihadı ,, ancak, 
velinimetleri, " Şehinşahı maali 
iıdinah " efendilerinin "Kasrı 
hümagun ,, !arını daha doğrusu 
sırf aultanın bayatını muhafa:ı.aya 
memurlardı. Yıldız sarayının 

"Saltanat kapısı,,, u Mabegn 
kapısı ,, , dahili ve harici nöbet
çileri hep bu kıt'anın efradından 
aeçllir, cuma ••İ~mlıkfarında Y•~ 

ı Zuhanarın hazır ve lln ••ita bu
lunduju bir aellmllk kroklal 

dız .ıarayından Hamldlye camtlne 
kadar olan yol Ozcrl bunlar 
tarafından tutulurdu. Ba arada 
TOrk lutaatı iae, arka aaflarda, 
cami duvannın dibini iıgal eder
ler, hOkUmdarı, hdta "aerdanel 
ıevketnümun,, u bile g6rmeden 

''padişahım çok yaşa duayı birigasını 
iuıli kengerei asüman,, ederlerdi. 

Abdl\lhamidio bu gözde mu
hafızları çok ıımarık ıeylerdi. 
Talim, terbiye vo imir tanımazlar; 
zabitlerini döverler. Hatta ıelAm· 
lık reımlnde padişaha ariza ve
rerek istemedikleri ümerayı azil 
bile ettirirlerdi. Hulasa Abdül· 
haınidin "muhafız,, namı altındaki 

zubaf alayları, hakikatte yeniçeri 
ocağından farksız, eli ıilahh, 
tehlikeli bir cemiyet halinde 
yaş fBO bir allril aerserideo başka 
birşey değildi. 

esas vazifeleri bir olmasına 
rağmen fesli· zuhaflar ile aarıklı 
zuhaflar arasında mUtbiş bir kin, 
derin bir husumet uçurumu var
dı. Vazife icabı ıahiri bir bera• 
berlik göstcrrirler sede gf!rek zabit· 
lere, gerek efrat birbirlerinden 
14halisane., nefret ederlerdi. 

Feali zuhaf zabitleri; tüfekçi 
başı mUşir Tabir ağadan; earıkla 
ıuhaflar ise "Darüssaade Şerife 

ağası Devletin inayetin Şerefettin 
ağa efendi hazretleri:ıden himaye 
ve mfb:abaret görürlerdL 

Her iki tarafı fazla şımartan 
ve biribirlerine diş bileten hakiki 
saikler do iştlll bu gibi yüksek 
hamiler ve himayelerdi. 

Zubaf alaylarının en büyük 
dllşmam, Pilevne kahramana Gar.i 
Osman Paşa idi. Osman Paşa 
bir asker gözilo bu fırkaların 
çok ıımnrtılmıı bir yığın serseri 
olduğunu berk~stcn evvel fark 
etmiı ve Abdülhamitten; günün 
birinde bir hadise çıkarmadan 
bunların defeclilmelerini rica et· 
mlştl. Nitekim Osman Paşanın 
dn,undUkleri doğru çıktı. 

304 ıenesi ramazan bayramı
nın ikinci gUnQ idi. Zuhaf alay· 
larınm oturduğu "Orhanige,, 
kışlası tarafından aOrekli ıilah 
ıeıleri gelmiye başladı. 

Yıldız 1&ray1 bir anda biribirine 
girdi; d8rt tarafa yaverler ıalm
dı. O gün nöbetçi olduğumdan 
ben do Gazi Osman Paşaya glSn· 
derildim. Koca Pilevne kahrama
nı bAdiıeyi haber alınca derhal 
atu.• atlada; birkaç arkad .. ta 

arkaı·nda oldup halde dört nal
la Orbanlye kı,t&1 ına koıtu. 

Feıli ıuhaflarla ıarıkl zubaflar 
avcıya yıyılmışlar tıpkı bir mey
dan mubarebeal gil 1 blrbirlorlne 
1aylım ateıi açmıılardı. Her iki 
taraftan Glenlerin ve yaralanan
ların aayııı çoktu. 

Vak'a mahalline en evvel ye-
tlıen mubaf ı fırkası kuman-
dam lımall Hakkı Paıı, 
eaga, ıola emirler ~ererek 
kudurmuş gibi biribirino 1aldıran 
ıuhaflan aUkikneto davet ediyor
du. Müaadome arbk kanla bir 
boğuıma halini almıştı. Koca 
Osman Paşa atını mahmuzladı. 
Her taraftan vızıldıyan kurşunlara 
ehemmiyet bile vermeden aat 
askerin ortasına daldı. Bileğinden 
uzun bir kırbaç ıarkan sağ elini 
havaya kaldırarak ıesinin blltUn 
şiddetilo bağırdı : 

- Dağılınız J.. Dinim, namu
sum hakkı için hepinizi kurıuna 
dizerim l. 

Gazi Osman Paıamn bu kat'ı 
tehdidi derhal tesirini gösterdi; 
asiler dağılmıya başladı. O za• 
mana kadar beşinci alaydan bir 
tabur asker de yetiştiğinden 

şerirler muha1ara altına almmıo
lardı. 

Bir buçuk saat sOren muha
rebenin kanlı neticesi anlaşılmıştL 
lki taraf tan yedi aın, elliden 
fazla da yaralı vardı. 

Gazi Osman Paşa, ötedenberl 
dağıtılmalarım istediği ıuhaf alay· 
larm.n çıkardığı bu hadiseye çok 
sinirlenmiıti. Burnundan sohıya· 
rak mabeyne döncill ve derhal 
AbdUlhamidin yanına girdL Son
radan öğrendiğimize göre Osman 
Paşa, AbdUlhamide vak'ayı an
latmıı ve bu azgın adamların 
muhakkak memleketlerine defe
dilmelerini mus.rrane lıtemişti. 
Abdülhamit birçok tereddütler• 
den sonra: 

- Ya gitmezlerse? 
Deyince, Pilevne mOdafii fU 

ıert ve kat'ı cevabı vermiıti: 
- Ben gönderirim! 
Oıman Paşa bu suretle aulta

nın muvafakatim aldıktau aonra 
hemen bir gece içinde ıuhaflar, 

Türk askerinin muhafazası altında 
eski bir vapura doldurulmuı ve 
lstanbuldon defedilmişlerdi. 

Bundan aonra Mütir Samih 
Paıamn riyaseti altında bir divanı 
harp teşkil olundu ve "Vazifede 
tekasii l,, ile ittiham olunan on beı 
kadar ümera , ve ıabitan, başta 
ikinci fırka kumandanı ferik 
lsmail Hakkı Ye Miriliva HUaeyin 
Paşalar olmak llzero aledderecat 
cezaland rıldılar. 

Bu wak'a, o zaman çok pli 
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Kari Mektupları 

Taksitle Rum 
Malı Alanların 

Dileği 
Taksitle tcrkedilmlı Ermeni 

malı alanlara ail taksitlerin aekiı 
aeneden 20 seneye çıkarılma11 
Cilmburiyet Halk Fırkası meclia 
grupunca muvafık görOldO. Fa· 
kat sekiz ıenedo lSdenmek Uut 
tcrkedilmiş Rum malı alanlar 
hakkmda henüz birıey yapılama
dı. Halbuki o zaman, çok raj
bet gören •• bu yüzden hakiki 
fiatlarmdao fazlaya alınan bu 
malların taksitleri ortalığa ç6ken 
mali ve iktıaadl darlık ylizllndeıa 
ödenemez oldu. Borçlular, şimdi, 
taıfiyo varakalarile bile borçla
rını ödeyecek vaziyette da. 
ğildirler. Gazetemize gönderilen 
bir mektuptan anbyoru:ı ki Ku• 
ladan bazı zevat, Bllyllk Millet 
Mecliılne mllracıat ederek .,. 
meni malları •lmıt ve hazineye 
borçlanmq olanlar hakkında ya
pıl&n muamelenin aynen Rum 
mala almıı olanlar hakkında da 
tatbik edilme1ioi iatemiıJerdlr. 
Göıterdikleri esbabı mucib., 
bunlara hak Yerdirecek mahiyet
tedir. 

Ayni zamanda, birçok vatan
daşları ıu aık .nhh samanda ih
timal periıan olmaktan da kur
taracaktır. Bu münasebetle biı 
de aesimi:ı.l onların sesine kat• 
mak ve gösterilen bu kolaylık 
işinde bütlln vatandaşların ıiyaa 
bir aurette aevindirilmiı oldup 
nu görmek intediğimizi ıöylcriı. 

KadıköyUnde Çocuk Bahçesi 
Şehirde çocuk bahçeleri açı

lacağı ve bu mcyenda Kad,kH
yilnde de bir bahço yapılacağı 
haberini bir çocuk babası ııfatile 
sevinçle karııladım. Burada Zam· 
boğlu denilen bir yer vardır. 
Çocuk bahçesi olmıya çok mUsa· 
ittir. Yer arayacak memur beyln 
bir kerre de burayı g8rmeıiol 
faydalı buluyorum. 

KadıkOyUnde: S. Talip 

tutulmuştu. Yıldız mUsademeılnl 
hiç olmamıı gibi göstermek için 
en mühim mesele, memleketle-
rine gönderilen zuhaf askerleri
nin yerini doldurmak keyfiyetine 
kalmııb. Buna da yine bir gece 
içinde çare bulundu. 

Perıembe günll akşamı ikinci 
fJrkanın Türk efradından sar1~m, 
kumral, iımer ve karayağıı d~lf.. 

kanlılar ıeçildi. Sarışın ve kum· 
rallara; fesli zuhaf, lımer ve kara• 
yağıılara da aar kh r.uhaf elbiıe
leri geydirildi. Bu lurctle ertesi 
gUnkü cuma aelamhğına ilk defa 
olarak ıuhaf kıyafetine aokulmut 
has Anadolu uşaktan çıkmışh • 

Yıldız müsademesinin çok 
gizli tutulduğunu a8ylemlıtl ... 
Filhakika bu mahremiyetin en 
hasaaa bir ıekilde muhafazaaına 
itina olundu. Matbuatıo, ne bu 
b&diseye ve ne de muhakeme 
aafahabna ait bir kelime bil• 
yazmasına mllaaıı de edilmedi. 

O zamanın payıtaht gazeteleri, 
ancak bir ay sonra meselenin 
ıon aafhaaına temea etmişler, 
divanıharbin mUttehemler hak
kında vef\Uği kararın Abdülbanılt 
tarafından hafifletildiğini bildiren 
hidiseyi bir fıkra şekHndo •• 
"merhameti ıahane,, aerlevhası al• 

tında yazabilmişlerdi. 
NakiedeD : Alamet Noi• 
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Dört Gün Sonra 
Aldatırlar dikkat latr. 
Dört gün sonra nisan bı,._ 

Sögligegim bi1' daha; 
Dört gün son,.a nisan bir. 

Frenklerde adeimiı 

Bize sirayet etmiı; 

Aldatmak tatlı bir iı, 
Dö,.t gıin .onra nisan bi1'-

Bazıları inanı,., 

Aldatanla,. aldanl1' .. 
Herkes aldattım sanır, 
Dört gün •onra nisan bir •• 

** _____________________J 
Tasarruf 

Haaan Bey ı8yledi ı 
- Bu ıa ... anda taurrufa ea 

fazla kadanlar riayet ediyor •. 
- Nereden anladın Huan 

Be7?. 
- Buhran dyadeleıtikçe daha 

a kumaı sarfolıun diye kadın 
ppkaları da uf aldıkça ufalıyor. 

