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KALPAZANLAR NEREDE 
· tOO Liraliğın Sahtekirları 

Henüz Yakalanamadı! 
·Dün Yeni Taklit Paralar Bulundu, 

Öteki Paralar Da Tetkik Ediliyor 
lstanbul zabıtua dOo. hemen 

bUlHn faaliyetini 100 liralık 
banknotların taklit edilmeaile · 
çıkan meseleye hasretti. Sabah
tan akşama kadar çahıta. Muh
telif kimselerin maltimatlarını 

ıordu. Muhtelif yerlerde tetkikat 
yaptı. Fakat tahkikatın takip et
tigi cereyan (izerinde resmi ma• 
Jümat vermiye )üz.um glSrmedi. 

Bununla beraber karilerimizin 
mer-tkmı ~atmin için buıuıt aa
hada çalıştık ve muhtelif nokta
larda dikkate ıayan maUimat 
topladık. 

ilk Haber_ 
· Hemen kaydedelim ki bank

notlarımızın taklit edildiğini ilk 
olarak anlamak ve haber Yermek 
ıuretile fenalıj'an fazla yayılmadan 
6nDne geçmek ıerefi: 

- Çakmakçılar Yokutunda 
ıapka Ye elbise ticareti ile iıtigal 
eden Dağistani r.ade Ahmet Ham
di ticarethanesinin ve bu ticaret
hane mensuplar.odan Rıdvan Be
yindir. 

ilk ŞUplle-

Geçen glln bu ticarethaneye 
bir müşteri gelmiş, 69 lirahk öte 
beri almış, mukabilinde 100 lira-
lık bir banknot vermiı, nsuı olan 
31 lirayı istemiş, fakat Dağiıtani 

Salıu glb:lllliba ille (infili Çalcmalcçılarda Dafısltınlı Alımef Hamdi E/. 
ticaretlu11ıea ( ı:ö,He : MAi• ,_,.,, lteı/edett /lıdn11 •• ) 

zade ticarethanesioden Rıdvan B. l Milşteri ıaş rmıp 
bu yilz liralığa eline ald.ğı zaman - Nu.I olur? 
kiğıdını biraz ıertçe hissetmiş: JJAvo edelim: Bu mOıterl Bar-

- Tuhaf ıeyl diyerek çek· tınlı lbrahim Beydir, Dağııtanl 
mecesinden bir baıka yllzlOk ticarethanesi ile ötedenberi mu-
çıkarmış. Yanyaoa koyarak karıı- amelesi olan maruf bir zatbr. 
laştırmış. Bakmıı ki birisinin renğl Banka Hayrette ... 
açık, diğerininki koyudur: Bu vaziyet karşıı.oda Rıdvan 

- Sahteye benziyor, demiş! ( Denmı I:> uncu aayfada ) 

Şehrimizdeki Hitlerciler •• 
---~~~~~~~~~~ 

Onlar Da Bir Cemiyet Kurdular, Ya-
hudi Aleyhtarlığının S~bebi Ne İmiş? 

İşçiler Ve işsizler Arasında . 

Evli Kadınlar Nasıl Ve 
Nerede iş Bulurlar? 
iş ldarehanelerinden Birinde Bir 

Saat içinde Gördüklerim 
TOnel cl•anada bir it idare- J 

laaneai, Karanlık. dar hir merdi-
•enden çıktım. Harap olmut 
dötemeleri, badana yllzll ı&rme
mlı kara duvarlarile insanın yO
zllne bir ıııska Çingene ncuzesl 
gibi sırıtan bir oda. 

Od~nıo içinde aandalyeden 
başka etya yok Ye sandalyelerde 
on 1ekizle altmıı yaı arasında 

. ıekiz on kadın var. Azı gUzel, 
çoiu çirkin. Kimi uzun, kimi kısa, 
kimi esmer, kimi ıarıtın. kimi 
"kumral •• 

Kimisinin Ozerinde, yedi aahlp 
değiıtirdiği yetmiı yamaaından 
'belli bir manto Yar, kimisi ona 
bile bulamamı~ bazıları da ıon
ra~aa görme bir kenar zengini 
kadar 11k. 

G6zlerim hepsinin Ozerinde 
dolq.rken farkın11 Yardım ki hep
ıioin gözleri C:e benim Gzerimde 
geziniyor. 

Karıôklı bir ıtbme. 
içlerinden birial: 
- içeri buyurun 1 Dedb 
O odadan geçme bir kapıdan 

içeri buyua·dum. 
Gözlerinin birisi sulanmış, 

• 

Bir /ffl KtUlua 
çapaklanmış, ıişmao bir MuHfl 
hatunu pOriltifat r 

- Buyurun! DedL 
Örtüsil ıoluk bir kanapede 

yer göıterdi. Oturur oturmaz 
itildi ı 

- N ı lıtedlnw - ı,t 
( Dnamı 8 fncl Aylada ~ 

lngiliz Casusları 
Bir mUddettenberl lnglllz casuslar1nın f• 
aliyetl hakkında mUhim m,ıomat netreden 
Son Posta, bu defa da cihan ve lstiklltl harp
lerinde bizi dalma arkadan vurmıya çahtan 
lnglllz casus tetkilltlnın faaliyetini gösteren 
mUhlm vesikalar elde etmiştir. 
Meşhur lnglliz casusu Lavrens'in maiyetin· 
de çab,an bir Arap casusu Arap gazete
lerinden birinde hatıratını neşretmı,ıır. Son 
Posta bu hlt1rab pek yakında nakledecektir. 

=============================-=======================-~ 

Dil Anketi: ~'~~~~B_ı_~~&_a_~-·~c~p_a_bı_ı~~~~~I 
20 nci Liste 

Almanga'a so11 niıruıgi,lere ait bir manzara 
Almanyada Hitler partiıinio rilmektedir. Fakat Almanyadakl 

iktidar mevkiine geçmesile bar bu aleyhtarlık birçok memleket• 
lıyan Musevi aleyhtarlığı hareket- lerde derin bir asabiyet uyan-
ler gUn geçtikçe inkişaf etmek• dırdı. Fransada, İngilterede •• 
tedir. Evvelki gDa Ye diln gelen biiha11a Amerikada birçok Mu-
telgraflarda bu hareketin ıiddet· ıeYi nUmayişlerine vesile oldu. 
lendiğl, Berlinde ye diğer tehir- Bu mUuasebetle maruf ilim 
lerde birçok Yahudilerin teyJdf Aynıtayn Musevileri teı•ik eder 
edilditJ, MuseYI mağazalarından mahiyette ıözler ıGyledl, onların 
•llf •eriı yapalmamaunı temla bu meaelede birleıerek Hitler 
lfia tedbirier Üdajı MHr ... C UeYaaıa l UHll NJfAcla) 

T. D. T. Cemigetinrltm: 
Karıılıkları aranacak arapça ıt• 

/ar6ÇO kelimelerin 20 numaralı 
u.ı • .ı ıudar : 
Valııet, Vahamet, Vaki-Vukudan-, 

Vasıta, Vebal, Vecit - Vecitlen-, 
Vedo, Vellıa•ıl, Ve.rilca, Vicdan, 
Yadiıôr, Yakin, Yani, Yeıine, Yeis 

Li.telerde çıkan kelimelerden 
manaları birden fazla olanların 
her manan için ayrı karıılılclar 
ileri •ÜrBlebilir. 

Cevaplar 11 inci Sayfada 

-==================::::\ 
1060Lira 

Beyoğlunda Bekir ıokatıoda 
uturan Madam Elenl, alb sene
dir tanıdığa Panayot lıminde bir 
berberin evine gelerek 1060 Ura-
1101 çaldıj'ını iddia etmit. polia 
labikata batia•lfbr. 

-~ 

- Gazeteniz adımı bırıız çıkarmı1t doğru mu ? 
- Katiyea ralaa.. Biı laakikattu bqb bir f8J JUm•JIS ...... 



Halkın Sesi] 

Kad1n Ve ~rkek 
Meselesi 

KadınıD ba7a&a atabıı, ,.. it 
lalaasmda erkete ıelıtdet eb."1 
saman samu mhakata ınenaıa 
olu. B• bu•ıta Ullmaıı 4l1or 
ki: 

OeYM u., (Karqimrak &lmatom
nk aı 

- Şarkta icadının pete ..,. prfaf 
fçlae pclitl ı.amulan Ü blliriL 
CGmhurlyet, ••dınt çarıaftan .,. 
Hantten kurtardı. Hayat pmdl rok 
atırlat' .. Yalnı~ erkeklerin fcaaaneı 
bır ailealn i'eçdDl8l temine yetir 
miyor. Her halefe kadın da ~rkefin 
1ükOni paylitmabdı~. Aklli takdirde 
aile yrka.nları. Ye .. ı. kawpbn C .. 
talır, baudaa ailfınu•u ela mltee .. 
alr olur. 

* Cemli Bey CDlvan"I• "13) 
- Türk kadınının zekin erke

t•nklİıden a:ı defilcl:,. 7.eU itibadle 
ualannda muıavat var. Fakat tabiat 
erkefi •Akim yuat .... br. Tarillte 
ef• .. d ~zoalanla• bqlua Ur 
kedm ..ıt•n ta •• b&k miyeti görtH· 
m ... iftir. Kacba ewiae merb•t kal-
maWar. Hlcltir erk.+ln cok •t1rmd 
ettill ••ı' ıllai, lazım, ku-ı ... ı 
carlfbnuk, .... le ı.t ..... füat ... 
1a..... ..,.t prtbn -tarlatta. Bu 
10• albacla ekelderia Wleri lılkll· 
dO. Tilrlr bduaı .. ,..ta ahl .. kJa ,.11 leaW dmlf'lr. Kacr .. a .. ,.ta 
atll ... erbk icla fecleklrbkbr. 

* Jlael Bey rralı:alm Smıaemler 101) 
- ükl Türk'• .. .._ pk ~ 

•et •d•lertli. Arapl• - conltl .. 
naı 41lrl 6i ılmer•A G.rp llemi 
.... •lttet 11· .. ,... ...... kta •a.._...._. ....... .ı.ı.n 
•anb.llu..t:• ........ ..,. .. 
ate--• ter.ıt. ~ Kam .... ,,. ,., , ... _ ..... .... 
u ......... 

Jf. 
Feriı lley ( )(Otekalt Saltanabmet 

Cçttt maba11eal 74) 

- • Yava11 dlfi •at J•pu • f»a 
atalar~ıQn parluta bclar lu1metli 
Wr alaleridir. Bene. kadıa e•de •r· 
kelr dıprıda çahımalıdır. Bap ba
rata atala11 kıa'arınııu aor8f'HllD 
•ler da erkek ithmtia ıolr 1oncu 
oJdutanu bizzat tecrttbe eltild..ri 
~f!D Jla• ... tlla•elc '9tİJGl'lar. 
He• 8Ü• ualak o ka4u •laeu..ı-,.taia bir ftml ki kadını Hdea usak
lqtarmak iatiyorua. Hayata atalan 
llir kadısı mutlaka fM:lll9•a ih..ı 
••cektir. Ha)l'•tt• Wrbf ......... 
Meat•z cliJ• çocuta •• 1•••1• lb• 
••I et.- hw halde tlefr• detllmr. 

SON POSTA Mart 3). 

• 
B B LE Günün Tarihi 

~---------.AİL.. ----------
Dört 
Dün 

Maliye Memuruna 
Çektirildi 

Baroda Yeni İnti-
hap Yapıldı 

Baro laaibat mecU.i l'•palente 
bam lhti!All•rdan delayı i•t:fa • 
miıtf. Baro amaml lteJetl dtha •• 
lumıft lntil.ep 7-ll•mlftlr. Dlakl 
toplan~da Atlli1• llea!ek MektepJ.. 

• 
işten ·El 

rindea çıkıp bet .. ne hildml k yapa ... 
larıa awukat olab leeelderl •Brilfilm .. 

bu ıahact. ina.ltat meelWaia ••~ 
•alalc r•pma•t• ileri llilriilaaOf •• 
mGzakere kifl gCSrillmGştür. 

Deft•clarblc teftiı •emurlar nm mıalmtıdiirlölt
leriai teftit ettiklerial, lıu meyanda ham mali,e 
memurlan hakkında tahkikat yapdcbğnu enelce 
haber Yermiştik. Haber aldığımıza göre mllfeui,Ier 
elle defterilarLfa mlrac•at etlerek timdilik dört 
m~e memuruna · işten el çeklirilmul lAzım gel
diğini bildirmişlerdir. Bu memurların vazifelerini 
laakkile y•pamadıklar1, baz. yolıuzluk allmetleri 
göze çarphğı iddia edilmektedir. Bu dört memur 
ımı.lardu: Yeoicami tahsil memuru Refik, teblft 
memarlan Ata ft Refik Beylerle Eminönll malmU• 

1 
edilmektedir. Bir gazete •o• samanlarda 2.4 mal
memuraaa iftea el çektirildiiioi yaDJWda. Bizim 
Japbflmıı tahkikata g6re bu haberde 1aahtlık 
Tardu. Çünkü bu adet aoa ıamanl..da dejiJ, bir
k•ç ._. ipgde İfl• plıanlaa malip memurlarına 
ait Lir ~ almmıF. 

Diğer taraftan geçenlerde Beyoflo malmlld&r

IOiUnde yarılan vergi defteri hll'S1zlıi1Dın mazDuo

lan olan müanaacı Yani Raka Ef. ile odae1 

laakkmdald istintak tahkikab bitmif{ir. Defterdarlık 
Yani Efeadi19 177 bia liralık kazaaç werıial 
tarhetmiftir. 

Müteakıben Cndet Fahri n N .. 
cali Beyler W aenui luaap mfifet• 
lltlikleriae ··~·ımifL!rdir. Bundan 
sonra ianbat meelısi fntiha l:ına p• 
~umı., Halil Hilmi, Meklıı.i Salt 
Beyler rPisllldere, Oamu Naıf. 
Ömer F•ndd, Sal ih Zülatl, Cemalet· 
tin Fani, HDmG Nuri, A:I Galip, 

Hamdi Ha im, Hal ıl Nur i, Hatm Refet 
•• Rifat Ahmet Be,._... azahklara 
HçllarlşlertUr. 

diirllğti tetkik memmlarındao Salabattio B. Ba 
memurlar hakkında tahkikata ehemmiyetle devam 

Güllıane ltlsamereleri 
T hd•t M• ? Gftlhane tabbl ahamerelerlnta e J ) • lldaeiaiae 2 nİHD pazar SÜDÜ saat 

beıte GI..... ............. ıaaloa•• 
Bir Şahit için Böyle Bir bqlaaıcakbr. 

Komünistlik Kitapçılar Millet ı 
Bursadan GeÜrilenSuçlular Meclisine Müra-

Sorguya Çekildi 

~erde Borsadan ptlrilen 
ve haldanoda teykif mikekkeresi 
kesilen 12 kom&nistlik ıuçluıa, 
baırhk talrkikatlan ikmal edit-

mek llzere polis mndtırlftğGne 
pnderilmitlerdf. Polia bunlar 
haldwıdaki bbkikab bitirerek 
dlD lr•...,ini •lkldeiamlllllilije 
t..um et.ittir. Y eciiDci miataa
tik Rifat Be, iMi IDÇlaJan akpm 
pç ftlrite kadar isticvap etınir 
tir. Dlm ifadeleri teabit ediıe.ler 
twalardır. 

Nail Vabtetl, Maetafa Sdlo, 
Deniı Hilml, Muıtafa Tekiıi, 
Orhan, elektrikçi Ahmet, Y 11911f, 
yol amele çaYUfU Ali, Dtanlftl'O& 

Akif, mlrettip Hmeyill, Fethi 
zeld w Hall Efendiler. 

Şüpheli Ölüm 

caat Edinorlar iddiada Bulunuldu Sivil Tayyarecilik °" Otresdithai• tir• taYJ8"Cll Maarif Vekileti mektep kitap- Geçen aeae Galatada Şaldria Vecihi &e,in •Siwil t..ryared. mek· 
lannı bir nizam we denet kon- meyhanesinde bir ciaaıet olmllf, tabi ne 7eaicleo iki m&t< haaaaa mU11&-
trola albaa .ı•ak anmile Jeni Çalar Ham lmniade birid hir lim tayin edilmi4tlr. Milteha111aı ... 
bll'' 1r ..... ••..:L-- .,..,..1-...L 1.t_ __._ ..1-- 1 &!-~L daa &iri S.IAı.ltin, dfterl il.nanla-

___ .. ,._ w .... uı. Ull ..... -.-. ,.......... ....... ~ ........... Ekrem .... ,.....r. llelrhbla 
k-- mucibince Hkllet mektep- ... ,.. biri81 ele Çalar H•.un hlebe a4edi ao u pçm~_tir. Vec 111 
ler İÇİ• tek kitap ...ıiiDi kabul Jedl J'eriadea wmuak ILl8r- Beyia faali;reti tıua •akamlar tar .. 
etmektedir. Yal Tl.ki):eaia 1aer .ı..claa takclir eclflmi,tir. 
taraf.ada .,- kitap •••c:ak, •BftlL Bu cillayetin •DllÜemai Dahili istikraz 
tedriutt• ,.._khlr temill edl- ftftlce J11Pdma1t s.cWı • bet Erıanl delalrpi• fcl• J•ptfaeak 
lecektir. Da llaber mektep kitap- lfelleJ• ••h•a.. olllMlft fabl dalıU ~.tıbaa lp ~·•• itibuea 

•---- -L-- _.ı:.._ _ • ..__ te_,a aabke__. ... bnn kQtl• batl-aaeafmr. 
ÇIMlnlll le&rm" ........ Ye t.....- L laarr•f U ... l.:.tlD• ... Caı•I.. d~...-. uozclap icia dl. -••fre•qe WWI t1111 

l1tab.W. mektep kitabı ...- ,.;ele. clna.. ..Pmjclir. Ol.- Aakan, !O - He il VekllWa 
redem ldt•FcUrı Jıal Mrftana ki ceı..de Pmyot ,,. Jlena aaal takrirlerlae Mu&te ......... 
kaballbacleaberi apaclddan bir- iliDİll:leki lld p)Ut ,.........., •••P batka bir ,... ..._, .... 

cok zararlardan BODff, ha defa ~ça..... mili .. .... Pau. Hayvan var;si. 
u_ L...&!.a. h _ .... _ L_ıı Ha,..- ..,ıeilll11 telaaklnlka 

da yeniclea bll,ak 111111' zarara ptaa teuun • - ..... ğını, lçha nilaD içinde laar•lano _,... 
maruz kalacaldanaa maeder:ek ı · b• •beple doi••ı• ..,.._..._ mm• ba4raa ... kbr. 

devlet erkinına Ye Millet Mecli- ·- pkiıaclijiai .... ....... ŞirkeUerde Tapfanbfar 
1i riyaatiae Yeriı.ek kere •ir Gelecek celaede telNlit llldilı Dlln um .. n y,. ... , Şlrlret-
mttdafaan•m• •u:rlamışfardır. Ba aioi8 pltitleri dinl-.celrtir. ıer; ... -..ı ı.e,.tı... ._elik içti....-
mBdafaanamede mektep kitapları• lar.ıea 1apautlar, lü ... ilk laeaaplu 
D D basılma Ve leniiode h6k6metin ya• o züm l'Ba• P.f'rlhnqtir. 
vaatveceğİ yolda çaflflDIJD bazJr 'il Şark Şimeldifariftde 

E ir Madamın Cesedi buhınduldannı, fakat tek kitap Şuk de-.,.u...-.ld llatMea 
aaulBnG• mahzurlu boluoclağunu, Tayyare fle llıracat Udlaul üzerine idare .. mularııaclm 

