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AVRUPA İKiYE AYRILDI 
Ankara Postası 

1 Muharebe Korkusu Yeni 
Kazanç Liyibası Münaka- İtt•f ki D "' 
şalara Sebep Olacak ı a ar oguruyor 

Meclis Encümenlerinde FaaliyetBaşladı, F ransanın ltalya Ve Almanya ile Arası 
Bütçe Müzakeresi De.Hararetli Geçecek Gün Geçtikçe Daha Fazla Açılıyor 

Ankara, 3 (Hu•ull) - Millet ppacatı umumi lae7et lctlmaa 
Meclial bu ayın biri.nd• ltlba- mblm mDzakerelere aahu oJacalP 
ren yaı deYresl toplanblanu tar. ÇnnkG Meclla, yarınki topla
bqlamıı bulunuyor. ÇUfamba nıpnda lrazanç Terfisi içle yeni 

1n.a 7apdan bu deueala ilk lıaıırlanaa kanua ll7ibuana tetkik 
asıbt toplantı• nlabeten kıaa •• mllzakere etmlye bqlı1acaktar. 
elirdo ye içtima cumartul rl- Yeni llyibanın lbtlYa ettitl ..... 
abne bırakıldı. Dlbı umumi heyet lan dua enel • Son Po•ta .. 1• 
içtim• yapılamadı, fakat l»una mu.fuNI bir ıekllde ~lldirmlftlm. 
•Dkabil mecliı enctımenlerinde Yeni llyiba, ••ki kanuna nauraa 
kriz bir faaliyet bqladı. EncO- 'ÇOk deiitik bir tekilde lauırJu. 
lbenlerden bazdan dlla top- m11 •• senelerin Yerditl tecr&b .. 
l&narak 1enl kanun 11,tha- lerJen -lıtifade edilmiftlr. Fakat 
lanaı tetkik ettiler. Şimdiki buna r•men J•Di kuanç •....W 
•alde encllmenlerin elinde mllhlm llyihaa kUf111nda bir kı•m ml-

kelleflerin memaaniyetaizllk •'-
llyıhalar mevcuttur. Bunlu ba terdilderf ulAfılmaktada. 
dene içinde tetkik edilecek n Be •ebepledlrld Millet Mecff. 
umumi heyete yerilerek ba deYN lln!n, kannç verwiıl IAylba11nı 
sarfında Ünan ıeklini lktiup et• ehemmiyetle naıan dikkate aldığa 
•elerl için çalııılacakhr. beyın edilmektedir. Llyiba llıe-

V erilea mal6mata ıBr• mec- rinde e1a1la bir tadll beklenm .. 
.. ,,__ ...... ..- ( benmı 10uaq uyfada) 

Darülfüııunda Talebe
. lerle Hasbıhal Yapıldı 
Bir Miting Tertibi İçin Vilayete Henüz 

Müracaat Edilmiş Değildir 

Diba 61r l.a6ıul• .U... °'"" Daril/h-

DarlllfDnaa " ,ak.ek mele- 1 toplu bir tekilde teıahDrat yapıl
tepler talebelerinin yapbklan al- 1D&11na m&aaade Yerilmal lçla 
maylt hldiaeaiae ait adli talıkikat Yillyete heaD• mDracaat yapılma
tllln de deYam etmlftir. Dlla mlfbr. Bu ha•uıta kendisine mi
talebeden baıılarile Vaıon-U m.. racaat ettiğimiz Vail MuaYlnl Ali 
murlanndan birkaçının if adeleriae Riza Bey ıunlan •lSylemif tin 
mllracat edilmiıtir. Şirket ldarul " - Bize bir miting için mil-
zarar Ye ziyan talebi için benDı raat yapılmıt değildir." 
dava ikame etmiı değildir. Diğer taraftan dlla DarnlfOnun 

Diğer taraf lan DarOlfDnun •• fakUltelerlnde mOderriılerden baza. 
ytıksek tahıil talebeainia bir ları derabanelerde~talebeler ile bu 
miting yapmıya karar Yerdik· meıele etrafanda haıbihaller J&p
leri. haber almmaktadlJ'. Bu mıtlar, talebeye baza taniyelerde 
nıitangde, Tlirk vatanının her ka- b 1 ı d 

· d T" k d·ı· . blk" 1 u unmuı ar ır. Hukuk F akDlteal 
ıe11n e ur ı ının ım o ma- T hi B 
1 t 1 d·1 ~ı bl 1 mi Reial a r eJ de dlla Hukuk 
ınlQ a ep e ı ece• , ecne • 

taııyaa mtıeueselere bu ilimlerin talebeal ile bu ıekllde bir hubıhal 
d.iiftirilme81 için mlhacaatlu yapmlft kanun harid olan her 
>'•pılacaja 86ylenmektedir. Fakat hareketten hYaldd eclilm..W 
1*Pbt•.. tahkikata ı&- ltlJle .,. ...... 

... ..,...,. ..,_,.,., .ık - ...... ..,_ .,,,.., JLııBal 
Parla, 1 (Hu8U11) - Dlaya11 

temelladea oynatacak kadar 
iiddetll tealrler hlaıl eden lktıaadJ 
buhran, ıoD ıllnleria J•nl bldiub 
karf18ında lldad derec•y• ıeçmif 
bulunmaktadır. Matbuat aayfala
nnda yeal bir Avrupa harbi 
ihtimalleri etrafında a6rlllea , .. 
ıılar efkArı umuiniyeyl kunetll 
bir endite içinde bırakmaktadır. 
Mllıtakbel muharebeyi ateıliyecek 
olan ille kortunun nual, nerede 
ve kim tarafından patlablacaja 
fİmdiden keıtlrilememekle bera
ber llİyuet adamlarının her fır
aatta ağızlanndan çıkan 16zler 
çok mloalıdır. 

Fr•n••nın Korkueu 
Franıız efkln umumiyeti •J

lardaaberl birtakım dabib mo.
kOller içinde rotuaaa fllflrmıı bir 

( DeYamı 11 lnol ıayfada ) 

Kızıl 
Kılıçlı 
Aslan 

Kahraman bir TUrkUn 
Bizans .. raylerındakl 
heyeanlı maceraları 
alzl yeni tefrikamızde 
be9bln sonuna kadar 
aUrUkllyecektlr. 
Kızll Kıllçb Aslan sizi 
heyecandan heyecana 
aUrUkl~ektlr. Yeni 
tefrikamız, dUnkU kıe
mın hullaaslle blrllkte 
JtugUnı 

Sekizinci Sayfada 

1 Sarhoş Mantığı 1 
., 

c 
[ 

Meyhaneci-Hey bana bak l lçtiiin içkinin par••n• Yermeden nereye. .. 
MGtterl - S.a alark• paraama Yerdia ıa. S.. • dl1• ikinci 

defa..,. •ereJiml 



SON POSTA. 

Halkın Sesi) B i L 1 B A B B L I 
~hlEs~erin ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

~;;~~.;:=··-: Memurlar Mahkemeye verildi 
kıaaı llarap ol••ft bir k11m 

:..!":~m:-:~ .. , .... Bir Tacir Çubuklu Deposundan 5568 
Jl'atrl B. ( fdll&adeNp 1aaretbaae 

,ıt::.~~~::~! '!::.=.-: Teneke Gaz Çalındıg" ını İddia Ediyor 
tlrbelerdeld fWl•riat W.lausa S.1pk 
ııailerla• .. ,..ti ,.1c , ..... ,. 
&a'ta.ı. 4e•rlade bulana pek 
tokları •• en kıJ'"•tlllerl •ttralmıtllr. 
Lakı . ip ldar•ml• bualann lnDa• 
seçmittlr. He • • m tulla eer.,. ... 
••• baalara ~ lllr kuk•çllkla 
kueaklamıtt11. Sanılan aonra tarahl 
radirlrlaraa bir flplal Wl• paclır• .. , .. • Şe•tet Ber ( Dln11yola Amerl~ 
kltopbaneal ) 

- Awn,. " Amerllra •lıel ..... I 
••P blslm • ..,ı.,ıml• doldarmatblr. 
Bualar blıdm kadlr11•f nulıtamucla• 
latlfade •d•r•lı Matla .. ,..ti ...,.. 
lerimbl elde et•lfler " Dtt.ler ala 
en .... ,. kite·• .ı ._lerla ...... •itler•. s-•••• ...... 1ı.,...t1 
bclar •••• 1a, •• t1.r1 .. Jlbel&tlr. 
Eakl lllu'•• MMW 8-81 Br,ta 
ely edıtir•& ı•• pi•- fiail•rüaia .u, ............ ... 

* Alt lbu B. (Jtıd te, KwfCllH Pi) 
- Alma" •ifa) Brttfat l-lflr ... 

••a. Y...,.•W.., Wtaa••o;::...., y...... .... ...... ... el 

11..tafa ......... 1a-. ·-- .. 
1t .. ,. ........ flallere ..... . 
....... ec1·,_.... ... .. ,. ca••••lf 
..,. ...... •••••-· Atll bir ll•r• 
nsbk ..wy.tlacled~ Aealta lıla be 
.. ,..tn .. leıı••• latlrdat ...... . 
.. , ı? Blrle .. ........ ,., ... ....... • ı..an .., (Kut.,. ...... 
.... &I) 

- Berlla. Lontlra " Parfa .._. 
J.I Tlrk eıerler le dolud ... iL• ti• 
.... lana aereferden ,.ı.ad•l1 Gı.rl• ,....,.. ................. .... .................... ,. ...... .,. 
...... ı•tertır. , .... ••ki ....... 
....,. pek lllJlk ....... ,et "''-
~ -~- tarllll .......... • .. a.lpri•ta•... ptlrttl. ..... •ld 
=·~ .. .,. .... ,... iti• iri 

Afyon, Tiftik 
Taf6k lhracab ŞimclDik 

Durmut Gıüidir 
Ola AudoW.. lataabala 

..................... Pa-
lada ........ - .... ,.. k.,. 
·- paradaa .............. , IJ•tmcla .._ ...... ..m ,.. 
ra bdu bir Jlk.&t nrdar. 
Daa iki 1Udık Haaklj U,oaa 
.. bir '-cak lirada ablmlfbr. 
,.,,.. pİJUMI ... ....... w. 
ru kunetlidir. Pi1 .... ,.,... ....................... ..,.. 
•allan koateaj•• tabi oı ..... ı • 
... lapallJ818 tiftı1' ıhderlle
•ecliii tibi ln1Utere7e de bu rtla-

.. tiftik HYld7ab 1oktur. 

Diba ı•lmla ceza mahkemel...ı.cı. bua .. ,... , 'fa lluatafa Bey ilminde bir at fbralaim Bey ~ 
dikkat muhakemeler olmuıtur. mlade bir arkadap tarafından •llUÜJ•tl suiiatimal 

Oç~ncll cua ,mahkemeainde ıu •• hennn etmek lddiuile malıkemeye Yerilmq tir. Oçllacl 
ladrl~ Dedeyan Efendi tanfıadan Koço Ef. C.u mabkemeahade ikame edilen ba dan7a aa
aleyh~n• açıla bir dolandıncibk •• emniyeti uran Muıtafa Der n. lbrahim Der ortakla•• 
.mı.timal c1a ..... bqlaa1D1fbr. Mahkemede Koço olarak domu ticareti ,apmaya karar •.....ı.lu 
Efeadid• hqka suçl8 olarak Çubuklu ıu de- 99 Baac:brmadan aYladıklan domulan .. tmak lçla 
polan ... UJ.'U lhuİa .. mu'fİDI Sabri ae,ı.r1. 1 • 
ber-L-- A ··- if--& b s.ı·h B ..J_ ltanbula ıetlrmlflerclir. Vapur nhbma yautblı 

lllMll' ıumr11& man ... o qmemuru ı ey '"' 
b-•---.. da. ,_._.. ar K r.r dl Deci ıamaa MUltafa Bey bnton domuzlan kendi he ... .... _,or ıocH•J• ı e oço ...,ea eıaa 

Ef•diye ait olaa ordlaolarla (5588) t.aeke pıa bı~ •talnfbr· Dlmk~ eel~d~ ~ pfrılmatl b-
depolardq alarak lzmite •• Adapuarma kaçır- rarile muhakeme talak edilmıttir. 
mlfbr. Gu deposa " ı&mrtlk memarlan ela orcli- JI.. v-.. OçUncll Ceza mahke.....ı.de pprt~ 
aoya tetkik etmedea Dedeyaa Efendiye alt olu Recep Ala taraf.adan hı1aa H. aleyhine aç.lan 
ıulan ICoço Efmdlye yermekle auçladarlar. baltahk qalama dawa11na bakalmıfhr. bıaaa Hanı-

Dlakı celM .. ticetiade phitleria plnlm• mm Recep Ataya ••mhk apladıt- ublt olm .. 
brarile ma•abme bafka bir ıh• talik edUdl. chiaadaa hakkında beraet karan nrDmlftlr. 

Diyamandi Ef. 
Mef)ıur Limon laciri 
Beraet Karan Aldı 

Diba Adllrecleld batiaa mala
kemeaiacle maraf limon taciri f>I,...... Eleacliaia kaçakçılık 
lddlalile malaakea-... deftlD 
edUclL ilk 8la alan alldclel ama-

mi •••••• ceza .......... 
talep etti. Baadaa IOllra Di-
,.••• Ef•cllllla Awkat
lan ..tıclafaalarını ya~ 
beraet karan nrilmeal IAzı:n 
pldilial ileri llrdtll.. Ba iddia 
w alk:lafu)., asan bo,la tet
ln1c MI• mahkeme, Diramaadi 
Efeacliala bçakpLk ,.,........ 
oldap aetlc ıliae nrdl, beraet 
karan wrcll. y.... kaç nlchft 

hldla ·-..._,... Jle ..... 
ldurr'nJa aW•diil ,-.. ..... 
wla ,.... .... -- Wr fuk 
wrd.. Gllarlk ....._. llt ... 
... fark •klanda lmbk -hk .. 
...... daft aphlleeeldlr. 

Taktlir Eü,eceklw 
ÔjnaclllWle ... ..... 

Veklletl llaarl llldlrlllderiae 
bir taml• ılndermiftir: Ba ta
..._.. bltlD llffler. mekteplerlade 
•ocahk eden maallimleria 1a1m1 .. 
r1 iateailmiftir. Vekl:etia ba ma-

allimlm tııairdlr " taltif edecetı 
.,._..\e6ı Ônllmllzdeki nae 
ba11acLa Bal meiteplerlae düa 
fasla ehemmiyet" •eril•cetl uı.
•lmaktadar. 

Takas Meselesi 
Ve Yeni Liste 

lkblat Veklletl reni kont ... 
jaa liatulle taka lfin• 7eal bir 
latlbmet ftl'llliftir. Taka .. tlbi 
•11• ikiye aJnlaup. M liateaiae 
clabU olaa en• baıa ka11t " 
prtlara tabi tutulmUflar. Bu Bite 
haricinde kalmakla beraber ta
kaıa tabi eu• l9a ha b11dar 
yoktur. il Haleti aleltma• pa
aaldu Ye Jhll ..... cab lhti•a 
etmektedir. Ba liate lwiDdea 
takaı 7apmafi İlteyenler mal 
,anderclilderl memleketlVdea lt
laallt yapacaklara ılbl lbraç et• 
tikleri mallara dlwbial de m•• 
leket• ıetirdlkleriDI lapat ed .. 
celderdlr. Veklletin bu karan 
pl1ua11 memnn etmlftlr. 

Kaçakçrlık 

Bir Miktar ipekli Ku~aı 
Ve Esrar Eulandu 
Gl•rlk llubafaa &q.nclirl

pti llemarlan dla iki hpkçdak 
ak'aa clalua .. ,c1am cakarm .. 
larclır. Gene -~ atetlW Sl
lermudaD flı:b• eclD•iı •• O&erl 
aramldıp •akit Yllc:adaaa unlmat 
bir halde ipekli kumatlu balu-
IDUfhlr. Budu batka denız 
amelelİDclea iki ldtW11 hir keyakla 
..... bprdaldua ... aı .. . 
Ye kaçakç lar ........ .... ... 

lan tarafıadma .....ımı':J;~~ 
edUdikı..- ....,_ 
b11i• yllldemif oldaldan torba
larla .. an derbal d..._ •blut
lard r. Takibat yaoılmalctachr • 

Plak Çalmıı 
Fakat Komıular Tarafın-· 
dan Görülerek Tutulmuı 

Evvelki ıDn Fatihte çok pa 
,... dikkat bir luraazlak ..... 
olaıufbr. Sahıkaı.lırclaa R~ 
dla Fatibte akrabUI olu ko.U. 
JODCU Salim P•dlaia ..... 
relerek, bpıfl çal-. ft S.Um 
Efeacllyl aonnfhlr. e-- ... 
ri• Salim Efeacllaia ıeYC..ı 
Ytm,W K, helı•11m 
madığını ı3yfemiıUr. Recep, 
ba cevaptan 10Dra, kUfl .,... 
lardan biriDde, aft petlemiye, 
Fenl,. ..... pkmuam bell
lemiye bqlamıfbr. 

Feai1• Hammaa clqan pkttian 
ıaren ıt.c.p. ....,. bir anahtar 
uydurarak lçerlJe Pii1f. '1rkaç 
kat eıbiae, 30 a mlltecam ....
mofoa plilcı plarak kaçmak 
uterkea ko...ıar tarafmdaa 
alrllmllf • rabla~ • 

Tahvilat Pi1asası 
Da. para., ... _ .. ..,. •• •• 

....... 83,5, ............. Sı\25, 
Aa•cloha .......... 2:1, Aa •••.• 
tala.Ulb 45,ls, ...... .. .. Mihri 

7,10. • .ı .. ··-· •• ... --. ......... . ---Yeni llfterifir 
Baa Amapab & al• .. _. 

oflLa• ••aeaat Menls ,.. .. ,ec1. 
mat alm•k latedllderlal Wldir.....,_ 
db.Haalt ......... .., ... .... 
palalnıt, ......... ...... 
d• peJDlr " ••1•1 lateamektecflr. 
Ofi• ba talepleri llaraeat tae.rlerlae 
b · d recelct r. 

--- - --- - -- - ~ + 

Günün Tarilıi 
• 

Sanayi İçin iki 
por Hazırlandı 
Ticanıt Oclaaı .Xoeıreal •fael 

toplaab11aı paur flal J•pacakbr. 
.......... w ......... ,. ...... 
.... .. ...... ktlr. a. baaaata ~ 
•por .... rlaamııtar. Rapor• 11111 
Tliant Od- taraflll•a .. na,ı.ıı_.. 
Mr•laa •aallwin laal ..... d1r. Dtt-W 
• Hereh hlhflra• mld... a ... ı 
S.1 ............ ,. Saaa1iciler aabte 
nrtlllderl en•pta ••n•JI maafıret
lerlnta tebar ladea nde kat'ı W. 
......,..t eldutan• 81ylemelde bera .. 
.. DOktal na._ ...... etf0..dlll 
tak•tl• mmı ·~ .. ,., •orayacak 
J•İ bir .. mrlk tarlfealnla bebe ... 
W .. llalGal lleil llrmekted:rı.. 

Kooperatif Bankı ıı 
Şehrimizde bir kooperatif.,_. 

lı•hfldl lp.bqlaaaa ..._. 
laklar UerlemekteclS. Banka,. 
Haaaa Ye belediye kooperatifl.r. 
ft dJier bazı koos=eratifler iftlru 
edeceklerdir. Bankama ea ki. 
bir umanda teliline plıplmaı.. 
tacllr. 