Kıskançlık 
Subhi Bey, k11kanç kanın1daa 

Haun Beye ıiklyet etti: 
- Hasan Bey, b&yle lnıan 

~rmedim aankl acaibi ıeb'adaa 
birL. 

- Sakan bunu kanma yanın
da ı6yleine: Ötekilerini nereden 
tamyorsun diye aranızde yine bir 
luıkançlık kavgası çıkar. 

Kimin 
Hasan Bey bir cenaze mer11• 

•iminde tabutun arka~.ndan gf· 
diyordu, bir meraklı J•nına ıo
kulup ıordu: 

- Acaba bu kimin cenaze
aldir biliyormıu:ıız?. 

Hasan Bey biraz dllfOndOk· 
ten ıonra: 

- Zannederim, dedi, ıa ta
butun içindeki adamın cenaı.eai 
olacakl. 

Ne Çıktı 1 
Haıan Dııyln 

karın kota koıa 
llaean Beyin oda· 
ıına çıktı. 

- II Lean Bey, 
Hasan Bey ı .. 

- Ne -var1 ne 
nr? 

- Kom ıuda 

yangın oıktı .• 

Hasan Bey gQl· 
dO: 

- Bunun için 
mi böyle teı&,ta 

g. idin, ben ıent 

u halde görUnce: 

• - Yeni bir 
moda çıktı• diye· 
cebin uunıtmlt· 

tim. 

!lort ıOS1A 

. - Haaan Bey bendeniz haddim oamırarak kellmab tUrldye 
taharrl•ll• mefgul olup lfbu rl••l•r• hezar hezar kaydettim.. 

- Belll U•t•t. haddin olmayarak 11u ı,. kalktJlın konu,manın 
t•kllnden de anlafıllyar .. 

Dört Devlet Anlaşıyor: Gazeteler 

- Pazar oıa alllhçı bafllar ... 

Tabiat Güzeldi Birden 
- - ----~--

Terbiyesiz 
Bir genç hanım 

Haııan Beye lı.om· 

ıusunu ıtkf.yet 

etti: 

- Aman Ha· 
ıan Bey, bu kom· ,o da ook terblye

ıb. bir adam. yO· 
1.0me karıı: 

.. sız b!ra1 b11-
dalaeınııl• dedi. 

Haıan Bey geno 
hanımın ıOı.OnU 

taıdlk etti: 

- Hakikaten 

terbfyt1lımlt- Bo1-

le ıeyler, ılll rö· 
rQna. ln1anın ak· 

Jına gelebilir, fa.. 
kat ıOylHmn .. 

I Nisan Bir 
Diklcat edin her lô./o, 
Gitmegin la•r tarafa; 
Oturturlar laoıa/a 
Dört giin .anra nisan bir" 

Vermegin iJiinç poro, 
Kaptırmagın rizgôra; 
insan olar rna•lcaro 
Dört gün .,.,.. niuıa 611'" 

Adı nisan balıfı, 
Dolaıır ortalılı; 
Kondınr laer •lılı, 
Dört 6in MM• JIİMJI lir .. 

P. O. H. 8. 

ip Meselesi 
- Huan Bey pzete 1uda, 

l.tanbalda bir ip fabrik.. açda-
cakmı1-

- De1De bundu 10n etr .. 
fımızda lpai&e rugelmlyecia. 

Yabani Ördek 
Haaan Bey lokantada yemek 

7l7ecektL Listeyi okudu. • 
.. Yabani ardek" 
Garıonu çaiJrdı ı 
- Geraon liatede J•banl er

dek ftl', hakikaten yapani lrdela 
mi? 

- T abil efendim, hem olca dar 
7abanl ki klmeıten tutabilmek 
için ta111am yanm uat uğraıtılr. 

Eskiler 
Genç muharrir çok fakirdL 

Zengin fakat yaşlı bir kadınla 
eylendi. DüğOnlerlnde Huan BeJ 
kendiıinl tebrik ederkea: 

- Yahudilerin niçin çabuk 
zengin olduldannı timdi anladım 
llıtat, dedi, onlarda eıkiler ah· 
7orlu. 

Tek Kitap 
- HaAn Bey tek kitap a.. 

la kabul edilmif.. 
- Bu kadar ,arnlttl patırdı 

hep bir tek kitab:n batına mıydı 1 
Ya birkaç tane olayda ne olo
caktı? 

Şapkamı kapınca çaktam ıokağa; 
Etrafı aydınlık hem de hoı buldum.. 
Durmadım başladım gezip koımaya. 
Serde yaı fazlayda, çabuk yoruldum .. 

Karşıdan tramvay gelirdi dan dan, 
Dedim ki dur biraz, beni al Yatman i 
Kondüktör bileti kestiği zaman, 
Sırmlar bomboıtu hemen kuruldum.. 

Birçok yer dolqbk yokat, iniıi. 
Bu gezme ucuzdu bem elYerİfll ; 
En aonra durunca dediler Şiıli, 
Ben indim, durmadım bemn aawldum.. 

Şehirden dııan Jllrltyftp pkhm, 
Babana sevkine doydum, acaktım.. 
Keyfimden ıarboıtum, ba1ır a11khm ı 
Tabiat gllzelcli birden wruldum •• 

- Dört devlet enlafırlar
•• acap dUnyada ne olacek 
Hasan Beyl •. 

- Yeniden bir 8ftl•f•rna
mazlıkL. 

EV - APARTIMAN 
Biriblrinden o kadar aykırı 

ıeyler ki apartımamn yanında ev; 
beyaz gllderi eldiveoin yanında 
ııpfıp terlik aibi kalıyor.. Apar
bmanın bir katında oturanlar 
nedente timdi, eyde oturanlara 
aparbmamn tepesinden kuı bakııı 
bakıyorlar • 

Aparbman aahipleri kollaranı 
2llğllm kulpları gibi kabarta 
kabarta dolaştıldarı halde eYi 
olanlar sanki bOyllk bir kabahat
leri varmıı gibi baılan yerde; 
berkeıtea kaçıyorlar. • 

Apartıman modası aldı, 7tlrO
dD.. Bir zamanlar: 

" El elden UıtOndllr, arta ya
nnıcya kadar" derlerdi. Şimdi de: 

" Aparbman apartamandan 
Uıtnndllr arıa Yarıncıya kadar n· 

Demek IAzımgeliyor.} 
Şu ıon dört sene zarfında 

latanbulun dart bucajı aparb
manlarla doldu. 

Ban klmHler içim 

- Blr aparbman yapbrı1oruml 
S6zD: 
- Bir koattlm yaptınyoram. 
Demek kadar baıit oldu. 
Sokak utıcaluı, mahalle ço-

caldan biJe bu modanın teairl 
albnda kalmııbr. Sabcılul 

.. Bizim tOccu top attı,. 

.. Apartımuu aata" 
Diye bağnyorlu 
Mahalle çocukları methur ka· 

panca yahudlyl; 
0 Aparbman bır11aı YOJYO,, 

diye kızdırıyorlar. 
Gençlerin apndan: 
- EYienmek iıtiyorum. 
SlzOntl pek duymıyorum. T .. 

bil duymam. Apartımaalanmak 
dururken eYlenmeyl kim dGtlhll\r? • Eskiden; •• 7apanla, •• aça-
nın yardımcıaı allahbr elerlerdi, 
timdi de apartıman ytlbeltealerbı 

parchmaaa yaaık ki tefeciler olu1or. 
ÖlmiJa .............. a.-1• 

leri borçlularialdndea kat kat 
daha aarardığı halde bir tiri& 
lrolayblda tefecinin eH11deıİ ya
kayı kurtaramıyorlar. 

Ben apabmanlan, 7alma an
wa11ile 618nen A nupadakl mllfliı 
konUara benzetiyorum. 

Ve pözOmDn 6nBnde aJçacak 
eYim uraylar kadar btlyOyor. 

DlltBnUyorum : Glla gelecek 
apubmanlar çoialacak Ye ewler 
antika kıymetini alacak. Yine 
dtııOnDyorum; o zaman yDkaek 
bir paraya evimi aatu, yerine 
aparhman yapbrınm.I 

Demek aparbmanda benim de 
tkllm YUml• 

* Ey aparbman ıablplerl, apar-
bmanda oturanlar! Dilimden kur
tulmak lıteraenlz beni de bir 
aparbmana aparb•erla. Yokaa lti
ab bundan 10Dra kat&dllr. Apar
tamanlanawa alb111 GıtOne geti-
ririm. ,...,. oı. 

P. O. H. B. 

----"" 

- B•nlm z•vklm temamle 
kDblktlr H•••n a.,. 

- Tevakkell delJI ben il• 
... kmlf llakmıf ta ••nl hl• 
lalr ••r• lleuetememifUm. 
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27~=====================> Yazan : Ömer Rıza c=::z:::==" 
Kostantin 

ç 
Kostantln kavanozu açb ve 

b na hitap etli: 
- Aslanl amcam olan sersem 

Sezıra bu incir!eri ben gönder
dim. ÇünkU kendisi istetmiş .• 

Fakat bu İncirlerin zehirlen· 
mesini ben istemedim. Bunların 
cebirli olduklarını iddia etmek 
yalandır, iftirad.r. Size bunun 
yalan olduğunu göstereceğim. 

Kostantin, elini kavanoza so
karak iki incir çıkardı ve s6zUne 
deva "ll etti. 

- Siz Jeneral Aslan, bu in· 
cirlerin zehirli olduğunu öylü-
yorsunuz. 

- Evet haşmetmenpl 
- Bunları ben gönderdim. 

Siz bunların zehirli olduklan 
üzerinde ısrar ediyor musunuz? 

- Evet haşmetmea1ll 
- Ben buaların birini yiyerek 

yalancı olduğunuzu ısbat ede
ceğim. 

Kostantin incirlerin birini 
ığzına doğru kaldırdı. OgUstaya 
baktım. Bir heykel gibi oturu• 
yordu. Acaba sarbo oğlunun 
inciri yemesi nimi istiyordu? •• 
Ben itiraz ettim: 

- Ogüstos! bu fncirl yeme
melisiniz? Dedim ve bir adım 
Uer!eyerek inciri elinden aldım. 

Kostantin fena baldo kızarak 
beni sövmi} e başladı: 

- Seni köpek, eni! hangi 
cesaretle bana şunu yap, şunu 

yapma diyorsun. Annemin ta ~ tı

ğı bütün tasvirler namına yemin 
ederim ki yarın seni sirkt• kırbaç 
ltuıa yatıracağım! 

- Bunu Yapamazsınız O· 
rıUstos! 

Kanlarım kaynam ştı. Oev m 
ettim: 

- Dediğinizi yapmanıza lm· 
k!n yoktur, çllnki bu incir zehir
lidir. 

- Ben de ıenin yalan söyle
diğini iddia ediyorum. Barbar l 
Y n ıen bu inciri yiyeceksin, y 
ben yiyeceğim! Sen yemezsen ben. 

- Ben bu inciri yersem. sen 
yemez misin ? 

- Hayır yemem. ÇilnkO o 
ıaman ha!dkat belli olacak. 

