
.. 

- - -- --- - .. _..._ . 
~ - - -

Sen• 1 - Noı 937 \an lflert te1ef••aı fataabul - 20203 - CJMARTESI - 4 Mart 1933 ldaN ltluf telefoeıat lataıı\nıt - 2020J Fiatl 5 lruruı 

İN CEPHESİ YARILDI 
Uzak Şark Muharebesi Şid- Türkiye-Suriye-Irak. 

detle Devam Ediyor Hadu~lar.ımızda Emnıyet 
• . ... ... Ve lnzıhat Meselesi 

Çınlıler Maglup Oluyor, Fakat Japon-
ya Da_ Büyük Bir F elikete Uğradı 

~ 
~ 

Şlıltletl• f'U'PIJU Çin H Japo rdmrmd n 6lrer ü/ren 
• 

Üç Devlet Hududunun Kat'i Olarak 
T esbiti için Bir Komisyon Toplanıyor 

Berut. 3 (Huauıt) - Franı .. 
nın Suriye F evkallde Komiseri 
M. Pomo, TDrkiye Ue Suriyeyi 
mOıtereken allkadar eden bUtOa 
meaeleleri halletmek illere blr 
komiıyon teıkil edildiğini ı8yl .. 
miıtlr. F evkallde Komiıerlo 
Şimal! Suriyedeld MDme11iU M. 
dö Lakutr ile .. Soa Poata" 
namına görDştDm. M. d~ Lakaıtr 
hudut meseleleri hakkında ıu 
nıalClmata verdi ı 

" - Suriye Ue Türkiye ara-
11nda ihtillfb blr hudut meseleal 

' yoktur. Hudutta cereyan etmekte 
olan kaçakçılık hldiaelerinin 
&nDnD almak maksadile Suriye 
Ye TOrldyo mDıterek ve devamh 
bir f ekilde mDcadeleye sılriımiı 
bulunmaktadır. Bu mlltterek mO
cadele, k çakçılığın yakın vakitle 
k8kUnll kazıyacaktır. 

M. Pouo 
lesine gelince; bu hudut tayla 
dilmiş ve Ak•am Cemiyetinin 

( l>namı 10uneu aayfada) 
Londr 4 {Ha ) - Çl • ' ~----------oiııııı.. ı muhtemel oldup da ı 71tnme~· • l:pon muharebesine alt aon ge- tedlr. 
D~er~~~~"~ Mfilhlşfcl~~ ~·~~~~d~~b~ =====~================~ 
ahiyettedir. En yeni haberler• kabir habere g6re Çin jenerah Karısını Ve Kaynanasını 

Irak • Suriye hududu meıe-

ı&re Çin cepbeıinde feci bir Japonya' da ki son fell• Suntienying Çifeng' de Japonlar 
bo:r:ıun baı glSstermiıtlr. Bu boz.. ketin feci blllnçosu ı tarafına goçmif, Maroıal Çang •• 
ıuna bir Çin kumandanının ha· 641ölU,1222 y•rah, 404 Su Uang'ın bnynk bir itina ile Oldu·· ren Bı·r Canavar 
lnane hareketinin aebep olduğu kayıp. 300 ev yandı, hazırladığı Çin mUdafaa plAm 
bildirilmektedir. Muharebe bu 91~:. ::ttı~ıklldı, 1200 bu auretle akamete uğramışbr. 
bozguna rağmen bOtDn ıiddetlle Tokyo, 3 {A.A.) _ Jeneral 
devam etmekte, Çin oehlrlerl çok Kamabava'nıa kumaodaaındakl 
kıaa bir müddet zarfında bara- f&ylalara göre Çin mOdafaa hat• 16 ıncı Japon livası jehol ıehri-
beye çevrilmektedir. Japon kuY. tının bu aabab kırılmaaınıa Çin nin aekaen kilometre garbinde 
•ethıri Jebol eyaleti dahilinde ukerlerl arasında bau hıyanet bulunan Pinıuan tehrini iıaal 
U ri hareketine devam etmektedir. vak'aları tebep olmuıtur. Bu vazı. ebnittir. 

Pekin, 2 ( AA. ) - R6yter yet neticeaindo jehol eyaletinin Tokyo, 3 (A.A.) - Llng-Yu-
ajanıı muhabirinin duyduğu bazı Çinliler tarafından kaybedilmHl (Duamı 10uncu •aylada ) 

280 Milyon Liralık Bir 
Miras Kavgası 

Bu Muazzam Servetin Türkiye' deki 
· Mirasçıları 40 Kişilik Bir Kafiledir 

Belki batırlaraınıa: Uaunca bir ı 
müddet ev\fel aaıete ılltunlaranda 
S6 milyon lnı:llfı liralık bir miras 
meıeleıi, bnynk bir dedikodu 
f klinde mevzubahı oldu, fakat 
araya giren yeni bldiaeler bu 
meaeleyi unutturdu. 

Şimdi haber ahyoru.ı ki bu 
miraı meseleıi tekrar ortaya atıl
mııbr. Hatıranızı uyandırmak 
için kısaca yazalım: 

Bundan 103 ıeno evvel Kay• 
ı riden Hindi.tana giden Egya 
isminde bir Ermeni vatandaş ora• 
da ticarete atılmış, işleri iyi git• 
nıiş ve bir müddet lionra milyon
luk bir adam olmuştur. 

Hiodiıtanda zengin olduktan 
ıonra i minin sonuna bir de Emlr
banyan lftkabı talcan Egya Efendi· 
ilin öldüğil zaman bıraktığı miraı 
tamam 36 milyon lngiliı lira1ı 
fİbi mnthiı bir servettir. 

Milgonların memleketimizdeki miraı
çılarından Karabet Gabrigel EJ. 

Esıya Emirhaoyan Efendi aı• 

len Kayserinin Talaa kasabasında 
doğmuıtur ve idd a edildiiine 

( Devamı 9 uncu HJfada » 

Kazanç Vergisi 
Layihası 
M. Meclisinde 

Ankara. 4 (Huauıt) - Millet 
Mecliıi yas denesinin ikinci lçti
Daını builln yapacaktır. BuıDnkQ 
celaede yeni kazanç versıiıl llyi
haııoıa mllıakereaioe baılan .. 
cakbr. Diter tarafta11 1&yım 
vergiıinln tadiline ait faaliyet 
hitam bulmak üzeredir. 

MUhim Bir Keşif 
Berlln, 3 - Kimya profeaGr

lerinden M. Mibael akarbut baa
talığında kullanılan C. vitamini
nin terkibini bulmıya muvaffak 
olmuştur. 

• J 

Pek Yakında 
Son Posta, bütün okullucu
lorını ehemmigetle alô.kadv 
edecek olan bir teşebbüsünün 
lı.azırlıklarını bitirmek üzt1-
rt1dir. 

Liitfen Bekleyiniz 

Mardin, (Husuıt) - Buradaki 
köylerden biri&inde fecJ bir cina• 
yet olmuıtur. 

Mardinli Ahmet Harun lımln
de biriıi bundan iki ay evvel 
Halebe gitmlı, orada tanııbğı 
zengin bir ihtiyar kadını kandır-

mıı ve kızım kendiılne verme1lnl 
rica etmiştir. 

Kadının ktmaeal otmadığmdan 
bu adama kwnı vermitlir. Ha
lepte bir ay kadar kaldıktan 
aonra Ahmet Harun yeni e•len-

( Devamı 10 ~ıneuı a,fada \ 

r= Bu Gidişle! ... 

- D oktor Bey.. Hanım fena halde bulalaııdı. Bir kOık manto 
reçeleıl lıtiyorL. 



• 

[ Hal~ın Sesi) 11. I • & B L I 
Harp Tehlikesi ı------·----... ________ ,_. 
;;t:;;; .. :.: Oç Paltolu Bir Hırsız 
•ulyetlD baru\ kokuu ta9•d11tnı 

Er.:=::=:~nS SaJ>ıkab Süleyman, ~ldlğı Paltolan 
:;r::.ı.~·,.=;:.!..... Ustüste Giyip Kaçarken Tutuldu 

enket B9J ( u, .. uık FakllU.indo) 
- Beal• ~. c..ı,..._ 111- Soa gllnlerde ıehrimizde palto lunazhjma ıuktadarls. Zabıta p.a&o -........ tlddetle taWp 

•adım kalmad1. Bu t•t•kkll nlban ba1U arlbjı g&rtılmektedir. Hıraıdar • ayade ebiıelctedir. Bu takip Dellceeiacle ... laır.Wardan 
deYamını hmin için Ylcd• l'•llrilditl hanlardaki yuıhanelere matallit olmakta, ı, uat• biriıi yakayı eie vermiıtir. Ba bırı.z.n umi Sllley-
.... A•rupacla , •• ı ~al itt fak- lerlacle aemurların met .... liretlerinden istifade mandır ve birlraı 1abıka11 vardır. Sllleymu din 
J.r ppdaJor. ~Tam Ce..lyeti .. d le •- p alb • • • fil · -...U • 
yu"yet kal'lfı•ıada biç •••lal çılrar· e ere davarlarda uılı duran paltoları çalmakt• aag 8111e1DU:D• gılllllft •ID n İl' 
alror. Ben Wr muhaber.,. •uıla clırl•. Son oa rGn zufında bu tekilde birçok ıerillde •Jala .bıkarak loca ar.al .......... tlolat-
lçln a..;.ı nremlyOl'll& Fakat palto Ye baaton hrnazlıji yapılmııtır. Anlaııld ığına mı~ hatla~!br. Sileyman bu ıırada ıeyircilerden 
buaa nfm•• lç"mde bir enclI .. ••r- gGre, palto hınızları a;leden ıoara l'iyaaa erle- Had Efendınıa pattoıuna çalarak arkuına giy ... 
tLr. Bak.ıa... lıtlkbal M ılıtereck? rindeki bl ak Mnlan dola makt aab~t.rln fakat • kapıdan pkaeaiı saman yakal•...-* belde..- 1 

rl • 1 • &/ 1 Sltfef!Bantn J&kalan•ar.ua Mbep iç paltoyu llltUlte 
Baun Necip Bey ()lltekalt 1aıba91l J• erine ıemmzce aırmekte ve ortada girmif olmaaıdır. Paltolardaa biriıi Halil Efendiye 
- s- lfle aamdlj.,._. •il• kiııİI .. bulua .. c.tJiıat a"6riac• duwarda -'• 11..... ait\ir. fakat dlpr tel paltaaa 1dl1ıit ait old8ja 

letlerlıl burla eGıeUAb bir tecra- paltolardan birini heaıen arkalanQa f fyerelr .,.... henllz 111ılaplamamrftır. 
beye kalk11m.ıArı kol•J delildir. 
Bu ... tp. ortada .,.,p waiJelerl 
cokhr. Fakat bm ld... ....,.t 
ecl-. Yalaıs be• Almaap'da• 
kork., .. -. Hitler lkdw •••idi•• 
ı•~ ._. Alman1•'••• Yui-
J9tl tl•detl ... ..... allltermiye 
....... s--ıa ...... tliter ....... 
letler ..ı• ıp. ........ ol•ı.rıa 
Al~• ... _. raaNı••• baaatia.,._. 

İki Kadın 
Tavuk Hır11zlığı Yapar

larken Yakalandılar 

Odoncular 
Zarar 
Ediyor 

Borç işleri 
Faiz Ve Komisyon Pahah
lıfmclan Şikayet Ediliyor 

Yapbt.- tabkilreta ... 
wraflara .. .,_. lcla...._. .. 
..... mallar.m tdla edenle .ı.., 
,.. alaalanla ....... ..... 

Mart 4 

Günün Tari'/i.i 

~·at Aa).a mn 
inkişafı fçin 

Maarif Vekaleti Yeni 
Tedbirle. luihaz Edi., or 

lılaarif nkllell memleketia -·at laa,abaa •edil terbiye.. •t •llhba 11labat tedbirleri 
almlfl;r. Sa --..betle Aa-
karaıe pclea Giizel -·· 
atlar ... d..... .adW !Jal)İlk ....... , ................. 
ıunlan ıaylemittir: 

..... if'VeHletl mill1 un'at 
Mratlmm• laİdtldl memleketi
mkia laer ,.riae hatta kGylerina 
kadar aaa'at terbiyeıinin n&fua 
ve Ma.t9mioin ı.WU.1~ aaJtt 

·..Hlı!lllral Wb•ler U.ttır. 
.._.. bayle an'atkAr Tirle 

• ..,..Jçm .. eı1..ı ••• 
Ye IRJad8n a,. •uzt.Mp ~ 
batıl delil, fakat inkılap mede- ' 
aiyet Ye allzeWk fikirlerini ,.,. 
mak lcia ftzife almıe faidali bir 
....... olacald&. 

700 Say,U GalİJ• 
&...- Of O••r.ı,. ._. .... 

,. .................... 7GOAme-
...... F ..... a " AL.• _,, •• 
..... ktir .. 

* 9abmet BeJ (ltamtapa lfttanea 15) 

Bir ıpllddettenberi Davatpap 
•ubitinde T avak lurllZhiı J:.&pan 
iki kadın yakalanm11tır. Ulviye 
ve Nazmiye isminde olan bu ka· 
dmfar, enelfd glln de Davutpa
pda Kllbaa sokafmda oturan 
poliı Neıet Efendinin e riDe gir
mifler, k8meat• bet alb tavuk 
alarak, çarpfJaımm içine aakJa.. 
autlarclar. Bu auretle, evden ç k-
mak itterlerken, komıulardaa 
birkaçı, kendilerinden 1Dphelen-
111İf, Drerferfnl aramak i•temfr 
lerdir. Uzun bir mllaakaıadaa 

Sa .... kıt meftfa\lnln lmit 
eclilaie1eak derecede Jaafil Ye 
........ sepaai dola1ıaile ..... 
rhaia malu-..kat tacirleri ktllli1•tli 
marlara apam flar Ye bualar
daa baadara ticaretlerini a.k• 
lllİJ• mecbur kaim .ı.rchr. 

.._ ...,._ ....... 8a ,.-.. ._ .. IMdiU. iden ...,...... .. 
dea bit k - 1-lfma eml•ki elin- son l~tlmaaada s•Jrimibacli.lere alt 

- Asisi• .tahkta .......... b. 
.... ntiiW laWr • .....,... , .. 
kat lıll, .... ,..ıeı Wr ..,.ıır. Şl•dl 
• ...._ _.. lsti7or. Dlaradald •b· 
... ...._ llup U. .. il, ıalba 
.... ...... ....... .. .... , .. li,. 
fln'nr1•• lkt .. .tr ........ fltletien• 
tllrmektea ltaılca bir lıa J•r amas. 
B• Mal• •••1•tlmlsl bitin dHlet
terclea 1,S •are,.oram. Sulh klfella• 
............ ı ......... .ı., ..... ..... .,... ..... ~. 

* Hfleeyflı Harrl Be7 ( Beyazf& So• 
i&D&I&) 

- Awa,a4a •'ıWr 4'e•!et ..... 
rebe1• oea r .tt edemez. AlmanJaaı9 
palana11aa bakmaJ1aı1. Alm• · mU
led llalp ••k s.temlror. ...,. 
latikbat r,ıı. lmtcffm fJfdlt. 

Bakkalı Soymuş! 
Sabıkalı Haydo Kaçarken 

Yakayı Ele Verdi 
Sab kah brnazlardaa Haydo 

pni bir .__.. dalta ,.pmalc 
~tamif, fakat 1akalaamifbr. Al· 
liiı~ mal6mata ıare Haydo 
ınelld ıtla Unkapanına ıeçmif, 
Mı okka ... ..... •'nlr 
.. haneaile bakkal Hamdi Ef. nia 
Akklnma pmiıtir. Haydo dOk· 
ltnıaa gtrdlıten ıonra bakkal 
'8mdi Efacliain meıguliyetinclea 
l;tifade ederek elindeki torb&JI 
likabasa dolclurımaı we kaçmı~ 

ılamııtır. Fakat ıabıkaluua 
çbfuu rina poU. me•urlan 

'9fİDe tlltmllfl• " Ha,ctoyu 
fllnyol"- takalam11lardır. 

e .. , tlatleri ......... Ulviye " 
Numl1ellfn Çlltfafian altmclaa 
calcbldan taYUld. meydana cık
..,. her lkbıl de ,,..ham!ll•d r. 

Denize Ooşmo, 
Ha7clarpa1ada demir:l buhm .. 

U..n firketiDıe lllt b:r •••naaıa 
..... Alamet Rela •J•ll bprak 
denise Üfmlt •• fakat luutanl• ........ 

Bir Kaçakçı 
Czeri J r&ndı, Kaçak 

Tütün Bulnndu 
T emm iwniade birisi enelld 

,aa Mabmatpqacla dlkklalana 
a.aade dolaprken vuiyetind• 
flpbe edUmiı ve polialer tara
fmdaa bir kenara pkllerek llzerl 
uandmak iltenllmiftir. Temur 
polllln ba t.lepldiae eneli 
ltiru etmek Ye bir aralık poli .. 
Jul lakırdıya tutarak kaçmak 
illı fltir. Fakat bana meydaa 
.,-.ıı- pols memarlan Tem• 
nm _..ni -.m flar ve mDhira 
....,_ kaçak tlUba bularak 
...... .,. •tlDİll•dir. Temar ka
plıçshk e&rmile lhtı.u mabk .. 
meline aevkdmiftir. 

yapılan bir tah••• ...... 
bu meae f ataabula rel• Odan 
niiktan 150 bia çekiyl balmak
tadar. 

Klmllr i-. bu miktardan bir 
kaç milli fa.tad r ••• 

lstranca ve İğneadadan geti
rQen eduplar, bir a1 en-el 91d 
i>*tnfl ~ bnif tierlnCİen 
muamele i &rürken, bu fiat, ıon 
rGnlerde 260 'hatta 200 kurup 
kadar clllfmGtfilr. 

Diğer taraftan k&lrllnle 8,5 
lmraftaa 4-4,5 kanıp lamiftir. 

Ea •••• "" meYiimlnln fİ~ 
detll ieçeeejiıii belde,... mah
rukat tacirleri, ba llll'etle blyt!lr 
sararlara aframqfar, mallanm 
pn fiata bile satmak mecbari
yetinde kalmıılardır. 

Zarar ı&ren mabrabt taefıt. 
lerln.a adedi 10 na bulmaktadır. 

Oteberi Çalmış 
Uokapamncla otaraa Ahmet 

lıminde biri Elm• Efendi ilmfa. 
de bir nbn evftae slnnk &te
beri çalarken yakala111D,1fbr. 

Servi thrSIZI 
O.kadarda oturan Mİlhmet 

iamlnde bir Abık•h Karaeaahmet 
me:rarhjmdaa koca hlr ıeni 
af ac:nn çalarak k•f•rlren yalra
la,,mıfttr. 

dea çakmakta, ya borç paran- m•htellf ....... klD•cla •lüadu 
ren mne ..... lerin, rahat ta ..... ..1s •. ıu1e ...... k - Aaka· 

hangi bir ahcıam ellviae seç- ;= .::=n-...:mr.::11r:-~1r 
mektedir. T•leDtltla a•rl•lbacHll•d .. 

Dijer tataftaa emlak ulaipl.ı ltaul... ..... •••ca•tl.t •• 
faiz ve komisyondu fiklyet et- tak4irl ..,_., k....,_ ltfetlala 

k ~!.L c:L.1 d b ... a a1n1.. ... ......... , ••• ld 
me tewr. ,_7 en ijine ı&e ir tewiler tle •üuk .... il-'ftir. 
çok emlAk •ahiplerioin mOfkOI Millet MektepJarindı 
v~yette kalma1111a Ull abep A• ı 11111 t ıtt -•--ı d 

.... .. ::lôn .... -::::d:=:·~:ıt~-ıa11,~'1'~rei-l~i .. N·i ..... ; .. i·t1·......-r, •• celbedecek derecede dDımnı •• 
bu ıi&clea ıelnria ...ımaaclır. 
Hukesin alablldliüıe ev, aparta• 

-- " ... J&ptırmut Ha&akl 
Yd)'eti dot•mUft& 

6 Milyon 
Rıhbm Şirketi Aleyhine 

Bir Dava Açıldı 
Gllmrllk idareıl MliJ• cl8rdlhıctl 

hııkuk mahkemesine mllracaat 
ederek R hbm Şirketl aleylıine 
(6$1) bin liralık bir dava ~çm·.
tır. Davaya sebep, 111ahtelif ı.. 
rihlerde Rıhbm Şirketi antrepo
lanna verilıa efY••D ıQıar8'l 
resmi ftrDmeclen orlact. yqtm 
edib11iı olma.dır. 

GOmrGk Jdareıl aynce nhbm 
ıirketi aleyhim aplmak tlwe 
6 milyon liralık bir dan dotyeal 
hazarlamalltachr. ~ {650) ~ 
liralık d•va 6 taülbf ~ 
da• .......... -
t,.vj, ~ditmemiftir. 

