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TÜRKİYE HAKKINI İSTiYOR 
Lozan Muahedeıinia Boğaz-1 lıçiler Ve işsizler Arasında 
1 K D "' • t• ilm ı· ı Kızlanmız Gazinolara Ve 
ar ısmı egış ır e ı. Barlara Nasıl Düşerler? 

Türkiye yerden Göğe Kadar Hakh- 11Gazinolara Garson Ve Hanende Ye~ 
. dır, Boğazlar Askersiz Kalamaz 1 tiren it idarehanelerinde Gördüklerim 

c....,.. 28 (H8IUll) - sıw.. 
lan bırakma koaferu• dla • 
mlhim toplaablanadaa Mrlal ,.,. 
b. Dllakl toplanbcla laarantll 
aatuklar aruıada orta1a ablu 
muhtelif fikir •• mltallalar U. it 
mllhim menu &zerinde duruldm 

1 - Konferamtakl SoYJet 
Ruıya murahbaaıma, birkaç gtıa 
•••el TOrki7e murabbaa tarafın
dan Oeri allrlllen çok mllblm ft 
alAkah bir aolctai11a1ara iftiralı 
etmeaidir. Filhakika SoYJet 
•arabbaa M. Doplehld, Tlrki1e 
He7etl Reill Cemal Hlllll 
BeJI* Botazlar w ... .. .. 
catlara bakkıada orta,a ablllf 
oLlata mltalealara liawetle 
ltlfralr ettiiial. Tlrldaı. .. .. 
...._. çok Wdl oWa ..... llJ-

"/'! 1 talıalarcla tolc lla1dacllr. Bo
~ -_. ...._...,, ıalla 
" amaml ....ı,.t ... ı .. 
lerl bt111mda pis 7aahf bir 
... rekettir. Loıaa 9aahedellnia 
hu hUIUltald bllk.....,.i detittl
rilmell, T8rld7e11la hakkı •eril
melidir.• 

Şar .. mahakbldlr ld konf .. 
ranua geçenkl umumi celaninde 
TOrk murabbaaı tarafaadan ka .. 
yetJI delillerle ortaJ• ablaa So
fular •• orda meYCGtlan meH
lelİDiD a1ancLrdaja ıeait alika, 
ka.yetial ıaad.. tlae utbr
IDlfbr· ........... 

1 - Konfer..- cllakl umu
.ı toplaalflll1la ortmya atıla 
......ı.ıw ea •lhimml Ullh 
htrakma pUaadar. Mallmdar ki, koni•- tllha• imdat ,., ..... 

~ J1. Doıald.ld ._. lds 11... mtrl:li~= 
llakdoaald taraİlnd• ~ · ı... --:-:-:-:-::-:-:;-:;-;-;-~--=-r::-=======·=-;;=:=~ 
tlliz plla1ada ordu me•cutlan 
•uunda Tarld,.ye çok u J• 
~· DOltum C•mal Ha.
ati Bey tarafıoclaa Uerl allrtllea 
ft baJl'et edilmell .......... 
meıelelere qtirak ediyorum. 
Cemal HlaD Bey Bolular 
ft Trakyadald ukerlilda teo-

• Ihtilis 

C.11ft1IW, 28 ( llıuul) - SlllAları BıNluna lt.on/er•n
•""• ıllba ••11ıl• ,,.,,,,.,,, •ilzlıbtwl•r ••na•ında · 6irçolc 
,,..,..,,1uı.ı,,,. 6illı•- ~ ,,.. .. ı .. ı .. ~i e/,.mmlgd 
Wrllmesinl, 6lililf lltilıeu.rbt •llsnl laakl""' nlılp olma•nı11 
temin edilmesini ıitldetl• 11#1 drmiifl•dlr. Ba /ildnle 6alıı
nanların ğzlerlne fire, milletler ,,,,,.ında miüa11ot olmadıkt;a 
Abam CttınigeU dablıa öllJme ,,,.IJcdnu/.,.. Almanga •• 
l.,,anga mrualıludları ıniüuııat ıne•lnlnd• l.rar fltıniıl•rdir. 

Nasıl YBpılmış? 
Şark Demiryollarındaki Hidisenin 
Tahkikab Mühim Neticeler Veriyor 

Şark ... ..,... ....... 1 
........ pkanl• 16 .. Jirallk 
litilll ...... ta ...... ,.., ... 

- ..... ,. intikal •tmlftlr· ilk 
t.hkikat De · m .. ral olu poU. 
ddaci pbe mldlrllll dla ...-
•ıia ılrllea bul mllala -· 
talar telbit •balt " ........ 
.......... elaemmlyetle -..ak 
-...muna laUHtmlftlr. 

Daha •••el haber ...U. ld 
talaldkaba aldata pnl ceNJU 

lnrlne birinci .. lkiacl ..... 
Wlet kifeal memarlanaclu S..t, 
kontrol dalnli mldllrl Kohea. .... .,.ttit Rafet' kolltrol 
me...ıanndu Alla, enak 
memara Murat Be,lerle .,..,. 
lardan Alçe Efeacli polll Daantl elaemlDlyıt ftl'llmektedlr. Dla de 
albndadır. Banlama latlcYabma ,....._ kontrol midir maaYlnl 

, Dil Anketi 18 inci Liste 

Dar, ar..tak hlr mri• .. 
dea çıktım. 8-k taYaDb. hozak 
datemeU. klta .. cluala Wrodea 
J• pdim. Kapının dlblade bir 
..... HUlll IOkak latllldeld
klpalncle bir dit- ...... Bat
lanada birer adam. Bu adamla.
dan birill, elkl blemleria dal
kavuk memurlan biçiminde. Ma
AIWI bAflnda bet an atilmakbm 
korkar gibi bir otarutu ..... 

Diieri akaine, iyi kıyafeti. bir 
lroca daire mllGiiae JU•fU ..
karUe bu harap odama lltll bot 
mauıı bqma yı.kıtmıyor. 

Odanm kenarlan kallaallma 
· mllddetlerial çoktan doldarmaı 
keitaldar, kuapeler, Andalyeler
le dola. ADdalyeler de eyi, kata 
kıyafetlerde. ,OUI çirkin ,ezlercle, 
her Jqb. kadınlar •• erkeklerle 
dola.içeri flrditim aman kapıma 

r 
• • 

clafiacla lkea lmlr-lt• •o1daraa 
ajulta cllıadL H.rk• 1ata. Ka
puua dibiadekl adam. aalceYb• 
tetkik ecleD bir im,._. dikkaı
th ..... ....... 

- Banma ..... ki...,, 
- Be, be. he, be. lte1clir 1 
- Merlaaba beyimi 
- llerhaba, .,..... ita,.. 

nmasl 
Ga.tercllil kltedeld ata 

1akiqtımı 
- Beyim, bana ( •••• ) it 

ldarehaneai delil mi? 
- Ent efendimi 
- Biz bir arkadatla ha 1Utte 

harada .a.lqtik te mll•acle 
ederaenl• biraz ohlracatıml 

- Eatağfurullab otura .... 
beyim.. işçi fillm mı ltiuack? 

- E•etl 
-ARlt W.-.ttl. ..... 

hanende? c o.... 9 •••• ..,,. .. t 

ObMe ....... ... 
lngiliz C..u•lan Nasıl Çabıblar 

il 
Irak Cephesinde ordumuz niçin 
bozuldu? .. 
Malatya.,da yetiftirilea lngi!b ca-
ıuslan l•tiklil Harbinde Anado
luya nasıl sokuldular? .. 
lstiklil Harbi esnasında çakan im-
yanlan kiml'er yapbrdılar ? 

* Bir 111Ucldetl111berl l119lls ............ t. 
•llyetl h•kk11ıcl• • ....llltd .. ......... 
8on Posbl, bu el ... dll clh•n ve latlklll hllrp
lerlncle bizi del•• arkacl•n vurmtp çalıtan 
lnglllz •- tefldllbnın faallretlnl ıa.teren 
•Dhl• v•llul .. r elde ebnlttlr • 
.......... lnglllz •••u Lawrence'ln .. ., .... 
de phfU bir Arep casu• Arap _... 
lerlnclen birinde habrabaı n....-mlftlr. SOlt 
Posta bu hlllr811 pek ,.1w1• nakle ..... 
11,.caldlr. 



2 Sayfa 

-----------------------· 
Halkın Sesi 

Esrar lptilasile 
Mücadele 

Earar, kokain 'l'e herofn g1bt 
.mOhyyifaUa eicldt ıoreth mtlca
del• ediliyor. h dehtetll sebtr• 
)eri kallanaalann adedi ualıyor. 
Bu huHıta Jaa'l\ımıa diyor kil 

Ali Bo1 ( Saltanabaıt Disdarf1• 
mahalleal 70) 

- Gudelerd• hemen bu.tın 
tunun bunu• Ozerl'lde esrar yaka
l11n.:ht1nı, eoalk *9eeek çafdakl 
•eoçlerin esrar yUı6nden mahkOm 
o .d.klM1r11 okuyorua. Pol:slerimla 
.. m .. herıh bir earu kahnıi N· 
.,yor. Eırar •• lliter •Jqteruca 
maddeln hanları kullananları meza• 
ra 7aklatlırıyor da farkında dettller. 
içki Anupada 111edeel lbti1acJar ar• 
•-na girmi.. Amerıka b1le birkaç 
aenelik bir tecrübeden eonra yine 
içkiyi kabal ıW. Fakat ur.1r Çinli
lerin, tptidat lnnnlann lçkbid·T. 
Yirminci uv Türkleri ar .. ıoda 
itayı• •eri adamlana bah111mU1 be
ni mOtee11ir ediyor. 

* HsGı Mıhmıt Ber ( Erttp lakelı 
eaddui 80) 

- Ç ol leria çok uld medealyet-
1..S nr. fakat bupa be mllyoalak 
kitle bir aTUç J •JHM- eairi olayor. 
O. yazJyet Lep Çialileria earu H 

afyoa .ayD·-· .. , ...... dan u~ri 
1r•liJ0r. E..rar .,. •it• •Jllfilll'llCtl 
ıeblrlerin tesiri pLı.Jarda kalmaz. 
Çooak)ara da ~· Eter ._.. ap .. 
ler keadileriae aC1m1JorlaHa bari 
çolak çocaldan•-. Tlrkllt• aca-tar 
da bu feaa lauyda• Yas ~lo. 
Beace .. ,., s,.ek lnaanıa Mde 
k•dlDDI 41.tl• bit• ... u.ı .-... 
lemui cle ... ktir. 

• Ethem Bey ( Kumkapı Ntıanca 

~'ddeef 89 ) 
- Esrar, afyon, Heroln, morfin 

lşı!ı.lig"n çoA-almuı, Udnc:•i, mtlıki· 
rat f iatlerinin faslalıjından n:nç 
bu.uynr. Rakı alamıyanlar boyalı 

bplrto 1ç"yorlar. içki mlpt~lllennı 
bu l'fbi fena zehirlerden kurtarmak 
için Müıkirat lnbiear ldarul çok 
ucua bir 1'evi içki daba yapmalıdır. 

* Bamtt De} ( K11pal ıtartı M ) 
- Geçen alln Edlrnebpıda ur

ların bir kovutu nda bir ceaet bulun• 
mut• Bu adam boyalı l.ptrto lçtitl 
için burada alüp kalmıı. Bu akıbet 

urar n iıpirto içenleri korkutma• 
hdır. Esrar iç en erin bcni:ılerindı 

kan kal ma&, çocuklarını a11eferine 
yardım edetnez olurlar. Kanunları· 

m r.dak i ağır ce:ıtalara ratmen bi ' 
ber giln esrar içenlerin bulunma•na 
lnıan f Bf yor. ·----

Hikrııet B. Rahatsız 
Müddeiumumilik baı mua'rinl 

Hikmet Bey rahatsız olduğu için 
iki güudenberi daireye geleme
mişt ir. 

Tiftik Satışı 
Ru~lar namına piyaudan otu:ı 

•ekiz koruf Ozerinden tiftik Alnı• 
maktad·r. Yapağı fıatı 42 kuruı, 
ince afyon tm iki liradır. Tiftik 
•e afyona alıcı vardır • 
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Ölümle Tehdit Etmiş! 
işinden Çıkarılan Bir Amele Usta

başısını Öldürmek istedi 
Don ıehrlmiıde birkaç zabıta hldi ... I olm°" 

ba meyanda bir de 6llm tehdidi hAdiıeai kayd .. 
dilmiıtir. Tehdit bıd-.ı 1ö1Je •eçmiıtir: 

Tiltnn lnhiıar ldareıinin Şehreminindeki depo
.unda Phıao Zeki i1mUıde bir amele bwıdaa bir
kaç gln evYel lfindeu çılcanlmqtır. Zeki bu hAdise 
lıerine müteessir olmuş ve kendisinin iıteo çıka
rılmauaa sebep .olan uatabqıya tecavb •tm~e 
kalkıımışbr. Bu amele dnn uıtal>aşı Mehmet efen· 
dinin rolauu beklemi,, Mehmet efendi evine gitmek 
tııcre aralık bit ıokağa saptığı zaman arkasından 
yetişen Zeki hemen liJAbım çekmiş ve uıtabaııoın 
lzerine Jllrllmü,ıtır. Mehmet efendi bu tecavüz 
lkarpnada kendiaini mOdafaa etmek iıtemİf, fakat 
Z.1d • MDI 61düreceğiml • diye &zerine yUrUyünce 

adaba• lcaçmıJB bqlallllfbr. Bu ıttrada Jetltm 
polisler Zekiyi yaka1amıı1ardır. 

)#. ŞehremUıinde mektep ıokağanda Süleyman 
pqa babçoaiDde bir duvarm dibiDde yeni doğm111 
bir çccuk 61n• buluamoftur. Zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

Tohumculuk 
Trakya'da iyi Cins Arpa 

Elde Edildi 
Haber aldığamaza gire Y •ıil

klyddd tohum wah iataaiyonu 
latanbul Te Trakya mmtakas ada 
ı.e. •erİ• Ye hem de hi.racıhk 
aokt .. adan çok yüksek kıynaetto 
beyaz arpa to)ıumlan elde etmiye 
maYaffak olmuttur. Bomoatl mD
eısesesi bu cioı arpayı diğer ar• 
palardan okka bqıua kırk para 
fazlasına a1acağm1 fimdiden 
iıtasiyona bildirmiştir. İstasiyonda 
mu..,affak netice Yeren buğdaylar 
arasında Erganiden Ye Sıvas1:an 
getirilerek Oretilen •ert buğdaylar 
yardır. ÔnOmllzdeki •eneden iti
baren köyltıye mühim miktarda 
tohumluk dsğıtılauk n her köyde 
yalnız ayni çqit arpa Ye buğday 
bulundurulmasına çahplacaktır. 

İıtuiyonun timdillk beı yil'ı dö
ntim tarlası Yardır. Bu miktar bin 
d6nUme çıkanlacaldır. Aynca li
boratuvar tesisatı da yapılacaktır. 

Tashih - Birkaç gftn evvel 
"Yeıilk6ydeki tohum iıtasyonu,, 
eerlevbah yaDnın ıon taraftannda 
biodiba otu kelimeleri .. Hintyağı 
otu ,, olarak tashih edilecektir. 

1 O Lira Verdi 
Kocaıı öldüğü için• çocuğunu 

aatmıya karar veren Beşiktaı!ı 
Hatice Harnma Büyükadada iamini 
bildirmek iatemiyen bir zatın 
gaıetemiz •aıılasile 5 lira vere.i
ğini yuımıtlak. Bu zat kadmcağ za 
5 lira daha teberru etmiıtir. 

lfı. Samatyada ot:ua11 Madam Etiman iaminde 
bir kadın fincana bakmak 1Uretile falcılık yapar
ken ya\talanmııbr. 

lf Sabıkalı Rahmi Beyazdta paıtırmacı Ana1-
tu efendinin dlikkioıoa g.İl'•rek ~kmeceden g lira 
Çtılmlf, yakalanmqbr. 

lf Küçükpazarda bir kahvede flipheli yazfyıtte 
oturmakta olan lnebo1Ulu Sabri isminde birinin 
&zerinde bir mikdar esrar bulunarak mllaadere 
edilmiştir. 

Takas Usu/ile 
• 

Peynir ihracı 
• 

lsleniligor 
ÔğrendiğimİH göre pey..W 

tacirleri yakmdrı fktısat Veklleti
ne m6racaa\ edecekler •• ~yni
rin de takasa tlbi tutulmumı 
iıtıyeceklerdir . 

Peynircilerin ı~ylediğinc göre, 
muhtelif •ebeplerden dolayı Yu
namıtan, Mıa r ve Suriyeye pey
nir ihracatımız kıımen aza1m11br. 
Peynirciliğimiıe inkişaf Terme'k 
için peynirin takas uaulile ibnç 
edilmesi faydalı olacajl ileri ıil· 
rülmektedir. 

Piyasada eaki ·Hı ıyı pey· 
nirJerin tenekesi 450- 500 knrU§• 
tao, yenilerin dört yUz kuruıtan 
•at ]maktadır. 

Kaçak Çalışan Kaytklar 
Dün gllmriik muhafau baı 

mOdittlllğll memurları limanda 
tezkere.Jiz çall§AD mot&, kay.ık 
•e saire araıttrmıtlard1r. Enetce 
yakalanmıı olan otuz motör ve 
kayıktan baıka dUn de on kadar 
kayıl< ve motör yakalanmııtı. 

Kurban Bayramı 
lstanbUI Mftftillüğlhıdeo: 
4 Nisan 933 Salı günU Zil· 

hiccenin dokuzuna 111üsadif ol
duğundan arife, Çarşamba güua 
.de kwrbanbayramı olduğu ilin 
olunur. 

BAYRAM 
s 
6 

11 

NAMAZI 
D 

12 
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in hisarlarda 
Yeni Bütçe Geçen Sene 
Bütçesinden Biraz Farklı 

lnbisarlar Umum MGdürO Hllt
nll Bey yanında mubuebe mD
dllrll olduğu halde Ankaraya 
gitmiı Ye heniz dlDmemiftir. 
Hnann Bey yem 11ene batçe•inl 
g6tilrmllıtllr. Öğrendiğimize g&-e 
yeni bntçe ıeçen aeaeldoia he
men aynıdır. Ancak idare yeni 
sene nrf .nda Defl'İJat w flitüa
leri temizleme ifler.iaA geniflet~ 
cek6r. TIUlnlenn böceklerini t .. 
mizlcmek için Avrupadao yeni 
cihar.lar 2etirtilecektir. Bu ..k
atla Oaldldarda iki ylb eHI bin 
liraya bir bioa ubn alanllllfbr. 
Aynca Türk tiitOnler:I " -.iaa
ralanm tanıtmak içia muhtelif 
Hunlarda DCfl'İyat yapılacaktır. 

Esham Piyasası 
Borsaya yaz lı bazı esham 

Ye tahTilit n fiatleri yftk.elmiye 
başl amıştır. Dnn düyunu muvahhi· 
de 57ıt75, mUmessil Anadolu 53, 
Atıadolu tahvilatı 243,60, Anadolu 
lınse aenedi 24.70. Ram~li şimen
diferi 4, 70 den muamele görmüş· 
tür. 

latahassıs lzmire Gitti 
Uz.un müddettenberi latanbul 

.. mrüklerinde tetkikat yapaa 
Amerikalı gt\mrük mfttebass sı 
burada!<i tetkikatını bitirmiş, iz-
mire gitmiJtir. Mfitehuauı lzmirde 
de mun boylu tetkikat yapacak
t ır. Ba tetkiklerden 11<>nra rapo
runu 1nbiaarlu Veklletine Yere
cektir. 

Günün Tarihi 
1"'.9!1--- ... 

Sis 
Deniz Ve Kara Seferlerini 

Güçleştirdi 
Gece bathyan mı b&ü dnam 

etmeiEtedlr. s:. ıok kabadır. Bitin 
,...,_ ..ı.rıert clurmuttur. Karada 
Wle otom.w& ılbl Miratli Haaitl 
••ldJ7e Hferlal aOçlGkle yapılmak• 
tachr. LlmuH .. •da " ıeLlrde •fı 
rl&ilaclea blr kaza olmamıtbr. 