Kongre 
Mühim Maarif Meselelen 

Mevzubaba Olacak 
--- •afettir lerl ıeçea tene olduiu sibi bu 

tatil devrelİDde ele bir a.p. 
Japacaklardır. Ba koaınde .. 
.W. Ye hatmaallimleri 1etittlr
.U. mekteplerdeki koop.atif 
lefkilltam tem etaıelr. Maaıil, 
Salahlı• mllettiflerile. teclrllal 
alfettiflerl ar ... da ala bir ,.. 

bata ........ ptlraaeJr. ~--
balk .... odalan ..... -
ailelerle mektep ldueleri .._. 

uaalannı ı&iloeceti er ır. e 
tepleria blllı••• ..... nıl1etilll 
daha JalaDdaa takip ettlaallr 
Maarif ..... ,... 1enidea do ... 
torlar al ...... temia etmek 
pnlerl baldailila ... ~ .. 
kiri• .tap at lmakt.dar~ S. 
arada mektep talebelerine ...... 

l taır- cliapaaHrleri ·~•·• 
• da ........ ......... ıt.;· 

on Postanın Reaimli Hilcige •i ı Pa.mr Ola Ha . ..,. Beg Dq,or Ki: 
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Bugünkü Gençler 
Hangi Meklepleri 
~ercik ~diyorlar 

Porışembe gOnleri Kadıköy 
•apurunda lise talebeleri lle bir 
arada gidip gelirim. Uzaktan 
uZcağa onların muhaverelerini din· 
lıer, dllşllndiiklerini anlamıya ça .. 

Jtıırım.Geçen gOn son aınıf talebe· 
sinden olduklan anlatılan bir 
ırrup arasana düttihn. Aralıtrında 
meslek meselesini mUnakaıa 
edivorlardı. Biri: 

' - Ben doktor 0Jacağ11n, bu• 
ılhıün en ka:r.ançlı roealeği dok· 
torluktur, diyordu. 

ŞUphesiz bunu ıöy1erken ıon 
unıanlar<la doktorların yaphrdıiı 
•pulmanları dU,tıniiyordu. 

Bir diğeri avukatlığı tercih 
elti: 

- Avukatlıkta hem para Yar, 
hem mücaclele var, diyordu. 
Doktor her gün bir . hastalık 
kapmak t.,hlike:1i ile kRrfı kartı· 
yadır. Avukat gllnlilk lıinl bitir· 
diml, evine çekilir, rahatına 
bakar. 

Bir iiçUnclisü bunlara ltiras etti:· 
- Bugttn en kArlı meılek 

mUhendiıliktir, dedi. Memleket 
baştan bata· imar edilecek. Bu 
it için milhendiı[ero ihtiyaç var. 
Ben mllhendiı olmayı dütUnUyo
rum. Dikkat ettim hiçbiri ıair, 
memur, tüccar, muallim hattı 
muharrir olmak arzusunu göster• 
miyordu. Gençler, bugUnkO haya .. 
tm tesiri altmda hakikati bizden 
daha iyi görüyorlardı. 

Matbaaya döndüğüm zaman 
masamın üstnnde iıtatiıtik yıllı· 
ğını buldum. Buradan ıon ıene
lerde gençlerin hangi mesleğin 
mekteplerini tercih ettiklerini gös· 

teren rakamları aradım ve ıu 
malümata buldum. 

924 93t Talebe 
ltablyat Fııkülteılnde 380 - 11:1 Talebe 
Fen Faklllıul 569 - 382 ,. 
Hukuk " ~09 - 8.!3 " 
l!'.dob•vat FakUltral 349 - 283 ., 
Eczacı 296 - 53 • 
Diıçı 546 - 99 • 
MUiıendla Mektebi 134 - 350 • 
Ankara Hukuk 301 - 470 • 

Ynkarıdakl rakamlar bize ıunu 
rösteriyor. Gençler, llAhlyat, 
•debiyat dişçi Ye eczacı mektep
lerinden kaçıırak Hukuk •e Mn
hendiı mekteplerine geçmişlerdir. 
Bu son ilci fakültenin talebesi 
mUthit arttığı halde diğerlerinin 
talebesi azalmıı, yalnız Tıp fa• 
kültesi ayni adedi muhafaza 
etmiıtir. 

Bu rakamın ifade ettiği mana 
ıudur : Türk talebesi ıarkın an• 
anevt telkininden kurtularak 
ıarplılaımıya doğru gidiyor. Spe
kUIAtif ilimleri bırakıp mllıpet 

. Jlinılere rağbet ediyor. 
Çin Maarif Nazırmın dediği 

~lbl: Biz ıarklılar kAfi derece 
felsefe ile meşgul olup uyuduk. 
Şimdi artık felsefe kitaplarını 
bırakıp müspet ilimlere •hemmi• 
yet vermeliyiz. 

işte fakü!telerdekl talebe mik· 
tarında görülen tahavvül bu yeni 
telikkinin bir ifadesidir. 

Sis Yüzünden 
Posta Tayyaresi Yoluna 

Devam Edemedi 
Bursa, 2 - Ankara· lıtanbul 

hava postasını yapa o tayyare dOn 
ak,ama doğru, etrafı saran kesif ıiı 

re f Jrtınadan yolunu ıarşırmıı, lznik 
ıölUnll meydan zannedorek ora• 
ya fnmiye çal ·şmışt . r. 

Sulara birkaç metre kalınca 
burasmın göl olduğunu gören pilot 
hemen havalanarak Bursa istikame
tinde uçmuo ve ziraat mektebinin 
yanındaki sahaya inmiştir. 

Urlada Bir 
Yangın 

lznıir, 2 - Urla hUkümet 
konağının yamnda bulunan bir 
•vdeo bir yangın çılcmışbr. 

Y ang n söndürülememlf Ye 
rittikçe büyüdüğll için hDkumet 
konağmın da yanma11 lehlikeıl 
baı) öıtermiş"ir. Bunun D.zerin~ 
lxmirden itfaiye btenildl. 

SON PO~TA Sayfa 3 
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(Resimli Makale a Zamanın Tesiri a l ı 

Çıtnıurlu bir ıuyu derhal durultup 
tenıiı. bir bale getireıneyl:ı.Fakat ıı:am•n 
ile çamur dibe ılbülür, ıu durulur. 

Ani bir felAketin 8nlln• e-eçt'
me11:nı:ı. Fakat iti ıamana bırakinı:.ı:. 
O herfeyl unutturur ye mutlak huıı:ur 
ve aükQnu iade eder. 

l9!ar yuJır k! iradcnı i zden ıiyade 
xaınırnın teılrine tibldir. Herşeyi. 

t~lıii cerepınına bu akını Y•J• tablt 
c"reyanına ıokunuı kAfidir · 

SON TELGRAF HABE~ 

Mi yoner M. Şor'u K z Firar 
M cer asını An atıyor: 

"Okadar Heyecan Geçirdim Ki ... ,, 
Atina, 2 ( Hususi ) - M. Şor'un buraya aktör 

M. Papas ile kaçan kızı Matmazel Tina fıtanbul' 
dan nasıl kaçtığım ıöyle anlatıyor: 

" Pasaportu eldo ettikten sonra artık sevgilimle 

vardı. Bu çantada ancak en lüzumlu olan ban 
eşyayı almııtım. Babama da sevgilimle firar etti
fimi bildirmek için bir mektup bırakmı~tım. 

beraber kaçabilirdim. Kaçtığım gUn, ailemden tanı· 
d.ğım bir matmazeli ziyaret etmek için müsaade 
aldım. Fakat evden dışarı çıkınca sevgilimi bul· 
dum. Bir otomobile atlayarak beraberce Bnyuk .. 
dere tayyare iıt&1yonuna gittik. Matmazel Smiri· 
yotise benzemek için aaçlarımın taranma tarzını 
değiştirdim. Bereket versin ki, Matmazel Smiriyoti• 
ain pasaporta yapııtırılmıı olan fotoğrafı vazıh 
deiildi da alAkadar memurlar itin farkına var· 
madalar. 

Şunu da kaydedeyim ki, Büyükdereyo bizi 
götUren şoför, eski bir Rus zabiti idi, beni tanı
yordu ve beni görünce hemen tanıdı ve şapkasıuı 
çıkararak: "Gnle 1rUle 1eyahnt ediniz. Matmazeli,, 
dedi. 

Ben korkumdan dooakalmıtbm. Ruı şoförüne 
beni haber vermemeıi için rica • ettim. Kendiıi 
hakiki bir centilmen gibi "ketumiyetlm• 1rllvena
bllir1ioiz 1,, ce•abını ı Yerdi,. 

Evimden çıkarken yanımda ufak bir valiz 

Matmazel Tina bundan sonra tayyarede geçen 
mUddet ve Atiıiada ıaklandığı yerler hakkında bazı 
ıözler söylemiştir. 

Bursa Hadisesi 
Mevkuflar Bugünlerde 
Çoruma Sevkedilecek 

Bursa. 3 (HuausJ) - 1 ıubat 
hldisesi maznunlarımn muhakeme 
edilmek Ozere Çoruma ıevlcedil· 
melerino alt taıki1at gelmiıtir. 
Maznunlar iki gllne kadar Çoru
ma sıönderileceklerdir. 

Kontenjandaki Yanlİşh!dar 
Ankara, 2 ( A. A. ) - lktısat 

VekAletinden bildiriliyor ı 
Yeni çıkan kontenjan liıtelerin

de evvelce serbest liıtede bulunan 
bazı maddelerin hata eseri ola· 
rak kontenjanda gösterildikleri 
anlaııldığından tashihleri için 
vekaletçe icap eden muameleye 
teveHill edilmiştir. 

Meb'usluktan istifa 
Ankara, 2 -:- Ziraat Bankası 

Unıumi MOdUrlüğUne tayin edileu 
Kemal Zaim Iley Konya meb'u,.. 
luğundan istifa etmiştir. 

Ve1cAlet Emrine Almdı 
Ankara, 2 - Gümrük ve 

inhisarlar VekAleti Müfettişlerin .. 
den lbrahim Boy Vekilet emrine 
al:nnuttır. 

Kayseri de 
Mensucat 
Fabrikası 

Kay1eri, 2 - Kayeeride yapı• 
lacak menıucat fabrikasının yerini 

teabit için buraya gelen lktıaat 
Vekili Celil Bey Dünyana gide· 
rek elektrik •e iplik fabrikaları• 
nı geımif ye f elAienin ıu vaıi
yetini tetkik etmittir • 

CelAI B. ıerefine Halk Fırkaıı 
Ticaret Odası, belediye tarafm· 
dan ziyafetler verilmiıtir. 

Vekil B. iktıaadJ vaziyetler 
hakkında halk ve tüccarlarla gö· 
rHşmOıtDr. Bu akıam Siva1a bar .. 
ket etmiılerdir. 

Bir Mahkum 
101 Sene Kürek Mahkumu 

Nasıl Yakalandı 
Bet ölOm Yak' aıından dolayı 

Niğde adliyesince yUz bir sene 
hapse mahkum edilen ve aekiz 
•enedir Kayserili Mehmet Çavuı, 
iamile Aydında barınan Niğdeli 
Nusrat isminde bir şerir, Aydın• 
da ıabıta taraf mdan yakalan-
mıştır. 

İzmir' de 
Müşerref Hanun Davası 

Hararetli Oldu 
lzmir, 2 - Mtııerref H. ın 

mUdafaasana Mahmut Eıat Bey 
bugllu devam etti. lki ıahidia 
ifadeleriod~ki tezadı fıaret ettJ. 

Heyecanlı uzun izahat verdL 
Milddeiumumile mUnakaıalar ol
du. Milddiumumi ıahitlerhı tazyik 
gördtlğünll reddettL Mahmut 
E11t Bey buna cevap verdi. 

· Mahkeme ifadelerinde tezat 
göiUlen şahitlerin tekral' celbine 
karar verdi. ----Duyunu Umumiye Binası 

Maarif Vekiletinin ıehrimizde 
yeni lise ve orta mektepler teıiı 
etmek iıtediğin~ yazmııhk. Ôğ· 
rendiğimize göre eski Düyunu
umıımiye binası da kts kolleji 
olacakbr. 

Ege Gecesi 
İzmir llsosinde yetiıenler ce

miyeti tarafmdan " Ege Gece1i ,. 
dUn gece Park oteli aalonlarında 
tes'it edildi. 

Eğlencede zeybek elbiıell genç• 
ler ve milli elbiseli hanımlar 
da•etlileri karşı lıyor v• a§'ırlıyor· 
lardı. 

-===-============================== 
/STER /NAN iSTER İNA·NMA! 

Bir aütun nıuhıtrrlrtnln rrıak1'le1lnden ,u aatırlan 
alıyoruz: 

" Ve eğer tehirli 18 kltilik tram•aylara 48 kl~I 
dolup veremli ile frengilinin, •1racalı ile aar'a lanın 
diz diae ıelditini ı8rUyoraa kabahat yine kendialnin. 

N N IS'l'" 

ÇilnkU Belediyeye ancak doku:ı lira urgl vertyor. 

Ve eter tehirli otomobillr. muelA Şişaue yoku• 
ıundan çıkarken u~i.1 adımda on sekiz çukura ıirip 
çıktıtını . ıörüyoraa kabahat yin• kendiıınİ!l. fCOnkil 
Belediy•J• ancak 9 lira nrgi nrıyor. 

---------------------.., 
Söz tin Kısası 
Parlak Fikir 
Dar Zamanda 
imdada Yetişir 
~--c------ A. E. -

Atalar ı mı'I: 
- lnıan darda kalmayınca 

Hızır yetitmcz, derlerdi. Anlqı· 
lan biz de bu eakl sözU ı:amana 
uydurarak: 

- Sıkıntı çokmedil<çe parlak 
fikir kuluomaı 1 diyeceğiz. Me1ele 
bel kemerinde sıkıla ııkıla çon· 
gele geçirilecek dit kalmamas•D• 
dadır ve muhakkak o uman ftQ

ltğm tHirile olacak, midede ya
pılacak iı kalmayınca vDcudUmil· 
:ılhı bütün kam beynimize blicum 
etmekte ve fikirlerlmi~e yenidoD 
yeniye cilA vermektedir. Bot 
açhk gibi tokluğun da bu teslrl 
yapma11 lhtimt?li yok değildir ya, 
iateneniı bahsin bu tarafı nı hft 
açmayalım : Vasattan aşağıya in
mek h"r Takit kolay, yukar!y& 
çıkmak gUç mU gl\çtUr l 

* Sıkmtı zamanlarında parlıyao 
ıekllar babıında ıize geçenler• 
de anlattığıqı ba2ı1tane hikly ıl 
'ok canlı nlimunedir. Maamafih 
ben dl1n akıam ııkıııldığı ıamu 
parlıyan zeki nUmuaelerinio da
ha kllçllk mikyaıta da meYcut 
olduğunu iıitim. Bakımı. nasıl: 

Bir adamcağız bliyUk da• 
irelerden birine gitmiş. O gllo• 
lerde yapılacak olan ekmek mtı
nakasaaımn tam tarihini sormuf. 
Ôğreomiı. Fakat diprıya çıkar
ken bakmıı kt koridorda Uç ar
kadaı baı ba~a Termitler konu
ıuyorlar. 

Yanaomış: 

- Sizde mi ekmek mllnaka• 
ıaıına geldiniz! 

- Hayır, ta be dilecek evrak 
münaka111ıoal 

Adam çekilip gitmek here 
bir kaç adım atmıf. Fakat ıonra 
vaz geçerek geri dönmllı: 

- Eb timdi ben buradan 
eli b lŞ mu ıideceğim? 

Bu aual karf111Dda tıç ark .. 
daı mlltehayyirdir. Fakat o 86-
zDnO ikmal etmlı: 

- Tabı lıinln ne oldutuna 
bilmiyorum. Fakat ılmdi bana 
bet lira vermeneniz ben de mU. 
naka1aya ıirerim ve fiyatı kıra
rım! 

Netice mal6m: Beı papeU ala• 
rak, parlak zekbının bu eline 
geçen mOklfatından memnuo, 
çekilip aitmifl .. 

Sözün k11aıı: Z•klnın açlıktan 
ye tokluktan parladığı muhak
kaktır. Ve 1Uphe etmiyorum. 
tokluktan parlayan seki daha 
boı, daha gD.zel bir py olacak.. 
Yalnız: 

- Herşeyln lyiıi vasatadlr, 
diyen inı8Dların da bir hayli ye
k6na baliğ olduklarını unutma• 
mak lAzıml ----
Eski Eser 
Kaçakçıları 

15 Bin Liralık Kaçak 
• 

Antika Eşya Bulundu 
Üıklldarda bir asarı atika ka• 

çakçılığı meydana çıkarılmışhr. 

Haber verildiğine göre, ' evvelki 

gece. Üsküdar' da antika eıya 
satan Agop, pomak Ahmet ve 
Arşak isminde üç kiıi de birçok 
k~ymetli a1arıatika bulunmuttur. 

Bu e1crlerin altın kıym•tioin 
15 bin lira tuttutu ıöylenmektedir. 
Altın killçelerindeo ibaret olan 
bu eıya Yalova köylOlerl taruf o

dao tarlalarda bulunmuı ve AgoJ# 

Ef. ye aatılmı,tar. Kaçakçılar hak
kında takibat yapılmaktadar. 





3 Mart 

[ iyaset Alemi l
l 

lmanga'da 
Patlaga,'1 
Son ll"diseler 

Almanyada vuk1.1a gelen aoıı hl· 
d'r;cler hakkında kat'i bir fikir be• 
ran edebilmek iç n e dı klfi malü· 
m t yoktur. Fakat Fon Şlay;er ka· 
bineain'n yerino M. Hitlerin i'eldiğl 
samanld vaz yet gaz önüne getirile· 
c k o'ursa, bugünkQ vukuabn dnh:a 
o günden tahminini yapmak müm• 
kilndü, denllebil'r. 

Hit'erln iktidar mcvkiln• gelme· 
at, sadece Almanyanın en kuvvetli 
part !erinden birinin ba,ında bulun• 
muının bir icabı i'ibl i'arünfirae de 
hakika.te, knt'i ve flllrih bir olor:te 
tcıls edebilecek yegino firka mil· 
me ıılli addedildiğinden dolayı bu 
nı.ifeye gct rilmiştir. Hitler, dah 1 
t'e har çte, inzibat cıaaına müstf'!n t 
bir siyasetin ifadesi olacaktı. iia·ice 
kartı Almnnyan n haklarını ıözünü 

ılrgemeden mudnfaa ctmeıl mat• 
lCip u. Şayet, bu ndide fazla l.eri 
gidii;rse, n hayet, b r bükUmot teb
dılf güç bir şey de~ıld. Dahilde ise, 
marl<aizm ve kornilniam davasını 
halfetmesl mat:Optu. B Jhasaa bu it, 
Hi tlerin ve fır ka•ının be def tuttuğu 
bir vazif o ldi. 

Nitekim, Almanyada hDkOmet de· 
fltikJ;ği oldu~u ınman M. Muıolini· 

Jn fafzm lılrcketıni miıhimıemiyen 
ltalyan komOni t!cri, i'cçmlıten nl· 
dıkları acı dersin urdiQ'ı intibah il• 
Alman l1omOniltlerine kartı bir be· 
yanname nepettiler ve fada vak:t 
sreç:rmedcn harc\cete geçmelerlnl 
taniyc ettiler. MiHI olar.sk kcndı 

vaz yetleriai iÖatcrdller. Alman lco-
1nünistler I. ilk evv hldiselerin in• 
ldşafını beklemeyi tercih eder rörü
nfiyorlerdı. Haller fırkannın hergün 
b:r parça daha artan tazyikı kartı· 
eında harekete ff'Çmeyl bir var ık 
auurell bildiler. Ray.ftag b'n&1mın 
rakılmaaı ve bı-çok resmi binaların 
t.aı..-lbil beraber birtakım dov!ot 
tlc' linin öldilrülmHlne alt olmak 
Ozere k~ndıleriı.e atfolunaa taaavvur
lar lae ön'erine ıürü en mlullrrln ve 
••kayiin b r ilhamı olmak l•zımchr. 
Hit!er, harici cavalardan H'vcl ko
lnilniıın meaeleslai haıletm y• me-
murdu. Son lıarcket. bu yoldaki 
lcraabn baıladıt1111 1ıöater.yor. 