- Fakat bunlar zehirlidir. 
- Değil. diyorum. 
- O halde ben bir tane yi• 

yeyim de yalan öylediğinbi an
i ym 1 

incirin birini alarak ağzıma 
eöttrüyordum. Birdenbire lmpa· 
ratoriçe yerinden ııçrayarak elini 
elime vurdu ve inciri yere dQ. 
tllrdü. Sonra oğluna dönerek 
bağırdı : 

a e a 
e 

Siz valdemsiniz, değil mi? 
Fakat 1: en :zehirli inciri yemek 
istediğim zaman mani olma:lınıı. 
Jencral, benim yerime onu YC9 
mek istediği zaman şa'ıane eli
nizle inciri onuq dudalc arından 
aldınız. Daha tuhafı var. Bu ya
bancı Aslan, inciri bana yedir
memek için elinden geleni yaptı. 
Ha~buki hen ona fena muamele 
ettim. Onu sövüp sayd.m. Demek 
ki bu Aslan ya yalancı bir adam· 
dır, yahut bir aziz kndar nezih 
bir adamd:r. Hakikati anlamak 
için bir tecrübe yapalım. 

Masanın üzerinde gOmllşteo 
bir çan vardı. Kostantin çanı 
çaldı. İçeriye giren mabeynciye 
bir maymun t ctirmelerini emretti. 
Maymun getirildi. lndr!erin biri 
ona verildi. Maymun inciri yuttu 
ve iki Oç dakika sonra luvran· 
mıya başladı ve müthiş ıstıraplar 
içinde öldU : 

Jren bz ğırdı : 
- lnand n mı şimdi. 
- Evet, Bizansta doğru 6zlil 

bir tek adam bulunduğuna inan
d m. Jeneral seni sciiiml ıyorum. 
Sen benim hayatımı kurtardın. 
Bir giln ıenin de hayat.o tehli
keye girerse. onu kurtaracağıma 
em:n ol. 

Koıtantin bir kad h daha 
doldurarak içti ve odadan ç ktı. 

lrenin bir işareti ilzerine, 
maymunun cesedi dışarı ç karıldı. 
Maymuııu &e\•eo m beynci ağl .. 
yordu! 

-6-
lmpar t r, sarho i maym ıan 

öln olarak J i m·J.er. mabcynci 
ağl yarak çıkmıştı. 

Ben ve lren kalmıştık. Masa
nın ilstü arap lekeleri içinde 
idi. Yere ntılan dökülen ve bur
kulan kadeh, hAIA mermer~er 

Bu Perşembe 

a 1 arak 

üzerinde idi. Zehirli incirler yeril 
yerinde idi. 

lren, manidar gözlerle bana 
bakmakta idi. Ben vazife baş n• 
d.:ı bulunan bir asker gibi l·arşı
rnda duruyordum. lmparatoriça 
nnlntmağa başladı: 

- Bu oğlan ne diye kölele
rimden birini, mesela başnazır 

Stavracius'u Ç'1ğırt p ona bu in· 
cirlerden birini yedirmedi. Ben ona 
bu incirlerden birini yiyecek bir 

a 

1 

ndammı bulamazdım zavallı may· 
munun ne kabahati vardı? Fakat 
bu hayvan, Kostantini görünce 
yerlero ıfirllnmiyen yegAno na· 
muslu mahluktu. Koatantinio ona 
kartı bütün garez bu yüzdendi. 

Onun için bu bay anı öldürttll. 
( Arka~ı vıır J 

Sine.nada 
2 &özlü f lm b .rden 

E Si 
(ORLOF) 
Mü messılleri: 

LIAN HAlD - iV AN 
PETROVITCH 

Uane llaid'ın sau'at hayatında 
en hariku.ade tem::ıili, güzell ğıne 
ac.ıla erişilmiyecek bir sinema 

eseri kemali ımıvaffakiyetle 
d"vam ~dı) or. 

İliivetçn: ZEPLi i ÖLÜMÜ 
Sözlü, Ş<ırkılı fc\'kalade heyecan 

\'e sergüzeşt fılmi. 

c 
Esrar, gUneş ve korku filmi 

e 

!'!I 

SUZi VERNON ve JEt.N~E HELtlf G 
• 

s·ne ası 
Haftan o en büyük muvaffJkiyetini teşkil eden 

I 

- Sen ne tuhaf damsın. 
Kendi değersiz hayatın uğrunda Türkçe sözlü, şarkılı, orta oyunlu ve taklitli halk komedisi 
cessur bir adamı zehirliyerek öl- Görülmemiş eğlenc"li ve neş'~li yeni tablolarm ila-.·esile 
dnrmek istiyorsun. Aman ynrabbı! Yar1n akşamdan 1 iba~en iraesine dev m edecektir. 
Ben ne y ptım da böyle bir do- Oymyanlar: NAŞlT - HAZI. ~ · HALiDE - ASIM - UAZZEZ 
muzu doğurdum. Bu incirleri kim ilaveten: Amerikanın en fazla beğf'nilen artisti 

zehir!emi'l e zehirlemiş. Bunlnr RUTH CHATTERTON tarafından r~UKADDES YALAN 
tccr1be olunmuı ve zeh~li 0~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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İşç·!er e işsizler Arasında 

e t 
( Bnçt:ır:ıfı 1 inci sayfada ) 

- lstanbuld kimsen var mı? 
- Var. Balat tarafında 

bir kahve tutan bir hemşerim 
varkl. ayni zamanda akrabamd ır 
da. Ona, orada it bulamadığımı 
yazdı idim. 11 Gel, yatacak bir 
yer bulurum. lrnrnını da doyuru
rum, arar tarar elbet bir gün bir 
işte buluruz. ,, diye yazdı. adr~ . 
ini gönderdi bana. Ooun yanına 
~idiyorum şimdi. 

- Tahsilin nedir? 
- Neyim? 
- O!cumao yazman var mı 

diyorum? 
- Yeni yazıyı az buçuk a6-

kUyormn. 
- Ya, eh, hoş geldin, hayırlı 

bir iş kapısı bulursun inşallaht 
- Eyvallah 1 

* Diğer bir kaçile daha g6rllş• 
tüğtım bu f.ençlerin aşağı yukarı 
hepsinin vaziyetleri biribirine 
benziyor. 

Ben, Anadoludan, • bundan 
aylarca evvel gelmiş, but"ada 
aylarca iş aramış, orta tahsilini 
bitirmiş bir gen'çle konuştum. 
Bu, onun vaziyetinde olanların 
hep inin tesadüf ettikleri vazi
yetler hakkında bir fikir verebilir. 

Sabah, saat onda verdiği 
drese gittim. Gösterdikleri oda· 

sına, basamakları veremli göğsil 
gibi inildeyen bir merdivenden 
çıkılıyordu. 

Daha yatngından çıkmamıştı, 

beni gö:ünce telaşla doğruldu: 

- Affedersiniz beyefendi, ge
ce saat iki buçukta pek yC"rğun 

bir halde yattım. Daha uykumu 
alamadım. 

- Sizinle biraz görüşmek is
tiyorum. Kalkacaksınız giyinin de, 
aşağıdaki kahvede karşılıklı birer 
çay içelim. 

- Hay, hay, timdi, beı daki· 
kada gelirim. 

Hakikaten dediği kadar çabuk 
çabuk haz rlanao genç geldi. 
Karşıma oturdu. 

- Siz, Anadoludan ne zaman, 
neye geldiniz; cebinizde paranız 
var mı idi, nerelerde iş aradınız, 
ne dediler, buldunuz mu, nasıl, 
ne iş buldunuz, işinizden niçin 
memnun değilsiniz, bütün bun
ları öğrenmek istiyordum. 

- Bütün bunların sizin n 
ışınıze yarayacağını bilmiyorum 
amma, mademki ehemmiyet ve
rerek buraya kadar zahmet etli· 

nii anlatayım. 
- Bulunduğum memleketteki 

en büyük mektebi rüştiye. Ben 
kimsesiz bir adamım. Leyli mek· 
tebi meccanen bitirdiğim zaman 
cebimde o gün için akladığım 
yllz lira kadar bir para vardı. 

Tahsile devam etmek istiyor
dum. Bir liseye girebilmek li:ıre 
lstanbula geldim. Ucuz bir ote
le yerleştim. Son nmidimi kay· 
bedesiye kadar durmamasıya bir 
mektebe yerleımeye çabaladım. 
Muvaffak olamadım. BntOn lise-
lerin leyli ve meccani talebe 
kadrolurı taşa11ya dolmuş bulu

ı: ree en 
ençleri 

- KAtiplik, tahsfldarlık flllD 
gibi birşeyl dedim. 

Adresimi de aldıktan ıonra: 
- Pek lA, dediler, aiı bir 

lkJ gün sonra uğrayın! 
iki gUn sonra yin~ gittim: 
- HenUz bir ıey çıkmadı, 

denildL 
- Fakat, çok rica ederim, 

benim param bugün yarın bitmek 
üzere, bu iı gecikirse aç kalırım. 

- Ne yapalım elden geleni 
yapıyoruz. 

Aradan iki glln sonra Bğle 
yemeğini yememiş bir halde ~ 
evinin merdivenlerinde çıktım: 

- Maalesef, yine bir ıey bu-
lunamadı. 

- Vallahi Beyefendi, ne ya• 
pacağımı bilmiyorum, on param 
kalmadı! 

- Biz, ize yatacak bir yer 
g8ıteriri:r, bir mnddet orada ka
lırsmız. yemek için de bir miktar 
para veririz. Siz, iş bulduktan 
oora bize ödersiniz! 

Beni bOylik bir bedbinliğin 

yaptırabileceği en fena bir hare
ketten kurtaran bu Hitfe, evinç
ten kelime bulamıyarak kekeliye 
Lekeliye teşekkür ettim. Göster
dikleri ) erde barındım ve gllnde 
verdikleri yirmi beş otuz kuruıla 
peynir ekmek yeyere~ yaşayabil
dim. Hergün gidip soruyorum. 
Aldığım cevap hiç değişmiyordu. 

Bir hafta kadar gonra bir gün 
lşevi mUdilrll: 

- Vallahi, hal bir 9ey bu-
lamadıkl dedi ve: 

- Ben size bir ıey a5yleyim 
mi, bu gidiıle katiplik, tahsil
darlık filin bulunamıyacak gibi 
geliyor bana. Garsonlığa razı 
olur.sanız, elimizde bazı iyi yerler 
var 1 

Üç gün sonra Sirkeci gazino
larından birinde yüz kuruı yev· 
miye ve yüzde onla garsonluğa 
başladım. 

Buna mukabil i~evine bir t•J 
verdim. Ogüne kadar ettiğim 
borçlara ödemeye başladım. Bun
lar .n altından kalkıp ta nisbeten 
bel doğrultuncaya kadar çektik
lerimi anlatamam. 

Yüzdeden hiçbir ıey kaza~ 
mıyormuş gibi idim. HAi orada 
çalışıyorum. Günde elime geçen 
yüz, yaz otuz kuruşun elli kur~ 
şunu bu odaya veriyorum. Geriye 
kalanla temine mecbur olduğuna 
ihtiyaçlarımı dOşüofirseniz çekt~ 

ğim sıkıntıyı tasavvur edebilirsi
niz. lstanbula ne ilmitlerle gel
dim, ne çıktı. En on Dmidim 
önümüzdeki enede. Erken mO
racaat ederek bir liseye leyli 
meccani olarak yerleşebiliraem 
ne AIA. 