Morgta Tetkik Edilecek numune olarak alman ltalyada Yapılamaz Mı ? 1eoial d6n Aclllyey• •er.lmifLw. . 
Y_..ı:ı_ı_...1_ Ş b Bunlar Suat, Kaclri,Kobea, Ref.:t. Alp QUİa..._ oturaa a naz dahi tek kitap _...._ tatbik .a 

dam nnapada taze ,.. •ıywa ı.- a.,ı.te .titer lld ••••d•. 
Rinde ı-c ltir 1U don edilmediğinj ileri 8Bnlektediwter. dlalllô 1611 geçtikçe arlmafrtadır. Dalti•e Vekiff 

U A M Y edikllle Ermeai laa•abancıinde Kitapçılar, mektep kitapla& Soa d6rt aeae zarfında Alman- "J mumı aaş wfat et-: .. :.... lled-• Şahnaz D n Balkan ve birıPok A- -'ya .la-r memleketlerdea -,ıı:ır Da. pl.rlmlu selen o.ı.m,. v .. 
--r-• " ··-..- ~- u•goı; -au, idil Şlkrtl Kaya Bey bırkaç ... Defterdarlık memmluua DİAll laut...,e ıeldiii aamaa ~ok kan memleketlerindeki me.klep kiup- SZI tGn l&I tlzllm ilW edilmiftir. .... lam. stcleeektlr. lpa tılif-

aaqlanm hazarlamıfbr. Yaran- ..,.ttiii ipa l>ilkia bir halde larılldaD d .. a •cm. fabl daha tı.lblı Ziraat Mdte&i '-talık mea•an c...ı,.tı ._ Veldl a., 
dan itibaren bütlln memurJarıa ....._,....,. Madamı• 6lme- mükemmel olduiunu iddia etmek· mlltebaaıslarıom yapbğı tetkikata ıerefiae bir Ç•J' alyafetl •ermlftir. 
lllaao maatları n mut ncretJeri dea enel •6fledtjine a&-e, bir- ~irt•. göre Tlldr llzümlerl diğer lzlha- Amerika Seliri 
datıblmıya b8'1nacafıtır. lerdea dltfıa Jyltlr. Aı._, •• ,.. ;, • 

... apil hmkm.,... bunun r , ,_,,,.,.. ile Y•f lzttm .. ele~ ··.; 
Tiftik Piyasasa atlceaiade de cocatana dü~Or· Yurttaı l 1 dikleri takdirde tacirlerimizin çok ıstifa Etti 

DBa Alaadoludu letubala ıa mftı ve iki ıfin Haseki bastab~ne- TUrldye mal1, Tllrld,. .... para bmanldan •hp'-p. Amer .. -8ri il. ŞerO ... _.., 
-aoa lMıidaJ ıelmit •• iJi _... sinde yalbklan aonra çıkmıt ve ~ -ı...,. ••ll•s• Siau Gilll ,......_. l.t fa • ...- Aa..,edea 
lu ,.. hraıtan 1ablmltl;r. Bi- aoaradaa yine fenalaşmqt r. ı her TUrkUn aDsU, t••lf, ...... Tarlı ...... .._ ..._ ..ı-:•I• sel•ltllr· Sefirla ı.uı.. .. 
riacl mal tiftik .t5. 48. Ekinci Mftddeiumamilik bu aıtımn gıdası, •re- ........... ... ........ 30 lad ,.. ...... ..... ...... ec111• ...... keadial • 

..a-1....ıı L-1..1 .. iu ı..u. c--• da.- l il. l " T.,..,.,...ı c.m11et1 r.- • le L.a-&L LL- ..... ....., •----L.......•~ bl --L mallar 38 kurllflaa -•..ı. ,.._ .,..,._ IMBUU -...-- - - • ~ ,. ........ et -,,-- - _,. ..._. ----• •..-.. ,,. 
moraa aaldeıttirilmiıtir. lacaltu. '-••• AmMbye tl .. eHIEtlr • 

..... ~·======================ımıımı~·~===-==~=-=--~----Slml====--===-~~~~~~~~~~~~============:=::===-
.: Pawr Ola Hua• B11g Digor Kb J [ ~on Postanın Resimli Hikô.ge si ı 

-



31 Mart 

r 
Her2'ÜD 

-
Tek Kitabın 
Fayda 
Ve Mahzurları 

·-------------------·~ Geçen giln, Maarif Veklle-
tlnde yapılmakta olan cezri asla: 
hattan bebsederken; dUıUnUlen 
tedbirlerin ortaya atılarak mUna
kaşaaına ve bu ıuretlo bu hu
ıusta hariçte kalmış salAhiyettar 
kimselerin do fikirlerinden isH· 
fade edilmesinin faydab olaca
§'ına İfaret etmiştik. 

Maarif Vekili Reşit Galip 
Beyin bu husustaki faaliyetine 
ve çalıımasıoa yardım etmek her 
mOnevver ve miltefekkirin borcu
dur. Bu itibar ifedir ki, veklletin 
mektep kitapları me1eleıini hal 
ı,in dDıündüğil tedbirleri, baur
ladıtı projeyi neıir ve ilin et• 
meıinl mamnuniyetle karııladık. 
Bn sayede bu proje, Meclisten 
reçinciye kadar, mUnakaıa edi· 
lebilir, nok1an tarafları Yaraa 
tashih edilebilir ve hakikaten 
mllkemmel bir eıer ortaya çıka
bilir. 

Mekteplerimizl, hocalanmızı 

'" bntnn çocuk babalarını ala
kadar ettiği için Son Poıta, tek 
kitap meıelesinde hem kendi 
dDşDndllklerini yazmak, hem do 
bu ıahada fikirlerinden latif .do 
edilebilecek kimselerin mlltalea
larma yer vermek vazifesini 
ifaya çalııacaktır. Bu rnl\k• 
aatla terbiyecilerimfz ve mual
limlerimi:ı arasında bir de anket 
yapmaktadır. Bayram erteal bu 
ukete iılirak edenlerin de 
mUtalealarını neıredecektir. 

* Maarif VekAletl kitap mea .. 
lt1inde iJk Ye orta tahıil mek• 
tepleri için (Tek ldtaP.) uaulllnll 
kabul etmektedir. 

Tek kitap uıulO demek, "Bir 
11Dıf ın bir dersi için eaaa olacak 
kitabın bDtDn Türkiye mektep
lerinde aynı olma11 demektir. ,. 
Veklleti, bu usulD kabul etmlye 
H•keden tebepler ıunlardıt: 

1 - Bir ders için piyaaada 
makul hadden çok fazla kitap 
bulunma11. Meseli buglln 29 
alfabe, 13 kıraat, 7 tarih kitabı 

Hriıl vardır. 
2 - Kitapçılar adedi pek 

~ok olan rakip kitRplara kartı 
ancak fena materyel kullanarak 
1ükaek iskonto yapmak auretile 
kitaplarını sürebiliyorlar. 

3 - Telif bedeli ekaerlyetle 
tabi ve naşirlerin takdirile taay-
760 ettiği cihetle, kitap mllellif.. 
leri ekıeriyetle aayilerinin tamam 
mukabillerini alamıyorlar. 

4 - Mektep kitaplannı veka
let doğrudan doğruya muraka· 
beal altında, devletin terbiye ve 
ktUtllr ıiıtemine en uyğun tekil
de telif ettirmek. 

Vekllet bu dördllncll madde 
de ıikredilen gayeye varmak ve 
diğer mahzurları ort\dao kaldır
mıı olmak için bnton mektep
lerde her dera için bir esas 
kitap kabulnne karar wermiıtir. 
Bu sayede hem faz1a çefit kitap 
bulunmas na, hem fena kitap 
basılmasına, hem de mllelliflerin 
lıtiımar edilmesine mani ola-
caktır. 

Vekilt:tin tek kitap uıulUnde 
dUşUndUkleri hullsalen bundan 
ibarettir. 

Yarın tekrar bu mevzua d6-
nerek bu tedbirin doğru ve biz
ce eksik taraflarını izaha çah. 
ıacağıı. 

Kurşun Hırsızı 
Sabıkalı Mehmet Ye lbrahlm 

Beyoilunda Çukurcuma a-amamt
nın kubbuinden kurşun · çalarak 
kaçarlarkea ,akalanmıtlardır. 

s o "'1 
x - x -

---------------·---------------------~-----~----------------~----------------
( Resimli Makale a Kitap a J 

Geceleri ılllo bakh}ınaz va• 
kit, uçau:ı buçakaıa lıl net aizt 
ha1rcte dü4ürür, ve bu eritilme:ı 

Alemlerin aırranı ötrenmelr: laterei• 
n :z. Size bu aırri kitap ötretlr. 

Ourinde yaıadıtınız dünya• insan zeklaının yQcude ge-
nın naaıl "ücude geldit"nl, ha}• 
van ve nebatl ıır1n naaıl dil:lyaya 

tlrd" ğl harikalar sizde hayret uyan• 
dırır. Radyo nedir? Tayyare naaıl 

geld i~ini, hayalın aırıını ögrenmek 
iatersiniz. Size bu ıırn kitap VC• 

reb "lir. 

uçar, sinema nasıl işler? Bll tlln 
bu auallerin cenp?arını kitapta bu· 
labilirslni:ı. Okuyunua. 

. SON • TELGRAF HABERLERİ 

Moskovadaki 
Niçin Geri 

LONDRA 30 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: 
ln&illerenin Moskova ıefiri M. Ovey, Sovyet 

bariciyo komiseı i M. Litvinof ile mlllakatından sonra 
Londra'ya çağırılmışbr. 

Londra reaml mabafili bu davetin tamamen isti
ıarc için o:duğ'um: •~ "fa·jo yine Moskovaya avdet 
edeceğini bildiriyorlar. Herhalde vaziyet v"lc: ai 
ıayanı ı:ıemnuniyet bir şekilde inkiıaf etmektedir. 

LONDRA 30 (A.A.)-Istişarede bulunmak üze-

İngiliz Sef iri
1 

Çağırıldı? 
re Londra'ya çağırılan lngiltere'nin Sovyet ıefirl 
bu akşam Moskovadan hareket edeceğini ve isti
şareden sonra yine Mo•kovaya avdet edeceğini 
bildirmektedir. 

lf- Bu çairılma kararının sefir ile Hariciye ko
miıeri ara•ında geçen şiddetli mOnakaıadan sonra 
;,e.; . .Hm!!_i, baylı ·~yanı dikkat ıiyaa1 bldiseler ara• 
ıına kaydedilme~...Jjzımdır. Bu huıuata beıind Hy• 
famızda tafsilit vardır. - - - .... 

. 

•• r zu Si 

Fayda ~ 

/Le Zarar J 
Karşılaşınca../ 
•--N.s. 

Güzellik, aşk gibi hakiki sır
rına erişilememiş, aılı anlaııla

mam ıı bir mefhumdur. 
İçimizde bazı insanlar Yardır kl 

çipil gözlere vurgundur. Uzun 
kıvırcık kirpiklerin ıölgelediğl 
iri gözleri me,replerine uygun 
bulmayanlar çoktur. Bir ıerpilmit 
1erviye yakın boya bayılanlar 
vardır, fakat bundan nefret edeıt
ler, yerden bitmeler için çaldıran
lar da aı değildir. 

Kıaaca ıöyllyelim: GDıelllk 
öyle bir ıeydir ki telAkklal dtın
yada mevcut insanları• aayı11 

kadar değiıir o, bazan bir 16ıde, 
baıan bir bakııın kıYnmlannda, 
bazan bir y6rllyDıte, bazan bir 
oturuıta, bazan bir ,Olllılln çiz-
gileri aruında gizlenmiftir, ak• 
çarpar. 

. SöıOmtın bu kıımına •on ver
meden evvel meşhur bir edibin 
fikrini de illve edeyimı Znkler, 
renkler ve gOzeUikler hakkında 
muuakapya ıiriıilemez. 

* BlMDn bunlan yazdiktan aoora, 
11 Karaman gllzeli., °Kemah dil-
beri,,, ''f rans.ı gllzellik kıraliçesl,, 
"İngilterenin en ğnzel kız ı" aıfat
lar:nuı naaıl babıedildiğino bir 
tUrlD akıl yetiremediğiml de illve 
edeyim. 

Bir ölçD varmıt. beli, budu, 
ka11 ı&zn ona [en fazla uyanlar 
en gDzel laddediliyormUf. O 61-
çll de Kuranıkerim gibi Allabtan 

Çorum'da Yeni Hat 
ıelme değil a 1 Blı. gtlıellikte, tıç 
buçuk faninin ıe•kinden çakmıt 

·- · çİ
0

i°giİ;r~; ~ahaur bir zihniyet ta• 
Dün Altı Kişi Muhakeme 

Edildi 
Çorum, 31 (Hususi) - Don 

ağır cezada Türkçe ezaa aleyhin-

M. Çaldaris 
Müşkül 
Vaziyette 

Erzurum - Sıvas Hatb 62 ııyamayız. He;kea ;.~~~~r~ de, 
Milyona Yapılacak o ölçUye uyana da zevkine ay~~'!.. 

Ankara, 30 - Enuru~Sı•u bulmakta bnrdllr. 

de fesat çıkaranlardan alb maz
nun muhakeme edilmiıtir. Tnrkço 
ezanı danı baraıına benzeten 
Mardinli ıeyh Mu11nın sorgusu 
yapılmış, eYvelce, kaçakçılıktan 
6 aya mahkiim oldufu anlqılmıı 
ve tetkikat için dava talik edil
miştir. Sonra Tunuılu Habip, 
Erbeah Oıman, Bartınlı Feyzullah 
ve Haaanan muhakemeleri yapıl-
mııtır. 

Başvekil Paşa 
Ankara 31 (Huıuıl) - Bqv .. 

idi ismet Pqanın GnUmilzdekl 
pazarleai veya salı gllnO seyya
hate çıkmaları muhtemeldir. 

M. Meclisinde 
Ankara, 31 ( Hususi )-Millet 

Meclisinin dün kil toplamt nda 
mülhak bütçelerin bazılarında 
münakale yapılmasıoa. geri biz· 
metlerdeki erkin ve zabitlerle 
süvari zabitlerinin binek hayvan
larının devlet tarafından iaşesine 
askeri mekteplerde talebeye ve
rilecek ayl ıklara ait liyihalann 
ilk mDzakereleri yapılmıştır. 

Adliye Teşkilatı 
Ankara, 31 ( Hususi ) - Yeni 

adli teıkllit IAyihası bayramdan 
•onra AdJive Encllmeni taraf mdan 
tetkik edilecektir. 

Atina, 30 ( Huıual , - Dnn 
yeni ıeçilecek Ayan azalan için 
meb'uılarla iyan azaları mlltte
rek bir toplanb yapblar. Topl:ın
bda iıatihabın tekli hakkında 
uzun münakaşalar yapıldığı için 
intihap bugüne kaldı. Hllktimet 
taraftarlarJ intihaba iıtirak etme
mek istiyorlardı. Fakat bu fikir 
M. Çaldariı tarafından mnvafık 
gGrlllmedi. M. Venizeloıuo etra
fında toplanan muhalefet grupu
nun nam:ıetleri olan M. Mibala· 
kopuloa, Papanasta.yu, Sofulis 
1re M. Bakalbaıının kazanacak• 
lan muhakkak gibidir 

Dün Gece 
Sekiz Dükkan 
iki Ev Yandı 

DDn gece yarısı Gedikpaıada 
eski mahalle bekçisi Mehmet 
Efcmdinin evinden yangın çık· 
mıı, yangın bu evin 11rasıo· 
da bulunan kasap Ahmet, ci· 
gerci Ragıp, ekmekçi Mirtat, 
bakkal Karabet, Paıtırmaca Yer· 
vant, kahveci Haçik ve kasap 
Ömer Efendilerin dDkkAnları ile 
Ferit Ef endioin evi klmilen 
yanmı,tır. 

iSTER İNAN lSTER 

demiryolunun ihale muamelell Netekim Keriman Hanıma beta 
h nl b·t · t• 1 t ı· de, benim gibi birçok kimseler de en ı memıı ır. nıaya a ıp 
tirketlerle mtızakere deYam et- gOzel ~ulmadık. Fakat o, bayre!• 

. • ten agıımııı açık bırakan bar 
mektedar. Hattın 62 mılyon lira- b i t ;ac,. d "On . ..A.. . . maz ar ye e u •• a ı: unya •--
ya çıkacağı hesap edalmektedır. ıell, DnYanını aldL 
Afyon-Antalya hattına ait kanun Aııl meMle; Mı1ar gazetelerinin 
llyibası Mediı ruznamHine alın- bu iddialarına inanmak lizım , .. 
mıştar. lirse bu hanım M111rda daYet 

Mektep Kitapları olu?dutu _mnaameırelere. ter.efine 
verden zıy•fetlere kir h111eal 

Ankara, 30 - Maarif Vekl- almadan ıeref vermiyormq. Git-
leti ilkmekteplerin birinci •ınıf tiğt yerlerde beı kurup kartını 
kıraat; 4 llncD ve beıincl ıınıf ıatıyormUf. 
tarih ve yurt bilaisl, k&y mek· Ve unutmamak lbımdır ld 
tepleri nınncll ıınaf tarih, yurt Keriman Hanım bu Hyahate, 
bilgisi Ye coğrafya, ortamcktep yerli mallanmıza reldAm yapmalc. 
fen bilı?iıl kitaplarının buılma Türk kadınlığa hakkında iyi bir 

ve dağıtılmasını mfiteabbitlere ihale intiba bwakmak mak1&dlle cık--
edecektir. mıtta. 

933 Bütçesi Keriman Hanım diledltl te-
Ankara, 31 (HuauaJ) _ BOtçe kilde harekette bUrdllr. Ben kendi 

encümeni 933 bütçe IAyibaaı lize- hesabıma bu iddiaların uılııı ol-
rinde tetkikat ına devam ediyor. masanı temenni ederim. 
Ziraat fakültesi mlltaha1111lan Sözlln kısası: Bugllne kadu 
için bOtçeye 280 bin lira konul- gDzellik mUsabaka11na muhalefet 

muıtur. 

Almanyadan TUrkiye'ye 
Berlin, 30 - Almanya 1932 

aenesinde de Türkiyeye en çok 
mal veren memleket olmuıtur. 
Türkiyenin umum itballhna ni,. 
betle Almanyamn bi11elİ yllzde 
21 den 22 ye çıkmıştır. 

İNANMA! 

için açılan ağazlara: • Türk ka-
dınlığı hakkında iyi bir rekllm 
olması itibarile bundan daha 
hayırla bir hareket olamaz! ,, 
Cümlesi bir tıkaç gibi aokuluyor
du. Aılı olsa da, olma1& da bu 
bUyük bir tllmuUe dallanan bu
daklanan dedikodular her halde 
lehimi:ıde bir netice olmaaa gerek 
1an .rım kı°Faydaaını kavrıyamadıtı 
mıı bu iıe, ıiyaolarına mani olmak 

Dünyada birtakım ltılz, nkltlerl bol kadınlar 
nrdır. Bun'ar kendilerine bir meıgale bulmuf ol.nak 
ye boıca nkit 1reçirmek içln tuhaf tuhaf cemiyetler 

ınlıtir. Bu hanımdan relen bir mektupta, kendlalnla 
fnka .ide bir hDınü kabul rl>rdütil n muvaffakiyet-
ler kazandıtı hl.dirilmektedir. 

için olıun arbk nihayet Yermek 
zamanı gelmiştir., dersek, artık 
bizi haksızlıkla ittibam eden du
dakların kımıldadıiını 16rmiye
ceğiı. 

ye l<lup er tea • ederler. 
Dünyada aulhu temin lç'a çalıpn kadıntar da bun· 

lardandır. Bunlar beynelmilel teşkillt• maliktir. Bu 
Hne do Mars.lyada bir toplantı yapmıılardır. liu top· 

· tantıya 1blz;m kadınlar birlitf de bir ınurahbu 1r8nder-

Blalm Şeyhin kwamatl olur me•kul kendlade• 
Febn11nca, bu b1ı.,ımın kendi hakkında Hrd•ti 

habere ve bütOn dllnya iktısatçı larile dnlet adamla• 
unıa halledemedikleri aulh meaelHini bunlaran hail .. 
deblleceklerlne artık 

/STER /-NAN iSTER NANMAI 

P eştemal Hırsızı 
Mekin11z takımından lbrabiıa 

yıkanmak bahanesile girdiii Ga
latasaray hamamından 2 ha.ta 
ve iki peıtemal çalmıt Ye yaka
lanmııtır. 