Tatebeler Ve Bayram 
l>arG!fünua tal•beal ile Mnb.

.. n Ticaret Mektebi talebelera.. 
den bir kıımı bayram tatillerJnl 
sıeçirmek •zere pertembe ııünG Yu• 
••i.taaa flclec:eklerdir. 

Cizli EmlAk Aranacak 
Gayri mlibaciller cemiyeti 

Anadoluda gizli ~alm•ı meb'lllc 
emllki arayip mey<lana çıkarmall 
ilnre bir heyet teşkiline karar 
vermittir. Heyetlerin azalarına 
ayda J5(). 200Jira verilecek ye 
beyetlw dört ay çal •şacaklardır. 
Mut gayri mnbadillcr namına 
Ziraat bankB11nda bulunan par ... 
dan verilecektir. 

Reisicumhurlar Arasmda 
Ankara 29 - :ReieicOmhur Gaal 

Hs. ile Yaman Reiaic:ümburu M. 
Zalmiı aruında Yunan milli bayra· 
_. müaaaebetile doıtluk telırafları 

teati edilmlıtir. 

Ad1iye MOsteşarı 
Şiıll çocuk hashnulndo tednl 

edilen Adllye Mlsteı~n TeYfik Nalif 
Bey ifl ol••tt•r. Yaran Ankua1a 
dM.eektlr. 

Hahr Sordurma 
A..bra, 28 - Gazi Ha. BetJ•• 

Yerleri •.aaıtaıile Sıbbet yurduada 
lıaıta bulunan Japonya bilyük elci· 
aiabı •bhatinl •ordannotlardır. 

B.t•ekil 1-•t ~ da biud 
elç"yi zJ1aret •• af:yet temenni ... 
mlflerdir. 

f'.ırka Grupu 
Ankara, 29 - C. H. F. ırupu dCla 

ı3t,ed,ın sonra t9ptand1 n Bapektt 
ı.~et Patanın •Hahları naltma kon .. 
feraaal Lakkmda Y•rd 11 iıabab din
leadl. Grup .obli1raeyon faizlcriadu 
lkaı.aaç nr1riıl alınm~m.a1ı hakkın• 
daki kararı tanlp etmı,t1r. 

Hah TtlccarJan 
Halı tnccarlan Rıhtım Şirketi 

mtlmesa:Ueri d._ Odada içtima e• 
.re'k laalı tarifesinde yüade elli tea:ıd it 
"J•P''"' .. ' etrafında koouı:nuıJarclar. 
Şirket mOmea1illeri bu tenzilitın 
kabil olmadıtını aöylemişlerdır. 

A'man Tüccarlar 
Alman 1anayl Ye tıcaret erbabın• 

dan mürekkp bin kitiıik bil' kafile 
bir mayı1ta telarlmlze ıelecek, A .. 
kara. l&mlr, Bana ve bOtiin GarM 
Anado1uyu gc:nre~ 6l1 mayısta Al
manya'ya d6necekhr. 

Tünel Ve RJhbm Şirketleri 
l'uHl Şirketinin işletme hesabı 

zararla kapanclıtı içba ıirket W...· 
duları.. be aeae de te.-k t~u bdafdtl-
mıy~bl'. Rılllun Şir atı eye 
umamiye•i 932 pllnçoıunu bir mll
JOll kliaur frank :urarla taıtdllı 
etm14tlr. 

.So_n __ R_o_s_ta_n_ı_n_R_e_s_im_lı_· _R_ı_·k_i_g_•_•_i_: _ _., ____ ~_a_z_•_r_O_ıJa_H_a_sa_n_B_e_y_Dl// __ • __ o_r_KJ_i: _ __.] 

- Bu meaelı de tıpkı Ka.,ra 
Ue Tilkl hlklyni•• ben:ıiyor 
Huan Bey. 

.•• Bir peynir parçası çalmlf, 
uz.un mUdc:et uçtuktan sonra bir 
ajac.• daJ aa J&oamUJ.. 

..• Oradaa aeçe• bir Tilki de 
"uro..s ıkla Kargayı eöylet.mif, 
perniri yemiıl. 

Hasan Bey - Kara• • .a..k
kak erkektir. 

- Nereden blldJa Has n B.? 
- Diti brna •zun nı ·· ddet 

gagası kapalı c l .rak (1) bi, ~ 
Wlir ıni aziı.i& 
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Buhran Hakkında 
Başkaları 

Ne Diyorlar? 
• 

M. Davis Bartout 
•;abak Ba9vokillerdeu 

Hastalık ağırdır, çok ajud•r. 
F cvkallde ehemmiyetli hizmetle· 
rin kıymetlerini azaltmaya çalıı· 
makıızın söylemek llzımdır ki 
yaziyet J 926 dakinden çok daha 
k•rııık, çok dafta fecidir. HAdl· 
ftler, bir para nkaaı yahut bir 
huine kifayetsizlii'i hududunu 
atımştır. Buhran daha uzaktan 
gelip daha yükseğe gitmektedir. 
Aııı.ğı yukarı, daimi bir ibtilAlklr 
•aziyet bldia olmuıtur. Çnnkl 
öyle ya•at •e ıeasiı lhtililler 
vardır ki 1ararları bir darbe ile 
Tukubulandan daha bUytıktUr. 
Ne iılm verilirse Yerilıin, gOnlln 
birinde, cllmhuriyet kanunlarını 
uıun zaman mühmel bırakılmıı 
umumi menfaat ve sellmetin 
hizmetine koyabilecek irade ve 
~asıtaya malik, az kalabalık, 
fakat mllttebit ve karar aahibi 
birkaç kitiden mlirekkep, bir 
nezaret veya bir komite IAzım· 
gelecektir. 

• M. Joseph Caillaux 
" Hülyaya ne bac"t. Avrupa· 

da niıbl bir ıiyasl iıtikrar tees
allı edecek olaa ve hattl -
belki en nazik bir mesele olan 
- para istikrarı tahakkuk etse 
bile ikhsadJ bakımdan kapanmıı 
olan buhran, talik edilmiı olup 
defnedilmi~ olmıyacaktır. 

... Vereceğim konferansın bir 
f'&ycsi vardır: Fikirleri uyandır· 
mak •e aynı zamanda ıunu an· 
lamaları icap eden gençlere, da-
ha doğrusu genç kaf ah adalD" 
lara hitap etmektir: Hali hazırda 
yeni bir iktaaat meydana reliyor. 

Anlaşıldı. 

Ayan Reisi M. Jeanneug 
(17 ikinci k&nun nutkundan) 

•tılerin başlad·ğını göıteren 
allmetler, hakikatte de olduklan 
ıılbl, zayıf Ye ıeyyal olular dahi. 
temenni edelim ki. umumi bir 
kalkınmanın ilk iıaretlerl olıun. 
Eter böyle değilıe, iktıaadt ni
zamımuun artık 6mrlloll ikmal 
etmiı olduğu iıpat edilmit demek 
olacaklar ... 

Tashih 
istatistik Rakamlar1nda 

Bir Kelime Yanhthlı 
2ı tubat tarihli gazetemizin 

0 Herg0o" alltunuoda iıtatiıtik 
yıllığında neler gördOm" aerlev
haıı altında devlet yıllığından 
aldığımız bazı malGmab yazarken 
iki ismin biribirioe karıımaaı ytı
sOnden, makalemizin batalı çık· 
tığını gördtı 1!". Biz 931 aeneainde 
Ankarada muhtelif baatalıklardan 
12,564 kişinin öldliğOnll yazmıttık. 
Halbuki bu miktar yefiyat Ankara• 
da değil latanbulda •ukubulmuttur. 
Birinci iaim karıımaaı bundad ır. 
Aynı yazıda 931 senesinde 1.
tanbulda 31865 kitinin öldüğilnil 
yazmııtık. Bu vefiyat ta lıtan
bulda değil. Türkiyede olmuttur. 
ikinci iaim karıtmaaı da bunda
dır. Yazımızı tertip eanaaında 

latanbul yerine Aokar•, TOrkiye 
yerine de latanbul yazmak 
auretile gayri ihtiyari olarak 
yaphğımız bu yanlıılıktan dolayı 
özllr dileriz. 

Resimli Makale 

Bilgi maldan iyidir, inHn ma ı ı 
kaybedeb :Uı, çaldırabilir, bir yan-

ıııoda yaktırabilir. Fakat bilrt ka}• 
bolmaz, ç11hnmu, yanmaz. 

, 

a Bilgi Ve Mal I a 

Bilgi paradan lyid r. Para b :te• 
bilir, para ite yararuıyab"lir, para 

kıymetini kaybedebilir. Fakat bilsıl 
b:tn eı, kıymetini kaybetmez. 

Atalarımız bize demitler k ': B lgi 
&.olda altın bllez ktir. Bu bileziği ko· 
lunda taşıyan kimH her .akit mu• 
vaffak olabilir, h çbir vakit batka
•ına muhtaç olmaz. 

= 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 
Ingiliz 

Dün 
Hariciye 
Cevap 

Nazırı 
Verdi 

CENEVRE, 28 Q( A.A. ) - lngiltere Hariciye 
Nazırı M. John Simon silah bırakma konferans nda 
lngiliz plAnını mUdaffa için ıöz aldığı ıarada Türk 
noktai nazarına cevap olarak ıu beyanatta buJun
muştur: 

mOnhaaıran Avrupa kıt'ası orduları için derpiı edi
leıı hususi rejime tAbi tutulmaaını teklif etmenin 
muhik olacağına emiu değildik ve tunu da 
ilave edebilirim ki, bu hususta Bilytik Britanya 

- Muhterem Ttırk murabbası, beyanatında ln
giliz vesikasına Avrupa efektifJeri cetvelinde TOrki
ye'nin ıikredilmemit olduğunu ifade Ye hatta bunu 
ıiyaat bir manayı tazammun edebileceği ıuretinde 
tefair eyledi. Gerek kendi memleketim, gerek, 
tabir caizae, Tnrkiye'deki dostlarımızın menfaati 
namına bu bapta Yarit olabilecek herhan2i ıul 
tefehhilmU izale etmek isterim. 

Hllk6metinin yaziyetile TUrkiyenin vaziyeti 
araıında her iki memleketin de Avrupa 
k.t'ası haricinde batbca menfaatleri olması nokta• 
ıından mUıabebet vardır. Eğer bu buıusta yanıl· 
mıtsak Törkiyenin cetvele ithal edilmiı bulunma• 
ıının hiçbir manaaı olmadıtını muhterem Tnrk mu
rabhasının bilmesini isterim. TOrkiye emin olabilir ki 
eğer Türk btıkGmetinin arzusu bu merkezde iae Tllr
kiyeyl mı&vzubabiı cetv,ldeki liıteye ithal etmek au-Cetvelimiz! tanzim ederken Türk mUsellAh 

lru•vetlerinin kısmı kOlliıinin bizim anlayııımıza 
ıöre Avrupa kıt'allmın haricinde bulunmaaını 
nazarı dikkatte tutmaıtuk. 

Binaenaleyh TOrk orduıunun heyeti umumiyeıile 

retile herhangi bir hatayı tashih huıusunda teırikl 
meaaiy• çok bahiıker bulunacağız. Tllrkiyenin 
lillbları Ye ıillhlı kuv•etleri muahede ile tahdit 
edilmem ittir. 

Bir Tekzip 
SS inci Sovyet Alayı 

isyan Etmemiştir 
MoıkoYa, 28 - Sibiryada 

Doriyada bulunan 55 inci alayın 
uyan ettiğine dair Japon mem
balardan aızlln haber aıalıızdır. 
Eıaaen bu alay Doriyada delildir. 

Yolsuzluk Mu? 
ltmlr, 29 ( Huıuıl ) - Aydın 

demiryolu levazımında mllbim bir 
suiistimal meydana çıkaralmııtır. 

Müfettiıler kasa ve defterlere 
Yaz yet etmlttir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Kaymakamlar Arasında 
Ankara, 29 (Hususi) - F o'ça 

Kaymakamı Gafur Bey Tireye, 
Silvan Kaymakamı Haşim Bey 
Kızıltepeye, Havran Kaymakamı 
Mu•tafa Bey Çala tayin ediJ. 
mitlerdir. 

Suryedeki Em1akimiz 
Suryelilerin Tllrkiyedeki, TOrk· 

lerin Suryedeki eml&\lerinin ta .. 
fiyesi için h0k6metimizle Fransa 
araıında aktedilen ltilAfname 
mer'iyet mevkiine glrmit ve kon
ıoloıhane alAkadarların 15 hazi
rana kadar talepname vermele
rini ilin etmiştir. 

Gazi Hz. Ve 
Yeni Türkiye 

Viyana, 28 - Avuaturyanın 
sabık Ankara Sefiri M. Ogilıt 
Kral Türkiye hakkında •erdiği 
bir konferanıta, harpten ıonraki 
Ttırkiyeoin lnkişafıodan ve bDyDk 
Gazinin icraatmdan bllyllk bir 
takdir ve bOrmetle bahHtmif, 
tiddetle alkışlanmıştır. 

Kontenjan 
Başka Bir Usul Buluii'dÜ 

Ankara, 29 (Husuıt) - Kon
tenjan aistemi terkedilmek Ozere
dir. Bunun yerine deyletlerle 
ayrı, ayrı anlaşmalar yapalacak· 
tar. Kendilerile anlqtığımız melD" 
leketlerdcn gelen mallar konten· 
jao harici çıkacakt!r. 

Büyllk 1&0al tesıaata tarafından 
getirilmekte olan makine ve 
malzeme kqntenjan harici çıka-

caktır. 

Ziraat Kurslan 
Ankara, 29 ( Huıuıt ) - ilk· 

mektep muallimlerin• tatilde 
zirai l<uralar açılma11 tı.kkın
da Ziraat •• Maarif Vekiletlerl 
tarafından derin tetkikat yapıl
maktac!ır. Bu huıuıta Mecliıe bir 
1 l ıil.a verileceldir. 

Çorum' da 
Ezancıların Muhakemesine 

Devam Ediliyor 
Çorum, 29 (Huaual) - Dlln 

de ağır ceza mahkemeainde 
Amaayah Mehmet ile Reaull Ye 
Murat oğlu Ali muhakeme edil
miılerdir. Maznunların auçlara 
bakkmda mahallinde lıtinabe ile 
ıabit dinlenmesi için muhakeme 
batka ıOne bırakılmııtır. 

Kazanç Vergisi 
Ankara, 29 (Huıuıt) - Blltçe 

Encümeni kazanç Yer&iıl hakkın
daki llyibayı niaan ortuında 

heyeti umumiyeye ae•kedecektir. 

Afyon inhisarı 
Ankara, 29 (Huıual) - Afyon 

birliği yerine bir Afyon lnbiaar 
idaresi teaiıi hakkında hazırlanan 
llyiha bugünlerde mecliae verile
cektir. Afyon tacirleri 31 mart 
nihayetine kadar ellerindeki istok 
afyonu ihraç etmiı olacaklardır. 
Bu mtıddet l hazirana kadar 
uzatılmııtar. 

Türklüğe Hakaret Takibab 
Yataklı Vagonlar Şirketi MO

dtırlerinden M. Jannone hakkında 
takibat yapılmaaaoa BDylik Millet 
Mecliaince i~in verildiği için bu 
huıuıtaki evrak ikinci mliıtantik· 
liğe tevdi edilmlttir. 

Esrar Satanlar r 
75 Kilo Esrarla Yakalandılar lSTER İNAN iSTER - İNANMA! 

Gümrük muhafaza bqmildllri
yeti memurları dJn gece Orta• 
köyde dokuz numarala Dikranın 
eYinde yetmiı brt okka e1rar 
yaka'a:nışlarc'ar. Esrar Mısıra 
KÖnderilmtk llzera ayakkabı man
tarı ıekliDde haıarlanmıftır. Üze
rinde. "kudret,. markua •• elce-
tra kelimeli nrdir. 

Bundan 17 Hn• evnUne at 28 mart ıOnOnGn ha· 
berlerlnden ik alni 4uraya yazıyoruz: 

+ AjçaH Hnaaın bildirditine ıare uzun meaıilli 
toplar ile 125 kilometreden Par '•in bombardimanına 
denm edilmekted·r. Şehri meı1dlrun dGnkG manzaraa& 

ISl'ER I AN 

1914 HnHI Atuatoıundakl dehıetli manzaranın ayni 
olmuttur. 

'* Don uat d5rt buçukta Daratfanun konferanm 
aalonunda Ziya Gaka1p B,.y tarafından "Medeni inti
bah.. menulu bir konferans verilmlttir. 

N N "---_:,.. ______ _;..,_____________________________________________J 

Kıs sı 

Bizden Amerika'ga 
Göç Eden Moda •• 

'--------- A. E. 

Karı koca, ikisine de a1nl 
derecede' bağlı olduğum bir aile 
vardar ki, yirmi ıenedenberl 

tüten ocakları, o ocakta pişen 

yemekten biıae bekliyen bir 
çocukları olmaaıoa rağmen bir
denbire aönmlittür. Artık kadın 
batka çatı altında, erkek batka 
çatı altındadır, çocuk ta bu iki 
çat.om araaındadır. Ancak ayda 
bir defa, o da mahkeme huzu
runda birleşirler, Ye bana raatgel
dikleri zaman bu aynlma itinin 
bu kadar zamandanberi bitmemİf 
olmasından tiklyet ederler. Fakat 
bu aabah masamın Ozerinde bul
duğum iki aa~ırlık bir mektup 
bana 6ğretti ki, aileyi yakan 
ihtilAf bitmiı ve yirmi aenelik 
ocak tekrar tlltmiye başlamııbr. 

Ve eminim ki bu aktam bir 
ıofra kenarmda birleştiğimiz u
man, kadıo da erkek te botanma 
itinin derhal hallin• imkln ve~ 
miyen kanundan •e bu kanunda 
yaı;ıh ar.amt mllddetlerl kullanan 
blkioıden tOkranla bahsede
ceklerdir. 

• 
Bu bldise bana botanma it-

leri bakkmda geçenlerde gör
düğüm iki istatiatiki habrlattL 
Bu istatiıtiklerden birinciai bize 
aitti. Medeni kanunun kabuliln
den ıonra bizde aynlma hAdi
ıelerlnln yıldan yala ekılldiğini 

gösteriyordu. ikinci ittatistik IH 
Amerikalılara aitti. bllilda bo
ıanma itlerinin ılttikçe arttı
ğını a&yl6yordu. Anlqılan tek 
kelime il• bir aileyi yıkma lmklnı 
bizden çakmlf Ameırikaya gitmlf"' 
tir: Bir eYet, bir bayır içia yılo
lan aileler ılSrlllmektedir. 

• 
Biıdea Amerikaya 16ç edea 

aadece botanma ayrılma kolay
lıjı değildir. Botama ile birlikte 
kad•na Yerilmui icap edea 
niklb parua da 1enl dDnyaya 
yerleımif, yalnız eaki dDnya
dan yeniılne tqınarken adını 
değiıtlrmİf, niklb yerine tazminat 
lımini almııtır. Doğru mudur, ya
lan mı, pek bilmiyorum. fakat 
Amerikalı meılektqlarımın ı6y· 
lediklerine bakılaraa yarım dOzine 
erkekten ayrılan Ye yanm dllzine 
tazminat yahut ta nafaka alaa 
kadınların adedi aayılamıyacak 
kadar çoktur. 

Ayrılma arzularının aebeple
rine gelince: Ev•elce bizde oldu
ğu kadar hiçtir: Efendi gece 
horluyor mu, buyurun mahkemeye. 
yemekten aonra geğiriyor mu, 
yazınız talak latidaıını.I 

• Unutmadan a6yllyeylm: Yeni 
dllnyada ayn ima arzusunda 
bulunanlar aadece kadınlar 
değildir. Bu sahada erkeklerin de 
mtıbim bir mevkileri Yard.r. Hem 
de ne Hbeplerle ? itte ıiıe mah
keme de cereyan etaıit bir 
muha•ere: 

- Zeycenlzden niçin ayrılmak 
iatiyoraunus ? 