- inşallah muvaffak olursunuz. 
Benzi sarı gencin ış . lrları bu

lanmış gözlerinde hem güveno-
mediği. hem de tamamen kar
betmekten ürktüğU cılıs bir Uoıit 
parıltısı belirdi : 

- Evet, dedi, inıallah ! .. 
Naci Sadullah 

fst~ntuı BddltJnt 
~~hir11'yiltl'osa 

111111 1111111 
' nuyormuş. Cebimde param azal-

dukları anlaşılrı11ş. Şayet Aslan ll'SG~Uli~ııc;;:~~ı> 
da bunlardan yeseydi. şimdiye 
kadar ölnılıi olurdu. 

Kostantin bir kadeh daha 
doldurarJ k içti ve bu kndeb onu 
ayıltır gibi oldu ı 

Annnesine hnyretl bakan 
imparator şöylec• ıöyleni}'orda ı 

ipti hi medemyet Ç'"rçeve i iç ·rı;inde mac13ral.ırla dolu güzel 
~:C:::~i3ii:;:::;::&;~:ı:ı:~;;:3)> bir uş k m nnz ume&i <.;iaiitl':l~~ii3~;&11~;:.7 

mıştı. Melctebe girmekten Umidi· 
mi kesince mocburen bir iş ara• 
mıya karar verdim. 

Sirkecideki iş idarehanelerin· 
den birine müracaat ettim. iste
diğim iıio nevini ~ordul r. 

Fncia 5 perde 

Mua!lim ve 

Tal be ğecesi 

11...11 
11111111 
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İTTİHAT VE TEBAKKt Küçük Devletler Büyük 
Devletleri Yola Getiriyor hakkı mahfuzdur. ...., 

................................ 
T c.frika No. 106 

Nasıl llolda ?-

Nasıl Yaşadı? .. 

Nasıl Ôldü? .. 
( Ba9tarafı l inci ıayfada ) 

haberlero göre M. Musolini, 

Atıf Bey Bacağından Kanlar Sızarak 
Kaçarken Bir Dükkiııa Sokulabildi 

kUçfik itilAf devletlerinin bUyllk 
devletler ittifakı manzumeıiade 
beşinci bir devlet olarak yer 
alması teklifine itiraz etmek ni
yetinde değildir. Ancak buna 
mukabil İtalya Başvekilinin de 
bazı tartlar ileri ıllrmeai muh· 
temel görülmektedir. 

çalışhğı mevsuk olarak . haber 
•eril mektedir. M. MusoUninin ba 
maksatla bir Londra ıeyabatl 
yapmas lilzumlu görUlmaktedir. 

M. Makdonald Diyor ıd 
Londra, 27 - M. Makdonald 

Avam kamaraaında Romada dörl 
bilyUk devlet ittifakı için bir 
proje hazırlandığım ıöyledikten 
ıonra demiştir ki: 

Şemıl Paşanın yere yuvarlıuı· 
ınası üzerine, artık vazifesini ik· 
aıal eden Ye ıimdi kendi hayab 
kayguıuna düıcn Atıf Bey de, 
evvelA balkın arasına kar:şarak 
o taraftan kaçmak istedi. Fakat 
bütUn takibatın bu cihete yapıl· 
dığını gfüilr görmez fikrini de· 
ği4tirdi. Hemen araba beyğirleri
nin altına eğildi; geçti. Kahvele
rin 6n0nden, belediye dairesine 
giden yola doğru koımıya baı
ladı. Elindeki rovelverde, benllz 
daha dört kurşun vardL lcabo
derae, bunları da tam yerınde 
kullanacakb. 

K iane m sol elile ıımsıkı tut
muı, biiUin kuvvetile koşuyordu. 
Fakat henllz, on bet yirmi adım 
koımuştu ki, arkaaından ıu 
•esleri duydu: 

- Buradan kaçıyor •• 
- Vurun •.• 
- Ateı edin ... 
Şimdi, Atıf Be) h arkasından 

•Drekli bir ateı başlamıştı. Lakin 
bu kurşunları atan muhafızlardan 
çoğu, atlarından inmeye vakit 
bulamadıkları için, mavzer kur
fUnları cehennemi ıslıklar çala• 
rak Atıf Beyin üstünden geçi• 
Jor, kendisine isabet etmiyordu. 
Bu esnada, halkın kaçııtığı ta· 
rafta da, ıilAh sesleri iıitiliyor, 
Süleyman Aakerl Bey, elindeki 
l'oTelverl havaya boıaltarak, 
1okak içindeki müfrezeye bay• 
kırıyor: 

- Si!Ah baıına .• bu eıkiyemn 
hepsini 6ldUrUn. 

Deye emirler Yeriyordu... Ba 
ailrUltü arasmda, MüiAzım Kay
eerill Ziya Bey, Mubaf .ılann ara
eına ıokulmuş, Atıf Beyin llzeri
ne açılan ateşe mani olacak bir 
tedbir düşOnUyordu. Fakat mu-
bafadar, birer . birer ati ... 
nndan yere athyor, Atıf 
Beyin arkasından mlllema· 
diyen ateı yağdmyorlardL 

Atıf Bey, bu mermi yağmuru al• 
tında yUz elll metre kadar bir 
mesafe katetmiştL Fakat ıapa· 
cağı sokağa benUa elH metre 
kadar bir meaafo vardı. Atların
dan inen muhafızlar, timdi, daha 
alçaktan atq ettikleri için mer
miler, ona çok yakın geçiyor, 
Taziyeti gittikçe mUtklillcıiyordu. 
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aittir, 

1 1 
kAmn kepeklerini kapamıya oğra
ııyorlardı. Atıf Bey, hemen bu · 
dükkAna daldı. Çocukları da 
içeri çağırdı. silAb seslerinden, 
halk n velvelesindcn zaten ürk· 
milş olan çocuklar, paçasından 
kanlar 11zan Atıf Beyi; rengi 
uçmuş, gözleri dönınlJı bir halde 
görünce büsbütün t:ışırd lar. Ade
ta manyatize oldular. Hiçbir söz 

ıöylemiye muktedir olRmadan, 
dükkinın bir köşeıi:ıe ıokuldu
lar... Ataf Bey, kendisini ·alçak 
bir sandalyenin ll11tllae dar atmı19 
b. Yarası, art.k ıoğumıya haşla
dtğı için fena halde sızlıyor, 
Mütemadiyen akan kanlar, kuv
•etini tamamen kesiyordu. Birçok 
ayak ıesleri, biribirine karııaa 
arnavutça bağrışmalar gittikçe 
yaklaşıyor, ne it.adar tiddetle 
takip edildiğini Ataf Beye anla· 
tıyordu. Muhafızların, kan izlerini 
görecekleri ve buraya geleceklel 
filphesizdi. O zaman bu dara
cık dllkkAnda, ıilibtan 've her türlü 

Küçük itilaf devletlerinin itti
fak çerçevesine kabul edilmek 
lstenilmeleri bu devletler için bir 
muvaffakıyet teıkil ettiği, çünkil 
bu ıuret!e küçilk itilih teşkil 
eden Yugoslavya, Romanya ve 
Çekoslovakya'nın büyllk devlet
ler ittifakına karşı yükselttik· 
leri itiraz sesini kesecekleri ileri 
ıürülmekt~dir. 

" - Asıl maksat muahedeleri 
aulb esasları dahilinde değişti,... 
mektir. Bu maksat baz.ı kUçUk 
devletleri korkutmaya ba,lamır 
tır. Fakat korkulacak bir t•Y 
yoktur. 

Mahmut Beg 

Bu esnada (Pizren belediye reisi 
olduğu sonradan anlaşılan) bir 
muhaf z, diz çöktü. Süratle ateş 
atmiye başladı. Mülazim Ziya B., 
bunu görürgörmez, artık Atıf 
Beyin kurtulamıyacağını anladı. 
Bu fedakAr arkadaııom göz J1Öre 
göre ölilmüne dayanamadı. Ken
di ölümünü glSze alarak bu ada
man yanına aıçradı. liurnuna kuv• 
Yetli bir yumruk indirerek yere 
yuvarladı. Fakat, bu anda da 
göğsUne bir mavzer dayandı. 
Artık Ziya Beyin 610mtı muhak· 
kaktı... Ortahk o kadar kant
mııh ki, Ziya BeY.in gBğsüoe 
bu mavzeri dayayan muhafız da, 
meçhQ! bir yumruk darbeaile, 
maklaştL 

Atıf Bey, mütemadiyen ko
ıuyor, ıapacağı sokağa yaklaş
tığı için arlık bir memnuniyet 
duyuyordu... Fak at, yava1 yavaı 
ıağ bacağ nan ağnlaşt ğmı ve 
ayağına doğru ııcak ııcak bir 
ıeyin aktığını hissetti. Vurul
duğunu antad • Lakin benQı 
kuYvetten kesilmediği için, meta
neti sars imada. Köşeyi dolaımı
ya ancak, yirmi adım kadar bir 
mesafe vardı. Bir kere kaşeyi 
dolaşsa, ibtimalkl ondan ıonra 
kurtulmak mümkün olacaktı. A· 
hf, bunlan dUtUnerek koprken, 
birdenbire kalacı, bacaklarına 
dolaşb. Az kalsın, yere yuyar
lanacakb. Kendini çarçabuk to
parladı. Kayııını çlSzerek kılıcının 
boş kmını kaldırdı attı. Fakat bu 
esnada, elindeki rövelver uzaklara 
fırladı. Bunu almak için bir sa
niye duraladı. Fakat, arkaamdao 
ateı edenlerin. koıarak keodiıini 
takibe de bqladıklarıoı ayak 
ıeslerinden anlar anlamaz, artık 
bir saniye bile vaktin olmad ğmı 
anladı. Tekrar koşm ya baıladı 
Ye nihayet, köşeyi dolaıtı. 

Şimdi önünde, belediyeye gı. 
den bir yol vardı. Bu yol, uzun· 
du. Kendisini takip edenlerin, 
gözden kaçırmıyacakları muhak· 
kaktı. Buna binaen Atıf Bey 
aağ taraftaki dar sokağa saptı •• 
SilAh seslerini işiten dükkAncılar, 
dükkAnlarını kapamıı, kaçmışlardL 
Yalnız açık olan bir kuduracı 

dükAıımda, iki küçük çocuk, dllk· 

mlldafaadan aciz bir halde bu 
kudurmuf ve kana susam ı adam• 
ların ellerine geçmek onların 
hakaret va işkenceleriJe öimek, 
Atıf Beya çok güç geliyordu. 