SUreyya 

Sadakat Yemininin ilgası 
Dublin, 2 - İrlanda Meb'uaan 

Mec~is,, İngiltere Kıralına yıptlmı 
sadakat yemininin ilgası hakkındaki 

kanunu 26 rt.yo karıı 48 reyle 
kabul etmiştir. 

TEFRiKA 

i 

• 
z 

Berlin, 2 - Af manyadaki iht IAI 
te4ebbilıunün doğurduzu heyecan 
bl..tün fiddefla devam etmektedir. 
Zabıta tahb.il<atı git•ikço inkişaf et• 
melttcd:r. Şimd'ye kadar tevk.f adi• 
lenlcrln adedi 3,;0 (1 bufmu1tur. 

Şldaem T•dblrler 
Nazırlar Meclitıl, Almnnya hfikO· 

metıno tecavüz eden ecnebi muha
berala l·ar;ı huıuı.t tedbirler almıya 
karar vermiştir. HükQme-t muaharrir 
M. Stamplerin hemen tevkif ni cm• 
retrn:ştir. Bu muhıırrir, ıosy~l demok· 
ratlara karıı alınan tedbir n kanun• 
ıuz olduıunu protesto eden bir yazı 
ynzn ışhr. 

KomUnlzim KökUndon SökUJ c k 
Almanyauın Prusyo Kom seri M. 

Gö:ing b r nutuk ıöy iyerek, vazife
ain 'n ya nıı ltomün zim teh lkninl 
püskürtmekle kalmayıp, Alman r.ıi.• 
leli raaından komünıstliğl &.ökilnden 
aö <Üp koparınıya da şıımil olduğunu 

söylenıiştır. 

lzvestJya'mn Rnyşlag Yangını 
H kkında Ş yanı DJkkat Bir 

M l<aleol 
Moıkova, 2 - İsveaıtiya gazeteal 

Roıi~tag yangını vo geçen vnk'aları 
tab.iJ cncrek diyor ki: 

• r .. illiyctpcrver Sosyalistlerin Al· 
rnan lşç· 11•11fına kat•i darbeyi indir• 
mek içirı yaptıldarı fcaat okadcr okıl 
lıuaz bir lıarclıeltir ki, dikkatli bir 

a~aın hemen bunun yapmacrntan 
başka birşcy olmadığını görür. 

Ş muiye kadar halkı ihti.a.e gö
türmenin mümkün olmadığı tcliik .i· 
alndo bu unnn komün st fır nsının 

ana zın böy e bir aiyaacto k11rnr ver• 
mlş olmasını ve karar verıe bilcı. 
lhtilll iç n plarılar bazırlıyarak bun
ları ıabıta nezaretinde bulunan umu• 
mi merkrz binasında saklamaya ned•n 
lüzum n ihtiyaç 1ıürc!ütünü ldmao 
anhyamoz. 

Sonra ibtilil iç:n amumt binaları 
ate e vermiye necen lüzum hlsaedll· 
am. Naaıl o ur da Rantaı blnaaında 
Ur kundakçı ırupu saatlerce çah,ır 
ve bunu po!iaıer ıörmea ve menet• 
meı. 

Alman komünistlerJ, Rayşlnğı 
ateflcmck için bundan iKi aene evv.l 
komü"iıt f ırkaurıdaa kovulıuuı bir 

( Devamı 10 ~neua ayfada • 
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BİT 
ROMAN 

... ~, . - • H 
. ' ·t ~ .. . ...... Muharriri : BUrhan Cahlt 
Sabah muayenesine gelen 

Fehmi Bey, ıoyunduktan ıonra 
ellerini yıkamak için tuYalete 
çıkardı. Tavsiye kartını getiren 
arkadaş bunu fırsat bulmu1-
Tuvaletten çıkar çıkmaz havlu 
tutar gibi eline uzatm:ıtı. 

Fehmi Bey fena halde k zdı. 
Karta hiç bakmadan genci ko
lundan tuttu. İçeriye çekti. Ap
tesanenin çukurunu iıaret etti: 

- At onu bakayım! 
Zavalh genç medet umduğu 

ksrtı elile a .. tesaneye attı ve 
utancından merdıvenleri dörder 
tlayıp ortadnn kayboldu. • 

Temaruz hare etleri arttıkça 
doktcrlarm da gözleri açılıyordu. 
Hele talimde ayağını lrnndura vu· 
ran, düşüp eli y.ınlan mua}'eneye 
geldi mi hem n sıı.:ıhiye çavuşun 
havale edı irdi. 

Ç vuşun y4ı:nız bir fülcı vnrdı. 
Tc.mtt:r<liy t. 

"Berayı t d vi rı;ıhhiyc çc.ıvu'i• 
lu ~ u ı " h.ıva.tsıni 1.ın şi işe 

tentürdiyot dolu odaya gırmco 

hemen yarasını açmıya mecburdu. 
Çünkn çavuı elinde boyac ların 
lrnllnndığ iri f rçayı alesta tutar• 
dı. Onu kavanoza bir daldırır ve 
şakır şa'cır ekan teotürdiyotu he
men yaray sıvardı. 

Muharebe kızışt l<:ça talimler 
ı·kışıyor. inzibat şiddetleniyordu. 
Zabit namzetlerinin as le: erlik kad· 
roJundaki v.tziyetleri yava, ynva' 
meydana çıl<:·yordu. Muvazzaf z:a• 
bitler, bölük kumnndan!arı bu 
rençlere verilen zabit namzedi 
ısw.inin kat'i bir şey ifade t<ılme· 
diğini gördükleri için onlara i'k 
znmanl r lanlettayin nefer mua
melesi etmekten çeldnmiyorlardı. 

Hatta bu telal<ki bir iki hoş 
vak'ayada sebep olmuştu. 

Bir gun Parisin S rbon da· 

rlilfônunundan mezun bir zabit 
namzedi tünele gelmiş, bir:nci 

mf'v' ie girrn·şti. Tesa,lüfen ayni 
v.ıguna 1-eleu bır muvazzaf wüla 

SON POSTA 

• 
1 r 

-.,1n • Japon Harbinden Bir S•hne 
Çin· Jııpon harhl kaulı Lı r 'flkildu de .. ·aın ed yor. Resm'miı Japon Blnbaıuıı 

Otiya'yı ve Japon askerlerini bombardımandan yıkılmıı bir htibli.lın 
• üzerinde f?Ö t<ırmektedir 

r Ja 
Şnnghny 2 - Jehol muharebui 

bfitün ş ddd le devam etmekted r. 
Şarktan Vd 9imcldcn gele'l iki Ja• 
pon kuvveti L nguyan geçidindeki 
Ç.n huvvetine kıırşı taarruza hazır 
bu unmaktadır. Cvaubl ~rl<iden gf'
len ve 20 bin kişiden ibaret olan 
üçüıcü bir J ıpon kuvveti de Çin 
kuvveti!e Ç Lrpı;r.ıaktadır. Japonlar 
Şihfenr geçid.ne girdikluini, Çinli· 
lcr de bu geçidin 3!) b'n Ç nl nin 
muhafazaın altınd olduğunu &öylc
me tcdırJer. 

Şld detll Blaa Harp 

Tokyo 2 - Japonlar Llnl'uyan'ı 
zaptetmişlerd:r. Çiııliler çekilmeden 
evvel, mukabil bir taarruz yapnıı,. 
lana da iki ıaat devam eden ,lddet• 
li bir muharebeden sonra mukave
m~tleri kırılmıştır. Bu muhareLede 
Japon topçusu, piyade kuvvetlerinin 
tıerokit rıı ko'aylaştırmak için Çin 

ziru onu görüne o h öz1erıuı aç.ınş: 
- Efendi, •en neferııin. Bi

rinci mevkio giremezsin 1 
Demişti. 
O sırada vagon hareket ettiği 

için mesele çıkmardı. 
Btr ııün de bö:nk kumandan

lar ndan biri nöhetçi ı.abit oda· 
aında otururken kapı önilnden 
geçen bir zabit· namzodiol ça· 
ğırmış ve masanın üzerine beş 

kuru~ atarak : 
- Şuradan bana bir yetmişlik 

liligara al 1 demışti. 
Oksford darülfünunundan me

zun olan bu namzet evvela bir 
durakladı. Sonra sUr' atli bir ka
rarla heanen cebinden alt n bir 
tabaka çıl,ararak açtı. Uıatb : 

- istediğini t kaclar alabilir· 

siniz kumandan bey 1 dedi. 
Odadaki zahitler şaşırmışlar

dı. Fııkat bu harekette okadar 
ince bir neznket vardı ki itiraz 
edt:n olmad. 

Bu iki v k'a alay kumandan· 
} ğına nas Isa aksetmişti. Z .ten 

b şkumandan~ı· ça İütiyat zab't· 
Jerin n orduc.a a Ccıtdıırı v::ız'fc
.lcre nazar.ın rütbe ve mev .ileri 
tayin edi!..'.i. 

B n1 r ğ 
ı,iren ihtiyat 

e 1 C'rduya 
zahitı ri,e 

yeni 
ordu 

ara u 
uyorlar? 
J tn rruzlnrını ş' ddetll Lir top teıl 
• altında bu undurmuştur. 

et .. Harabo 
Peyping 2 - 32 tayyare Yepoıu• 

da Çin ihtiyat h;,tlarını bombrrdı· 
man tmi~tir. Tepel.:rde kimseler 
ka!mamış ve tehir, taı ilatOndo tat 
kaim yacak derecede tamamile ha• 
rap o muıtur. 

Çln'ln Tuza§ı 

Çin mukavemetinin blrdenb're 
lnrılma11, Ç 0°.n en Dlahlr kuman• 
danı olan Mar"tal Çanl' Su Llyang'ın 
Japonları bir tuzata dn1ilrm•k için 
hazırladıta bir manonadar, ÇınlLer 
meyden muharebeal yapmak için 
haz r'anmışlaru da Jebol'Un cenubu 
garb al:ldeki dathk mıntakalarda 

fevkalade mukavemet göstermek 
mevkiind•dir:er. Bu eyaletin büyilk 
bir k amınrn yakmda i~gal altına 

( Denmı 9 un~u aayiada ) 

kıdemlileri aras.nda nüfuz ve 
tefevvuk iddi&11 bir uman dc
Yam etti, 

Tek sırma ıeritll sabit vekili 
formasını ilk taşıyan arkadaşlar
dan biri bir g On bir doıtunu 
fÖrmek için Merkez Kumandan
lığ na uğramıştı. Orada inzibat 
başçavuşu vazifesi iÖren azılı bir 
genç önilnden geçen ı bit 
•ekiline: 

- Efendi, dedi, re mi tazim 
yaı m z. 

Zabit Yekili gtılilm edi: 
- Onu, ben ıizden bekli-

yorum. >t • 

KüçUk 6ir mllnakeşndan ıon
ra inzibat yiizbnş sının odasına 
girdiler. Ynzbaşı yeni ordu em• 
rine göre vaziyetini aç k surette 
anlattı: 

- Zabit vekilleri zabit kad· 
ro5unda, çavuşlar küçiik zabit 
kadrosundadır. Binaen leyh b ş

çavuşlar da zabit ekiline resmi 
tnzim yapnc.ıklard r. 

Ve derhal b şçavuşa vaziyet 
aldm zabit vekilini elAmlattı. 
V c 111lirettep bö,ükl r peyderp y 
z:abit vekı i y tiştirdikçe, zabit 
velcılleri mülazim olmıya başla· 
d k~a :zabit namzetlerinin v zi· 
yetle .. i ıvve 'en··, artık ıelaın 
nıese e. ı de kalmadı. 

Gönül İşleri -- - ...,....._ ______ ~ 

aril r·m ·n 
uallerine 

Cevaplarım 
ÜakOdarda N. C. füı'ltma: 
Çoçuğunuzu hemen bir dok· 

tora göıteriniz. Evde komşuların 
tavıiyclerilo yapacağın z ilaç'ar 
daima zarar verir. bir çocuk dok· 
toruna gidecek olursanız bUyiik 
bir dertten kurtulmu~ olursunuz. 

* Ni;anta,ı B. C. imzalı karllmo: 
Zcvcinizin hakkı vardır ve 

kabahat sizdedir. Bunu siz de 
mektubunuzda zımnen itiraf cdi· 
yorsunz, gururunuzu küçük dü• 
şürmemek şartiie z:evcinizin gön
lünü almak flıııo elinizdedir. 
Bunu yapacak olursan.z me .. elo 
kalmaz. 

* hmhde Karşıyakada S rra Hanıma: 
Geçici bir aşkın zebunu ol• 

duğunuz anlaşıl.yor. Esasen 
gönlilnüıll çalan gencin de pek 
hoppa bir delikanlı olduğuna 
delil te ıabit istemez. Sabırla 
olunuz. Eğer bu genç sizi hakiki 
bir aıkla. seviyorsa yaptığına 
pişman olarak tekrar geri döne
cektir. Aksi takdirde bu genel 
unutm•ya çalış nız. Sizin için baıka 
kurtulu~ yolu yoktur. Eğer mü~ 
knnso lzmir haricine kısa bir ıe
yabat yapı:ıu. 

• Akııaray S. Deye: 
Daha çok kUçüksUnllz Ye ço

cuk say.lacak bir yaşla ınız. T • 
nı{it.ğ.nız kadın ıizİ\l ablanız ye
rindedir henüz orta tahsilini bitir
miyen bir gencin nevda peşinde 

gönlUnll yorması doğru değildir. 

Sakin olunuz o kendinizi derı• 

leıinizo veriniz. 
HA?-.'1llTEYZE 

• 
çın Kuvvetleri Geri ÇekUlyor 

Tokyo, 2 - Japon ve yeni 
Mançuri aıkerlerl Jehol eyaletinin 
merkezi olan Çente'ye doj'ru 
ilerlemektedirler. Muntazam ve 
gayn muntazam Çin kuvvetleri 
Penglşuın'a doğru çekilmektedir. 
Mançuri Ye Japon kuvvetleri ya• 
kıtıda bu ıehri ıaptodeceklerinl 
llmit etmektedir. 

Harbiyede talim glSren aekb 
piyade bölüğü artık sıkı dir 
inzibat içinde yetişiyorlardı. 

Nihayet aekiz bölük birden 
umumi bir teftiıten geçti. 

Her bölükten eyi yetiımlt 
yirmi beş, otuz namzet ıeçilerek 
ayrıca bir mürettep bölük mey• 
dana getirildi. 

Kalbur Oatlinde kalan hemen 
bUUln seçmeler mllretlop bölüğe 
ayrılmışlardı. 

Birinci mllrettep bölük diye
bilirim ki harp içinde yetişen 
piyade kıt'alaranın en mllkemmo
liydi. 

Bir kerrc bölüğU teşkil eden 
gençlerin hemen hep!li seçme, 
iyi tahsil görmüş arkadaşlardL 

Sonra talim ve terbiyede 

fevkaIAde muvaffak olmuşl rdL 
Endnht mUsabc.kalarmda hemen 
hepsi on ilciyi vurmuş!nrd•. Silah 
hnreketlerinde bir m kine ha ine 
gelmişlerdi. Birinci mürettep 
bölüğün bir i'ah omzn hareketi 
gorülmiye değer bir ıürnt niloıu
nesi idi. 

Üç hareketlen ibaret olan 
bu ımmevrnda üç ) iız ki i k 
böluk bir tek ad m, üç \üs 
ın vzer bir tek ailah ibi . orll· 
nü yordu. 
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Dünya Hadiseleri r 
>+----------------------.-
Çapraşıl< 

ir Hukuki 
lfesele 

Bundan bir ey enel Londra• 
Con bigerş da bir gazeteci 

6lm{lştnr. Bu ada.· 
Vasigetna• mın ismi Con Bi· 

me i yon'dir. Bu adam 
iki pyrt v •iyetnam bırakınıı • 
bu vaaiy~toamelerde, ayrı, ayrt 
iki kadın , uayy o bir bankada 
mevcut bir par yı miras olarak 
bırakbğını yd tmiıtir. V s~yct• 
oarııoler kondiaino verihniı olan 
Noter, bunlar' oh:umak için kn• 
dınlan d1,ire1ine çajudıflı zaman 
ıay t garip bir vaziyet hA .lis 
olmuştur. Çunkll 6100 gazeteci, 
bu adınlara, me ru zevcolcıri 
11f tile bu mirası b rakıyordu. 
Bund n b şka, bu kadınl rın ana 

ı:ı oldukları ve biribirl rinden 
b beniz olar k Coo Biyer1 iic 
v!eı:ıdiklcri anla11lmı1hr. Bu va• 

ıiyet kar~ ı ada iıia içinden çı· 
kamıya~imı anhyan Noter, va· 
ıiy tnam 1 rl mahkemeye • rmi,, 
kadml r ır. hkeme huzuruna 
ç1kmıılard11. Fak t hiçbiri diğeri 
1 bind fed kdrl k yapmak iat 
memiştir. 

Halbuki mahkeme, bu parayı 
bu kadınlann ar sında taksim 
dcrck i~in içinden çıkmak isti

yordu. Sonra bunlnrıo ana, kız 
olmoıı da hukuki bir Y zlyet 
dtığurmu~tur. Zira, bir adamı:ı 
horu nası, hem kızilo evlenmesi 
kanu~en mllmkiln değildir. lngiliı 
mahkemesi, vak1ay1 çapraşık bul
muş ve m seleyi balletmeK Ozere 
lngiliz ihtiyar hlkimlerl Mecluiu 
• vketmiştir. 

Bir lnglllı seyyah kadın, bu 
y z halya'yı ziyaret etmiı 

_K_e_st-ir:_m_o_• Ye otuz beı fngi-
Yoldan Gi· li~ liraa·na güzel 

bır aaat aatın 
den Adalet lmııtır. Kıymetli 

bir m 1 edindiği kanaati ilo 
memleketine döner d8nmcz bu 

atı ıigorta ettirmek iıtcımiştir. 
Fak t bunu muaycno eden mU
t h 1tıslar, ualin nihayet Ye 
az mi olar k bir lngHiı lirası 
edebileceğini bildirmiılerdir. Bu· 
oun Ozerine kadm, ltalyan B r 
l'ekili M. Mu!olhıi'ye bir mektup 

yı:.zmı~, dOnyanın hiçbir tarafanda 
bu kadar kıyasıy dolandıncıhk 
yapılmadığını vo bu kadar mahir 
dolandırıcılardan mllrekkep bir 
milletin baımda bulunmanın ıcref 
Yer miyeceğinl bildirmiştir. İngi· 
liz kadını, ilk poıta ile M. Muıoli· 
11i' den bir mektup almııtır. M. 
Muıolini, bu mektubunda. dola~ 
d rddığını iddia ettiği otuz dört 
lngiliz lirasının bir çek Ue gö~ 
d riJdiğini Ye bir adamın hare
k tine bakarak bOtlln blr millet 
hakkında böyle bir aiJr bir hO
kUm Yermenin doğna olamıyaca
tını bildirmittir. 

lngiliı kadını, 18 ti kendiılne 
ıabın dUkkAocıdan bir mektup 
almııtır. DllkkAncı, bu JOıden 
ticaretten menolunup hapH atıl
dığını bildiriyordu. 

-- TAKViM 
GUD CUMA Ka11 

A 

v eyogu 

-
Arndan kırk tene rlbl uzun 

bir z. man geçliği için aymı, 
gUnllnO ııhhatle hatırlayamam. 

Fakat, vak'a bugün olmu 
Eibl bntun heyecan ve canlılığile 

aklımd dır: 
308 eneı.ıinin ıoğu bir luı 

geceıi idL Ortalıkta, dondurucu, 
müthi; bir kar kıt hüküm ıürll
yordu; insanı iliklerine kadar tit• 
ret n buılu bir nefes koca ehrl 
baıtan, baıa )alıyordu. 

O aktıam sarayda nöbetimiz 
olmadığından ilç ya•er ar1'ad 
geımiye çıltmı tık. Sar yın kas
vetli muhitinden bir an ol un 
uzak kal rak kendi Alemimizde 
eilenmek, bir.i hayli neş'el ndir
mişti; biribirimizle tak loıar k 
ilerliyorduk. 