A•ana, ı - v111,.u. ..- -.. 
....... , .. b, ........... , ....... 

Alllebin llncab 
Ante;. 1 - iM.er ••- n 

.. •• t ., ......... Ataüpt .. .... 
&.ketleH 14 lala lsU. ...... ....... 
14 bia kilo izim •• peluau, • 
bla kilo. tltla •• 30 bin kilo mala-

,."! .... ılnderılmittir. 
v •. ~ ....... 1aJt1a1a 

,., .. rıar Jallliilk ... 

Türkige- Suriye 
Hudut işleri 

Adaue 1 - Tlrk',. • lat,. 
..... .......,.. ............ Wc iftlıe .... ... 
f1i ...... albida 7apmlftlr • 

Vali YeklB, lte!ed y• relB, n 
flrka lcumaadu nWU L••iln Fraa

..81& ....... ller•tİela miNflr bae 
luadUI .. ,...ı et.U .w-.ıs laclel 
.ı,..uı. IMııuamaılardar. 
~ •• ,. lldıacl ......... 

nmutui .... ,., •• 11: .ır.. a. 
•kfam •••hb,a• laeJetımıa ........ 
daaa F__. t.r..a .. -.. •• .. 
f-.t Yerllecektlr. 

Ptıuır O~ Hasarı Beg Digor Ki: 
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(Resimli Makale ' r a Çin Sözleri 1,1 1 

Demokrasi 
Ve fktısadi 
Devletçilik 

._ _____ Ahm.t Hamdi -

Liman ,irkell mUdürU Hamdi B. 
g çoıılerde 'filrk lktıı atçıt:ı.r cemi· 
yftt ndo •lktıaadt devletç ilk• mev· 
ı.u , Uıer .ne uzun bir konferans 
ver rut ıtl. Ha mdi B. bu konferansını 
tamamen neıretmlttlr. Bl:ı buraya 
konferansın, lktıııadl dovletçllikle 
demokrsel ara111 · d aki mUnHebet• 
lcri lıah cd;o. kıamın ı naldledi· 
yoruz: 
A) - BugOnkü devleti red

detmiyoruz; çUnkU o bir "realite" 
tlir. T ariht Hyrl dahilinde Ylicut 
bulmuı, ve milleti teıkil nokta· 
ı11ad n mUbim vaıifelcr a1mııtır. 

B) - BugUnkn d vltıtin iktl· 
dat ve mel Ahiyotiol reddetmiyoru:ı; 
çUnkU milleti deYlet ıelahtyet 
ve iktidarile "gerek liberal, ge• 
rek sosyal., teşkil etmek mUmklln 
olduğunu biliyoruL Y nl ' 1kapi• 

l ((/l/(11111 

Par makla.rı (berin de yOkHlmılc 

fatl7enler, usun mClddıt orada clu• 
ramular. 

Bacaklarını açanlar y0r0yernn1er. 80) OklGğOn temeli tnuu, ) ük 

aeklltln temeli •n~ldtr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
lalizm., yapmak için °devlet,, • 
lbtiyllç olduğu gibi milleti kendi 

~!n~:~Ye::·~~·ıu;t~=~.:.çin dahi Kazanç Beyan mel . N 1 
. k~ı;;.?':';;:in~·;~·,~~.~·;J:~ na erı ası 
leyi genişletme ini "yani klaaik . T kek E 1 k ? deyletçiliği,, peıinon reddediyoruz. et 1 dı· ece • 
Bunu reddetmek noktaamda libe-
rallerle aramızda görUı noktasın· 
dan bir nevi lttilA Yardır. Blı 
b5yle bir devletçiliği, lnaanhğııı 
xvıı ci sra rucuu, bir nevi irtica 
ıeklinde muta) ederiz. xvııı el 
ısndan beri insanlık geniı bir 
•demokrasıi" inkilAbı yaptı ; mil
letler kendi kendilerini idare et• 
aıek noktasından bl1yllk bir terak· 
kiye mazhar olduh~r. Şimdi biı bu 
devri na11ıl kapayarak, iki 
•ıırlık terakkiyi red ve inkAr 
•deriz 1 DnYictl reniıtetmel. Vfl 

"demokrasi,, yl rtıdc'daı,.,oa, bir 
11doktrin., ba1inn• rocıı~IA "f aıiıt" 
lerde yer buldu. Fa,bm, MHİet 
lktiıadiyatı rejimine ~~çcmiy relf, 
liberal ilcltsat mUnas hb<tltırini ve 
bukultuuu kısmen ret Yt lcıımen 
kabul eden .. palyatif,, bir iduel 

Layihada T ası-ih Edilen Ci etler ... 

ılabat tertib tıdtr. O rejimin 
kendi içinde "demokraıl " yl in
kAr etwek mevcuttur. Demokrasi 
olduğu glln ıııfaıizm.. mevcut de
lildir, demokrasiyi redd•ttiğt ~·On 
.ıiktıudl devl•tçiiik., de ol ma· 
dıtı gihil •• 

Ankara, 4 (Hususl) - Bugtıo Mecliste mllzake
reafne ba~lanmBlı muhtemel bulun n yeni kazanç 
IAvihn ında mukim lkrazatçıların, ticaret hanları ile 
a~artımanları toptan kiralayıp kiraya verenlerin, 
sahip oldukları madenleri ye dalyanları bizzat 
işletmeyip kiray v renlerin veya ortaklaıa işle
tenlerin tutncnkları defterler ayn yrı izah 
edilmiştir. 

Varidat memurlara her seno mart aynıda be
yannameye tAbl mllkelleflerln umumt yoklamasmı 
yapac klor, mu yyen müddet zarfında beyanname 
vırmiyenler~ haklannda muamele yapılmsak üzere 
te1pit edeceklerdir. 

Yeminli Hesap Mütehassıslan 
Maliy• VekAletinin tenıip edeceti bilyllk ıehlr

lerde beyannameleri yeminli hesap mllteba11ıslan 
tetkik edecekler Te bu mlltebaSlll tercihen ili 
tahıU görmUı, Maliye mllfettiıliğinde Yeya Divanı 
muhast.bat aıahk ve birinci mllrakıpliğinde bulun• 
mut sevattan seçilecektir. 

Ne ıııdemokru\" no de "bey· 
nelmilel" mUbad~leyi • ddetmiye Kahve inhisarı 

1 

Beyannamelerin tetkikinde mlltehassı ler veya va· 
ridat memurları beyanname :sahibinden vesaik iste
mek ıelAhiyetinl haizdirler. Bu takdirde vergi mU
kellefi 15 giln zarfanda istenilen malömat ve ve aikl 
•ermiye mecburdur. Mükelleflerden mada resmi 
daireler, borsalar, şirketler, ticaret odaları, mahke
meler, noterler, bankalarda istenilen malümatı ve 
vesaik ıurellerinl onbeı gün zarfında i6ndermf ye 
mecburdurlar. 

Eksik Beyannamelerin Cezası 
Yapılan tetkikat neticHinde mükellefin beyan

namesinde bin liraya kadar ekaik zuhur edern 
eksik kaydedilen bu fazla kazımcın' vergiıl alına• 
cak, ceza tarholunmıyacak, bin liradan fazla eksik 
zuhur ederse bu farkın vergisi iki kat olarak 
aboacaktır. Vaktinde beyannamelerini vcrmiyeblerin 
vergileri re'.en tarbedilecektir. Re'ıcn •ergi tarhe
deceklerin ve teıekkUI edecek heyetlerin ıureti 
teşekkDllerJ ve vazifeleri hakkında kanunda izahat 
•ard:r. 

Bursa Mevkufları 

Münderecatzmızın çoklu
gurıdan dercedilememiı-1 
tir. .. 

----..-.----------------------~ 
Emin Ali Bey 

Maarif Mütehassısı Olarak 
Efganistana Gidiyor 
Onu Ankarndan t hrimlıe 

gelen Efgan atfiri Ahmet Han 
vukubulan beyanatında Efgan 
kıralı Nadir Şahın bir deri har-
biye Yeı:irl Mahmut hanın EfgaD· 
da zilhur eden bazı dahili bldl-
ıcler ve Gaıi HL nio memlekat 
dahilind ki ecyah tleri rutin ıebe
lil6 Ankara ziyaretini tehir etti• 
ğiui , giden Türk mUtebaasıslnrd n 
bn kn Emin Ali Beyin de m rif 
mUtchaHıs ol .. r k Efganiıtana 
gid ceğini, ayrıca banka ve mu· 
zika mütebau slan da istenildiğini, 
Türkiycde talıail etmek llure 
yeııiden bazı Efgan talebesinln 
latanbula ırönderileceğinl söyle
miıtir. 

Üç Aylıklar 
Yetim, dul ve tekaüt maaıla· 

rının buglln tediyeılne başlana
caktır. Y oklamalcrını yaptıranlara 
EmlAk bankasından Haziran, 
Tem muz, Ağustoa maaıları mu
kabilind ikraz t yapılacaktır. 

Yüzbaşı Armstrong 
Yeniden Birtakım He

zeyanlarda Bulundu 
Tilrk dUımanlığı yapmakla 

Ye hakikatleri daima terı tara• 
fmdan görmekle maruf ytızbqı 
Armıtrong Londra'da Yerdiği bir 
konferanıta Türklerin boğazları 
ticari ve iktıaadl kıymetini tak· 
dir edemediklerini, bu takdir
ıizlik yllıllnden lıtanbul limanının 
boıaldığanı ve boj'azlan ancak 
aıkeri bir meni olarak ve lca• 
bında kapanmak Dıere elde bu
lundurduklarını ınylemiş, TOrkl· 
yede fabrika ıiyaaetinio lnkiıaf 
edemiyecej'lnl Deri ıOrerek daha 
bir ıllrU hezeyanlarda bulun-
muştur. 

Bir Yıl Dönümü hnkiln var mıdır? Bu iki mULim D ~ 
Dokta, insanlık tcrakkiıhıdt. mU. 1 v kAl • T kt•f ogru ou··n Çorum'a.. Sevke- Güzel un'atlar akademiıinlo 
hlm birer merhaledir. Milltıtlerin ktisat e a etıne e ı D / M .? elll birinci yıldönnmn mnnaıebe-
biribirine karoı hudutlan~l kapa• yapıldı eği ı dildiler tile dlhı kademi binasında bir 
aıaları .. serbcat mnbac•:r." ıfıte- Bursa. 4 (Huıuı1) - Tnrkre 
aıinı'n vbıl oldu~v nrurJ bir I Roma, a (A.A.) - Stefanl Ajan· ,, mUsamcre tertip edilmlıtlr. MO-

~ Ankara, 4 (Hususi) - ktısat ezan hAdi e inden meYkuf olan- d C ı 1 E B afı netice ise ••demokrasi" yl yer ai blldlrlyorı M. Muıo:lni ile Alman ıam re e e d sat ey tar ıı-
)'er r ddctmek de acne o iste- veklletino wku bulan bir mllra- Ba;vekill M. Hltler araaandct. bir lar diln otobUslerle yllzbafı Arif dan Tilrk ıan'ati hakkında blr 

• '- b · h ı· · d ı ı ı Beyin emrinde miktarı kAfi 1· an-
-1·0 mukadder k.L•tıdı'r. Se- caatt H ve ıt a ının ev et n• mülAkat olacağına Yo talyanın konferanı ta vcrilmi•tir. 
o.u ~ ' • - darma nezareti altında ve K ra• "' beıt mübadelenin bir n&ticcıi hisarına alınması ve bu inhisar Macaristan• boğucu 8'nlar ıcBııderdi· O •• f k 

bl köy b~rikil Çoruma aevk edil· 
olan Garp "Kapitalizm,. ini :m· tarafından tabii kahvenin incir '°;no dair ecne gaı.etelerinde arusşe 3 a 

k h d tı k k d •- rıkan h b rler aı ı.ızdır. mi~lerdi~. Mc!,.kufl ıran nakledileceğini 
ta u u arı apnma ' emoK· kahve ile kım•tırılarak incir Is- ., h b k Mezunlar Bı·r Cemı·yet .. a er a an tanıdı ları ile aileleri 
r siyi reddetmek oartile bir tihlAkinin temin edilme i teklif h · b • • U 1 · l 
ınnddct yaşam k mllmklln olduğu S b • f ' J apı aneuın un ne ge mış er ve Teşkil Ettiler 

edilmektedir. Yalnız tabii kabvo zr lS Qll UQ ikişer ikiocr kelepçelenerek oto-
ıan olunuyor. Yani °Kapit lizm" k 1 • d l 1 bUa'er• bı'ndı'rı'len mevkuflarl• Darilnefak mezunlan dnn 
d.k h kullanma tıya ı mesc eı za· H "' .. H lk • d ı k ı d ı tatöre ye geçmiş, ve Ucumu eyecan vedala•mıılardır. Milftn Nurettin, a evm e top ıınara ara arın a 
b mania lıallcdilecek, halka da kal• " k k ırak r k mndafaaya çekilmiştir. hatip Tevfik •o Fabrikatör Gaf· bir cemiyet urmaya arar ver-
Herçibadabat mUdafayı nefs yap- be dokunmıyan, ı hhl olan bir Bclgrat, 3 (A.A.) - 800 yUk- far zade Mehmet Ef. ı r huıuıl mişler, hnırlanan nlıamn meyi 
mak istiyor. kahve t ınin olunacakhr. ıek tahsil talebeıl Zagrabia da· bir otomobile bindirilmişlerdir. okumuılar, kabQl etmiıler, cemi• 

Millet iktıaat rejiminin ileri TUrkiycdc senede dört nıilyon rUlfUnununda toplanmıılar, Yu- Bunlar fotoğrafları alınırken mU- yetin kurulması için lcabeden 
bir rejim olması, tarihin cemiyet kilo kahve ıarfcdihr. eldedir, Buna gonlavya'daki idare tarzı aley- mannal etmişler ve ıapkaları ile müıanclcnin istihaalile faaliyet• 
le inınn hayahnda yaptığı seyir )Uzde yirmi bış ni betinde incir hindo şiddetli nllm~yişler yap- yUzlerinl kapamıflardır. geçilme ine k rar vererek ayrıl-
" tek mUlleri reddetmeyerek, karııtırılıa bir milyon kilo incir mışlardır. M. Ruzvelt iş Başında mışlardır. Cemiyetin tışekkUlll 
onl r n yalnı:ı insan Ye cemiyet arfolun caktır. Bu teklif bu au· Paris Sefirimiz mtinnscbetile G ıl Hazr tlerine 
llzerindeki zararlarını metot vo NeYyork, 3 - Amerikanın e Başvekil Paıaya tuimat tel-
rejim dcğiştirm k suretile, ıslAb retlo barice çıkan parBn n anla· Paris 3 ( A.A) - ReisicUm· yeni Cumhur Reisi yarın Vaşing· fi k'l • . 
•lmesindeair. Na ı l otomobili, i· cağı oôltt i nazarmdan da şayanı bur M. Löbrön, :rn.rklye bllyUk tondn Cumhur Reisliği makamana gra " çe 1 mııtır. 
aıendiferi .. k pitalizm,, devrinin dikkat göruımektcdir. elçisini kabul etm•ştır. oturacaktır. Kitapçılar 
"erleri diye reddetmiyorıak, 
b Paraih, llyas Bahar, Semih Lntfı 

•ynclmilel mübadeleyi ve de- r,,.---------------------------------------, Mecdi, İbrahim Hilmi, Ahmet Halit 
tnokrnsiyi de inkAr etmiyoruz. ["STER Jc AN J'S TER /•NA NMA I Onlar dahi, muayyen bir tckA· N e Beylerden mUrekkep kitapçılar 
l:lılUiin eserleridir. Ne mllfrit ıirketl mUeasiı ve bisaedarları 
''otnrşi,, nin, ne de müfrit ant Dlln 3 mart idi. Bundan 16 aenc vvellH alt 3 mumlllğ• Alımet Emin ye azahklara d• Muhiddin, dOn Ankaraya hareket etmiş-
demol<ratik har k \lcrln ikhsadl mart g zetclerlndcn ou uhrları naklediyoruz ı Yunua Nadi, Davlt Freako, Ağ oğlu Ahmet, Margritia, lerdir. Mektep kitapları hak km· 
dŞevletçı'lı"l,la asla alAkaıı yoktur. O ı M b C 1 ı Kl cçyıın, Hilaeyln Ragıp, Eni• Tahıln, Kixım Şina1I, da Maarif VekAletl lle temaıta 

.. u .. ıman 1 at uat emiyeti heyetl umum yu ımail Milttak Beyıfendl!er acçilmi,lerdlr. bulunacaklardır. 
Unu da i!ave etmek llizımdır ki iklncl içtlQlnına Galntuaraylılar yurdunda koııferan• - Anado:udald Qura karargahlarını :ıdraretle T h 

~er mefhumu teJekki tarzındaki ulonunda akletmi9tir. içtimada nizamname! eaaal Deneadete aYdet etm1t olan Oanlınarka Saliblahmer a kikat Yapılıyor 
~1lıhğ m z gibi onlnrıo anladığı milzakcre edilerek kabul olunduktan ıonr• heyeti heyeti dün akoam Balkan trenli• Avrupaya ndot Çahmakçılarda Vahran B rbery n 
.t.? demokrasi ., ile bizim kastetti· idare intihabatında rlyante Hü .. yln Cahit. kitibiu• etrnlıtlr. • Efendinin man"fatura mağ'azaaıııdan 
''llliı 11dcm(ıkra1i,, arasında da yangın çıkmış, fakat alrayetlne mey-
~flk t Te gRye itiharile d•ria d&n verilmeden ıöndilrGlmGttUr. 

tktar Yardır. Tahkıkat yapılmaktadır. 



Memleket Manzaraları 

Gümüşhane'de 
Mekteplerin 
Vaziyeti 

Gllmfttbane, (Hu111al) - Bo
rada 4 ilkmektep. bir ortamek· 
tep Yardır. lıkmekteplerde MO, 
ortamektept• de 80 talebe oko
maktad r. 

Okuyan talebenin azlıpın 
baılıca 1ebebi ıehrin çok dağl
nı k olmaıı Ye memelerin mekte
be uzak bulunmaudır. Şehir da· 
bilinde otobilı gibi çok yolc.ı 
taı yan Ye az Ocret alan •••ait 
olmadıiı için memleketin blltnn 
çocuklan uıaklardakl evlerinden 
çıkıp mektebe gidememektedirler. 

Ortamektebe ıelince, bu 
mektebin bir panaiyonu olaa ta• 
lebatl yan yanya fazlalaşacaktır. 
Kazalarda •• mlllhakatta bulunan 
çocuklar yah yeri olmadıit için 
~)Ayete gelip ortamektepte oku-
1amamaktad1rlar. 

Halkevi de maarif uhaa1nda 
mDbJm bir rol oynamakta, balkın 
enviri için her hafta muntaza· 

eaan konferanslar tertip etmek· 
fedir. Ev aynca konserler tertip 
ederek ballc·n bedii sevkine de 
Jaizmet etmektedir. 

Antalya'da Hami
yetli Bir Zat 

falrPll Efendinin ewıerlnden biri 
Antalya, (Husull) - lzmlr ote

H aahibl Şllkrll Efendi bDyOk 
bir hamiyet eıerl ı&atererek iki 
eYial hastahane ittibu edilmek 
lbere bftkimet emrine Yermittir. 
ŞUkrl Efendinia ba hareketi 
bütün ıehit halkının meawuaye
tini mucip oldu. 

Kastamonu'da --Kendir Sanayii Gittikçe 
llerleyor 

Kastamonu, (Hususi) - 932 
•enuinin ıon aylarına nazaran 
7eni Hnenla iki ayı içinde Ka .. 
tamonuda ar, an Ye kendir •ab.p 
fulalaımıft r. Etraftan alınan 
liparifler ,anı ıihıllne yetif tiri
lerek •evkiyat yapılmaktadır. Vi
llyet haricine her. aene bir bu
çuk milyon kilo urgan ve mllyta• 
biye ihraç eden Kastamonu' da 
atın geçtikçe imalAtbane adedi 
çoğalmaktadır • .-Bugün ıekia yllıe 
yak n uraaa tezgAhı çal.r 
maktadır. 

Son haftalar zarfında latan
bula külliyetli miktarda kendir 
ihracatı yapılmıştır. Al•nan ıipa• 
rif,:er memlekette kendir ve ur
ıao t:caretinin ytıkaeleceğini 
ıösterm ktedir. 

Anad".>luda yapılacak kendir 
fabrikasının kendir •~ keten 
memleketi olan Kastamonuda 
yapılacağ nı duyan köylülerimiz 
bu sene iı kbaharda fazla miktar
da zeriyat yapabilmek için tim• 
dldeo bazırianmaktadırlar. 