- Çllnkll algara içiyor 1 
- Bu bir aebep olamaı, bu-

gün liao talebelerinden bqhyarak 
ihtiyar ninelere Tarıncıya kadar 
blltlln kadınların atıılaranda 
alet vardır. 

• MnddeiDln mahkeme relıln• 

verdiii cevaba aıremedina. faut 
( Devamı tlleaneu .. , (ada ) 



Memleket Manzaraları 
,j 

Za/ranbolu 'da 
•• 

Çavuş Uzümü 
Çıkaran Bir Köy 

Zafranbolu (Hususi) - .. Yazı ,, 
köy Zafranbolunuo ıarkmda ve 
yarım saat ötesinde dört yüz evli 
bllyllk bir köydUr. Köyde beı 
dershaneli bir mektep vardır. 
Köy ahalisinin baılı ca işi çiftçi· 
Jik Ye bağcılıktır. Vaktile köy 
bugünklinden bir kat daha kal~ 
bahk.. adeta bir kanba kadar 
bOyükmfiş. 

On iki aene içinde k6y iki 
bOyOlc yangın felAketi geçirmit 
ve bugünkü köy eski köyiin ye
rine hemen hemen yeniden ku
rulmuştur. 

Bu köydo bol vo tatlı ıuyu 
olan on çeşme vardır. 

Köyün etrafmdaki tarlalarda 
bir takım düz duvarlarda kullan· 
mıya elverişa taş!ar çıkmaktadır. 
Bu taşlar köylünün taş işleme 
lflerinde do bir haylı ilerleme· 
aine vesile olmuştur. 

Köyün ıarkmda Araç çayma 
akan Eflanı suyu kenarında çok 
l'eniı bağlar vardır. Bu bağlarda 
her nedense köylll eskisi gibi 
emek verip ihtimamla çalışmıyor. 
Hele bağlara son zamanlarda 
arız olan flokaara haylı tahribat 
7apmııtır. 

* Zafranbolunun bOyllk köyle
rinden biri de Bulak k6yOdQr. 
Bu köy kaza merkezinin ıimaliodo 
•• yanm saat ötesinde Durna 
k6yüdilr. Buköy kaza merkez.le
rioin §İmalinde ve yarım saat 
lteaindo Durna ormanlarının 
eteğinde kurolmuı olup harici 
•ca dahili ~örlln0t8 Ye bilhassa 
haYası ve •uyu eısiz denecek 
kadar gUzeldir. Bulnğın bol aeb
•• ve meyva yetiıtiren bahçele
rini ZıtfrBnbolu babçlerini ıulayan 
ivıa·ra suyudur. 

Bu k~yün ahalisi çiftçilikten 
dyade dülğerlik ve marangozluk 
fibi in~aat itlerile uğraşmakt~ 
dır.. para kazanmak için köyiin 
erkekleri müsait m~vsimlerdo 
azak yerlere gitmektedirler. 

Köyde beş dershaneli bir ilk· 
mektep vardır.. Köylü okumıya 
çok haves ediyor.. Bulak çavuş 
Oztlmile muuftur. Bağları hasta· 
lıktan korumak için köylüler mu· 
ayyen mevsimlerde ziraat memu• 
runun tavsiyesi Ye gösterdiği usulD 
v çhile kilkürt, göz taşı ve sair 
ilaçlar kullanmaktadırlar .. burada, 
Zafranbolu ziraat memurlar mn 
ameli tekilde köylüleri tenvir 
hususundaki mesaisi kayda layık· 
tır. - .Mehmet En,·er 

Ermenak'ta 
Doktor~ar Fakirlere Be

dava Bakıyorlar 
Ermenak(Hususl) -Kazamız F:r

ka nebiye ve mahalle ocaklannda 
muayyen günlerde doktorlar fakir 
baıtaları bedava 1Duayene etmek• 
tedirler, KazamızlD Halimiye na
hiyesi köylerinde 300 bin üzüm 
çubuğu dikilmiştir. 

Gireson'da Pancar Zeriyatı 
Gireson : 27 Mücadele heye

tinin nezareti altında fındık hah· 
çelerinde yapılan mücadele bit· 
miştir. Köylülere pancar xeriyall 
usuln öğretilmiştir. Şeker pancan 
Jatihanlata vil<\yetin yeni bir ıer

vet ve kazanç kaynağı olacaktır. 

Sinopll Fenni r~ezbaha Yapıldı 
Sinop 25 - Belediye tarahn· 

dan yapılan fennl mezbahanın 
aç ima reıı::! yapılnıııtır. 

. SON POSTA Mart 29 

1 1 ! Tenkit-+ • 
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Yeni Çıkan 

Elma Ve Bamya Diyarında ~;e~:,~mua: 
~~~~~~~----~~~~~~~ 

Ainasya'nın Senelik Meyva Ve Sebze 
Ihracab 1.600.000 Liradır 

Amasya (Hu
susi) - lki yük· 
ıck kaya arasın• 
da açılan bir 
vadide kurulan 
şehrimiz, lç Ana• 
dolu isteplerinin 
dllğOmlendiği bir 

noktadır. Eski 
devirlerde eşi 

bulunm1yan mUt
tahk<Sm bir kale 

ve geçit vazifesi 
görmüştür. Her 

devrin harp ve 
sefer teraneleri· 

eillp ıDpOrmU" 

ıehir de bu yllı· 
den gllzelliğinin 

mühim bir kı.
mım kaybetmiıtir. 
Şehrin içinden 
geçmekte olan 

Samsun • Sıvas 
hattı şehre timdi 

daha baıka bir 
kıymet vermiıtir. 

5550 kilometre 
aatbı mesabası ve 
114885 nüfusu 
olan bu bllyUk 

ıehirdo bilhassa 
ni dinlemiı zu-
lilm ve itisafın Amaayadan •tr manzar• 

sebze ve meyva 
yetiıtirilmektedir. 

ecısıoı zevk ve sefahatin aarhor lstrazburg Darülfünun Asan Amaayanın bamyası ve elma1ı 
biltOn dünyada malQm YO meş

hurdur. Bu iki mahsul Amasyanın 
ithalitmdan fazla ihracat yapma• 
ıunı temin etmektedir. Şehrin bir 
senelik ithalAb bir milyon, ibra• 
catı ise 1,600,000 liradır. Amaa
yada gençlik bilhassa musiki 
etrafında birleımekto Ye Girift· 
zen Asım Beyin barakt.ıia Wer 
Uıerinde yUrOmektedir. 

luğunu duymuştur. atika Miıderrw Amasya içia de-
Amıısyadan her geçen hO. miştir ki: 

kUmdar, derebeyi ve kumandan "- Amasyayı çok bllyllk ve · 
orada bir iz bırakmıştır ve bu tarihi kıymeti haiz bir memleket 
izler buglln bile mevcuttur. Eski olarak tanıdım. Manzara itibarilo 
devirlerden kalma kaleler, ima· de harikullde gGzel olan Am~ıya 
retler, mezarlar, Selçuk devrio· tarih noktal nazanndan ihmal 
den kalma paha biçilmez &an'at edilmiyecek bir tehirdir." 
eserleri Amasyaya buıuıl bir Umumi harpte b'lyük bir yan-
kıymet vermektedir. gın ıehrio en mamur kıımını - -~~~~~~~~~~--~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ordu' da Kanlı 
Bir Köy Kavgası 

Ordu (Hususi) - Burada kanlı 
bir köy kavgası olmuft 6 kiti 
ağır surette yaralanmııtır: 

Kavga Mustafalı köyllnde ol· 
muştur. Köy halk ından Temel 
Ağa köylerinin muhtarına mil· 
racaat ederek Osman oğulların-

dan Mehmet, Hamit, Kemal vo 
Ali Efendilerin iş.salleri altında 
bulunan araziden kendi hissesine 
isabet eden kısmın ayrılarak ken· 
dilerine verilmesini istemiş, köy 
muhtarı da iki tarafı celp ederek 
bu işi ıulhau halletmek içia ta· 
vassutta bulunmuştur. Fakat Os· 
man oğutları bu tavassutu kabul 
etmemişler, Temel Ağanın köy 
muhtarına milracaatım da kendi· 
leri için bir tecavfiz addederek 
üzerine hilcum edip balta ile 
birkaç yerinden yaralamışlardır. 

Hadiseyi Temel Efendinin y-..· 
ğeni Baykara Durmuş görmüı, 
koıup gelmiş dayısını kurtarmak 
istemiş, fakat Osman oğulları 
onu da balta ile ağır ıuretto 
yaralamışlardır. 

Durmuşun yaralandıtJm da 
hemşire :r:adeıi 16 yaşında Osman 
görmllş, o da tabancasını çekip 
Osmım oğullarından Hamit, Ke
mal, Ali •• Mebmet'l yaralmıı 
kaçmıştır. 

Osman oğullarının yaraları 
hafiftir. Temel Efendi fle yeğe· 
ninin yaıayacaklan umulmamak· 
tadır. Kaçan Osman bir mllddet 
ıonra müddeiumumiliğe gelip tes-
lim olmuıtur. Kavga hakkında 
tahKikat yapılmaktadır. 

lzmitte Mllhim Bir Konferans 
lzmit 25 - Maarif V ekaletl 

ilk tedrisat U. MüdürU Ragıp 
Nurettin Bey burada Kocaeli mu• 
allimlerioe aon maarif hareket· 
leri ve terbiye cereyanları mev• 
zuu etrafında mühim bir konfe-

• 
ranı vermiı ve Ankaraya hare-
ket elrnifür. 

Develu Karahisarı lstasi
yonunun Küşat Resmi 

KUfat re•mlnden "btr intiba 
Kayseri ( Husuıt } - Kayseri • Ulukışla hattının 65 inci kilomet• 

rosunda Devclukarahisan iıtaıyonun unkUşat resmi halkın bllyllk teza• 
hüratile yapılmııhr. 

Gerek lncesu •• gerek Karahisann k~yJerinden atlı Ye yaya 
olararak binlerce kadın, erkek lstasiyona gelmiıler ye merasime 
iftirak ederek 35 kurban kesmiılerdir. 

Merasimde, Kayıerl V aliıi ilo mahalli memurin, tren " yol mll
hendialeri hazır bulunmuılarcbr. Davetlilere istaıyon binasında ziya• 
fet Yorilmiftir. 

~~~------........... 41m ... __________ ~ 

Kütahya'da 
Vilayet Meclisinde Hara

retli Münakaşalar 
Kiltahya (Husuıl) - Villyet 

umumi meclisinin ıoo toplantı• 

•mda zapta aabık yllzilnden aza 

arasında bir münakaşa çıkmıf, 
bu mUnakaıa üzerine azalardan 

bir kısmı meclisi terk etmif, ek• 
ıeriyet kalmadığı için mUzakere
lere devam edilememiştir. 

Vali Sahip Behiç 8. vilayete 
ait bazı meseleler hakkında t .. 
maslarda bulunmak üzere Anka-
raya ıitmifta. 

Ge~lik'te 
Bir Kurt Sürüye Hü

cum Etti 
Gemlik (Husuıl) - Umurbeyli 

Halil ağanın ıilrllıOne kurt inmit. 
dokaan koyundan 60 tanesini 
parçalamııtır. ----Denizli VilAyet Meclisi 

Denizli ( Hususi ) - Villyet 
umumi meclisi biltçe, Maarif vo 
Nafia encUmenleri niıan içtima· 
larına başlamak Uz.ere hazırlıklar 
yapmaktadırlar. 

Mecliain nisan toplanışında 
çok hararetli mOnakaşalar ola• 
caia tahmin edilmektedir. 

Son günlerde adetleri gittikçe 
çoğalan mecmuaların ara!:ına bit 
tane daha kanşh.. ( Şehir)· . 
Gilzel bir kadın resmire sllsleomlı 
gOzel bir kap içerisindo giizel ba
ıılmiı bir mecmu. ilk ıayfa11D't 
daki Ahmet Haşimın dört m11rala 
bir pirini aynen alıyorum. 

Suvarl 
511 bakir ~trvelerlo ardıııdan 
Bir ıuvari geliyor kan rengi; 
Bqhyor tlındl meJQI aktamda 
Son ıtıklarla bulu t.lar cengi 

)#. 

Yunus Emreye, Namık Kemale. 
Fikrete dair uzun bir makale 
var. Bizde mecmuacılık nede11 
bu yolu tutar anlıyamam. "Şehir,. 
isminden de anlaşılacağ ınzeru bir 
Şehir mecmuası olarak çakmaıı 
IAzım geldiği halde; bugUnUa 
ıehirlisini ne derece alAkadar 
edeceği mailim olmıyan bir ba
hisle işe başlıyor. 

Bununla beraber içinde gUzel 
yazılar okunuyor. Meseli: 

ŞUküfc Nibalin (Dağ başında) 

blmll ıiiri çok güzel. itte bil 
parçaı 

•GOneı f n battığını gömerdlm dalgalar&; 
Bir gemi geçti gitti suları yara yarL 
Sulan yara yura g<•çfp giden bir goml, 
Bir ak9am dondurmu9ta arkasınd• 

kalbimi • 

.. Kaside" isimli ıiirin imzaıt, 
Davut.. imzaya pek aşina deği
lim. Fakat tiirin ismi mUsemma• 
sına hiç uyğuo değil, edebiyat 
kitaplanmn kaside tariflerino bir 
aatırı uzun, bir sabrı kısa vezi~ 
ıiz eter de girermi. 

Bu kllhik kasideden birkai 
mısra yazıyorum: 

•Gönlüm 
• Bir yarAsa gOd eri ltan ... 
•Kanadı mobtap go~a keb'keo"n· 
•Bilmem tarannııt batını, porlıan 

kAkll lıııtl istiyorum; 
c Bllmemkt canım atoıınf, külmU 

htlyorum.9 

c Yavrum• 
• Seni istiyorum•. 

Sayfaları çeviriyorum: 
Sinema artistleri. Anita paj, 

Klara BoY Greta Garbo gibi 
ainema yıldızlarına ait sayfalar 
mecmuada daha fazla yer tutuyor. 

J. H. 

Orhan Gazi' de 
Elektrik Tesisatı Yapıhyoı 

1 Orhan Gazi ( Hususi) - Ka• 
sabada elektrik tesisatı yapmak 
Uzere zengin bir musevi ile bir 
mütekait Belediye ile mukavele 
yapmıılardır. Her ey elektrik 
almak llzere taabhilt altına gir-
miıtir. Tesisat sekiz ayda ikmal 
edilemediği takdirde müteahhitler 
belediyeye beşyll:ı lira tazminat 
vereceklerdir. 

Sıvas'ta 
Fırkanın Senelik Kongresi 

Başladı 
Sıvaı . (Hususi) - Halk fır' 

kası senelik kongresini J•pmıJI 
baılamıt ve Uç toplantı yapmır 
tar. Toplantılarda kaza ve nabiy• 
kongrelerinin d~lekler~ birer ~irer 
gözden geçirilmış, netıcede Dıvrl
gide Sıvaata birer ortamektep 
açilı:ıaaına karar verilmiş, id~• 
heyetine Hllseyin Veli, Hüseyıo, 
Behçet, R u, Abdullah Boyler 
ıeçilmitlerdir. 

Kongrede Gazinin Sıvaaa gel
diği ilk gtın yıld6oümlerioio dab• 
parlak bir aurette te1it edil•.,I 
de kararlqbnlmıtbr• 
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Siyaset Alemi BARİCI TELGRAFLAR 
Yine Bir 
Durgunluk 
Devresine Girdik 

l Bitleri Tehdit Edenler 
S:lihlan lı1rakma meaelHinde 

ye umumiyetle Avrupanan alyaal 
avasında birdenbire bir durıunluk 

blsıl oldu. Her fırt•nadan •vnl 
iÖtülesrelen bir durgunluk. 

lngiltere Baıvckili ortaya btr 
proje attı. ltalya, bu projeyi ditrr 
blr noktadan tamamlıyan bir d8rtJer 
itllifı teki f etli. f ngUz Bapekill 
bu teklifi müsait gördü, kendi pil· 
nilo beraber tetk k edilmek Oz.ere 
Pariate braktı, memle'~etine döndn. 
Avam kamarasında bu mOnaaebetle 
nrdiğl izahat, mfifrit rnubnfazaklr• 
lar hariç olınak üzere ınunfık glS
rOldQ. ş: mdl, Fransa:ııa çıkaracata 
ıeı beklen .yor. Oeıriştik ki M: Mak
donaldm proj · ıi, umumi teklile çok 
ekılktir. Ş md ye kadar o~duA-u ıibl 
hususi menfaatlere f azl• yor Yer• 
mittir ı bu noktadan tatbik kabiliyeti 
roktur. MOzakero n mOnaka~alarla 
f•prayıp bir kenarda kalacıldır. 
ltalyanıa tekl!fl lıe, bir nnl eakl 
• Düveli Muauama • aiıtomloi ihya, 
Cemiyeti Akvama aıfıra indirme!; 
tibl bir nziyet ibda• edecetindea 
mabıurJudur. 

Almanya' da Hitler Aleyhtarı Olan 
1350 Kişi Tevkif Edildi 

~ 

Bilha11a kOçOk deırletlu için 
eradan sreçen zaman sarfında muhtelif 
•caebl membalardan l'elen ma'Omat 
ı.u tahminleri teyit etti n timdi, 
"Yrupa, bekleme dııYrealne ıirdL 
Franaa Ye müttefiklerinin mOtalea• 
•ana lntiıar olunuyor. 

Bu müttefikler daha eyyeJ her iki 
pllna karşı da itirazlarını aöylediklerl 
için franaadan yükaelecek •eain ne 
olabileceti:ıi tahm n etmek ıOç d:tiJ. 
dir. Çünki, muttef.klıırinin fikri, bir 
p rça da f ran.amn mütaleaaı demek .. 
tJ. Şu halde, geçirdiğl.ıı iz durgunluk 
devreai, yeni b.rtakım hidimelcrin 
dozumunu hazırlayan öyle bir aükQ· 
ll•t 1rJha111dır ki neliceshden kor• 
kuhbi.lr. Bekliyoruz. Fnkat içimiz 
tndifedeo bil: d ğl'd'r. - SUreyya 

Lindbargi Rahat Bırakmıyorlar 
Nevyorlc, 28 - Madam Lfndbersr· 

ten y"rml b:n do1ar çekmek lıtlyen 

14 yatında bir mektep çocutu teıo

ldf edllmiıtir. 

Dünya lktısat Konferansı 
Vatlngton, 28 - Amerika R•· 

lılcümburu M. Ruıvelt diln Franıız 
•eflrile görilşmuştür, Fran11z ıef r, 
bQ,Qmetinin dünya ikbaat konferan· 
•ımo mümldln olduğu kadar yakm 
b:r zamanda toplannıaaı arzusunda 
•lduğunu •Öylemittir. 

. . ..... .... TEFRiKA 

Berlln 28 - Brona'rik'te çelik 
mtğf~rlilerle Hitler bnkumeti ara
ımda mnbim bir hldi.e olmuıtur. 

Bronsvink'in Hitlercl Dahiliye 
Nhzırı, Bronnik hilk6meti dahi

lindeki bütün çelik miğferliler 
teşkilAtının hemen ilga edilme• 

aini Y• ellerindeki ailAhlann alın
masını emretmiJtir. Çelik miğfer-

Jilerio reisi do hemen tevkif edil
miıtir. 

Resmi bir tebliğ', Bronnikteld 
çelik miğferliler grupunuıı im

paratorluk bayraj'ı, sosyal demok
rat ve komilniıt fırkalan ~ibl 
mefsuh teıkilitlardan çıkmıı bir 
takım kimseleri erupa kabul 

etmkte olduğunu beyan etmekte
dir. 

Çelik mlğf erliler binasında 
toplanmış olan .bu teıkillt men• 

ıuplara nuilere kartı tebditklr 
bir vaziyet almıtlar Y~ Hitlere 

karıı bir takım tehditler uyur-
muşlardır. 

Polis, binayı kapamış .ve tak
riben 1350 kişi tevkif etmiştir. 

Bunların arasında iki yllz çelik 
mığferli ve bin elli kadar komll-

nist vardır. Tevkiflerinin sebebi, 
ibtiHU aleyhinde tahrikAtta bulun• 
malarıdır. 