€dirne Köylüsü. 
Ne Haldedir? 

Edirae ( H.....r ) - Edirne 
kl,!ilaİllİa ikbudl nziyeti ıe
çea ...Uer kadar iyi delildir. 
MabauJOa para atmedijini i areıa 
köyliller pucar yetiflirmİJ• 
ehemmiyet Yermiflerclir. Fakat 
bu ~ pancar da para eltnemİf" 
tir. PUarlana ldlo• bir k•nlf& 
..... •••'daıhr ......... ., ... 
dar 1. kmlc:a ~ _,. 2, çavdar 
2, muı r 1 lmnp ahlmakt., 

r:.murta 30 paradan fula1a aab
mamaktad r. Ekini para etmiyea 

kl,tl s,lyeeek Ye Ji7ecek ihtiyaç
lar aı ıtlç temin etmektedir. Baa
k...,_ açbp kredi pek cld&lr 
.. u,ıe,a ..... , ..... .... 
•aeak laalde .... . 

Dijw tarafta birpk fa.at 
clDt:dial adamlar da ka,lerd• 
•alasullla para etmlyecejinl ifaa 
ederek ka,ıe,e lmit*liie dlfD,. 
•ekte " ellerlndeld mab uca .. .., .................. ... 
aUaiJetaia acl•mlar takip ediBp 
leair• edil•elidit. • bWW. 
9lank ba MD• .ada. para ebDi- • 
1ec:eti .... ...... satea para 
latt,aoada ola'!I klyll bu pyiaya 
laaaa~ak elindeki kaml 7acak 
•aJUDa acmea elden kıfsarmqt r. 
Halb.ad ıllt para etmektedir, 
fakat .... U,11 ...... 
.., •• ,.... ıca,ta ılll ••• 
wi)ıabaaı ...... ,.,. .._. .... 
tleiil. ba kabl .., •• ., lamalm
ta'-. e.- 19• .., ........... 
.. fia•leri .. lrta.da • k •k 
1en1r edilmal •• bilm•• t.t... 
W fiatferWa lale olmeMG lufta 
ela bir cWa U,W. ulaJKaia 
..... kl1llJ• WldiriLwl pis 
........ olaaldtr. 

Evreşe'de 
. ... -

M u~'ta·IJ4 
Şaki Yaka/andı 

llat(Hll .... )- Hlkematve ....... ..., ....... ..... 
lar• tak•biae ..... eclQeeld .. 
dir. S. Wtada blrill M..,u. 
WrW llal8Sldrtte. imi BitJilte. 
l»irW Bu•-kt., dlrcll s--uc1a ol.. ...,. 9 kitl dUa 7aka
lan••p. B..a.Ja~ elm
cliye kullır t.tnlaa ııkiW M 
kiti olmatlarchr. Bunlar m.,aaıacla 
ltedeab.I .p.,.lık edipte Wr 
tBrlD ele ,...ı,. Katk•nle 
ş...tiD de ftrclır. 

Samsun' da 
Matbuat Ve Dil lflerl 

için Çabtıh1or -·-c ,_ ...... ...... " . ..... ........ 
daha elUh bir çalııma .,...._ 
rapmak lçia Halk F•ka:am ID
_,_. altmd .. ,.. .-.O••• 
lmalnal • Anbra matltaab .... 
••• .,. ....... matbaat 
...... t..wı .w-ı..-. 

Bilre ~- •ı•ubrda 
farka ni.ı Nuifi Be1la relıliil 
altmda isti ....... ilmi .... 
Miler ,.,_~. Fll'ka ,,_. 
llplarlai .. .... t .... 

" .... ... -.., ..... 
~ a.u,.... lllMet Wr ce-
.., ..... •••irett• .... 
bir ıaet• plrsmM 1121len .... 
rinde tetkik w •'-k••I• ,.. 
snia!aktad r. 

BDroaa ...... mualllalt ... 
idi •• a.1r ~ıw t• Tlrk Dil 
Tetkik Cemiyetinin tOrkçe •Ma
bWed Wunmek bere wenlild-1 
..... k ....... cnap ...... 
kere Samaan farka •• pnte 
memaplaran temailea bir uer 
....... dar. Heflla bulaaan 

tlikçe k.n.el• pzeteler1e 
-!84lilıcaektedlr. Anket laitama 

...Ull ·ı•·-···· ................ .._.T.D.T.CIDe...._.... 

.ldlr, - Clbia Şerif 
• 

~RL 
• 

R1 1 

l 

Eskişehir' de Güreş Merakı 

Şeker Fabrikası Bu Sene 
Çahşmıya Başhyacaktır 

M arm a.111 .., •INf J8Pll"7• 
Eakifelllr, (H.zd) - Şeker 8lellllel ... ..... 

fallrikMI ..... ta u.u..-...... llls•ektep .... u ........ ...... 
En .. eJcU. • bla clhlm a ıeaçler tarafua._ prW ~ 
•·-'- .... ___._ .... • lala clohaJ• 7apdmak Daere 2600 ldlo---7• _ _.... ' - ımetnlik bir bWkld -~ti 

• ..... pancar ...... ...,,., tertip edllmiftlr. S.1.W Halk 
ebi1f " ..._ ..... b ..... -.tır. eYI laimaı• etmeldeclr. TetYik 
F..a b- .... ....,. ...... mahl1etlacle ol• ı.a HJalaa t 
, • .w.r, temmm .,..- ,ap••calstt. 

•91d••lıılr'lle eır .. llenlll ._,;ameer ..... llo ... er • 
Glnt ............ ._... Mulllmler 1111111 koop .. tiR 

çok elaemmiJet •eril•eldecRr. n.u,.tıa~ ~--- etmeldeclr. 
Halkevinin hima1uiacle " &.. Kooperatifla ıc:lare lleyeli Kema 
tiktatl• CelAI &e,- ......... Nom1 n s.tla S.Jlerclea _.. 

• 
ı. 

laerala ebenb 7ap1lmalctad r. rekkeptir. 

Bolu' da 
Türkçe Salit Muvaffakl-

7etle Okunuyor 
Boha, (llmml) - Dl,...t 

1tleri nlaliliad- 11DderDea 
reni tlrkçe ..w _... ... 

Gireson'da 
Bir Adam Soluktan 

Donarak Ôldii 
Giruoa, (HUIUI) - JC.aW. 

wr• Ejribel 'td• ,.a 
btarca Glfolla ............ 
taa doavalc llmlftlr. 
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31 Mart 

( 111 Sigasef_!lemi 

Sulh Havasını 
Bozan 
Sebepler 

BuyQk muhaı ebe bftcll tamam 
on be~ s•ne o uyor; 1918 • 193.1. Al
manya, Vcraay muahede• nin kendı• 
ıloe yük.cdil}i bakaız .ırtan, tam on 
bcı aene aonra kurtulmak latiyor. 
D.yor k i: 

c Sulb'a hizmet edeb11me1c ku.
ntll olmakla mü nkündilr. Ayni aa• 
ıııanda, • ı f.lk tecavD:ı arzu:arı dotu· 
rur. 

Dört taraf, Leb"atan, So•yet Ruı• 
fa. Çekoslovakya, f ranu, Belç ka 
g bt i•rtliğ ı na kadar ailıhlanmıı blr 
çenberın ıçinde a lihaıs b r Almanya 
demek, bunların, gün ıcçt :kçe tec~· 
•ilz arzul :ı rın .n bir parça daha ka• 
barması demektir. B nuna!cyh •• Ya 
benim de, her kes gibi ıartı z Ye ka• 
Jllaız a liblanmama müaaade edin, 
yahut, ıı;lz de b ımim g"bi a Jihlarınuı 
lnrakın, Çfoki, h ~r fıraattan iat fado 
ederek ka rt ma çıkardıtınıs Versay 
muahedeai böy.e 11tiyor Ye ••• Göste• 
riyor: F liln, fı in maddeler .. • 

Muahedelere :r·ayet muelealnl ea• 
b1t bir f .k .r haline ~et:ren bir kıaım 
galiplere aöz dinletmek mOmkOnmG? 
Bunlar, derhal mı:ııkçıhta baıla
rorlan 

• Muharebeye Hn 1ebep oldun. 
S•n kuYntlenlrıen lntikam almıya 
ka .kıranı. Ooun ıçln Taziyeti bozmı• 
ralıaı .. 

lyt amma. hayat 78rlyOT1 thtlyaç
lar berl'ÜD bır parça daha arhyor Y4 

cleYam eden 1- aka zlak. nihayet ta• 
llammQl ed:lemiyecek bale ıeliyor. 

Dllnyanın buııQ:ıkQ uziyetinde, 
millet.er ıillhlanmaldansa • !Ablan 
lurakmaları daha milreccab oldupna 
16re, en makul yol, muahede mu• 
c .blnce, ditPr milletler:" nziyetle
rlnl Almanya•nınk"ne uydur:nalarıdır. 
fakat kime laf anlatuaınaz? Veraay 
muabedu nl yapımlardan biri Ye 
harpteki ln~·ıız kablneainln reiıi Loit 
Co ·ç b lo bu •u yete tahammUI et• 
1niyor ye IC'ÇCD gün. Mançeaterce 
Yordiğl bir rrnt ıkla ,ayle bağırayon 

Aluıenya'yı itllham etmekte ace• 
le davranmayınıL Muharebenin lda• 
relnde Ye IU bu:ı hazırlanmaaında 
bllvök h ueıi olan bi r adam ııfatile, 
Vcraay muahede• ne dar birkaç ke
lime aöylememe milaaade ediniz: 

Bu mu hedeye, Almanva'nan al• 
llhları bırnkma sına dair hilkOmler 
koyouk. Onun • Ahlarını kırdık, 
blnlerc• rd•ra!yozla :ıaı tahrip ettik •e onu, • -llblarandan ay.rırken de• 
dik k ı 

c Sen a 'lihlanndaa ayr1ldıtıa sa• 
ınan b z de aillblar mı:ıı bırakacaJı:ı. 
fakat l:u mukueleyl imzalayan 
meml•ketJerden hiçbiri ılbOnil tut• 
ınada. Almanya IH ubtrla daYranda. 
Ona. bu muahe ley' lmH elt renler 
bu vr•lkayı iblil edinciye kadar, o, 
IDU'lbed · nin kend ana ait hGkllmlo
rlnl harfi harfiu .,. ralıa •• ...,. .. 
llha kadar ye.rjne ıetirdL 

* Loit Corc harbt Ye au11tu 1apan 

TEFRiKA 

HARİCi TELGRArLAR 

İngiliz -Rus Münasebatı 
M. Litvinof, Tazyik Usullerinin Rusya
daAkameteMahkômOlduğunuSöyledi 

Moıkova, 30 - lngiliz sefir~ 
hariciye komiseri M. Litvinof'u 
ziyaret ederek, Rusyada tevkif 
edilen lngi:iı tebaalarm:n dava• 
lan ortadan kald rılmazsa. lngil• 
terenin alacağı teqbirlerl bildire
ceğini söylemiştir. M. Litvinof, 
a dliyenin bu davayı görmek için 
lmt'i karnrlnr verdiğini, lngili~ 
s.,firinin yapacağı tebliğatm bu 
kararlar üzerinde hiçbir tesir ya
pamıyacağı cevabmı •ermiıtir. 
M. Litvinof, tazyik usullerinin 
arasıra Meksikada muvafık ol .. 
bileceğini, faka Sovyet Rusyada 
dab:ı ev.elden akim kalmıya 
mahküm olduğunu ilAve etmiştir. 

lngiliz gazetelerine g8te Rusya 
ile logiltere arasındaki iktasat 
milnasebetJerl taınamen durduru
lacaktır. 

Sefir Londr•Y• GldJyor 
Londra, 30 - MoskoYa ıefirl 

M. Ovey, Londraya çağırılmı~tır. 
M. Litvi.nof, sefire demiıtir ki: 
HDkümetimiz kendisine hareket 
yolu gösterilmesini ve 6ğretilme
ıini kabul edemez. 

Muhakeme Alenf Olacak 
Londra, 30 - Tacirlerden 

mllrekkep bir kütleye hitap eden 
Sovyet sefiri, meYkuf lngiliz mO
hendislerinin 15 gün ıonra aleni 
ıurette muhakeme edileceklerini 
ıöylemi4tir. 

Musolini PIAm 
Londra 30 - Gazeteler Muıolinl .. 

Makdonald mülakatı bakknıda çok 
dostane makaleler yazmaktadır a ·• 

t<o na ZO - ltaly'n gazete eri, 
Fraıı11z gazelelcrln ın M.uıol nl pllnı• 
na kartı açt tı mücadeleden ' bahaet• 
meU •, küçük iti.Af gazeteler nin 
end i~eli l unına na:ıan dlılkati celp 
etmektedir er. 

Pariı ZO -Nazırlar meclili, Muıo
llnl p !an ı nı bn:ı.ı kayitlerle mDaat 
tekilde karşılıyan, başnkil •e bari• 
clye nazırının nziyctinl tanip el• 
mlştir. · 

adamlardan birid .r. O, böy:lc b r bü· 
kilm nrlrH Almaa mi latl ~11:.1 mu• 
anam bir kütleyi hakkını istemek 
için b;ıtırm&ktan menedebltir misi• 
nız?. - Sllreyya. 

No. 33 

Mongoly• Muhtar1J•tlnln lıını Y• Mongo1ya CUmhur Relal 
Şarkt Mongolya, Sa.-yet Rusyanın nOfııııı altında muhtar bir cUmhurl• 

1ettlr. CUmhuriyetin mer;.eıt, Urga ıehrldlr. Sarkt Mongolya gOmflf, ba l- ır, 
komar vu deınir madenlerinin zeoginPği ile maruftur. Resmlmiıdtl s olda, 
lJangolya muhtarlyetinio l!lnı gllnüocte yapılan moraaim, sağda yeni Roisl· 
cnmhur görUnmrktedlr. 

Yahudilerin Almanya'ya 
r<arşı Açtıkları Harp 

Hitler Diyor Ki: Bu Propagandalardan 
Yine Yahudiler Mutazarrır Olacaktır 

Berlin 30 - Almanya'ya Yahudi 
aleyhtarlığı İ•n•dı auretile, Alm•nya 
aieybınde yapı aa Ye Almanyayı ma• 
nen tecrit etmekten ibaret o an 
propaganda tohum hal nd• İken bo· 
ğuh.ca ttır. Bu buıuaıta hükOmotin 
fik rlerlne matbuat ta Jftİrak etmek• 
tedır. 

HltlerJn Beyanah 
Ba~nkil M. Hltler, Lo.,dra H 

Amerika'da Yahudilere tazyJk ppıl• 
dığı hakkında haber çıkarJldıtından 
bahıedtrek demifllrkl: 

- Yahudılerin Almanya'ya karşı 
yap~cAkları bir hırp Alman Yahu· 
di.uini daha ıtddetli bir •uretle mu
tazarrar ed~cektir. 
Fran•ız Oazelelerlnln lhtlJatı 

PM ı 30 - Gaz.eteler çok lhti· 

yatlı b"r liaan kullanmaktadırlar, LB 
Jurnal diycr k".; Asıl gfiç olan ibti!A• 
lı yapmak deQ'i1, aükQ:ı~to d8nebil· 
mektır. Muıo ini buna muvaffak o l· 
muf n [hakiki bir bükilmet adamı 
o'duğunu göıtermlşt · r. Acaba 11.tler 
de muv.ıffek olacak mıdır? 

KomUnlst l••klllh Meydana Çıktı 
BorHo 30 - Zabıta b "r komllniat 

lnfillk maddeleri te9k;Jlt101 meydana 
çıkarm •ftır. T et kilit mensupları bi· 
naları Ye k8prilletl berbau etmek 
lç"n lromünlst rei•lerinden tallmat 
aldıkl•rını itir.:ıf etmit!erdir. 500 el 
bo nba11, •lllb n milhimmat elde 
edl"ml,tlr. 

İBTİY AT ZABİTİ 
Baktım yerinde yok. demin 

omuı ba11mda Yızlıyan serseri 
kurşun bana iltifat etmiş. Bir 
santim aşrığ dan teşrif etseydi 
bizim köprücük kemiği ıizlere 
ömllrdO. 

balta ile odun keser gibi yapı• 
yorlar. Bu uaulJe karıısında iyi 
talim görml\ı bir dlif manı der 
miye lmkAn )'Oktur. ÇilnkO bizim 
yarım aat alap •ol ileri ile yap
tığımıı hllcumda hem mesafe 
kısalıyor hem de hedef blltllo 
•Dcut oluyor. ED mDblm nokta 
bu Taziyette manena kabiliyeti 
gayet fazla dır. 

ROMAN 

Muharrlrit &Urhan Cahlt 

Ve bir an içinde yıld•nm ıibl blr 
ıarım •ağ ile elimdeki İngiliz 
tUfeğindeld aDna-Dyll i&iaftne 
rerle,tirdim. 

San hayalet tabU halde hiç-
bir insanın çıkaram:yacağı kor
kunç bir b rJltı ile kafaımı arka· 
r• attı. "ere ÔilJerken1 deriiir 
ıibi yapııtığ m tüfeği de kendine 
,ektiğini ve ıonra ıUngOnnn ke
mikle çeliğin biribirine girme
aindon gelen Yahfl bir ıeale 
birdenbire kurlulcıuğunu gördUm. 

Snngtı göğUı ke01iklerinl 
parçalayıp emud~ fıkarisine aap
lanmıştı. Ayaklanm albna serilen 
dtıımana baktım. Bir saniye 
ewvel tabancaı m beynimde pat
latmak istiyeo bu düımaD aenç 
bir zahitti. 

lngilizl~r bu mütbiı ıOngU 
muharebesinden y lddar. 

Bir aral.k önümüzdeki düş
manın seyrekleştiğini, ağ r ağır 
geri çekildiğiııi gördilm. Bu bir 
fırsattı. 

Şehitlerimizi bırakarak derhal 
aiper• girdik. 

lnıibab iade etmek için tam 
fırsatta. 

Mecruhları ıeriye yolladık. 
Tabur kumandanı yanıma 

kad:ır ı,eldt Elimi aaktı. Tebrik 
etti. 

Zayiatımız çokta. Harbe ılren 
dört takımdan otuı Ud oebit 
'vermiştik. Mecruhlar ancak ıekiz 
kişi idi. 

Sllnr;D muharebesinin ağırl ıtJ 
bundan da betli oluyordu. 

Tabur kuınar.danı: 
DD~man dalga halinde bOcum 

ediyor. Takviye kıtalara birbirini 
takviye ediycr. Zayiata mUthi~, 
buna rağmen daha ilk aiperleri
mizi sökemedi. 

Vakıt öğ!eyl geçiyordu. 
Gnne~ ı.; ökten dökülen bir 

ateş gibi beynimizde kaynayor. 
Tabur kumandam: 
- S enin sol a r ulet de ıehit 

olmuş. diye alay ettL 

Biraz nefeı aldık. 
DDşmamn altı yedi yOı metre 

8n0mtizde mevzie girdiiinl pek 
iyi farktıtliyoruz. Anlaşılan ıDog 11 
muharebui olurken geride iıtib· 
kim efradı ıiper kazıyormuf. 

Maamafih aabahtaoberi yap
tıkları ııkı hücumlarla bizim 
ıiperlere girememekle beraber 
Mantarteponia ıaj ceDabım sar• 
mıılar. 