• 
L 

Çorum' daki Tarihi Eserler 
Şimdiye Kadar ihmal Edilen Belediye 

Faaliyeti Son Günlerde Arth 
Çorum, (Hu- raa O.m111C1lc 

gıf) - Meme iaminde bir Türle 
J•ketimiı kırk emiri tarafından 

yapbnlmı., 795 
iki mahalle •• tarihinde de Yıl· 
dört bin hane- dırım Beyazıt ta• 
den mnrekkep rafından fethedil· 
yirmi bin nOfu.. m!ştir.B K~prOye 
lu bir ıebirdir. ıe:ınce 79~ sene-

• ımde Ytldırım 
Şehirde yDzdea Beyazıt tarafın-
fazla pınar var- dan lnıa etti• 
dır. Fakat l>u rUen bu k6prll 
pıoarlann mec- elin ilk int• t .. 
raları bozulmuı- ribindeki meta• 
tur. Şehir halkı netini muhafaza 

eden muazzaTD 
mecraların tamir bir TDrk eaeri 
Ye tanzimi lçia Çorum'dekl tarihi O•m•ncık kale n kllprUaa ıan'atidir. 
para tedarik etmlı Ye bele- nakaıaaını bak,.& g<Srmekte Ye Evliya Çelebi, aeyabatname-
diyenln de bu iti batarma11 Hnelerdenberi ıOrtıocemede ka· alada bu köprllolln 19 ıGz oldu-
1tekarrllr etmlıtl. Fakat Uç sene- lan ıu işini batardığı için bele- tunu kaydetmektedir. Fakat 
denb~ri bu it yapılmamııtı. Yeni diye reiıi Şevket Beyi tebrik mumaileyh •eyyahaa bir rakam 
belediye reisi Şevket Bey bu etmektedir. hatauna dOımtıı olmaaa mubte-
meaeleyi kendisine it edinmfı, Çorumun Tarihi K.ae n meldir. ÇUnkO k6prll 19 g6ı 
Ye baıarmııtır. Fakat bu aefe•· KllprU•O detil 15 gözdOr. Yalnıı Evliya 
de inşaat eanasında baza yolıuz• Memleketimizin tarihi eaer- Çelebi ıeyahatnameıioia ! ikinci 
luklar olduğu ıayialan ç.kmıtbr. leri itibarile çok btıynk ehemmi· cildi Çorumdaki eski eaerlerln 

Şimdi belediye mecliıiode yeti Yardır. Çorumun Oımancık en doğru bir kataloğ'u haliade-
bu meaele mllnakaıa edilmekte- kazasında tarihi kale •• köpril dir. V • seyyah her eaer baklun• 
dir. Bir kıaım halk belediye aza· bu tarihi eserlerin başında gel• da mufaıaal, doğru Ye Yeaaika 
81DJD bu mesele etrafındaki mil• mektedir. Kale rivayetlere naza- mllılenit maliimat vermiıtir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ayancık'ta 
Feci Bir Kazada Bir 

Amele Ô.dü 
Ayancık ( Huaual) - Ayan

cık ormanlarından ylik nakleden 
langal firketi dekovilinde bir do
lu vagon lnalb istuyoauoda m .. 
navra yaparken yol~an çıkarak 
dcnilmif gardifiren Y uauf vayo
nuq altında kalarak 6lmll1tllr. Di-
ğer bir amele de ağmr aurette ya
ralanmı1t. r. Kaza tahkikatına mlld
deiumumllilc yazıyet etmittir. 

A~ancı• Hl.811ahmerlnde 
Ayancık • ( Huıuıl) - Kaıa

mıa Hilaliabmer kongreıl 1apıl-
mı1t reialiğ'e Zingal ıirkeU dek· 
tora Şerafettin, Yeznedarl i• 
t&ccardan Ferit, kltipliğe Tay ya• 
re cemiyeUnden Sallhattia Bey
ler, azalıklanı hanife Haydar Ye 
Şefika Hanımlarla Hlkim Ômer 
L6tfl, doktor Mehme\. Ali, bele
diye reisi Haydar Beyler ... 
cilmlılerdir. 

DUzcede OrteMektep 
Dnıce (Hususi) - Maarif Ye

klleti, binası muhuebi buauaiye 
tarafından tedarik edildiği tak· 
dirde Dllzcede bir Ortamektep 
teaiıine karar nrmiıtir. Burada 
Ortamektep için elftritli binalar 
vardır. Huıuıl muhasebe bDtç .. 
sinde bu aene bina tedariki içia 
para ayr.lacağa tabmiD edilmek• 
tedir. 

Düzce'de 
Himayei Etfal için iane 

Toplandı 
Dnzce (Hususi) - Mnfttı 

Knrt sade Mehmet Efendinin 
teıebbtbile Düzcenin büyük ca• 
miinde Jıtanbuldan r~1en Hafız 
Tahsin Efendi tarafı oda~ bir 
mevlüt okunmuştur. Mevlutta 
senelerden beri görlllmemit bir 
kalabalık olmuttur. Kilrt zade 
fJlehmet Efendi camid'- halkı Hi• 
ma)eİ Etfale yarclıma teş•ik etmiı 
bu teşvik ne~icesinde derhal bir 
iane açılarak oldukça ehemmi
yetli bir yekb toplalamııtar. 

Bandırma' da Maarif Ve 
Belediye ihtiyaçları Nedir 

Bandırma, (Huıuıl) - 45 • 50 
bin nOfuau baYI olan kazamızın 
en bOkllk ihtiyaçlarından birisi 
de mektep meselesidir. 

Bu ıedit ihtiyaç gGn reçtikçe 
yokıuzlupnu g6•termekte oldu
tundan tekrarlamaya mecbar 
oldum. 

Kaumızda canh bir maarif 
bayati olup Oç Ukmektep vardır. 
MeYcut ihtiyaca bu tlç mektep 
kAfi ıelmeoıektedir. Bu wnektep
lerdeo her aene 150 • 2CO tılebe 
mezun olmaktadır. Mezua olan 
bu ıenç!erin bir çoktan Taziyeti 
maliyeleri dolayım• diier yllk
•ek mektepler• ıidemlyerek 
tabıilalı kalmaktadırlar. 

Veklletin 033 aeneai içinde 
kazamızda bir orta mektep 
açması ile Bandırma gençliğinin 
en mOhim bnynk arzuau yerine 
ıetirilmit olacakbr. 

Bandırmada 8ozuk Yanar 
Şehir dahilindeki caddeler 

gaytt gllzel ve parke taılarile 
döıelidir. Fakat tehirdeo ayrıl
dıktan aonra caddelerin bozuk 
olduğu yeknazarda aöz• çarp
maktadır. 

Meaellı 8udırma • Ganea • 

Manyaı yollann1a anzah olm .. 
•ndan otomobille bu meufeler 
ancak 4 • 6 aaatte kat•dilmekte 
we birçok mO,kllllt Ye teblik .. 
lere marua kalmaktadır. 

Nakliyat Ye ticaret için pek 
bGytık ehemmiyeti haiz olan bu 
1ollann tamiri ticaretin laldpfa 
için sok faydah olacaktır. 

M. M. 

Menemen' de 
Gençler Birağinin Konfe
ransları Devam Ediyor 

Menemen (Husuıl) - Gençler 
birliğinin tertip ettiti konferan .. 
lar devam etmektedir. Son kon
feranaı kaymakam Ali Nihat 8. 
wermiıtir. Mumaileyh konferan
ıında edebiyatımızın ıeçirdiji 
devirleri divan edebiy atama met
hur ıairlerinl izah etmif Ye Ftızu
liden, Nef'lden baza mllotehap 
parçalar okumuttur. 

Birliğin k6ycnınk ıubeai de 
açılmııtır. Bir mecmua çık.,ıl
ıuya baı:analdıktan ıenra D8fri-
7at pbeai de açılacakbr. 

1 
Tenkit J: 

Birkaç Mısra 
Hakkında 
Düşünceler 

NıınıllaA At. 
Buplerde ıenç bir pirin, 

l.met H&anli'ntbı ıiirlerinl oku
Joram. 48 •ayfabk ufak bir ki
tap. l.mi, • 1 yıldı& akb ,. (1) • 
doj'l'un pek hoıuma ıltmedi; 
fakat tiirlerde Yaitten fazla bir 
ıer, bir kunet Yar. l•met Hlanll, 
al,lra ile takip ettiğimi geçen-
lerde de 86ylediğim • Çıt " 
ıairlerindendir. Maamafih baı.611 
onun kitabından değil, man
zumelerinin birinde fikrimi lıgal 
edea bir noktadaa bahaedec• 
tim. 

• TntDncU k,zJan ,. ilk defa 
•Çıt• da basıld .ğı uman, ga
ıete •Otunlarında dejil, edebi
yatla uJrapnlar arasında bayll 
mDnakaıa edildi. Bu manzumeyi 
muhakkak okuyun; ıairin en gtı
ael değilH de en iyi anlqılan, 
mezi1etleri . ıibi kuaurlarım da 
ıhteren manzumelerioden biri
dir. O manzumede benim fikrimi 
lııal edea nokta ıudur ı lamel 
HO.all, •abah!eyin fabrikaya 
ıldaa tlltOncll kızlarım tuvlr 
eclerkea diyor ki ı 

YOrOyU9ltırfnde ftgar, 
ellerinde manikür, 
70ı.lerinde boya, pudra, 
rozı~rlnde ıaten yok. 
Ayaklarında podöıoeı kundura, 
ııtlarında krep ıaten yok. 

Bu aatırlarda bir ahenk Yar; 
fakat bunlar, doğrusu, ınrıa 
hedefinden uzaktır. Hattı bizi 
rabauız ediyor ı çnnkll ıair ı 
"'YDrOyliılerinde figür, ellerinde 
manlkOr,. derken biz hemea 
16zllmliztın 6nllnde b&yle bir kıa 
çiı:ml7e bqlıyonız. fakat birden• 
bire "yok., kelimesi ile 
pir bizi o hayali ıilmeğe davet 
ediyor. ltt• bu bizi rahataıa 
ediyor. 

Şair, hedefine Yarmak için, 
dolamb11çlı yollardan daima kaç
malldar. Şiirin liıam .. direct • 
(doadoğru ) olmağa mecburdurı 
mlcenet kelimelerden, ilim ııb
llblanndea çekinmesi lüzuma. 
te,bihteo bile kaçınıp iatiareye 
batYDrma11 Yeya ıadece olaaa 
oldup gibi ı&ylemeıi hunun için
dir. V alaa lpbamı 1even Ye bu
nun için yaln z kOçllk bir ıilmreye 
bitap edem ıairler bazan bizi 
urf mUcerredat ile heyecanlan
ma!• da davet ederler; fakat 
onlar bile o mOcerredatı mllıalı
bu bir hile ıetirmeğe çalııırlar. 
lamet Hllaall iae berkeae bitap 
ediyor; bunun için mtlcerrettea 
we aibni iki ameliyeye mecbur 
edea •mDphhaı,. lardaa çekin-
melidir. 

O mı1ralan mDdafaa etmek 
kabil değil mi? Elbette kabiL .. 
lamel Htıanl içtimai miiaaYataıa
bp laya eden pirlerdendir. 
Tlltlbıcl kwardan bahsederkea 
1alaı& onların bilini taıvir etmelc 
istemiyor; onlarla diğer kadınlar 
aruındaki farla da İfaret etmelc 
iatiyor; bunun için ıtlıiil, aenıha 
kad.aı da tasvir edip aradaki 
farla daha iyi g6ıtermek istiyor. 
86ylece i\t:mal muıavat• zlık fik
rlal, 1ani mllcerret bir fikri mtı-
ıabba• kılmap plıtıyor... Aıll 
fakat ayle iae bqka bir çareye 
batYUrıua, lkiaini ayrı ayni taavir 
etsin. Zaten yukarıya aldığım 
mıaralarda bir isyandan zivade 
bir tevekknl, hihayet bir tazallüm 
bili var. isyan manada, ahenkte 
detil- "Yok" kelimesi her uhrda 
tekrar edilebilse isyan havUI 
belki ıelebilecek ••• 

Okunmasını çok IPtediğfm bll 
kitaptan yine bahaedecejim. 

(1) ~6 lr.uruı. 



( Siga~et Alemi l 1 

Sen, 
Ben 
Kavgası 

AYrUpHın batlı• •e•latlerl •iri• 
l>lrinl hba111 ediyorlar. MeHll Franaa 
•• Franaanın arkaaandan •idea Lebl•· 
tan, Çekoalonkya, Romanya. Yuso•·. 
la'l')'a hQ , Qmctlerl, muabetielerl• taı• 
bit edilmio olan buıtıakl •aalyetl• 
bo:ıulmaaı lıtendlflnl 18ylll7or •• 
muahedeleri tadU banketınla batın· 
da aı•lmek (bere de Almaaya •e 
bllhuaa ltalyayı rlS.terfyorlar. Fraa• 
ıanın ldd iuı fUdurı 

Meyeut muabedelerden - fasla 
lıtlf.tde eden bi:ı.lermltb• Bu itibar 
ile bu muahedeler tadil edilmeli, 
bunun 11k nl111nı çeken deYl.tler da 
bu tadlldea lıtlfade etmeli lmlfo 
A t&. Fakat bir samanlar, ltalyanıa 
J..yuı tur7adn aldıtı Tlrol Yllly•· 
tlain b r &c.umı hakkında M. Muıolinlı 

- A•lal damemlt mi ldı? O hal-
4.. kendlılnclen lıtenenl Yermfyen 
ftalya, batkHını• •alı•• aaaıl pee
ket çekebillr? 

ltalyanıa •• ltal1a •IW tllltla_. 
ferin cevabı 'udun 

Göster lan mlul, maladat •tr M• 
laaya ait n Hkerf bir buduttar. 

Halbuki me•aubalaı olan meHl .. 
ler, mi.letlarln bayati lbtiyaç'anna 
alt meYzul ırdır. Me .. JA Almanyadan 
abnaa yer lu, ltaly•ya Yado'un.a 
araıl. Maearıalaa •• A•uaturyanıa 
bat ı na ara en çoraplu- eauı .. bun
lar w5aterlfea mfHIİft yanaada a:ıa
met l b:rar rauadelelerdlr. 

Siz, muahedeler det.ıemes diye 
tep'nlyonunuL Halbulı4 bu muahe· 
delerin birçok kı•ımlan, ltllbaaaa 
mali •e l&.taaadl abklm, aamaa ile 
ltlı çolt dd. det·ıti. EıHeD muayyen 
ıaman aonra mu•hedeler ahklm nın 
det' tebilecetlne dair yine buo ar.:la 
kayltler •ard r. Bu urabatlerl nazarı 
dikkate almamakta alçin inat edi· 
ıoraunuı? 

AYrupa iki lrı•m• aynlaralc l:ISy-
lace çek iti r ken Jaı iter ta in hlll bir 
acayip rl5ronüyor. Adata etı ye ,.. 
ıGtluye lıuırıtmad•n oturup duruyor. 
Lb&ajUDU"\ ı ç n• ıeldlın:t •. bı b "r 
l•J. fakat f.r analar, darııun hava• 
lardan ıonra çı <ablldiklerl ı~·n bu 
konuıma nan n l uıuıt bir mnna11 
•lmak lbım ıetd.Q'ine de ayrıca 
ifuet etmek s re!<tir. - Silreyya 

Amerika'da Mali Buhran 
Nevyorlc, 3 - Sora aDnferde 

bankalara ait olarak kararlaıurı· 
lan muhtelif takyltler fimall Ame
rika hllkftmetlerinin 18 inde mu
kim 59 milyona yakın Amerika· 
hyı alakadar •e mlUeeuir etmek· 

hclir.Birçok ıehirlerde borular ka
panmlfUr. Arizona dahiliade ınu
yakkat moratoıyom illa edil
mltlir. 

--·---

101' POITA 

BABİC:I .TBLGBArLAB 

Almanya'da Komünist Tev
kif atı Devam Ediyor 

2,500 Ki i Tevkifhane ere Atıldı 
Berll-. S - Koml•ld tahr11rlhna 

:c.,,. ubıta tarafında• r·ritl'•• .... 
raket Ye faal yet!er eanaaan.la Al· 
maa t•lalrlerlacle1t blrçof11nda kana
na muıaylr •urette tert·p edılmft 
birçok riHlelw ele ~eçirllmlt H 

klllllyetll miktarda •ili.la .a.adere 
olanmuıtur. 

Zabıta bl'lı•Ha R .. ayalet"ade n 
Ve.tf.lya da 2250 lrombi•t tnldf 
etmlttlr. Bunfardaa içte biri aaker 
flnlforman •1•lf •• lrencliler"ae 
sabit aft•I •wmlt k"mıelerdea iba
rettir. Vukan Sltesyada aan.Jl mın
tak&11ada da 20.1 ko•lalat te•ldf 
ol-muıtur. 

Y•ngınden Sonr• 
Berll•, 3 - Yanan Ra"taı •t

nHının t•mlrab •zua alreeeJi lçla 
ycal Rayltt~. ••cı·.a intihabat· .. 
aonra m•thur Pobdaa kiılacaiade 

toplaa.cakbr. 
Meznun fi• 01~7 Cenubi Afrllk• Parllmento•unun A~:lıfl 

Amaterda-. 3 - Rınt•r ••e!I- Cenabt Afrika domtnyonuoaa :kap t•brladekl parll·neııtoea bGytlk bir 
•ini yakmak'a un a'hnda bu'uaan 1 tlt 'mla açıldı. Reemfmlı Jııneral herçog'ııaa küp& reıwlne gidltinl 

V•n du Lub~ yaphtı bu flil •• . ~~-o_st_e_rm~ek_~_d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hareketi bu~One kadıır bayat>nın de
nmı mOddetlnce dütOndlltlnQ ..Sy
lemlf, biçb r fark•7• meıuup olma
dıfını teyit etml,tlr. 

İngiltere 
Ve Fransa'nın 
Münasebetleri 

Paria, 3 - Başvekil M. Da
ladye'nin yakında Londra'yı ziy .. 
ret edeceğine dair olan haber 

n s teyit De de tekzip edilmekte· 
dir. 

Bununla beraber Frana1z - ln
giliz münasebetlerinin aamimiliğl, 
ailihları bırakma konferanaında

ki iakipflara •• mllttefilder ara• 
aındaki borçlann leniyeaine ait 

faaliyetlerin ehemmiyeti dolayııile 
gerek Bat'lekllet 1'• ıerek hari
ciye •ez:aretl b3yle bir seyahati 
ilıtimal haricinde r&rmemektedir. 

Kuvvete Müracaat Mese· 
lesi Nihayet J-lalledildi 
Silah Konferansında Yeni Bir Karar 

Cenewe. 3 - Sillblan B.rak- i 
ma Konferans n n aiyall komis
yonu ku•vet• müracaat edilme
aino dair olan ve Lokarno iti:af· 
lannı imza eden devletlerin mi). 
meuillcrinden mürekkep hususi 
komite tarafıadan kaleme alınan 
beyannamenin metnini ittifakla 
kabul etmiftir. 

811 bllk6metler ltendl arala
rında berhaaii bir hal •• zaman
da ka•Ytt• • milb aiyaaetlerine 
bir alet " Yasala olarak • b&f 
YU111Uyacaklanm ~ariı mi.akında 
me•c::ut ku•••t• mllracaat me•-

nuiyetiııe muvazi olarak bu be
yanname ile teyit etmektedirler. 
Amerika murahhası rt:ye if lirak 
etmemiıtir. Yunan murahhası M. 
Politiı yeni karann ehemmiye
tinden uzun uzadıya bahsetmiştir. 

Siya1I komiıyonun Anupa 
büktimetleri arasında kartll kla 
yardım misak nan tetkikine gele
cek comarteıi rnnıı baılıyacata 
aöylenmektedir. 

BrezUya'ta lhfi'A1 Mi? 
Londra, 3 - Breıilya'da lhtl

ll.I çıkbtma dair olan pyiaya 
teyit edecek mahiyette olmak 
Uzer• Nevyork'daıı Londra'ya 
h"çbir haber l'elmemiştir. 

TEFRlKA No. 7 Onlar kendilerine Yerilen va• 
zifeyi, aldlldara yllksek ukerlik 
terbiyesile yaptılar, 61dller. 

gelea i-ençler çarçabuk hazar hir 
lokma haline getiriliyor. Bir iki 
ıtıa içinde omuzlarına bir ( A ) 
iıareti konup o meçhul defin 
•tz na atıhyortlu. 

• 

i TİY AT ·ZABiTi 
ROMAN 

Birinci mürettep b6ltıkten bu
fDn •i•r aat kal•uı olaalar yuaa 
bunlar o E•c• tesadUfen aevk~ 
yata aitmekten lcurtulaa •eyab~t 
ilk seçmede Şam kararrlhı•a 
Dakletmiy• muv~ffak ela11lardır. 