Hıri tiyanlann yortu gllnUno 
raıtladığından ortalıktaki dondu
rucu oğuğa rağmen Beyoğlu 
mUthi lu,Jabalıktı. Sokaklarda 
halk kilmeleri kaynaşıyor, .. C d· 
deikcbir n l b ıtan, baıa kaplı· 
yarek akan insan ı ilerini atlı 
tramvaylar, k ıkin boru aHlorile 
yarmıya çahııyorlardı. 

Bird nbircı Galataaaray knr • 
kolu tarafından g11len tabanca 
ıeslerl bizi olduğumuz yerde 
mıhladı. Tabancaların Hrt tarra• 
k lan Ortiltillü akial r bırakarak 
uğulduyordu. Koca Beyoğlu bir 
and karııtı. Caddelerden taşar k 
kaynaıan halk dalgalandı; mUtbio 
bir panik baıladı. Eneli birkaç 
ağ zdan çıkan bir ke~ime, yıldırım 
aUratile intiıar etti; l>lrkaç 1&niye 
içinde, telAıla 1ağa, ıola kaçıfan 
balkın ağııuda ıağtr bir uiultu 
halinde tekrarlıınıyordu: 

- Gcliyorl .. 
Bu umumi korku Ye beyec n 

içinde Beyoilu hercDmerç clur
ken meyhan lerin bulunduğu 

31 3 MART 933 l l .> - -
rahk bir ıokakt n, linde bir 

Knrad ğ tabr nc sı tutan bir zabit 
ı fırlamış, Galataıuır y karakolun 

.Aıabl 

a • Zlıkade ·~· 
Rumi 

18 • Şubat • 1348 
giden tarafa tcvcccUh ctmiştL Kee 
mcr kay şından arkan enli kılıcı 
kaldmmlara çarp rık bütnn hızilo 

Voklt 1 Eunt vasatt Vakit/Ezanı •H•' l koıuyor, korkudan 'ağa, so!a 
Gllm:t ~ 6'."33 Alqaıu ~ IBô, kaçışan halka tabancaıını çevire-
Ôil• 12. 2.1 Yaıaı ı 30 19 aı rek "Padişahım çok yaşa/ ••• ,, 
lkiııdl ıs. 34f lmeak JO M 4 54 j Diye haykırıyordu. 
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SO ~ PO~TA 

• i USAH BE 

t r .•• ,, 
orku e Çalkanıyor • 

çın 

kan ~anatJna dönmOı ola11 bu 
ad m CSntıml\zden geçerken Dç 
orkad f !; ayriibtiyarl irkildik. 
ÇUnkl bu zabit, Osküdarı. Cemil 
pehlivan lıminde tanıdığımız bir 
piyade yllzb oı ı idi. 

Cemil pdıliv n, hemen her 
adımda "Padişahım çok yaşa,, 
nürnları atarak Boğo.r.keıcn ıo
kağı içinde kaybolmuştu. Biz, Uç 

rk d ş Cemil pcb:ivanın çıktığı 
ıokoğın başmda yığılan k l b • 
lığa doğru ilerledik. Burad kar• 
Qılnştığımız manzara çok fecidi. 
Resmi llniformalı bir poliı ko
ll'İseri boylu boyuna kaldırıma 
uzanrnı!J, yaralarından akan bir 
kan gölcllğll içinde çırpıncrok 
c n çekiıiyordu. 

Kaf mız bu feci cinayetin 
taze iotıbalarile dolu bir halde 
ıaraya d6ndilğUm6z zaman hayret 
ve heyecanımız bOabUtUn artmıştı. 
ÇUnki, bu korkunç cinayeti işli
yen Yfızbqı Cemil P"hlivan, 
Yıldıı ıareyınm muhafız kuman• 
danl rına mah uı dairede mUzey• 
yen bir odaya misafir edilmilti. 
Muh faza altmda değildi, Bun• 
dan başka bntno ıaray yaver
lerine, Cemil p hlivana hllrmette 
kusur etmemol rl ıiddetle tenbib 
olunmuştu. 

işte bu ıuretle; ıahidi oldu
tumuz Beyoğlu facia!ının kahra• 
m nı taraya yerieıtikten ıonra 
·elvelcli aki leri Giinlerco dee 

vam ed n cinay tio blltnn lafai
IAhm ktındiıinden i>~renmhtik. 

Cinayet geceıi Cemil Pehli· 
nn yanında iki arkadeıiJ• Bey. 
oğluna çıkmıştı. F kat, hangi 
birahane~e veya ejloncce yerine 
oturdul21r1a, Beyc:ğlu poliı komi• 
ıerlerinden Nasuhi Bey kar ıla• 
rana dayanın f; 

- BA iradol eniye memnu
dur!. 

lbtarlle rabatlannı kaçırmıştı. 
Nih y t ıabn tükenen Cemil 
pehiivan, yine kenar meyhnne• 
lerdeo birinde otururlarken kar
ıılarına, .,bA ir dei eniye m mnu
dur., ibtarile çıkan zavallı komiseri, 
ı5ıUnil tamamlama ·na mc1dan 
vcrml'lden yere aermiş vo bizim do 
ıahit 1 olduiumuz ıeldl do, .. padi
ıahım çok yaıat,, naraları tar k 

Yıldız ıarayındakl hamisi, •tkfncl 
fırkai hümayun kumand ~ı mllşlr 
ıcvket p ıa,,ya dahaltJt YO il.le~ 
etmişti. 

Cemil PehliYan; MUşlr ŞeYket 
Paşan'"ın horoz dlSğDşllne Ye 
pehlivan gllrcşine çok meraklı . 
olan o .. s yel padioahl· 

de ,. beş St.lıe lçindo ç vuş
luktoın ferikliğo yUkaelcn o~lu, 
•yaveranı hazreti ehriyartden 

ferik Cavit paşa,, ilo 11kı, fıkı 
hbap olduklarından 1arayda 

kuvvetli bir himaye görmOf ve ne 
adli mahakim, ne de divanı harp 
ıarayda mUreff eben ikamete me
mur edilen €emil pehlivan yan 
bakamamı b. 

Cinayctetin Yukuundan ıonra, 
bittabi Beyoğlu mutaıarrıflağı 
emrindeki zaptiye teşki:Atı, hafiye 
grupları, takip kolları, taraf, ta
r f geniş bir araştırma işino gl· 
ri miılcr. Nihayet, iıin ucu .. Yıl· 

dız ı rayıı hlimayuo,,una dayanınca 
hllnl·Ara •maktul derdeıt edildi, 
katil aranmaktadır." jurnaLm 
arzetmekto karar kılm.ılırda. 

Cinayet hakkındaki ıorgu. 
ıual ve tahkikat hu!Aaa edildiği 
zaman .. zatı melaik ııf ab cenabı 
zıllullab" ca her ıey mali\mdu. 
Cemil pehlivan yedi ay kadar 
"misafiri ha11ı tacid rl,, olarak 

rayda alıkonulmu tu. Bil' gUn 
Cemil pehlivanın bamiıl mUıir 
Şe ket paıa busura çı arak: 

- Naauhi kullan &ldi11 pa• 
dişahı llempenab efendimiz ••i' 
olıunlar. 

Diye Cemil pebli\faD için ıe
faat dilemiı Ye mahamiainia 
bir derece terfiile beraber hOrri
yetini do koparmıya mu•aff ak 
olmuıtu. Çok rariptir ki, yüzbaoı 
Cemil pehlivan "mazharı af v 
atıfeti ıeniyyel cenabı tacidarl" 
ol rok binbaıı rütbe ile araydaki 
sUılU oda ından tahliye edildiği 
glln, "yavcranı haueti cib oba· 
biden" bir yllzba§ı da, Galat da 
bir birahanede oturduğu hafiyee 
ler t rafından jurnal edildiği için 
süngülü muhafızlar ara11nda ılir
güno gönderiliyordu. 

Naklcd o: Alım t Naim 

Mart 

~ f Bilmecemiz : 1 
Geçen Bilmece 
mizi Doğru 
Halledenler 

( DüakG aGıbadan mab ) 

AlbUm •lacaldar: 
lıU\nbul kız Ortam kttp taleb ..... 

don 256 Makbule Tabir, 1etanbnl .. 
Ortamektebl Uçtınetı ıınıf taleb len4ea 
41 Nec A Yedlkule tramny oad4tll 
45 No.la hanede GUıln, F..ıenköy bamaa 
ıokak 'lJ NoJı hanede Ollıln Sa"'9 
1ataubal UçUneU nkmekte!' tAlcbeıln .. 
184 Vedia, l\ırılı:lı:ale tıp& fatırl .... 
3 23 Muhaioe, Maltepe Aakert llilllll 
o o uncu sınıf talobeaiodcn 2~80 HUe~ 
HOıırıü, YetilkOy 1ncl SUha, htruaa.at 
kız Ortamektel>i lti5 Saime Hanna w 
Bıııyler. . 

Muhtıra defteri al ca lar>ı 
Ankara lııkı Ap llkmoktcp be9lul 

ırnır talebesinden 176 elu, lst n~ 
kız Ortamekt.bi talebulndon "-' 
Nazmiye, Salihlide Altın ord u llkmtll• 
tep talobeaindeo 4a3 Sall~ Ankala 
llkmektebi OçOncQ aınıf tal ebeain411ıt 
Hoıaan Turgut, Ankara Yeni i1aW 
Memurin 110\ak 7 No. Tuğrul, latantljl 
erkek liaeai tat.ılH!aindon 497 111• • 
H ilAI, lstanbul kıı Ortı.mektep tı.ltllet 
&inden 691 P raye, .Adilpnan Sa~ 
Hanım llkmektep ta eluısinden 170 
Fehmi, Ankara fcaret mektebi tale. 
bealnd~n 123 Zebra, Kab tJı er 
lise•l talebesinden 698 Zl\bto, lı 
bul K. o. ll. 8 Unca ıınıf 241 F...._ 
Hanım TeDeyler. 

Bfr r kitap alacaklar: 
Anlu.ra lnkıllp llkmokt«ıp dördü ... 

eınıf talebeılnden HU Be:kı SeJİ, 
Iııtanbul kız Ort:ımektep talebe fndta 
176 Nou hat, Beyoğlu on betinct Dit 
mektep be9lncl ıınıf talebe ln .. 
Tovfik Mustafa, lııtanbul &rko muaUlta 
Ortıımektep 2 inci esnıf talebeılndıll 
48 Behçet, Dlyarbeklr'de Sabri B. o 
ALdullah. OıllUdar Ort:ıımektep E • 1 
ımıiı talebesinden 496 ıtuıaffer, Aıık 
lllmar Kemalettin mektebi eu.ıf 4·t 
1 talebealndeo 109 Ayhan, Ç 
Şucaettln mektebi talebesinden • • 
s~uıhattln, Anknra ismet Paı 
enatitoaQ A 111btııl talebesin den 
R .. b·a nııaeylu, Gı loobevi Ortamekt19 
talebesinden CelAI Ş i B y 
ilanım tar. 

Bir .. kartpostal tacekf a 
Istanbul kız O. taınektep t al beıdiP 

don 132 Hadlyı Ra,lt, &llhll Altla 
oıdu ltkmektep bosiııcl ıınıf talııa. 
ıtndon 419 llamıll, Bryoğlu Rw 
mektebi talebeııhıdon S No.h Klrllf .. 
Aepalopulo, Saliha belediye 1 Ra 
Hanımın kerimesi Melfılıat Esıa 

Ietanbul kız llttıııl talebuindon 
Aliye, letanb11l lıı kılAp lla&ei t:ılobodlııiit 
don 425 Orhan, lıınit llkmck etp 
beıi ııden J\ılıuç Anlan, Samat)'a 
1:9 uncu llkmekt•p talcbestnden 19l 
11c1~bat B•san, btanbul 29 uncu 
mektep taleheslnden 19.J Salih, Bele 
erkek O:tamektep tıılebealnden 80 No.;11 
M. Nuri, Adana muhtelit Ortamoktlf 
talebeııinden 71 No.h Rasim. latanı.,ı 
kıı Ort"mektep tateb-Oılnden l ll 
Muauez, Anlaı.ra İn• ıl~p mek 
OçüncU ımıf blebe ir:den flS9 BUi 
Ankara Oaıl llkmektep t lelı sin 
649 Selma, A·ılı.ara Sanat m(lkteM 
talebeılnden 185 No.h Ram ı n, A 
ray Pertevniyal füeei tah be tnden 
Comal, Menin Çankaya nkmok 
taJebea'ııden 405 Ad l .. n Supbi, latauMI 
kız Ü"tamıkt.,bl ta:ebeelnden ~ıs 
r.a fer Ari1, Takıiııı'de Sen JanlJ 
llkmtıktep taleb&Sln den Hallı Sı 
Ankara lnblaarlar mUdOr yotindo :M 
Bey oğlu Needet, Arıkar Tace 
llkmektep talel•eeinden ~68 Snba 
S alihli Kırvell 1 kmeı.tep talebesin 
S4 Süheyla, D ızç• Namık Kuilıl 
llkmok.tep bhbı!ıiudeo 14ı8 Atneddl• 
Ankara lımet Paıa kıı. Enııi iüeU t 
beıinden 61 Hacer, Ataıob. r llkınek. 
tnlı.:beaieden 8.-!ti •·aımo, DUıçcı Na 
Keınal llkmoktep talebeııiıı den 06 F 
riye, Ankara lltekın mektebi tıı.l 
ılnden 104 Türkan Avni, Pertovnl 
liaesl tal Le inden 74 A. E nver, 1ı 
Yenl Turan mektebi tAl"beainden Bil 
Faruk, İstanbul erkek liı;esi talebcı 
den 510 Fikret., letan bul erkelt Ha 
talebesinden 6,;9 J\ej .ı Ktımnl, Ad 
5 kluunusaul l!Kıntık ep tıı.Joboe1n 
Nomilrn, Ankara orkd, lleosl talebe 

(O vawı 'l iD ' aayfad• ) 



a Mart 

Ziraat Bilgisi 

Koyunlarda 
Dalak 
Hastalığı 

Bfı.fl :draaı huıuııund&ki 

mtlf'k.Ullerinh:.l ıorııouı.. 

Son Poeta'nın 
•Clftçh ıi •lr.1 gtıçlUkten 
kurtaracaktır. 

Memlekeliıpiıin birçok yerle
rinde ezcllmle Meriç, Samaun 
havzalarında çokça bulunan bu 
butahk her aene aayılı telefat 
'erir. Fen lisanında .. Antrakı,, diye 
tanılan iıbu haatalıia Frarıs ı.lar 
111 Şubon • Türkler de .. Dalak" 
hHtalığa deıniıludir. FilhakH<a 
laaatalığın g6ze çarpan arazi ka• 
oın ıiyab bir renk iktiaap etmo
ıi ile pıhtılaıması, Ye dalağ n 
ıiyade bGyUme1i Ye katran &ibi 
çarnurlafQJaııdır. Hastalık bir 
mikroptan ileri reilp bu mikroba: 

.. Basilllı antraaiı ,, denir. ı:fa
lak mikropları bay•anların gaita 
Ye ifrazatı ile mer'alarda toprak 
•• ctlara bulaııoca ıeklini de
liıtirerek mukavim bir bal alır
lar. ( lspor) bu takdirde aenelerce 
yqayarak b8yle yerlerde otlayan 
koyunlara baatalığl ıcçirirlcr. 
En ıiyade rutubetli, ıu tutatı ba· 
taklık arazi, Dalak haatalığınıa 
7ataj'ıdır. Bu ribl yerlerde otla· 
blan koyunlar, otlarla beraber 
mikroplan da aldıklanndan hemen 
laer Hne dalak baatalığı g6rnlnr. 

Haatalık haricen de kolaylıkla 
tanılabilir. Çobanlar koyunların 
burunlarını aakmak ıuretile bay• 
Yanı lıetirler. Haıta hayvanlar o 
laman kanlı bir aidik iterler. Ma-
mafih ha1taJ:ğın ıeyrl birkaç gUn 
olduğt1ndan telefat ile de anlaşılır. 

Yağmurlu Ye .elli ıenelerde 
haatalik daha aiyade s•alfloyerek 
bnton mcr'ayı kaplar. 

Solucanlarda toprak altına 
lran,an mikroplan yer yUıllne ÇI" 

kanrlar. Böyle yerlerde birkaç 
lene koyun otlatmamak zaruridir. · 

Dalak bnıtalığı bu haatalığa 
lutulmuı koyunların etlerini yiyen 
lnaanlara da geçer. Haıta hayyan
ların derileride mikropludur. 
Hatta bu derileri tuzlamak, ku
rutmak ta mikrobun hayatına 
nıne11ir değildir. Binaenaleyh bu 
derece mukaYİm bir mikrobu o
lau bu baatalığıo 6111lerini iki 
IDetre derinliğindeki kuyulara 
ıammek vo kireç1e 6rtmek ıarttır. 

Dalak haatalıj'ı bir ıilrüyo gi• 
rlnce aı ıaınanda çok telefat 
Ycrir. Buna kartı koruyucu aııJar 
icat olunmuıtur. Tedbirli koyun
cular ber ıcne ilkbaharda bulun
dukları yerin baytarın• mDnca• 
atla koyunlarını •ı:labrlaraa hat
talık &örmezler. Her aeno aıılan• 
inak ıuretile koyunların mukavc
Dıet kazandıklan bittecrnbe ar..la
ıdauıtır. 

Torkiyede iki tllrlD dalak 
11111 kullaoılmaktadır: 

Biri Pastör ml1e11eaeılnce ba
sırlanıp anupadan ıelen qdar, 
diğeri de Ankare Ye Pendik la
bnatovarlarında yapılan aıılardın 
PaaUSrUn •tııa iki dafada yerli 
•f1lar bir dar ada kullanılır. Bu 
•ıılarıa bir aantimetre ml.ı'abı 
ıekiı koyunu aıılamaya kifi gelir. 

Aşı koyunun art bacaklarının 
iç yllz Dne Ye deriıjnin araıına 
( Dahili edimme ) taranga edilir. 
Bunun için o mahallin evYelce 
tıraı edilip ıilinmiı olmaaı lazım-
dır. 

Aıılanan koyunlar erteal ,. .. 
Deye kadar hastalıktan muafiyet 
ka.Zanırlar. 

Koyunculanmız, haynnlannı 
•tdatmakla beraber bulaıık mer' 
alardan uzaklaımah, ıulak araziyi 
liraatle iıllh etmelidirler. Dalak 
baıtal ğınıo hUkQmete ihbarı 
IDecburldir. - Çltteı 

20 SENELiK HASRETLİLER.· .. 

Emine Hanımın Altı Yaşında Evlitlık 
Diye Verdiği Kızı Nerede? 