Burada denizden de yardım 
g&rllyorlar, Her halde orada 
zıyiatımız fazla olacak. Biz ka,.. 
ıımızdakt dlltmam yerinde mıh
layabilmek için tertibat almıya 
çalıııyoruz. Deminki mücadelede 
lngiUzler biraz daha dayansalardı 
bell:i ikinci batta kadar girerler-
di. Fakat zayiatları çok ağ1r. 

Zaten piyade hücumunda ne 
kadar ecemi iseler aUngO muhıı· 
rebesinde de o kadar beceriksiz 
olduklarını anladım. 

SüngU hücumunu eski Fransız 
·minde tUfek kabzası iki elle 

.ıp yukarı kald.rmak ıuretile 

Bizim alayıa ihtiyat taburu 
cepheye taksim edildL Onun 
yerine 79 uncu alaJtD bir taburu 
i•lmit-

Siperlerde kendimiz• blraı 
çeki dllıea Yermiıtik ki dlifmaa 
topçuıu isabetli Ye ıDrekll bir 
ateıe baıladı. 

Bu iyi haber deiiL 
Her ihtimale kartı aaçan yol

Jannt biraz daha açtık. 
ObUılcr etrafım ıda patlıyor. 
Bir ıarapoel ikinci takımın 

tam Dzerinde çatladı. 
Oç kiti ya.-alandı. Bunlan 

sıçan yolundan geriye almak ta 
pek kolay olmuyor. Kendime ba
zırladığ .m yerden dütmao piy ... 
desini kontrol ediyorum. Her 
tarafım kum torbası. 

Efrat siperin içinde yere ya· 
pı~mış gibi yatıyorlar. 

Yalnız çavuılnr benim aibi 

Gönül İşleri 
.._ _________ ~~ ----------~ 
Tehlikeli 
Bir Genç 
Tipi 

"Derdim çok bOyOk: Dart se
ne evvelıine kadar aşkı bilen ve 
A~ıkları takdir edenlerdendim. 
Fakat şimdi aşkı tanımayan ve 
o ateşli duygulardan mahrum olan 
yakışıkhca 23 yaşında bir gencim. 
Bu vaziyette iki tane kocah k .. 
dınla, bir kızla; mütaaddit t5)'l• 
böy]e kad nla alakam var. Evli 
kadmlar bir işaretimle yunlar.nı 

yıkacak kadar bana yakm. Kıı-
c ığız her an evlenme teklifime 
amade, diğerleri hayatlarını be
nimle geçırnıeyi çok İstiyorlar. 
Bunların hiç birjne karşı en uf ak 
bile bir heyecanım yok. Birinci
lerin yapacaklan hareketlerle 
husul bulacak maddi ve man .. vt • 
zararın bilyUklilğünll ye mea'uli
yetioi müdrikim. ikinci için: mes'• 
ut etmeme imkln yok, çUnkO 
OçUncil gDn uzaklaşmak biıle
rim ayaklanacak. 

Ben de heyecan duymak •e 
bu heyecanlı mlltelezziz olmak 
iıtiyorum ne yapayım? .• " 

Ankara P. "· 
Bu genç be'kl de bir az Don 

Joan•lık ediyor. Kendisini böyle 
görmek iıleyen gençler Fek çok
tur. 

Fakat hakikatte bu ti-ler 
ekıik değildir. Bunlar, çapkm, 
kü:banbeyi ~ençlerdir ki kalpsiı 
dirler. H'!rgUn başka bir kadınla 
bulunmaktan zevk ahrlar. His 
nedir bilmezler. Sumekle alay 
ederler. Hele ellerine dUşen 
hassas, içli kızlar, pervane l'ibl 
atcılerinden yanıp kul olurlar. 

Bu adamlar ancak otuz otuı 
beş ya~ına doğru bu serseri 
aşk hayatında yorulurlar. O va
kit bir az oturmak, bir az din
lenmek isterler. Fakat buna da 
nadiren muvaffak olurlar. 

• Ed!rnedt Rıf!cı Beyo: 
ikinci kızdan vazgeçersiniz. 

Birinciyi hakikaten ıeviycrsanıı 
butün kalbiniz!e ona döner, kız
cağızı üzmezsiniz. Yoksa yaptı
ğmız doifu birşey değildir. 
liirindyl aeYmiyorsanıı mil:ıu .. 
belinizi kesiniz, bari kız beyhude 
Omit ve hayallere kapılmasın. 

HA ?\"DITEYZE 
=:a 

nıuhafazalı tarassut nolrtalannda. 
Bizi ancık tepemizden inecek 
bir obüs parçalıyabilir. 

Dnımao daha ziyade ıarapnel 
kullanıyor. 

Ve tealr de yapıyor. Topçu 
dllelloıu karııhldı devam edi1or. 
Oıtelik ta1yare bombardumam 
da yar• 

Sabahtan beri 
ıini ltitiyordum 
ilSrmiyorduaa. 

tayyarenin ıe
amma ateıinl 

Galiba 1abah celHaiode bizim 
ni cenaha iltifat etmit- ' 

- EyYahl 
Bir obllı oD metre Dıerimbde 

pati ad&. 
Bir ç ihk iılttim. Kum torba

lannı aralak ederek baktığı• 
zaman bir ı ·ra b~ı askerin kaD 
içinde kaldıklarını g&rdtım. 

Sıhhiye ç••ut1an onları gft~ 
lOkle geri alabildiler. ÇOnkO dftfo 
man topçusu bu defa menileri
mizl adam akıllı yalıyor. 

Boşalan yerleri yeni efrat ile 
dolduruyorus. 

Çok ıeçmedl. Bekledijim pi
yade taarruzu başladı. 

Allı yGı metro önümdeki d~ 
man mevzileri birdenbire karardı. 
Derhal efradı zaten te11bit edil· 
mit silahlarının başına lrnldardnn. 

( Arakuı v.r ) 



Dünya Hadiseleri 

MadamRooz
flelt'in Tasarruf 
Merakı 

Amerika Ctımbur Reisi M. 
1'oeasını Aç Roozvelt'io karıa·, 

B it. her nedenae, k aa 
1~" ıgor ı · zamanda, debıetll 

Dıgorlar bir muktesit ka-
do unvamnı ald-. O derecede 
ki, birçok Amerikahlar, bu ka· 
danın tasarruf merakı yilzllnden 
•ocaıını açı ı.. öldDreceği id
diauna kadar ileri gidiyorlar. Bu 
mtınaaebetle, geçen glln, bir 
Amerikan gazeteıi, karı, koca, 
M. ve Madam Roozvelt'in 6ğle 

J•meji listesini nefl'elti. Bu lia
tede, fU iıimler g6ze çarpıyon 

K zarmıı patatu 
Budinga 
Portakal 

o\ 
Kahve 
Bu listeyi neırettiktea sonra, 

suete, bir de bunun masraf Dl 

kaydediyor ve bütiln bedelinin 
Jirmi kuruı tutmadığını ıöyliyor. 
Diyor ki: 

•T aaarrofo hep lıtlyoruı. Fa
•at nihayet bir mlllearüedir kl 
tok karnın tlıtOnde bulunan baı 
cahfır. Biz, Roozvelt'ten İf lati
Joruz. Bu adam aç kalına çala
pbilir mi? .. 

Methur lngiliı DartılfDnunu 
Kembriç'e baih Kiog'ı 

.... ..,.,-il-lz-lj-,.-.- Kolej civardaki 

6 • diğer bir mek• 1• e•lnın leple mntemadl 
Mıızlplilderi mOcadelo hilin-

61edir. Gtın geçmeı ki, iki tarafw 
tail bul ötekine bir muziplik 
ppmasm. Geçen gOn Kolej 
talebesi, g&zOnll uykudan açar 
açma• ne g6nlln: Mektebin bB
fllk bahçesinin ortamda bulu
... Altınca Hanri'nin heykeU 
... mavi deiU mi? Esrarengiz 
eller, ıecenin karauhğandan istifa• 
de ederek heykeli bqtan başa 
••Yiye boyamıtlar Ye bununla 
tla ~ıyarak bu heykelln 7ana
~ada bulunan ve kaderJ'e ...
..itl temlil eden difer iki mermer 
-6rl de birer k0rdell De heykele 
~mltlar, orta pres 

"İft• iki kanla bir adam • 
Cl'mleainl 7azmıflar. 

Klaı'ı Kolej talebul, melıt .. 
... •11t11İIİ o!malda m•raf Al
tane Hanri'nln heykeline J•SHlan 
.. hakaretin makabele.me w 
--ıyorlarm f. Fakat ae ıekllde? 
..... p.dWk ••eb&IL 

* .na.. "litib. llemlacle 
C 

0

Wtdenbire bir rualet ~t
t..-Bı-.,;ı~!iliiıiııi•., .... ,~, • ..-... lak YerclL Meaele 

P.olifilca tudur .= S-,.u.t 
.:6: paitiline 111enaap 
~l••lıiJe Sabat7e lmaiode 

1111 Rezaldl bir meb'm, bir 
,Oslbıden fvkua erk._. 

birlle rekabete dlfm01-
a olan ut. Parla POlia 

lldllirilnıe mDracaat et..ı.. m • 
e"'Dha kndiılat ieitlit 

ldr facia1a Mbep olaW. 
- _. ... ,.. Bma. ........ 

'us ':;. s.aiye bmar.._.,. 
..... 0.-., bct.r , ....... 

fifa .Wifuta bey..Ue 
lnrakllm119 Halbuki ba 

~ir saman Meta olmada-
• keyfi ,bir 1111ett• ... ......_ 
kapa\ıldajı beyanll• 1-.k 

Poli• MBdllrl •• Prek 
Madiriyetinl bu fOlda ...... 

etmiye ıevkedea Soayalli 
Şefi bakk111da môkeme,. 

.. caa·t etmiıtir. Hldiae, d0.1a 
.... llemhli11 nadir alrllmOf 

ıeuleti oldap lçha clebfetH 
lıocla ll)'aacLrmaktacLr. Baıio 
..... ~ •• olacak? 

Mart 30 

25 S E N E L 1 K Y 1 L D 1 Z 

Büyük Behzat Sahne Hayabnın Canlı 
Kari M•lctuplnrı 

Bu Sokağa 
Hatıralarını Teker Teker Anlabyor Elektrik 

"İl' S ·ı· s· K K ı·d. B" .b. . . . Ç k S .. . Konmalıdır K evgı im Ir OmŞU iZi l. lll ırımızı O evıyor- Ben Ayakapıda Yenlkapı 

duk. Fakat Şimdi Onunla Kar.şılaşmaktan Korkuyorum.,, ~;~:7ı:~ı.·0e~:r:i~a :~;:!': 
Birkaç gtln laııyorduk. Elisa rafmen geceleri ba ıok•k zifiri 

ıonra, bu ayan artak benim )'anıma karaııhkbr. BiJhaua havanın Jq. 
31 inde Dariil- ıeldikçe hep &alı- palı olduğu gecelerde blltGa 
bedayide Behzat ne bakıyor ben- mahalle haikı evlerine bin mu,. 
Haki'nin 25 ind den atanıyordu. kOl,tla gidebiliyorlar. Sokaklarua 
1an'at yıldönO- Bir glln bana bu karanlağa yiizllnden bazı uyfua-
mn tesit edil.. eledi ki: .. k&nflk• 1UZluklar da olmaktadır. Halbuki 
cek. Hayatının • hk oluna ıellİll buraya bir iki elektrik IAmbq 
25 ıeneaini Ah- ıanına kaçaca- getirilıe btUOn bir ıokak halla 
ne flzerinde ıe- ~ memnun olacakbı. •• m.. 
yircileri gtUdBr- .. Neden?., De- M'Aıktlr enhk uklnlerfnden Kaclri 

mek ve atlat- eli~ ,.Çünkü ea [ ı 
malda geçiren emın v• aamuıla Cevaplanmız 
bir insamn bil• adam aia Türk· 
diğl Ye gGrdtğl lerainiz.. ., Diye 
ınphesb İd pek eeftp .erdL 
çoktur. Ne ile.. Uzat-

Belıut Haki- mayayım •• latiklll 
yi t azetem için laarbl kazanıldı, 
ziyarete giderken Topt1z plyaalnde Belazet n Gaip k•••• k_.,,,. ordu lataabula 
bu ıan'at adamının ı&nlllmde dikmlı a .. Zito, ılto ı. diy• avazı ıircll ve bls Fnn11z tlyatromada 
büzOnlil bir dolgunluk Yardı. çıktığı kadar baj'ıriyor. • Hey 'al11mıya baıladık. içimizde Eliza 
Kimbilir, diyordum, bilyllk Belı- allahım, dedim. Ekmek biılm ek· da varda. Bqlba onu bir kenara 
zat bu yirmi bet uzun ıenede mek, tabla bizim ağaçlardan y• çekUm. 
nelere, no acalara katlandı. pılmL. Baıtıfı toprak ta bizim .. Senin bllttln naak8rlnklerlnl * mahmız.. Şu keratanın ıora ae? • ıasetelere vereceğim.. Sen bu 

lıte onunla kartı karııyayız.Da- Bia blyle konuımıya dalmıfbk memleketten artık cekilip ıitme-
rtılbedayiin büyük aynalı dar ki, kapı açıldı.. içeriye Eliu Bl- llaia.,. Dedim. 
antreainde birer iskemleye çak- nemeciyan girdL. YBdnde bGylk YDzll aapaan ke.Udl, aifama-
tllk. Fakat yalnız kalmak milm- lfleria, btıyllk mu•affakiyetleriD ya bqlada. Ben de inadım inatta. 
kftn aın? ikide bir kapı wrulu- yorıunlup varde. Gizleri parla- Fakat araya girdiler. ..Bırakınız, 
yor, içeriye uzanan bir baı bir yordu. Sanki bu lııal kararma o ıu bir haftalık itini yapıın mut-
ıeyler ıorup çekiliyor. laka çıkıp gidecek., dediler. Hakika· 

B&yOk behzat hakk·nda Ok ten Eliza bir hafta ıonra bir da-
bialerim ıu oldu: O, aan'atkArla- ha 11•lmemek &zere çıkıp fitti. 
nmı& içinde çok sevilen bir ıan'• Oöyle .. nıyorum ki Bebzat 
at babasıdır. Sık 11k kapıdan Hlki gtınde her halde Oç pak< t 
ıirea ıeaç figOranlara elini aza. aigara içiyor. (nakil ajzuıdan 
tıyor: aiıara hiç dlifmlyor. 

- Nas lırn kızım, diye hahr- Sordum: 
!arını ıoruyor, nUlanıp OzGlenlere - En bUytlk aşkınıı? 
a6nnl hotlutu vermiye çalqıyor. - Camın, dedi, bizim ı..,.. 

ilk ıualimi •ordum: bam hep qk ve Mvda macera-
- 25 .... enis içinde e11 kUY- ları içinde geçer. 

Yetll habralarını11 Jazmak lltiyo- - Dofru &atadım, fakat... 
ruap. · - Evet.. ilk aılumı anlatayım. 

SeYlmll aan'aklr Iİgara pake- Çocukluk arkad&flm bir Ermeni 
tini çakardı •buyur,, etti, aoora: 1 la11 yard1. O zamanlar bis Jan-

- Ea kunetll hatıra, dedL. Jaaa kOlllf'I idilr. Bea bu ima 
Vallahi ne bileyim? Habram pek çıldıruıya •v.dim. Galiba o da 
çolr. llehzet HaKI beni 1everdi. Fakat ne oldu, na-

Geçen ıenelerl karanlıktan vermlt. fırka binanm o bumaı, 111 oldu bilmem, aynlmıı ve bir-
lcurtarmak lıter gibi dalgınlafaD Mehmetçikleri o lldllrmlfll. birlmlıden ualdqmıı bulandolr. 
25 aenelik yaldızımaı bir liıara Bblm yanamoa yaaqb ı Aradan 30 ._,e 1.dun bir _. 
dalla Jakb Ye &..ıiib - Ne o ? declL Nereye ba- man ıeçti. 

- Bundan oa ltir, oa iki kıJoraunu ?.. O, evlendi, felak iocall ... 
nne •"8L. EYet o ıamanlar.. Biz Ben uf .,,, ce•ap nrdlm ı MIR' olda. 
111 Kaly.oa~kull•tıJnda temsili• - $• kerataıa... Nedir a Ben de itte barada,nn. Fakat 
ftrirdik. Rahmetli Mnalıhitle rezalet? •• Kime, aiçla bapaycw? OD• it• ,erde , .... dl,e 
Ratlt ta beraberdL. O umanlar Elba, elhadekl eldiYenl ..U.- idim kopar. B&yle ltlr llatlmaU 
lfimlzde epe1ce de Ermeni artilt yarak ı akhmclaa reçiriıkea Jlretim P" 
varda.. Bir alqam Bati, ortahk - Hakin Yar ı dedL kUiyormUf gibi olur, Atk bu, ne 
birdenbire "-'tb. Beyofla ıo- Tepem atmıfb ı ppanuaıı ?. 
kaldanada clill dill lqiıb ... - Neden ? dedim.. 811 yQI- Gillfttk.. Ba macla lace hlr 
kerlırl Ye poliller dolaımaya yetin böyle devam etmfyeceğhtl mlyaYlama, bir mızıka " bora 
bqlacla. Birkaç :rercle karıaphk o D D • ka!aJı dlflmlJor ma? ••Iİ ititildL Batımı çeUlnc:e Ha-
oldu.. Bil heab tl1atroya ıel- Glldll ı DDı ılrdBm. fitlranı..n 1anın-
mlftik ki, haber Yerdiler.. Sabah- - Artık ba Yaıl19t cllllel· dan 19çerken ....... bunaun-
le,U. Şehsade ..... dald farka mez.. bir daha TUrld1e kurtula- dan ...ı.r flkanyor, oDlan ı1J. . 
biaaa buılllllft ltlflok Mehmet- mu.. Ba b6yle kalacakbr. clOrmlJe çalı11yorcla. 
clkler tebit eclllml1e Şehre tap. Tllrk arıc.-.lar bm sibl don- S.U.t Hllduia 1emelı lflade 
liiler tarahadaa bir de beyan- IDllfhllr. •• lpmisdea bir arkadıfln titilliji, yoktur. Yemeklerin he-
.... afıtılmıı.. bu ihaneti bizi lldlrmllftO.. men heplinl ıever.. lçkl,I lçee de 

.. Bofuam bkanarak dedim ki: 
tanbulua lflall dart tarafa - Eliu, kendine i eL Seni bu olar, lçm .. e de. •• 

aarmca, ıokaldarda azan Rum- toprak yetlıtlrdi. Bu kadar 8Gy0k yald 1, pndan buadan 
larıa ppmadaklan kalmıyordu.. naak&rllk olmaz. 60J 1enelik koauturken bana bir batara daha 
Akpm ha•• ıaliba biraz bula- koıkoca T&rkiye tarihe kolaya aalatbı 
nakb. Bis pencereleri açbk.. kolay ılmGlmez. - Benim pek Hvdiifm, blll 
Muvahhit, ben, Ratft ft birçok _ Haydi canım, dedi, arbk da çok nvdifim bir arkadapm, 
tı,atro arkad8flan can 11kmtilan TDrkiye bitmiftir. camm 'Tardır.. Oanala aramızda 
içlatle dlttba&Jordalr. _ KolaJ dejil, diye cevap geçen bir vak'a dola,..U claisaa 

811..,ada ıokalr:ta ıarlp ltlrfe1 verdim. kahla katıla sJl)eri&. 
oida. Ka.e tiapu cfOnea hir adam. Bunda ıoara Blytık GUI ve Haldkatea Bemat HIW kattla 
bqaaa W, t.bfa RplVft latlkadekl mill kanetler ADadoluda ~,. bbla ılllJordu. 
iki ekm.ae • Wr , __ laaırap ....... Ge.clö .... _,._ relıııt - ._ • •.a.alW Wr ..,. 

Kahkaha lmzuile mektup ya.su 
zata ı 

- Mektubuna• tehdidamı .. 
dlr. Maaleıef Depiae imkla 101&
tur w•dim. 