Mesai naz·rı Ye çelik miğfer• 
Iiler reiıi Bronsvike komiserler 
göndereceğini ilave etmiıtir. 

Alman • Rua MUnaaebaU 

Berlin 28 - Sovyet sefiri M, 
Şintebuk, vazifesi ba~m:ı gelmiş· 
tir. Siyast mahafilde ı8ylenildi· 
ğine göre Sovyet • Alman n.O· 
naaebetleri hakkındaki ıui lefeb· 
hümler Hitlerin Rayıştag' da söy· 
lemiş olduğu nutuktan sonra z:ail 
olmuştur. 

No. 31 "' ... - ~·... • 4o • 

iBTİY AT ZABİTi 
ROMAN 

Muharriri: BUrhan Cahit 

DnrbünU kum torbalar.n.n aru na 
ıokarak bakhm. 

- Oh, keki 1 Yahu ( Hayt 

park)ta ıabah gezintisine mi çık· 
tınız. lngilizler yanaşık nizamda 
bize doğru yilrOyUf yapıyorlar. 
Resmi geçit mi bu. Bir mızıka
lmrı eksik. 

Topçu da ateş keıtL 
Meıafe bin metreyi buldu. 
Bu herifler ya bidm mevzileri 

16rmlyorlar, yahut lopçu ateılerile 
bu mevzilerde adam akıllı tahrip 
ettiklerini zannediyorlar. Halbuki 
baıka bölük "mevzilerini bilmiyo• 
rum, fakat benim cephemde biç 
ıayiat yok. Yalnız biraz evvel 
patlıyan şarapneHe "1ardinli bir 
asker kolundan yaralanmış, amma 
mendille sarmışlar. Yerini bınık· 
mıyor. 

HUsnU telefonla aldı§'ı emri 
yazmış: 

- "DJıman yediyllz metroya 
ıelmeden ateı açmay.n. Bu meaa• 

feyi buluncaya kadar derhal birin
ci kattı gerideki iki takımdan 
biri ile takviye ediniz. Ateı ıayet 
aeri olacakt:r. ,. · 

Bravo. Böyle kolunu ealhya 
ıallıya aelen dUımanı ancak böyle 
kartılamak liıımdır. Hatta bana 
kalsa dört yllz met;';ye ıelme
den steş açmam. 

ihtiyatta dördilncll takımı bıra
karak üçündl takım• da yanıma 
aldım. Bu ateı karıısında yanqak 
nizamda zor durdurulur. 

Düşman daha yediyilz metroya 
girmcmiştiki bizim makineli tü
fekler müthiı bir çabrch ile itle
miye başladı. 

İngilizlerin hareketini dUrbUnle 
takip ediyorum. 

Bizim makineli tüfek atefini 
kim idare ediyorsa bravo. Hayd
park centilmenleri tırpandan geç· 
miş yulaf tarlası gibi bir anda 
yok oldular. 

Vaziyet ciddi idi amma doğ· 

HltJer Hlndenburg'un Ellnl Sıkıyor 
Almanya RııJeicOmhuru Hindenburg, reımt rneru.mlerde hiçbir uman 

B'tlerle bC'raber bulunmak lıtemem ,ıt. Bitler Baıvekll olduktan ıonra, ibtl• 
pr Mar<'f ~ı, çelik miğferliler kıtaaııoıo goç.t rHmlnl H.tlerle birlikte 
11eyretm'ttır. 

Yahudi Aleyhtarbğı Her 
Yerde Protesto Ediliyor 

Bulgar Milliyetçileri Protestoya 
Hazırlanan Yahudileri Dağıttılar 

Kudl's, 28 - F."islln Yahudller!, 
Almnnyadnki Ynf:udl aleyhdarlı~ını 
protesto iç .0 1 bGtün Fillıtinde A ,man 
enasına ve ı : ncma filimlerin,e kartı 
şiddetli boykotaja r.ir şrrılşl"rd r. 
Amerlkadı1 BUyUk Elr NUmayl• 

Nevyork, 28 - Yahudilerin, Al· 
manyadaki Yahudi taz~ikial prote.to 
için yaptık'arı büyük bir içtimada 
b.nlercc polis inzibatı temin ediyor• 
du. lçtlmaa ~irmck lıteyen'er :n fu• 
lal ğı yüzünden ııçık havada iki top
lanta daha yapılmıştır. Hatipler ara• 
aında be cdiye re ıi, ayan auıı, A· 
mer.ka meıai fcder•ıyonu re.ıl. Yo 
peekopos vardı. 

Lahletanda Boykota) 
Var,ov , ~8 - Al a 1 ar faretha· 

1 

rusu Lu ge.işe ve bu karıılanı~a 
gülmemek kabil değildi. 

Arazi dnmdll:ı. Böyle açık bir 
yerde mitra 'yoz ateşine tutulmak 
pek keyifli it değil. 

Makineli Uifenkler takır ta
kır işliyor. 

Fakat dUıaıan topç&ıu da bi
zim mevzileri kavradı galiba. 
Şimdi af rma atııla mukabele 
ediyor. 

Ônilmde dllş'Tlan aaflaraoın 
kımıldadıklarını görüyorum. Av· 
cuya aç ldılar. Şu halde ııçrama 
Jıilpacaklar. 

Nişan~Abları tesbit ettim. 
Düşman yerinden kalkar kalkmaz 
ateı açmak için vaziyet lllmıttık. 

Tahminim doğru çıktı. 
İngilizler kıtalarının mitral· 

yozlar.mı:r.dan arta kalan bölUk· 
leri yerlerinden fırlad.lar. 

- Ate,r 
- Ateşi 
- Ateşi 
Herif.er sapır sapır dökUlü

yor. Fakat deve gibi de koıu· 
yorlar. 

Niıangah altı yüz. ateşi 
Ateş r 
Ateşi 
Oh. İngiliz takımlan ıallan

mış dut gibi döküle dökUle tırtıl 

1 

neai poliı muhafaza11 altıodad1r. Bir 
çok ulonlarda nilma:rtlcr yapılmıf• 
hr. B r tiyatroda, Alman mallarına 

l:oykotaj yapılmaaı kararlatmııtır. 
Ô eo Yahudilerin ruhuna dualar J•• 
pılmışt r. 

Yardım Kuvvetlerl 
Paris, 28 - Almanyada yapılan 

tıızyik ku. banlar1na yardım ve onları 
kabul için burada b.r komite yapı!• 
mışhr. 

Komite, Hit'erc"ferin hareketini 
beterlyet ve meden ıyet namına pro
testo etmekted.r. 

Bulgarlelanda Yahudi aleyhtarlıj 
Sofya, 28 - Alrnanyada bid ae• 

I< rl protes o etmek üzere bir top
lan ta yapan Y:ıhuailer, vatanpener• 

( Devamı 8 inci uyfada ) 

düşmüş çakal eriğine döndüler. 
Ve tekrar yere kapandalar. 

Bu herifler muharebe etmeainl 
ıabiden bilmiyorlar. 

Avcuya açıldıktan aonra bOcu
ma kahunca aanki birbirlerinden 
cesaret almak ister gibi yine ya
oaı k nizama giriyorlar. Böyle 
dolğun bir hedefe milkemmel bir 
piyade ateşi yakı gibi iıler. 

Telefcndau gelen yeni emir: 
- "Düşman takviye kıt'aları 

alıyor. Ateıi tiddetlendiriniz. 
Cepane bol olduktan sonra 

kikiriklerin ıerC'fine fişek yakmak• 
tan çekinecekmiyiz:. 

Bizi de arkada dnınneo .ardır 
elbet. 

Alayın OçUncU taburu ibtiyattL 
Eibette bize yardım eder. Maama· 

fıh biz:m makineli tfifekler yaman. 
Şimdi onlarm da piyade ateşi 

müessir olmıya başladı. 

Aramızdaki mesafe beş yüz 
metreye dilttU. 

Herifler sanki maraton koşu
suna girmişler gibi yerlerinden 
sıçradılar mı yıldırım gibi yüz 
metre koşmayınca, yahut bir 
kurşun yeyip yıkılmayınca (stop) 
demiyorlar. 

Her halde bir ııçrama daha 
1apacaklar. 

Sayfa ~ 
~ 

1,...--r --..-.........., 

Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

llcrelnde K. Nadir Beye: 

Geçende bana b.iri kendi im
zanız, diğeri bir kadın lmzaıile 
iki mektup göndermif, Ye evlen
mek istediğinizi bildirmiştiniz. 

Bu mektupların ayni yazı ile ya
zılmış olduğuna bakarak, bu ıu
ali mll~tcreken 9orduğunuzu zan• 
netmiştim. Halbuki bugiln o ha
nımdan bir mektup aldım. Siıo 

söylemek Cıere bana aynen ıa 
sai.rları yaz yor: 

" Bana faydasız evlenme tek
lifinde bulunmamasım, bir genç 
için bu ıhalin doğru olmadığını, 
kalben kendisine hiçbir meylim 
bulunmadığ nı, kendiıi gibi srınç 
ve mini mini bir hanım k .ıtl\ ".,. 
lenmesini tavıiye ediniz Ye bı:'1.• 

den ümidini kesmesini söyleyiniz., 
Ayrıca Yerdiği izahata göre, 

o evli ve 1aşlı bir hanımd.r. Bir
letmenlze de lmkAn yoktur. Bu 
hanımdan Yaıgeçini:ı. Sizin ikinci 
mektubunuzu da okudum. Fık
rimce meı'ut olamazsınız. Onun 
bu vaziyetinden iıtifade ediniz. 

* "Ben 20, kocam 28 yapndadar. 
D<Srt senelik evliyiz. Fakat kocam 
asabi ve sarhoş. Evde kaynana111 
var, bana bayah zehir etti. Per
deleri açma, tuvalet yapma, so
kağa çıkma, sinemaya gitm .. 
Sanki bu ey bir manastırdır ve 
biz onun içinde hayattan elini 
eteğini kesmiı rabibıleriz. Bütün 
&llnler kapalı ev içinde ağlamakla 
aeçiyor. Ne yapayım? 

Ku mkapı: Selma 
Kızım, evvel& kocana ayn bir 

eY tutmayı teklif edersin. Sen 
kaynanan ile birlikte oturm·ya 
mecbur değilsin. Bunu hatta mah· 
kepıeye müracaat ederek temin 
edebilirsin. 

Ayrıldıktan •onra kocanın 
nzerine düşer, onu eve bağlamıya 
çalışırs n. içen ve hırçınlık yapan 
erkek, evinden memaun değil de-
mektir. Ona evi nvilecek bir 
hale siz koyacaksın·z. Bunu yap
tığ ınız gUn de meı'ut olmanıza 
mani yoktur. 

FANIMTEYZE 

ilk ıiperlere ielinceye kadar 
biz yerimizden pkauklardaa 
değiliz. 

O zamana kadar da lSnUmOz
dc kileri temizliyeceğimizi una .. 
diyorum. 

Sipere yatıp açık araziden 
gelen düımanı, hele böyle avcıya 
açılıp tekrar mevzie iİrmesinl 

bilmiyen acemi dilımana atet 
açmak keyifli bir ıey, 

O ne! 
- Atoı l 
lngiliz piyadesi yine yerlndeD 

fırladı. n 
- Alet! 
Ômllr adamlar yahu. Canlar1nı 

amnıada ucuz ıatıyorlar. 
Üç İngilia bir mavzer kurıu

nuna gidiyor. 
- Ateıl 
lu P ilizler elli altmıı adım daha 

ııçrama yapt.ktan ıonra yere 
yattılar. Fakat onlar daba h&cum-
da iken bir çoklarının 1apu aapır 
dökUldllkl~rini görilyoruz. Buna 
rağmen geriden mütemadiyen 
takviye kıt'aları yine yanaşık 
nizamda kalkıyorlar. İngilizlerin 
cephanesi boldur diye iıitirdik. 
Efradı da öyle •• 

Fm•atlan istifade ederek 
hedefi ayarlamak lazımdı. 

( Arka.si Y&r ) 



• 

-'--ı --'ı-Dünya Hadiseleri 
>ı r-

Televizyonla 
Biribirini Seven 

iki Genç 
Fransada, 

Eulenmıye 
Kc..ra,. 

Verdiler 

bir mllddetenberl 
hUkümetin mura· 
kabesi altında 
resmi televizyon 
tecrübeleri (yapı· 

lı} vr. l'eleviz.ıon, bildiğimiz gibi, 
le siz vas tasile resim nakletmek: 
tir. Fılvaki şimdiye kadar bu 
vadide bir hayli muvaffakiyetler 
kaydedi lmişsede, Fransa' da giri· 
şilen yeni tecrübeler, yeni bir · 
takım esasJara istinat ediyor, 
onun içindirki büyük alAka doğu· 
ruyor. Bu tecrübeleri yapan adam 
Moro isminde ihtiyar bir tolıizcl· 
dir. Beraberinde de, Ynbo iamio
de genç bir mütehasaıs Yardır. 
Telsizle resim nakledilen iki nok· 
tadan biri Moro'nun e•idir, 
6bilr0 de telıiı merkezidir. Ara• 
daki meaafe do 50 mildir. ilk 
tecrübe yapıldığı zaman eldo 
gönderecek haz.r fotograf bulu
narnamıf, Yuho'nun reı1mi nakle
dilmittir. Reımin alındığı evde 
lse Moro'nun genç kızı bulunu• 
yordu. Babaa nan arzuau llzcrlne, 
o da cevap olarak telaizle kendi 
resmını göndermiştir. O vakite 
kadar biribirlerioi g armiyen genç 
kızla Yuho, bu resimlere bakarak 
o derece biribirinden hoılanmış· 
)ardır ki evleomiye karar vermiş-
lerdir. Yeni teluizyon tecrllbeai, 
ilk aafhaaıoda, itle böyle hayırlı 
bir iıo yaramıı oluyor. 

* Amerikan zabıtası, bir mOd-
dettenberi esrarengiz bır 

.-g-e_d_i _G_o __ ,,,-,-Ü-. ~ı~s :ıı: n P~ıinde 

/(, d ıdL Fakat bır tUrlll 
a ın yakalamıya mu-

yaffak olamıyordu. Bu hırsız, 

karanlıklarda dolaşıyor, çalışmak 
için bilbaua geceleri intihap edi
yor ve hiçbir zaman ıtıkta çahJ
mıyordu. 

Onun içindirki nenin nesi 
olduğu billnemiyen bu hırıızları 
ele geçirmek mümkil~ olama• 
mıfb. Fakat bir tesaduf neticesi 
koca bir memlekette bilyUk bir 
alika uyandıran bu hınız nihayet 
y~kayı ele •ermiıtir. Bu, Siloey 
Anna lamiode bir kadıod r. Aaıl 
mesleği hizmetçiliktir, aoymak 
latediii e•lere hizmetçi ııfatile 
ıiriyor, bir müddet çalışıyor, nin 
sirit ye çıkış noktalarını, •• 
halkının adetlerini öğreniyor, 
10nra bu e~den ayrılıyordu ve 
mlloaaip bir gecede do eve gire
rek istediklerini alıp çıkıyordu. 
Silney Anna1nıo diğer insanlar
dan farkı, bu kadının en karan• 
hk gecelerde bile gllndOz gibi 
16zlerinin gftrmeaiclir. Bunun için 
onu tanıyanlar, Silney An
na'ya kedi giSdll kadın diyor
lardı. Amerikan zabıtası, neYioe 
ilk tosadnf ettiği bu rarip g6-
rDılD kadını Nevyork Fen aka
demisinde muayene ettirmek
tedir. 

I.._. SON POSTANIN 

iLAN FIA TLERI c"ı 
t~llt.nın ı.tk sütun 1 ıatın gazetenin 

metin yazıeile vasati 4 kelimedir. 
2 - Aynl ya~ınrıı 2 satırı 1 santimdir. 
3 - Daba lı:.alın ve daha ince yazılar 

santlın ne hesap edilir. 
4 -..'.ayfaıına göre Ut.ular a9ağıdakl 

fiatlere U.bldir: 

~ada Santiın\ -1 inef 400 Kr. 
2 • 250 c 

3 • 200 c 

4.5. 100 • 
Diler aaylalarda ao • 
Son ıayfada 25 • 

l_ON POSTA ..... 
Düny~a _Olup B~tenler j rm11ı/q;u1a1c ı 

Hayat Kadar, Hatta Hayat- Legorn Mu? 

tan Da Daha Acı Bir Macera 1;;;7 Tavuklar 

Peıtedo çıkan A:ıı:eat lıimll 
Macar gazetesi yazıyor: O Poş
teye yakm Kestelek köyilollo 
ileri gelen delikanlalarıodaodı. 
Y akıııkb idi, hali, vakti yerinde 
idi. Astaloa ismindeki kocaman 
bir çiftliğin de aahibi idi. Servet 
sahibi olması ve güzelliği, bütQn 
o mıntaka kızlarının gözünO ona 
dlktirmiıtl. Fakat Matyaa havai 
bir genç değildi. Etrafmda dönOp 
dolatan bütün bu kelebekleri 
görmedi. Huyuna uygun, hoıuna 
giden Marya adb bir kızla eT
lendL Dokuz ay ıonra bir kız 
çocuklara oldu. Bu doğumu takip 
eden 6çüoc0 ayda iıe bOyOk 

' muharebe patlakverdi. Matyaı, 
bllton Macar gençleri gibi aaker 
elbiıesinl giydi, ıilAhını omuzuna 
wrdu, karwnı alnından iSptO, 
merak etmemesini, Oç, d6rt ay 
aonra davanın halledileceğini 
ı6yliyerek genç anneyi te1elll 
etti ye cephenin yoluna tuttu. 
Gidl1t o gidiı oldu. Matyaa'tan 
bir daha haber al nmadı. D&t 
aene aOren muharebeden aonra 

· da gelip çıkmadı. Herkee onun 
Gldüillne kanaat getirdi. Hatıra· 
aını anmıya vesile olur diye 
k6y0n mezarhğ na bir taı dikildi 
ye unutulup ~itti. 

Sibirya Çö~lerinde 
Halbuli genç Matya• 6lme

mltti. Karpat dağlarmda Avu .. 
turya • Ruı ordularmm ilk kar
fllatmaaı ııralarında Ruılara HİK 
dllfmllt ve Sibiryaya ae•koluo
muttu. 

Macar aıkeri Matyaa, dünya
nın bu uzak köteaiode, senelerce 
kaldı. Dlloyanın abYalindeo, olup 
biten ıeyl•rdea haberi 1oktu. 

Yukarıda : Matgas karı.ta Marga ile geni 
kocasının pencerede konuşmalarına bdlcıgol'; 

Yanda : Karısı Marya, yeni çocuklal'lndan 
6irine ders 6Ösiel'igor. 

Harp bitmiş mi idi ? Devam mı 
ediyordu? Bilemiyordu. Memle
ketine dönmek için kendisi gibi 
esarete düşen arkadaılan ile 
beraber yapt.ğı bütllo teıebbUsler 
semereaiz kaldı. Aradan birçok 
sene daha geçti. Harbin patlak· 
veriıinden tam on dört ıene 
ıonra nihayet bir kolayını buldu, 
Sibiryad•n firar etti, binbir 
zahmet çekti, Çin hududundan 
geçti, aabili boyladı. Oradan 
Japonyaya gitti ve bir vapurda 
yor bularak Avrupaya kapata 
atti. Maksadı, Macariıtana gel
mek, keodiaiDI bekliyeceğinl •a
dedeo karıaı aat iae ona ve llç 
ayhk bırakLğı biricik kızına 

ka•uımakb. 