Senelerdenberi Ayni Şehirde Yaşıyorlar, Fakat Ana 
Evladını Ve Evlat Anasını Bir Türlü Göremiyor ... 
Yirmi ıenedir biribirlerinia f 11Sıterf diye yalYardım laanım, 

haaretliğinl çeken iki ana eYll~.. fena halde tatalamııb; 
Ayni ıehirde yaııyorl•r, fakat - Bizde yok.. Yok biıde 
ana evlidım, eYllt anaaını ıar.. Hnln kııan.. Deyip duruyordu. 
miyor. Niçin mi? Onu bendea Ailamıya baıladım: 
değil, ihtiyar ananın ağ'ıından - Allahan dediji olur, ha-
dinlemek daba doiru olur. Emi- ' nımcıtım.. ÔldO lıe de kaldı 
ne H., bana yanık yUreiinia der- ı.. de bana haberini Yer? •• 
dinı ıöyle döktD: Hanımefendi, ne öldll diyor, 

- Biı aııl Dedeataçlıyız. ne kaldı diyor. Anladım ki ne 
Kocam saraçlık ederdi. KimHye kadar ıöz yap dlSkaem, bana 
muhtaç of madan a-eçinlp ridiyor- kızımı ıaıtermiyecekler. Daha 
duk. Balkan muharebHi kopunca birkaç defalar el albndan lıkan-
bizim de ağzımızın tadı kaçtı. dil ettim. Hepıl fayduıı oldu. 
Bulgarlar bir gece evi bastılar. Rukiye Milzeyyenciiiml benden 
Kocamı alıp s:özllmlln ISnilnde Eınine H. bucak bucak kaçırıyorlar. 
parçaladılar. Zahir ecelim gelme- Aradan tamam yirmi mene 
mİf. Ben nas laa kurtuldum •• Ruktyenln kim bileceldd nerede gcçtL Alta yaıında baraktıjım 
oğlumla kızımı yaoıma alıp bir olduğunu.. yanucuğum ıimdi tamam )'İrmİ 
Rum kiliıeıine ıığınabildim. Ta- Fakat bea aramaktan uaanma- altaımda. •• 
mam on glin bu kiliıede aç dım,Nibayet bir glln KaııJtoprakta, Ben daha yqaum, yaıaaım 
ıuıuz, kapalı kaldık. Katliamın lblamur caddeainde bir eYde kaç aene J•ıarım? eYlAdımı bir 
arka11 alındıktan sonra meydana oturan ZOhtO Paıa lıminde bir kere doya doya ıısr.yim, yine 
çıkarak bir mektebin boı odaıa- doktor olduğ-unu haber yerdiler. onların olıun. Rahab iyi iıe, 
na yerleıtik. Oradan bizi kaldırıp insan ıora ıora klbeyi bulur- kenc!I keyfim için kızımı, alııtığl 
Çaoakkalcye ıönderdiler. Bize muı ben de lhlanıur caddeainde, evden ayırmak istemem. Birkaç 
bir cami ıöıtermiılerdi. Orada Gazhane karıııandaki e•İ elimizle ay eYvel, Oıkl\dar Milddeiumu-
yatıp kalkıyorduk. Yatıp kalk· koymuş ıibi buldum. mllij'ine bir iıtida ile mOracaat 
mak.. itte hepli 0 kadar... Çilo- Yanımda bir kaç ahbap da ettim. yanıma memurlar katarak 
kD yeyip içecek paramıı yoktu. yarda. Hep beraber kaFIJI çal- beni eye ıoktular. Fakat burada 
Satmadık bir ıey bırakmamııtı':D. dık. Ben kendimi tanıtmlyacak, bana ıöıterdikleri kızlana ipnde 
Tam bu ı·kıntılı gOnlcrimde idi. misafirliğe sıelmiı fibi bir kenar- Rukiyeciğim 1okta. 
Bazı beyler, evlAthk aramak için da oturarak kııımı 16rec•klim. Sonradan anladım ki onu ba,. 
cami cami dolaııyorlardı. Fakat doktorun Hanımı beni ta- ka bir eve ı~ndermi,ler. Bu 

Gelip benim kızımı da ı8r- nıdı. Tanıyınca da renkten ren- hasretlikle eYlAt delisi bir kıd.n 
diller.. Ruki)eciğim, daha o u- ge girerek fena halde bozuldu. oldum. Yolda bir yotiımlı kıs 
manlar, alb Y•tında Yar, yok.. Kız mı k•nardaıa )dSteden alire- a-~rtem, .. Acaba benimki mi? • 
Zuhuı Pap iıminde bir doktor bilir miyim. Diye boı yere etra• diye yUztıno bir kere bakıyorum. 
için onu benden evlAthğa istedi- fıma bakındım durdum, no mUm- Eıkiden konudan komıudan 
ler. Vermem deaem, çocuğu boy- kilo... burnunun ucunu bile i6.. hiç olmaısa ıelAmını olıun ılıyor

termediler. numa alacıığım. Kendim aç, dum. Kaç HDedir ne ullm, De 

k Bir kaç rftn ıonra, bu 1efer 
çıplak ltalmıtım, ıararı yo •• al k ıubah. •• 

y mz batım• te rar ıittim. 
Fakat dllnyayı yeni ıörmiye içimden: Yalnız geçenlerde birbi • bil-
baılıyao körpe kuzuyu da aç, h mem tabi bilmem yalan • .. Ah, 

? - Belki mer •mcte netirirlm f 
ç.ıplak bırakmak doiru mu 6 anac tım., Kimbilir ne haldedir?,, 

dedim ne oluraa olıuıa ifl kendi-
Cammdan can koparır ıibl diye onun da benim içiD ajlac:lı-

lerine açayım ••• 
Rukiycciğimi bu ZühUl Paşa Dedtjina ribl de yıphm. Yu- tanı haber vermiıti. 
konaaına e•lAtlık Yerdim. Fakat k b Biı b6yle ana e•llt daha •• • · karı çıkar çı mBZt anımın ayak-
bir tart koımuıtum. Çocuğumu larına kapandım: umana kadar atlaıacaj'ıa 1 ,, 
ne zaman iıtersem ıidip gare- _ Kulun kurbanın olayım, Emine Hanımın acıklı mace-
bileceklim. Onlar da buna kar- Hanımefendiciğim... ElAdımı, ba- ruı burada bıçkınklar araıında 
ıılık : na dünya r6zile bir kere olıua b-Oğuldu. * * 

- Elbette, dediler, anaa 

değil miıin·r' Gısrmek te hakkın, Abdu··lhamit'ı·n 
lpDp okıamak ta.. 

Birkaç ıDn ıonra doktor 
Eziney• giderken bizim camıe 
ujradı: 

- Kızına ı&yle bakıyoruz, 
b6yle bakıyoruz. Sen biç merak 
etme 1 diye birçok teminat Yerdi. 
Ben de ıazllmllD 1apm ipme 
aindirerek : 

- Allah tuttuj'unum kol•J 
getirainl Diye dualar ettim. Dok
tor ılttL 

Ertesi hafta, pnalılraledea 
Gelibobya ıiderken yolda haber 
aldım ki kızımı alıp lıtanbula 
ıötllrmfttler. Sefalet yllzllnden 
yaptığım lf •, çoktan piımaa ol
muıtum. Bahtaız yanucajıma 
kimH ana11 gibi bakamazdı. 

Ah. ben nasıl oldu da Ruklye
ciğimi yabancılara tellim etmlJ
tim. Elin evlldı lnıanın kendi 
e•lidı ~ibi olur mu? •• 

Artık deli aeyyah gibi idim. 
Bat vurmadık yer bırakmadım. 
lstanbulda tanıdık, bildik kim 
varsa mektup mektup OıtDne •• 
Hiçbirinden ceYap alamayınca 
kendim kalkıp tıtanbula eeldim. 

L.taabul bu.. Koca memleket.. 

Mavi 
Elması 

AbdOlbamlt'ln elmaı •onek
ılyonunda meYcut mllce•herler
den olup maYi taş denmekle ma• 
ruf olan elmal, Yıldız aarayı yat· 
ma1ındaa ıonra Avrupa'ya ıötil-
rlllmllı ye aatılmııtı. Bu tq, ıoa 
umanda Loodra'da bulunuyordu 
ye ıatıhta çıkaralmıth. Fakat bir 
mOddet ıonra tıı mezattan rerl 
alınm ı ye aablbi elmaaa ıatmalr 
latemediğini illa etmiıti. Verilen 
malOmata g6re mavi elmaa. e .. 
rarenriı bir ıurette ortadan 
kaybolmuıtur. Çalındıfı mubak• 

lakhr. Hatta çalan adamın kim 
olduğuna dair bir takım ıllpbe
lcır yardır, bu adam ıenıin bir 
ecnebidlr. Taıı satın almıya talip 
çıkmıı, fakat alamayınca ıon 
derece mOtoeuir olmuıtu. bun

dan dolayıdır ki taıı çaldırdığı 
ıannldiliyor Ye bir kadın vaaıta
ıile lngiltere haricine çıkartbja 
tabmiD olwauyor. 

l Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

( Baıtarafı 6 ı.cı Nyhda) 

den 441 Ntlıbet, Dar.çe Aımımtllt ttk 
mektep talebutnden Sl Kemal, Ankara 
Necati Bey llk nıek.tebl talebealııdeu 
24S Sadi, KaragOmrtık 2'1 inci llkıııek• 
tep taleblinden l~ Bahri, Ankara 
Gaıl ilkau~ktebl t&lebeılnden 16~ SO
leyman, Buraa Maliye icra Memura 
Ri flU Be1 kısı GUı.ln, Eyflp Ortamek.· 
tt-p talebesinden 1-84 Halit, FerikOy 
Pllıa mabıılleal Mlralayk&mll~y eokak 
! No. da Basan, BPtiktat rum mekte
bi ıolı:ağı 16 No. b.ııede Mehmet, Ka• 
rıgUmrtıkte 27 IHI Jllımtlı:tep talebe
ıiudeo Cı81 Pak :ıe, lıtanbul birinci 
llkmektep talebeılnderı 248 Sabahat, 
lıt•nbul iklucl mektep laJ..lıulnJen 

t28 Cabide, Çemberlitq Doğramacı 
ıokağıoda 1 nuınarad~ Nejat, Beyot
lu Eıayan mektebi talebe:.luden Koko 
BoYnanyan, Ak.aray Şeyhoıman ıo
kağında 9 numl4rada Zebra, Jıtanbul 
kız Ortamektebl talebesinden 200 
llaclde, Ankara ııımarkemalettln 
mektebi taleb ıloden 843 Mur.affer 
Atıf, Adana erkek Uııeal talebesinden 
8.J Oğuz, Eııld9eblr Temyiz Mahke
meei f.ıaıuııdaı.a Ahmet 1''uat, Adana 
Seyhan llkmektep talebealnden 231 
Hamza Salih, lstanbul 44 Uncu ilk· 
mektep talıbtılndeD 863 Kemal Bey 
Ya Hanımlar. 

1 Çocuk Beslemek 1 

Yeni Doğanlar 
Nasıl 
Beslenir? 

Do§'umdan Od , ...... k114arı 
Bir ananın Dk ftliful beb• 

tfni kendisi emairmelctlr, -
ılltQ bebeie aittir H bebek lem 
yarablmııbr. a• fOCGiaaa •• 
zirmekten ancak held•I• taftlıt 
7eıile •azıeçebillr. 

Sun 'I lrda O. bealenea '99 
culdarda 610m ana .Otile bal• 
nenlere Diaıbet• c11rt defe 
fllladır. 

Ana ılltile besi ı 
Tabii aıklette (3 IC. IS) p.) 

doğan bir bebek her Ilı eaattı 
bir emzirilmelidir. 

Emzirme aaatlerf ı 8, 1, 12, 
15. 18. 21, 24. 

lık ayd• çcca(I pce J•rlll 
bir defa emzirilir, Ddacl •Jda 
( debil çocuklar allat••• ) aiti 
meme klii ıelit. 

Emzirme mlddetl ı 
Her emzirme 10 • 15 dakika 

deYam eder, pcuta w iki 
meme mUnaYebe Ue .. n • .u " 
iyi nef eı alabUmeal lclD ~araa 
deliklerinin kapaamamamaa .W.. 
kat edilmelidir, t.ekimlD taftl,... 
olmakııııa çOCllfa .... .. 
bqka hiçbir feJ ftl'llm ... cllr. 

Her emzirilifteld lltla mik
tarı ı 

Bu miktar ~aa tarblm• 
ıile anlaııbr. Eter bebeiia •eal 
muntazaman arbrona aıcla kail 
2eliyor demek oldapndaa ... 
zirme mOddeti artbrılmamala ft 

çocuk haftada bir defa tarbl
mahdar, ıu cet..t. clikkat eclinla 

Emdrnte a4e41 Kllı:tar 0r. 

7ind rOno kadar 7 80 
1 ,, aya • 7 IO 
2 • • • e 110 
a • .. • e 120 
4 • • • 8 130 
5. • • 8 •• 
6. • • • 150 
7 .. • • 8 160 
8. • • 8 •70 
9 • .. " 8 170 

Muhtelif irda ı 
Ananın klfi miktarda ... 

yokıa çocuia 1 • 2 ••ıils w.1-
lebilir. 

Sun'I irdaı 
Ana çocutu- ........ Wr 

aebep tabb tuiriDde bt'l7• 
emziremezae ancak o saman k 
uıulo mtlracaat ecWlr, ,.kandaki 
cetvelde yaz.ı.. 1Utlerc:le .. 
Dç aaatte bir emir YWIUr. 

Miktar: 
Yq Emslk adedi • P• •P• -~ 
ıo.an• kadar7 -.-- M 7S 
ı .,.. • 7 50 .ao • 
2,. .,7 60 •• 
3 " " 1 • IO llO 
.... "7 90 ... 
s " " 7 100 • •• 
6 " " 6 ....... 
7 " " 8 ı• 
8 .. • 8 150 
9 •• .. 6 165 

Sat ıekerli • De tlau ....... 
bir parça ıeker) karıfbnbr. 

Dokuzuncu ayda ıocata te.1-
rlcen memede11 keamiye bati• 
ma1ıdır. Evveli bir, IODr& Ud 
emxik baı.folunar " bmal..,. 
yerine (bouillie) ikame eclilir. 

Bebeği ayda bir defa matlaka 
hekime göstermelidir. 

Snt: Kesilmemif, m btaı.... 
mıı, yağı alınmam .. ldrleam•mlf 
hali. ıilt olmal cLr. 

Dr. Kııdal 'Yap11all Y~ 





1 Mart SON POSTA 

İTTİHAT VE TERAKKi 
Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl tloltlıı ? .. 

......... -........ ............. Na•ıl Yaıatlı ? .. 
Tt.frika No. 81 Nasıl ôıJa? .. 

Cemiyet En Esaslı Kuvvetini Manastır 
Ve Havalisine Teksif Etti 

BDyOk bir fırtınaya taba•vOI 
etmek ihtimali olan bu rilzl&r, 
Avrupa siyaset mahfellerinden 

esmiye baıladığı zaman, merkezi 1 
umumi büyük bir cndiıeye kapıldı 
•• arhk, tqkilitını ıüratlo 
ikmale başladı. Rumelide ter 
kiJAta dahil olmıyan 1aln z 
bir ( Yanya Villyeti ) 
kalmııtı. Bu viJAyette kuvvetli 
lki cereyan vardı. Biri, Rumlann 
Yunanistana iltihakı.. Diğeri de 
( Başkam ) \'C (ltkiptar) iımindekl 
riı.li Arnavut komitcl~rinin mn ... 
takil bir Arn.ıvutluk teaia etmok 
ıevdası.. 

Birici fikri, • dalma ve her-
7erde Yunanistan hükumetinin 
•lyasl ordusunu teşkil eden • 
papaslar ve metrepolitler; ikinci 
fikri de başta firari lsmail Kemal 
Bey olmak fizero birçok ~eoçlcr 
idare ediy orlardı. 

Bu iki zümrenin damla damla 
akıttağı nifak ve fesat zehri, 
cahil halk xümrmnin hlsayab 
nzerinde gittikçe genişleyen bir 
kanser gibi, katilane bir teıir 
ya ıyor; as rlardatnberi tUrklük ca· 
miasma bağlaamıı olan fikirleri 
7auş yavaı uzaklaştırıyordu. Ma· 
mafib, gerek vilayet merkezinde 
ve gerek viliyete merbut kaza• 
larda bu cereyana uymayan bir 
ıUmre de vardL Bunlar, (evladı 
fatihan) denilen aslı ve nesli Ana· 
doludan ielmiş olan 6z tllrklerle, 
ayrıl ğ bir felAket tefldl ede-
ceğine kana t ıetircn bazı mll
ııevverlerdi. 

Bu mftnenerler, bir hayli 
umandao beri Avrupadakl genç 
Tnrklerin neşriyatını gizliden ilz· 
liye takip ediyor, benUz ıekil 
\'eremedikleri gizli bir dUşmanla 
milcadeleye haztrlanıyorlardı. 

1323 •eoesl 900Jarmda ba 
bavalide baıhyan cemiyetin teı,

kilih, biç bir maniaya maruz 
katmadan işe girişmiş YO az za· 
manda da bir hayli genişle
mişti. O senenin kAnunusani 
ayında bir gUn (Gercbcne ) 
kaıuı Jandarm• Kumandanı 
Ylhbaıı Hüseyin Bey, ( Ser
fiçe ) de bulunan tabur ku
mandanı binbaf' Nqit Bey tara· 
fından merkeze da•et edildi. 
Aldığı emre derhal icabet eden 
Hüseyin Bey, merkeze gidip te 
Naıit Beyle karıılaıtığı zaman, 
binbaıı ona ıu a6zleri ıöyledi: 

- Hüseyin Efendi!.. Seni. 
Çikonyaoi Bey (1) g6rmek istiyor .. 
Ragıp onbaıı, qkiyanın pusuıu.na 
uğradığı zaman, naaal mukabele 
etti?. Sen yetiıtiğin zaman Ragıp 
onba~ıyı nasıl kortard n?. Sana, 
bunlar. ıoracakbr. Şimdi &it.. 
kendisini gör.. benim de sana 
bunları •orduğumu söyle •.• Sonra.. 
rece de biç kimseye aörllnmede.a 
bizim eve geL 

Esasen makHt, ıon 13ılerde 
mOndemiçti. Ragıp onbqı meıe
lesi. idi bir bahaneden ibaretti. 
Nitekim gece, Hüseyin Bey, ku
mandan Naşit Beyin evJno gitti. 
Orada bir heyet tarafından cemi· 
Jet namına tahlif edildi. Ertcıi 
ıUnil de ( Gerebone ) Ye havali
ıinde cemiyeti teıkil etmek vaıi
feaile memuriyet mahalline av
det etti. 

Serez Mutasarn/ı Reşit Paıa 

Aynı zamanda, Kerebene de 
oolunan niza'.lliye yüzbaşısı Bekir 
Bey de Kozanada doktor Servet 
Bey taraf odan tahlif edilmiş ve 
ona da ayw vazif o verilmişti. Bu 
iki zabit, başbaşa vererek iıe 
başladılar. EvvelA o civardaki 
köylüler Uzerinde nilfuz sahibi 
olan Hoca İbrahim Efendiyi, 
sonra da askerı erzak mftteahbidi 
Debreli islim Efendiyi cemiyete 
aldılar. Kaaabanm MUftüsO H ca 
Tabir Efendi de tahlif edildL Ar
tık iş, yoluna girmiş.i. T eıkilAt, 
yavaı yavaş köylere doğru yayı• 
lıyor; henüz Yunanistan ve Ar· 
navutluk cereyanlarına kapılma
mıı olan Türklerle Türk muhip-
leri arasında bilyiik bir muhab
betle karıılanıyordu. 

Bu easıada, Almanya impara
toru, ( Korfo ) aaas ndaki pto· 
ıunda istirahate gelmiştL Bu 
rnBııaıebetle bükümet taraf ndao 
SelAnikteki ( Nümune taburları ) 
Yanya'ya ganderilmi,tL Bu tııbur· 

Çinliler Japonlara 
Pusu Mu 
Kuruyorlar 

( Baıtara'ı 5 inci tayfada) 

ahnman şOphHtzdir. Fakat Çin mD• 
dafaa• benilz •on a6:ııiloıl &Öylornif 
det Jdir. 

Japonya ve Adalar 

Loodra, 2 - Milletler cemi
yeti, pek yak nda gayet mülıim 
bir meıele karşısında bulunacaktır. 

Japonya, Mariyan Karolin, 
Mar•hal adaları gibi bOylik Ok
yanoa takım adalannda latediği 

gibi baz rbklarda bulunmakta 
tamamile ıerbeıttlr. Japonya, bu 
adalar ayeıinde Aıyayı bftyDk 
Okyanoa adalarına bağlayan deniz 
yollar nı kontrol altında bulundur
maktadır. Japonyı, uyıaı 1450 
olan bu adalardaki huıml vaziyeti 
dolayi8ile arzu ettiği takdirde 
Hong•Kong Ye Singapor lngilia 
deniz Uıleri Ye Avusturalya, Yeni 
Ze.and ve Kanada Panaır.a kanalı 
arasındaki müııakalitı kesebile
cektir. 