Bet ıeao kıı imzalı mektup eahfbl•• 
B6yle bir teklifte buluamuuı 

taaiye etmeyiz. 

*, 
hmlrclı Naıım AJl Efendiye• 

- Bahıettiğiniz fabrika ahllk
mhk etmiftir. Bir daha o fabrle 
kanm malını Atmayınıı ellnbdeld 
kurtlu çukulatalan da Sıhhat Ml
dllrlBt&ae vererek fabrika har.. 
k.nda takibat 1aptar1n11 efenclba. 

* Doktor B. E. R. Jıl. Nuri Beye: 
- Teklifini& çok makuldar. 

Bu teklifi Millet Meclilina bir 
maktupla bildirmek daha dojnJ 
olur efendim. 

roda idim. O tiyatronun bir ıenv 
artiati,I ıeverdim. Bir gtln ona 
ararkeıı Balurklyde beni beklly .. 
cejini a&ylediler. Nami oldu bil
mem, ben Narlıkapıya sitmlf 
buluadam. Bir de baktım. Bizim 
be1le, artiıtimiz mua1a otvt 
matlar, keyfediyorlar! .. 

Behut hlll kanla kanla ,. 
il yordu. 

- Ne hatıra o, •• laabral.. 
Hatırlaclakça glllellm ıeUyor. 

Bebzat Hlkinin çocutu ~ 
tur. Onma aevdiii.., klpeld.,._ 
dir. Diyor ki: 

- Klpeldetd• batka, ..... 
el ltlei'lae de ehemmiJet ~ 
Tahta 07uam, talnm1aaldar, ltr 
lemel• yapannr. Bir mlddet e.,.. 
..... •ki dit ,......,. ela ...... 

· urdırmlfbm. 
Belazat cllthtlr aibl oldu " 

tekrar ı6ze ıfriıti: 
- Hı bakm, a1n haf bir 

.. , daha aaı.t•yım. 
Bat'kaa harbinde ben Ye fhacU 

Aakarada avukat olu Rahmi 
pQlll ~lpak cepheye iftiralı 
et~ Wubulcla her ikimlzla 
aldqa lficlilml1t ajh10 •ilaaut, 
llllıyan •zlallllfb. .. 

Bir mlddet I01ll'a biz l= 
dlndak. Hiç anatmam bir 
kanıı bizi ı&rlnce ı•rcli. iri 
yan ol•• Rahmiye dinerek: 

- Ka ben Iİli llmllftlnOıdlr 
diye duydum. Y _.dana kurbu 
oldapm Allaha. -Hele kurtulda
aaz. • Rahmi:rl Ia.tererek • Dal
lar ıibl delikanlı gitmiıtir dl1• 
kan atlııo,dum... Haydi, Behsat 
sltn neiaem. • 

Kadın Rahmiye aba11 yalnnı1t 
bili 10zll aarmUyordm.. Amu, 

Y arabbl .. lnua Jqaclık,a bataraS. 
~.-..wa,...-IL ~ 
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Ziraat Bilgisi <·> 

Gelin Böceklerini 
Öldürmeyiniz I 

Mevsiminin yaklaıma11 mllna
aebelile çok mühim olan bir 
noktayı çiftçilere hatırlatmak 1.
tlyorum: 

Birçok meyv• ağaç1arma, y~ 

nl aıılara, fasulya, enginar, bakla, 
bostan gibi sebzelere ve alelli
mum nebatata musallat olan pi
reciklerl herkes bilir. Bunlar yap
rakları ve arız oldukları nebata
tın Hir aksammı buruşturup ku
ruturlar. Bazı köylUler bu bale 
(Mundarlık) bazıları (Basra) ba
zıları da (Kumuş) derler. 

11- Yaprak bitlerinin iatill eUIA"I 
nebatlsra bakılırsa baıtan başa 
kaplanan yeıil ve ıiyah . renkli 
bitler arasında kanncaların da 
aşağı yukarı gezindikleri g&Olllr. 
Ayrıca üzerleri parlak kırmızı ve 
•iya!ı noktaları bulunan dllğme 
iibi birtakım blSceklere daha 
tesadnf edilir ki hanlara Gelin 
böceği Kokıinella aeptampllnk• 
tata denir. 

"" Hast&I ğın ve bu Afetin aslını 
bilmiyen köylllier bu zarara (far
kında olmıyarak ) o kırmızı gelin 
böceklerinden ve karıncalardan 
bilirler. Heryerde köylülerin te
halükle bu kırmızı böcekleri top
layıp öldürdüklerini g8rdllm. Hal· 
bukl yapraklarda buruşukluk ya
pıp nebatatta Basra veya Mun
darlık dediğimiz hastalağı yapan 
gelin böcekleri değil, yaprakların 
altındaki milyonlarca bitlerdir. 
Bu bitlerin bir tanesi çiftleımiye 
lıacet kalmadan doğurmak ıure
tile bir yaz mevsiminde 1,5 • 2 
milyon tane olmak istidadmdadır. 
Bu yüzden mu~allat olduğu ne-
batı pek çabuk kaplar. 

lf. Bu bitlerin pislikleri ve vO
cutlerinin ifwazab tatlı olduğun
dan bunların bulunduğu yere 
karıncalar da fişllşerek bu tatlı 
pislikleri yedikleri pihi boynuzları 
ile bitleri gıdıklamak ıuretile de 
onlan tatlı ifraz ctmiye teıvik 
ederler vo böylece istifade 
ederler. Yoksa karıncaların ha .. 
tabkta hiçbir tesiri yoktur. 

lf. Gelin b8cek~erin• g-elince: 
Mahdut adette görülen bu g~ıel 
ve renkli böcekler, ne yaıılı: ki 
bilgiıizliğe kurban olmakta Ye 
daha ziyade himaye edilecek 
7erde ekser köylüler tarafından 
elle toplanıp 8ldUrUlmektedar. 

Kat'iyetle biliniz ki gelin 
b&ceklerl zararlı değil, bil4ki• 
cok faydalıdır. ÇUokl bunların 
gerek kendileri ve gerek yavru
lan (ancak iki ay ıftren) 6mllr
lerinde hep yaprak bitlerini ye
mek ıuretile yaşarlar. Onları 
lldilrmek demek, yapr~k bitlerini 
alabildiğine bırakmak demektir, 

lf. İtalyada baıı m8e11eaeler ıe
lln böceklerini huıuı1 ıurette 

çoğaltarak bunları poseronlu 
bahçelere dağılmaktadırlar. 

Binaenaleyh mundarlık veya 
basra · denilen hastalık kat•iyen 
gelin böceklerinin değil, yaprak 
bitlerinin mahsulUdllr. Onları 
6ldllrmekten vazgeçiniz. Bilikiı 
nerede görürseniz ihtimamla abp 
bahçenize g6t0rllnQı. 

lf. Yaprak bitlerinin ll4cı tUtnn 
ıuyudur. Bunun yerine yüz kilo 
ıuya Uç kilo arapsabunu nyabut 
Oç kilo lizol koyarak elde edilen 
mah:tıın de nzerlerine pOskilrmek 
olabilir. ( Afis alfa ) milıtahzan 
da fena değildir. Bu hususta 
11 teırinisani ve 6 kAnunusani ta
rihli yazılarımı da okuyunuz. 

Çiftçi - ... 
(*) Ziraat hu•u•undakl miltkUllP-rJnl&I 

ao•unuı. Son Poata'm• • Çlft~ı ... 
ala• ıı:eYap 9NM'ektll'. 

r 

Dünyada Olup Bitenler 

GüzellikKıraliçeliği Hayalini 
Taşıyan Genç 

• 
Kızlara Ittihaf 

1931 Aonıpa güzellerinden dokuza, Amerika tıırnainJ• 
bı"r barda teılıir edilirlel".ken .. 

Solda: Maceralarını anlatan 1931 Mis lnıiltere: 
Mia Anjela Jogı 

Ruıya,7 • Miı Almanya,8 • Mis korktum, fakat ad:ım, ıayet 
Londra,9 .. Miı Fransa'dan iba- aakin bir eda ile güldil: 
ret dokuz kiıilik bir kafile idi -Korkma canım dedi. Bl• 
H~~·! genç ~e gü.zeldi. lstik~al okadar tehlikeli insani~ değiliL 
!ç!o lurlil pro1elerın sarboşlugu Kendiıini bu fena yoldan 
ıçınde yüzüyorlardı. lıte böyle çevirmek istedim· 
~atlı bir sarhoşluk içindedir ki -Olamaz, cev.abını verdL 

Göz Ve Gözlük 

Gözlük 
Kullanmak 
Faydalı Mıdır ? 

Göılilk ııbbl ihtiyaca tekabOI 
ettiği ve fenni tavıiye)er 
dahilinde kullanıld ığı takdird• 
gözün rllyelini arttınr. Bl\tlln 
azanın hareketlerine kuvvet ve 
intizam verir. lleride melhuı 
anıalı.:ı bale etmek auretile gö
ıiln ıellmetini temin eder. Bu 
itibarla fenni gözlük, kıymetli •• 
mUe11ir bir teılilvl vasıtaııdır. 

Beıerl azan n en kllçUğO, fa
kat yaptığı iı itibarile en kıymet
lisi olan göz. lifi, adali kllçUk bir 
mahfaza içine sıkı~hrılmış, çok 
lnco gııalardao, kDçilk adelecik
lerden ve ıulu maddelerden ib.,. 
ret ıinir ve damarları bayi, mune 

tuaman ça) ıan basaa1 bir uzuvdur. . , 
Göz hıfzıuıbha11 ve tedavisi 

meyanında gözlük mese)eıl mO
bim bir mevki tutar. Gözde g6 .. 
lük kullanmayı icap ettiren haller 
eıaı itibarile ıunlardır: 

1 - Miyopi, 2 - Hipermetropl, 
3 • Aatigmaliım, 4 • PeeıbiyopL 

Bu, muhtelif keyfiyet ve m .. 
hlyette olan rilyet bozukluk)ann
dan fenni ı: özlük istimali, 1aıa 
nazaran bazı f ennl ve hususi 
fartlan istilzam ettirir. Ben bu
rada yatnız fenni gözlllğllo ııbbl 

Nevyork rıbtımn~a ayak bastılar, Maiyetimde dört üz kici ,.8ı. ... 
muazzam merasımle karşılandı· Y ... .. ..
lar. Hatta Nevyork belediye reiıi, yor, hayatım bu iıe baibdır, 
reıml kıyafeti ve baş nda silin- ayral~mam. • • 

• faydalannı yazmakla lktifa ed .. 

GnzelJik mOsabakaJarı bir zı.· 
manlar bir saıı'at eğlencesi ve 
yükaek bir idealin meydana çık· 
ması için tertip edilmit zevk ve
rici bir yenilik hareketi idi. Za
manla et ve kadın meşheri haline 
geldi. Seçilen güzellerde bu gll• 

'ıelliklerioi pahal ya ıatmak arzu• 
lau yer ettiği gibi bu ıeçmeleri 
yapanlarda da, bu lıten fozlasile 
kAr ttımin etmek hırsla11 uyandı. 
iş, aıuğı, yukarı bir beyaz et 
tie&reti ıeklini aldı. 

Buglln arhk kendini bilen, 
bir parçacık ahlAk ve içtimai 
mevkii bulunan kimıe bu mu ... 
bakalar• rağbet etmiyor. 

ÇUnkD, Uç, bet kuruı kazan
ma~. uğurunda bütUn bir temiz 
geçimiıi feda etmek teh!ikeal 
•ardır. 

Size, bu yolun ne kadar kirli 
olduğunu daha iyi göstermek için 
1931 de İngiltere gUzellik kırali· 
çeliğini kazanan Mia Anjela Joyı' 
un ıekiz arkadaşile beraber ba
tından geçen g örülllp lıitilmemiş 
faciayı anlatacağ z. Miı Anjela joyı 
ite arkadaıları, 1931 mOaabaka11 
bittikten aonra, Avrupada bu 
ml\ıabakayı tertip eden ticaret 
ıindikaıınm teklifi üzerine Ame
rlkaya ~itmişlerdir. Bu aeyahat. 
Amerikada ıDzeUik mllaabakalaft 
tertip eden ıindikanın nezareti 
albnda yapılacaktı. 

Gnzellere, seyahat mDddetlnce 
muayyen bir aylık verilecek, 
hiçbir maaraf ettirilmlyecek, 
giyinip, kuıatma levazımı bedava 
temin olunacaktı. Amerika tul"'" 
neıi bittikten ~onra da bunlar 
Holivuta götürülecekler ve ıhı .. 
ma kumpanynlaranda vaııfo ala
caklardı. 

dir ıapkası olduğu halde bun-. Blr kolay~nı bulup kendıaile 
ları karşıladı ve ıehrio en alAkamı kestım. 
büyük otellerinden birine ve Holivut Yolunda 
otelin en gllıel daireaioe yerle19 Bu sırada, Nevyorktaki teıbir 

tirilc'iler. işi bitmişti, Holivuda giderek 
Görllyonunuz ki, buraya kn· ıinema kumpanyalarile temaıa 

dar hepsi iyi gidiyor. Fakat geçmek zamana ge~miıti, hep 
bundan ıonrasmı, lütfen lngiliz beraber yola çıktık, Nevyorklan 
gllzeli Mis Anjela Joya'dan din· uzaklaıtıkça tehirler kUçlllOyor, 
leyiniz. Bakınız size neler anla- hakkımızda yapılan muameleler 
tacak 1 daha aı nazikleşiyord~. Şikago-
Geniş Bir Ticaret f şi dan sonra para da verilmez oldu. 

.. - Biz biltlln bu istikbal Ben, vaziyeti kavramııtım, arka-
gllrliltülerinin, 9ercfimize Yerilen J daşlarımı ikaz etmek, içine dUt-
mUsamere ve ziyafetlerin sadece tllğümilı teh'.ikeye dikkatlerini 
gllzel ıeçilmemize karşı ifade çekmek istedim. Fakat bunların 
edllmit bir takdir hareketi zan- çoğu kafasız insanlardı. AkıUan, 
nediyorduk. Meğer. it baıka fikirleri pudra ve kırmızılıkta idi. 
imit ve aadece bir ticaret kom- Söz dinletemedim. Fakat Alman 
binezonundan ibaretmif. Çl\nki gUıeli daha akıllı çıkb. 
her gittiğimiz gazino, o gün Uğradığımız bir tchirde, bil"'" 
veya gece gllzellerin bulunacağını çok Alman vardı. Fikrini çeldi-
llAn ederek birçok mOıteri cel- ler, bir felAkete ıllrliklenditini 
bediyor ve bize ıık ıık ikram ılSylediler. O, o ıehirde kaldı, 
edilip ıerefimize içilen ıampan• biz yolumuza devam ettik. Fakat 
yalarla müıterilerin' de birçok parasızlık bizi ıon derece ıkın• 
ıampanya içmeleri temin ediliyor- bya ıokmuştu. Sindika paraları• 
du. Biz, evvelA bu manevrayı m.zı vermemekte deYam edi-
anlamam:ıtak. yordu. Bu hal, Leh güzelini de 

Sonra, ıehrln herhangi mağa- bıktırdı. Uğradıflmıa tehirlerin 
zaıından istediğimiz kadar giye- birinde, otel bizmetçiliğine ılrdL 
cek eıya a\abiieceiimia ıöylendi. Kafilemiı bu ıuretle yediye 
Meğer bunda da huaust bir . inmiıtl. 
mak .. t varmıı. Çtınki aldığımız Barda Bir Tanışma 
eıya, ertesi gün derhal reklam Bir •ra, Garbi Amerika' da 
ediliycır ve bu '.8uretfe o etyanın bir ıebire gelmiıtik. Bizi bir bara 
halk tarafından &eniı mikyasta götUrlip teıbir ettiler. Orada bir 
iıtihlAk edilmeli temin olunu- adam ğördüm ki mütemadiyen 
yordu. bana bakıyordu. Nihayet karbnı 

E ir Tanışma gönderdi, benimle tanıtmak istedi. 
Bu 11rada, genç ve çok Ahbap olduk, bu adam bir avu· 

gllıel bir adamla tan tmışl m. katm f. Sevdiği bir kadına ben-
Her zaman otele gelerek beni zediğim için benimle alakadar 
alıyor ve beraber geziyorduk. olmuş. Harpte lngilterede bulun-
Gittiğimi1. yerlerde, her bir 00 muı ve bana acımıı, feci bir 
beşer bin dolarlık mükellef iki tehlikeye sürüklendiğimi anlattı. 
otomobil bekliyordu. Bir gUn, Beni kafileden ayırdı, ıindika 
bu adamla dansederken gördilm paramı vermek istemiyordu. Da•• 
ki bir parmağı tksiktir. Sebebini aÇti ve bana hakkımı temin etti. 
sordum: Bir kaza neticesinde Oradan, kendi masrafımla Holi-
olduğunu söyledi, adam hoşumı vuda gittim, birçok sinema kum-

ceğim. 

Pecabiyobi; gençliğinde tam 
ve tab'ı bir rllyete 1abip ola• 
her inıan, 45 ya,ından ıonra 

okumak ve yazmak, dikiş dikmek 
• 32 santimetre dahilinde • g&e 
receği iı'. er içio bir (yakin 16• 
IUğüne) ihtiyacı vard11. 

Bu haller, gözll terkip eden 
göziln dahilindeki bazı aıacıkla

rm alcatikiyetine yaı teairilo anı 
olan durgunluk fiziyolojik bir 
hAdisedir. Yakin gözlüğDnn. aıbhl 
ihtiyaç belirdiği zamanda •• 

yaıta kullaomıyanların, sıözOndeld 
azacıklann, adaleciklerln f ula 
çalı9mak ve kuvvet aarfetmek 
mecburiyetinde kalarak ı&zlerl 

bir müddet okuduktan, çalıfbll
tan ıonra yorulur. Bu bal çalıtıl'I 
ken, okurken kaşlarını çatmalan, 

Alfın adalesioin mütemadi tekallUlat 

göz kapaklannın 11k ıık kapaa
mHı, gazlerinin aulanmaaı '9 

göz Ozerinde ağırbk. yorıunhlk 
gibi Araz tesahOr eder. 

Fenni gözlük kullanmakla mat· 
ICıp ve ı.hhi mesafeden hurufatı 

çok temiı ıörmek Ye rahat oaı.. 
mak ye bu ıuretle g6ıil yorgu8-
luktan kurtarmak m0.nk6ndlı. 

Filhakika yakın iştigallerde ..lı 
ıık uzağa bakmak ihtiyacı hali• 
de, göılUtü mütemadiyen çıkarıf 
takmak biraz ıevksiı olabilif. 
Bu müıklllAb yakin Ye uzalı 
gören Bifokal gözlOkler kulla!&• 
nıakla izale etmek kabi 
Diğer yazılarımda bu hUl'llta 
daha ... sh izahat •ereceflm. 

D,. S. Ş. 

c:::::---
Kurban Bayramı 

lıtanbul Mifftülüğllnden : 

Bu göı kamaştıran vaatlerin 
cazibesile dokuz gllzel Amerika .. 
ya hareket etti. Bunlar: 

1 • Mis ispanya, 2 • Mia Pariı, 
3 • Mis lngiltere, 4 • Mia Avuı· 
tur.yat :J • Miı Lehiıtao, 6 • Miı 

gidiyordu. KeodisiJe evlenmek panyalarına bat vurdum ve gör .. 
niyetinde idim. Vaziyetini, servc- dUm ki sindikanm bize yapt ğı 1 
tinin derecesini öğrenmek is~edim. vaatler hep yalanmış, çünkU mil-
Ve anladım ki bu, bir haydut- racaat ettiğim hemen bütlln kUP"" 
tur. Kaçak içki ticareti 7apar, ( Dua1111 IJ uıacQ aayfadıf) 

4 Niaao 933 Salı gUnD Zil
hiccenin d okuzuna mUaadif ol
duğun'in arife, Çarşamba gW 
de ~1ı1rbanbayramı olduiu illa 
cjd'iıur. 