Ve muharebenin •abrumiyet 
uflaaaı da baılamlf h Muharriri : BUrhan Cahit 

Soara mllrettep b&IGtOn ay. 
aya y " l•tı, uazitlea iıUfade 

•cU4l br.rnn kumandanların l.ay
reti•i cel edecek kadar 2Dzeldi. 
SUAi! taliml~ri, rftndlı Y• • I' ce 
••nena1uı rek ı•kı yapıhyoreu. 

Mlrettep balüğe ıeçen arka-
·claşların yl\rUyOıleri, bakıı!arı 
değlf i~ll. Ynıleri ıpordan, ge
ce, fliDdl ı rOıglr, yaimur, gft
D•tl• k rşılaımaktaD yanık bir 
bakır halini nlmı\>tı. 

Atlı <nlaranda aıkerllğl besim• 
Hyen, ıilahının hakkım verece
thıi ı6yliyen bir Hrtllk peyda 
olmu,tu. 

Münener TürJi ıençlerl ka· 
fa11 ela adieai iİbl işliyea bir 
ıllahıor olmuflarda. Muharebe 
hallerlerl artt kça Harbiyede 
faaliyet artıyordu. 

Nil ayet dU9man donan~ ıaı
aıa Çanakkaleye bllcum -ii 
rtın birinci mGrettep bofük 
Baıkumandanbktaa Uk emri 
alda. 

ihtiyat zabit namzetlerinin 
bu en mllne•nr en olııun balOiD 
yat ,ı. bir kıt receıl uka çan
talar DID ilzerine yalnız birer 
beylik •• koltuklar na lldıer 
tayin Yerilerek mekteptea mer
kas lcumandanl jtna aakledll
diler. 

Biriacl mllrettep l>&llk ayle 
denilebilir ki. o zamanın talim 
•• terbiyesi ea yllkHk olaa an
•une •e aiıancı taburlannı ı&l
ıede bırakacak bir askeri kabi
liyet göıteren yeglne kıt'a idi. 
içlerinde mektebi mDlkiyenia, 
hukukun Y• Anupa darllflaun
larınıa en ıeçme y•tittirmelerl 
olan biriaci mtıreltep blHik o 
f ece aaıbaba karfl derhal Çanak• 
kaleye ae•kedildi. Ve bu renç
ler kıt'alara birer zabit namzedi 
gibi dağ tılmad•n hepıi bir 
aefer ribl ilk ateı hattına 
anrnldll. 

Buna belki de mecburiyet 
Yarda. 

Çanakkalede can veren ihtiyat 
zabit nemzf)t]eri muvaxıaf arka
daılan kadar nzif ol erini )'•p•ıt 
kahramaalardır. 

Arbk beralter ailllıa tutaa, 
beraber kqla laayat na firen ar
ki<Jaflar J•Yaf Y••q ayrd yw
lardı. 

Mulıar•b• luzaıtıkça talimler 
aıklflJOr. Efra.l.n >•l:İftirilme.i 
için dalla u &a•aa aynlıyortl•. 

Şimdi ihtiyat zabit aamzetlwi 
alayı taHmalh isıınini alo Malte
,e endallt mektebine naldetmiıtıi. 
Eudaht •ekte!ti binalarile Yaka• 
cıkta baıı bi•alan itıal ed .. 
talimılh arhk ilk neı' .U hali•i 
kaybetmit. bir taraftan ham ma~ 
aul efrat. bir yancian dol un nanaıet 
çıkaran bir garip insau makinesi 
halini •lmııtı. Herıeyde, talinıde, 
istirahatte, manevrada, yllrüyliıte 
bir acelecilik varda. Sanki aç bir 
deri doyurabilmek içia bura7a 

Artık zabit namzetlerin• Har
biyede iken ikram edilen nefis, 
hakikaten ne(Is eUl patatea, etil 
nohut gibi leızelli Y• Lıol 1•m•k· 
ler kalmam ıtı. 

Maltepe eadaht •ektebiade 
seytiayajlı bulıur çorba.ı baıla
mııtl. 

V • sabit aaınz:etleri ilk kara
•anayı orada yediler. ÇlinkG har
biyede temiz maaalartla 'H ta
baklarda y•İJ•rdu. ı 

V • endalıat mekte•iade utık 
karyelaaıa lıt kata ye alt kah 
ka•ıa11 yoktu. Çüakn oratla 
karyola yokta. Uzun kotuflarlla 
tahtalar Dzuiade •r• aıra bey· 
likler r~h• çarpıyor, btitlla ko
ğuşlardan •ili' bır m•fİn •• yağ 
kokusu fıık rıyordu. Çnokll bö
Ullden bö&liie miraı kalan • nz:e
rine yllxlerce kiıinin ter kokusu 
ainen kaaatura kayışlara, kütükler 

Ye poalallar kirdu aimsiyab ol
mutlaı-cla. 

( Gönül lılerl 
o 

Niçin 
Mes'ut 
Olamıyorum? 

] 

Hayatta DçOncn defadır bua
clan iki ay enel eYlendlm. ilk 
:revcemle çok rOzel anlaımıthk. 
Fa~at zavallının 6mrtı aımı1- lld 
aene herııber yaşadlklaD ıonra 

16.ılerlnf kapadı, gittL 
Kendiıinl çok aenrdlm, belki 

de bir daha evlenmezdim. Ne 
çıre ki bayatta tamamen yalmnm 
•• bir bayat yoldaşana dalma 
muhtaç bir va:ılyelteyim. Bu ... 
beple ikinci defa olarak ••lendim. 
Fakat bu ıeTcemle reçinemedik. 
b111 ciddi 1ebeplerden dola11 
ayrılmak mecburiyetinde kaldım. 
Bu aebepleri tamamen kendlal 
hazırlamıştır. Yaı1m henOs otua 
beıtlr. ÜçOncD defa olarak yine 
••lendim. F alcat evlendiğim fOa
denberl mnthit bir geçimıiılilc 
deYam ediyor. Bir tOrJO içindea 
çıkamıyorum. Zevcemin hor lıt .. 
diğiol yaprnlya çahşıyorum •• 
elimden s,'eldiğl lcadar da yap .. 
yorum. Neçare ki kaıancım fas
laıını baprmiye kafi ıelmiyor. 
Esa1an z:~vcemle kavgamızın y .. 
gine aebebi de budur. Ne yap .. 
yım, lfllf cn beni tenrir ediniz. 

Kadıl.oy: Serdar 
Ze•cenh:e onun anlayacata 

ıekilde vuiyetl uah etmelisiniz. 
Kadın daima iıter ve istemekt .. 
bakhdır. Fakat erkek idare etme-
lidir. Siz kadın idare etmealnl 
henüz bilmeyora benıcyorsunuz. 
Kad nın istediii fCY reddedilmez. 
Reddedilmek kadını daima huy
auı yapar. Kadana lcarft .. peki. 
d~meıini öğreniniz.. Fakat buna 
rağmen onu idro etmek yine ıiıia 
elinizdedir. Onun anlayıı ına gl5re 
mantıki bir hareket takibedinia. 

BA~lllTEYZ& 

Silah TıcJrati 
Cenewe, 3 - Milletler Cemi

yeti auıımn yapbkları yarı reıml 
bir içtimada BoliyYa Y• Parap 
yay bDk6metlerine &anderilec.k 
•ilAhlar için ambargo illnı hak
kında MilleUer Cemiyeti kltibl 
umumtliiinin hazırl ıyacağı beyan
namenin kaleme alınması meael .. 
ıiıai tetkik ettitf ı~ylenmelctedir. 

Kop11arda yenen ııeytlnyafh 
huliur pill"nia kokaau da be
Yayı at rlaıbnyordu. 

Talimler iayet ıllr'atll ft 

ılddetli oluyordu. 
Bölnkler y ldırım fibl tallme 

çıkıyor, bir rOll• ıibl talim~lha 
dla&yorlardı. 

Kllmandanlar da değişmlttL 
Eıkl nazik erklnıharpler y .. 

rlae kıt'alardan gelen aert zabit
ler Yardı. Hatta zabit aemzetlerl 
bualardan buılar na kuaklerı .. 
riae göre at takmıtlardı. 

Birine ( MU'f •art Mutafa ) 
diyerlardı. 

Bu bllylk ku•andau talimde 
ıayet a~rtti. 

Y anlıt bir hareket yapana •• 
aıaiı beı yüz metro uıakta bir 
aiaç sröıterİp fU aert kumandayı 
•wirdi: 

- İstikamet kartıkl c:eYia 
aracı, marı, mart 1 

V • ar"asından aUa ko•alud .. 
Ayakta battal poıtallar, elde 

tlfek, bel.le klltlkler, arkada 
çaata, belde kaaatura, kllrek, bu 
aiırlakla bet yüz: metrelik bir 
&ıarı mart yapmak •• tekrar , .. 
rine d&nm•k pek kolay dej'ildL 

Bunu yapamayıp yan yolda 
bayılular çok olmuıtu. · 

( Arıbla .., ) 



Dünya Hadiseleri 

etm·ş Beş 

aşında 
B·r Aktör 

Almanlar, Kamlllo Şurıç 
hımll meşhur bir aktörlln 

1 
E .. , d 1. yetmt beşinci n nı em ı , 

• yıldönQmOnD te • 
Arll f it ettiler. Bu ak• 

tör !y:vm lire lav ohrioda otur
ruaktadır. Yedi yaşındanb rl de 
e hned dlr. O.ıha doğruı~ bu 
akUSr düny ya ıeldlğl ~nderr 
beri ı hnedeo ayrılmamııtır. Bi• 

enal yb, yetmiı beı Hn fa11• 

l ııx ol rak aahno hay h yaıa
ı tır. ÇilnkU Kamfllo Şuraç'ıo 

e:ıne l, bir t msU e n ıında oi• 
lunu tıy tronua içinde doğur-

uıtur. Kadın, gebe idL F kat 
dotum illnllnlln bu kad r yakın 
olduğunu tahmin tmiyordu. 
F ad hırek tll bir rlye oyn r
ken ğr.l n tuttu, piy tatil 

dildi, arliıt te locaaın çaiırı-
1 o bir benin yardımı ile çocu
~unu doiurdu. Onun içindir ki 
K•millo Şuraç, dllnyanın en 
k1d mll a.rtiıtl un alUIU haiıdir. 

Birçok memlelc tlerd geçinme 
ııkıntı•ı olduğu inklr g8tUr-

Rir Uomua mez bir h kikattir. 

G·ı..ı S t 1 Done kadar do?9 
"' a 1 an y nın en zengm 

Adam memleketi olan 
Amcrik logilter do de bal 
b6ylcdir. 

Geçenlerde, bit lngiliı işin
den çıkanlmı,, yeni bir lı bul• 
ınak için başını vurmadık taı 
bır kmamıı. fakat hiçbir ıeye 

muv ff k olamama§, nihayet ka
nsile iki çocuğunu çağırmı vo 
kendilerin ou sözleri ıöylemiş: 

• - Ben iş r mıya gidiyo
rum. Eğer bulur am benden ha· 
ber alınıımz, bulam z:aam art.Jk 
beni b ki me) in." 

Ve gCS:ıyaşlan arasında evini 
terketmiş. Birçok tehirleri do
l ımış, birçok kapıları çalmı~ 
fakat bir tllrlll bir netice alam • 
mıı, nihayet Edimburg'da, 
ı rı rl, Hr eri dol ıırken 
domuz mO:z yede l yapılan bir 
eıat yerine gelr.ıiı. lngiltcrede 

d t, domuıl rı, bir kapıdan btı-
ytıkç ve trafı parmaklıklı bir 
bo luğa sok r c parm klık dıı n• 
da duran h Ikın önünde mllzaye
deılni y p rlor. Bu hal, adama 

arip bir fikir ilham etmi,. Mnıa· 
y de memuruna y klaşıp fikrini 
ı~yl mi~. Ad m gi lmüı ve muva• 
fak t tmiş, bir az ıonr , İngiliz 
celep esnafı kfiçlik kapı çılıp 
karıılarına bir domu çık cağım 

nned rlerken bir adam gör
mekle ı 1ırmış ar. Adam, onlara 
ıu ılSzlerl ılSyl tniı : 

•- Biliyorum kl ılı buraya 
domuı almıya geldiniz. Fakat 
ben, lı bulamamış ve gO"l rden• 

bari aç bir iJ babasıyım. Bir 
domuı kadar d mı kıymotim 
Joktur. B ni atınız. • 

lnaa11 alıp satm k memnu 
o!duiu göre bu ad mı ı tın 
almak aıevıub h olam ıdı. F -
kat k plar, ralarında. bu 
ad mi da mUz:ayedey koydular, 
haft .! iki buçuk lngiliz lir ıı 

er n bir ka bm Dzerinde k ldı. 
Bir ıen denberl bu adamın ya• 

oınd çal ş n ve kendisini bir 
domuz gibi mUzaycdeye çıkaran 

dam, timdi o mUeı oı ııiD mO
dUrO olmu tur. 

SO POSTA • 

y da 

a' 
d ıc 

•• ve rray imdi T evkifhanededir 

Genç Y• çok fOzet bir kıı 
Am rikada dol ndmcılık cürmilo 

yakalanmı , tevkifh neye ablmır 

tır. Bu kız kııa bir müddet ıonra 
cin.-\ et m hkeme ine Yerll:cek 
Ye belki do ıenelerce hapı. co
&& ıo mabkam olacaktır. 

E lin Milrr y bmindekl bu 
gOı 1 k·ı 928 ıen siodo Ameri

kanın Obio eyaletinde gtızellik 
kıraliçeliğine intihap edilmiı YO 

mllkifat olarak kendiıine yirmi 
bio dolar yerilmif tlr. Gllzol kız, 
intihaptan onr bir çok zengin 
erkekler tarafandan izdivaç mek• 
topları almış, fa at hepsini red• 
detmi~tlr. Hayatta henDz biç 
kimıeyo anut vermediğini ılSyle· 
yen bu cici kızın blltün bu 
zengin tekliflerini rendetmeıl 

garip iarUlmokle ber bor bel· 
ki do gizli bir aşkın buna 

ıebep olduğu ihtlm llerl ortaya 
ablmııtır. Şayanı dikkattir ki gil· 

ıel Evelin Oç ay ıonra anna vo 
babasından h b niı. ol rak ort • 
dan k ybolmu~, nereye gittiği y 

ne olduğu bir tllrltı anlaı lama .. 

mııtır. Aradan geçen dört ıene 

ıoora genç kız Nevyorkta maruf 

bıraııl rla birlik olup zenglnlerl 
ıoym k cDrmilo akalanmı~tır. 

Evelin timdi Nevyork tevkifb • 
ne inin kadınl r k11mmda bir 

höcrede nezaret altındadır. 
Am rika g ı: t ferinin verdiği 

tafıil6t g8r ğllz 1 E elin iDıel• 
lik mUsabak ı.nda birinciliği ka• 
ıandıkt n ıonra T omıon iımlnd 
ıenç bir erkekle ı vİfmiı va 
onunla •l nm k için N •yorka 
kaçmıı, orada lımini değiştirmek 
ıuretile bini kaybetmiye muvaf
f olmuıtur. Fakat Evelin'in 
ı vgiliıl kllçOktenberi ıcrseri bir 
h yat ya amııktadır. Girdiil her 

l to ıebdaızhğı yOzOnden tutu• 
namamış vo nibay t işi hır ızlığ 

d6kmnotnr. Genç kız Tom onu 
çok ıevdiğt için onun yOrUdOğll 
çirkin yolda gitmekten kendini 
alam mıı ve bu auretlo kendiıi d 

ailiail birlikt hır ıılıi• tı 

Ç•tın•n P•Pıllar pa~ıa,ıllyor 

Ewelln MUrr•J 

mı,tır. Genç kıı gOıellifl ıay .. 
ıind kısa bir müddet zarfında 
ıcn~in •• kibar gençlerle ııkı ııkı 

ahbap ofmuı, onlann ıoıyetele
rlne de•am etmlye baılamıJhr. 
Gllzal Evelin bu auretl• ıiıdiği 
kibar mecliılerinde ıenrin ı nç
leri kafeıe koymakta •• bir fır-
satını bulup pereatiıklrlarıni 
kokain Yaaıtasile uyutmakta, 
aonra d cllzdanlarım aıınp 
unışmaktadu. Gnıol Evetin bu 
u.yede dört aene içinde yllı 
binlerce dolar çarpmııtır. Perea
tişkArlarmdan kokain vaııtasile 
aoyduğu paralan gOz 1 E elin 
bir hizmetçi •adakatile aevgiliıl 
Tomıonı getirmektedir. F kat 
T omıoa yaloıı değildir • birkaç 
ortağı Yardır~ Genç kız 

kiborl n ıoyarken T omıon da ır
k daşlaril birlikte apart.Jm nlara 
ıir rek müce•herat hırııılığı 
yapmakta •• aonra bunları hep 
birlikte paylaımaktadırl r. Fakat 
Amerika z bıtaıı aenelerdcnberi 
izleri llıerinde dolaştıiJ bu hır-
11:ılan hep bir uada yakal maya 
muv ff k olmu~tur. 

GUıel Eveiiıı pollı 'ferdiğl 
ilk ifadede k ndiıinin ' çok maıüm 
bir kıı olduğunu, hırsızlığa er
aerl ıevi'iligiıinin tehdidi karıı· 
aında atıld i nı, çaldığı paralan 
tamamen ıcY~iliıl Tomaon ı ti· 
rip teılim ettiğini ı6ylemlştir. 

Meşrıki Azam Balosu 

. 
Tllrklye Mason loca ı tarafınd n tertip edilen ı nelik b to 

perıembe akıamı Makılrnde v rildL. Balo ıabaha kadar nezih eğlence 
aras nda devam etti we boJ bol dau edilclJ. R H:ıiml balodan bir 
kö eyi aGıt riyor. 

Kari Mektupları 

Bankada 
Paramız Var 
Fakat ••• 

B b m topçu m91Azf mi Sol ,. 
man Tevfik Beyin bir b n ada 
külliyetli miktarda mc•duab b .. 
iunduğunu biliyoruz. Fak t p d• 
rim v fat . derkon bize bu baz.
kanın lımiol •• parasının mlkt .. 
nnı ı6yliyememi~ biz de her baıa
ıi bir evr kı milıbit bır • m• 
mııtar. Ben ıimdi amele ol n bir 
Dvey b ba elinde yan aç, )' 11 

tok okumaya çalıııyorum. Bu p .. 
ranın bulunması Ye mahfuz bu
lundağu bankad a alınm içim 
D• yapayım? 
UıkUdar Dibağlar maballost 4 oauat 

okağrııd& 16 numarada Baıtt 

Cevabımız: Pederiniıln ~!dOğl 
tarihi teıpit ederek lıtanbul TP 
car t müdüriyetine müracaat edP 
niı Yo o ıcnelere ait bank mu 
melAtıoda pederiniıln Yduall 
bulunup bulunm d.iınıa tetkikilll 
iıteyiniz. 

Bir Zabıta MemurumuzaTeşekkDr 
Pazartesi i llnll maball mia

de zuhur eden yan&'lnd• balkıa 
malını, canını korumak y y Q11 

gınd n dab aı 1&rarl kurta,. 
mAk için cidden çok bOyllk bit 
fedak rlıkla çalışan 1044 num .. 
ralı poliı Remzi Efendi llo böyle 
çok kıymetli bir memur yeti ti
ren cumhuriyet aabıtaııaa al oea 
toıekkllrler ederi&. 

Karabat maballe1lndenı Abdnlla'9 
Mahmut, Bedri, Murat, Saim, TaUJ, 
Muıtafa, Ali Rıı.a, Burhan, Mehmet 

Şirketi Hayriyanin 6,50 postası 
Şirketi Hayriye id r • Ku 

guncuktan 6,50 poıtaıını d ima 
kllçllk bir vapurl• yapıyor. Hal
buki bu poıta o hattın en kal• 
balık po tasıdır. Şirket bur ya 
bllyllk bir v pur tahıla e ıe he• 
yolcu! r için, hem do kendiıl if;ia 
dah faydalı olacaktır. 

Kuzguncuk.ta Nakka9babada Hilmi 

Okmaydamndaki Kuyular 
Okmeydanı, Haıık6y v clv 

h Ikının yeglne mesiroaidir. Hale 
bukl burad birçok açık kuyul• 
ardır. Me11irede ef lenen allel• 

lerln çocukları ekıeriy tle bu k• 
yulara düşerek boğulmaktadırlar. 

Evvelki glln iki çocukt 19' 
ıekilda dnınp bo~ulmu lo.rdır. 
Bel diye bu kuyulan kapatıa cl
Y r halkın bllyllk blı lylllk ya,. 
mıı olacaktır. 