M. Herlyo Diyor ki: 
Paris, 2 - Sab k Batvekil 

M. Heriyo bir nutkunda deıni19 
tir ki: 

- Japonyanın ıon harpte mllt· 
tefiklcre yaptığı hizmetlerini, Uya• 
katlerioi, ilmi ve medeni nüfuz 

(1) Jandarma iteoıfklne memur 
kaıyaD sabili. 

· ye tesirlerini unutmayız. Ancak, 
bia clmhuri7etçi F r&IUlllar fPn. 

)arın muallimi olan ErkAm harp 
biobqwı Halil Sami Beyle tabur
ların diğer ıabitam, bulundukları 
yerlerde te,kilib kuvvetlendiri
yor, Rumeliniu bu köteıinide 
cemiyetin bir nOfuı mmtakaaı 
balioo kalbediyorlardı. .. 

Fakat cemiyet en eutlı lru"9 
Yetini Manaabr ve bavali•inde 
tekaif etmek istiyor, buradaki 
teıkillhn kuvvetlenmeaine ehem
miyet •eriyordu. Eaaaen Mana .. 
tır, feyyaz bir toprağa benziyor• 
du. Atılan her tohum derhal kökle
ıiyor, muhitine de menfaat temin 
ediyordu. TcşkilAt.n ilk rehber
lerinden olan torça mülhimi 
Kayserili Yusuf Ziya Beyin ( l) 
cemiyet tarihinde çok kıymetli 
bir hatıra teşkil eden bliyük 
gayret ve fedakArl ğı, topçu bin
başılarından Osman ye yine 
to \U mUlazimlerinden Erzurumlu 
( Dadaş ) Salim (2) Yüzbaşı Ki· 
ıım Karabekir (3) Levazım ikinci 
Şubesine Memur Seyfi, Mllmtaz 
Yüzbaşı Habip, Redif Fırkas.na 
Mülhak Müliıim Mahmut (4) 
Mmtaka Erkanı harbiyesine Me
mur, ErkAnı harp Kolığası Hnsan 
Tosun, Binlu şı Snlahattin Beyler 
gibi fikirlerinden ve arkadaıları 
Uzcrinc!eki nüfuz ve kudretlcrin· 
den iıtifade edilen gllzide eleman• 
lar saye inde bfitün Manastır 
muhiti, cemiyetin metin bir kalesi 
haline gelmişti. (Arkaıı Yar) 

(1) Aııkarad& Milli ltballt n tbra• 
cat Ş rketi mı r hhaa au ı. 

(~) Eskiıehlrde Tsyy re Mektebi 
M ldürll. 

(a) Env~r Bey Manastırda te9k IAta 
hat adığı z man, Uk içtirn~, :Khım 
B l in evinde ol mut cerniyetin niı.a.m· 
name,i ilk def' l urada okunmuıtu. 

(ı ı S irt M b'usu ve Milliyet ~aıe-
teıı eah p ve bafmuharriri Mahmut. 
Reycfendi. 

RADYO=--
a Mart Cuma 

l•tanbul - ( 1:..00 m. ) ıs saz 
(Kemal Niyazi B. n arkad 9ları), l 9 
Orkestra, :2J saz (Belkıs H.), 20.30 
Hanımlar saz h ıyetl, 2 .8Q Orkeı ra, 
aj ırne b.ı.berl ve ıaaat ayarı. 

Ankara - (1J53 m.) Saat 12.SJ 
dan 13.30 kıı.dnr Ankarap ılaı orkea
tr ~ı, 15 ten 17 kadar R Y&Sıti cUın· 
ht<t f larmonık or .. eetra.sı nııı untonık 
koııeerl, ı 8 doP 18.40 kadar alaturka · 
eaz, ı S,40 tarı 19.1'1 kadar gramofon, 
19.:0 dan 19.40 kı.dar alaturka aaı. 
19,4 ı tan f0.10 gramofon, 20 •• o ajanı 
hııı.ber}i!ri ve bava rapora. 

VJyana - ıa18,1 m.) 12.80 kon• 
ıer, 14,10 pllk konaerl, l?.45 muıikl, 
ı;1.so lıonıer, 28,40 ko ıer. 

L~ip&•I - (389,6 uı.) 7.15 jimnaa· 
t:k, 7,~ konıer, ıs konser, 17.30 
konur, il SJ kooıer, 23.&> haber n 
mu11 ki. 

Bükreı - '894,I m.) 18 plAk, 14 
pltk, 18 orkestra, 19.25 orke1tra, 
20.40 p)lk, d senfonik konıer. 

Roma - (441,2 m.) 20. haber 
21.45 korııer, ~:...U küuıedi, 28 kon~ 
1tr. 28.55 bab r. 

Peşte - (550,5 m.) 10.15 lıon-
ıer, 13.05 koı Stır, 18 Çıgan muılkisl, 
21 konıer, ~3 Çıgan nıuıiklsl, ~4 
haber. 

ıv.oıkon - (l 304 m.) 18.00 koıı· 
ser. <:> • l g l'ı:ce rıe9riyat. 

VarfOY& - (141~ m.) 18,10 ~pllk, 
16.50 p lk, 18 orkestra konser, 19. 5 
plA.k, ~1.80 kooeer, ı:S.40 pll.t. 

muzaffer olmaaı icap eden yeg4ne 
perensip ıudur: Muahedelere ve 
milletler cemiyeti miaakına hür
met Y• rİa)et. 

Sayfa 9 

1 rrflttre JllU111etl tnafnu~a" r.n 1 
es ••• Jıedlye edilen f'terln tereftmet 

ÇANAKKALE 
-226- Yaıan: Ct:ner:ıl Ogland•r 

Türklerin Miktarı 350 
Bile Değildi 

Burada kendilerine bir tabur 
daha iltihak etti. Border alayı 
o f6n akıama kadar Turgutçer 
me civarındaki mevzilerini muhcı• 
f a:ra etti fakat akıam •aat beıte 
oda Green Hill yani Y eıilteveye 
ricat etmek emrini aldı. Bu taar
ruz esnasında lngilizlerin verdiği 
zayiat 1750 kişiye baliğ olmuştu. 

Yukarıda izah edilen Yekayi 
cereyan ederken 48 ıaattenberi 

Tuzlu galon ıimalinde atıl kalmıı 
olan 9 uncu Skcrwood taburu da 
Hetman çayırının ıarkından ilerli
yerek lamall tepeye hücum et• 
mekte olaa kıt'ahn ıağ ve 
Damakçclik baymnda bulunan 
Anzac kuv\'etlerinin ıol cenab
larile irtibat teaiı etmiye çalır 
makta idi. 

1Ici gün evvel ba iti gayet aı 
zayıatla baıarabilmek kabildi 
f .ekat ıimdi o f.raat ta kaybol· 
muştu. Hareket etmezden eY. 
vel bu efrada yolda mukave
mete maruz kalmıyacakları 

ıöylenmişti. Fakat hareket eder 
etmez Azmakderenin her iki 
tarafandan ilerilemekte ulan 
Türk kuvvetlerine teaadilf etti· 
ler. lngilizlerin sağ cenabı 
dereyi geçer geçmez i eriye 
püskürtüldüler ve bu ıuretle 

Damakçelik bayırı ile irtibat 
teıiı etmek kıbil olamadı. 
Derenin ıimal tarafındaki bö
lülder Hetman çayınn a garbia
de 500 yarda mesafede bir 
noktaya kadar ilerileyebildiler. 
F a!<al borada da Tilrklerin 
ateıi ile tevkif edildiler. Ver
dikleri aıim zayiata rağmen 

o gün kil mevzilerini mu haf aza 
ettiler ve gece olur olmaz 
Kazlarçayırı me vkiiode, Azmak· 
derenin cenubuna doğru ~iden 
bir hat nzerinde ıiper kaımıya 
baı'adılar. Bunların bfitlln glln 
mevzilerini muhafaza edebilme
leri Türklerin 12 lnci fırkaaımn 
lngiliılerin 9 uncu kolorduıile 
Anzac kuvvetleri &irmoaine mani 
oldu. 

klreç•epa aırflarmdakl 
muharebe.er 

Suvlada timaldeki cenahta 
Jsnaral Wabonun harekata da 
iyi bir netice Yermedi. 

Kolordu kararı, Abanda, ıol 

cenahta bulunan terpidonun ••· 
bah ıaat alt da Kireçtep~ sırt• 
!arını bombard man ederek Jene
ral W abonun ileri hareketine 
yardım etmesi kararlaştmlmışh. 

Sat 7.30a doj'ru Jeneral Va• 
bonun kuvvetleri ilerlemiye bar 
ladı. Torpito tarahndan bombar
dıman çok isabetli olmuıtu. Bu· 
nuo için de ıırtlar.n timal tara• 
f .ndaki yamaçlarında bulunan 
kuvvetler bidayette muntaı.am 
bir ıurette Herleye bildiler. 
Türklerin bu ıırtlarda topçu 
kuvveti ve mitralyoz kıtaatı bu· 
lunduğundan ln ilizlcrin zayiata 
pek cuz•i idi. Maamafıb tepeye 
yaklaştıkça Türklerin mukavemeti 
ıiddetlendi ve İngiliz kıta ta ol
duğu yerde kaldı. 

Fakat tnrk kıtaatı hennz tak
vh e edılmemiı i. Jeneral Nicol 
karşısındaki türklerin miktarını 
700 kiıi tahmin ediyordu. 
Hakikatte iM Türkleriaa miktara 

350 ki~iye bUe balir olmamak
ta ldL 

Kireçtepenin cenubunda bu
lunan lngiliı. kıtaatı, a1 1 :ıinenla 
500 yarda ıark oda bulunan bir 
tepeyi xaptetmek için emir almar 
lardı. Bu tepedo çok az miktar
da Tilrk kuvvetleri Yardı. 

TOrklerin mukavemeti okadu 
ıiddetli değildi •e her iki tabuıo 
run zayiata da ebemmiyetıizdL 
Fakat efrat çok yor~ndu. BU. 
baaaa mataraları buluomıyaa 
Munıter taburu •u•uzluktan bb
rap çekmekte ve ileri bareklbnı. 
de•am edemiyecok bir halde ldL 
Bunun için öğleden aonra ric'at 
etmiye mecbur oldular ve cenap 
yamaçlanneaki kuvYCtler de bunıı 

taklit ettiler. Akıam olduğu va
kit ba mıntakada kazanılm11 olu 
bütün arazi terkedilmiı ve her 
iki tabur da eıki menilerine 
avdet etmiılerdL 

Bu ıırada, •aat bir buçuk 
raddelerinde Kıreçlepenin xirve
ıiode bulunan Türk mevı:ilcrl 

Grampuı torpitosu •e karadaki 
dört sabra topu taraf mdan bome 
bard maıı etti •e 6 ıocı Munster 
taburu biraz daha ilerilemiye 
muTaffak oldu fakat bundan ileri 
ıidfSmcdL 

LiTa karargAhından bareklb 
takibeden Jeoeral Mabon Hat 
dartte gayet mahzun bir halde 
kararglbına aydet ettL Halbald 

yanm Hat •onra Jeneral Stop
ford'tan aldığı bir mektupta kol
ordu kumandan1 o gUnkil bar .. 
kıttan memnuniyet beyan ediyor 
ve o gün artık tekrar ileri bar .. 
keti yapmaya teşebbüs et. em .. 
•İni bildiriy<'rdu! 

Conk Bayırında Türk 
Mukabil Taarruzu 

9 agusto• gDnü öğleden sonra 
Jeneral Hamilton, Suvla'dan bw 
motora atlıyarak alelacele Aıızac 
cephes:ne geldi Ye derb 1 Jeneral 
Birdwood ile fırka kumandanla
nnı bir ictimaa davet etti. Artık 
Sarı bayır s rtlarma kar ı yapı
lan Oçüa il taarruzun da Kireçte
pe ı rUarma yapılan taarruz gibi 

a'<im kalmış olduğu aşikArdı. 
Fakat Suv!a' dakiniıı aksine ola
rak Anıac•taki karargAbta o ka· 
dır itimat ve nikbinlik vardı ki 
Jeneral Hamilton, gelecek taar
ruz. için elinde bulunan yegAne 
ihtiyat kuvvetini, yani 54 ilncD 
fırkayı Jeneral Birdwood'n Ter
meyi teklif elti. 

Fakat Jeneral Birdw od bu 
muaTenet teklifıni reddetn ek mH
buriy.?f ade idi. Çünkü o •ırada 
ve b · tbaua münakale vesaiti ıılah 
edılinceye kadar Anzac'la' daha 
i>liylik kuvvet eri bes e ek •• 
ıusuı b rakmam k kabil değildL 
Binaenaleyh bu kuvveti ri ı biran 
evvel Suval mmlakası uı sevke· 
dilmelerini ric etti. Çünku ora· 
da m nevra } ııcak s l.,u un-
duğu gibi, Te e~e e ı lar"le 
BUyUk Anaf rl }1 % le tmek 
bu u unda J eral 5L f rcı'a 
çok yardımı olaliıirdi. 

(Ar& u .. r ) 
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BİKiYE -

İSTANBULDA: 
J Bir ÖlünUn Hillra Defterinde-;f 

İNGİLİZ CASUSLARI Bu Sütunda Her~jn 
Yaıan : Naci Sadullala 

'. :~. ' ,·~ 'f I •• ... I ' ' ' • ! Ji•f -:'-'"": ~ ~. '" r ··~. • ,.",t ._ -'":. •" . f. d. I İŞiN KÖ~_fi T ARAF.I Dostumuz Mısa ırperver 1 Hulüıl e.,, .. Otomqin it in miye. Bir aralık kala1 taı :yanlar& 
__ __ kapalannı bizlerden baılıyarak gözll lliten doıt ıormuı : 

1 
-tblikeyiflere açalıdanberl yeni - Yahu, bu aeraeriler de 

81.zı· Nasıl zaAz Edeceg"" ı·nı· Bı·ımeyor bir huy peyda ettik. kim, bir yerden bir ıey aıarmıı 
t Her alcıam itleri bitirdik mi kaçırıyor olaalar ıerek. polialn 

• oraya uframadan olamıyoruz. nazarı dikkatini celbetaek mi ? 

Mahçup Olmamak Istı•yordU Geçen akıam, biriıl, bqka biri- Bizim •t• kemali ciddiyetle bir 
ıl, bir de abdl kem ter yine bu bf ze, bir de doıtuna bakmıt ı 
itiyat haline relen ziyareti blraı - y andıyoraun doıtum, demif, 

-25-

- (S •.• ) Bey memleket mnda· 
faa \•esait Ye tertibabmD ıayet 
emin olduğundan bah1etd. 

- Ne?? •• 
- Bende ltlmataızlık ı&ıter-

dlrn. Müdafaa vHaltinin nokıa-
m nda ısrar ettim. 

- Sonra? 
- Bu menuda oldukça bilgi 

•ahlbl bulunduğumu dnıt1nerek 
timdiki vaziyetin eakl saman 
.,.a-ziyetine benzemediğini anlatb 
·n bu huıuıta bana kat'ı bir 
fikir Ye emniyet •erebilmek için 
lddiasım, mürettep plAnlar Dze
rlode de labat ıuretile beni ikna 
edeceğini ıöyledL 

(Grete) çılgın bir HVlnçle: 
- Haydi Miıter Qorj) a J•• 

• naz, mufa11al raporunuzu yaza
nızl, Emrini bildirsin dedi. 

Ben itidalimi hiç boımadan 
- Şimdilik buna lDzum yok. 

Oç gUn ıonra (S •.• ) Beyle bir 
daha ıörDıelim de, taaavvuılarım 
bakalım ne ıuntle lnklfaf ede
cek. 

Caauı kadın ısrar ediyon 

baıhca bir lmil tellkkl ediyor· 1 Doıtumuzun samimiyeti, ya• uıattık. poliH filin haber vermi1e 
duna. kınlığP, hakikatte caıuı kadını Hatta •lyaretl biraz detil, )Uzum yok. Onlu ıeraerl delil. 

Ankara ıehrl, kıı meniminln ihya ediyordu. Entellijenı Servisin birçok uzattık. Kadehl•in adet· mazbut ve namuslu lnaanlardır. 
alaca karanlığına bDrtlnUyordu. bu kadın casuıu, en mOblm bir lerl de .samanla mepauten mlUe- Eter 190 de beni çağırmamıt 
Epeyce zamandanberi bizi oda· yerde kendiıl için Omit edeme• DHİp tekilde arttı. Fakat oradan olıaydın, timdi 0 kalaaln bir 
mııda bekliyen Gretayı almak dlği derecede iyi ve mftaait bir çıktığımızı biliyoruz. " Kerimei ucunda da ben olacakttml 
Utere onunla dönerken S... bey: muhite giriyordu. deryan Eftalya hatunu dinlemiye : lf 

- Bu ırece bizim evde eğ· Doatumuıun evi y eniıehlr fittik. Orasını da babrlıyoruı. 1 Siı. hlklyenin daha garip 
lenaek daha iyi değil mi? dedi. cihetinde kDçUk fakat 'ok zarif Kendileri arbk ufngilterenin payl· ve daha gl\zel bir tarafını anlat-

- Bir defa da Madamın reyi- bir meskendl. tahtında teiannl buyurmuyorlar· madan ıeçemiyeceilm. Bl'I kalAıı 
nl alalım. Hay bayi... DedL Misafirperver doıt, bizi naııl mıı, birer ikiıer tane de orada ne yaptık, onu hiç birimiı bilml-

Greta hazırlanmlf, aençliğlnin izaz edeceğini bilemiyor, mabcap yuvarladık, Ye daha fazla oturmı• yoruz. Yalnız, tramvaya binen 
kadınhğmın bUtUn ıhelliğile olmamak için fevkalAde alAka ya da lllzum görmeden oradan doıtum: 
b b ki a6ıteriyordu. iıl e iyordu. Bulunduğumuz odamn içinde da yollandık. Onu da hatırlıyoru1. - Azizim, diyor, itin en 

S... bey: kUçUk bir de kiltUpbaneal vardı. Oradan lımlni bilmediğim. kötll tarafı, biletçi geldiği umu 
- Madam, dedl Gazinonun Doıtumuzun mUaaadesini istihsal ıimdi soraamz yerini de anlata- meydana çıkb. Meter • bilmem 

gUrllltülerl huzurumuzu boı.uyor, ettikten ıonra, klltllphanedekl mıyacağım bir yerde cinıini tef• doğru bilmem yalan • bir cllzdu 
ıiz de muvafakat ederteniı bu ldtaplan birer, birer tetkik et• rik edemediğimiz mezelerle, mlk· düşürme kaıa11ndan sonra benim 
gece bizim eyde Yaklt aeçirelim, tim. Bunların araıanda, hakikaten tarını tayin ademiyeceğim kadar güvendiğim ağada da Maçkaya 
eilenelim.. devletin emniyetile allkadar ve- içtik. lıte oradan itibaren ne kadar tramYay paraaı Yerecek 

Caıuı kadın, g8zllnlln ucu ile aikalar da vardı. Baıı ıeyler llze- yaptığımızı bilmiyoruz. kudret kalmamışmıı. 
bana baktı. Kııa bir mlllAhaza· rinde tevakkuf ederek, izahat Ertesi aabah akıamki phıılar ' Tramvaycı tarafından ° kadar 

lıtiyordum. Bu veaile ile, gtlndllz• toplandığımız zaman puça parça kalabalık 6nDnde aıaği atılaıımızı dan ıonra: 
- Sahi iyi olur amma, ılzi 

rahatlız etmeı miyiz? 
den açılan mubaheaemiı burada, anlablan habralardan o ıon çık• ömrllm oldukça unutamıyacağım. 