BAYRAM NAMAZI 
S D 

Zfl'Dllli 
Ezani 

6 12 
11 34 
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KIZIL KILIÇLI ASLAN 
~~~> 30 - Yazan: Ömer Rıza ~~~" 

lren Çok Kızdı Ve "Sen Erkekler 
Arasında Bir Nadiresin !,, Dedi 

- Aşk. bnynk, kDçllk tana· 
11111. Senin uğur\lnda cihan im· 
paratorluğu feda olsun r 

- BunımJa beraber dinleyiniz! 
Siıiol• aramızda bit uçurum •ar
du. 

- Nedir bu uçurum? Bir 
kadm mı l Benden daha gOzel 
aaydığın Çiçek ban mın bat rasna 
mı bağl sın 1 YokH, yokaa TDyan
da bu gerdaalağa taşayarak aör
dllğllo hayal kadma mı? 

- Değil, Çiçek benim naıa
nqıda ölmütlilr. GerdarıJık aabi· 
besi bir hayaldir. Fakat bu ıizia 
yapmak lıtec!iğiniz hareket .Uin 
dininizce, •izia kltabınısca ıl
ubbr. 

- Ay, papaamaoldun? ,ok•a.. 
lmparatoriçonİD renıl atmıı 

devam etmiıti: 
- Sen hem papu olmuo, 

bem de Yaaza bqlamıısıaL 
- Hayır lmparatoriçel 
- O halde benden aefretml 

edlyoraun da papazlak maakealle 
,OzOnll ~rtoyorsun? senden daha 
rl7aklr bir kimse g8rmedhn. 

- Sizden aeJiye tikaineylm. 
•• diye nefret edeyim.. 

- Susl. Diyorum ADa... Şu 
lulancmı Yeri 

Kı.ıcı mı çekip aelAm yerdim 
•• lmparatcriçeye takdim ettim. 

lren kılıcı aldı Ye: 
- Çok ağırl dedL Buna n .. 

reden buldun? 
- Gerdan'ığı buldutum me-

ıarhktal Ogllstal 
- Şu rüyada sr&rdOttın ka-

dıo a taktığı gerdanı k. Şimdi se· 
Di hDlyalar, rüyalar diya oa .aı&n-
clereyim do onu buU 

Ot nıta kı!ıcı kaldırmıth: 
- Affedersiniz! dedim. Kalacı 

ten tutuyorsu ıuz'. k lacm terai 61· 
dikmez. yalnız yaralarl 

Ogü:ıta, ıinirli, ıioirli aGldO, 
•• kılıcı çevirdL 

-Cesur adam11nf işte kılıcımı 
Citediğin gibi taltam. Seni YUr• 

tlialdan aonra De 86yliyeeejimi 
bili,or musun? Şunu anla ki yal· 
... ilmekle kalmı1acakıua. Seni 
reıil edeceğim. Cs1edin 80kak
larda drDkleonecek ve lrlpeklere 
ablaeakl Raı mı•n, ceYap ••rl 

- Bunlara. beni mil etmek 
tclm değil. f .kat kendinizi kur
tarmak için yapacaksaal OgOsta, 
rapınızf Ben hakikat Alemine 
kaYUftuktaa aonra ba yalan olan 
•Y••, Dedene deaia. Beal dür 
leneais ıura7a. boyuaaa oma
.... bi~iii yere nruu. Ora1a 
lrıir kadaa e!ile de inea darbe 
ı.WamU'ı keıip atmır• kifayet 
eder. 

- Vunm11ona& SeD kndlol 
..,. Aslul 

- itte on• J•pama& Benim 
.... HD dlkmeliaiD. Kanım D 

alaına ın 1llldenmeliaial. Fa
tlu ,Uzdea aeni zerre kadar 

DAVET 
fANBUL HAVAGAZI ŞiRKETi 
t ••••n Cumartesi ıunu 

14-33 da Beyazıt'ta elektrils 
EYinde •erilecelr olaa 

HAVAGAZI iLE 
YEMEK P[Ş.RME DERSiNE 

aalaterern halkımızı da.et edw. 

mes'ul tutmuyorum, OgDstal 
Boynumu tekrar uzattım. F .. 

kat Ogüata kalıca tutamadı •e 
ıordu: 

- Sana ıoroyorum. Doğru
ıunu aöylel Erkek değil misin? 
Yoksa rab.ipler ıibi kadınlara 
dokunmamaya 7emin mi ettin? 

- Erkeğim Ye rahip değılim. 
Yaşarsam. belki de e•lenirim. 
Çoluk çocuk uhibl olmak 
isterim. 

r 
Kurban deri Ye lanaldartm 

TAYYARE CEMiYETiNE 
TerİDİL 

Bu aktam lsmbuı ~ 
Tam saat dokaıda $ehirTr·gatrosu 
Boyok B~hzat mmwmm 

Gecası ~ ... ~I Konferans, Ka-
ragöz, Orta oyu

nu, Merakı, 
) saat opereti 

S. akta• b~lr JU Gcretahı nrllml-
1ecektlr. 

ELHAMRA 
Sineması 

Yeni mükalemeler, hokkab3z, 
§arkı l'e!iaire s:ıhnelerinin 

ilAvesile 

DÜİÜN 
• 

GECESi 
Türkçe sözlü, sazlı, şarkılı 

büyük halk komedisi. 

Aynca yen• bOyOk bir fam. 

MUKADDES 
YALAN 

Hakıki hayclttan alınma 
büyük film. Oynıyan: 

RUTU CHATERTON 

- Demek ki e•lenecebtn?L 
Og&sta ba aözleri kendi kea• 

dine kOnUfuyormuı gibi söyledi. 
Sonra kılıca bana matb •• 

diwanm &zerine ablarak acı acı 
ağlada. ( Arkası Yar ) 

===== 

ARTİSTİK 
.Si1Nması, Fransanın en güzel 

kadanl~ndan biri olan 

TANIA 
LEON 

FEDOR ve 
MATHOT 

tarafından temsil edilmiş 

PASAPORT 
13.444 

Fransızca s<nlü ve gıfael filmini 
kemali muvaffakiyetle 

göstermektedir. 
FOX JURNAL'de Yunani~ 
tan'da Ceneral PLASTIRAS'm 

diktatörlDğil, ilkbahar ıoa 
modaları vesaire. .• 

~ EN GüZEL KADIN 
En güzel erkekle 
beraber olursa 

hep birlikte 
itiraf edelim ki 

SARIŞIN -RUYA 
olur. LILIAN HAJ{VEY 
veHENRY GARATnın 

en tath eseri 
1 AL.DIDAB'da 
1 

devam ediyor. 
Matineler : 2 • .el • 6 i! ece 9,30 

Çok gflzel bir film isteyenler 

MELEK Sinemasına kOŞUP 

A s K o L Ü N c E g&=-~~~ler. 
MUmtssil.eri: CHARLES BOYER - CLAUDE l'l'E 

COLBERT - CLIVE BROOK 
Fran91zca tözJüdür. IMweten dUnya havadlalert. 

~--·CANi KiM ?~---. 
Çocukları öldüren ve bir türlü bulunamıyan 

D0SELDORF V AMPiRI 
nin ~vkifıni temın edene 

&.111 LİRA MÜKAFAT 
verilecek tir. 

P O L A N E G R İ Si~~~~.~=:~in 
KURŞUNA DiZİLEN KRALIÇA yat:!'ct. M AJ /K'te 

Evli Kadınlar Nasıl Ve 
Nerede iş Bulurlar? 

--- ----
( Baı tarafı 1 ncl eayf ada ) 

Kadın belini doğrulttu: 
- Biz yalnı1 kadınlara iş 

buluruz. 
- Vallahi Madam, siz İl yolc 

dedikten aonra bana çık p git• 
mek düşer amma, mDsaade etse
niz de biraz otursam. iş aramak
tan kunduralanm eakidi, derma-
aım tükendi. Biraz dinlenmiye 
muhtacım. Şöyle beı dakika! 

- Hay bay; hay bay, oturun 
düıleninl 

İki da,kika •onra kapa nruldu. 
Ablak, kırmızı auratb, k aa 

boylu tişman, on dokuz, yirmi 
ya,larında bir kad.n mütereddit 
adımlarla girdi. 

- lt ver iye rmıııınız da 1.. 
Anadolulu idi. l, baıiacu 80rdw 
- Adn ne? 
- Fatma! 
- Nereliıin? 
- Kaatomonulal 
- Kaç ya11nduaa? 
- Yirmi biri 
- E•limisin? 
- Ent 1 Kocam hamaldır, 

kazancı az oluyor, idare zorlqb. 
ÇaLımak istiyorum. 

- Ne it gelir elinden? 
- Bula11k yıkanm, siler d-

pllrllrDm, kendimize s;6re yemek 
pifiririm; çamqır Jıkanm. 

- Ba1ka? 
-- ! 1 ••• 
- P ~ki, içeride otur bekle. 
Kastamonulu Fatmanın arka-

11ndan ince, uzun, mütenasip vU· 
cutlu, k vrak yürüyüşlü, güzelco 
ve tıkca bir kız girdi: 

- f 9 veriyor mısın z? 
- Evet, isminiz no? 
- Eteni. 
- N"re1isin 1 
- lstanbullu 1 
- Yaşınız? 
- On dokuz! 
- Kocanız var mı? 
- Yok! 
- Hiç mi evlenmedlnlz? 
- Benim bir akrabam Yardı; 

wapurlarda kamarot. Onunla ni· 
ıanlı idrk. Ama evli gibi, iki ıe
nedir nikAbı yapmadı. geçenlerde 
de darıldak bir meseleden. Gitti 
r~lmedi bir daha. o bakıyorda 
anne:nle bana. Şimdi H paramız 
var ama, yakında bitecek! Hazıra 
ne dayan r ki. it bulmak iatiyo
rum ki biraz kazanayım. 

- Ne it gelir elinizde•? 
- Herşeyf 
- Na811 he11ey? 
- Yemek piıirebi!lrlm, pm .. 

11r yıkayabilirim, ortalık temizi .. 
rim, güzel titi yapanm, kola ya
FU m, ae bileyim, bir evde yapa
lu işlerin hepain• elim yatkındır. 

- Gnze~ içeride oturaDI ••• 
Bet dakika ıoora odaya çok 

ıık siyinmif, ıenc, 18zel çok ki
bar tavurla bir kaclıa pdL Ba 
kadın n hizmetplil• deiiJ, •i .. 
metçiye talip olduiuna anla1abi1' 
aıek içln. • alb MDedir ba itle 
JIPl'aad tuu a6yl•J•D Yulaudi Ma
dama kadar tecrlbell ıözlve 
aahip olmaya IOzum yoktu. 
~ - Buyurun hanımefendi 1 

Benim oturdupm kanepeafa 
«Steld acuna da bu (hanımefendi) 
iliıtL Bir tnccar kan11 oldafunu 
alrledi. Bir ( Fam da ıambr ) a 
ihtiyaca Yarmlfo iyi lltll bilen, 
temiz, zekice gen~ bir kadım 
iatiyormut- itte bu Haaımefen.ii
Din talebi. yarım aaatten fazla 
zamandanberi kelimeleri aayarak 
kullanan Y abudi Madamının dilini 
ç8zdft. BOyük bir tallkatle 
( Eleni ) yi g&klere uçurdu. Bir 
uçuruşki aormayan filsin. Eneli 
Eleni'nin basit macerasını, bir 
romanc uın ıllç kanabileceği ıık 
ilAvelerle bir hayat f aciua tek
linde anlattı.. Sonra onun it O de ki 
maharetini. nereden anlad ğını 
bilmediiim aekiauu metlaetti. Ve 

1 namusuna (1) diyecek olmadığım 
da yükseltici kelime'.erin bir 
tanesini bırakmauıasıya harcıya
rak eklemeyi de ihmal etmedi. 

Üç beş dakika evvel, Dç bet 
dakika gördüğüm Eleni hakkında 
bu bir araba methiyeyi dinledik
ten sonra azkalsın onun ideal 
bir fam dö fambr olduğuna 
inanacaktım. Kadın kalktı, ooq 
ÇJgırdı. 

Efen~ hakem heyeti huzuruna 
ç kan bir güzel gibi yllrUyUtüne 
en güzel bulduğu kıntmayı Ye
rerek geldi, Haoımefcodioin kar
fıımda dikildi. 

Hanımefendi •lacağı mala 
bakan bir müşteri dikkatile onu 
tepeden tırnağa kadar anıda. 
Sonra az e•vel Madamın sorduğu 
suallere yakın şeyler ıordu. Eleol 
d ıarıya gönderildi ve aylak p .. 
zarhğı başladı. Tüccar ailesi 
lkt sadl buhrandan dem•uruyor, 
Yahudi Madam: 

- Böyle iyi, namuslu, zeki 
hizmetçi buhranı lktıaadl buhran-
dan da fazla 1 diyor re ili•• 
edi1ordu. 

- Yapmayın hanımefendi, aç 
bet lira aizin gibi koca bir bant
mefendl için nedir ld aankL Siı 
bGyle hizmetçiyi k11çırmayın. Eğer 
dediklerim yalan çıkar da ıiı 
memnun kalmaz.anız ben bu 
dOkkAnı ( 1 ) kapatınm. Hattl 
okadar memnun kalacakıınız ki 
belki •onra siz onua maaşına 
zam yapacaksınız 1 

Üç aşağı beı yukarı pazar
lıkta uyuıulabildi. Fakat bu uyu,. 
ana oluncaya kadar belki her 
ikisi de birer okka ter dökmür 
lerdi. EJeoi yirmi iki liraya tüc-
carın karıema fcımd6ıambr1ığa 
kabul olundu. Yahudi Madama 
çıktı, bunu Eleniye tebliğ ettL 
Ve hanımefendi beş lira bıraka
rak yeni hizmetçisirı'f de aldı 
gittL Madama ıordum: 

- Elenidea bir ı•Y almıya
cak mısınız! • 

- ilk aylığıaıD JUJllDI .ı.. 
cağım t .. 

Oç dakika aonra gelen Bola
lu ahçı tipinde bir K 'Jaerili lo
kantacı bul•ıık yıkatmak 6&ere 
aekiz lira aylıkla Kastamonulu 
Fatmayı g&tftrdiJ gittL 

Bu lıten de aldıfı iç Hrayı 
cebine indiren idarehane aahibl 
keyfe ı•lmiftL Yara dana •i'ıncll 
bana bir kah•• ıımarlacla. 

Kahwe1l içtiktea ıonra orada 
apğı yukan bunlara beaıer mae 
amelelerden baıka bir fey ılr
mek iaakAm olamıyacatmı dl
ılladllm. Ve çıkt·m. Naci Sadullah 

B•J~lu Aa. f. Dena 
1 - 93 ı Nisan celbf ı_,ın toplao.aıa 

gt.uleri •tıtada g..,ııterilıniıtir. 
A - 316: 826 ( Dahil) İilam Yt 

816: 32~ (Dahil> g yrl fılam yırll •e toa 
yoklamalanaı Be1otl• t•bnlnd• yap
tırwıı yaba ıcı piyade aınılııa m•11• 
ıup aıkerlik yapmauııı olanlar 12·4·1>33 
çartamba ~nU • 

B - 816: S-8 ( Dahil ) Jandarma 
ııınıfıaa aenıup 7erll •• eoa yokla• 
ıularını Boyoğl 11 ıubeelode y~ptırmıt 
yabancı aıker.ık :r•:'mamıt olanlar 
18-4·983 Sah gflnl. 

C - Bi'lmetlne m•hbll bedel 
nrlp aakerllt.al benOa ifa et•••lt 
olanlar ile ukerl eh!iyetDameal b.
lunmayao SIG• S:.6 (Dahil dotumlu 
askerlik • Japmamıı kıaa hizmete tlbt 
olAıılır !5-4·9:JS S.ilı ganı tObede 
lıba.ı •lcııt edeeelderdır. 

2 - Bedeli aaUl nreeek.lerl• 
11·4-933 akıamına tadar bedılled 
bbul edilecektir. 

3 - E\Tılce lnaa hfsrnete tabi 
,,)ap bermuclbl kanun hak arı refedl• 
len efudılerdeD pıyade 11nıfana men
aap oh11lar1D l.!·4 033 te ıubode 
bulun mal uı. 

4 - Tayin odilen,gUnlerde davete 
lca.bet et ııeyenler h.ıkkında askeri 
milk.ellehyet kauunuııuıı cttıı. k11mııı• 
da ,f maddei m•bılUIMI U.tb k edi· 
lecekt.lr. 
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İTTİHAT VE TERAKKİ Şehrimizdeki Hitlerciler .. 
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Nıaıl ılo§da 1 .. 

Naııl Yaıadı? .. 

Nasıl Ôttla? .. 

Onlar Da Bir Cemiyet Kurdular, Ya
hudi Aleyhtarlığının Sebebi Ne imiş? 

Atıf Beyin Kurşunlarile Şemsi Paşan~n 
( Baıtara.fı 1 ine! ıayf ada) 

partisinin Alman Yahudilerine 
yaptığı tazyiki bfitOo dünya mu
vacehe&iode protesto etmolerini 
istedi. 

Ciğeri Ve Kalbi Delinmişti · Biz do hu mUn&1ebetle Al
manyadaki Yahudi aleyhtarlığının 
Muaevi vatandaılaramız araaında 
nasıl karıılandığmı öğrenmek 
istedik we bazı •ol'U§turmalar 
yaptık. 

Diye batırarak koımıya bar ı l 
Jamııt ı. Mehmet Bıy, bu auretlo 
muhaf ızlan ev•e1' belediye dai
reli civanna •• ıonra merkea 
kumaodanbğı dairesinin &ıüne 

çekmit-. Tam dairenin 6nllnft ge
lir ıelmeı bepaiiıi daireye alıp, 
etraflannı inzibat efradile çevi
rerek ail•blar1nı toplam... bir 
odaya kapamııtı. 

Cemiyet meosuplan, bu kanlı 
hadisenin fena bir netico vorme
meıi için muhtelif yerlerde ted• 
birler alırken, bü!..Cımet taraf• 
tarları da matem içindelerdi. Vali, 
kumandı.o, makine batında latan
bul ve Sellnikle mütemadiyen 
muhabere ediyor Ye vaziyeti bil
diriyor~arda. lık telgraf, Şemıi pa• 
pnm damadL Rif at Bey taraf.o
dan mabeyin baı kitabetino çe
kilmiıti. Makine baıında · emir 
bok!cyen Rıfat Beye: 

(Derhal taburların başına ıiz 
ıeçioiz. Kumandayı deruhte edi
Diz.) 

Emri verildL Fak at Rıfat Bey, 
bu emri infaz edecek dcrocede 
cesaret gösteremedi. 

Şemıi paşanın kanlı cesedi, 
telgrafane önünden kaldmlmıf, 
muvakkaten damadı Rif at Beyin 
Sinan paıa mahalle2'indeki evine 
nakledil uı ittL Mabeyin baı kita• 
belinden gelen emir llzerine er-
tesi aüntı muhteşem bir cenaze 
alayı yapılaca ktı... O gece adeta 
Manaatar hiç uyumamıı •• Her 
ı.ümre, kendi hesabına çahımıfla. 

Hiç bir hareket a 6r01miyen 
7er Yaraa o da, zayalb atıf Beyin 
7arala olarak yatt ğa Mahmut 
Beyin eTİ idi. Bu bilyük kahra
man unkl bir tarafa ahlmıı ve 
unululmu1 gibi idi... Yarası IAya
kile aarılmadığı için mlıtemadi
yen kan kaybediyor.. çehreıinin 
renği, kurumuı bir limona benzi
Jordu. p.,ncereleri ıım• kı kapalı 
odada, petrol lamb111ınm aol~ un 
T• titrek ziyası altında bitap 
bir halde yahyor.. vazifesini ta• 
mamen ifa ettiğine kani olduğu 
için, milsterih ve biperva bh hal
de ölüme hazarlanıyordu. Mahmut 
Beyin valdesi, onun başucuna 

oturmu1-. her an, bir munı gibi 
eriyen, bu aararmıı çehreden 
gözilnil ay . ramıyor •• . vakit vakit, 
aokaktan ieçen ayak aeslerioe 
kulak kabartarak, oğlunun geJ• 
diğini zannediyor, 1eviniyor.. f ıa
kat ayak ıeıleri uzaklaşınca, 

&ittikçe artan bir ı•tarap ile içini 
çekiyordu. 

Birdenbire, kaldırımlan parça
l•yan nal aeıleri işitildi. Bu ıesler, 
)'&vaı yavaı yaklaıtı. Mahmut 
Beyin evinin ~nllodc durllr dur
maz, kapı ıiddetle çalındı. Mah
mut Beyin valdesi, birdenbire ye
rinden aıçradı. Saatlardenberi bin
lerce vesveıe v~ korku içinde 
beklediği cvlAdının geldiği zan
nına kapıldı. MerdiYOnleri karma 
karıı k atl:yarak helecanla kapıyı 
açta. Fakat, zifiri karanl.k (içinde 
yOaQ i&rünmeyen bir zabitle kar
tılqta. Zabit, heyecandan boğulan 
bir aeale: 

- V al del.. Atıf Beye a3yle-
1lniz Ol bıraz köyünlln, kiliıeıinin 
yaoındalci eve gelsin. 

Yavaranı Hazret1 Şahrlyarldan 
UçUncU ordu mu,ırı 

lbrehlm P•f• 

Der demez, elindeki kırbaca 
atının sağnaında çatlattı; kaldırım 
taıtarından lravdcamlar çakararak 
bir anda uzaklafh. Za•alla anana~ 
ftmitle titreyen glSzleri, bir mezar 
kıdar ıiyah olan gicenin botluk
ları içine daldı; ve bir mllddet, 
öylece kaldı... Bu haber, Kırçova 
istikametine doğru çekilen ma-

naabr çetesinden geliyordu. 
Şu halde bunla,., Atıf Beylo 

ne halde oldupnu bilmiyorlardı. 
Bütün Dmitaizlikler karıaaıoda, 
biç tereddüt etmeden hayatını 
ortaya atan bu bilyllk kahraman 
aaatlardanberl tedavisiz kalmı,, 
bitap bir halde yatıyordu... Evia 
ıabibi olan Mahmut Beyin; orta• 
da dolaşmas·, evde bulunmaa 
muvafık r 6r01mediği için kırmızı 
k.ılaya aldırılmııtı. 

(Arkuı nr) 

TASHIHı 

20 mart 962 numaralı nnıba• 
mızda fnt ıar eden ~e Atıf Beyin 
ne tekilde kaçmlı.Jığını gösteren 
ree·m, tabur kltibi R ı gıp efen· 
d: nın nlnln önOnd• değil, mU'lzırn 
lhhmııt Beyin kapısının O:ıOnde alan• 
mıttır. Bu yırnlı•lı~ taııblh ediyoruz. 

AÇIK MUHABER!ı 

Kı'ııya aııktırl ha!:ı tı&baneat ecı.acısı 
blnbatı Ş.ıvki Beyefendiye: 

- Gdeteııı ·s bakkıııda gö~ tordl· 

ğ ııiı tevtıccObe teteltkOrler ederiz. 
Gö derd i~in lz reııtm kılit• edllınit n 
tekrar l'!fz ' göoderilmittir. 

VEFATı 

Netrettiğ mis ba tefrikada ismi 
g~ç•n Vf' Manutır vı :1y .. ı Heyeti 
mttkezh-cıl araııuda pek bUyOk gay
ret ve fe.laktırlıgı gôrOnen eczacı lL• 
rahim Beyin dUnkO gUıt vefat ettiği 
teeaaüfle haLer alan mııtır. Bıa meıru· 

tlyot nıacahldlne rahın~tler d ileriz. 

Dit tabibi Haron Jak Efendi 
diyur ki: . 

.. - Ttırkiye Muaevilerl ber-
ıeydeo evvel TOrlc Tataodapdır. 
Fakat Almanyadaki Muaevi aleyh· 
tarhğı karıııında teeuOr ve infial 
duyduğumu niçin ıakbyayım. 
Bence Alman Musevileri lüzum
•nz bir iğbirar neticesi rabat
ıız ediliyorlar. ,, 

Baytar Saranı• Jak Efendi 
diyor ki: 

.. _Ben Tllrklyede yaııyoruın, 
TOrkOm. Bununla beraber Alman
yadaki Muaevi aleyhtarlığı için 
ciddi hiçbir aebep ı&emiyorum. 
Bu hareket hiç doğru değiJdir." 

Haham MarkOz Efendi lae 
ıunl•n ı6ylemiıtir : 

.. - Almanyada Muıe'Yilere 
karşı yapılan aleyhtarbk tabii 
çok fenadır. Buna niçin IOıum 
lÖrOlmüşlilr? Bir tOıll anı., .. 
mıyorum.,, 

Diğer taraftan lSğrendiğimiıe 
g~re, fehrimizde ticaretle uğraıan 
Musevilerden baz lan Almanya 
ile olan işlerini soiı ınnlerde 
birdenbire keımiılerdir. Buna 
mukabil bazı Alman fabrikalarının 
Tllrkiye mllmessilliklerini yapan 
Musevilerden bir" açanın yazifele
rine nihayet Yerilmiıtir. 

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

noter huzurunda çekilece·cur: 
Birinci mükAfat 750 Lira 
ikinci ,, 250 

" 10 kiıiye ( 100 erden ) 1000 
10 kişiye ( 60 şerden) 500 " 
Terilecektir. " 

iŞ BANKASl'nın Bütün 
ıubelerindeki kumbara sa
hiplerinin is:m ve numara
lan Ankaraya gönderi~mişt~r 

~ -

TtiRKiYl İS BANKASI 

l 1 

~on Poata Matbaası .. ~· 

Sahibi 1 Ali Ekr ... 

~ .. ı.1at Müd6'il ı Halli Lltfl 

Bııradalı:i Hitlercl/erin relai 
Her R•g11iıJı 

Hitlerin Buradaki 
Arkadaşları •. 

Haber aldıjımıza g6re ıehrle 
miıde bulunan Hitler taraftan 
Almanlar burada bir cemiyet 
kurmalı için alakadar makama 
mOracaat etmiılerdir. Bunlar c .. 
miyete •Türkiye Nazileri,, l•minl 
T~rmi~ler. ve reisliğe de Her Rer 
nınk umınde bir mllbendiıi inti
hap etmiılerdir. Bir muharririmia 
Her Reyninki bulmuş, kendiaile g&
rllşmüştür. Bu zat dört sene evYel 
Robert Kolejin mühendislik kı• 
m nda fen muallimliği yapmııtır. 
Bir aralık Anadoluda yol mO· 
hendisliği yaparak muhtelif yol
larda çalı$m1fbr. Şimdi de bir 
TDrk tlrketinde çalaımaktadar. 

Her Reynlnk Hitlercilerla 
umumi kararglba olaa Ptf Unib 
phrindeki .. KaraeY,. in Tilrkiye 
mümessili oldupou, Hitler hare
ketinin iolnllpçı bir barekett41n 
bqka bir ıey olmacbtım 16yl .. 
mit •• demiıtir kiı 