MuahedeJer Ne Olacak '1 
Fakat buna rağmen ittifak 

projeıinio hakikat .ahasına geç
mesi yine fllpheli görlllmektedir. 
Çünkn Fran1a Ye kOçllk iti· 
IAf devletleri muahedeler Ozo
rinde değiıiklik yapılmasına ta
raftar değHlerdir. Halbuki İtalya 
ile İngiltere muahedelerin hukuk 
mO.savatı ve emniyet meselelerile 
uygun bir ıekilde yeniden tetkik 
edilerek kısmen değiştirilmesi 
fikrindedirler. 

sıllhlı bttun korku•u 

KU çük dcv~etlerin mcnfeatlo
rJni alı\kadar eden işlerde reyleri 
al nmalıd.r. Bu ittifakı reddeden 
dov:etler bJyük bir mes'uHyot 
yOkleomiş olurlar. lngiltere b&
kQmeti timdı bu ittifak projeli 
Üzerinde çalışıyor Ye bOtiln mUt" 
külleri göz ö:ıünde tutuyor. itti
fak tahakkuk ettikten ıonra silAh 
bırakma meselesindeki müıkllll• 
tm halline çalışılacaktır. Bu işler 
olunca biltnn dünya yeni lttifakıa 
faydalarını tastik edecektir. " 

lnglllz Oazetelerlne göre 
Londra 28 - Gaz:etel~r mua• 

hedelerin yeniden tetkik edilip 
değiştirilmesi hakkındaki ltaJya 
Ye Roma diplomatlarının fikirle• 
rini memnuniyetle karşılamaktadır. Bütün bunlardan başka en 

mühim mesele, böyle bir ittifa· 
kın Avrupayı nereye götüreceği 
meselesidir. Vaziyeti endişe ile 

'-•========( =A=r=k=::ı.e=ı var ) :.-.. karşılaynnlarm mlltalealarına gö-
re, yeni ittifak tahakkuk ettiği 
takdirde Avrupa iki kısma ayrı
lacak ve bu iki kısım biribirine 
karşı her meselede menfaat icabı 
olarak muhalif cephe alacaklardır. 
Bu yilzden de derin siyasi ihtilAf
lar çıkması, bu ihtiliflarm silahlı 
ihtiJAf teklini alarak muharebe 

Sandey taymiı gazetesi: "Mua• 
bedelerin yeniden tetkik edilm~ 
ıi, harpten sonraki meıelelerin 
en mfihimmidir." Diyor. 

Observer gazetesi de diyor ki: 
"919 muahedelerine hasredilen 
yeniden tetkik meeelesi tekrar 
ortaya atılmıştır. Bundan dolayı 

M. Musoliniye tefekkür etmek 
lazımdır. ,, 
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28 Mart Sah 29 Mart Çarşamba 
f.tanbul - (U.00 m.) 1B Makbule Varıova - (1411 m.) JS. lö plAk, 

H., 18.45 Orkestra, 19.30 Fr. ders 16.85 i9çi aaatl, 17 pllk, 18 keu, 

llerlcmit olanlara, 20 Hikmet Rı7.a B, 19· 20 balıerler, hafif musiki, konur 
20.45 Hafız Ahmet B., ~1.30 Matuıa· malar, 22 piyano musikisi (l'"raııck, 

ThılLusay, Tokatta). 23 9arkılar Mah· 
s;el Roıental, 22 gramofon, ajanı ve t<ır, Stratıt11J, Groeıı)t 28.3.> dıı.nı.ı mu· 
borsa lıaberl aaat ayarı. aiklsl. 

Ankara - (1538 m.) 12.80 An· Pette - (550 m.) 18.85 keman 
kontıerl (Den<' Koromı.ııy), 19.:n ar karap:Uae O keetrası, 18 Orkeııtra, 
keri konıı:er, 19.45 konuıma, 21 • Bi· 

Ouverture Norma, faııt.alale La Tra· k ı zan » ıniı•do p 1yes, :.3 baberlor, 
"iyata ValHe Andalucla, 18.40 gramo· eoııra ga•• muelldsl, 23.50 hafif 
fon, 19, 10 Viyoloncel konseri ( Edip m ıı ııiki (ork~aın). 

B. tarafından), 19.40 dırns mualklıi, Viyana - {517 m.) 18 Çek eser· 
leriııden koneer, 19.30 koı forans ve 

20. lO ajanı baberlerl V.l hava ruporu. 
saire, :.0.65 •Der Zoglvon W ı•g.,che-

Varton - (1412 m.) J9.2ö hafif idhof• ieiınli muelkf ha]k temıılli, 
oııuılkl, 21 halk konseri. 2 .S5 •On haberler, 2 .5J W Jhelm 

Pett• - (560 m.) Hl Orkestra, 20 wacok orkestrası (operet •• •ıkt 
danslar), 24 caz (plak ile). 

Fr, dere, 21.45 aktam baborlerf, ıon· Prag <487 ın.) 19 35 alnıanca 
ra Macar muelkiıl. n • triyat, 2 ,45 piyano konseri (Scar-

Vlyana - (518 m.) 19,05 baber, latl, Hl,el, 8C"buma•ın), 28.20 Fr. ha· 
herler. program, raaat raporu, 

Strauı geceet. 
konferans, ~1 Mı ' ino - 1 orlno • Floranaa • Triycate 

0.35 kalı' e koıııseri (Trl;> este), 
!0.10 kooııer, 20. 35 il yan o ı..oıısnri o·ıoransa), :!1.35 

piyoıı eon ra hafıf rııusiki, f' d ııı 
Prat - (488 m.) 

21 kuvartet. 
nıusıkiai (l' lornn a). 

Zürih - (459 m.) ~O granıofo,, Z r.b - l4:i9 m.) 20.60 bsııdo 

21,tö eski 9ar:ular, 2.!.45 caıbant. 

Bilkref - (394 m.) 19. ı5 kon· 

ı ,10•1 ırıusl isi (p'!'Lk ile), t2.45 Or· 
lı. o trcı. 

Bük re, (894 m. l 18 pJAk, 14 
eer. 21 ıarkı, 21.20 senfoni. kcu, ı 8 Had) o Orkestr ıııı, l!J.20 k• 

Brealau - (S- 5 m.) 19.35 gramo- za, 21 Vj> oıoıısol llo yeni nııısik•, 

fon ilo Alman muııikisi, 20.30 koııfo

raoe, 21 Viyana 'dan nak.len Stnuıı 

ıeecai. 

2 l.JO ııiy rno ile Bac'ı • R ııı r>n ı, 
ll ·ahms, B.utrk, Gla?.ounow'uıı esef'" 
lcrln len kon"n, 28.20 keman kouı .. 
ri, 23 danı muıikiai. 



ANBULDA 1 Bir ÖIUnUn Hlt1ra Defterind;;-J 

: İNGİLiZ CASUSLARI 

. ' ... : . ..- ..:.:.:. ' : . ·- .: . . 

.. \caba, Fikri Bizi Takibe, Vaziyetimizi 
T arassuta Mı Memurdu? 

-ao-

- lnaan herkeai kendi gibi 
bUlrmif. Sen cebini doldurdun yL 
Bizle de alay el 

- Alay m ? doğru .eyliyo
rum mon1er. Bllttın aldıt.n • pa
ralardan habarim Yar. 

- Ne parası bu Fikri? 
- Canım biribirimize yedir-

miyo mi uiraıacaiız? ev•elc• 
biner biner aldıklarınıaı aaymıyo
rum. Evvelai rDn alta bini ıllrGk
lc nltıin. BugUn de bla. •• Tamam 
bunlardan bizim hiaemlz. 

Yahu ~u paralar benim 
I~ mi? batkHının hHabına ... 
rilen parayı kendimiz• Irat au 
kaydedelim. 

- Canım bu numaralan yer
miyim? Sen insana b.. bin liıa 
lcret Yerecekain ha! 

- Fikri, Greta baıımın 
acundan ayrılmıyor, maU'aflarım, 

laareketlerim hep Gretanın mal6-
mat ve taavibi tahtında gidiyor. 
Sen Yaziyeliuıl takdir edemiyor
muaun? 

- Gretanm mal6mabna, tu
'flbine ben akıl erdiremiyorum. 
SlzOmlla, parayı birlikte payJa.
mak Oıere idi. 

- Amenna kardetJm. ip ya
pahm, bir defa bakedelim de aı .. 
cağımıı paradan bittabi Mili 
mahrum edecek değilim. 

- Monıer perıenbenia ıelifl 
cartanbadan bel U olur. Ben bu 
itin iç indeki bit Jeniiini Hzl
rorum. Ald tın pualann Ozerine 
ratıp beni atla tacakaın, a,ı. mi?. 

- Azizim. Şimdilik b6y!e bir 
Diyetim yok. GlirOyoramkl MD 

nhm • kapılıyoraua. 
Tatsız devam eden b6yle bir 

muhaYereden •onra Fikir, tuhaf 
Ye ktııtab bir vaziyetle yanımız· 
dan ayrıldı. Caaua ıebekeaine 
beni tanı,tıran bu adamın ıu aon 
Yaziyetine hiç bir mana vereme
mitlim. Envere aorduml 

- Vallahi, dedL bu btlkale
•an gibi bir adam, bir dakikada 
bin renge giriyor. Sabit bir ka-
rarı, bir fikri yok. 

Eakiıebirdeki casusluj'u yOsO
ae vurayoru ıda herif ayle pi .. 
kinliğe Yeriyorki.. hiç bitteY yap
mamıı gibt 

- O, aeni kendi Yaziyetinde 
ı&rDyorda ondan •• 

- Zavallı adam. 
Bu akıam Ankaraya hareket 

edece;imi ve birgOn aonra terti· 
babmız Yeçhile kendinin be:he
mehal ıelmeaini babrlatarak Eo
ftl'e veda ettim. 

Öğle yemeğini Greta ile blr
Ulde Tokatlıyanda yiyecektik. 
Gittiaim zaman Greta)'I orada 
buldum. Hemen yemeğimizi ye
dik. 

Gretanın getirdiği beı bin 
Hralak çeki aldım. Ankarada pa
ra a tahvil etmemiz, her haagi 
bir suretle dikkati celbeder mt\
talAasile, burada paraya tahvili 
muvafık ıöriildll. Banma için 
Arbk Haydarpaşa iatat-
1onunda buluımak Ozere Greta 
Ja •eda ettim. Hemen çeki 
paraya tahvil ettim. Huıual bir-

...._ _ __ e Y.&At " • erimin ikmalin-

den aonra Haydarpapya ıeçtlm. 
Gretayı Haydarpap iata•yonunun 
bllfeainde buldum. Vagona va
lizlerimizi ko1duk... Dııanda 
trenin barekelini bekleyerek do
Jqıyorduk. Bir aralık uzaktan 
Fikriyi 16rdllm. Yan mıza gele
ceğini tahmin •tmittim. Fakat 
Fikri, •elim •ermiye bile IOzum 
srBrmeden bir defa glSrOndOkten 
aonra, ortadan kayboldu. Fikri
nin bu ıarip yaziyetleri bana bir 
endiıe Termiye baflam11b. Gre
tayaı 

- Madam, dedim. Ba Fikri 
ne tuhaf bir adamdır b6ylef yok
•• bizi takib•, yaziyetlmizl tara .. 
ıuta mı memurdur. 

- Siz de amma garip dOtO
nOyoraunuz, dedi. Fikri zavallı 

• 

l 
bir adam. Her it• lropr, HDr& 
hiçbir iti mllkemmel g&rmel.. 
Hep nokaan Yeya ıOpbeli itler 
g6r0r, •erdiğimiz pataya kanar. 
Kanaatklr bir adam. 