- LUtfederıiniz. bahtiyar olu
rum, Madam .• 

caıuı kadının muYaceheainde bir tığımız yerden ıonra bapmıza 
kere daha hararetlendL ıelenleri ıize anlatayım: 

( Arkaaı Hr) O aoa meçhul meyhaneden 
==-====== === = ==== - çıktıktan ıonra baıka bir yerde, 

Almanyada Komu••nı•zm ·oradan da diğer bir yere uğra· 
mıtıL Y atmur fena halde ıidde• 
tini arttLrmıt- Biıde kaçınmak 

SON POSTA 
latan bul 

BORSASI 

P•ralar (aatıı ) 

• s 

• 
il 

- Amirlerimizi her hareketi
mizde• haberdar etmlye mecbu
rua. Y azınıı, bunu yumak, bil
dirmek lbımdır. 

* 
Kökünden Sökülecektir için bir fotoırafhanenıa.•açatın• 

aığınmıtıL taruı h 

(S. •• ) Beyin yrtlnıa batına ote-
limize ye ta· odawııa kadar gel
meıi, (Greta) yı nibayetıiz btr 
HYinçle · çıld rt; yordu. Miaafiri· 
nıiıe cemile c·11LID diyı. c .. ua 
kadın, kuııa:n<lııkinl btıyl'lieye
bilecek bir aoi!:1eıtl •• 111• ile 
lıazda bulunuyordu. (S ••• ) beyi, 
mananın bUtllo tiıanulile bağla· 

mak içhı biribiri peılae r-11tlathtı 
ıampanyaları uzauyor: 

- Rica ederim efendim, bir 
tan• de benim ıerefime efendim, 
diyor, tecrllbeıis ıab hakikaten 
efıunluyordu. 

(Greta) nın biltlla bu iıvebu· 
lıklarına rağmen misafirimiz m .. 

tanet Ye itidalini bozmuyordu. 
(S ... ) beye: 
- Sizinle iateraeniz bir ge

ainti yapalım, muvafık mı'ı' dedim. 
Dostum itirttzıız: 
- Hay, bay çok iyi olur, 

cevabını Yvdl. 
(S ... ) beyin muyafakatinl is

tihıal edince ben Gretaya: 
- Madam biz (S •.• ) beyi• bir 

yere gideceğiz, alqama kadar 
ab de haz rlanımz, gelince bir
likte bara ıideriz, dedim. 

(S ... ) b~y bu hareketimi kı .. 
kançlık bi11ile kendiıinl Greta· 
dan bir moddet için olıun ayır
mak istediğim teklinde tefıir 
ettiA'i belliydi. 

Dostumla birçok dairelere Ye 
yerlere gittik. (S ••• ) beyle bilbaua 
arı:u ettiğim bir mena Oıerinde 
iatediğinı mübabeseyi de açtım. 
Aramrıda ehemmiyetsiz mOnaka· 
ıalar dahi cereyan etti. 

Anınızda cereyan eden bu 
mubah ... Jİ, muyaffakiyetimde 

Batlarafı 6 ine: aayfadıı. 

adamı n• diy• Holar.dadan 
alnler. 

r•tlr-

Bunların hıçblrlıln.: akıl ermez. 
f •kat Lntıın bu mucıle de anla· 
9ı l aıbllcın bl' nokta nr~a o da bu 
Hollandal• tahrikçlnll' ne için ko• 
milııiat olduğunu H aoıyaliat · fırka· 

ıil• c!e rabıtaları bu.utidu§unu ı8y

ledltidır. 
Mlllly•lp.rver aoıyaliatler iki t•)' 

ırGtmi\~i~rd : r. 

1 - KomUniat fırkaıını yok 
etmek. 

2 - Soıyaliıtleri yıldırmık. 

Milliyetperver ıosyaliıtler. de
mokrat ıoıyalistlerin ml~halefet 

oyunu oynamalarrna mini olmoak 
iıtiyorlar. 

Na:ı.iler. intihabatta muvaff a
kiyetaizıiğe uğramadan korkmuı· 

lardır ve bunun içindir ki, Rayt
tağın mevcudiyetine nihay•t Yer
meyi kararlaıtırm şiardır. 

DUnya efkarı umun.iyesi Raiı· 
tag yangınm kimlere faydaaı do· 
kunacağı buıusunda hiçbir ıUphe 
be1liyemeı. Alman iıçi ıınıfı 
kendisinin tethiı ve tahrikat ile 
intihap hakkından mahrum edil· 
meaine mllsaade etmiyecek dere· 
cede tecrübeler ve kuvvete ma
liktir. Bizzat kendi bllkOnıet 

merkezlerindeki parllmentoyu ya• 
kabilen 6 milyon azalı bir fırkayı 
bu yaDgını ya~makla itham eden 
ve nihayet bu bahane ile blltün 
Almanyda 6rfl idare kuran ma• 
bafilin daha neler yapabilecek· 
terini ecoebq acıyirciler kendi ken
dilerine aormalıdırlaar. 

Almanya - Sovyet Ruaya 

Rerlia. 2 - Fransa ile Ruya 
arasaadald meaeleleria doturdui• 

endlteler dolayıaile, yakında Ru .. 
yaya fevkal•de bir muHhbu 
gönderilecektir. Bu murahbaa, 
Sovyet bUkdmetine komllniıtlere 
kartı ahnmıi olan tedbirlerin 
devamına mini olmayacağını an
latacaktır ve Fran•ız .. Ruı ademi 
tecavnı misakını takip etmiı olan 
F raosız· Alman yakınlaşması al ey• 
hinde tesir icra etmiye teıebblla 
•decektir. 

Leh &azetelerl Ye Diyor ? 

Varıova, 2 - Leh gazeteleri 
Rayştag yangınını fllpheli bulmak· 
tadır. Bir gazete diyor ki : " Bu 
bir ihtilil lıareti mi, yak1a Hlt· 
lerin bir meydan okuma atAmetl 
mi?,, 

.. ............... 4" .......................................... . 

Ankara 
Postası 

( Haıtarafı 1 inot Myfada ) 
mekle beraber bazı maddelerin 
mllzakeresioin çok hararetli mt1-
nakaşalara veıile olacağı ıöyle
nilmektediı·. Temin edildiğine 
göre bu mOnakqalar neticeainde 
llyibanıo, biltlln mDkelleflerl 
memnun edecek bir ıekilde ka• 
nuniy•t ketpetmeıine çahııla• 
caktar. 

Diğer taraftan Mecliı bu dev• 
rede en ehemmiyetli olarak 
bUtçe itile de mefgul olacaktır. 
Bütçe mtlzakerelerinin de bara• 
retli olacağım ıimdlden kesti· 
renler vardır. 933 blltçeıinlD 
tam manaaile tatarruflu ve mO· 
tevazin bir tekilde çıkacaiı 
aallbiyet aaibi kimseler temin 
etmektedir. Bu mOnaMbetle yeni 
bir ~ergi lbdaa edilmlyeceji Ye 
maaılardan tenzillt yapılmt1acaja 
tekrar ecliknektedlr. 

Orada 1r&zOmllze koca bir, 
• bilmiyormuıu• [neymlf • tahta 
parçası illımiı, içimizden biri: 

- EvlAtlar, demif, haydi bu 
tahtayı otomqlne ~uldıi Beye 
ıötllrellm. Sobaaında yakmak lçio 
epey itine yarar. 

Diğerlerimiz bu teklifi cazip(!) 
parlak (I) bulmuıuz. Ve kaluı 
kavram1911. Baılamıııı tqıQlıya. 

lçimiıden biriıi, Maçkaya 
gidecekmit- E•ine •rken dönmek 
mecburiyetinde f mit. fakat far
kına varmadan tramYay paraaına 

yarasaya kadar keHyİ boıaltmıt
mıı, içimizde iktidan kalan varta 
ondan on kuruı iıtemİf, arka• 
dqlardaa biri ona: 

- Meaele on kuruıta değil 
amma, demif, ıen neye böyle 
erkenden bizden ayrıla1ın, bu 
kala11 oraya beraber a6tnrelim, 
orada birer tek daha yuvarlıya• 
lam, oradan hepimiz ayrılırız. 

Beriki mazereti olduğunu 
s6ylemit v• diğer ıerl kalanlar 
da bu ıözlerl ıöyliyentn tarafını 
tuttuklarından anlamıı ki tram· 
vay parasını koparamıyacak. 
O da onların biraz arkaaından 
ve dtıştlne dtışOtıe yilrOmiye hat
Iamıt- 0, bir aralık isminin çağı
rıldığını duymuı, dönmn, bakımı 
kendi semtiodo oturan bir doıtu : 

- Hah, diye dnıtınmllı, tram
•ay paraııoa buna verdiririm. 

Kartı kaldmma geçmit. doatu 
ıormuı: 

- Nereye böyle 1 
EY• 1rldiyorum 1 

- Bea de, beraber ıtderlı. 
- Hay bay 1 
Ve laqlamatlar beraber yürO-

1 faterlln 
1 dolu 

72.\-
213,00 
169,!50 
217,-
117,00 

IO kureıa 
1 tllla AYU&. 
l peseta 

122,- , 
21,00 

20 fr. Fr•nauı 
20 liret 
20 fr. Belçika 
20 drahmi 
20 fr. lavlçr• 
20 lna 

26,00 
820.-
26,00 

1 llarlr 
1 alotl 
IP ... I 

20 •• , 
20 dinar 

17,-
51.00 
M,00 
11,-
23.-
55,-

1 florla ~.- 1 Ce"onet -,-
Çekler 

Londra 719, Prar 
Nn - yorll 0,4758 Vlyaaa 
Parla 12.03 lladrlt 
Mllano 9,2394 Borll:a 
BrGk .. t 3,3788 VartoH 
Atlaa 82,8925 Peıte 
Cenevre 2,4321 BUkreı 
Sof1a 66, 1750 Belrrat 
Ama,erdam 1,1740 MoekoYa 

Hl••• •enetlarJ 

il, 
4,2491 
5,8825 
1,9971 
4,2310 
3,97 

80,11 
34,83 
•ıOSl,so 

Lir .~ Lira 
ltBank.(Nama) 10,15 Anadolu% IOOV. 37$' 

., (Hlmlle) 11,- Şark D. Y. • 48,lS 
• tMllea1:a) ll6,- lat. Tramn1 51,50 

Oımanlı Bank. 35,- Oaldldar au 
Se"lnlk " 5.95 Terkoı !!•: 
Şirketi Ha1rl7• 15.00 -
HaHç 0,9<1 Hayal'ul 27.-
Aaadolu sOOV. 25, Telefon 

• '1960 P. 23,75 Bomontl 

E•ham ve Tahvllaı 

l n 
-~-

lattkrası Dahil1 t l ,15 
Dliyuııu M&&. 63.75 
Gllrorllk 8,~ 
Saydl ınah1 6,60 
lieidat tertip l 9,25 

• • n 11.1a 

Reji 
TramY•J 
Rıhhn 

OıkOdar au 
Terkoa 
Elektrik • 

JAr" 
4,40 
4,91 

18,70 
170,-
4-1,:;o -.-

BORSA HARiCi 
Tahvilat. MeskOkat 

l.İrl\ -
TUrk Altını 9,26 

l 10,45 
nı· • 

tr. • 8,35 
Rua ,. I0,80 
Meeldl1• 34,00 
Banknot (Oı. 8.) ~ 
Kalın be,tblr~ik albıa 

( Gtlmhuri1et/ .f6.25 
(Am> 46.25 
tHamlt) 48,25 

J.Ara 

(Rotat) 47$ 
( Vahit> 46,25 

ince b~blrllll allı• 
(COmhurlyet) .e.ao 
(Haıalt' ~malt r.G,JQ 
(Reıat) • 46,51) 
( vahit) • .ıs.ııo 
Mulr K.r.F o. UllJ8 iM, 
• • • ,WJ 102.CN 
• .. • uuı w..-

lı Yalcld 'tantület Msla ........ 
ıireenılflir. 

1 

• 
r 
• 

, 
d 

el 
d 

• 
b 
r 
•• • 



1 Mart 

ABMET BEiS 
~----·34 Yazan ı Piger Melon 

Ahmedin Kahramanlığı 
Ahmet Maddalena ile Bir Ağız 

Münakaşası Yapmıştı 
o..ı_., b .. b ... •ererek tatla bir 
yal dftnyauna daldılar •e za

-.a bayle reçti. Çünkl Allabaa 
deri bu 1olda leli. 

Halle ıairlerinin Ahmet relı 
"9 bayati hakkında anlatt klan 
~undan ibarettir. Onlar, beıteye 
ltoyduklan bu fırtınalı hayatın 
lllanzum parçalaruu halka din
lettirdikleri Dmaa, blUtbı etraf 
lbeıt olur ı •e aonr.. ıaına 
lazı, onun 611lmllnll ifade eder
ken bir baçkınk albl inler. 

Ahmet Reis, bir ıüiı kal
tonile beraber denize açdllllf 
'9 bir daha kendiıinden haber 
'1anmamafbr; diye aiiar, •iW'• 

Fakat hakikat bundan bam
La.,kadır •e s. 61ıell medreaelerde 
lauara, JaDH1'11 kelimelerini hep 
Lir ağızdan etrafa haykıran 
tenç molla namzetlerine, bu 
llleokibe ıöyle nakledilir: 

Glln ıelmiıti ki biriıtiyan 
lleml gittikçe kunet buluyor, 
S.Up ifaretli bayraklara ta.
tan donanmaları, ta Cezair 
inlerine kadar ıelerek •aktile 
laimJerinden titredikleri meıhur 
dayılara meydan okuyorlardL 

Fakat bu hldiaeler bile Ab
lbet Reiaio bareketıialiğine halel 
tetirmiyordu. Onun bu halini 
t6ren dostlan derin bir ye' ıe 
clüıüyor, dünkll kabramuun bu-
1 lhıldl -a.llkaıızlıjındaa 111iteeair 
olarak dlSğftnUyorfardt. Ba hal 
Ahınet Reisin ıöbretine de zarar 
• en11iye baılamıfb. Fakat hiç 
kimıe, bana dair kendisini mua
lıaae etmiye cesaret ıhteremi
rordu. 

Oaaa Uk •dımlanna lulaw .. 
hak yap•n amca11 Oruç Ali arbk 
lbtiyarlamıı, beli iki bllklnm ol
IDufta. Y ••n• hlrmeten h~ 
kimH kendisine Ahmet Reilten 
bahsetmemekte beraber Oruç 
Ali, umumun kalbini daibyaa 
llzıdan haberdarda. Merhem s&r
Dıiye auktedir olmadıtı ba yara
)• daha faala deşmemek için 
dostlarile bile karplaımak lste
a1iyor, çok defa yolunu değiıtiri
)orda. Fakat o ela mllteeuirdi 
Ye ba teeaıftrd8r ki. ona, bir 
ınn, kurnazca bir plAn tertip 
ettirdi. 

Bir akıam, amca11 namına 
Ahmet Reisin evine gelen bir 
köle, onu, aktam J91Define dant 
ediyordu. Ahmet Rei., o gtln, 
Maddaleaa Ue loaa bir ağı• 
mtınak.... J•P•lft keyihia bir 
halde dola11p dlll'UJorda. Ba, bir 
liıtillf değildi. iki •..W aruaacla 
bir mlddet •nra daha IJI aa
latmak •e kaynaıaaak için 1ar1-
le1elen haYal kavgalardan biri 
idi. Oama içindir ki amcuınıa 
cla••tl tam umaaında imdadına 
1etifmlt olda. O giderkea Macl
clalena arkunaclaa bakakalmıfb. 

• Kan.na karp clu1duta atkm 
derecesi ne kadar bby&k •e 
clerill olana olsun, annesi ile 
abla_.n akıbetlerinden ona hiç 
l>abıetmemifti. O akıamld ka,... 
talaruaa HHp te, JİDe lladct.. 
............... dair ...... Wr ........... 

Ke,6111 bpra 
- ---· Alamet ..-- •..ıhMla · 

mevcutta. Yolda 11ln adımlarla 
yilrllyordu. Amcuınıo eYÜae gel
diği uman ihtiyar Orucu kapı 
&ıüade kent iaini bekler buldu. 
Biraz hayret auydu. Amca11 
onua bu ba1retindeki manaya 
anlayarak derhal Yeıiyetl anJatbı 

- Bu akfam lzmirli Cafere 
da•etliyiz, dedL 

Geçen defa denize a~ıldtğı 
zaman elde ettiği muvaffakıyetin 
ferefine bir &iyafet tertip etmiı. 
BIUID deniacilerl çağlrauf. Az 
aonra, ıen de bu bGyük mu•aff a
kiyetin nas 1 elde edilmİf oldu
;unu ifitecekıin. 

Bu llzler Ahmet nUI fazla 
memnun etmemekle beraber 
aeıini çıkarmadL Amca.Ue bir
likte limana inc!iler Ye bir aan
dala atladılar. ihtiyar kıç tarafa, 
yeğeni l<a rşıs ·na oturmuıtu. 

Sandal yalculuğ•ı epi anrdll 
•e nihayet liman n 6b6r ucunda 
bir kalyonun köpeıteaine yanar 
tılar. Ahmet Reia, ihtiyara yardım 
etmek için ayağa kallnpta elini 
uzattatı uman ıördüğD manza
radan kala kaldı. ÇGnkB k6p•r 
teaine yanaıbklan blyoa bir 
kalyon deii~ adeta bir aakaada. 
Tekneıi ddik defikti •• sahile 
oturmut bir kaide bulunu7ordu. 
lfliyea top glU.leri, her tarafın
da bir rahne açmıtb. Kalyonun 
ortauoda, timdi yerlerinde bu
lunmıyan iki aıralı kilrelcçilero 
mahıuı olan bınketlerin orta 
kıammdaki direkler İM parça 
parp ltlr halde idi. Her taraftan 
aerbelt yol bularak aintineye 
çarpan deni& aular nın f11ırt Jan 
duyuluyordu. 

Oolann geliıini r&renler kar
ıdamıya çıkmıılardı. Bqta lzmirU 
Cafer Yardı Oruç Aliyi yukan 
almak için iki elini uzatmııtı. 

Fakat Oruç Ali kendiıine 
uzanan bu yarclınu ı&rmem ez
likten r~ldL 

- Ver elini yeteni diye Ah
met reise aealendi, Ahmet reiı 

eiildi, amcaıının elinden tuttu. 
Fakat damarlannda kuvvet kal
mam11 gibi idi. 

O suretle ki kaly'on sahibi, 
11de Oruç Aliye deği~ Ahmet 
reise de yardım edip yukan Al
maya mecbur oldu. 

Gemiaia kıç tarafına bir fCJ 
olmamlfb. Her feJ yeril Jerinde 
ye intiz•mını muhafaza ediyordu. 
Ahmet reU. gaverteye ayak ba-
ıar ba1maz geniı bir nefes aldı 
ve tee11ürllndea yere yuvarlan
m•mak isin balatlardan birini 
yakaladı. IJk 1ea Caf erden çıktı: 

- Birkaç gBa enel merdi
•enl blru dik bulacaktın • amma 
nihayet bir merdmn bulacaktP 
nıa. Fakat bu,Un o da kalmada. 

( Arkaaı var) 

• letanbul 8efl11cl icra Memur
ıuıundan ı Ha1s H•ter El. ala 
Mlbalald Ef. den a' aeattadan do
layı mahcuz Oaküdarda b.uniye 
••alleılaln SultaaİJ• Muatafapqa 
soket-da ••ki 27 •lkenw 7eni 19 
No. b •rn arn kapıları Mvl ••••·• 
ıartnamHI 23 ıubat 933 T. de lae ... 
ketin ı .. bilecetl dairamlda mGna• 
lip bir m•hallln• lıtonalaeata 1•aal• 
maaı IAıı:ni'elirken Son Peata ...... 
te1inln 8-2-93.1 T. •• 913 No. lı na .. 
baaıaın 12 iacl u1faaıadald ll&nda 
prtna•ealn 25 naart 9S3 T. •• t.llk 
edllecetl Hh•en saaterllmlf O:duta 
aal .. ldlta• .. • tarta•meala 23-2-933 
T. .. t.lllr •4ildl ti .,. Wrlael arttır-
•••• 15 aart 93.l tarllaiae mlaadif 
.......... .... Mat u ... llra 

•lllil• 

ION POSTA 

r ' Resminizi Bize Gönderiniz 

lf. * Size Tahiatinizi Sögligelim 
Reıımlnbl kupon ile gOnderlols. 