.. _ Alman· milleti bDyllk bir 
hab•zlıjı tamir etmek içia elin
de bulunan blltill Taaıtalardu 
istifade edecektir. 

Muse~i aleyhtarlıta meaeleıioe 
gelince ; Almanyada Muıevl 
aleyhtarlığı diye bir ıey yoktur. 
Yalnız komllniıt aleybtarl jı .....
dır. Bilmem neden, Almaayada 
komüoiıtlikten dolayı teTkif edi
leoJerin çoğu Musevidir. EsaHD 
diğer memleketlerdeki komUniat 
propagaodacılaranm da ekıeriy .. 
tini Museviler teşkil ediyor. işte 
Musevi aleyhtarlığı diye ortaya 
ahlan haberler hep bundan p
kıyor. ,. 

Meslek ... ~eçerken 
lhtigatlı Olunuz 

( Baıtaraff 4 Uncu sayfada 
başında ve IAaım gelen weaalte 
malik cnretklrları tercih edef. 
Dnınnceden mahrum bir cür', t 
akılsızlardan •lk t dileuea ba
yajl bir göaterİftir ki ne 
muayyen bir sebebi ne de 
bir gayeıi vardır. Ne zaman ne 
de eıyayı •uiiıtimal ediniz. Gayrı 
mümkünlerin rftya81nı yaıamalc· 
tan .. kının a. Dünyayı 
iıba eden alama 
bulmaktan uzak, oolan 
mllteaddit daha agır ICıla· 
cakıın z. Kaç rdıj{ın·z f ,.atlara 
da acımayınız. "Şunu yapmah 
idim" veyahut •ne ~ıel fırub 
kaç ,.dım,, diye • .,,. tecssnf ... 
meyiniz. Kaç ,-riğın z f nat ar. 
ıize fırsat haJ.i'inda bir fikir Ye 
kuv•ei:li mP'hareseler Termit. nıO
IAhaza kabiliyetinizi elbette ytUı• 
ıelt~i ' · Bundan ıonra 6nilnll· 
ze tek vesileleri ıimdiye 11. .. 
dv az.andığmı'l baaail i!e ku"'" 
~tll yumruğunuz ıiz.,. nafi bir 
t o:k'e aokmayı mO'llklla kılacak• 
lardır. C•ldt Tn/ılt. 



100 Liralığın Sahtekirları 
Henüz Yakalanamadı! 

Dün ·veni Taklit Paralar Bulundu 
ee 

Oteki Paralar Da Tetkik Ediliyor 
( Ba9tarafı 1 ine eayfa la ) 

ISey, ticarethane komşularmdan 
t,irkaç zatı çağırmış, banknotu 
onlara göıtermiş. Onlardan da 
tereddUtlü cevaplar alanca lbra
blm Beye: 

- Siz biraz durunuz, gidip 
bankaya ıorayım demitf 

Ve hemen yokuı aşağıya in
mi• Bankaya girmit- Veznedar 
ıormuı: 

- Şu banknot aahteye ben
ıiyorl 

- Yok canım! 
Veznedar banknotlarımızdan 

hıçbirinin sahtesi olmadığını bil
diği için bu tüphenin doğru ola• 
bileceğine ihtimal vermemİf, töy• 
le llkayt bir nazarla bakınca 
arada fark ta bulamamıt. fakat 
:Rıdvan Bey israr edince •hakiki 
bir yUz liral k çıkararak karı -
Jaştırmıı, pertev11z ile muayene 
etmiı: 

- Evet, farkh, dır: Geliniz 
bir defa da müdOr ile konuşalım! 

Müdllr ile iıtıtare netice1inde 
artık tahakkuk etmiıtir ki baok
aot hakikaten ıabtedir. 

Bunun lbP.fİno R dvan Boy : 
- Bu kAğıt burada kalıın, 

ben gidip aııl sahibini getireyim, 
demit- Ticarethane1ine dönmOt. 
lbrahim Beyi bulmut- Onunla 
birlikte tekrar bankaya gelmit
Daha ıonra kendiai, lbrahim B. 
Ye bankan n bir memuru COmho-
riyet Merkez bankas na sitmitler, 
banknotu giSstermiıler ••• 

Saht• banknot vakıa kuıur
ludur, fakat acemice bir ıey de
lildir. Filhakika · CDmhuriyet 
Merkez l!ankasında muayeneei 
belki yirmi dakikadan fazla ılr
mDıtnr. 

ikinci ......... 
Sahte banknotun ilk olarak 

aerede ve oa1ıl bulundutunu 
anlattık, timdi de önOmOzdo aça
lan iz Dzerine yOrüyelim : 

- Bartınlı lbrahim Bey Da
i ıtanl Zade ticarethaneaine ver
cliii ıahte parayı nereden aldı? 

Bu aualin ceYabı ıayet baait
tlrı 

- Ômer Abit ban nda ke
reste t8ccara Faik Beyden! 

- Ne ıuretle? 
- Faik Beydea Of yO. Jira 

alnuıbm, bu 1abte para bu Uç 
Jb liranın arasında çıkbJ 

Blr &u•I Bir C•V•p 
Sahte banknot R dwan ve 

tbrabim Beylerle Polia MildDriyeti 
tarafmdan imza edilmit ve An~ 
karaya gönderilmek OıeH Mer
kez Bankaıında alakonulmuştur. 

Fakat lbrahim Bey bankaya 
90ruyor: 

- Peki, timdi ben bu yOz 
•anın mukabilini kimden ala
cajım? 

- Her halde bizden değil 1 
akü H bte banknotlar içiQ ban

u bir karşılak konulmamııtar. 
1"abil, can sıkmtaıı araıında 

'r gBllıme vesilesi 1 
OçUncU EL 

Pakat biz yine iz berinde 
··-----reUm. 

- Acaba kereste tüccan Faik 
Bey lbrabim Beye verdiği ıahte 
t.aaknotu kimden •hnııtar ? 

Bu sualin cevabı da baaittlr. 
hakika Faik Bey ı 
- Jt"ra veznesinclenl Diyor. 
- Ne ıuretl~? 
Faik Beyin lcradaa a1acatı 
mtft gitmi~, vezaedar: 
- Bankay 1 gidelim, tahail 

•tceıram para •ar, alayım. Mtt
uaum orada veririm, demlfl 
Faik Bey icra Ve.ınedan baa-

kaya geliyor, icra Veınedar1 
bankadan üç bin lira ahyor, Oç 
bin liradan iki bin kllıurunu Faik 
Beye verjyor: 

Faik Bey - Sahte bank• 
notu bu şekilde lt"radan ald jım 
paraD1n içinden çıkb. 

DlrdUncO El.-
- Peki acaba bu banknot 

bankaya nereden geldi? 
Simdiki halde bu auale veri

lecek cevap: 
- Onu ancak Cenabıhak bJ. 

lir, den ibarettir. 
Filhakika bankanotua dili 

yoktur ki: 
- Beni filln getirip yatardı, 

diye ıöylesinl 
Batk• Cephe.-

itte Doğiıtani ticarethanesinin 
bu mllracaah ııralarmda ve on
dan u ıonradır ki bankalarda da 
birer ikiter aabte banknot bu
lunmaya baılamııtır. Acaba ban
kalara bu paraları kim getirmlr 
tir? Bu, me1elenin batka cepho
aidir. 
BUlnen Ye Blllnmlyen teıler ... 

Bankalarda bulunan ıahto bank· 
notları kimltrin getirdikleri ma• 
U~m değil, yalnız bilinen bir nok· 
ta Yar: 

- Bu banknotlardan Oç ta• 
nelini Mııırlı bir tlltOn tüccarı, 
bir tanesini de cari be1abı olan 
bir bakır f abrika11 getirmiştir. 

Demek ki elde tetkik edile
cek &ç yol Yardır, bunlardan: 

Birincisi: Uağııtani zade tic .. 
rethaneıine relen banknot. 

lkinciai: M111rlı ttıton tllcca
nndan çıkan banknot. 

ÜçOnctlıll: Adapaura bank .. 
ıındao hesabı cartıi olan bak1r 
fabrika1 .nın getirdiği banknottur. 

Yollar Çlkmııor 

Biraz evvel g&rdnk ki: 
Bu llç yoldan Dağıataot zade

lere ait olan birinciıi icra vaaıta
ıilo bankaya dayanmak ıuretile 
kapanmıttır. Şimdi deyeceksmiz 
ki, tütün tüccarına ait olan 
ikinci yol da aynı ıuretle çık· 
maıa sapmııtır. Filhakika dün 
kaydettitimiz veçbile: 

Muteber bir tacir olan bu 
zat: ben bu paraları Felemenk 
bankaamdan almııt. m. içlerinden 
Oç tanesi uhte çıktı, demekte
dir. Ve hakikaten de bu zat 
Feleme11k bankasmdan iki kitibi 
vaaıtasile tahıilatta bulunmuttur 

lını; •ti t r Ju ı · J.&riOD 

(triyı~t falırlkaeı ın d . r lı 'ı pok çok 
ecnebi r cali, Mı11r preıu.terl ve bil
hassa Türk bUyllk ricali ve nfıva1111 

Haaao kolonyaıı kadar neflı 
bir kolonyaya hayatımızda te1adlif 
etmedik. H•lla limon çiçeklerin-

' den mlı.tahzar 90 derece bir 
barikal aan' attar. 

7a d•rf'ce Ne;.ruı kolonyuı Ha· 
ıao ltoloııyannın ya•rııaudur, Hıut•Q 
F.tc• ~ .. 

Ye yine iki katibi waııtHlle tah
ıil ettiği parayı Adapazarı Ban-
kas na göndermİftir, 1ahte para
lar bu tahsil edilen 'H yatırılan 
demet arasından çıkmııtır. 

Şu halde diyeceksiniz ki mew
cut llç yoldan birinciıi gibi ikin
cisi de bankaya dayanıp tıkan
mıştır. 

Şu halde elimizde bir OçOncll 
yol kaldı demektir. Bu Oçilncll 
yol ise Adapazarı Bankasında 
hesabı carisi olan balur fabrika
aının ıetirdiği banknottur. Fa
kat fabrika da bu banknotu 
abı•eriıto ahbıfhr. Fakat kimden 
almıtlr. Muameleıt geoiı olan 
bir milesseıede bunu anlamak 
tabii kolay değildir. Demek ki 
timdi zabıta bu yolu takip et• 
mekto ve bu yolun da ç kmaza 
gidip gitmediğini anlamıya çalıt
maktadır. 

4 
Son Dakika •• 

Don AnadoJunun her tarahna 
telgraf çekilmiş, aabto banknot 
hakkında mah'.i:nat verilmiı, tel• 
kikat yapılması iıtenilmiştir: 

- Oralarda da sahte klğıtla• 
nn aOrülOp ıürOlmediğinin anla-
ıılnıasına çalışılmak •adır. 

Yeni Bir Hadise. .. 
Fakat ıimdiden 6yle görUnG

yor ki Anadoluda da aerpinti 
halind• bir iki aabte kAğ1dın 
bulunması ihtimal harici değildir: 
Filhakika dUn iddia edildiiNıe 
gare Anadoludan bir bankaya 
gelen banknotlar arasında bir 
tane ıabte çıkmııtar. 

EwYelld ,nn Ye dlln yakala
nan ıabte yllz lirahkların adedi 
on dört tane olmuıtur. 

Sahteklrhk Yeni OıllL. 

Şu halde anlatılıyor ki ıahte
klrlak epeyce zaman eYvol yap.l• 
mqtır. E.asen ıabto banknotlann 
görünlltil de insana piya1ada bir 
bayii kullaoılmıı olduklan teairinl 
vermektedir. Maamafib bu görli
nllfe aldanmak doğru değildir. 
Filhakika uhteklrların yeni y .. 
pılmış bir sahte banknotu eıki 
kullanılın ı gibi sıöıtermek için 
hususi bir baz rlamıya tAbt tut
tukları malumdur. 

Kalp Para Nerede Yapıldı 
Buraya kadar anlattıklar1-

0112dan anlaıılmıştırki, ubıta 
takip etmekte olduğu yolun ıo
nuna henüz varmadığı için aah'e 
paramn memleket dahilinde m ~ 
haricinde mi yapıldığı meydana 
çıkmıt değildir. Fakat miltalea
lar hariçte yapılmıı olmasma 
eittikçe daha fazla temayül 
etmektedir. 

Hariçte Tetkikat 
Bu itibarla memleket haricin

de de tetkikat yapılacaktır. Esa
sen banknot sahtekirhğı hakkm· 
da beynelmilel ahkirn mevcut 
olduğu cihetle beynelmilel zabı
tanın ıimdiden Türk zabıtaıı ile 
ayni hizada yürümiye başlamıt 
olmaıma kuvvetle ihtimal Yerile
bilir. 

Başka Sahte Para Var Mı? 
Dün piyasada elli lirahk bank• 

notların da taklit edilmiı olmala• 
r1Ddan ıadece bahsedildi. Fakat 
bu, sadece bir düıllnceden ibaret• 
tir. Bu hususta elde ne YHika, 
ne de malt\mat me•cut değildir. 

Mn tıderocatı mııı ıı çokluğuna 

ıuebnl c latan bulJa lııgiliı Casus
ları ., tefrikamıı giremtımi9fir. Ka· 
tllerl •lıd.a GıOr 4"erl•. 

, 
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Türk Dili İçin Münakaşalı 
Bir Konferans 

Dinlca Kon/.,.,. .rn Dinle,icilerl 

Akpm Ozerl HalkeYi konfo- hazır bulunmuılar, K6pr0l0ude 
rana aalonunda MDderriı K6prll- Fuat Beyin TOrk diliaia tarihi " 
lllzade Fuat B. tarafındaa •Tark Uerl h k 1 b kla 
dl·ıı b kk d b" k f are et eri a ada ylrüt· .. a ın • il' OD erau ... . . 
rilmiıtir. tDğll mlltalealar dınlenmıt. bazı 

Ba konferanıta Ce•at Abbu mllnakatalar yapılm1ttır. Konfe-
Beyle birçok muallimler, müder- ranı mOnakqalar arasında 2eç 
riıler •• DarOlfllnun gençliği •akte kadar devam etmiştir. 

Güzellik Kıraliçeli ~?i Hayalini Taşıyan 
Genç Kızlara İttihaf 

( Bat tarafı 7 ir. et aayfada ) ins afıız bir ticaret lıtlımarı fikri 
panya aındnrleri, b3na boşa git- aakladır. Sonradan öğrendim: Be-
miyen teklifler yaptılar, fakat nimle beraber Amerika turnesine 
hiçbiri namuıklrane bir ıurette çıkmıı olan kıılana bir luıaıa. 
çahımayı teklif etmedi. ıurada, burada aefil hizmetler 

Bu münaaeJ.etle, ba11mdan kabul etmiye mecbur olmUf, bir 
geçen diğer bir iki .ak' ayı da kıımı da bir daha kalkamıyacak 
burada kaydetmek iıterimı kadar ıukut etmiflerdir. Baaa 

Jki Macera gelince; 6mrDmOa en acı •e 
Bir glln Nevyorkta 30 • 35 azaplı bir maceruını teşkil 

yaılarmda bir milyonere teudllf eden bu tuzaktan NeYyork•ta 
ettim. Adam peıimi bir tOrlll bulunan bir kız arkadatımın 
bırakmıyordu. Bir aon beni bir yardımile kurtulup Londraya 
mağazaya g6tDrdO. Sekb bin kapata atabildim. Eğer n•k-
lirahk bir kürk alıp ıırtıma rlr )ettiğim ıeyler, bundan blSyle, 
dirdi, aonra ••İne daYet ettL benim evvelki aaflıfımdaki gibi 
Reddedince ıırbmdan kOrkll p- temiz hayallerle baılan d6nmDt 
kartıp mafazaya iade etti. birkaç genç kızcağıun g6z0ntl 

Bir dijer •ak' a da ıudun Yl- açabilir Ye onlara, ka11ılarındald 
ne zenlfİD bir adam, bana bir tehlikeyi g6ıtere blllrae ne mutlu! 
yllzOk hediye etmiftl. Erteal gtla ben bu bizmetimle llOnceye k .. 
geldi, ylzOğlln bOyDk oldutuna dar bahtiyar yaprun." 
iÖyledi, ahp g6tilrdll. Bu defa * 
getirdiği yllzllk çok kOçDktn. Mııırda çıkan Elebram ıazo-
Onu da aldı, böyle ber defa bir teıl, elyevm Kabire'de bulunan 
yOıllk getiriyor, fakat yine her Keriman Ece'nin yanllf bir yol-
defa bir bahane bularak parma- dan yllrDdOğllne dair geçen gOn 
ğımdan çıkartıp alıyordu. Son bir fıkra yazdı •e biç bir mD1&-
defa getirdiği yOzOğU parr,ğıma mere Ye daYete, para1ız gitme-
taktaktan ıonra, o da kllra. ıahi- mek auretile bir nevi rOzellik 
bi milyonerin teklifini yaptL Fa- ticareti yaptığını dyledL 
kat bu defa aklım baııma gel- 1931 İngiliz gllzelinln ba b .. 
mitti. Davetini red, fakat yllzUğO taralarında, Keriman Hanım için 
muhafaza ettim. de alınacak ibret denlefi vardır. 

Kıssadan Hisse Bu yazıyı, o ve onun gibi tecrftbe-
G6rtılüyor ki ~Ozollik mnı.. ıiz Ye temiz TOrk kızlanna ftti-

bakası denilen tertibio altında haf ediyoruz. 
........ lliıil .. ~~iiliiili!!!iiil!ili!ililMiiiilii!!!!Ml .. ilmliiitil!ii!i!Hii!J!l!lll'IMlliiil!!!!!ıliiö!ii!i ............. ._· t t< 1 latanbul Belediy~ai llinları r :ıt ~ 

157 No. iı müıtamel Berliyo marka kamyonet pazarlıkla ıabla· 
caktır. Talip olanlar ıartoamesioi ~örmek Ye izahat almak için 
her glln pazarlığa girmek için de 22,5 liralık teminat makbuz veya 
aıektubu ile 1-4-933 cumar!eal gOoU aaat on beıe kadar lewazım 
L11üd8rlOğUne müracaat etmelidirler. .. 

Eminönll Kaymakamlığından: itinin ehli bet kaldırımcı alına
caktır. Kaldmmcılığa iyice vakıf olupta talip olanların vesikalarile 
hemen müracaat eylemeleri ilin olunur. 

• Veaaitl nakliye roıminden olan borcundan dolayı haciz a!tına 
alınan Mustafa Efendiye ait 3413 numıralı ŞeYrole markab kam
yon borcun ödenmemesinden ni1&nm 15 inci cumartesi gOnD aaat 
11 de Ankara caddesi Acımusluk ıokak 23 numaralı Muıtafa Efen
diye ait garajda bilmilzayede satılacağı ilin olunur. 

-........ ----------·----.-.... -----------------..... t EMLAK ve EYTAM eANKASI iLANA ı I ~ 
Kiralık Çini Fabrikası 

Yalchzda kAiD Çini fabrikua Oç aene mtlddetle bilmlnayede 
kitaya verilecejinden taliplerin ihaleye mllıadif 10.4-9.13 paurte.& 
- aat • allMla pbemlu mDracaatlan. 
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" Çocuklarınızın güzde 
9 8 inin dişleri bozuk, 
çür.ük ve bakımsızdır,, 

Analar, babalar 
bocalar 

Yavrularımıza dit bakımını 
öğretiniz. Onlara, sabah 
ve akşam, günde iki 
defa, mutlaka, dişlerini 
fırçalamalarını 
söyleyiniz. 

RADYOL·iN 
Diş macunlarının en iyisidir. -

İstanbul Evkaf Mtldlriyeti İlinlarl 
MahalJe Ye mevkii Sokağı No. 

00 
Cinsi 
Hane 

Dük kin 

Kira müddeti 

Edirnekapı Karabat Perendebaa 934 aeneıl mayıa nihayetine kadar 

Fatih Hocahayrcttin SUpilrgccl 31 " .. .. ,, tt 

• Manisalı Mehmetpaıa Atpaı.arı 1 Su kemeri 2 özU ., •• ., 
" " Hırkaiferif Akseki 

" " Yenibahçe ArpaeminJ 
Şebzadcbatı Muhtesip 
Karagaı 
Çarııda .. 

" 
" 
•• 
" 

" Cami 
Hırlcaiıuif caddesi 

Yenibabçe C. 
Cami 

3 " " 
1·7 Hane ., 

12, 14, t6 Oç dükkın " 
36.38 Hın ••kahvehane " 
43,20 Konak arasında 

ti .. 
" 
" 

" 
ti ti 

., 
" .. 

bostan " ., ,. ., 
Haffıflar 40 Dük kin .. ., ., ,. 
Perdahçı ha• 20 " " ,. ,, ,, 
Divrik 16 ,. ., .. ,, ,, 
Hac.baaaD 19 " ., 0 " " 

Ağa 6 r ,53 ., ,, ,, ., ,. 

" 61 " " " " ., 

.. 63 " " " " " 
" 

Alipaşahanı orta katında 5 Oda .. ., ,, ,. 
.. Parçacılar 103, 105,107 Dükkln 935 " u ., 

Yukanda mevkilerilo cinsleri yazılı Vakıf emlik hizalanndald mllddetlerle kiraya verilmek ftzere 
mOzayedeye konmuıtur. lbalelerl nisanın 22 inci cumartcai gilnll saat 15 te yapılacakbr. Tutmak 
btiycnler Çemberlitaı•ta Evkaf MOdiriyetlnde Akarat Kalemine gelmeleri 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat 
Komisyonundan: 

0

Şartnameal " nllmunelcri •eçbile 2330 cilt makbuz tabettiri
Jeceğinden talip olacakların 2 • Niaan • 933 pazar gDnO aaat 15 te 
komisyona milracaatları. 

Vaniköyünde 
H lsan bey plıeında havadar, teU-

ı 
rabati ie menaıın bediayı havı, pyet 
ucuz apartımanlır klrah_!ttır. Baean 

ecza dopoeuna mtlracaaL 

HiLALiAHMER 
gazetesi 
- ... ·~-

Bayr~mda yalnız BilAllallmer 
• gazetesi çıkar. 

HilAfiahmer Cemiyeti: fstanbul Barosundan: 

lı&nlarınız için on kunetH nefir •••ıtaaı Hililiahmer 
gazcteaidir. lıAnlannızı yalnız Hililiahmer gazetesin• 

veruuz. Hililiahmer sıazeteıi lıdanbul'da değil, 
Türkiyenin her tarafında ıubelerimiı Yasıtasile ıablm•ktadır. 
lıAnlar.mz, hem mOuseaenize •• hem de Hililiahmer 
Cemiyetine menfaat temin edecektir. 

hanlannızı: 
.. 

lsta11bul'da: Yenlpoatane karşısmda Hlllllahmer S..ıtıe 
bürosunL T eJefon : 22853 

1stanbul'da Ankara caddesincle lllncıhk TUrk Llmttet 
ŞlrkeUne. Telefon: 20095 veriniz. Son sahifede 30 

sondan .,..,velki iki sahifede 40 kuruıtur, 

Istanbul Tramvay Şirketi Hissedarlarına 

iLAN 
1 - Niaan 1933 tarihinden itibaren l.tanbul Tram•ay flrketl 

ile Osmanlı Bankam Giıeleriade 1932 beaap aeneal temettu biısell 
kuponu tediye olunurken mezldir mllH'8te1er tarafından ıchmla 
yeni itibari kıymetim ılaterir bir elamı• biue aenedinia Ozerin• 
basılacağı Tramyay prketl hiaedarlarına bildirilir. 

Binaenaleyh hlmiller, kopunlar ile birlikte hiue 1enetlerinl de 
tediye mOe11eaelerine lbraa etmelidirler. 

-------------------------------------------------- __.. 

Kütahya Viliyetinden: 
1911 lira muhammen bedelli Nafıa daireli için ıartnameal 

mucibince çekiç. kuma " aaire mllbayaa edilecepden taliplerin 
% 7,5 depozito akçeaile 12/4/933 tarihine mwadif çarıamba gUnl 
ıaat 15 te Kütahya Encümeni Daimisine müracaatları ve prtname
sini g&rmek ve fazla malQmat almak iıtlyenlerin de 1ıtanbul •• 
Ktıtahya Nafıa Bqmlbendialiklerine mllracaatlan U&o olunur. 

Dil Anketi ·-------..... ,1 Ne yapsanız 
Verilen Cevapları Okuyunuz 

=: 5 Numarall Liste ikinci Defa Olarak == 
Kariha lamı .. adrul Eb'at · 

Nedim Zeki, Sa"dıkh usaklıklar 

Meluaet, Ziraat Bank... •alu 
Çorum 

lbpeltl-. Karakol ea boJ 
••k•lı, Bqlkt .. 

Ahmet Refik, Tlcuet llçl 
•ektebl, Adaaa 

O.. MakbW1 mulllm - b07 
Aatep llHal 

Tahala, Zlr:ıat Baolu1111 
S.aa11an 

AIJ, Duüffcfaka llaual 35 uaaklaldar 

Atıf, Hall&evl, Konya 

Muta Hakin, DarUttefalıe 
...... 428 

traklu 

U%aldıklar 

Ebedi 

tGkenlp 
bitmlyea 
aonıuı: 

lilmcl 

aonıus 

aonauı 

dah11ı1 

eonaus, 

1 
.ya. 
ıoııauı 

Ecel Ecir 

8lüm rtlndellkçı 

8l6aı arırat 

aha ra1:1a1 

ôleç 1rllndellkçl 

BIGa futuk 

dirilik bl· ır&adellkçl 
llml 
öiilıa 

ısın .. 

&teme 

deyer 

Ecnebi 

r•hanCJ 

rabaacı 

7ebaacı 

,.baDcı 

rabaneı 

7abaoCJ 

yat 

Ec:r•m 
yıldıdaı 

7ıldıslar 

yılchı:lu 

7ıldı.Jar 

·urlıklu 

parçe, Ulç 

parça 

te1Del bf
lan 

parçalar 

bölükler 