Trene bindik. Sakin, bldlaeti& 
bir ae7ahatle Ankaraya yardık. 
Her zamanki otel artık bilim 
••imiz olmuıtu. Muhit bize biç 
yabancı değildl 

Muvaaalabmızın erteai ıllnl, 
hiç ldmae ile 16rft1meden evYel, 
her ihtimale kartı, mOdafaamıD 
teıkil edecek olan ticaret " 
müteahhitlik ifine dair mukaY .. 
leyi g6ıtermek Dzere Sadi n 
Nedim Beylerin ziyaretine aittim. 
Kendilerinin de bir defa tetkik 
etmeleri için mukaYele1I orada 
bıraktım. 

( Arakuı nr ) 

Maliye V ekiletinden: 
14 121932 tarih ve 2094 numaralı kanan mucibince huılı 

Fenipap-Diyarbekir demiryolunun Şefkatli iataayonundan aonra 
olan kıamının in111ına tabıiı edilmek llzere yapılacak 12.000.000 
liralık ialikrazın "A,, tertibini teıkil edea 4.000.000 lirahk lmmmıa 
kayıt muamelesine 1 niaan 933 te baılanacak ve bu mDddet bir &J 
de•am ederek 30 Diaan 933 akıamı bitecektir. 

1 - Bu fatlkraz Oç mllaa'fl tertipte Te beheri Jlrmifer liralık 
itibari kıymette hamiline muharrer tahYillerle Japılacaktır. 

2 - Her tertip birden iki yOz bine kadar numarayı tqı1acakbr. 
3 - Bu itibarla tam tahYil altmıt lira itibari kıymetinde olap 

bunun için her tartıbe ait yirmi liralık tabYil tam tahvilin içte 
birini temail eder v• ikramiyelere de o alabette lttirak la&k
kanı verir. 

4 - Bu defa kayıt muamelesine baılanaa .. A" tertibine alt tab
Yillerin ihra~ fiati yllıde dokaan bet olarak teabit edilmiftlr. Y aai 
.Jİrmi liralık bir tahril bu mDddot zarfında on dokuz liraya satılacaktır. 

5 - lıtiluazıa faizi % 5 tir. Bunu için her tahYil bir lira kıy
metinde yirmi kuponu tqıyacaktır. 

6 - Faizden bqka aenede iki defa 16 olun Ye 16 teırı';.ı. 
•Yvel tarihlerinde yapılacak keıidelerde kazanan numaralara 
aıağıda yazalı ikramiyeler teni olunur. 

Adet TGrk lirası beberlne 
1 30 000 
1 15 000 
.j 3 000 
6 909 

289 -300 

Yokun Tllrk Uraa 

30 000 
15 000 
9 000 
5 454 

34 680 

94 134 
Yukarıda yazalı miktarlar tam tahvil Dzerinden heaap Ye tHblt 

edilmit olup numaraaına ikramiye isabet edecek tert1plerden her 
birine Uçte biri tevzi edilecektir. 

" AJtı ayda bir yapılacak keıideler neticeal teui eltilecek ltba 
ikramiye miktarlarının ne ıuretle hesap ve tesbit edilmit olduğu 
ayrıca broıllr halinde yapılan neıriyatla izah edilmiıtir. Bu broıDr
lerin kayit muameleainl yapan bankalardan talep edilmeai." 

7- Faiz •• ikramiyeler bu iatlkrazın tamamen itfaaına kadar 
her tüı JO reaim Ye vergilerden muaft r . 

8 - Bu iatikraz tahvilleri reıml deYalr ve mtıeueaelerce hu
ıul idare ve belediyelerce yapılacak müzayede, mllnakua Ye mu
kavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri Dzerinden bqabaı 
kabul edilir. Buodan başka hazinece ıatılmıt Ye ıat.lacak olan 
milli emllk bedellerinin &denmeıinde de baıabq alanır. 

Kayit muamelAtı 

9- Kayit muamelesi Türkiye COmhuriyeti Merkeı Bankua Ue 
Ziraat iş ve Emllk Bankalarının merkez Ye 9ubeleri tarafından her 
tarafta icra edilecektir. Bu bankalardan baıka latanbulda Osmanlı, 
Amerikan lkisprea. Doyç:e Bank, Doyçe Oıyant Bank, Banko 
dl Roma, Felemenk Bahn Sefit Bankalarile aynca illn edilecek 
dijer bankalar tarafından da icra edilecektir. 

10 - Bu defa yapılacak 0 A., tertibine ait kayıt muameleal 
için 011 dokuz liramn pefİaen tecliyul mukabilinde yukarda yazıla 
bankalar tarafından tahYilleri.a aallan yerine ıeçmek tlzere yine 
hamihne muharrer yirmi lirahk muYakkat makbu• •ullecektir. 

11 - Muvakkat makb....._ ualluiı. D• umaa deiiftirileceil 
amca illa edilecektir • 

Ba9tarah 1 inci •ayfada 

betile hariçte birtakım heyecanla 
eOrUltnler olmuıtur. Muhalefet 
partlainin en kuyvetll lideri M. 
V enlzeloı ile yine muhalefet erki• 
nandan M. Kafandariı e•lerinden 
çıkıp meclia binasına gelirlerken 
bllkOmet fırkalarına mllzahlr halk 
tarafından aleyhlerinde ıUrDltUlD 
allmaylşler yapılmıt. JUha aeda
lan ltitllmiftir. Fakat daha •ahim 
·tir hldiaeye meydan Yeıilmemek 
makaadile polialer derhal mOda
hale etmiıler •• rtırDltllyD yatı .. 
ırmıılardır. 

Atina, 28 ( Haaull) - Siyul 
mabafilin kanaatlerine ı&re Y uoa
nutanda dahili .uı,et gitllkçe 
ıerp bir ıekil almaktadır. Bu
atın y uoanutaa, biribirile anlq
mUI imklnm olU iki farkaya 
aynlmıı Yaziyetteclir. Ba fırkalann 
biribirine lalcum edecek bir n
Iİyet almalan laerkal endife1• 
dllfllrmektedir. 11. V eaizeloaan 
etrafıncl'a toplaaaa muhalifler, 
blikGmetin kanunu eaaaiye mtıda- 1 

baleainin 6'nllne geçecell -
cedd kendilerini kuvvetli aaymak
tadır. Hülha ıiyHet barometrd 
yeni fırtınalar kaydeder gibi ... 
rOnOyor. 

Atina, 28 (Huaual) - HDk~ 
met taraftan Estiya ıazeteal, lal • 
k6met partisinin kunetab oldtr 
iunu, Ayan Meclisinde iae hnkt
metin büablltnn akalliyette kalr 
rak · bir it g6remlyeceğini, iMi 
Taziyet karııııda Ayan Mecliıioba 
ilgaaile wtihap uauliinDn değittifİI' 
meaini ve yeni bir Meb'uaan ir 
tihabab yaı:ılmasını ileri aOrmek
tedir. 

Atina, 28 ( Huıual ) - Hıt
k6met Ayan Mecliaini ilga ettiil 
takdirde C&mhur Relal bir beyar 
name ne.,eclerek bGkOmelia b• 
ıahadaki mea'uliyetine lftlrak 
etmedijinl bildirecektir. 

Atina. 28 (Hasual) - Koml
autlere kU'fı mDcadele etmek 
makaadile Hitler fırkasına bensel' 
bir Fqitt farkam tetkill tekarrlt 
etmlftir. 

Çocuk Jimnastikleri 
VDcadaaasaD 

11bbatlnl •• ,a
ıellijinl teaalll 
lcia kDçlkteD id
mana bqlamalP 
em& ıcaçlktell 
fena ha,•-~ 
fena .. kil 
Mr demli,. 
..... kça •• 
dar ld ... •• , 
....c1 ..... ~ ., 
ılni1. Baca.tat 
DlllD •• beliala 
tenuDbDnll tr 
mln için ber,ea 
bet defa bullr 
nketl J•puulo 

Bir tllte lzerlae clls clklp bellnld clotraltanm. bqım11 •il 
Arkatarak ellerinizle unc:laJ1•JI tahmm. T eknr dotralap bir ADIP 
durduktan ıonra, aJlll bareketl tekrar ediai&. Babalar •• meler iMi 
hareketi çocuklanna ihmal etmlyerek yıpbrmalıdırlar. 

Türk ihracat Mallarına lk
tısadi Suikast Yapılıyor 

( Bat tarafı ı leci eayf&da ) ı 
lnblaar halinde nakletmek aibl 
mDateana bir vaziyet kazandıjı 
a&ylenmektedir. Halbuki, ihracat 
ofiainin aldıj'a mal6mata 16ra ba 
pup allrBmD fazla olu ihracat 
mallarımızdan bir kıamını aft.er
tede nakletmekte •• bundan ih
racatçılarımız zarar 16rmektedir. 
Bu zararlı vaziyet ihracat ofial 
tarafından lktasat V eklJetine •• 
latanbul Deni• Ticaret Mildiriye
tine bildirilmiftir. 

o·ttl"r +,.r .. fta•l ıc:., ... ; 1 <r,. 

R••İm Talıllll Kapona 

Tablatlnlal llfreDmtk ll&l1onaıı11 
reemlnlsl 8 adet tapoa Qı Mı· 

1 ük&. cOndedoia. Reımlnlı lltAt ~ 

UblJlt Tt J&d• 9dll ıH~ 

lalm. meelei 
TtJa l&D'a&? 

B•lundap 
••mlekt& 

Reıim •lltiı:.: ı 
edecek mi 1 

Rellmla klifell 30 k•r•e'M 
l ı 1 11 11kabillnd• ıooderi1-bıl r 

kille dahil olu wapur kampa.,.. 
lannın, Tllrk mallannclaa aldıkları 
nakliye lcretlerinden bir lrıılllllll 
lapaayol tadrlerine prim olarak 
yermesi aurelile Tllrk para1111111 
barice çıktajl ileri allrDlmektedir. 
Türk ihracat tacirlerinden ahmp 
lapanya lthallt tacirlerine Yeril .. 
bu paraların ehemmiyetli bir 
yekfın tuttuğu 16rDlmD1tllr. 

Haber aldılamıza ,&re allkr 
dar makamlar, tahkikat itin• 
ehemmiyet Yermiılerdir. Şimdiki 
halde bu yllzden memleketimidla 
ve bilhaua ihracat tacirlerimbi• 
11rtana yDldeneo zarann ıekO
nu arqbnlmaktachr. Tahkik 
bittikten aonra bu ıabade < 
ciddi tetbirler almacajı U 
edilmektedir. 