Kupon diler 1&Jf&mısdadır. 

80 M. Zeki B. Samimf Ye duren
ua1tir. Tavru 
hareketlerinde, 
Ye muamele-
incle, karacı 

Ye miltkillpe· 
aent değildir. 

Muhitini bvJ. 
madıkça çe-
kingen .e az 
ı ok u 1 gan iır. 
\'abuk müto-

e11ir olur, hıHaaiyet gösterir. 

• et DUzcede HalU Rlfat a. Her-
oeye ehemmi· 
et vermek ia

temea. lılerin
de ıur'ati ter

cih eder. Ra· 
batına pek 
düıküa değil
dir. Baıkala-

rına uıinnet 

etmektot mil• 
tağni danamr. 

Mücadele •e müııautadaa çekin-
DeL 

• 82 Perrull Et. ( F otoğrafınm derci
ni istemiyor.) Mizahperverdir. Her
kesin tavru hareketlerini kolaylık· 
la taklit edeb;lir. Arkadaılığı sı
kıcı değildir. Yaptı ğı tuhaflıklarla 
etrafım güldürmekten zevk alır. 
Kederlerini belli etmek iıt11mez, 
nadiren neo'esini zayi eder. 

eHn••••••• ... ••••••H••-ersı -•••••--•••••--

Heyeti Umu•lwe u ... 
Milli Reassftrans 

TUr k Anonim 'lrketlnln 
Al&llce ıenelik la:Hedular beJe

tl amumlyeai ... tıda yazıla runame
JI müzakerata dala I bulanq ment 
hakkında ıarüımek ve karar lttlbu 
etmek here 30 Mart 1933 tarihine 
mGaad.f Per~emb• ailnG hat 18 da 
Ankara'da TGrkiJ• lı Bankaaı Umum 
MGd r iyetl binaaında lçtiına edecek
tir. Şirket eaaı a1ukawe .enaıneıi mu
cibince he1etl umumlyey• lttirak 
edecek olan biıaedırların hlmil ba
lundukluı bi .. • ıenıtlerinl veya bu
au müabit yeKlki içtimadan Ur haf. 
evvel Anlcara'da TOrkiye it Banka• 
taaına, lıtanl:al'da it Hanında Şirket 
maamellt ınerkeıin• te•dl ederek 
111ukabl inde dübally• kartıan alcna
ları lbımd1r. Hiııeclarların mua17ea 
elan aat 'H ,aad• Anlcara'da IMt
lunmalan l"ln olaaar. 

Ruznamel mUzakerat 
ı _ ld.ır• Mecllıl raporun• e

kunmall, 
2 - BilAnço, Ur ve zarar ..... 

banın okunmaaı, 

a - MurAlupler raporn- ..... 

maı' 
'-Yukardakl maddeler .. ,..... 

evrak •• yeaaikln •k••-
•lteak·p bu ba ... ta ve t.
mettlün tevdi hakk-.da •• 
sakeN lcraalle karar ltdlaam 
•• idare Mecl.aJ uua Ue 
Murakıplerln •• •GdMer 
beyetlaln ibra ... 

5 - 3 Mart um tarihlade top
laa•• w..adarlar a..,.tl .. 
aaml1 .. i•• tadili kabul .. 
....... , .. t .... ••k ... ı .. 
••••••n•• a 1ae1 ...... ... 
tadllAbnıa lera .. killeri lıle-,.t nce kabal edil••dltlaia 
t.eyetl amumı,.,. U.Jlfl. 

o - Şirket eaaa mw..ı..ame
ılnln 24 inci maddeai .. 
te•flkan kara laabet ad• 
llecllıl idare azalan yeri•• 
J•allerlnla intihabı, 

f - llarakıp latllaU., 
1- ldareMı•.ı I• ..... .... 

n.193.l ................. . .................. 

Muharebe Korkasu Yeni 
ittifaklar Doğuruyor 

( Bıttarafı 1 lncl aayfacta ) 

feml sibl bocaJayap darurkf'D 
Almanyada Hitlwin iktidar meı-
kiiai ele almau, bitin Fransa 
milletinla glz8n8 açmııhr. Fran
uda her ımıf halk iç aydanberl 
bOtçe açığı Ye Yergilerin artt rd
muı ıibi meselelerle oyalanıp 
duruyordu. Fakat Alman yada 
mukadderaba Hitlerin eline aeç
meal blltila nazarlın oraya çe
Yirmiıtir. Yallardanberl en çetin 
tecrllbeJerl &fllllf olan bl\yilk 
alyuet adamları bile buglln A.
rupanın çok vehametli bir ıekil 
alan umumi naiyeti karıısında 
tereddüt içinde bulunmaktadır. 

HiUer Ne Y •p•cak 'I 
Franaıa milleti, Almanyada 

HitJer iktidar mevküne geçtiği 
ılln bnyak bir korku içinde tit• 
remiştir. ÇOnkll Hitlerin, Veruy 
muahedesini yarmak için en kanla 
tecrllbolcro bile giriımekten uaak 
kalmayacağı hakkındaki o zaman 
ç kan ıayialar buglln el'an devam 
etmektedir. Hitlerin resml gazetesi 

olan •fölkife Beobahter. guete-
Iİnde buut kokuau Ye kan dalaua 
l&flyan makaleler lnlifar etmek
tedir. Diğer taraftan Hitlerin 
tcıkil etmiı olduju hususi ordu
nun Almaa polia tqkillbna llh•k 
edilmealne ait proje, Hitler b
bineainin Almanyada diktatar 
•aziyetine bOrllnm..ı Fraıwzluın 
bir harp ihtimali bq 1111dald 
korkulanm pddetlendirmektedir. 
Fakat çok f&y&•ı dikkattir ki bu 
korku bugUn halkta değil. de•let 
adamlannda bile me•cultur. 

Çin • Japon llubarebeal 

Uzalı Şarkta Çia •e Japon 
cepb•l,.riade parhyaa harp kı•ıl
camanın. A nupaya mayet etmeal 
ihtimallerinden de bahsedilmek• 
tedir. Japonyamn AkYam Cemi
yetinden çekilmesi, Uzak Şark 
mubarebeıinin ne gibi neticeler 
doğuracaiı ıuallerinl Ubra p 
tirmektedir. 

Bu suale sarih bir cenp .-. 
mek mOmkOn olmadJii içindir ki 
Franıız devlet adamlan, Fraua
ya naııl bir ..,... latlkamet ..
mek lhımıeldijial bir •il ta
JİD edememektecllrler. .... ,. . ·---

Şuru m da bilmek lkımdır 
kl Fransa• İtalya alyul mlbau .. 
bab herıtm biraz daha Prıbt
lefmektedir. iki mDlet araandald 

ihtillflan halletmek Uzere Roa 
maya Fransa taraf.adan aefir 
olarak 16nderilea M. d6 Junel 
de mOsbet bir it ıörmBt deiil
dlr. Aynca ltalya BaıYekili M. 
Maaolinl de Franu'ya kar11 ...,. 
zan bealedip açıkça .CSylemif
tir. itte ba Taziyet, bir harp 
patlamua ihtimalini akıllanila 
ptirenleri bayii diifilndllrmekt .. 
dir. Fakat bug'On milletler lçla 
her hangi bir ibtilif yllzündea 
mubuebeye gİrİf1Dek kolay .... 
dır? Bu 1Ualia cevabam bittabi 
zaman •erecektir. 

KU~k ltlllf 
KOçtık itilif iıml albada 

blrleıen Romanya, Sırbistan te 
Çekoılovakya devletlerinin ima 
bir mtıddet evvel Cenevre'de 
aktettiklerl yeni mukavele 
fraaa&& Erkim Harbi7eainia ı.. 
lirile yapdmıfbr. Bu maka Yele 
mucibince bu &ç devlet aiyul 
Ye lkbsadl aabalarda oldaj'a 
gibi ukerl sahada da mllşterels 
hareket edeceklerdir. Acaba 
b&yle bir mukaveleye niçin I• 
zum g&rOlmOttllr? Ba aualla 
cevabma •ermek isteyenler di
yorlar ki: •Bir harp ihtimali ba 
Gç devleti, F ranaanın teairile 
blrb:rlcrine biru daha Jaldat
brmlfbr •• 

Fakat ba I~ kltllk de.tel 
yeni mukanlenin, aulhua deYama 
içlD akteclildijiDi ileriye drmek
te, bu ımretle ltalya •• Macar 
etkin amamlJeeinl• tuldnine 
phfllmaktacLr. 

Yeni Bir ltt:tak 
Franaa bGk6meti, Alman,. 

ile bir anlaıma temininin buglla 
içia lmkln11a oldupna kanaat 
ı•tİnlifllr. Diğer taraftan ltalya 
fqiatlip dojru ıiden Almanya 
ile mlftenk bir Iİyuet takip 
etmek anuuodadır. Belki de 
menfaat icabı Almany.. ltalya 
n llacariata ara•nda aiyul 
bir ittifak yapdacakbr. Bu •azl
yeti ı6a a.a.de bulunduru 
Fran•ı• hBkameti de bir Ruı • 
Franaas ittifaka ~ fırsatlar ..... 
maktadll'. Sabık BaıYekil M. 
Heryo'naa muhtelif makaleleri 
•e bir Fransıs aıkerl heyetiDİD 
Ruıya'ya g'6aderiJmeal projeli 
bu ittifak bazarhimm en b&ytlk 
delilleridir. 

Hlll8a, baJID Anupam• 
~ afuldan aiyala bulutlarla 
lrtll•llf*· - c. ı:.. 

t tı 1 lata.bal Beledi1eaıi llinları f ıt t 
Beher metro marabbuoa 18 Ura. lu1m•t konulan Cibantrir 7aa

llD ,_ıode O•••ıir maballeainde Jirmi allillCI adada 8.\ 10 metre 
•..abbal ana ablmak bere kapalı sarfla mba1edeye konalmar 
tar. Talip olnlar prblame al•ak ._. IMr sh Lnaam mldtlr
lltl• •lracaat ebael. me.aıedeye p.ek için de 128 liralık 
temlaat makbas WJa ..ldalMa U. teklif •ektaplanm 13-3-9.13 
puartul - mt • bete bdU' Daimi •el ı •• ......Udirler.. . .. 

Fatlll beleclly• ,..,.. mlcllrlfetı.den: Kan,amrlk ....,.., 
cadd .. de 14-18 •marala lralaw •- ... elif belecll,. •• 
t.lk fulul ldrap ftrileceliadea talip ollmlarm zw.m tarilü• 
mllaclif p11&mba - mt 14 te tlaire ......... ~tlan 
Ula olaam. 

Oallu.._. t.klPlere r•rd11n 1 ..... .._. icra Memurh•IUn· 
_,, • ....._: C.naiJetlmlsia .... .... ....... .,. paraya çnri ıneal 
Uk k•rrell 10j31&l.1 brihine mlaa• makaner &et y6a kik kaı ~3-931 
cllf cuma rllnO aaat 10 ela C. H. F tarlbla• milaadif pazarteal sini saat 
Oaküdar Kaza merkuialn Dot .. a· ıo da• 12 ve kadar o.~ıdar Çnat 
)ardaki blaaaında aktecWacektlr. deraılade 93 numara'ı boatanda ·~ık 

Ceml1etimıH m•kanat banıa arthrma nretlle aatılacajandan talip 
JH• " nktl __ ,,_. tep.flarl olanlana mahalli me:&ktrda •alct ınde 
rica .ıaav. s•l•elerl rlea ohınar. 

ZA YI - EJlp Mkwllk , • .,. ... 
dn alclıtam ukulill tezkeremi za7l 
a -. Y.•iıl•I afa•fl••a Hkial
aia t.111•1 r•tu. 

AblM& etlt haralatm 

Zarı - Aakerllk ....... H)•t
tlm. Y •• ı·n1 alaeatımclaa laOk•I 
rektar. ~tq S.be.ia ... let ki• 

bielaU 'Meca--. Al otla .... , ........ 
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12 Sarfa 

DiŞ BAŞ 
&BİPİ \ğrılarmı Ağrılarını 

FEVROZİN NECDET 
Mağlô-ı eder. R r 

A. y B A. Ş 1 Her eczanede bdlunur. oma ızmayı 
___:::c•:••:nm:_ __ ~~~~~~~~~~~~~~--~N~a~k~ri~s~I-

Kadıalarıa 

istaallal Liman llrketlndeaı 
Şirketimizin ihtiyacı olup apiada clna •• miktarlara yazılı malze

m~ için biz.alarmda ı&ıterllea tarihlerde mllnakua yapılacatandan 
taliplerin ıartnameleri almak illere Şirketin Sirkeci' de Liman Hanna• 
daki teknik bllroauna mlracaatlan lllıumu llAn olunur. 

Umumi MUdUrlUk 
Mllnaka1a 

E11anıa cfnıl Ton Kilo Adet metre M/miklbı tarihi 

Çıra 
Çıralı Çam 
M•ı• 
Keraataç 
Fabrika talataa 
Yollama 
Paraçol 
Kllmar 
Zehirli ltoya, af8c• 

.. • demire 
SGlyea 
Oıtıbeç 
lagiliz bezlrl 
Ttrk beılrl 
Neft 
Faça boyuı 
Sikatif 
M ııbtelif toı boya 
Mıııtamel halat 

" kua11 boru111 
Pal'afİD., tente b m 
Karpit 
Karbit m•m ıl 
Arap sabunu 

ao 7 Mart 1933 
100 
150 
10 

120 
8 

11 

" .. 
" .. 
" 
" 
" 
" .. .. 
" 
" 
" 
" 
" .. .. 
" 
" .. 
" 
" 
" 

ION POSTA 

t.tanbul Orman 
Müdürlüğünden: 

Yenlkapı orman memurları 
tarafından mlaader• olunan 
Kumkapıda mabfuı 5450 kilo 
met• k&marn ile beı çeki 175 
kilo •• odana 22 Mart 933 
Çarıamba ıUnD aat Dçt• ihale 
edilmek Dzere mtlzayedeye çt• 
karılmııtar. izahat almak iıtl
yen taliplerin Y enikapı oıman 
ldareıine Ye yeYml ihalede de 
1&at ikide % 7,5 peJ akçelerl
nl hamilen orman mlldiriyıt 
kalemine mDracaat •1lemelerl 
ilin olunur. 

l•nbul 3 Onca Hukuk Mah
kemealnden ı Meeldlre klylnde 
Salnsafacında 27 numarada mukim 
Fepl U nln •JDI hanede ikamet 
etmekte iken ·meskGr hane,ı terk .. 
den Ye ••••• lkametıllaı me~laal 
buluaaa kan•• Eama Nesime Hanım 
aleylilae ikame e,tedltl boıanma 
dan•ının 28 - 2 • 93.1 tarlbll talaldkat 
eelH•inde hasır bulun•••• isin llA
nen Yakubalaa daHte lealtet eha• 
difindea mumalleJlaa laaldcıada lttl
•u ... ,.. llJ•P b,.r ... • ilin•• 

t blifint karar Yarll•lı n plai .. 
rlııi lliaaeal lcla t .. ldk•ba 2 ..._ 

9&1 pasar ,.ana ıaat 14 de talik 
edihniı oldutuaa teblit mak•mına 
kaim olmak IHre mOddeaaleylaa 
Eama Na1"m• Haaıma ll•a•n teblll 
oJanur. 

M...ı 1 
----- ------------ ~------------ ----- ----·-- --

susuz 
SABtJIGIJZ 
f l"~ASIZ 

~ AIRI JIRITT 
~ T8A(OIUMU 
~ ':ı.-b .. 1113tn3cl;1 

IJi(l<tıriar;111 ~ y~lıı ı.z , 

J< 1 PlllM(D(•' 
RAZVI TE kremini tedarikte mlfktUI~ ~ 

mleaeaemize yuchklua takdirde adrealetlne r: U. dwbal ... clerilla 

1
:g GRAILIK TOP 

80
so kuruf Posta ....ı. ...... . 

------------ " ,, " han- Sandal Bede•tenlnde mO- Ana ecl..ıer, Mdelial poata pala oluak ,aadereltWrler. 
••yede l!e b · r adet 5x6 lbaclaada He- Her 1ercle ubhr. 
reke uh .. Hblbl yedinde 8 marta1-1 Deposu: .... Y8flldlrekı Stvltc.,... ..... Tel 21031 
paııartHi 1rGnG Hat 2 de ••hlacaj'ın• 
dan merakhların mGraeaatLMOzayede 
aumarHı 2 

aon Post• M•tb•••• 
Sahibi ı Al ı Ekrem 
Neıriyat MildGrO ı HaJll LQ fi 

~ İstanbul Evkaf Müdüriyeti llinları 4 
Satllık Emlik 

Tl:.!J Q .K iYE Bidayet ilan 
9-2-933 

llRAAT 
BANKA51 

Kıymeti ............ 
Ura ~anq 
708 26 Albmermer' de S.ylt3aer ma1ıalleslnde SiUnlbpa ead-

400 

240 

1880 

delİDde 708 • alra 28 • ADtim Y olpçeD camii .,. ... 
nın tamamı. 

00 Balat'ta HacılA mahallellade Tahtaminare caddulacle 
eaki 234 J•Dİ - 214 No. h llatlblde oclalan mlftemll 
majuama 1-6 hiueıL 

00 Yemiı'te Abıçelebi mahalleainde Umoncular caddula
de eakl • 35 Jeıal - iZ No. la klp maiaıanm 6-120 
hisıui. 

54 Fatih'te Kirmaıti mahalleılnde Çarıamba cadcl..mde 
Kirmaati aokaj.nda 207 •metre murabbaında olan Kır. 
muti camii arau1o 

ISM • 00 Balat'ta Karabq maballeainde Balat caddende eski • 
114 • ti 2 yeni • 122 No. b 930 • artın anadan 110 • 

120 

206 

410 

arı.o tlzerin• mebni maa bahçe banenla tamaau. 
00 Şehzadebqında Muhteaipkarar6ı mahalluınde Y enlyol 

aokağında eıki • 20 yeni • 12 No. b n 120 • Uf(D bir 
kıt'a arADID 1·2 biuesL 

91 Silimkapı'aında Cambaziye maballeılnde HIArdibl .
kağında 3 No. lı Gazi İbrahim pap camii m.....
lıaneaL 

70 Edirnekapa'•:nc!a ald Hacuaaldttla ft ye 1eat Hatlce
IUltan maballeainde Sulakule caddeaiade uld ft 1•al 
1.C • 16 No. la bahçeyi muhteri hane •• alur .. b•lll. 

Yukarda yuıb emlak 9-2-933 tarihinden ltibarea d&t Wta 
mtlddetle ıatıhğa çıkarılmııtır. lhaleıl 9-3-933 perfembe ıGal uat 
15 • tedir. Satın almak latl1enlerin hizalarında rWerll• 1a,..11 
Diabetilide ylllde 1•dl buçuk pey akçeleri Y•J• Banka kefalet. .. 
m•lerile beraber ihale ,nnll Ye ıaatiee kadar Çemberllt11'ta t.t... 
bul EYkaf Mlldiriyetlnde Mahl61lt kalemi•• mtlracaatlua. 

kıymeti muhammenell 
Lira 
80 

Eğrikapı'da Şqhane caddeılnde A•c·b•J camltaln cla•ar •• 
minare taılan bir hafta mllddetle ilAna konmUftur. ihalesi Mama 
11 inci• cumartesi gllntl saat 15 • tedir. Taliplerin pey akçelerile 
beraber lıtanbul Evkaf Mndiriyetl biaaa1nda Mahlillt kalemiae 
mllracaatları. 

Ehven fiatla satılık dükkan a 
~IJ lata11oa caddeli No. 4 tuhafiye Ye t•kercilli• el•erftli " 
\;"::bDy..Ue beraber. Taliplerin yanındaki bakkale •llracaatlan. 

-----------------------------------------------... 
Öksttreaıere: IATRAI MI 