1laakö7 Keçectplrl maballuhıdı 
Halıl Cemil 

ikilik Yoldur 
Mengenin Ağalar ldJyDncle 

muhtar lntihabınd o mllt 1111 
bir ikilik yoktur. [.,., lce bir Y• 
hancının ektiği nifak we feall 
tohumu yUzUnden b6yle bir ikll. 
b4ııl ·olmuş, fakat bilAhara m• 
nnver olaa köy balkı yin bif,. 
leıerek bu lr'llf ide aralannda y 
vermemiş! rdir. Köyde ikilik k 
mamı,tır. 

Bolu: Alt"Jar kl5yftnden Halit 

( Cevaplarımız 
ı>ınu yoluııdıı. lialil Efe dıye 

- Mensup olduitJnuı non. 
memurluğuna mllracaatl ye.a 
bir nilfus teakcreal alabilir lnla. 
Diğ r meı'ele hakkında mUddel
umumiliğe mllracaat.Jnıza tolull 
ediniz. 

.Aya911 !febmetl Ntt'At B y 
- Şiir neşretmek t 

mllz haricind dit. Maıur ia' 
biD rıc deriz. 
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si Sokak I{oşusunda 
et Birinciliği A dı 

Her ı no bu movsimdo tek· ı 
r f edilen hususi okak ko.şuıu 
dün icra edildL Sipahi Ocağın• 
d n Ankar caddesine atlar 
ol n mesafo araıında 1;idip gel· 
nı ekJind tertip edilen bu 
ko uy 58 koıucu i~tir k etti. 

Ko u Yakti olan ub hın 
onundan koşunun bittitl on bir 
buçu a k dar c ddeler y•nıı 
ıayir için topl naolarla dolmuf"' 
tu. Saat 1 l de Sipahi Ocağın• 
dan hareket edoa 30 kofUCU 
ayni yere avdet bayr klarını 
ı tirmek Ozere avdet mahalllnde 
bekliyeo ark .. da1larına do~ru 
mnthi bir ıUratle koımıya • 
luqlad lar. 

Biribirlerl!e hemayar atlet
lere malik olan Bcıiktaı, Pera, 
'\'eni urtuluı kulüpleri ara11nda 
bnyok birer rekabete Yeaile 
ıç n bu koıu bu tene de ayni 
kulüplerin aıkı bir mücadelesi 
lıoliodo tecelll ettL Koıaoun 
de mı milddetlnce ilk Hfta 
relen atletlerin ckıcrid bu Oç 
kulllb menıuptu. 

GllıeriAbt ıır lanmıı aeylro 
tiler heyecan içinde bu ıenekl 
ltupa bülncili2inin hanai kull\be 
naaip olaca~w m rak diyor
lardı. 

Kopya en f aıla atletle iıtl
rek cıdon Beşiktaşlıl.ır bu ıenckl 
llo~unun behemehal ken ~ileri 
t rafından kaznnılacağıoı iddia 
•diyorlar buna nıukabil geçen 
ı neki koşuyu knxananlar da 
bu ıeferki ko~unun da birinci· 
liğinl bırakmıyacaklar1uı aöyleıi· 
forlarda. 

Saat 1 l do Sipahi Ocağından 
bareket den tletler 16 dakika 
lçind Ankara caddesindeki 
ınUnt hay geldiler. Oradan 
SiJ> hl Oca~ına avdet edec k 
dizer urup tekrar tram\ray yolu
laa srlrdl. Gelişte birinciliği Be
ıtkta kulilbOndcn Garbis, ikin• 
tillğl Arnctvutköyllnden P nakis. 
çUncOlliğll Y enikurtuluşt n Ça· 

hl 1 dördilncllllimll Y enikurtu· 
lu~tan K B nlopolo, bcıinciliğl 
do Bcşiktaıtan Rc:ıi kaıanmıştı. 

Aııl kup birinciliğini vdette 
birinci gelecek takım kaıann• 
caktı, onun için gelişten ıiyad 

eldi in ehemmiy ti Yardı. Nite
kim mile bakay lıtirak eden 
lc.ulUplor en hızlı ve en mukne
llletll atletlerini vdete tahsia 
•ylemlıl rdi. Mesel Be~iktaıla 
M hmet, Perala Teoharic!es, 
l<urtuluılu Mavrilidiı vdet ku• 
tusur.a gir nler m y nın<Ja ldL 

Slp hi Ocağına doğru çık ıta 
8 ikt ıın v TUrkiy nin en iyi 
tnuk v metçilerinden olan Meh
Dıed bayrağı erdikl ri %aman 
~ehmetle vdet bi incili araı n a 

aoo metre kndar b:r farl< vard • 
'r. il r diıilmİf olan Be;iı tn 
t r ftarları bu ıiyeU görCnc 
b kh bir heyecana k pıldılar. 
8u ıenekl koıunun da ok d r 
Q'f4yretten ıonra ba 'cal rına na· 
•ip ol bilm ıi ihtimali karşı ında 
te dil,tnler. Ko uculu köprll 

Dünkü Sokak Koırıauna Cinn Atletler 

Köprü ÔHrinJe Bil' Enstantan 

Dstüne geldikleri Yaklt vaziyet 
Beşiktaı tarafına danmiy baş• 
lada. Mehmet birinci ile arumda 
olan mesafeyi kapıyarak öne 
geçti. Altmcıdaire yokuşunda •11 

yakın rakibi olan Perala Teoha
rideıten 100 metre kad r ileride 
giden Mehmet bu farkı Takıim 
bideııi 6nlerln.d 200 mdrey 

kadar ç k rarak geli .. I birinciliğini 
de Beıiktaşa kazandırmıı oldu. 
Koşucular Sip hi Oc ğının lSnUn· 
deki muvasalet çizgisini reçer
lerken ııra birincilikleri ıu ıckl· 
de teayylln etU : 

Birinci Bcşiktaı kulübOnden 
Mehmet, lltinci Pera kulUbilndea 
Teoharidu, UçllncU Yenikurtu• 
lu~tan Maurilideı, dördllncU Be· 
şiktaştan Ruhi, be inci y ni kur
tuluştan Andonycdie. 

Bu vaziyete nazar n isimi rl 
yukarıda yozıh ol n koşucular, 
ıra madaly sı ,. bayrağı ilk 

J?diren Mchmedin kulUbO olan 
Betikt f iıe kupa birinciliğini 
kaı.anmıı oluyordu. 

Hakem cetvelleri birlcştfri!ip 

nmurol kontröl y pıldık an ıonra 
birinciden beşinciye k dar olan 
mUkAfatlı dereceler itiraz olma• 
dığı tahakkuk ettiği için mDkA· 
fnt tevzii merasimine Sip hi 
Ocağının balkonund b 1 ndı. 
Bu koşu için Sipcıhi Ocağı sa• 
lon1armı atlstlere ve hekemlere 
tabait eden Sipahi Ocağı kulübO 

idare heyeti namına erklnıbarp 
kaymakamı Kadri Bey atletlere 
hitaben kı fakat Ya:ı:iy ti tama• 
men ihata eden bir nutuk a6y-
lfyerek kupa Ye m dalyaları de
reco alanlara teni eltJ. 

Kupa birlociliğinl kazanan 
Beıikt•ı kulUbQ ile derece alan 
diğer koıocul r mfıkAfat tevıiinl 
ıeyredenler tarafından ılddetlo 
alkııl ndılar. 

imalatı 
Harbiyenin .. 
lsıni Değiştirildi --
Aiaettin Bey Büyük Bir 
Ekseriyetle Başkaptan Oldu 

Ankara ( Huıu 1) 23 oubat 
perşembe akşamı aaat 18.30 dq 
imal tı Harbiye apor kulubllnlla 
ıonelik kongreıi aktedilmiş ve 
kongreye kulüp .•ıa ından Meh· 
met Nuri Bey rıya1ot tmi~tir ••• 
Kongre çok h raretll olmuş ve 
kull\p nfzamnameaind bir kıııın 
maddeler tadil edilerek bir cfo 
ıpor programı il&•• cdilmiıtir. 

Bundan ziyade •n 1 yanı dik· 
k t bAdiae ıudur r kulübün eakl 
lıml olan lmalAb Harbiy terkibi 
ref dil rek yerin• kulübOn f brl 
reisi mubter mi askeri fabrik1tlar 
amum mlldilrll Eyllp Paıa Haz· 
retleri tarafından .. Ank r gUcU" 
namı Yerihnit Te umum ıa tar • 
f.nd n memnuniyetle k bul edil· 
mittir. 

Bundan aonra idare heyeti 
lntib bı olmu Ye atideki ıatlar 
idare heyetin• tefrik ve tayla 
olunmuılard.r •• 

Birinci rei : 51 r Y il EmlAlc 
B nkuı mlldilr muavini Allettia 
B yin biraderleri Naaubi Be1 

ikinci reiı: 43 rey il nıaran-
goı f brik ı mlldilrU Hüıoyin 
Yekup Bey 

Katibi unıuml: 40 rey ile ku· 
lnbun ıkl umumi k tibi RUştU 
Bey bu yazifede lpk edilmitlir. 

Umumi kaptan: 52 rey Uo 
F nerbahçeli All•ttin Bey 

Muh ip: 46 rey ile Tiftik 
fabrikaıı mllb nditl riadcn CeY. 
det a·y 

Tahsildar: 41 rey ile Raif Bey 
ldnre mlldürU ı 46 roy ile S • 

1 hııttio Bey N. K 

Mektepliler Şampiyonası 

bol a arı U··ı·· 

araretile evamEdiyor 
Bu Hafta Kabataş ı Ve Arnelihayat 
Takım arı Berabere Kaldılar 

Şehrimiz Ilı • orta mektep
leri ara mda tertip edilen futbol 

ampiyona ma_çları b r b~fta 

perıombo srllnlcri kalab lık bir 

ıcyircl kntleal 6ı:ıilnde icr edil

melttedir. Bu per'ilembe gllnU de 
iki müsabaka yap.ldt, Kab taı 
ile Amellhayat • PerteYniyal 

il laUklAI liıesl t kamları karıı· 
laştıl r. Mllaab kaların t&fıil bna 
gfriımeden evvel kısaca k ydG
deliın ki bu ienç oyuncul rın 
fÖaterdikleri kabiliyet bizi istik· 

b 1 için h kkilo nmitlendirmek· 
tedir. Bu Omitll vaziyet karı ıın
da ebemnıiyetlc aöylenilmeıi • 14· 

ıımgolen bir nokta Yardır: Fut• 
bol erklnı bu mllaabal,alarla 
çok yakından alakadar olmah ve 

genç kabiliyetlerin a8nmemeain1 

tomia için çok t dbir almalıdır. 

Şimdi maçlara sıelolim ı 

Kabataı llaeıilo Amellhayat 
mektebi takımlan arasındaki 

mllıabaka baıından ıonuna ka
dar mlltcvaıin bir ıekilde do am 

etti. Fak t bu tevaz.lln baıan 

Kabataı takımının lehine ol rak 

bozuldu. Filhakika Kabataı ta

kımı biraz daha canlı Ye kom• 
bine bir oyun tarza takip etmiyo 

muvaffak oluyordu. Gerçi AmelJ. 

hay t takımı da allrat itibarile 

ciddi bir 'f rlık röıtermiyor 

deiilclI. Fakat Kabatqlılarda 

futbolün fncelikf rlni daha &y, 
kavramış bir ed Yardı. 

Dediğimiz gibi mütcıvaıln bir 
oekild. cueyım dsn bu maç 
4 • 4 gibi bir n tice erdi • 
beraberlikl bit m buldu. 

1 tiki 1 Ye Pert mlyal H 1 rl 
arasındaki mU abakaya elince ı 
bu iki takımın yaptıtı mfiaıabaka 
cidd n cnnh ve gllzel oldu. F ... 

kat her iki liseye menıup enç
lerin futboldo 11eri bir m vkl 
alabilmek için d•ha çok çahıma• 

ları ve vo biraı da teknik i Yo 
r t g6atermelerl l zımdır. Bu 
maçın neticesi 1 • O 1 tikl4J U.. 
aeai lehine neticelendi. 

Vefa Takımı 
7-0 Galip 

Dun Kadıköy do Fener ıt ... 
dında Vefa ile Kaaımpaıa birinci 
takımları ıilt m çı lçlo karşılar 

tılar. neticede Vefa takımı 7 • O 
iibl pek farkla ve 7llkH1r ıol 

adcdile galip geldi. 

8 Dal<ikahk Mao 
Vefa ile lstanbu1ıpor t lrrnıe 

lan geçende ıilt maça yap k 11 

havanın kararması dolayiaile 8 

dakika ek ik oynamıılard1. Bu 
ekıiklik dun Kadıkay ıtadında 
8 dakikalık bir mOıabaka yapıJ.. 

mak ıureH!e tamamlandı, akat 
beraborllklo noUcelendL 

Yakandan ı KabatQI, latiklôl o• p.,.t nigal takımlan 
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a vlenir ., 
• Çiçek 

u Ne Ni e 
özümde 

Çiçe H ı 
Melektir! 

ilk iki Kısmın Hulasası 
Gece Bodor& blklm · tarata \a 
i mparator içe ile konuıuyoru ııı . 

Z :mrütlU bir gerdanlı ll ve blr 
kızıl ~· 1lı9 taı • yorum. Bir ka· 
dın yUıtınden buralara gelıl l• 
liml ıoyledlm. lmp ı..ra· 
torlçe, ben mi daha gtııell m, 
Hkl ıevgilf n mi daha fflzel dodl. 
Eski ıevg llm Ç çeğ n daha gtizel 
olduğtrn u ı yledim. Kızdı. SUt· 
kard t m Tekin blr kad.n yfi7.ün• 
den kurban ~ttlt' için kadınlar 
ile alıı nriıl kest mi dedim. 
Kadınlardan neden Dt'frııt. ettiğiınl 
ıöyledl m. lm patatorlçe, boynun• 
dakl gerdanlıA"t bir ~adın mı 
'°erdi? d dl. Hayır, dedim. Oer
.danlığt lıte ll. Veremlyecl'ğ ' mf, 

bu gf'rdanlığın kadınlara uğur-

ıuzluk getireceğini ıOyledi m. 

l\ııdı, tekrar fatedl. Bu gıordanlığı 
bir meurdan çılurdıktan ıonra 

l:ıir rUya ı lrdUğUmO, rüyada ba 
gerda•ılığın diğer rar~aıı oı takan 
kadın la karıılattığımı, fakat bu 
kad ırıı b ı r daha göremed.ğiın l 

ıöyledtm. Ger ianhtı tekrar iıtedi, 
boynı na takm ı yaoağı n a ıOı verdi. 
Verdim, hemtıo boynuna taktı, 

~• c Naaıl, rüyana glreu kadını 

tanıdııı mı? • dedi. lmpratoriçe 
n efietl. Fakat c tur.yır l • d pd im. 
Kız it, taraçadaıı Çf'kil'p gi ti. 
Gerdaıılılc, kılıç, meıar, Clçttk, 
T ekin, aütntne nedir'? Bu mvı.m
maları birer birer anlat .. yııt ı 

- Nasıl? Rüyana riHD ka
chnı tan· d.ın mı? 

imparatoriçe neflıtf, fakat: 

- Hayır! Oglı.ta. dedlm. Ne 
diye bu . rerdanlıit taktın L Size 
bir uğursuıluk getirirse, onu tak· 
maman zı rica ettijimi habrlayın 1 

imparatoriçe knr:IDl\tU 

- Habrlamıyacağım 1 hatırla
mıyacağ'ım 1 dedi •• tarapdaa 
cekUip iitti ı .••• 

-2-
Nl,anlım Çiçek H•nınt 
Gerdanlık, lahnç. mezar, ~ 

çek, tekin, ıOt ninem. Ve benim 
Hyabatim f bunlar, birer muam
ma J fakat anlatayım. 

Fakat bunun için çocukluk 
bay.ıllımdan baılamalıyım. O ha· 
rattan f aıla bir teJ babrlamayo
rum. Evmiydi ? çadırmıydı? ne 
olduğunu fark edemediğim bir 
yerdo oturuyorduk. GGlmO, deniz. 
mi, nebirınl, ne olduklanm pek 
fark edemediğim ıulara yakındık 
0fanın 6telinde bir takım daj-

lar tepeler •ardı. V • 8Inlerl ora
ya ramerlerdi. Hot. ben o saman 
6llllerin ne oldupnu bilmezdim 
J• I yalnız ıllt ninem lnı dailann 
birinde .. 1eyyah " Gn•anını •er
dikleri bir 6lllnDn yattığını ıl>f" 

lerdi. Göya bu adam JGderc• 
••ne evv•l rat•mıt J 

Bizim •e komıulanmııın bir 
ıftrQ inekleri Ye koyunlan Yardı. 
Bunlarm HK°ıldıtını aeyretmek. 
baılıca zevkimdi. Bunlar, ahır 
midi, çadu midi, o,e olduiunu 
batırlıyamadığırn bir yerde topla
nır, ben de ı5ıllmtl bir deliğe 
uydurarak bunlar11a ufılmuıoa 
bakardım. 

Bir glln biricik ağabe}'İrn 
Turhan, beni bu halde ya aladı 
Ye ieri çektl Meğer kend11l 
bakmak, ıUtUnU 1ağan kııı hep 
tekmeliyen bir lneii arörmek lati
yornıUIJ ! Ağabeyimin beni en 
tatlı eğlencemden mahrum etmek 
Jıtemeıine kızarak bağırdım, ça
ğırdım, ıllt kar detim Tekin im
dadıma yetİftİ, ikimiz de ağabe
yimle dlSvllştUk, burnunu kanattık. 
Derken annem GönUl Han.m 
geldi, hepimizi azarladı, topu• 
muz da ağlamıya baılad .k. Çok 
ııeçmeden babam da ııvdan dön• 
do, annem ona yaramazlıjı mızı 
anlattı. O da biıi pay~adı. Yor
gun •• aç olduiu için bid dö•
medl. 

~te çocuklu§umdan bOtnn ba
tarladıj'ım budur J 

Bundan aonra kendimi adaya 
benzer bir yerde gördüm. Göl 
mil idi, derya midi, neydi pek 
iyi babrlıyamadığım, ıu!ar llze
rinde 2emilerlo ıeyabat ederek 
buraya varmıştık. Herkesin A ta 
bey dediii bir reiıi ziyaret edi· 
yorduk. 

Ata bey, kerli ferli, IBÇlı ıa• 

kallı bir adamdı. Bana onun bu-
run deliklerinden biri ötekind~n 

tiüyDkmüı gibi görilndn. Hatta 
sanıyordum ki göılerinden biri 
ötekinden kllçUktü. Sonradan 
onun bir muhanbede bir yara 
yUzündon bu hale geldiğini anla• 
mışt m. Zaten o ıırada berkea, 
biribirUe döYllfliyordu. Saçı •i•
rıp ta 6lenler azdı 1 

Bu ziyaretimizin ıebebl ağa-
beyimin niıanl•nmuı idi. Tur han; 
Ata beyin kızı Çiçeii alacaklı. 
Ata beyin bUtlln oğullan muha
rebede 6ldnkleri için Çiçek onun 
biricik eYllda idi. Çiçek kadar iyi 
hatırladığım bir lima JOL O ne 
ıllıel kııdı. GOr aaçları, topuk
larına kadar iniyordu. Boynunda 
alt:ndan gerdanlıklar, parmakla
nnda albndaa yDz:llkler1 kolların

da bilezikler Yardı. Yllıll, bir 
yabani gOI ıibi yuvarlaktı. Hep 
önllne bakıyor Ye hiçbir ıey gôr
mU.yor gibi duran masum göılerl 
hiçbir feyi kaçlrmıyordu. Dudak
lara k pkıııldı Ye hep ıınlnn11ü
yordu, Ômrilmde bu kadar ... 
'fimll bir inaau glirmemiıtim. 

Ağabeyim iıawlsa bu kızdan 

hoşlanmamrı, kulajıma l§'llerek, 
bu kmn faytan bir kız olduiunu, 
onu alacak erkeğin baı •na beJl 
a-eleceiini fıııld:urııtı. 

Ben bu ıırada ytrml, yirmi 
bir yaımda idim: Aiab•yimi çıl
dırmıı 1andım. Bu kadar KDzel 
bir kız iç.in bu kadar uçma aa• 
pan aöder ı8ylenir midi ?I Bir
denbire akhma reldi. Buraya 
gelmeden e•Yel, ağabeyimi. lnek
leria mand rasında komıu kızını 
öperken görmUıtüm. Ağabeyimin 
!;içek hanımı heğenmemuioiD 
sebebi, bu olacakt 1 

Fakat Çiçek hanım da a§"abe
yiml beğenmemiı ve aevmemitti. 
Onların bu baii, babamı da. Ata 
beyi de kızd ırmıştı. lki.U de atıp 
tutmuılar, fak at onlar aldırma
nnşlar, bu yüzden evlenmeleri 
kalmııta. 