ı 
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28 Mart SON POSTA 

"" :... ......................... .... Dil Anketi 
Cevapları Verilen Okuyunuz 

== 2 Numarah Liste Üçüncü Defa Olarak== 
Kartla lımt ve adresi BahO Bablı 'lahuıuı Baht 

aç.'lc 
payla 

Bllı Baki Bakire Baliğ Babl Bcc a7l9 Bedbla Bedel BedeD &Hut Bedi Bel• .... Nedlıa Zeki, Saıubklı ~ g8z.ID 

Mehmet, Ziraat Bankan 
vez.nedan, Çorum 

plnU andıran 

cimri an~ak 

herte1· 
dnevyel 

hele uğur 

abn J:a• 
11111 

artan dokuoul· IJ•Utmlt detlftlr-...... 
klrlkll• Hncul el•ea lw ,.. 

el yen luıoflaa 

me 
1etlk uydurma değtı· iköttı r5- kartıhk 

mek rGm 
inanılm1• yer dc-

yan ğiellrme 

rhde tölde teki ol-
yqayaa •1aa 

ıll•de g8çebe 

g8•dc innlıfuı JOSD' • 
yok 

' 
dolı ... lı 

Oımaa Şema!, Hacıha· 
11n maballeal BakırkBr 
Fahriye Hakkı, Akhlaar ıalma arat'ır• 

ma 
ıonau.a 91'1'•• yetftmlt def it· fena 

mc.ll g8rmck 
gö•d• 

Şefkati. Şarll Dn.tr,10llan 

ltrhmet Necati. SJnaa 
oJlu, Ayq 

Makbul, Antep llaul 

Muuffer Ahmet H. 
Zonguldak 

Abdi Berker. Adaaa 

Atıf. IUUuıri. Koe7a 

Baha. Hadnedu oğlu, 
Ereakör 

nekea U~dGI 

cimri .ıs.. ·~aıı 

dmrf lroııa,-
mak 

clmrl -•atma 

plııU qelmek 

H:nerl koouı
mak 

pfotl kODUf80 

lumıı 

bel• 

hele, 
bnoll 

alua :r•- meydaa 
110 Ter9D 

kad•r 

aha ya- anıyak 
aııı 

ulu 

:kalan 

artık 

artık 

kalan 

.ı def
memlt 

boz.ulma· 
mıı 

el değ· 
memiı 

erve• 

kımıl· kalan kıs otlan 
dataa kıs 

al111 ya· ..... 
gönde- ldcflşml - b0%Ulma· 

rca yen mış 

aonau:ı: kız. oilan 
kız 

erme 

erıln 

erik 

eren 

kol deilttlr• kara r3· tutlf 

aıılııa 

bonk 

bot 

yaohf 

me ren 
trampa ~kal 15- deicr 

na 
deiltlk katli r3· karşılık 

rG,ıU 

dclie • 
tok Üt 

k3tll ıö-
re• 

blrlblri "öUl rı>- detlt, 
yerine ren kart,lık 

difmet. tltl~ karoıhk 
kiitG -

ren 

,Uvde ~öl acle• ahı ,U- apaçık .• - - - "lk 
nu sol 

rllvde '°~ 

glJvde lröyll apaçık uael 

1rlJvdo 

giivde 

gövde 

ıöçebo 

yörUk 

apaçık 

belll 

apaçık 

7aratan 1 belll 

beıbtılll 

kablılı 

mluah 

Çloçcın oğlu, baımuall:m 
Bırjaına --------------.................... --------~~~ 

Dil Tetkik Cemiyetinin Anketi Mnnasebetile 

Son Posta'nın Müsabakasi 
Numara: 17 

Karttn lırml 
- ıdreal 

arapça 
.ciıı.iet Şabtt Şahıiyet Şaibe Şair 

Kariln lıml 
Ye adreıl 

arapça 
ıödu 

Şi'hn I 
Şabıt Şahit Şahsiyet Şaibe Şair 

Kanla tıml 
•• ıdred 

arapça 
ıö'l.ler Şahit Şahsiyet lb ,. o Şair 

Ayva Irk Belediye Riyasetinden: 
Bedeli ketfi 3200 lira olan Ayvalıkta Belediye meydanı vo aahil kıı• 

m11nn pOrtlıı:aQz bir halde imlan ile Hhil JOlu halinde kGıat •• teaial 
olbaptaki proje vo ıeraitl fennlyesl daireelnde 9-3-933 tarihinden itibaren 
bir ay müddetlııs ve kapah zarf u•uli ile milnakH.ıya konulmuıtur. T ekllf 
olunacak bedel hattı llyık gffrilldllA-0 takdirde 9 Niaaa 933 tarih ne mlha
c'if Paıı:ar gilnO •aat on albda ihale olunacaktır. Talip olanlar teklif vara· 
aluana yilz.de yedi buçuk teminatı muvaklute akçuiniıı depoz.lto edlld'

tial ha•I ma~bu:ı ••y• mutober bir b•nka mektubunb rapt •• tera;ti 
IQjloakaaayı kabul ey.ediklerini aikrederek zarflarını ynm ve vakti mu· 
ayyeae lradar Aynhk Belediye eocümeıal daimiaioe tevdi eylemeleri ve 
araa edenlerin lkl buçuk lira mukab.l.nde ıeraiU fenniye ve münakasa ile 
projealaıa birer ıuretıni Belediye Fen ,abeaindeu almaları Ye muayyen 
.U11 " aaat ••çtilcten ıonra nrilecelr teldil sarflarının kabul edilmiyeceti 
illa olunur. 

Beykoz Sulh Mahkemaaln· 

tlenı Hiaaedarlar arasında takeimi ka

bil olmadığından sablarak bedelinin 

paylatılmaama karar verllen Beykoz-

4a Ali bey namı d ğer Onteıınclcrde 

U:n eski lö yeni 17 No. lu altı oda 

.tak bir bahçe -ve iki holA ile hamam 

•e eair mOıteınllntı havi ab11.ıp ev 

14/4/93S puarteat gUo a saat U te 

açık arttırma ıuretlle Beykoz ıulb 

mahkemesinde paraya çovrilocck tir. 

2 - Şartname 2 l-&-933 tari ht ıı don 

itibaren hcrkeı tarafıııdan görOlıuek 

Gsere dairede ıçılmııt r. S • Evin tab· 

mln edilen kıymeti bin tal yaz liradır. 

4 - bu kıymetin 24·4-933 tarihinde 

1apılacak olan açık arttırmada ynde 
Jetmfı boıiol bulmadığı te.ktlrde en 
90ll •rtbranın taahhüdü baki kalmak Uzer• 

arttırma 1~1933 pazartcıl günU .. at 14 t• 

,ı.e mnk6r dairede yaptlarak en çok art

braoın Gserlne ihale edileceği, 5 - fnrtna-

.. de ııiıterlldlğt ll••• evi almak a.te7ea
lerln tahmin edilen kıymeti• yi&de J•di 
.. çufıı •lıbetlnde pey akçHım y~mls.e 

aakten •• 7a allU hlr baakaaın b11 nlabdt. 
Wr temla.e m•ktubunu yermek auretU. art

'< !8'aya lftlrak edıblleceklert 8 •daha fnla 
hat ahaal& latlyeıılert11 dall'ede açılaa 

taame1I olramalara l'la olunıar. 

letenbul IS inci icra Mamtll'
ıjundan: Satılmasına karar verilen 

..,ee mar ı.: ıı.Jı elektrik motoru Bask.Q~ 

Fatih lklncl Sulh Hukuk Mah
kemaainden: Aksaray Hasanbaba 
Toprak •okak 7 No. lu zemin ka• 
tanda bir oda, bir taıhk, bir mutfak 
bahçede kuyuyu birinci katta iki 
o-ta bir ıofa bir hali ikinci katta 
iki oda, bir sofa, bir hala. bir JÜK· 
lükten ibaret kapı, pencere Te cam• 
lan tamaın 1925-5 lira kıymeti mu
hammeoelf bir bap al şap evin izalel 
ıuyuu iç 'o satılııcaktır. 1 - BHncl 
ertbrma 30 • 4 • 933 pazar günü 
aaat oo ilciden on altıya kadar icra 
olunacaktır. Kıymeti muhammenesl
nin y6z.de yetınit beşini tecavüz et• 
t.ği takdirde ıbale olunacak bu 
rniktnrı bulamaıaa ıon arthranın 
teahhüdü baki kalmak şartile ikinci 
artırması orı bcı nci gününe n,üu· 
dif 15 • 5 - 9J3 pazarteıl günü ayni 
ıaatta icra o un11cak Ye en çok 
artt ranın .O.tünde bırakı'acakur. 
ikinci arttırma iç n ayrıca ilan edil
miyecekt r. 2 - Şartname herkesin 
görebileceği bir yere uılmıştır. Faz
la tahl'6t için dosyasını herku 
g3rcbl lr. 3 - Tarihi ihaleye kadar 
•e·gi, icar• "Ye tekalifi sa resi hiue
darlara · aittir. Yüzde iki buçuk tel
Uliye ve müzayede pulunu müfteri 
verecektir. Arttırma bedeli peşinea 
ted ye edılecektir. Akıl takdirde 
farkı fiat •e muarlf bl lbflkQm ken
diıinden al;nacakhr. 4 - Meıı:kQr 
sayrimcnkul üz.er ndo lpotelıı Hhibl 
alacakhlarla herhangi b:r hak iddia 
edenler yirmi •Un :ıarfrncfa müracaat 
etmelidirler. Aa..ı takdirde tapu ılclll lle 
Nblt ol111acbkça nu .. bedellnla payl .. ma
aalldaıı hariç tutulacaklardlr. 5 - Arttırma
ya lttlrak edecek ıevat kıymeti muhamme
-•ln yU:ade yedi buçuğu nlıbetlnde taml
aal akçaaı d•pO ~tmc.erl ve ya milli bir 
baakanın teminat mektubunu rctinnel•rl 
9arttır. Talip olanlann bu fıtrnlt dalrulnde 
mllracaat etme eri l!ln olunur. 

Şiir Şataret ıevk Şayia Şer Şeref ı~·· 
Şiir Şataret ŞCYk Şayia Şeriat 

Şiir Şataret Şevk Şayia Şeref Ş.rtat 

. 
Istanbu) Güinrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
583 adet kasket ilanıdır. 

1 - Gümrilk Muhafaza ve Mnıtaka memurlan için 583 adet 
kask•t pazarlıkla imal ettirilecektir. 

2 - Kırdırma şartları kAğıdının tasdikli •uretlvl latanbal 
Gümrük Muhafaza Baımlidilriyetioden alınacakbr. 

3 - Pazarlık : GUmrUk Muhafaza BaımDdllriyetindelll Komi .. 
yon tarafından yapılacaktır. 

4 - Pazarblc: 30:3-933 tarihin• raıtlıyu Perıembe fllnG 
1aat 14 tedir. 

5 - Her iatekH blçilmrı bedelin % 7,5 ğu 
Takkat güvenme .. teminat,, larile belli saatten 
gelmeleri. 

olan 63 lira mu
eyyel Komisyona 

6 - Örnek ı lıtanbul GUmrl\k Muhafaza BaımOdtırlyetiodec:Ur. 
İ•tekliler orada 2örebilirler. 

Bürhan Cahit Beyin 
iki güzel romanı 

KÖY HEKİMİ 
Bir Çatı Altında 

Birbirinden meraklı 
Romanlar 

Beheri 125 k~ruş. 
Satıı yeri: 

ikbal KUWphanesl 

.. 

~ KIRALIK GAZiNO 
ArnavutköyU methur Akıntl 
Burnu gazinosu sahibi tarafın
dan kirahkbr. (Telefon 2ı369) a 

müracaat. 

Altıne1 lçra Memurlujund•n. 
Mahcuz ve paraya çenflme1i mukar-
rer bulunao e9yay1 beytlye 80 m&rt 
933 tarihine mUsad f perıembe gtınfl 
ıaat 16· 17 ye kadar Gl41:ıtada J\apılçl 
eıTarınrla Rnaul ıokağrnda 9 No. lu 
apartıınarıııı 6 No. lu dairesinde açık 
arttırma suretile aatılaeağından talip
lerin mahallinde bulunacak: memuru· 
na ınOracaatlan ilin olunur. 