Acı Bir Haber 
Arbk o eski yakıııklı Mat

yaa'tan ortada eaer yoktu. On 
dört aene ev•el hududa koıan 
genç •• dinç askerin yerine, 
timdi, bıyıkları poalaımıt. awurd11 
avurduna çiSkmOt. her bir aene 
birkaçının tesirini yaparak yllzl
nlln çizgilerini derinlettirmiı ih
tiyarca bir adam kaim olmuıtu. 
Fazla gOçlllk çekmeden k6yllnln 
yolunu buldu. Çiftliğinin civar.na 
kad• 'eldi. Fakat ayakları onu 
daha ı.iyade ileri g6tllrm0yordu. 
Dinlenmek Ye biraz dOtllnınek 
için durdu. Acaba kar.ıı hllt 
aağ mı idi? E•i ne halde bulu
nuyordu ? Bunlan dllfOnOrken 
yoldan bir ihtiyar kadın ı•çtL 
Matyaa kadına aeılendi. Eıki 
adresini •erdi. Maryanın yaıayıp 
yuıamadığını aordu. Möıbet 
cevap aldı. Bu ı6z, kalbine biraz 
ferah •erdi. Maryanın çocujua:
daa baluettL Kad111t Ma..,aaıa 
bir MtlJ, dlrt pculc ........ 

olduj'unu ha her •erdi ye hepllnln 
de turp gibi yaşad.ğını bildirdi. 
D~minKİ ferahlığın yerini ıimdl 
acı bir ııt.rap almıştı. Matyaa 
kadına teıekkür etti. Sonra 
kalkmak iıtedi. Fakat dizleri 
keıilmiıti. Ylirüyemiyecek bir hal
de idi. Bir müddet daha dinlendi. 
Adım atabileceğine kanaat getiıir 
getirmez çiftliğin yolunu tuttu. 

Kansile Karşı Karşıya 
Çif tlikto her ıey yerli yerin

de idi. Tarlalar ekilmiıti. E•in 
etrafında tavuklar dolaııyor, 
yanaımnlar öteye, beriye gidip ge
liyorlardı. Matyu, kalbini airJtan 
bu manzara karııs .nda kendin
den geçti, dalıp kaldL Bu dal
gınlık ne kadar devam etmftti? 
bilmiyordu. Fakat yana batında 
y6kaeltn merhametli bir kadıa 
ıeaile olduğu yerde irkildL Gazı.. 
rl ılmıek gibi çaktı. Batını kal
dırdı. Ka,..aında Maryayı buldu. 
Marya, on bir aylık K•nç •• 
doymadan bırakbğı kadın.. 

Matyaa ak, alık kadının yO
zllne bakarken o da, bitkin bir 

. halde ıısrllnen ka11ııındaki bi
çarenin halini tetkik ediyordu. 
Onu tanımamıfb. Sadece aefale
tine acımııtı. Kim oldutunu, 
orada niçin durduğunu aordutu 
zaman Matyaı tam.ı1men unutul
duğunu anladı Ye karannı ~erdi. 
lııizlikten bah1etti, yoruldatunu, 
dinlenmek ve dinlenirken manza· 
raıı botuna alden çiftliğin H7rl
ne daldığını söyledi. 

Efendilikten Uıaklığa 
Kadın anlamdıiı bir hi.ıe ha

line cidden acıdıtı bu •damı 
çlftlit• aldı, ona, Pftllk blDUIDID • o..... 9 •••• .., ..... ) 

Bir aabah •uetealnde Legona 
!avukları hakkında Cafer F ahrl 
•e Salih Zeki Beyler aruıada 
vukubulan mllnakaplan oku1ua .. 
)arın teredd&de dOtecekleriae 
tüphe yoktur. Bu mtlnakaıalana 
aebeplerini 911'Ul geldikçe bUcB-
receğiL 

Tavukçuluğa yeni baılamak 
•e bu sabada bir fikir aJ. 
mak ll:ıere bize kadar aahmete 
katlanıp gelen birçok muhterem 
zevatın ilk ıuaUeri, Legorn cinsi
nin iyi Ye fena olduju bakluada
ki hüktımlerden hansiainia clof
ru oltDası lizamgelcliii pldl .... 
dedir. Bu aebeple alb HDelik 
tecrübe!erimize utinadea bu h ... 
auataki dtltllncelerimial Ja&mak 
mecburiyetinde kaldık. 

Kat'ı •e nihai olank llyliye
llm ki Legorn cinai memleketlmla 
için fevkaltde ml•it bir tamir 
cinıidir. Legornan ale1biiade •r
dedilen mDtallalar, cllfllaeeJw 
tamamen yaialıflır. 

Salih Zeki Be1, Lesrora ru
murtalannda beyu W..l mikro .. 
bulunduğunu iddia etmek ıibl 
bir fikirde bulunuyorlar. Bu Wet 
yalnız Legornlara mahau delil
dir. BütOa tavuk cinaleriade sa
hur edebiür. Yerli bYuldanmıscla 
da lahalin olmadıpu ldla lclcl1a 
•debilir? 

Legornlarda be1a• ilhalia Ylca
dunu kabul etsek bile memleket ' 
dahilinde buı m atakalarda nr .. 
tilea Legorn tawklan 1...
maktad r. 

Bundan baıka Ankarada 
Gazi Çiftlijiade, Tawkçala• 
EnatitllaOnde, Y alnada Millet 
Çiftliğinde, Karacabey Harumcla 
ve Ziraat mekteplerinde el'aa 
yetiştirilmiı Ye yetiftirllmekte b• 
lunan LegOrDların neall acaba 
mDokariz mi olmuttur? Billki8 
her sene adetleri çoialmaktadır. 

Yine Salih Zeki B. ildim " 
muhit değiıtirme haıebile Le
gornlann evaaf •• yumurtlama 
kabiliyetlerini çabuk kaybettik· 
lerioi iddia ediyorlar. Halbuki 
Legornlar iklimin tebeddlltlnd .. 
en az mnteeair olan bir clmtlr. 
Netekim Kanada'd., Amerika 
Birlefik Hlk6metiade, lnplten, 
F ranaa, ltal1a. Belçika, Dulmar
ka, AlmaııJa. RUIJa, ÇekOlllo
-.akya, Lebillaa, Balgarlatam ft 

Mıı.rda •• dilDJallllllG lldlml 
mtıteha•vil olu birçok 7...ı.rla-
de Legorn 1etlftirilmekt'9 baalar 
enaf •• yamartlama kabUl1et
lerinl aala ka1betmemekteclirl•· 

Ancak ildim deilftilc'9 11da 
•e lakla tanlaruu da lldlme 
uydurmak lk m olclula ....,.ı_.. 
dadır. Legora beilİJ• ....... 
ketler kendi lldl.ı...... .., 
ettirditi tefkilab J•pmU 
ııdaları Yermek ..,tile ı..,... 
dan daha faala 1amarta _.,. 
tavuk bul .. aclald .. , ..... .. 
Legorna dlit el ile ..... 1anl~f1 
MeaelA memleketi..wı.. tle 
yeya Erzuramcla -belleaecek ~ 
gornlar ile Adaaa4a balea.
Leıornlar WttaW • apl ,.,. 
altında iyi ..tice nreawd• 
Her cina bapanı ildime .,~ 
bilecek tesisatı yapmak ft ~ 
lannı ona f.ôre ı.bit ~ 
zarureti oldup ıtbl ~ 
için de ayal MI ftlddir. 

Yumurta İpil t.;.k-~ 
ceklere Leı•adaa ~ 
naı tavaiye eclerla. "-"=-
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lu ~ayfa 
I-laftada Eir Defa Ne{ro
lunur \ 1e l::üt·:n Dü ya 
l\1a tbl' ~.tı-ı ~i.,e GeJirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Eu ~~agf ada 
Dünya 1\~at · 'Ual nd l Çıkan 
Merak'ı Hikaye, Yazı Ve 
Maka:e ·eri Bul •ca l.csınız. 

DUnyanın en yükaek ataç
tan d:ıvan. Bu ağ.aç d.svar 
lngiıtcrcdeJlr. ( 30) metre 
ıüksckllk•c ve b.r mll mun
luğundadır, 7 ııenede b r 

budanır ve budama ameli-

7atı 3 hafta ıürer. ~l~~ı~;~ 

G,.çeıı lnftakl ıuıılln 
crvıbıı YAnl gece ya
rı• ndan şimdi>• kadar 
1 4 ıe ve şlrr den son
n ı: ec" y.ırıs na ka
d r dah.ı 1/2 z.aman 
VJrB, lld ıt haçtır ? 
Cevap öjtlcdc:ı ıonra 

7,12. 

bu kfl ıenln camla· 
n::ıı z.tman zaı"lan 

·ustura ile tırao et
mcl< lizımdır. Çila• 
kil t.ıf toz. .. nu ya
knrak lçerde yapı
lan Ayinden camlar 

üıı:rlndıt plaUI& 
olur. 

Bir ıapta 9 ille büyil
dü)'ünU g6rdünils mü? 
lote bunu bir Amerl
blı bahçıvan yetlt· 
tlrmi;tlr. • 

adını taııyaa 
Teodor Maeow'u• eli ~ 
.antla uaualuj'undadar. 

bir kedi yedi yav· 
ruyu b.r taraftan 
bir tarafa l"fam&k 
için kaç defa V 
dle ıelir? 

Ce•ap haftaya 

Araerf1ca• pehllYaıu 
John Sea Ue lnırl· 
liz pehllnna Alf 
Dney tam 1908 de 
tam oe bir buçuk 
Net sGl•tmltl•rdlr, 

Türkistanın Ölüm Kulesi 
Türkiıtanda Buhara tchri cİ•arında bu resimde g&rdllğtlnllı gibi 

bir kule vardır. Buna yerliler 0 ö!Um kulesi,, derler. Çilnkll uırlar
dsnberl bu kule, ö!Um cezas na mahküm edilenleri Gldllrmek için 
kullanılmıştır. Ölüme lAyık bir cllrllm iıliyen adam bu kulenin tepe
ılne çıkarılır ve oradan içeri atılır. Kulenin dibi mermer taştır. DO. 
şen derhal 8lllr. Evvelce her turln mllcrimteri bu auretle Gldilrilrler
di. Sonradan bu ceza yalnız fuhuı, hıra·zlık Ye katil gibi birkaç cllr-

Hayvanlarda Analık Hissi 
Bizden Az Değildir . 

insanların hayvandan geldiiine inanmıyabilirainiz. Fakat ha~an
larda analık hissinin lounlarda cUduj'u kadar ku••etll olduiuau ln
klr edemezsiniz. 

Dojuran bir kedinin birdenbire yavruları için nasıl aslan kHUdi
;ini görmüşsünOzdOr. Tavuklar bile yavrularını büylltllnciye kadar 
bakarlar. 

Fakat ıtiphe•İı anneliii bir aan•at halind• en ileri aötOren bayYan 

orangotandır. 

Elli ıencdenbcrl bir hayYanat mUzeainde mUdUrlllk eden bir sat 

ıördüklerini anlatırken diyor ki: 

'Maymunlarda annelik hissi çok kuvvetlidir. Yokaa yanularına ba 
kadar zekice itina göstermelerine imkAn yoktur. 50 )-

ıenedenbcri maymunların hayatım takip ediyorum. Diıl ·\ 
maymun!ar Adeta tabii annelerdir. Hiçbir ıey onları 

annelik vatifolerini yapmaktan menedemez. Burada g6rll

len fotoğraf, hayvanat mUıeıinde yaııyan Maji lımindekl 

maymunundur. Bu maymun yavrusunu kucağında bUylltOr 

•• bir inıao ıribf ona her t•Yİ Yaktinde yapar. " 

mo tahsis edildL Bu Glllm ceza11 verilir-
ken ıehir halkı kule etrafına toplanır 
aeyrederdi. 

Fakat buglln artık ba ldet tatbik 
edilmemektedir. Bugilo bu kule otomobil 
Ye deve kervanlarına bir itarct olmaktan 
baıka bir if e yaramamaktadır. 

Alman Güzelinin Canlı 
Kürküne Bakınız 

1Cataa toiuk sOnlerinde omuıuaua b&yle bir kaplan kOrkO atmak 
~ caa Terirahaia detll mi? 

Halbuki bu reaimde ılrdDtGnh Alman kızının ldlrkO canlı~. 

Hakiki bir kaplandır. 
Bu kıs, Almanyada at cambaıbanelerlnden blrmde plııar. Y apbls 

it kaplanlara muhtelif oymılar ve numaralar yaptırmaktır. ÇDnka bQ 

loı kaplanlan terbiye etmekte çok muvaffak olmuıtur. Terbiye ~ 

lmUandaiı ftlıta kamçı •• tillbtır. 
Her alqam binlerce kiti onun numaralannı aeyr• gider. Kaplanlua 

birçok ıarip oyunlar yaptırdıktan ıonra içlerinden en blly08'Dne bir 
lfaret veriyor Ye kaplan, bir kedi gibi, derhal k zın omuzuna atlıyor. 

1 
GDzel kız bu canla knrkD ile cambazhane ortasında bir 
dem yapıJor. Sonra kaplanı yere indiriyor •• içeri ıln

deriyor. 

Matmazel Hedrich•e ıröre bu numarada fevkalAde bir 
t•Y yoktur. ÇDnkll kaplan iyi turbiye edilmiıtir. Kaa 
taarruz etme.U.. ibtimal yoktur. 
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rı una aşve ıı • 
Çad • • 

rısın eyanatı 

" 
28 -<~-~~======~=~~·::!::::::::>• Yazan ; Ömer Rıza ~~~-=' 

ayri Samimi Muhalefet Karşısında 
evkalade Yollara Baş Vuracağız.,, 

• 
a ator 

Alevli • 
ı 

e · BakJş arı O Kadar 
Ki Gözlerimi indirdim 

APna, 28 (Hususi) - Estfya ga• f 
ıetes nfn, bir dnrbe Ue meb'usan 
meclis"nin tatil edlleceğl hakkındaki 
maknlelerl büyOk bir heyecan uyan• 
dırm~tır. Hükilmct meoıupları bu 
haberi tekdp tmişlerdir. B ış okil 
M. Çaldari• beyanatta bulunarak, 
bükQmetln makul bir muhalefetle pek 

demiştir ki: Y cHar•nı ıaı:rmı~ olan 
bu zabitlerin faa 'iyeli soo defa 
olarak Jeneral P!astraa'ın cani
yane teşebbllsUnde görülmllştur, 

skerl cemiyetler ve bu neviden 
diğer teıekkliller artık uzakta 
kalmıı karıı klık devrinin ilik 
birer hatırası olacaklardır. Harici 
siyasetimize gelince, blltün dev• 
(etlerle, bilhassa komşularmızla 

- Fakat haımetmaap, fncit
lerln 'tehirli clduğunu bi:miyordu. 

- Bilmiyormiydi? Muhakkak 
biliyordu. Hele ben senin inciri 
yemene mani olduğumu görfinc 
bun kat'ı surette inanmıştı. 
Emin ol ki anun bana karşı oldo 
husumeti kat kat ortlL Ana ev
lat muhabbetinin tabii bir kanun 
olduğunu söylemiyorlarmı? Vallü
hi yalan, ben bu çocuğu kDçllk
lllğQndenberi aevm•m. Fakat o 
d beni iki k t ıevmezdt Sen 
bunu ihtiraslarımız n çarpışması• 

na bamlediyorsun. Değil Bu nef· 
ret bizim kalplerimizden fışkırı· 
yor. ikimizden biri herhalde öte
kini haklayacak da bu iş bitecek. 

- Korkunç sözler, Ogllstal 
- Korkunç fak at doğru. be-

le Bizans'ta hakikat. Daima kor
kunçtur. Aslan fU ıebirll incirleri 
ı1, şu çekmeceye koy, kilitle, 
aoaht rı ver. 

ltant ettim ve yerime dandnm. 
imparatoriçe bana bakarak: 
- Senin, dedi, böyle Rom 

ltların harp illihı Mars gibi ayak• 
ta durmandan yoruldum. Sonra 
buradan d hoşlanmıyorum. O d , 
Kostantinin nefesi ile, yahnları 
ile, ı rhoşluğu ile doluf Allah 
beni gUnahlıırım ylizünden onun 
nnsı yaptı. Haydi buradan çıka• 

lım. Kolunu uzat bana yardım 
et de kalkcıyım.. TcşckkOr ede
rim. Beni takip et, biraz benim 
hususi odamda oturalnn. Çünkü 

ben yalnız orada mes'ut olurum. 
imparator bilo oraya giremez. 
Hem de rbk vazifeden bahset
me. Şimdilik eni vazifeden af· 
fettim. 

ı !aydi, ıeninlo konuş~lacak 
iizli bir işim varl 

lmparatoriça önden yOrUdll, · 
ben arkadan takip ettim. Biz 
her kapıya yaklaştıkça kapı bir
denbire açılıyor, biz geçtikç"1 
kapı birdenbire kapanıyordu. 
Açan kim, kapayan kim, görUn
mllyordu. Nihayet, kDçUk. loş, 
bir odaya vardık. Burasını daha 
e vel, b;ç, görmemiştim. Muatt r 

Uzel bir oda. Bir köşedo bir 
heykel. Venüs, Cupid'i öpllyor. 
Cupid'in bir kanadı Vcnüsün 
başı fizerindef Aç k bir pcoçere
dcn ayın ışıldadığı, ışıldar nın 
gök kubbede ylizdUğll görllnfi• 
yor ve denizin esrarengiz fuul· 
tıları duyuluyor. 

Çifte kapılar kapandı wo ki
litlendi. lren, kendi ellerile per
deleri çekli. A~ k JI pencerenin 
yan.oda bir dıvan duruyordu. 
lmparaloriça emretti: 

- Aslan, artık merasim yokl 
Burada bir erkek bir kadın var. 

itaat ettim. O da perdeleri 
meşgul oldu. Sonra o da geldi. 
Divan·n Uzerine oturdu, dnha 
doğrusu uzandı. Ve ey ış·ğmda 
beni t özetlemek isledi. 

lmparatoriça bana baktı, bak
tı, yüzünde renk dalgalanıyordu. 
Ay ışığı onun yüzüuil ne kadar 
gençleştirmişti. N.hJyct İren öze 

baıladı ve 
- Aslan! dedi. Sen çok 

ceıur bir adams n! 
- Maiyetinizd benden do 

ccıur yüzlerce insan varl Korkak . 
bir adam aıkcr olamaz! 

Fakat senin halin baıka! Hem 
ben o çeşit cesaretten bahsetmi· 
yorum. Bu akşam nerede ise 
" Kostantin ,, in batın için zehirli 
icniri yiyecektin. Ne diye böylo 
bir harekette bulundun! Emin ol 
ki Kostantin senin bu iyiliğini 
unutncak! Fakat o inciri yiyeydiu 
uo olacaktı? No kazanacaktao? 

- OgU.stal Maiyetinize gir
di~im zaman sizi ve imraratoru 

kanım paha ın mUdaf aa Ye mu
hafaza edeceğime yemin ettim. 

Yeminimi yerine getiriyordum. 

- Yemine bu kadar kat'iyyetle ,, 
riayt-t etmek IAzım mı? Her ne 

ise, sen, senin için hiçbir dtğeri 

olmıyan bir adam için, bu kadar 
fedakArhğa katlanırsan ya ıevdik· 
lcrin için neler yapmazsın? .• 

- Canımdan baık bir ıeyo 

malik değilim ki. .. 

( Araka'lt vsr ) 

ihtilas Nasıl Yapılmış? 
( Ba,tar8fı 1 inci sayfada ) 

sadüf edilmektedir. Bu cllmleden 
olarak gişe ve bilet hesaplarını 
inceden inceye tetkik etmek va
zife ve vaziyetinde olan bazı 

mirler be apları dalma tamam 
olarak gö8lermişler. Şayanı dik· 
kaltir ki Kontrol Mildürlüğil de 
bu hesaı:ları tamam ve doğru 
olarak kabul etmiştir. Bu nokta 
çok mühim görülmekte v nze
rinde durulmaktadır. 

Anlaşılması milıklil olan ci
hetlerden biri de şudur: Şirke

tin nizamnamesine göre esld 
hesaplara ait dosyeler ve dcftet
lerin senelerce saklanması, imha 
edila:emesi ve bunların icap et· 
tikçe teftişlerde göıterilmesl 
lazımdır. Halbuki bu dosye vo 
defterler sık sık elden çıkarılmıı 
ve okka ile snhlmı~hr. Heıapla
rıo tetkik ve tesobiti işinde çok 
işe yarıyacak olan bu evrakın, 
şirket nizamnamesine muhalif 
olarak elden çıkarılması 
nazarı dikkati celbctmiştir. 