Geri dönecektik. GeceydL 
Ata bey benim Çiçek hanıma 
derin derin baktığımı ıe:ı:miıti. 
GözOnıU onun ıevimU yllz.Dndeo 
•yaramıyordum. Onun yllıllme 

bakıp gülmesi beni çıld ırtı• 
yor, ben onun karıısmda bir yı· 
lanın tcıbir ettiği alık bir kup 
benziyordum. ilk önce Ata beyin 
kızacaiJnı ıanmıştım. K zmadı. 
BHAkiı aklına yeni bir ıey gel• 
miı gibi babamı bir tarafa çekti. 
Onunla Lir 9eyler kunuıtu. Sonra 
beni de çağ rdılar. lki•i yanyana 
oturuyor. Annem de yanlarında 
duruyordu. 

Babam bana ıordu: 
- Oğlum Aslan, Çiçek ha

ntmla ev!enmek ister misin 1 
- Evlenmek mi? Bu ne ni

met, ne ıaadettir. Çiçek hanım 
benim g6zllmde bir kadın değil. 
bir melektir. 

Annem ,aıda. Ata bey Ue 
babam fauldattılar. Ben korku •• 
nmlt jçlnde titriyordum. Ata bey 
lllru etti: 

- Bu 1enin ilk oğlun değil, 
ikinci oğlun 1 t~iaci otul ile ilk 
oiul bir olur mu ? 

Babam ce.ap Yerdi • 
- Benim ikisine de yetecek 

malım var. Anoeainin altınları da 
Aalanmdır. 

Ata bey itiraz elti ı 
- Fakat bu ıenin ottun a .. 

ker değili Saz r.ıerinde deıtanlar 
okuyan, koımahır dl1zen bir yarı 

, .. ••-•••&&111•'i'Ji'•lll"ll•m•.,., adam 1 
Dllaya .inemacıl ğıwD •n Babam cevap •erdi : 

parlak yıldı~ - Ata bey 1 beni dinle f Ba-

M AR LENE 
zen ı&ı kılıçtan da keakin olur. 
Hel• akıl, berıeyden OıtnndUr. 
Bununla beraber o~lum, Aılan 

DIETRICH
. cesurdur da. Bizim ıoyumuzdan 

korkak çıkmaz. 
Ata bey lllraz etmekte devaaı 

Şimdiye kadar yaotıfl eıul• 
rin en ~ lzoli] 

SARIŞIN 
VENüS 

filminde hakiki Ye yakıcı aeaile 
Franıııca ·Almanca ve lngilizce 

,arlo aavlemektedir. 

•tti : 
- Bu ,oilunu çok cdıı ıörO

yorum. 

Bu 1ef er annem cevap ver-
di. Bellidi ki k zmıtb ı 

- Sizin bütün cliyannııda 
o§'lum kadar yak.f kh bir ·deli
kanlı ıörmedlm. 

Ata be1 oaa da a6z yetiıtlrdl: 

( A:k.au ur) 

..... . 
Sekiz Saat Süren Gürül

tülü Bir Toplantı 
Milli Tal ebe 

1 Birliği Kongresi Çok 
Münakaşalı Ve Şiddetli Oluu 

DDnkO kongreden lllr m•nzar• 
Milli Tllrk talebe birlitf kon

ıreıine don HalkeYinde devam 
edilmİft aabab aaat dokuzdan 
akıam beıe kadar mllzakere ya• 
palmııtır. 

Mn:okereler en ziyade blrllila 
federHyoa Yeya konfederaıyoa 
ıekillerindea biri haline kal• 
bedilmeai keyfiyeti berinde ce
reyan etmiştir. 

içtimada eYYell kongrede bu• 
lunan faknlteler ve yUksek mek· 
tepler murahhaslarının aellhiyet• 
leri menuubahaolmuf, bu nokta 
h•llcdildikten ıonra intihap encD
menioin raporu okunmuştur. in· 
ti hap encOmeni raporunda f ede
raayon ve konfedera1yon ıekillerl 
hakk nda izahat vermiş Ye kon• 

federaavon ıeklinin kabulü cihetini, 
bu ıekle ~ara yeni bir idare heyeti 
intihap edilmesini iltium etmiştir. 

Rapor okunduktan ıonra muh· 
telif murahhaslar ılSı alarak ra
porun leb ve aleyhinde mllnaka· 
ıalarda bulunmuşlardır. Mllnaka· 
talar bir aral k okadar tiddetll 
bir ıekil almıştı rkl ınkünetin ia-• 
de5i için celsenin tatiline lnzum 

16rlllmD1tur. 
Öğleden ıonra yapılan içtima-

da yine mnnakaıalar olmut, nihw 
yet murahhaalardan birinin tekU.. 
fi reye konulank kabul olun
muştur. Bu teklife glSro kongreye 
lıtirak etmfyen millkiye ve mO
iıendiı mektepleri ile t.bbiyelll .. 
ria •e dlier yDkıek mektepleriD 
bir hafta zarfında murahhaılarım 
intihap etmeleri ve bu murabha1-
ların Seniha Hanımla Namık, B .. 
ıir, Kemal, Adnan Beylerdea 
teıekknl eden bir heyetle konuıa
rak yeni \aziyeti tespit etmeleri 
ica~ etmektedir. 

intihap encllmeni; murabba .. 
lan olmıyan mekteplere bu hafta 
ııidecek, murahhaalar1n aeçilm .. 
ıine neıaret edecek Yo cuma 
ıınnn bu murahhasların da iıtira
kile kongreye devam olunacaktır. 

DnnkO kona-rede Gaziantep 
srençler birliği ile Ankarn Hukuk 
talebe cemiyetinden Türk dut 
hakkında gençliğin co~kun har .. 
ketini takdir ve bu harekete ir 
tfrak ifade eden telgraflara okun
muı. hararetle alkışlaıım şbr. 

DAVET 
KadıkiJ, Bavagazl Şi keti 
Sftreyya Paşa ıinema11nın mnıamere ıalonunda haYagazile yemek 
piıirme dertleri ibdaı otmiftir. 

Deraler ayda iki defa Yerilir. •• mec~anldlr. En ncftı Ye mfttenenl 
yemeklerin pitirme tan· nı &tretmek iç.in Kadıköy Havagazl 
Şirketi muhterem Hanımefendileri bu der1lere devama hllrmetlı 
daYet eder. 

ilk der1 6 Mart 1933 Pazartesi gftntı aaat Uçta ve relecek 
dersler her on beş ginde bir Pazartesi gftnleri verilecektir. . - ~--------------------------------------....... ------------
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HALKIMIZIN SEVGiliSi 
HAZI -NAŞİT 

HALİDE 

OCGüN GECESi 
Tnrkçe ı6zl ii - ıarkılı - taklitli 

komedi filminde 
Pek yakında ıizi kahkahalarla 
güldürecek ve eğlendirecektir. 

Bu akı•• 
21,30 da 

H 1 LE ve 
SEVGi 
Jh.ile j perde 

Y Z&Q : Şi//e, 

T ercftme edell 
Sabri Beg 

UMUMA 

~bu1 Brfd!;nl 

ıchiriı'yaİl'OSI 

111111111111111 

111...111 

um ' 
Mut •Jı a&rfıa4a paurtetl ,.11.ıert .. 

teaall wudar. 



İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her lıakkı mahfuzdur. - Naııl 4o1Jıı ? .. 
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T~frika No. 82 Nasıl Ôltla? .. 

Niyazi Beyin F aaliye·:i Bulgarlar Ara
sında Büyük Bir Endişe Uyandırdı 
Aynı zamanda adliye t'e mili· 

kiye memurları arasında da cemi
yetin eft adı çoğalmı§tı. Manashr
daıı Selanil-e tahvil edilen Mer-

~ 

kez Müddeiumumilerinden Hayri 

hyfi ' 

J ~flt.H JiGHımetı tnafnıdau (Jew\ 
Gs. ne lıedlye edlleıı eaerfıı tercl1rn" 

ÇANAKKALE 
-227- Yaıan: Cener:ıl Ogio'11•r 

Siperlerde Ancak 700 
Kişilik Yer Vardı 

.. 

Enelcede lıab edildiği gibi 
Jeneral Godley Anzac'dakl yeni 
cephede bazı teıkilat ıılahat 
yapmıı Rododendron aırtlan ile 
çiftlikteki kuYvetlerl Jeneral 
Shaw'un emri altında bulunan 
Jeoeral Johnston bir mllddot için 
Rododendron ıırtlarında ve önlln
de bulunan kuvvetlere bilfiil 
kumanda etmekte devam ede-

Jarın hepıl biribirin• •• hatta 
kumandanlanna da yabancı idi
ler. Jeneral Gohnsten, hiç tant
madığı Jeneral Shaw' dan, Jeneral 
Sbaw da Jeneral Godley'den emir 
alıyordu. No jeneral Shaw ve 
ne de Jeneral Godley, araziyi 
bi:ı:ıat görmemiıler ve bulunduk• 
ları saha hakkmda hiçbir fikirleri 
yoktu. 

Beyin bıraktığı botluk, çarçabuk 
dolmuı ; vilayet aermUstantiği 
Giritli Hasan Kemal (1) • ve bu 
ıatın rehberliğile • Bidayet mah· 
kemesi aza mülhımı Murat (2) 
Bidayet mllddciumuml muavını 

Asım (3) Adliye müf ettiıi Mus• 
tafa Nedim, mabkcm~i fr •kal ide 
azasından Fuat HulOsi [4] Bey
ler ııibi kıymetli adliye memur
ları cemiyete dnhil olmuılarda. 
Villyetin milkiye memurlan ara• 
ıınd.a da, Bulrarca tercümanı 

Rusçuklu Fahri (1), ıira..t me
muru Khım Beylor ç•lı11yor• 
lardı. 

. cektl. Fakat ilerideki kuvvetleri Rhododendron aırtlarının ıl• 
malinde, karıııklık daha ziyade 
idi. taburlar bnsbiltün dağılmıı 
ve muhtelif kıtaatıo perakende 
efradı biribirino karışm ~tı. 

Saba, genişlemiş; Tazifeler 
taksim edilmişti. Gündllz içtima• 
ları ekseriyetle ordu jurnal ka· 
leminde ıUvarı yüzbaşısı Manas
brh Zekeriya Beyin nezdinde 
yukubuluyor ; tahlifler, elivari 
mülazımı Manastırlı Hakkı ve 
MUmtaz yüzbaıı SelAnikli Nuri [6] 
Beylerin evinde icra olunuyordu. 

(Kırşova) nm Sarakof tarafın• 
dan enel4 basılmuı ve ıonra 

istirdat olunması tlzerine o ha· 
Yalidekl islilm kBylülerinin göz· 
leri çarçabuk açılmıı, bütün bu 
civar halkı, cemiyete dört ello 
ıar lrnışlardı. Bu mıntakada, bc
ıinci ni,ancı alayı %abitlerinden 
Şerif ye lbrahim (7) Beylerle 
(Gubeı) denilen Ulah k6y0nde 
Sellnikli mülizım Mehmet Ali B. 
(8) çalışıyorlardı. 

Bu esnada Bulgar çete!•rl 
yine faaliyette devam ediyor; 
Arnawtların Toska komiteleri 
reisi (Circiı) llo birleşerek bir 
taraftan (Keıriye), diğer taraftan 
da Rcınc, Pirespe, Ubari ha· 
Yalisinde İsJjm köylüleri aley• 
bine ıiddeUi hareketler Ea .. 
teriyor!ardı. Adeta gerek htık6-
mot Ye scerek cemiyetin -bu 
havalidekl nüfuz Ye kudreti aar
ıılmıı fibiydi. Buna binaen bura
larda yerleıen bu çeteleri ıid
detle takip etmek To tepelemek 
elzemdi. Manastır merkezi, bu 
meaeleyl ehemmiyetle tetkik TO 

mllıakere ettikten ıoora, cemi
yetin en hararetli azalar1ndaa 
kolağ'aıı Niyazi Beyi bu lıe me
mur etmiye karar Terdi. O eına• 
da Reane kumandanlığı mllnhaldi. 

icap eden makamlara teair 
yapılarak Niyazi 801 Re1Dey• 
tayin ettirildi, 

Niyui Boy. e ton Reaneli 
ldL Harbiye mektebinden zabit 
çıktığı ınndenberi temiz T• ıe
refli bir askerlik hayata geçir
miştL ( 1313 • Yunan harbi) ndo 
Y anya muharebesinde kahraman• 

(1) Bu r.aı, Enver Bey tarafından 
7ap11:ı.o ilk te9killHta, ıivlllerden 
lklu el olarak tahl f edil uılttl. 

(:.) Kaetamonu Valisi 
(8• ŞOr.ıyı Devlet azaeından. 
(4) Temyiı mahkemesi rUe!lasından 
(5) Tc9kil!tın bidayetinde, 11ivil-

ler, en ilk. defa olıırak tahlif edilen 
~u za'tır. 

(6) KUtahya Meb'uıu Nuri Bey. 
(7) Bilecili: 1ılcb'uau İbrahim Bey. 
(8) Artivin Jııleb'uııu. 

Muhtellf m••lek ve mlfl1.tl•,.• meneup menfilerden 
mUrekkep bir grup 

lıkla temayDz etmlıtL Son ıene· 
!erde de memleketi civarında 

bllyUk htzmetler ifa ederek gerek 
halim:~ vcı gerek arkadaılarımn 
minnet ve muhabbetlerini celbey• 
lomişti. Buııa binaen, Niyazi Be
yin bu ya:ıifeye tayin edilmesi, 
Bulgar ve Arnavut çetelerinden 
bizar olan halkın Oıcrindo çok 
iyi bir teıir husule getirdi. 

Niyazi Bey, Reaoeye gelerek 
hazırla klannı ikmal ettikten ıonra 
derhal harekete geçti. Evvıll, en 
azıh çetecilerden ( Kriste ) nin 
aaklandığı (F roıit) karyeıini bastı. 
MOsademe neticeılnde, arkadaş· 
ların n maktul düşmesi Uzerino 

Kristo kaçtı. Fakat, Niyazi Be1 
onun peşini bırakmadı. Nihayet 
bu komiteci Reıoeye gelerek 
.Uibını teslime mecbur kaldı. 

Bu muaffakiyet, Niyazi Beyin 
mevki ve nUfu%unu arttırmıştı. 
Art k faaliyet bntUn ıiddetile 
devam ediyor; Hıristo Tontef, 
Resnell Dangul gibi aenolerden-

beri çetecilikte temayOı etmfı 
Bulgar komitecileri, ele ge
çiyor, bunların ıakJandıkları 
köyler aranarak en ıon ıistem 
silalar, kilolarl:ı dinamitler, komi
tecilerin bUlUn muhabere evrakı 
meydana çıkarılıyordu. 

Fakat Ni} azi B,.yin bu faaU· 
yeti, Bulgarlar arasında bilyllk 
bir endişe ve •el•ele uyandırdı. 
Mana1tırdakl Ruı konsolosu da 
derhal l~o karıştı. ( Masum ye 
muti Bulgar tebaaaına ıulnm edi
liyor.) feryatlıırile mUfetti~i umumi 
taıyika baılandı. Zaten aciz içinde 
bucahyan Hilmi Paı•. bu mUda· 
haleye dayanamadı. Niyazi Boyin 
derhal Resnedon tebdilini yo 

muhakeme altma alınma11nı em• 
retti ••• Müıir Vekili Ferik Esat 
Pata , Resneye bir tahkik 
heyeti gönderdi. Aynı ıamanda 
Niyazi Beyi de SelAniğc celbettL 
Niyaıl Bıyin Yaziyoti, nuikleı
miıti. 

( Arkası •ar ) 

280 Milyon Liralık Bir 
Miras Kavgası 

( Bı1tar&fı 1 inci ıayfadı) 

g3re bu 1 lln Tilrkiyede yaıa
yaa akraba Ye taaltlkab 40 
kitilik bir yekdo teıkil etmekte
dir. Egya Efendi 61meden eYYel 
kaleme aldığı bir vasiyetname ile 
36 milyon logiliz liralık ıerTetinl 
TUrkiyede bulunan akraba •• 
teall6katına bırakmııtar. 

Fakat ıon samanlarda Atlna 
gazeteleri bu miraı etrafında 
ıayanı dikkat mulumat Yeriyorlar. 
Yunan gazetelerinin yazdıklarına 
göre, Atina'da bulunan Madam 
Canikyan isminde bir kadın 
Egya Efendinin hayatta yeiAnı 
miraıçııı olduğunu ileri ıilrerek 
Yunan temyiz mahkemeıine mil· 

racaat etmiı ve 36 milyon lngiliı 
lirasının kendisine ait olduğunu 
ileri ıllrerek bu hususta bir ve
raset illmı istemi~tir. 

Halbuki kendiılnin Egya 
Emirhanyan Ef. oin mirasçıların• 

do oldupou .c>yliyea Ye ıehri· 

miıde oturan Karabet Gabrlyel 
Ef. iımiade birisi bu kadının uy
durma Egya Ef. ile hiçbir mllna• 
ıebet T• karabeti olmadıiını 
ileri ıürmektedir. Karabet Ef. 
Hariciye VekAletlne de müracaat 
ederelL 36 milyonluk muazzam 

aervetin kendisine •• Esıya 
Ef. nin Türkiyode bulunan diğer 
akrabalarına ait olduğunu bildir
mİf, bu busuıta teıebbllalerde 
bulunulmaııaı iıtemiıtlr. 

Diter taraftan Yerilen maf Q. 

inala gör• bu huıuıtakl dava 
Hindistaoın Çingılpet ıehrindokl 
hukuk mabkemeıiode görülmek• 

tedir. Karabet Ef. ayrıca bu da· 
yanın feıhedilme1i için Hindiıta· 
om Madraa ıehrindelci temyiz 
mahkemHlne da mllracaat ede
cektir. 

Burada kllçilk bir hesap ya· 
pabiliriz. 36 milyon lngiliı liraıı 

1 
yasatl bir heaaple 280 milyon 
Tilrk lira1& demektir. 

i'ece yarısı yeni ordunun tııburlurile 
değittirilecek •e fır1at hasıl olur
olmaz bOtOa liva geri alınıp ye
rine baıka kıtaat ikamo edile
cekti. 

Bu mukarrerat mucibince ge
ce olduktan ıonra Pinnaclcı •e 
Conkbayırının yamaçlarında bulu
nan yorlun yeni Zelanda efradı 
geri çekildi ve bunların yerine do 
6 ıncı Lancanshire taburu ikame 
edildi. Bu ameliye tam zamanın• 
da yapılmıştı, çUnktl yeni Zelanda 
kuvvetlerinden Auckland taburu 
12 zabıt ye 308 nefer, Otago 
taburu 17 zabit ve 3 ... 0 nofer 
kaybclliii i'ibi Wellingtoo atlı 
suvari kıtası da 173 kiti iken 63 
kiıiye tenenUl etmişti. 

Yeni ordunun iki taburunun 
Pinnacle Tcı Cookbayırındaki ileri 
mavzilcri tutmaları kararlaştırıl
mif ve 5 inci Wiltshire taburunu 
himaye ve takviyo etmek Uzer• 
çiftlik mevkiinden harekete szeç-
meal emir verilmiıti. Hakikatte 
lıo ileri ıiperlerde ancak 700 
kiıilik yer vardı. Fakat ikinci 
taburun eı kenden geleceği Ye 
aababtan Hvol kendiıine ayrıca 

siper kazmaya vakit bulabileceii 
tahmin edilmiıti. 

Yaolıt bazı hareketler maalo· 
ıef bu plAm berbat etti. Çiftlik 
mevkiindo hareket etmek Uzero 
nrilon emir 5 inci Wiltahirc ta• 
burunun ancak iki buçuk ball1· 
ğOne, o da ıayet geç olarak 
tebliğ edildi ve bu yDzden efrat 
ancak aababa karıı ıaat 3 te 
Conlc bayın eteklerine Taaıl ola• 
bildiler. Bittabi mevcut ıiperJer

de kendileri için yer yoktu •• 
bir 11ate kadar nbab olacağın
dan bilmecburiyo arkada Sazlı• 
beyit deresine çekildiler. Son de
rece yorgun olao bu böl ilkler 
burada çaotalan çıkardılar, ıillh· 
larını bir tarafa yıktılar vo d6rt 
gtındenberi uykusuz olduklan 
için biraı uyumak Clzere yere 
aerildiler. 

10 apıtot rUnO, 11bab olur-
ken Rbododevdron ıırtlarının 
bqındaki logiliz mevzilerinde 
ancak Lancasbire taburunun Uç 

\ 
bölnğil To Pinnaclede do bir 
bölOk efrat Yardı. Sağda •e 
Pinnaclenin ta aıağıs nda Wilt .. 
bire taburunun 2 1/2 böliliQ 
bulunmakta idi. 