~~~----------···--------------~ Dil Tetkik Cemiyetinin Aok~ti Müoaaebetile 

Son Posta'nın Müsabakası 
Numara: 20 

Edat 

klll'lla lamı erapt• 
•• adr .. l ıöı:!er Vahıet Vahamet Vaki Vaaıta Vobal Vecit Veda Velheaıl Vulka Vledaa Yadısa. 

Vuudan Vecittu 

Kartla lami arapça 
" achoal alalet 

Kartla lamt • r•pça.,. 
•• eti.reel 9Öz).,. 

Vabpt VabHı•t Vaki Vuıta Vebal Vecit Vede VelbaSıl Vealka VlcdaD Yadlp 
V ıalnadu lf ecıtten 

Vecit Veda 
Vecltteo 

Vaki Vauta Vebal 
Vukudan 

Vahamet 'Velha1ıl v ... ı1ııa Vlcdaa 

Yak ta 

Ed~p 

171 hu7 .... .. ,...... .. , .. 
nfıme 

aalalak 

Yeltl 

Yaal 

Edebiyat Eaen 

pael a&ı Ukl olaı7an 

aa7kal ll&ler b..-ıa 

Wlsl ...... 

ualuluk • .,. 

Yepae Yeta 

Pudranıız 
sabit kalır 

Ut f n n9rmlD çc.breJerJn tuhlf 
ettitl erkekler pek çoktur. Bu ı ırr 

Yikıf olan kadınlar he' vakit 
klpi!f6 ile lrarıpnt•tt pudr 
lanm•I• lt'na edulu. Rnılrh we 
yatma. la lu•alHda ..,,.,... pek •••k 
bir ba1o ..ıo..nda ,....aatlerce 
kalar. Krem k4pi)lG. p .. d ra11 • .,.. 

7ap•• aa n JTi me ... i inim 
kr ber par 1atL 'Ye kabe ~ 
ren buruu m11.ı?ıAJnı da kale .... 
Toka pudranada, kre• klpa. 
til b ai bh uol dalr .. ind• laa..., 
la tlırı4 en mllkemmel pudra 
:Jrlnl b r 11&1relte lııarııbral••P 
"Tokalon pı.c! ..... kadı•lau, ... 

keM.ler in n..aart talutirlal Ct lbe~ 
taze .. aarlD W. .at •e p ç 
yb tentlıl ... ,.,... ,_dr.. ı . 



,_ 
Zatt umumi, ~ romatlZma, damar~ 

• eeraca, lcemllc, "'*• verem, ademi ,iktidar 
llutalılclannda teslratl fffal• mOcerreptlr; 

BATBAM 
PIJünasebetile 

YALNIZ BiR tlAFTA IÇiN 
GALATA'da 

MAYER 
Büyük Elbise Mağazasında 

Tenzilitlı Fiatlarla 

inhisarlar Um1'$ Müdürlüğünden: 
Llan.is lcla prbaamelİll• tetfiba '" tııl3581., aumarala ka-

,,..... akllliı clairaiacle tabala ft kapalı sarf uulile ildıer 
lıolllall - kam1oaet utaa alıaacakbr. Meak6r kam1oaetlerüa kat'ı 
lelelllmlada eYnl tecrlbttlerl icra eclllece~ •• •at16p enafa ta-

~ua1•• laais .W.ldm t .......... , • ._ teiWt edilecektir. Talip-
..,_.....,. ...... uara m8aakıa7a lttlralc etmek içla t .. 

~~laat akplel1• ....... ....,..., .. lliha7dt •J.+933.. paarteal fllnl 
•ıs,. • oa .... kadar o.latacla Alam Satua kemla1oaaaa 
·~elerL 

EZAREN Sandalye 
•e Karyolaya 

-.,. .. olanlar latanbul'd• ıı N 
' Rıa Pqa Jolnıfuacla O 

ASRI MOBiLYA 

• • IPBBJf. Marolcen Birmanlar' da tam 178 

renk tatbik etmiştir. Bu renklerin 48 i 
IPEKIŞ 'in Paris acentesinin göntlerJili 

en son moda renlcle"'1ir. .. 

Mırokea.~ 
Mtofia ., ..... lıai ... ,.. ı 
dom.it _.... a en .-... 
f>eoimaediği l>ir kumaıt,r. Onaa 
için lpeldf MAROKEN BlRMAN'ı 
bu sezon için intihap ve tereddüt· 
siiz en iyi kumaı ularak ilin etti • 
••• Ve en ucuı !.. Çünkü IPEKlş' inı 

296 kuruşa.. 
aldığınız bir metre BlRMAN ) 
MAROKEN'i ayarındaki ecaebi 
lr.umatım: 

10 11raya.. 
bile tedarik ed8mtZsiniz. lpeklt 
Maroken Birmanları ile en ağır 
tuvaletten en hafif ıpor rob•ına 
kadar bütün ipekli elbi1elerinill 
yapabilirsini&. 

"Bu işte ipekiş'indir.,, 

"Milli Tasarruf ve lktısat Cemiyeti" diyor ki ı 

"Yartdaş, Yerli Malmdan Şaşma!,, 
Yerli Malların en iyi•i, en sailamı ve en ucuzu 

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

ocubarı11 •ddeıinde Babpkapa'da •• Beyofla l.tlldll caddellade Bankalar caddulade 

BATIBLI 
. BiB 
BABBB 

Bugüne kadar daima hariçten gelinekte olan aaubtelif anukab 
brq bıçaklarına arbk me7dan vermemek. paramızı chpnya çıkarma· 
mak ve bilhassa bu gibi brq bıçaklarına lıtiyaç hisıettirmemek 

makıadile halkımızın raibetini kazanan HAKiKi RADluM tıraı 
• 

bıçaklarmmıclan maada 1akında EMiR marka ikinci nevi yeni bir yerli ve 

ucuz brq bıçafl piyasaya çıkanp her yerde maktu olarak on (10) tanesi· 
nin yirmi (20) ku1111a aablacağını bildiriyoruz. T optancılaı"a büyük tenzilat 

yapılacağı gibi veresiye dahi verilecektir. lıbu yerli EMIA marka brq 
bıçaklanmızın piyasaya çıktajı gün gazetelerle ilin edilecektir. AlikaUill.,.. 
fada mal~at almak üzere ticarethanemize müraeaatlan rica obµı 

E S J Teh~fom1 G87I Tetgnf: ...,._ .... 

, 
' 