Bu dosyalıınn niçin, nasıl ve 
kimin mUsaadesile satıld ğı ma· 
lüm değildir. Polis tnhkikntı ile
riledikçe bu meçhul s·rların öğ· 

- ·-- .. 

DUSSE ORF 
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renileceği zannedilmektedir. 
Diğer taraftan idare ile atA

kadar olan bazı kimselerin ıon 
günlerde harice seyahat arzusun
da bulunm uı oldukları da haber 
alınmıştır. 

Blltnn bunlardan başka idare 
memurlar.odan bir kaç nın bir ay 
evveline kadar Beyoğlu gazino
larından birind her geco yüzlerce 

lira harc:ıdığı da ala'<a:hr makama 
ihbar edilmiştir. Tahkikat ilerle
dikçe bu ihbarların doğru olup 
olmadığı meydana çıkacaktır. 

·==::.=====-=========-:=. ----

SiNE A 
Yar n akşamdan itibaren 

En tııhaf ve en şnynm hayret 
sergüzeşt romanı olan 

Fransızca sözlü fılmiui 
gö terec ktir. 

Vazıı sahne: W.S. Van Dyke 
Ba~ rollerde: 

Dünva yüzme şampiyonu 

JOHNN Y WEISMULLER ve s<'· 
vimli MAUREEN O'SULLIV AN 
Me,siınin ca lıü}ük nıuvaffakiyeti 
·························································· Bu lıaf a ve gelecek hafta: En 

Btitün bir şehir iizerinde korku lıüyiik cıhan eğlencderi. 
\'e dehşet saçan bir cintıyet TESEO Bronz adamlar ve bütün 

·~m•:mll!Z!::D-!miımll!lll'ıl!lll!!:t3!r.1' ~~ ye-· ni varyet~p~g~!__ 

iyi ımlnfncağını, hu •uretle mem1c· 
ketin normal idaresine çah,acağını, 

eQ'er muhalefet part •İ bükQmetin 
icra boa gayrj samimi bir •urctte 
mini o!ursa, o vakit teşk litı esami• 
ye knnuou çerçevesi dahil.ndo ol• 
mnk üzere fevk1lii:le yollara baı 
vuracağını söylemiştir. 

Fırkal rın Vazly U 
Ati na, 23 (Huıusl ı - Yeni meb'• 

usan mec isinde hükOmct ecph••İnln 
meb'uslnrı 138 dir. Bun arın 120 •1 
Çaldar•• fırkasına mensuptu·. Müt• 
tebit mu!ıaliflerln adeol 109 dur. 
91 J Vcnbeloı fırk 11oa mensuptur. 

M. Çaldarlsln Beyanatı 
Atina 28 - M. Çaldaris, as

keri mahafilin siyaset.e katışma• 
sının mahzurlarından bahsederek 

lyaset ye lkhsat abalarında 
itimatlı Ye samimi mOnuebetleria 
lnkiıafı bnknmetimin harici iya• 
ıetinde klavuz olacaktır. Sulhun 
muhafazası Ye beynelmilel bera• 
ber çalışma fikirleri bu iyaıetin 
başlıca gayeleri olacaktır. Son 
seoeler içinde iktidnr mevkiine 
gelen hükumetlerin biç birisi 
bunlardan ayrılmağı dllşllnme-
mi,tir. Ayni harict siyasetin mey. 
cudiyeti inkAr edilmez bir Tdkıa• 
dır. 

Yahudi Aleyhitarlığı Her Yerde 
Protesto Ediliyor 

( Bat tarafı G net sayfada ) 
terden mürekkep b:r grup tar fından 
dağıhlmıştar. V .. tanpervorlor Sinago• 
ku taşa tutmu~Jardır. Milliyetper• 
vcrler, hucut'arın Alman Yahudile
rine k patalm ııını i temekteclr'er, 

Amerlka MUfkUI Vaci~ette 

Vaşington, 28 - RelslcOmhur, 
Devlet iı;lerindo Yabudi:ero mühim 
mevkiler nrmi tir, Almanyadaki 
tnz.yik do!aytıtlc hükQmetin karşııına 
büyük bir müşkül çıkmııtır. 

Mukabil e.,ykolaJJar 
Beri•, 28 - Yalıud l~rio Alm n• 

f 
yada tazyiki r yapı'dığı f ldlndeld 
beynelmilel propag ndalan üzerine, 
Alm nyada Yahudi matazalarına 

kartı boykotajlar tertibi için bir 
komite teşkil edilmlttir. Aynl H• 

manda Almanyadakl Hukuk ve Tıp 
Fa:,oıtclorinc Alman halkı araıııae 

d ki Yehudihr:n miktara ile müt .. 
nasip Yahudi talebe elınması da 
istenecektir. Bu mildafaa mficadele.ı 
kanun dalrea ndo yapılacaktır. 

A manyada Yahudi katliamı ya• 
pıldığı eklindeki bııbcrlcr hükQmet 
erkanı tarafından tekz.ip edilmektedir 

~ı&all&::m __ ........ .., Yarın akşam 41- 11111--•·----.. 

ARTİSTİ SİNEMASI 
Güzel ve Franstzcl\ sözlü ve şarkılı 

A PO T 13.444: 
filmini takdim ediyor. Baş rollerde: 

Sehhnr bir maceraperest kadın rolünde TA iA FEDOR ve 
umumi heyecanı uyPndıracak olan LEON MATHOT 

~•1:111!!!!1--iiflZ:t> iUiveten: f O X J U R NAL <4ml----ı~ 

Yarm akşamdan itibaren 4 ••••-•• .. 

G LOR VA Sinemasında 

p 
(Yüzü damgah adam ) 

Bugüno kad~r yapılan filmlerin en heyecanlısı 
DiKKAT: 

Bu akş.ım E 
A 

Bu film 1932 b!}ynelmilel film müsau:ıkasmda birinciliği kazanmıştır. 
ALKAPONQS. fılmi. bütün düny11yı Vt keleye V«'ren m~şhur 

S• d Amel"ikah kaçakçıl.ır kralı ALKAPONE'nin hayat, ~ergüzeşt, aşk 
ıne asın a Vf' lhtiraslartnı e:nsalsiz Lir san'at muv..ıfTakıyetıle tlSYır etmekterlır, 

YAL AN 'l~ml2:8Bllllm•l'lllm .. Yarın akıam aat 9,30 ~ ... -IJ:I ___ _ 1 -

Mümes ilrsi Aıııerıkanın en ln~y·ık artistlerinden M A J i K Sinemasında 

2 - Umumf ~:T 08 Se~ t.:r. ~ç il ~J:.~ıi~meyıp N G u··z l ı· NTI. KAM 
yt:ıu çcvnlen hır çok sahneler, HOKKABAZ• ÇiÇEKÇi 

OGLU vc~aire ilavc:;ile yeııı kopya. 

u CESI 
türkçt: sôzlil · at.lı - şarkılı lı·ılk komedisi. 

ve AKŞAM g ızetesinin tertip f ttiği FiLiM YILDIZI 
Musabnkası int•ha •t • 

Korkunç bir muhıtte g~çen hcyeclnlı b.r aşk macerası 
::)evimi i Fransız artistleri 

SUZi VERNON ve JEAN HELBLiNG 
tar ıfından tem il eJilen bir Fransızca sozlü fılın, seyreden~ori 

heyt!candan heyecana dü~tircn, korkunç sahn ·leri havı 
,_'c::!!Dlmi!Jll~~D•• bir sergüzeşt faciasıdtr. 

her 

50 KUR Bu akvam 21,3oda 

Gü EŞ 
BATAR E 

'1~nbul Bllrdl;nt 
$~hir11"yııtrosll 

1 ıg ltore • A \ usturya Mıllt lsk ııJerıycde.-ı ın.,rıııtır B ılka ı ol mpiy ·tlarına 
R.varıt m ıçı için tadıı. eoııoi dovriyeeini Türk k-.tfil('ei.e uirlikte 

e y.ı 1.ı.t görme - i~tirıı.k 

Bu oehirlerden hangişinde gezmek ve eğlenmek isterseniz Fenerb hçe 
biletlerinden tedarik ediniz. 

Satış: Um m Piyango g·ş leri ve Zoki Riza spor m 

lkt ki fİ y •Zili sıcak 
gü ıl(lrfnde plt\j t>ğlonce 

vo ıstiratıatı 

eşy piyangosu 

az 1 

Facia 5 perde 

u Him ve 

T lebe ğecesi 
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İTTiBAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Nad doltl•?. 

................... ---- Nı,.ıl YOlfll/ı ? • 
1 ~frika No. 107 Nasıl ÔldiJ? .. 

Atıf Bey Baygın Bir Halde Uzandı 
Ağır Ağır Gözleri Kapandı 

Buna binaen, Atıf Bey, blltlln 
kuvvetini kulaklarına vermit. 
•yak ıeslerini dinliyordu.. Ataf 
Beyin birdenbire yllzO g&ldll. 
ÇünkD aokak bqından bir uğultu 
halinde gelen bu gllrDltO, bele
diye tarafına doğru alrllklenip 
gidiyordu. Bu ae.Jer, tamamen 
keaiıiociye kadar Atd B. bekledi. 
Sonra, yavat ya••f kalkh. Bir 
ka~eye ıinmiı olaa çocuklara, 
korkmamalannı a6yliyerek yllzle
rini oktada. DOkklndao çıkarak 
Mü1Azım Mahmut Beyia evine 
doğru yllrUmüye başladı. Fakat 
7arala bacağa, tamamen keçelq
IDİf, kuvvetini kaybetmişti. Be
reket versin, aokaklarda kimıe 
kalmamııt•. Her ihtimale binaen 
duvar diplerinden yavaı yavaı 
7llrftyor, ıllpho celbetmemiye ça
Lı yordu. 

Bu mUtkilAt ve ıstırap lçinda 
MUIAzım Mahmut Beyin evinin 
kap111na geldiği zaman, kapımn 

ipini ilıtOod• buldu. 
Çok tabiidir ki, o anda Atıf 

beyin 1evincine nihayet yoktu. 
Kapının ipini çekti. içeri girdL 
Merdiven baıına kadar ıiderek: 

- Mahmut! ••• 
Diye seslendL Fak at bu sHe 

plcarıdaa biç bir cevap gelmedL •• 
Merdivenleri gtıçlllkle çıktı. Sokak 
llsUlndeki odanm kap111, arkasına 
kadar açıkt r Kar gibi bembeyaz 
patiska örtliltl ıedirler, sanki bu 
yaralı zabitin yllıllne gBI07orda. 
Bir lahza, bunlan kirleteceğini 
dlltllndn. Etraf .na rBz gezdirdi. 
Fakat her taraf tertemizdi. Daha 
fazla ayalda durmaya tahammülü 
kalmam ıta. Sokağa bakan pence
relerin yanındaki sedire yaklaıU. 
Baıınm alhaa bir yastık çekerek 
olduğu gibi boylu boyuna uzandı •• 
Yarası, artık tamamen soğumuştu. 
Fena halde sızlayordu. Bir taraf· 
tan kan akmakta devam ediyor
du. Bu kadar fazla kan gaybet• 
mek Abf beyi çok zayıf dtlşürmllt
tn. Şimdi, gözleri karanyor, başı 
dönOyordu. Boğazı Yo dudakları 

kurumuştu. Etrafına g6ı gezdirdi. 
ıu aradı, bulamadı. Bu aralık, 

diğer bir sedirin tızerinde yıkan
m f Ye katlanmıt. temiz bezler 
DiıtL Atıf Bey yavq yavq kalktı. 
Bunlardan birkaç tanesini aldı. 
Bunlarla yara11m aaıd·. Kanı 
durdurmıya çalaıtı. Bu yorgunluk, 
artık onu bllsbütüa bitap bar~tı. 
Aiar ap ıözleri kapao<L. Sap
san kesilen çehresi, ,ukurlqaa 
T• etrafı moraran kapalı gözleri 
Ue, cauaı bir ceset laalioi alda. 

Aradan, yarım Mat kadar 
ıeçmı,tL Biraz kendine gelen At f 
Bet, Jlll'Uıada ıittikçe artan bir 
ıstırapla beraber, alnında dık Ye 

JQmupk bir elin dolaşbğını 
hiuetti. G6zlerini açbğl uman, 
bir Pft kadm ıaze; blltftn ıef. 
kati, botta muhabbet ve harareti 
He onun 16zlerine gillOmaedi. 
Candan gelen tatlı bir aeain 
hecaları, llztlatl ile titredi ı 

- Nuılaın yavrum. •• 
Ataf Bev, bntna izbraplanm 

bir tebeısOmle 6rtmiye çalışarak: 
- Teıekkllr ederim. • Çok 

t,iyim efendim- Rica ederim, bir ,. ........ 

Atlf Bey Reaneye .. tUrUlmek lcln Tabur KAllbl 801eyman Ragıp 
Bayin evlnd•n bu suretle çıkarllıp araDaya blndlrllmlfU 

Vicdanının ilham ettiii vazife- o endişeli Ye "trek aeailo cevap 
1e kurban olan.. O vazife uğrun- verdi: . 
da bir aaattenberl damla damla - Yaralıya IU veralmez, evll-
kanım akıtaa ba Jaralı ubitia d~m.. Sana, ~orba hazırladı~. 

_.bir yutum suya o kadar ihtiyaca bır _kaç kaşık ıç.. lnpllab ıifa 
d k. A k 1- d"li k gehr. 

var ı . ... rtı ·~rumuı ı , pe Dedi. ve derba~ gtlmllı gib! 
güç dönmllı; rengı tamamen solan parlıyan kalayla bir tepsi lçi11de, 
dudaklar1, kaskab kesilmişti... yine gümOı gibi parlayan bir taala 
Kadınl.ğan biltlln rikkat ve ıef. Atıf Beye çorba ıetirdL. Abf 
katini, ellerinde ve g6zlerinde Bey, sordu: 
tepi yar. bu muhterem 1cad•n; vine ( Arlıta!ll nr) 

Hayat Kadar, Hatta Hayattan 
Daha Acı Bir Macera 

Da 

( B8ftarah 6 ıacı sayfada ) 
arka taraf ndaki upk odaaım 

verdi, hizmetini gösterdi, çekilip 
iİlti. 

Matva1, bu suretle dlla. sahi-
bi olduğu evin timdi uşaklığına 
intisap •tmiı bulunuyordu. Va• 
ziyeti uzun boylu dilfllndll. Ev
veli, hiçbir haber vermeden 
çekilip gitmeyi akbna getirdi. 
Fakat bu kararı çabuk terketti. 
Karısı, belki, yeni kocasile mes'ut 
değildi. Bu takdirde ve bu ha· 
kikah anladığı gftn hakikah 
meydana vurmaya kurdu. Eğer 
aksi bir netice çıkar da eski ka-
1'1tınm yeni kocaıile mea'ut ol
duğunu i örDrse o vakit çekilip 
gitmek muvafık olurdu. Bu azim 
ile çiftlikteki 1eni yazifuine 
bqladı. Fakat, bu hayat ona, 
hergiln yeni bir 610m ve bir 
azap oluyordu. Kanaını ore çocu
ğunu gördDill aman, eU ayajı 
kesiliyor, ifi, g8dl bırakıp onla
rın aeyrine dalıyordu. EYin efen-
disi de bu dalıınlaktarın farkına 
vajiıta. Bir .Un karaamı bir 
k yfl [çektL \'eni yanqmanıa 
ger kendisine, gerek bOyOk 
kızına bakıflannı beğenmediğini, 
bu adamı koyacağ.nı 86ylecıi. 
Kad n, ıoç hal ile erkeğin bu 
arzuauna mani olabildL 

Bir glln, kadıma btıyOk kızı, 
yani Matyaun uıl evladı, çiftli-

ğio yeni yaaa,maaile lrartılq
m ıta. Vaziyet icabı 6teden, be
riden konuştular. Genç kız, ada· 
m n bayatını Gğrenmek istedL 
O, münasip cevaplarla çocuğun 

merakını giderdi. Fakat bir ara 
dayanamadı, hüngür, bllngllr ağ· 
lamaya başladı. 

Genç kız hldiseyi anaslle 
llvey babasma an 'att ğ'I zaman 
erkek köpürdil; bu defa karısı 
da vaziyeti 6nleyemedi. Yeni 
efendi, eski mal aabibinl bir 
köpek kovar gibi evinden kovdu. 

Matyas, bu muameleye kartı 
hiçbir teJ ıöylememiıti. ÇOnkO 
karııının ve çocuğunun yenl 
adamla mes'ut olduldannı gör
mDttU. Baı na eğdi, kaderin da-
1an lmu ıadrine nza glSıterdi, 
çanklanm sllrDkleye aOrllkleye 
çiftlikten maklqta. 

iki hafta aoara, bir dal te
peaiade.- ıeçen yolcular, vahtl 
hayvanlar tarafından parçalan11111 
bir insan cesedinin bqında dur-
dukları zaman, ODUQ )'ADI bqın
da yazıları karıacak, barpcak 
olmaft bir habra defteri buldu
lar. Ba dı!fter, betbabt Matyuın 
maceruile dolu idi ve ihtimal, 
yerde 7atan ceaet te bizzat Mat
JUb. 

HayabD bama lsyaıa deturaa 
itte böyle acı tecellileri oluyor. 

Pertevniyal Vakfından: 
Perte•nlyal yakfından Alcsaray'da tram••J cadduiade Pertevalral 

ttlrbeıi tttlaaffndeU anaya olbaptakl proje ye tartname•i nıucibince mO
ctddeden Uç dGkkln lnıuı kapalı sarf u.ul le 19 mart 933 taribluden 10 
nlıan 933 tarihine mGıadif paaarlHİ 1rOnilne kadar mevkii mllnakuara 
konulma,tar. Talip olanlar ıartname Ye projeleri almak Ozere bel'l'ihl 
ıJtleden 10nra i.taabal E•kaf M6diriyethade Pertewiyal Yakf ı idare81ne 
'H ihale ıünl !oıan Hlifolbeyan pazartui ıiinü ... t • bette kapab 
aarf,UIDla idare •clmenine te•dl etmeleri. 

işçiler Ve İşsizler Arasında 

Kızlarımız Gazinolara 
Barlara Nasıl Düşerler. 

( Baıtaratı 1 inci •ayfada) 

- Vallahi beyim, biz ark .. 
daıla çalgıh bir gazino açacağız 
da, qaıı 1uk&r1 bu aaydaldan
D1.1daa hepsine birden ibtiyacamı• 
Yar, O da plıin UZUD UZUD 16-
rilfllrill. 

Adamm söalerl, klrh bir ~a 
&'irİf?ceğini hiıaetmİf bir bezirrb 
aq'esile parladı. 

Dumandan kararmıt kadar 
kirli tawaaL odayı ve Jçindekileri 
ıa&dea ıeçirmiye bqladım. 

Aa aoara, mDtereddit bir 
parmak kemiii kapıya YUrda ı 

- Tık, tık, bk ? 
- Giriniz 1 
Her hareketlerinden çekin-

ıenlik akan aaz benizli bir ka
dınla, manaaız yOzlll bir erkek 
ıaıkın t•tkıa bakınarak, ppıa 
ıafkıa Alınarak girdiler. 

Erkek. kapının yanındaki ka• 
neponin boş bir k6ıesiae ilişti, 
kadın aOzmedik insan b rakma• 
ma11ya odamn d6rt kötesin• 
bir göı gezdirdL Pepeme İf evi 
memurunun yanında bot duran 
aandalyeye ç&ktll. .. 

Bu erkeğin peılnden it iste
mek için bat vuran kadının ba
yatı kendisinin yolunda yürily•· 
bilecek tıynette olanlara iyi bir 
dert olabilir: 

Bu kadıncağız epi evvel ismi 
IAzım değil, ·fakat yal.o da değil· 
çok zengin bir adamla evli imi1-
Kadıa gfaya çok kıskanç olduğun
dan evde yqla da, çirkin de olaa 
kadın hizmetçiye, aıçıya tabammlll 
edemezmit- GOnlbı birinde bunun 
cezasını çekmif. Şof6rllne apk 
olmuf. 