NOTA 

Slr;l yükıek fiabn 
yabancı Radyolara 

mutaç •lma 

htanbul Yf!nt po.stane 
arkasında 'ffirklye Han. 

Dr. A. KUTiEL 
karak3y BlSrekçi fıranı aıraaında No. 34 

Yeni Neşrigat: 

GGrbOz TUrk çocuıu - Hl
mayel Eıf al C.ml1eti t.rafındaa 

neırolunan bu mecmuanın 76 ıaa 
Hyı•ı çıkmııtır. 

Trakyaepor - Edlrnede ayda 
ltlr lntlıar eden •• Trakrada ıporun 
llerlemealne çabıan bu mecmuanı• 
a ineli ıaym lntlt•r •tmlttir. 

Tahll•lye ldar••I - Tahllılye• 
eillğe ait f•nnl malQmat ve bil.ileri 
lhtlva eden sllıı:el bir eserdir. Bu 
eHrde memleketimla tablialyecllftine uz Dtıpoeu, ve aairc !? 1 l/9 lS T. pa· 

ur gOntl ~n:ı.t 18 ten it.ilınrcın Galatada 
)ıtuınhane caddesinde 60 52 No. lu 
dOkkAoda açık arttırma ile eatılaca· 
tınd m l11tiyenlcrio mezlı.llr gUn , e 
1aattl maballludo bulunmaları llAn 
olunnr. 

.-.ıııııı••••••••••••••I\.. l11rniııdcı tılr huf alık Musiki Mocmu~ı 
f E v R o J 1 N çıkıyor. Memleketimizin en tanınmıı 

ait mufa11al ma!Clmat mevcuttur. Bir 
çok re1huleri Yadır. Tabliaiy• MGdirl 

Zllylı Oebı.o askcrllli. oubesi ıdon 
aldığım cUulanımı r.ayl ettim. Yeoı-
elnt alac~~ımdaıı esk'el nio bU~mU 
1•t.ar. Oeb._e •.ravtancll 32!1 doğuıolıa 

Kadir lleıhınet (}tlu. Aıir 

FE V R O Z J N muılkiılnaslan un mecmuaya lıUrakf 
f E V R O Z l N temin edllmişt 1 r. letanhul Villyeti kar-

F EV f{ Q Z 1 N 91sında NUınune Matbaası, ahone kay-
dına hatlam1~tır. 

FEVROZİN 
FEVROZİN 

Grip in, ağrı ve sızısını '1 

dii~manıtJı,. ........................ .,, 
~on Posta Matbaası -
~ahibla Al' Ekrem 

N.ıriyat Mnuara ı HaJli L6tfi 

7etl tarfından neıredllmlttlr. 
ı, ve meelek ıerlllye•I -

Ankara Ga:ıd eoıtltllıO muallimlerin• 
den 1. Hakkı Bey tarafından yazılan 
Ye kitap yaaanlat kooperatifi tarafın• 
dan neıredilen bu eserin münderecatı 
araaında buıilnku me.lek ve terbiye 
cereyanlar.na .,. Maarlfçlllte alt 
latlfadoll yazılar vardır: 

Halkevl - Eıkltehir Halk.,.i 

l 

-, 
Resminizi Bize Gönderiniz 

... * Size Tabiatinizi Sögligelim 
Resminizi kupon ite gönderiniz 

Kupon diğer eayf&mıı.dadır. 

L----------------~ 

• 

44 Vedat Et. 
Zekidir. Söz 
anlar, yalnız 

"rt muamele 
)C gelemeı, 

hırçınla§ır, 
me n faatle rin
den ha§kalan-

nıda istifade 
ettirmiye mü
temayildir. 

43 Fatma Suz•n H. (Fotoğrafı. 

nın dercini istemiyor.) Ağır ha§b 
ve mahcuptur. Hususiyetlerini 
belli etmek İııtemez, Sokulgan ve 
girğin değildir. Başkdlarına ıtimat 

meselesinde ye muamelesinde çe
kinğen davranır. Temizlik bahsin· 
de titiz ve iktısada riayetkardır. 
Çok kimse ile \'6 çabuk ahbap 
olmaz. 

• 45 MUJd• H. Sevimlidir. Çabuk 

• 

müteessir olur, 
Sevilmek, ok
§&nmak ister, 
dargmhğa ta-
lı nıüJ ede-
ı yara

nı.ız, kırırı ve 
dökücü de-
ğildir. Tok 
gözlü hareket 
~der. 

48 M. Sellm Et. ( Fotoğrafının 

dercini istemiyor.) Zeki ve yara
maı.dır, fakat arsız değildir. Ders
lerile v" intizam kuyudalile pek 
meşgul olmak istemiyor, oyunu 
daha çok seviyor, oyunlard11 ele
başı olmak ister, fikirJerini ka
bul ettirmek için münakaşa eder, 
yiiksek sesle konu~ur. Parayı hol· 
ca sarfeder. 

• 47 N • D H. (Fotoğrafının der· 
cini istemiyor.) Asri cereyanları 
herkesten e\•vel tatbika kalkar. 
.Modaya tAbi olur, hayalini fazla 
işletir, ev işlerile yorulmak iste
mez, sinema yıldızlan gibi meş
hur olmak, ve sevgi yolunda 
macera kahramanı tanınmak ve 
kendisini heyecanlara kaptırmak 
ister. Başkalarının kederlerile 
alakadar olur. İzzeti nefsini fazla 
gözetir. Menfaatlerini yalnız nef
sine hasrf>tmez. 

• t3 8eyft Et. (T•l•b•) (Fotoğrafı. 

nın d~rcini istemiyor.) Atalgan ve 
cür'etkardır. fikirlerinin müdafa• 
ında münaka:.acı ve mücadeleci

dir. Çok evilmekten çekinmez, 
teşviklere, teşcilere kapılır. Tavru
bareketleri erbest ve bir parça 
da nüma) i}okarancdir. - ----~----------
· letanbu1 Be,:nct lçr• M• 
murlujund•nı Bir borçtan dola1ı 

mabcın: olup utılwa11 mukarrer bu

lunan o etJ•llnlD t-4- 9:18 cumarteıl 

gOnO ıaat 1 den itibaren Fatihte Çar

tambada (207) No. lıı hane önünde 

açık artlarına ıureıi!e ıufJzaylde yapı

lacağmdan iıtıyeıılarln yevmi muayyen• 

de mahallinde haı.ır ol&n memuruna 
m Oracaatları l'ln olun ur. 

tarafından ayda bir neşredil~n bu 
•Hrin 7 incı uyıat ıntipr etmlıtir. 
Bu uyıda ço<'uk terblyui ve mektep, 
lnkıllp Ye tnkdlpçınan bıırelced 

me v:ru u yu.ılıırla t hlcr vardır. 
Şehir ~ecmua•ı - Matbuat 

•ileti araaına yeni karatan Şehir 
mecmuaaının ılk •ayı•ı mutena renkU 
bir kapak içinde çıkmıfbr. 

Tıp OUnya•ı - Beılnci ellt 
mart 'Ush:uı lıırçok kıyınotll dı>ktor
lımn makaleleri •e ı.engln ıuuıu lu.t 
olarak lntlııır etmiıtlr. 



Yeni 

AS Pi R i N Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte tafımak için hem d·aha 

kolay, hem daha temizdir. 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol· 

mayan başka mamulAt almaktan 

EB 
korur. 

ASP 1 A J N 20 ve 1 tabletlik ambalAJlar içinde 
her yerde bulunur. 

lstanbul Gümr.ük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden : 

•20 Metre Yazlık elbiselik kumaı 

1780 • " " • 
1050 " Kaputluk kumq 
750 • .. .. 

J8j0 .. Aatarlık bez 
GIOO .. Çamaıırbk beı 
3JOO .. Kıhflık .. 
121ı Çift Ylln çorap 
540 " Kundura 
645 Adet Kilim 

1 - Yukarda JUılı •ıo,, kalem etya pazarlıkla ut·n alınacaktır. 
2 - Pa:rarhk iti latanbul Gllmrllk Muhafaza BqmDdOrlüğDn-

4ekl Saba alma komlayoau tarafandaa Niaanm •ı,, •İne raahyaa 
puar ıtıall uat 9 dan 16 1• kadar uzıyacaktır. 

3 - lateldiler lireti ıtl•enmelerUe o lflba Abnalma komt.
JODUDa gelsinler. 

4 - Nilmune, prtname •e eYHf klğıtları her ıDıı abaalma 
•omlsyonumuzda giSrtHebUir. 

Eskişehir Viliyetinden: 
Sarıköy • Mibalıçcık yolunun batından 4 + 397 inci kilomet

reye kadar yapılacak 101e • 5017. 57 • lira keşif tutarile 22·3-933 
tarihinden 15 Nisan cumartesi g llnll saat on beıo kadar kapah 
urf biçimile ek•iltmeye konulmuıtur. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin keıif tutarının % 7,5 utu olan 
377 liralık banka mektubu verm~lerl ve yapılacak ftin prtname, 
keıif, grafik ve •air evrakını görmek iıtiyenJerin Nafıa Bqmühen
dialiiinden aramalara UAa olunur. 

Uzunköprü Kaynıakamlığından: 
U:mnkfSprtı kazan hlk6met konağının tat kısmının inıaat ko

mlayonunda mal.afu kroklai mucibince inıaıı 20 Mart 933 tarihin
den itibaren 20 fDn mllddetle ve kapalı zarf uıulile mOnakasaya 
pkanlmlfbr• Taliplerha praitl anlamak llzere UzunköprDde mllte
pkldl infaat komisyonu riya1etine mtlracaatlan ilin olunur. 

SON POSTA 

• 

En müteklmil otomobillerin bir modeli olan V - 8 Ford 

.. arabası, size yüksek vites, mutlak emniyet, fevkallde 

akselerasyon, mükemmel yürüyüş ve konfor, kolay idare 

ve güzel hutut t~kdim eder, 

Yalnız şahsi bir tecrübe, Ford otomobilinin bütün bu şa• 

yanı hayret evsaf ve hassalarını takdir için klfidlr·. Bir 

otomobil almak fikrinde Öl masanız bile, bizzat dirksiyona geçerek Ford 

otomobili~i bir kere tecrübe etmeğe sizi davet ederiz. 8 silind1rl1 Ford 

arabasını lyJ tanıyınız • En yakın acentamıza müracaat .ediniz ve V ._ 8 

llrabasının tecrübesini yapmağı isteyiniz. Bu tecrübe. tarafınızdan hlC 

bir te~hhüdü tazamum etmeksizin yaptırılacaktlr. 

, FORD MOTOR coMPANV sxeoll.TS •NCi ısTX*NSUL 
• 

"Milli Tasarruf ve lktısat Cemiyeti,, diyor ki: 

"Yurtdaş, Yerli Malından Şaşma!,, 
Yerli Malların en iyisi, en sağlamı ve en ucuzu 

Yerli Mallar Pazarındadır 
Ankara'da ı lstanbul'da ı Samsun'da 

Çocuk•arayı caddesinde Bab~ekapı'da Ye Beyoğlu laUklll caddealnde Bankalar caddubacle 

IPIBİŞ 'te MAROKEN BİRMAN'lar 295 Kuruşa ı 
• 

Maroken Birman İPBKİŞ'in en 
ziyade benimsediği bir kumaştır. 

········~········ 