Apex mevkii lıe W ellingtoa 
taburunun bakiye kalan efradı, 
6 ıncı Leinıter taburunun bazı 
mllfrez:eleri ve Yeni Zelanda pi ya· 
de livasının mitralyoıları tarafın
dan muhafaza edilmekte idi. 

Bund.an da anlatılacağı veçhile 
uıl muharebe sahneainin en mU· 
him olan bu noktasındaki lngiliz 
kuvvtlerl ancak 2000 kişiden ve 
ayni zamanda muhtelif k taata 
menıup _ efıattua mürekkepti. Bun-

Bu iıabattan da anlatıldığl 
veçhile 10 ağustoı sabahı, eski 
Anzac hattının ıimalindo buf unaa 
Jeneral Godley'oin kuvvetleri 
yalnız taarruz! bir harekete ha• 
zırlanmıı değil, fakat tiddetll 
bir hUcuma kartı bile mukaYo
met edemiyecek bir halde idi. 

Diğer cihetten, son 24 saat 
zarfında Türklerin vaziyeti ıüratle 
dilı.elmiye baılam şta. Mustafa 
Kemalin 9 ağustoı sabahı yapmıı 
olduğu taarruz 9 uncu lngiliz kol 
orduıunun Suvla'daki harekAtım 
kat'ı bir ıuretto tevkif etmiştL 
lsmailtepe ve Aoafarta 11rtlan 
Türklerin elinde idi. Teketepe 
ıırtlarmda topçunun himayesinde 
olmak üzere en aşağı beı Türk 
taburu bulunmakta idi ve 9 
ağustoı akşamı bu mevkilerin 
kaybedilmesi tehlikesi muvakka
ten olsun ıail olmuıtu. Bu va
ıiyet muYaceheıindc, TOrk nok· 
tai nazarından yegiııe tehlike 
te~kil edecek nokta Conk b .. 
yııı idi. 

Battleıbip tepesinden itibaren 
ılmaldoki bUtlln Tnrk cephesiola 
lıumandasını deruhte etmif olaa 
Mustafa Kemal va:dyeti derhal 
kanamış •o tehlikeyi görmUştll. 
9 ağustoı gOnQ akşam g-ec 
••kit Conk bayırına doğru biz.zat 
yapmış olduğu cesurane bir i .. 
tikıaftan ıonra Mustafa Kemal 
lngiliılerl tutundukları yamaç
lardan ı6küp atmak ve Çiftlik 
me•kil ile Rhododendron • rtla
rıDI lıtirdat ederek Jeneral 
Birdwood'un yeni hattım yarmak 
için ferdası Klln alta tabur ile 
taarruz etmiye karar Terdi. 

( Arkası •ar) 
• ----==--

=:RADYO=-
4 Mart Cumartesi 

l•tanbul - ( ı · 00 m. ) 18 l!AS 

(M09erref H.), 18,45 Orkestra, 19,80 
.Franuıca den (MUptedllere mahsuı) 
20 Karagöı (Hlııın lley tarafından), 

2 ),80 H fıı Ahmet BPy, 21 ,80 Orke1-
tra, aj mı h.ı.berlerJ ve eaat ayarı. 

Ankara - (1563 m.) &at 12.SQ 
Ankarapalaa orke11tra111, 18 orkestra, 
senfoni patet!que, l 8,40 alaturka us, 
19,10 gramofon, 19,50 d ıns mueikial, 
f?O. 0 &j&OI haberlAff V8 bava raporu. 

Viyana - {618,1 m.) 14,45 p1Ak1 

17,16 konıer, 18,26 konıor, ~1 komedi, 
28, 5 danı. 

Bükret - (894,2 m.) 18 plA.k, 1' 
pllk, 18 musi ·i, 19, !.5 konser, 20,40 
p !l.k 21 orkestra, 21,4) tııgannl, 
:!2,05 orkestra. 

Petto - (550,5 m.) 10,lj p Ak, 
13,05 or:ı e11tra, 18, :ıo 9nrkı, 2 ı, _ 5 kon
ser, 22.50Çiı;ıı.n muııikie., ı.8,3J tiyatro, 
~4.15 C gan mua kiel. 

l\,oıkova - (rnO l m ) l3 ~O ıon
foolk koııeer, 2~ Fraııa • • a n ·• iy;ı.t. 

Varqova - (141!.. ın) 19,1 p O.k, 
17 plAk, 19. 5 J.o B•r, ~ ı ı. .... s•r, 
28.ö muı k, 24 Lou,cd&o n .... il · 
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İSTANBULDA= 
1 Bir ÖIUnUn Hltır• Defterinden 1 

İNGİLiz CASUSLARI 

• 
istikbal Meselesi Mi? 

Bitirm~k Üzere Olduğunuz Bu Mühim 
işi Yarıda Bırakmak ... 

-20-

Gretayı allkadar eden bu 
mObahasa ieç Yakte kadar de
'f•rn ettL •• 

Ayrılacağıma• 11rada doıtumm 
- Otelde kalmanız emrivlkl 

olmasaydı, evimde ai:d mlıafir 
ı<mueklo ne derece memaun o
lacaktım dedi. 

Blıtftn bu aGzler, bAdlıeler 
( Greta) iİbi bir cuuıun berıeyl 
1apabiloceğino beni ikna ediyor
du. 

Otomobilde, faaliyetimize dair 
bir kelime bile a&ylemlyorduk. 

Odamıza airdiğimiz zaman 
( Greta ) içten gelen bir memnu
niyetle: 

- Sizi tebrik ederim. Ümit• 
ten fazla Umidimizden fazla bir 
kabiliyeL Siz ihya olacakıınız. 
T eıkilAtımız aizi ihya edecek, dl· 
rord1L 

Ben aUk6netle: 
- Ortada benb bir .. , 

1ok, dedim. 
Gnlerek: 
- Muvaffakıyet kapıaınm 

aaabtarım ele aldıktaD ıonra 
mn,.le varma ya ? 

Ortada biç bir ıeJ yok. iken 
,ımdi ortada herıeyiıı olmua lçiD 
kuYYıtli çareler buluad1L 

Ben glllllyordum. Ca1U1 kada
aıa takdiri, ne yalan ı&yle1eyim 
beni hakikaten aevindiriyordu. O 
ÜIYe ediyor: 

- Siz ip ucu ele geçlrdij'lnfs. 
den l;ahsediyor1unm. Yalnız ip 
ucu deill, Mister ( Jorj ) u 1ene
lerdeoberl ağraııp ele geçire
mediği pllnı artık elde edece
iimlze ınphem kalmadı. 

- Bu kadar Omitvar olmak 
caiz değiJ, ıukutu hayale uğra

makta milmkllndUr. 
- Muvaffakiyebiıilk mi? Ar

tık bu kabil değil, ıiıin her teyl 
idare edeceğinizi, iıtenilen her 
ıeyl ele geçireceğinize katiyen 
eminim. 

- Bunu uman gBıterecek. 
- Haydi raporunuzu yazınız! 

- Kime? 
Greta bu sualin ceYabını, yal

nız gözlerimin içine bakmakla 
vermiı oldu. 

- Lüzum var mı? dedim. 
Faaliyetimi h hesabını ıon nok• 

taı•na kadar vermiye mecburuz. 
Şimdi bu, sizin vaıifenizdir, dedL 

Ben böyle bir rapor Yermeden 
••vel, bizzat İıtanbula iitmejl 
ıaruri buluyorum: 

Bu cevabım, Gretayi pıırtb. 
Hlç blr ıey söylemeden epeyce 
dllfllndll. 

-· Ne vakit gldecekainlı? 
- Birlikte gideceğiz Madam, 

beuıen bir iki ıan içinde ritmek 
llaımdsr. 

- Sebebi? 
- Mister Jorj ile 16r8tm•k 

latiyorum. 
Greta, taaııtağımı• ıllııden• 

lterl ilk defa olarak bNaa ka11ı 

bir neYi f timatlızlık duymata Ye 
beni kıta, kııa lıtlc•aba lllzum 
a6rllyordu. 

- Benim bilmedltim bir ... 
bep için mi ıörUımek lıtiyor
ıunuz? 

- Siz belki bllmlyorauouı, 
yalnıa bana taalltllc eden bir 
iıtikbal meselesi için. •• Mallkmyal .. 
Baylı milbim bir macerada lıtik· 
bal için ba11 teminata muhta
cım da ..• 

- istikbal meHIHI mi? Bu 
lUzumıuı bir endiıe, bitirmek 
Oıere bulunduğunuı bu mllhlm 
iti bu kadar basit bir meaelo için 
yarıda bırakmak caiz mi? 

- Yarıda bırakmayacağız. Bir 
lıtanbul ıeyabati, bize bunu daha 
kat'ı bir surette temin edecektir. 

Grefa her ıeye ratmen beni 
fikrimden vazgeçiremiyeceiisıl 
artık tamamile anlamı~b. Bu ka· 
danın en1 mllhim Yaı:flanndan 
biri d•, arzuıuna tamamen mu
halif dahi ol1a, hlılerinl izhar 
etmeden kartııındakinin kararına 
lıtirak etmektir. 

- Siz mademki IOzumlu 1'6-
rtıyoraunuz, boıunı Yakit geçir
mek caiı deiildir, dedL 

- Yaran ıiı bir hastalık ali• 
meli gasterininiz, etrafa bunu 
iıao eder ve bu bahane ile he-

Karısını Ve Kay
nanasını Öldüren 
Bir Canavar 

( Ba9taraf1 1 inci sayfada ) 

diğl genç karııı .-e kayınvaldesl 
lle Mardine doğru Halepten ha· 
reket etmi~tir. Yolda ıelirlerken 
Ahmet Harun her naaılıa bir 
fırsatını bularak kaymvaldesinl 
karıımdan ba'beuiz olarak ta• 
banca ile GldürrnU~tür. 

Harun cinayeti yaptıktan aon-
ra karısını alıp Mardine iki ıaat 
uzakta bulunan Reımil k6yllne 
gelmiıtir. Orada bir hafta kadar 
bazi bildiklerin evinde mi1afir 
kaldıktan sonra o civarda bu)q
nan ba,ka bir köye gitmek llzere 
Reşmilden ayrılmııtır. 

Aradan birkaç gUn geçtikten 
sonra Reşmil köyllnde bir çoban 
koyunlarım otlatırken toprak al
tından dııarı çıkn:ı:t kınala bir 
genç kıı ayağı glSrmUı. Bunun 
öldürl\lmilı bir kadın ayağı oldu-
tunu anladığından derhal klSy 
halkına ye jandarmaya haber 
Yermiıtir. Çukur eıilip ceset çı• 
karılınca bu kadının bq altı ıün 
ev·Hl köylerine gelip miıafir ka• 
lan Ahmet Harunun kar111 oldu
ğu anlaıılmııtır. Çok gtızel •11-
cutlu, uzun kumral aaçh, siyah 
g6zlll narin bir kız olan bu iki 
aylık eli ayağı kınalı gelin para• 
ıma tamaao koca11 Ahmet Ha
run tarafından 6ldOrlilmllıtUr. 
jandarma derhal mHeleye yaz'a
yet etmit Ye Haruna aram17a 

l 
baılam1fbr. Ahmet Harunua ce
nuba firar etup ........ lctadır. 

men yana akpm lıtanbula har .. 
ket ederiz, dedim. 

Bu fikre caıuı kadın bili 
itlraı mufafakat etti. Ve filhaki
ka programım11 mucibince erte1l 
gttn Greta hastalandı. Otel mu .. 
tabdemlerine telltla müracaat 
ettik. Ôğleye dofru, haıtalığıaın 
apandlait olması ihtimaline mebni 

teşhia Ye acilen tedaYilİn• devam 
edilmek Gzere lıtanbula avdet 
IOıumunu ileri ıOrdUk. Ankara

dakl mntıhasııılar tarafandan 
muayene için bilha11a otel mtıdO
rll tarafından yapılan tekliflere, 
Greta kat'iyetle itiraz ediyor, 
latanbula avdet için ısrarla mtı
temadiyen ıinirleniyordu. Greta'• 
nan bu ıinirll ıararına, otel mtı
dilrD Ye idare adamları bile ta· 

hammill edemediler, bana lstan• 
bula avdet tavaiyeıinde bulun• 
dolar. Bizi arıyacalc dostlara 

· karıı Yakl halin anlatılmasını 
kendilerinden rica ettim. Bavulla• 
nmııı ve her ıeyimizi haıırlıyarak 

acele bir tesadüfle temin edebil
diğimiz yataklı vagona canımızı 

dar attık. 

Greta'nın ı;ekbı, phılyetl 

beni cidden korkutmaia batla-

Türkiye 
Sur~l/e 
Irak 

( Arkaııı var) 

( Battarah 1 inol Hyfada ) 

tasdikine iktiran etmiıtir. lık top
lanacak olan hudut tayini komi .. 
yonunda Türkiyenin de bir mil
mesaili bulunacaktır. 

Bu komiıyon TOrkiye. Irak 
ve Suriyenin müşterek hududunu 
kat'ı tekilde tasdik edecektir. 

GUmrUk idarelerine gelince: 
Türkler bazı gUmrUk merkeılerlıJ 
hududa yaklaştırmak arzusunu 
göıtermişlerdir. Suriyenln bu m .. 
Hle ile bir allkaıı yoktur. 

Şimendifer meselesi: Son An
kara ltilAfnamesl bizim arazimiz 
dahilinde vo hudut nzerlnde bu
lunan şimendifer Iıleri için 1aktn
da Suriye ile Türkiye aruında 
yeni mllıakereler cereyan ede
cektir. 

Almanya'da Açhk 
Berlin, 3 - Almanyada ikb· 

••dl ııkıntıya maruz kalan ahali
ye kırk bin kental yat •• yedi 
yUı bin kental çavdar datıhla• 
caktır. 

FEVROZIN 
FE V R O Z ı N 
FEVROZIN 
FEVkOZIN 
FEVROZIN 
FEVROZİN 

Grlpln, airı w •ızı•ınırı 
dilımanıdı,.. 

Mut 4 
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Uzak Şark Muharebesi 
Şiddetle Devam Ediyor 

( Bıı~tıır•fı 1 •wei .. ybda) 
an'dakl Japon membalarmdan 
bildirildiğine · g3r., Japon piıtar• 
lan ileri hareketlerine defam 
ederek Pey·Kunr'u itı•l ıtın ... 
lerdir. 

Jebot, 3 (A.A.) - Lini• Y u
an'ın garbindekl mevzilere ilden 
Çin takviye kıtaatının gelip geç· 
mekte olduklan Piniıuın-Ling· 
yuan yolu, Japon tayyareleri ta· 
rafından bombardıman edilmek· 
tedir. 

Mukabil T•arruz 
Pekin, 3 (A.A.) - Çln m•

aabifnden 1aat 21 de alınan re .. 
mi bir telgrafta bildirildiğine 
göre Çin kuvvetleri mukabil ta
arruza f(eçerek japonlan Linsı
yuan'dan çıkarmışlardır. 

Şangbay, 3 (A.A.) - Çinlil ... 
rln Jehol'de göıterdiklerl muka· 
Yemetla zayıflamaıı Çinin her ta
rafında acı bir teıir yapmııhr. 

1500 M•ktUI 

Fekln 3, ( A. A.) - Çerıam· 
ba gftnO akıamı Ye dün çlnlilerin 
uiradıkları zayiat 1500 61U, 3000'e 
yakın yaralıdan ibarettir. 

Japonyanın Dün 
Uğradığı Müthiş 

Felaket! 
Tokyo, 3 (A.A.) - Kamaiıl 

de ıiddetli blr orkoı hldi1eıl 
olmuıtur. Denizin kabarip ıalda
ran aulara o baYalide bllyllk za
rarlara ve birçok kimaeleria &10-
mOoe ıebep olmuıtur. Sular 1500 
evi ınrnkleyip g6tUrmtııttır. 

Şimdiye kadar 370 kişi &lmn-; 
yllzlerce kimıe 1aralanmaı Ye c • 
tadan kaybolmuıtur. 

Facianın Neticeleri 
Tokyo, 3 - Japonyayı teıldl 

eden adalar1n en bGyOitınOn 
ıimall garbi aahilinde 300 millik 
bir abayı bu ıabah bir harab .. 
ye çeviren ıiddetli bir zelzele •• 
ondan aonra wku bulan orkoı 
blciiHıl eanaıında 3()6 kitinin 

lSldUğO. 1222 kiıluia yaralandıtı 
ve 201 kitinin de ortadan kar
bolduğu ıimdiye kadar gelen 
haberlerden anlatılmııtır . 

Bundan baıka binlerce oY 
harap olmuı, binlercHi de 6U • 

altında kalmııtır. 
Denizin birdenbire ,.. fİd

detle kabaran ıulan 1200 kadar 
ıemiyl, sandalı Ye kayıtı alıp 
g6Ulrmllıtnr. En çok Vat. Mujagl 
ve Amorl eyaletleri ıarara utra· 
nuıbr. 

Birden kabaran dalıalar T o
kio 'nun 200 mil ıimaliode bulu
nan lıhl Monanki' den Houıble'nin 
timalindekl buruna kadu uzanaa 
1ahile korkunç bir ıidd•tle ul
dırmıtbr. 

Kam1tishi, Yamada ve Myako 
mıntakalan da çok bGyDk ıarar 
vo hasara utramııtır. Kamalıhl 
do 300 eY yanmıft 1000 kadar 
ey de yıkılmııtır. Sahil boyunda
ki k6ylerden bazıları bUıbDtDD 
kaybolmuıtur. 

Birçok meıbur tayyaredlorln 
bDyllk Okyanoıu qmak için ba
valandıklan Sabiıhiro plajı ela 
harap olan yerler araııadachr. 

imdat. Gldl,Or 
Tokyo, 3 (A.A.) - Bahriye 

nezareti ıelsele felAketlne uğr1-
yan aahaya JO torpito muhribi 
ve 3 deniı tayyareıl ıönder
miıtir. 

En Son Cetvel 
Tokyo 3 ( A. A. ) - Saat 

20 de neıredilen reıml rakamlara 
göre zelzele eınaıında 541 kiti 
6lmllf, 1000 kiıt yaralanmı1t 404 
kiti de ortadan kaybolmuft:ur. 
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Ege Gecesi Çok Parlak 
Ve Güzel Oldu 

Ege gecealnde zeıb•k oynlr•n gençler 

Şehrimizde bulunan lımlr •• ı ıaranı oynamıılar ft flddetle 
havalisi gençleri ,. Ege gec11i .. alkıılanmıılardır. Eğlentlde Gtır-
namlle pel'fembı gOnll Park ote- dOı, l.parta, Demirci baldan çok 
linde bir eğlenti tertip etmiılerdir. • cazip bir ıoldlde teıhir edllmif 
Eğlentiye Ege mebusları, Daı:61- •• daYetliJer tarafından pek be-
fUnun prof es6rlerl Ye ail~lerı, • yenilmiıtir. Bundan başka davet· 
DarUlfOnuo talebe cemıyetlerl 1.1 . " 

bh 1 •·t· k t · 1 d. ı ere Uzerlerınde Y aıamak ye ya· mura 81 an -. ıra e mıı er ar. k . . I . 
Etlence ÇOK parlak olmuı ve ... ıat.m.a ·~·~ ımir nznm Ye lncır-
baba kadar botun nezahet ve an- lerını yeyınız. • ctımleıd yazalı ll-
aelliğile deYam etmittir. Egı'll zllm Ye incir kutuları dajdmııbr. 
ı•nçler lzmir'in pek methur olan Ege ıeceıi her 1e11• tekrar edl-
•• beienilea. aeybek oyuo- lccektir. 
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BEiS ABMET 

~---35 Yazanı Piger. Melon 

Malta Şövalyelerile Mü
cadeleye Başlanmışb 

Derhal Ambara İndi Ve Barutlara 
Ateş Verdi 

Oruo Ali, ita acı latifeye 
-.zun aüren ve JİD• apl derecede 
acı bir kahkaha ile mukabele 
~ttL Gemide, birçok ıenç da· 
.tetJiler varda. Hepıi ayağa kal• 
lcarak ihtiyar denizciyi baı tarafa 
!reçirdiler. Ahmet reia arkaaındaa 
teliyor Ye dalsan, dalgın yürQ. 
~ordu. Adeta hiçbir ıey duymu• 
~or aibi idi. o, ıofranın ta abür 
Laı na geçti ve lyle bir yer inti• 
hap etti ki oradan, geminla 

lltiln barabiyetl Klıillebiliyorda. 
"l emek bitip herkea olup bitea 
btdiseleri nakletmiJe baıladala 
laman dahi atam açmadı. 

İşittikleri ıeyler tlyJeı-inl lr
pertiyordu. Çlalcl, ealciai gibi 
bfer yak'alan dejil, kaybolmuı 
llluharebelerin aCI habralan ya
dolunuyordu. 