HikAyeainin bu kısmım an
labrken, kirlenmif, yırtık ~ 
raplannın içinde kahırdan inceJ. 
mİf bacaklarına aiar relen bitkin 
vücudunu bir aandalyeye bırakb. 

O, harcıllem olmuı qk felae
feıini siper edindi: 

- Ne yapalım Beyefendi, 
dedi afinül bu, ferman dinlemi
yor ki. Evet, 0 g6nlll ferman din
lememİf,. ve kadın abayı yaktağ'I 
ıoförile bir s. ftn, tokmağını bir 
daha çalmamak tlzere kocUJoın 
kapıımı çekmit gitmiş. 

Beraber g6tUrdOğft elmaslar 
az zamanda ıofarünün kursağında 
eramıf. Paralar ıuyunu çekince 
ıof6rlln ıönlOnde aevda da kuru
muf. 

Şimdi a~kerliğinl yapıyormuf. 

Paraya muhtaçm ş, fakat kadın 
onu bili seviyormu~ Hem geçin
mek hem de... Onu 11k1ntıdan 
kurtarabilmek için bir iş bulup 
çal!ırnak ve kazanmak istiyormUJ. 

Bu hikayeaiai, benim ıor~ um 
llzerine bana ve yaD1Dda oturdu
ğum mlldUre anlatan bu hatun 
pepemeye havale edildi. 

Bu sırada baıka bir genç im 
mlldilre yaklaıt ı 

- Efendim, it anyoruml 
- Ne gibt bir it bulmak ı.. 

tiyoraunnzl 
- V allabi, her ite eHm yat

maz değil, fakat, arkadqlanm 
bana hep: •Senin ne güzel acıin 
varl derlerl" 

- Y •nİ hanende olmak ar-
zusunda sınız? 

- Eveti 
- Bir ıey de çalar mımaız? 
- Ut bilirim! 
- Usul? 
- Az çokl 
- lçerikl odaya gidelim de 

biraz dinliyelim bakabml 
Mlldllr kalktıı 
- Beo de bulunabilir miyim? 
- Hay, hay efendim, buyu-

run rica ederimi 
lçeriki odada adu eline alan 

hanende namzedi dilber hem çal
maya, hem okumaya baflada. Bir 

Tak.imden sonra bir Ud ı• 
ıeçtL Şarkılan mOteaklp 
guel sCSyledL Bir taksim da 
yapb, bir ıarkı, bir prla da 
Ob ıel keyfim gel 

Sui hakikaten arkadaşlan 
dediği gibi biç te fena olmıy 
bu kızcağıza hakikaten &' • 
açacak elaaydım derhal ahrdım 

Şarkıların mestiaile Taziyeti 
unutmak tehlikesinden bir ara) 
kencliol kurtarabilea llidOr ba 
d&adll: 

- Na11I? 
- Feaa detiJI 
- Sizin ifiaize pHr mi? 
- Gelmez değil amma, be 

bir arkadq relaio del 
- Vallahi, benim çok ani 

yışım Yardır bu gibi ı,ıerd 
Şimdi Beyoğullarında kapıfll 

en meıhur banendelerden ço 
nu ben yetiştirmiıimdir. PIJkla 
çıktığı gün biten revaçta mug 
niyeler i~iade de benim hizmet 
çiliktea y&kaelttiklerim vardı 
Bu k zda da var bir istidaL 

Bunları koltuk kabartara 
bana anlattıktan, hakikaten t 
nınmıı bir iki iımi miaal g6st• 
dikten sonra kıza: 

- Peki evlldun, dedi, " 
eneli içerideki memuruma kll 
yeni yazdır, 25 kuruı ta kaydiy 
ver. Sonra Musiki cemiyetin 
git aza yazıl oradan bir cOıda 
al yann cuma, &bor gttn buraya 
reL Sana lı bulmak galiba zo 
olmıyac<1lr haydi kızım. 

Kızın ark .. ndan biz de e9kl 
yerimize d&nd61ı mDd&re ıor· 

dum. 
- Buradaki bdınlann hepsi 

de hizmetçi mi? 
- Ha,.,, defil, hkat ekse

risi hizmetçidir. Y atfaca, cirkince 
olanlar ayle. Blraa daha ıenççe. 
gilzelceleri garson, daha iyileri 
hanende. Mal6m ya, timdi razl
nolar, mftfteri celbetmek için 
ıtızel garaon kızlar alıyorlar. 

Hatta onların içinde ekserisi
nin vazifeleri boyanap eüalenip kı
rıtarak bir tabağı gltürmeyi, bir 
bardağı getirmeyi baban• ederek 
mllşterilerin aru nda lurAta kırıta 

dolatmakbr. 
Hanendelere gelince, onlar

da da ıeı ikinci Oçtlncil derece
de aranılıyor. lık istenilen genç
lik güzellik ve cazibe. Mal6m ya, 
ikinci, Oçiloctl sınıf gazinolarda, 
halk, mest kafayla ıesin kötülö
ğOnün, ortalıpıo pek farkına 
var:nıyor. 

Aı sonra bir gazino aahibi 
evvelce mutabık kaldıkları hanen
deyi a1mıya ıeldL Bu kadı:ıla 
gazino sahibi kırk lira aylıkla 
alta ayl k bir kunturat yapmıt. 
kadın peıinen aldığı ilk maat n
dao on liruanı it ldarebanealoe 
verdi. 

Gazino aablbl de kendisine 
memnun kaldfjı bir hanende 
bulduğundan dolaJI idarehaneye 
beı lira Yermeyi ihmal etmedi. 

Arhk orada gGrecek birtey 
kalmam•ı. Mildftre, aaat' ıordum, 
a6yledi: 

- Ya. dedim, arkadatın &'9-\. 
lecejini ndettiği uat epey geç
mif. Anlatılan bir işi çıktL 
Benim de aörlllecek baık• itlerim 
var. 

Daha fazla beldiyemiyecet m. 
Gelir~•. kendisini bu aaate kadar 
bekleyip ıittiğimi a6)leyinız. 
Akşam bana eve gelsin. Yar a 
beraber gelir ip hallederiz. 

Hay, bay beyefendi 1 
Naci Sadullıtb 



Lozan Muahedesinin Bo
ğazlar Kısmı Değişmeli ! 

------
( Bat tarafı 1 lı: ci aayfada ) 

Hariciye Nazın M. Pol Bonkur 
tarafından hazırlanan bu plln 
Gzerinde çalıı yor, aillh bırakma 
ifinde bu pllnı eaaa tutuyordu. 
Fakat mllthiı itirazlara uğrayan 
bu plla ıon um:aalarda kune
tini kaybetti, batta bu yllzden 
konferana datılmak tehlikesine 
bile uğradı. Bunun Gzerine M. 
Makdonald, konferanıı 610mden 
kurtarmak makaadile yeni bir 
plln ba:ıırlayarak konferan1a •er
di. Bu plln ilk hamlede bUtila 
murabba1lar tarafından tetkik 
kabiliyetini haiz bir proje mahi-
yetinde g6rllldll •e bu ıuretle 
de bütün dünya efklrı umuml
y.sini korkutan en büyDk tehlike 
atlatılmıt oldu. itte kooferan11n 
dünkD umumi toplanııında mll
zal\ereye esaa tutulmak için 
bı pJln aranırken bütOn mu
r a •haalar lngiliz pllnı ilzerinde 
lttıfak ettiler. Şimdi aillb bırak
nıa meseleai Makdonald plAnına 

ıöre halledilecektir. 
Muv•kkat Tattı 

3 - Konferansı.. dllnkft top
lanhsında müzakere mevzuu olan 
Oçuncll ve en mühim mesele, ta• 
til meselesidir. Dünkll toplantıda 
paskalya yortuları dolayıaile me
aaınin kıaa bir müddet ıonraya 

bırakılma11 ileri ıilrllldll. Filhaki
ka tatil teklifinin yaloıa paskalya 
yortulan günlerine inhisar ettiği 
anlaşıldıktan aonra murahhaslar 
bunu kabul etmek huauaunda te
reddllt a&atermediler ye konf .. 
ranı mesaisi bu auretle nisanın 

2S inci sGnllne kadar tatil 
edildi. 

25 niAndua aonra tekrar fa· 
ali~ ete seçilecek n lngiliz plim 
8zerinde çalıı larak aillh bırakma 
meseluiııin halli cilıetine aidil .. 
cektir. 

MUNvat lat11oruzl 

Cenene, 28 - Dilnkll müza
kereler eınaaıoda Alman murabba
aı M. Nadolnl, lngiliz pllnaoao ai-
IAlı bırakma meaeleaini halletmek 
tizere iyi bir temel olduğunu .ay
le mit ve demiştir ki: 

" - Umumi aillh barakma 
itinde Almanya mllaaYI haklara 
.... ip olmak iıtiyor.. AlmanyRnın 

emniyeti ve milll izzeti nefıi için 
lngiliz projeıinde tadillt yapıl
malıdır. 

Emniyet Me•••••I 
Cenene 28 - Çin murabhua 

dünkü toplan ... da İngiliz plAnıaa 
taraftar olduğunu, bu plloda 
emniyet meselesinin de kAfl dere-
cede yer bulduğunu, fakat bu 
meıelealn daha açık bir ifade 
Ue tayin edilmesi ilzam geldiiioi 
~ 

ı&ylemlı, yaloıı uıak mıntaka
lar için Hker yerine zal it kuvveti 
kabul edilmesinin doj'ru olamaya• 
catım, bu zabit kunetlerinln 
birer istila orduıu demek olaca
jını Ye Çin için ayrılan 100 tay• 
yarenin de çok u oldutunu bil
dlrmiıtir. 

Japonr• Sueuyor 
Cenene, 28 - Japon murah

ha11 dünkn celsede lngili• plana 
hakkındaki mutallaaını bir mllc:l-
det sonra a6yliyecetini bildirmir
tir. Lehistan murabbası i1e lngi-
liz plAnınında emniyet meteleıine 
çok az yer verildiğini ıöyJftmiştlr. 

Fran••Y• Gellnce-
Cenevre, 28 - DnnkU celse

de Fransa murahhası M. Masigli, 
lngiliz plinana alAka g6ıtermelde 
beraber konferana tarafından 
ev•elce verilen kararlara 1adakat 
gösterilmesini, emniyet me1ete
sine ehemmiyet .erilmeıinl, 
İngiliz pJAnile Fransız plAnı ara-
aında birçok cihetlerden ir-
tibat bulunduğunu, yalnız fn-
giliz pllnında bazı boşluklann 
doldurulRıa11 lbımgeldiğini söy· 
lemiftir. 

MUhlm Bir Meeele Daha 

Cenevre, 28 - lapan ya Mu
rabha11 M. Madarivaga çok mll
bim bir me.eleye temH etmit •e 
demiıtir ki: 

"- Büyük devletlerin deniz 
kunetlerinin eaasla ıurette azal
tılma11, bunun kOçilk devletlerin 
deniı kuvTetlerine g&re tayin 
edilmesi, askeri tayyareciliğin 
kaldırılma11, aivil tayyareciliğe 
beynelmilel bir ıekll Yerilmesi, 
aıkerl bOtçelerin ye lllib fabri
kaluınm kontrol altına ahn
mHı lizımdar. Ayni zamanda 
mUaaYat mHele1ine bOyllk bir 
ehemmiyet Yerilmelt. konferanı 
mOzakere1i aleni olmalıdar. Aksi 
takdirde Milletler Cemiyeti 6lilm 
döşeğine dOıer.,, 

Bir Tekzip 
Roma, 28 - Romada M. 

Makdonaldın ziyareti esnaımda 
auikaıt yapmak niyetinde bulu· 
nan mUaelllb bir şahsın tevkif 
edilmiı olduğuna dair bir şayia 
deveran etmiılir. 

Salihlyettar mahafil, tevkif 
edilen adamın bir deli olup kat'iy· 
yen ıiyaat bir suikast icrası niye
tinde buluomamıı olduğunu beyan 
etmektedir. 

AlUı•dercıcatımııtıı t;ok ı gıı a 
mel>ni c htan bulJa lngı 1 iı. rıı. uıı

ları a t frikawız giremı mi9tir. Ka 
rllerl mfı<Tbıı öıllr dlleriı. 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden : 

4620 Metre Yazlık elbi1elik kumaı 
1780 " .. " .. 
1050 ,, Kaputluk kumaı 
750 " " .. 

18 O ,. Aatarlak bez 
li l 00 .. Çamqırlık be• 
3''\00 " Kalıflak .. 
121ı Çift Yon çorap 
540 .. Kundura 
645 Adet Kilim 

ı - Yukarda yaz la .. ıo .. kalem 8fY• pazarlıkla sata alınacaktar. 
2 - Pazarlı" iti lıtanbul Gllmr6k Muhafaza BatmOdOrlllilla

deki Satın alma komisyonu tarafuıdaa Ni1anın ·~.. elne raslıyaa 
pazar ıllnll ıaat 9 dan 16 ya kadar az17acaktır. 

3 - latekliler iğreti gftvenmelerile o fftn satanalma komla· 
yonuoa ıelaialer. 

.c - NDmune.. t•rtnam• n ••ad ktiatlal'I lav ~ Alna.alma 
komisyonumuzda g6r01ebilir. 

Sözün Kısası 

Bizden Amerika'ya 
Göç Eden Moda .. 

'--------- A. E. 
( Baı tarAfı 3 anca tayfada ) 

dotra söze ne denir ? Y alnıı 
eğer yaılıca bir adamıa ihtimal 
•bugOn bUtiln kadınların ılgara 
içtikleri.. cOmleainl ltittiği zaman 
daha on on beı aene enel kadın 
ağzında afgaranın karanlık aokak
ta renkli fenere benzediği zaman
ları hatarlamııtır. Fakat elden ne 
gelir? Zamanın hDkmDne tabiiz, 
ıllratle deiifiyoruz ve deiişeceğiz. 

* S3ınn kısası: Boıanma iıle-
rlnin gUçleımeal •e kolaylanmaaı 
ıibl bazı kaideler •ardır ki bunlan 
Amerika Ye AnupahlarJa değiıme 
de klrls çıkıyoruz. Fakat maale1ef 
bizi ziyanlı çıkaran değiımeler 
daha çok. 

=RADYO== 
29 Mart Çarşamba 

latan bul - {1200 m ) 18 M ııuf
fer B., tS.45 Orkestra, 20 Hamiyet 
H., 20.45 M.:ıhmuro H., ıfl.SO Orkeı· 

tra, aja111 borsa, saat ayarı. 
Ankara - (15!J8 m.) 12.SO An· 

karapııl ll Orkestrası, 18 Orkestra, 
Ouvcrture Bayınond Fantai!lle Pr~lıa, 
l<'antaisle R ıssches Echo, 18.,0 g a· 
mofon, 19. 10 dans musikisi. 19.4) 
gr.ımoron, 20. 10 aja~ıs hal.ıcrlcri 'e 
bam rap ru. 

Varşova - (1411 m.) 13.15 pl~k, 
15.35 9çi saati, 17 pllk, l8 keıs, 
19.20 balıerler, hafif musiki, konuş-
malar, 22 piyano nıusi isi (Franck, 
Dellıuaay, 'l'okattl\), 28 tarkılar Mnh· 
tE'r, StrauAs, Orosıs), l?S.33 d ma ınu· 
slkiıtl. 

Petto - (550 ın.) 18.33 keman 
konseri (Dones Koromı.ay), 19.33 aır 
kerl koııser, 19.45 konutına, 2t c Bl-
zaıık • isıniııde piyes, ~S haberler, 
ıonra S gan muııildsi, 2S.50 hafif 
musiki (ork stra). 

Viyana - (517 ı ı.) 18 Çek: eser-
lerinden konser, 19. ·ıo k:o ı forans ve 
aatrP, :..0.55 •Der Zc glvon W egsche-
ldlıof • isimli ırıusikl halk temam, 
2 .H5 ıou h 'herler, 2 .5J Wılhelın 
W.Acek orke~trası (operet ve aekl 
danslar), 24 en (pi k ıle). 

Prag 4 7 ııı.) 19.35 almanca 
n•triyat, 2 ,45 piyaııo k:oneeri (Scar· 
latl, RJvel, 8chtııııa•111), 23.20 Fr. ha-
berler. 
Mılino • Torlno • Floransa • Triyeate 

~0.35 kalıvo koıısçrı (Trlyestoı, 
20.35 pıyano konsMi (1'loransa), 21.35 
piyes sonra hafı{ musiki, 2• dana 
ınusıkiai (floran~a). 

Z ırıb - (4:i9 ın.) 20.50 bando 
ınloıı tılU!likiei (pl!l.k ile), 22.45 Or-
kostra . 

Bükret ~HH rıı.l 13 plAk, 14 
k za, 18 Ha<l:) o Orkestrası, 19.20 ke
za, 21 Viyolonsel ıle yeni musiki, 
2ı. ·o piy '"o ile Bac!ı - Bııaio ni, 
Brahros, B..ırtek, Glazounow'un eser· 
lorindeo konser, 23.20 keman konee
ri, 28 dans m usiklsi. 

30 Mart Perşembe 
VarfOYB -(141 l m. 13.15 plAk, 

13.Uj filharıııo11ik koıııwr, lG.30 plak, 
1G.5j plll", ı8 Brahnıs'ın eserlorimlan 
Kuator salon koıı11erl, 19.30 hafıf mu· 
8 ki, 20.85 KOllUflDRlar, 21.05 hafit 
ınusiki (~trauF , Ptıııatti • Malvenl, 
Yollostcd v .s, v.s.), 2vs;; toıusil, 
ım.20 daııs musi lsı. 

Peıte - (65 > m.) 18.85 pllk, 20 
Macar halk tarkıları (ti ~an musikisi 
refakatlle), ~1.85 E. Dohnanyi'ntn 
ldarcsincle opera' orkeetrl\ ı (Solist, 
keına'llıt .Jııan :Manoıı'iıı ıştirakile), 
23.15 caz Sigau musıkisl. 

Viyana - üt7 tn.) ıar Gustav 
Mııcho takı rıı ı opor ·t. \ Is), 19 ko
ıı utmalar. o,35 askor konseri, 21.50 
p Ak ile Wııgııar'in •Taııhoyzera isim
li operası. 

Prat l487 rıı.) f0.25 Bruno' 
darı naklen "t;e~atter Tod,, isimli 
ıarkılı toınsıı, 21.3.'>: ~ 23.50 pltk. 

Zürih - (4fHJ nı.) 18 pllk ıle la
v ıçre !ıt.lk ınuıikfsi, 21.0l Brahms'iu 
eeerlerlndon Senfoııik konser. 

Roma - (441 m.) 21.50 ~enfonlk 
konser (Pir&ttl, Dubessy, Mule, Bet· 
hovıın). 

BIUcret - {894 111.) 18 plAk, l' 
pl&k. 18 kınıtık ko'lsor, 19.20 den •• _,. 
mı, ~O.lil> c Madon na' nı n Z~ynetl • 
lel mll Ferrari'nln op9rası. 

&ealau - (S 5 m.) 19.a>1 Brab mı 
an tanmmamıt eserlırlnd.,n parçalar. 
konutnıt.lar, 21.!0 halk kon1eri (ta
gadeil&). Q.1' lw>nhw•ae, 29.16 ha
!Mrlw, k ...... ıar. 

Mart 29 

! ~ lstanbul Evkaf Müdüri eti ilanları 
llin Tarihi 

14 Mart 933 
Kaymeti 

Uuhammeoeu 
Lira K. 

lhale Tarihi 
3 Ni1an 933 

1449 00 138 metre terbllnde bulunan 
nağa mahalJ91inde Balaban. 
arunın tamamı 

Şehıadebaıı'nda Balaba
aokağında eıki 2 No. la 

885 00 

1130 00 

350 arım miktarında bulunan OskDdar'da Selmaaata 
mahallesinde BnlbOlderesi caddesinde Topanell çeımeai 
sokağında Serçehatun camiinio ankazile beraber araaaı. 
140 metre terbiinde bulunan Fındıklı'da Hacerecep ca-

miinin mevcut taşlarile beraber ankaZL 
2300 00 460 metre terbiinde bulunan Şehzadebaıı 'nda mahterik 

Balabanağa camii anasının tamamı. 
400 00 22 arıın miktarında bulunan Maaumutpata' da Dayahatun 

mahallesinde Y enihaa ıokatında 35-39 No. il d8kk1Dıa 
tamamı. 

1130 00 Tahminen 1500 arıio miktaranda bulunan Yeaibahçe'de 
Arpaeminl mahallesinde Topkapı yokuıunda Arpaeminl 
Mustafa efendi me1ei~ · ıain. ankazile beraber arA11mn 
tamamı 

160 00 KaragOmrllk'te Mubteı >iskeaderbey maballeılnde Kab .. 
kulak camii aokağında 0-7 No. lı harap baneain tamama. 

1396 00 324 metre terbiinde b ılunan F atih't• Beyceğlı mahal
lesinde Niıancı caddeı ude Efdalzade camii arıua Ye 
Ozerindeki ahıap kulllbe •e taılan 

700 00 Mabmutpaşa'da Sultanodaları sokağında 9-5 No b ha
nenin tamamı. 

1205 82 4[)1,94 arıın miktarında bulunan Kasımpaıa'da camiike
bir mahallesinde me cit sokağında 18 No. lı mescit 
arsasının tamamı. 

199 64 Taksim civarında Kazaucıbaıt mahallesinde çe1111e arka• 
sında Taksim caddesinde 87 No. b mukaddema Kazaa
cıbaşı camiinin tabutluk mahallL 

Balidald emlik 14 Mart 933 tarihioden itibaren 20 rtın mnd
detle ilana konmuıtur. ihalesi 3 Nisan 933 pazartesi gllnll saat 
15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber latanbul Evkaf Müdiriyetl 
binasında Mahlulit Kalemine müracaatları. -Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti 

Merkezi Umumisinden: 
HilAliabmer Umumi Mecliıi 1933 senHİ Niaamnın 25 lnei Sala 

atın O 1abah aaat onda Ankan' da Y eniıebirde Cemiyetin merked 
umumi biaaaanda alellde lçtimaını yapacağından, iftirak edecek 
murahbaaların mezk6r tarih Ye aaatte Hlllliahmer merked amuml
ıinl teırifleri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Reis ve reisisaailerle kltiplerin intihabı, 
2 - Meclisi umumi tetkik Komisyoau ve Merkezi Umumi icraat 

raporlannıa tetkiki Y• kabulD lıallnde mvke&I umumi Iİm
metinln ibra11, 

3 - 933 - 934 bDtçeılnin taadlkl. 
4 - Çıkaca~ merkezi umumi azaaı yerine diterlerlniD intihabı, 
5 - tetkik komiıyonu azasının yeniden intihabı, 
6 - Merkezi umumi teklifah. 

Kütahya Vilayetinden: 
191 1 lira muhammen bedelli Nafıa daireli için ıartnameal 

mucibince çekiç, kazma Ye 1aire mUbayaa edileceğinden taliplerin 
% 7,5 depozito akçesile 12 4 933 tarihine müsadif çarıamba gllnD 
aaat 15 te Kütahya Encümeni Daimiıine müracaatları •e ıartname
aini g&rmek Ye fazla malumat almak istiyenlerin de lıtanbul Ye 
Klltabya Nafıa BaımObendisliklerine mUracaatlan ilin olunur. 

Eskişehir Vilayetinden: 
Sarık67 • Mihalıçcık yolunun başandan 4 + 397 inci kilomet

reye kadar yapılacak ıo•e - 5017. 57 • lira keşif tutarile 22-3-933 
tarihinden 15 Nisan cumartesi gBaO saat on beıe kadar kapalı 
zarf biçimile ekıiltmeye koaulmu9tur. 

Ekailtmeye girmek istiyenlerin keşif tutarının % 7,5 uğu olu 
377 liralık banka mektubu •ermeleri Ye yapılacak lıtn ıartaame, 
keıif, grafik ve aair evrakını g6rmek istiyenlerin Nafıa Bqmllhen
disliğinden aramaları ilin Qlunur. - -

lal•nbul H•lkevl R•l•Hllnden 

Ey'misde 30 Mart per4ombı gilnG 
ıaat (17} de (Tilrkço dili) ha'.kında 
bir konferana tertip edilml1tir. Kon• 
feran11 bir başlan11çla MOderria 
K3prGIG sade Fuat Boy açacak ve 
latiyenler fıkirlerinl ı3yliyecekler. 
Konferanı Hrbeattlr. Her kes ıe
t.,bilir. 

t. Fırk• A•kerllk D•lre•I 11 .. 
lallllnden: 827, 8:.8 doğumlu k11a 
bizmetlllerdun jandarma zabiti yetiı
tirilecektlr. 1eteklllerln açık maIQma& 
almak üzerı mukayyet bult•ndukları 

n1a auntakalarında oturdukları aa· 
k~lik •ubel.erlııe ııs Niaap 938 tarl
t.ln• kMlu llGwota.at!arı ll&n olunw. 

Aıa~ KilfkUndekl MU-mere 
HalkeYinln rilael Hn'atlar ıube.t 

merkezi olan A •J kB4kGnde Jarınkl 
Perıembe rGnO akta mı b:r mGıamere 
nri ec•ktlr. Bir çok ean'at teYerler• 
davetiyeler gönderilmlttlr• Bu topla
lcskta Refik Ah111et Bey tarafandan 
.. Bizim iıtedltim ·ı edebiyat .. meYıulu 
IPr konferanı yorilecoktir Halkninln 
tomıll tubeal tarafındaa Jtlittirilmlı 
olan amat3rler • Tali• aual 11 lalıall 
bir perdelik bir piyH oynıyacaklu 
Garp mualldainl• ıDıd parçalan 
çalınacak, ıllrler okunacakbr. -----

laL 2 inci icra Memurlulun-
danı 2'1/3/983 tarıbll nOıbamısda 
ikinci tcra memurlutunun il&ıunda 
19 4/939 çarıamba gflnQ satıtı mUkar
ır11r gayri menk.ul-Oa ıaat 14 ten 11 1• 
olacakken t• tea t e 7uahaıp. TM
:hth ohın•r. 
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,----------------------..... Dil Anketi 
Verilen Cevapları Okuyunuz 

3 Numarah Liste Üçüncü Defa Olarak == KARADENiZ POSTASI 

Kariin l•mi Te adreal 

Nedim Zeki, ~dıkh 

Fabrt1• Haklıu, Akhl.Nr 

Oıman, Hacıha .. n _.. 
balleıl1 Bakırk8y 

ltüaam~Uln, erkek 
Jlıul, Adana 

Ahıaet Refik, ncant 
mektebi, Adana 

Mehmet, Ziraat Bankaıı 
Yaaeclan, Çorum 

Şefkati, Şark Demlr-
7ollan mem..,ru 

Tah.ln, Ziraat BankHı, 
Saıoıua 

Clncen oğlu, baımuall. 
l:Scrgama 

M"f'hmet Necati, Staau 
oğlu, Ayq 

Ön.er Makbul, Antep 
Jiıeıl 

V. H. f ,.nlye apartr 
mı:ını Şelızadeb ~şı 

Atıf, Halkavi, Konya 

Mu11tafıı Behçet, g:ı:ı:cte 
bayii Poz.:ıntı 

Cadde Cabtl Caiz Cali Camit 

tldr 70 llmi7ea yapıla- yapma donmut 
bllla 

bOy{llıı bDplz a7rwı 
701 

ulu yel bUrlılz tutuk 

kah 

doaak 

ana 7ol bl'siaiz olaran yapma donu 

aıaa 7ol bllplz olagan 

uygun 

yapma· doaak 
cık 

yapma· 
~ıc 

kah 

olablllr yapma· dura'Un 
cık 

olabilen uydurma donmuı 

olar•n 

büyük bllgfıhr: dofru 
yol 

'9lek yol bllglaiz, 
toy 

ulu yol bt1gl111% olabilir 
b lglal , 

ulu yot dencmo • yUrüyen 
slı: 

iri .>ol olablllr 

yapma· 
cık 

yapma
cık 

yapma
cık 

yapma 

donuk 

donuk 

kuru, 
kilnt 
donuk 

Canip 

yan 

taraf 

7aa 

7an 

ylSn 

yan 

yanı 

yan 

yan 

yön 

yan 

yan y8n 

Cuuı Cn.lbe 

1anın 
ç•k

gözUcll tutmak 

gö:ııcQ çekld 

•hedid •• •'•• 

B:ııedlcl 

gllı.lelı:çl ekicilik 

çaşlt albeni 

heyikçl çeki, 

ça,ıt alım 

iz.il kol ;elcld.lk 

gö:ı.cQ 
düşman 

g 'zll 
ıraıtı~ıc. 

gö:ı:cll 

çekme 
gücü 
çeken 
güç 

çekme 

Caı.lp Cebir 

g8ıaül lama 
çel.içi 
tutucu ıor 

çeke• ur 

orlamaı. 

albenlll ıor 

çeken 10rlama 

ahmlı güç 

çeken M>rhıll 

ö:ı: ala ıor amak 

çeken zorlama 

çeken ı:orlama 

çekici zor 

Cephe 

alı• 

alın 

in 

8n 

lrartı 

annaç 

görllocn 
yer 
ÖD 

alın 

anaa~ 

Cerran 
ara ba

kan 

JRrlCI 

IUnlıçu 

yaran 
keaen 

lıalta tı
marcı 

ara he
kimi 

·a • le.-

yara 
unaran 
yarayı 

açan 
yu.ııcı 

SAMSUN 
;,·ı;:;:~t Perşembe 

gtlnll akıamı Sirkeci' den bar•· 
ketle ( Zonguldak, lnebolu, 
Sanı•un, Ordu. Giresun, T ra~ 
son, Siirmene ve Rize) ye azi
met ve avdet edecektir. 

ERZURUM 
•apuru p t · 
3 Nisan azar est 
günU hareket odecektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Y elkcnci Hanındaki acentahğı
na mUracaat. Tel: 21515 

• 
Şükrü, Eylp oğ!ul Ordu ana yol toy olabilir 

(Son PostaJ 
yapma· 

cık 
donuk yan caşlt, 

kokucu 
özdanı -

ci"' 
tlkşlrlcl 

çekimli ~linUI 
çeken 

y11an r NAiM VAPUR 1DARES1 
1ZMiR SOR• AT POST ASI 

(20 saat) 

Karlla l11nll arapça 
YC adreıl aöz.ltıt 

Xartt. ı-ı arapça 
•• adresi ıMlaler 

KarUD temi arapç.a 
•• edreal eöDer 

Cahl:, Şud Sam11un l •n• yol bilglıtz gerek 
(Son Poata) 

yapma· 
cık 

yapma· 
cık 

yan çekıııe çekici gü;IUk 
verme 

Maaum, Mütekait uran bllgialz J'Ol'ar doıı çeken çekici güçllilc 
blnbaı 

T6bi 
taHi7et 

hın 

Tlbl 
tabilyet

ten 

Tabi 
tablı y•t 

tem 

Tabııt 

Tabut 

~~~-----------.. ·----------~~~~ 
DH Tetkik Cemiyetiniıı Anketi M.lnasebetile 

-- - ~---

Son Posta'nın Müsabakası 
Numara: 18 

TAU Tarih Tecll Tedip Tcemmü! Teenni Teea[lf Teeaall• Teeaalta Tehlw 
cleı'ec!I 

TAii Tarih TecU 
duece 

Tedip eemmül Teenni TecaaQI TeuaDr TeeaaU. Tehir 

Tali Tarih Tecil Tedip eeınm&. Teenni Tee .. üf Tee .. üa Tehir 
d-rece 

. . > '... ·."'"· , • . • r 

• 

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

noter huzurunda çekilece~dir: 
Birinci mükAfat 750 Ura 
ikinci ,, 250 " 

Ön1 yön 

ylh 

yara 
dcvtire• 
yar acı 

Teklt Tekllf Te•la Teelr 

Telrlt Tekllf Te..m TM!r 

Tekit Teklif Tealn T..ır 

BwHr1°· ,_. ... ,.. .. nsa ........... 

Lrık" 

ADNAN 
vapuru 6 Niaan 

PERŞEMBE 
ıOnil Galata rıbhmından aJat tam 

16 da harelr.e"e doğru 

İZ Mİ R'e 
•• paz.ar ırünleri b.m r'den saat 14,30 
da hareketle fatanbuı'a eYdet eder. 
Tafılllt için Galata, GlınrGk kartısında 
Site Franau Han No. 12 ya:aıhaneaine 
müracaat. Tel. 41041. 

TAVlL ZADE VAPU!{LARI 
AYVALIK Postası 

r-:p~~~~.~!. 
uat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çarwkkale Ye Karfez 
tarikile Ayvahğa azimet ve av
det edecektir. 
Yolcu bileti Yapurcla da •erilir. 

Adru: Y emifte TaTilzade Mu .. 
tafa biraderler. Telefon: 22210 

' 

Milli Türk Seyahat Acentalı~ı 

··N ·ATT-A 
ŞİBAGO SERGİSİNE 

tertip ettiği seyahate İflİrak ediniz. 

10 Temmuz 20 Ağuatoa 1933 

GALATA-SARAY~ 
10 kişiye ( 100 erden ) 1000 " 
10 kişiye ( 50 şerden) 500 " - -

~· 

verilecektir. • 
iŞ BANKASl'nın Bütün 
şubelerindeki kumbara sa
hiplerinin is:m ve numara
lan Ankaraya gönderilmiştir 

TÜRKlYl İS BANKASI 

\ ] 

"' . . . . ' - . . -

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

583 adet kasket ilanıdır. 
1 - Gnmrnk Muhafaza ve Mıntaka memurlan için 583 adet 

lruk•t pazarlıkla imal ettirilecektir. 
2 - Karduma ıartları klğadının tasdikli •uretlerl latanbul 

GDmrUk Muhafaza BaımUdllriyetindea altnacaktır. 
3 - Pazarlık: GUmrOk Muhafaza Baımtıdnrlyetindekl Komfs· 

yon tarafından yapılacaktır. 
4 - Paurhk: 30-3-933 tarihin• rastlıyan Pe11embe günU 

uat 14 tedir. 
5 - Her istekli biçil mit bedelin % 7 ,5 ğu 

Yakkat güvenme .. teminat" larile bellf saatten 
gelmeleri. 

olan 63 lira mu· 
eneJ Komisyona 

6 - Örnek ı lıtanbul GOmrOk Muhafaza Batmndtlrlyetindedir. 
l.tekliler orada ıörebilirler. 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her aabab bir kqe 

NEOKALMINA 
' aldıtıaızda dcudunuu gripe kartı en kuv•etll ıillbı 
yermiş olurlUIJUZ. Mideyi _Ye kalbi kat'iyyen JOrmaz. 8 ft t2 kaşel ı ..c 

kutuları lateyiöiı. Tek lraıeli kutunun fiatı 7,S kuruıtur. 
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K 
çoc 

yol n 

•• 
Bu yolu s·ze de 
söy iyebilirim: 

Bir fıraat bulup MAHMUTPAŞA yokuşundan 
<leçiniı., yukarıya kadar çıkmağa lüzum yok 1 

Y oku,un başlangıcmda sol kolda bir 
levha göreceksiniz: 

o o --
Bur aya giriniz, mağazanın ismi 

''UCUZ MALLAR PAZARI,, 
dır amma bu isim yanlışhr 1 

Burada 1 metro bile ucuz 
mat bulunmaz, Bilakis: 

"Dünyanın en pahalı 
mallarının en ucuz 

satıldığı ger burasıdır,, 

"Milli Tasarruf ve İktısat Cemiyeti,, diyor ki: 

"Yurtdaş, Yerli Malından şina!,, 
Yerli Malların en iyisi, en sağlamı ve en cuzu 

Ankara'da ı 
Çocukınrayı cadde inde 

PERTEV Şurut>u 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

FABRIKASI 
lstanbul Çerıberll Tas 

al Pa n 
lstanbul'da ı Samsun'da 

Bahçekapı'da •e Beyoğlu lstiklAJ caddcilinde Bankalar caddesinde 

r~~ 

, Cemiyeti Merkez· Umumisi den: 
Her varakı Uzerine filigranh bir Hilal ve bir yıldızla 
(T. C. O. K. i.) rumuzu vaz'edilerek 27 • 3 • 933 tarihine 
mUsadif Pazartesi gününden itibaren 36 varakh 10 
No lu " Grımaud,, oyunktiğcdı piyasaya arzedUmiş lr.# 

Zayi - Gebze askerlik ıuboaln
den almıı olduğum terhis tezkeremi 
zayl ettim. Yenisini alncağımdan ee· 
klalnln hükmü yoktur. Gobze Sultan 
orban maballoalndoo 819 doğumlu 
Ahmet oğlu 0Jman Nuri. 

6on Post• Matbaa•ı 

-==---===-===-
Sahibi ı Ali Ekrem 

Neırlyat MQdQrQ ı Haili LCltfl 

Mart 29 

Teni, herkesin hayretle taktır ettiği taze
lik ve güzeUiğe bugün artık malik değil· 
dır. Dünkü düşünceler ve geceki uyku· 
suzluk o güzel çehrede şayant dikkat· 
izler bırakmıştır. Hiç bir zarar iras etme· 
den size sıhhat ve hayat verici bir uyku 
bahşeden ve bu suretle güzelliğinizin 
sadık bir bekçisi olan AOALiN tabletle. 
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALIN tabletleri kullanırsamz sabah· 
leyin taze. canlı, neş'eti gül renkli ola· 
rak kalkarsımz 1 

ECZANELERDEN RECETE il! ALtNABILfR 

HAKİKi BİR YENİLİK 
Galata'da, Karaköy'de kAin meşhur 

E R 
Büyük Elbise fabrikası 

erkeklere mahsus 

28 1l2 Liraya 

ISMARLAMA ELBiSE 
dairesi tesis ettiğini muhterem mllı,terilerlne 
tebşir eyler. En milkemmel ve son moda ku:naş
lar en iyi mah:eme kullanmak ıuretile itinalı bir 
dıkiş ve kusursuz bir biçimde kostllmler imal 
edecektir. Sureti m hsusada getirttiği Pariı biçki 
akademisinden mezun pek mahir ve tecrllbedide 
bir makastar tarafından kesilecek olan kostUmler, 

en müşkilpesentlerl bile memnun decek bir derecei mllkemme
liyette olacaktır. 

Muhterem mU teriler, daima mUntahap kuma 
bir stok bulacaklardır. 

§i~!fj~mll!i~ Tediyatta teshilit 4~ 

Traş olacağınız zanıan 
yUıDnUıU snbunlamadnn (birkaç Clnkfka J EVVCI. 

1 NİVEA KREMİ veya NİVEA YAOI 
ile iyice uı)u~turunuı. Bunun lçın taıla krem sUrmek doQru 
değııcıır, ı.ıra cııı fazın yağı ememoyeceğıncıen, yağ aabu· 
nun ki:lpUrmcsine mnnl olur. - Trn~tnn evvel Nıvea kremı 
ile uı)ulan cılt ,ıraş pıçağı veya usıurnnın altında kaydığı, 
sakal kılları kremın tesırııe gUıeıce yumuşadığı için hem 
trnş olmak kolaylaşır vo bir zevk halıni nlırls hem do tra~· 
tan sonra ciltte hiçbir pUrtUklUk, kırmııııık g rUlmuı. Nlvea 
kremi geceleri yatarken suruıecek olursa dahi aynı netice 
eldeedillr· ve ertesi sabah trnı ollflak koıaylaıır. 

i EB.İŞ'te MAROKE BİRMAN'Iar 295 Kuruşa! 

~~ Maroken Birman İPEK.İŞ 'in en 
ziyade ·benimsediği bir kumaştır. 

········~····· ... 
• • 
1 P E K 1 Ş 'in Maroken Birman'ları ile e ağır 

• 
tuvaletten en hafif spor robuna kadar her 

t~ 

9 türlü ipekli elbise yapılabilir 9 

MAROKEN BiRMAN'ların tam178muhtelif rengi _ vardır! 