Bu arada Cafer llz• atıldı: 
- Üç giln oldu. iki arkadar 
beraber denize aç lmqtık. Sa• 

lıilleri gözden kaybeder etmez 
lcarı.mııda on yedi parça lıpanyol 
"•iyonu bulduk. Bunlardan birini 
lcaybettim. Yanıadakiler, mubak· 
lcak ki, timdi Banlon pazarla
l'lna a&tnrillilp .. diye ublmak 
llzere yolda bulunuyorlar. 

Oruç Ali, bu 81rada g6z0n0a 
tacile Ahmet reise bakıyor, hazan 
kızardıiam, bazan aaranp yemy .. 
111 bir Rnk alcl tam ı lrllp __. 
._ oluyordu. Birkaç defa ıaz 
aaylemek için ağz Dl açtı, tonra 
kapadı. Ç{\Pkil gazonnn ~nilnde 
ıemlnio feci hali yatıyordu. Bir 
laman teldi herke• auatu ve bll
tlla ı6zler Ahmet reisin tarafına 
C-nildi. 0, sapsarı idi Ye mtıt .. 
111adiyen yere bakıyordu. 

Bunun llzerine konuşmalar 
tekrar baıladı. Fakat bu dafa 
tamamen havai mevzulara atladı. 
Ahmet reis, bu alikasıılığan ma· 
au na derhal kavrad. Biru eY. 
.. ı muabaze edici halin yerine 
"mdi allkaıızhk geçmiftl. Ahmet 

reis buna tahammlll edem~di. 
Birdenbire 7eı inden fırladı ve bir 
laamlecle daprı çaktı. Fakat onun 
bu hal'eketiai. hiç kİIDM farket
••mİf garnndü. Yalaz Oruç Ali 
ellerini uğuıturuyor Ye arkaıın• 
clu yavaı Janf lleriliyordu. 

• Caferin siy af etinden aoara 
Alamet reia eYİDe cl&amedl. Am
caıanm da keodiıine yetiımeaine 
•eydan vermedL Y aralanmlf bir 
aalaa pbl azaklaftr, ıece1i nb
bm civanada dolqmalda r•çirdL 
Soar.. rece ilerle,lp te 7orıun
lıak d11J11nca bir laalat JIİIDID •• 

latlH uaacla, karton gibi 7eal 
bar aJH UJ•da. Er.eai aabala 
riae eve tltm•di. tellll ç karda, 
1alaocla aefen ıidecetiDi ilin 
Uti. 

Ahmet nUiD iki kalyon clo
-.tt:ğlm Ye ıefere çıkacaj'ma du
ran •n k:ymetli ve kiclemli denia
tller, kumanda11 albnda çarpar 
lllak için akıa akan ••acaat 
9cliyorlardı •e aefer, lıte lıtaJle 
~ beyeca we •winf iciacle 
'-t1ac1a. 

iki 1a.ıta .... lclL Alamet 
IW kalr••"• Llarl1t.. pli-

yordu. 
ne ait 
lqtr. 

Yolda, llalta f8valyelerl
lt harp ıemlaile kartı• 

Bllttla hmatlyaolık Aleminin 
Cezair kahramanları hakkındaki 
ıikayetlerini nazarı dikkate alan 
Malta tlYalyeleri o aene, kunetli 
bir donanma YDcucla l'•tİrmiıler
dL Bn doo.ınmama kadrolarını 
tamamlamak için blltlln dllnyaya 
beyannameler göndermİf, elçiler 
ıalcbrmıılarcL. Her taraftan akın 
alna gloüllll geliyor, Malta do
nanma11, mllthiı bir kuvvet halini 
alıyordu. Onun lçiadir ki. bir 
milddettenberi Cezair Ye Trablm
garp aahilleri, pddetli bir ta• 
ranut ve tazyik altında idiler. 

Ahmet reisin denizcileri, Dk 
evvel önlerine çıkan ıemilerin 
kime ait olduğunu farketmemif
lerdi. Fakat mesafe yaklaııp ta 
bayrak direklerinde k zıl renkli 
Malta aalibloi KÖrilnce bepaiain 
g6ğallnden kin Ye gayız Halerl 
çıkmıya başladı ve bu fJrtınalı 
baya içindedir ki pmUer biribir
lerine yanaıtılar, Ahmet reisin 
beraberinde mlalOman olmuı ee
ki bir Napolill korna Yardı. 
Adamlar nm bqında ve bir hamle
de iki dilşman gemisin .. saldırdı. 
Malta §Övalyelerile mUcadeleyi ya 
tamam J•pmak veyahut ilmek
ten baılca çare 1oktu. Herifler 
kalabalıktılar. Derhal barut am
bırlanna indi ve elindeki meıa· 
lelerle barutlara ateı verdL 

Arka arkaya iki kuvYetli 
tarakadan ıonra ortada ve bat
bap an~ak iki gemi ıeldi. Fakat 
her ikisinin mürettebab da 16z
lerinin 6nilnde cereyan eden 
mllthiı iacladaa Mr••• pi 
olmuılardı. 

Bu hareketsizlik kısa ınrdtl 
ve iki taraf, birdenbire tekrar 
biribirinin üzerine abldılar. Ah
met Reis, kuvvetli bir maneYra ile 
gemisinin mahmuzunu Malla kal
yonuna çevirmif, bütiln kuYvetile 
yilkletmek istiyordu. Dütman 
ıemm hafif bir manevra Japh, 
tehlikeyi atlatb. Şmclf, iki ı•ml 
borda bordaya ıelmiılerdL 

Tilrk ve Mnallıman denizciler, 
JUYarlak kalkanlarını kullanarak 
Ye eğri yataiaalarım indirerek 
6nlerine relen ma11iaları ikiye 
l»içlyorlarda. Şl•al1eler bqtaa 
baıa a rh ıiymif !er Y• atar kılıç
ları111 iki ell...U. ·kollaaıyormda. 
Bqlar nda ProyanaaJa Romeıu 
vardı. Etrafım darHlc dineje 
laareket ederek 1aia •ola balta 
•llıJan bir .. ra flYalye btabmfb 
" yaYaf, pY&f Cezair blyono
nn içerisine dojn yol almalr 
va&iy-tine ıelmişlercfi. Ahmet 
Reia, ytlksek bir noktada duruak 
yaziyeti tetkik ediyordu. Ş6Yaly .. 
lerin ilerlemek latidadında ol
duklanm ıaror r6rmez her 
ae baha11na oluraa elaun buna 
meydan Yermemk IAumrldiiini 
aalada. V • kuvvetli bir nara 
aaYUl"arak eliatle ,aha kabçla 
Romepa'.. &.be atd.. Onun 
bu aubai duyan Caalr kahra
.......... ,m bir kunet ıeldL 
Yenle 1atu ••cr.War 10D bir 
..,...tı. laıac..ıer1a1 pbnp 

SON POSTA 

Y •nl Neıri.at: 

KoopJratif 
Kooperatif aylık mecmua111nın 

•n•nca Qyıu 4a pelr. sengin mOnd&
ree:ıtla oıkmııtır. 

tlolhrut - Bnllnt'an • 8 • an cll 
18H 9 unca ıayı11 Jpekfilm Stutyo
Hnan onirdlti Tanoe Ye Rumca fi• 
llmlerlne aft ungln reelmlerle en ıon 
ılaema bavadiılerial laaYI olarall lnti
pr •&mittir. 

IOlkiya Mecmuası 
18 el •Gıbnı latlpr eden ıun

kly• meom11a11nea tolr. kıymetli yazı· 
lar Y .. rJır. JCarilerlmlH taniye ederiz. 

Al - Ankarada (Atb ıpor) kulO
bl tarafından ayda bir tıkarılan bu 
meemııaaıa ilk ••1111 blutclliğe alt 
k7metll mlnder~eat .,.. re11imlf'rle 
lattpr etmltt'r. Binlellltln memleke· 
ıım zde taamınilmUne falıpcak olan 
Arlt Spor ku:ObUnOn 11rg-'nı olan bu 
ınrcmuayı meraklılara taqiye ederiz. 
Y•fanNlk Velu - Verem ırncadAle 
()f>miyed tarafından ayda bir nrtredl
len bu mecınuanua '8/48cQ uy1111 "Vere• 
mln techv ılne Ye korunma çarelerine 
ait mUndf'reo:ıtla lnt tar etmiıtlr. 

Flktrler- ı~ınlr gençleri tara· 
tından neıredilon bu mecmuanın 93 cO 
.. 7111 ilmi, ,edebi yau·ar ve nefiı ti· 
lrlerle lntltsr etm"tt.ır. T.ıniye ede·lı. 

8'rl1Jc - s .. uhu mullimler blr-
1111 tarafınd ~n ayda b r çık anlan bu 
mee"ek mecmuaaının birinci sayı111 

maarifcff te ve terblyee·liğe alt f&ldeli 
maldıııatla lntiııtr etıni9•ir. 

AIUn - Trabzon gençleri tarafın· 
dan on Bet günde b r çıkarılan bu 
e411bl mecmuaıııo 23 el aayıaı çıkmıt· 

tır. 

OlkD - Ankara'da tkl ayda bir 
~ıka11 bu llmt nıeeıuuanın ılk 1&yısı 
ıozeJ bir kapak de· uııunda ve Gazi 
Hazretlerinin nıec nuaya b"diye etik· 
lMi !mı.alı gflzel bir fotoğraflari le ve 
flırıe, edebiyatı, fenne aft çok kıy uet
ll mftnderf'c ıtla intfıar etm · ttir. 

Sinem• DUnra• - Yeni çık· 
m1ya l afbyat1 t 11 ıi11cma nıecmııasının 
ilk ııaym re ıkıt bir kapak dabı l nde 
ve gazel artist resim erile tntitar 
etm;,rr. 

T caret ••n•71 oda•• m•c· mu•••- KA. ı uııuııant 198~ nOııhası 
ba&ao dOnya h tiıadiyatına Ye bngOn· 
ki •lblm ...... ıeıere aft kıymetli y.
ıı larla i ı.tiıar etnılttir . 
.--·- m-= 
ayakta duran dtıımanlanoa sap

ladılar ve muharebe meydana bir 
aa, baba ,Unilnll andarda. 

Ahmet Reiaüı ılbn zırhı ile 
Ye yqil ipek aanıı ile kendisine 
doğru atıldığına i1 Gren Romegu 
bir anda gilzlerini kapadı. ÔlO
miln aiyah kanada aanki )üıüoe 
doğru gerilmek istidadını g 6ster
miıtl. Elindeki balta parçalanmak 
llzere idi, &11hı zedelenmif, taraf 
taraf ayr.lmıJa baılamııta. Canım 
difine alarak bekledi. Ahmet Rei9, 
o hızla Ye bMOD kanetile yatağa
n.nı ıövalyelerin reiıioe havale 
ettiği saman hain herif yere 
eji'di. darbe bop Kitti; fakat 
fırsattan latifade ederek Ahmet 
Reisi kucaklamıtb· Ayağına yere 
baama81na yakit bırakmadan bil
tnn kuyyetile reiai k&rek mab
k6mlannı• ort.... fırlattı. Onu:ı 
llzerlerin• geliıini gören mab
ktmlar, biabir yılaD111 1ua,..,... 
Kibi bir laarek•tl• kahraman Rei
• lseria• pllaıadalar. Çıplak 
ricutları, bilklllen •• kıvralan 
80tuk haranlar gibi oaua ıae
rine yaslananıfb. Ellerile, diflerlle, 
brnaklarile etlerini kopanyorlarda. 
Elden. ele ve 111adan araya mah
k6m brllatdan arasında dolqan 
ba .eeat, pminİ• bir bq.aW: 
&bh ltaflna yaraacaya kadar kanh 
bir ç kı' et baline K•lmifti. 
Kürek mahktmlan. Ahmet Reiala 
galibi1eti halinde bqlanna gelr 
cek akıbeti bildikleri lpndir ki, 
oaa. Kk açıp kapamıJa vakit 
kalmadaa baldam·f, denizcilik 
kanuaanun ahklmuu yerine getir
miflerdi. Fakcat Cezair kor1anlan, 
Malta ı&ft!yelerine Hll .a.lerilll 
a&ylemit Y• Mil lrod•nm laula 
oyaamıı olmıyorlarda. Dua. .... 
badı varda. 

-SON-
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HEYETi UMUMiYE DAVET; 
Türkiye İş Bankası Meclisi idaresinden: 

Nizamnamei esaıimi~in 45 inci maddeaine tevfikan ALELADE 
HISSEDARAN HEYETi U\!UMIYESI 26 Mart 1933 Pazar ıonı 
aaat on bette Ankar•'da Bankanın merkezınde içtima ed~ceğiode• 

lai ... daralb kiramm •ua17ea alla " aaatte ba ipimad• hazar bu
lunmalara rica olunur. 

Nizamaamei esaainia 49 anca macldal •aclbince rerek aaaletea 
gerek veklletea 50 biaaeye malik olan biaaeduaa heyeti umumiyeye 
ittirak edebilir. 

Ancak vekillerin de ıabaan hi11edar ve tabibi rey olmalan lbım
dır. Hiuedaran hlmil oldaklan laine aenetleriııiıı miktar ve auma
ralarını mObeyyib bir cetveli Ye mezkir nizamnamenin 50 inci aıacl
deai htıkmline tebaan hiııedarandan birini teykiJ ıuretile heyeti umo
miyeye iıtirak edecek olanlar dahi menubaha cotvelden ba,ka mer
kezi idare " tubelerimlzde11 alabilecekleri Yeklletnameyl yevmi içti
madan bir hafta enel pbemize teYdl eyHyeceklerdir • 

RUZNAN.Ei MÜZAKERAT B~RVEÇHi ATiOiR: 
1 - Meclisi idare Ye mftrakipler raporunun okunmaıL 
2 - 1932 aenesi bllnçoaunun tasdiki Ye meclisi idare.ıln ibruı. 
3 - Temettililn sureti taksimi ye tarihi teniinin tesl::iti. 
.C - 1933 aeneainde mecUsi idare azalana& werilocek llcretin tayin: 
5 - 1933 ıeneıi mftrakiplerioin intihabı. 
6 - 1932 ıenesi mBrakipleriae TerUecelr lcretia tayinL 

Pertevniyal Vakfından: 
P•teY11lyal Yakfandaa Akaaray'da lr•••a7 cad .. llacle Pertenı,.ı 

tOrbeal ittiulindekl araaya olbaptaki proje H t•rtnameai muclb"ace mD
cedd•den dlkk&Dlar iata•ı kapalı zarf uıu ile 8 tubat 933 tar.biadan 9 
mart 93a tar.hine mlsadif perıembe l'ln6ae kadar mnk 1 mGnakaaaya 
konulmuştur. Talip olu:ar fArlname Ye projelwl almak lhere her rGn 
lJtledea HDIA latanbal EYkaf Mld1ri7etie4e Pertenl1al yakfl idarea ne 
Ye ibal• ıGnO olan ıalifiilbeyaa perıembe slal Nat 15 h kapah aarfla
r1nı İdare EacDmeaine te•di etmeleri. 

..-~~~----------------------------------------------

PERTEV 

MÜSTAHZARATI 
f ABRIKASI 

iLK TORK MEVADDI TIBBIYE 
VE ITRIY AT F ABRlKASI 

•A$LICA llOsrAJIZUATI. at.-•- ıı......,... ....................... , ...... ,..... ..... "" ,, .. 
E-"' JJorW--.. Çol ıw. Uca,., .... 

Pdı O... Mahır,,,.el,,, 

Heretl Umumıre lllnı 

Milli Reassllrans 
TUrk Anonim Şirketinin 

Alallde ,.Delik b:11edarlar heye
ti umumlyeai aptıda yazıla rumame
yl ınüaakerata dah 1 bulanaa ment 
hakkında ıörütmek ,,e karar lltibaa 
etmek here 30 Mut 1953 tarih.•• 
mlaadif Per4embe ,.OnO aaat 16 da 
Ankara'da Tlrkiye lı Bankaaı Umum 
llld"riyetl binasında içtima edecek,. 
tir. Şlrket ...... 1t ... ı ...... i ... 
cibinc• heyeti umuıpl7eye lttirak 
edecek olan hiuederlaran blmil ba
luadukları hiue aenetlerial nya ba
au mCiabit yeaıJki içtimadan l:lr baf. 
e·nel Ankara'da TtlrldJ'9 it Baaka• 
tasına, latant.•rda it Haaıacla Şirket 
mumellt merkezin• t••• •d•ek 
mukabl. ta4'e 418ballye kutlan a1 ... 
lar1 ll11•cbr• HiHedarlarıa ••aJP• 
elaa ... t Y• fbde Ankara'da bu
luamaları ı:a. olunur. 

Ruzn•mel 111Uakerat 
1 - ....... 11..ıw ... ,..... o

ka••• ... 
2 - Bilinço, lılr Ye sarar lleN• 

bının okanmaıı, 

1 - Mar:ıkıpler rapor••• okyn-

••• • 
' -Yakardakl maddelerde , ..... 

e•rak ye yeNİJda ok•••-• 
•Gtıeak"p bu bunata n t .. 
mettGia tenli baklanda ml
uken lcrull• karar ltdbam 
" 1.tan Mecli.a azam il• 
M•ra~ •e •Nlrler ..,. .. , ....... 

1 - & llait la tarilııla4e • 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
;atı:: Pazartesi 

glnl alqam Sirkeci' den hare
ketle ( Zoapldak. laebola, 
Samıun, Ordu. GirelWI, Trab
IOD, Sllrmeae " Riae) ye azimet 
ve aYdet edecektir. 

Fula tafsilAt için Sirkeci 
Yelkenci Hamndaki acentalıjı.
na mllracaat. Tel: 21515 

Alemdar zade Mehmet 
vapura 

BİJLENT 
tapuru ı Mart Pazar •ha 
Zonguldak, laebolu, AyHalr, 
Sım ... De Ortla, Gire••De Traoaon, 
Rize Y• MapaYri'7• azla.et Ye aY• 
dette ayni lak•lelerle SDrm~ne, Vak 
fıkeblr, Glrele Ye tlnye'ye ajn• 
,.arak aYdet edecektir. 

AMnta•ı Aliiy• haa ~·o. 1 
TeL 21037 

tzmir -Mersin Postası 
FURUZAN Vapuru 

4 Mart 1933 CUMARTESi 
.U•I Sirkeci nhtım1ndaa hareketle 
C-.. kele, lsmlr, Mersin, lıkenderiye, 
Payaı llmanlanna H met n aYdet 
e4•eektlr. MercU •lr•cut Slrkeel 
Me1me11et Han ahında Secık1:ade Bi• 
raderler tlcanthaaedcllr. Tel. 22134. 

..... Wau4ular MJetl .. 
• ..-, .. ıace tatlill kabuJ o• 
hJaaa pbt eau mukaYel .. 
aamealnin 47 inci madd•al 
tadlllbnın icra nkille:I ı. .. 
yet"nn aabal edilmedltfal• 
-,..tt ••a•IJeJ• lbllja, 

1 - Şirket HH mukaYel ... am .. 
alnla 2A inci ma.tdeal .. 
terilkan kura lıabet ed• 
lleclial ldar• aulan _yeri•• 
rnilerlnba intihaba, 

'1 - lhrak1p latlaa ... ·-··-·· ......... ~ n.19.l.1-•al ..... ...... 
................ itl 
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f TAKLİT PAMUKLARA 1 

Dikkat! 
lstanbul(İdrofil Pamuk) Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinden: 
Plyaeada E K S T R A pamuk namı altında ( ldrofll Pamuk) 
paketlerine benzer tekilde yapılmıı paketler içinde idi pamuk· 
lar eablmaktadır. Bu pamuklann • tirketimiıin ihıar etmekte 
oldutu kodekae muYahk 11hbl • ( ldrofll Pamuk) tarla hiçbir 
allka ve mOna1ebetl yoktur. 

Bli gibi sıhhate muzar pamukların latlmall hayaU 
bir tehllke tefkll ettlllnden muhterem halkımızın 
aıhhatlnl vikaye etmell bir vazife bllen tlrketlmlz ı 

iyi cina pamuklanmııdan •hhl bir tekilde idrofile edilen Y• 
Anupanın bil6mum pamuklanna her cibet1e faik enafta bulunan 
"REKOR" markala ( ldrofll Pamuk ) larımıııa JalDlı 
ecune ye depolard• aluamuıaı isteyiniz. 

Giz, kulak ve sair hususatta kutu 
De ambalôj edilmiş 

IBSTBA BIKOB 
Bilumum pansemanJaı-da AA A-1 

• • 
birinci nevı Rekor ( IDBOFIL 

Pamuk) larını kullanınıL 
M0D0RIYET 

Devlet Sanayi 
Ofisi Umum Müdürlüğünden: 

Biri yeYml 25 toa diierl yevmi 50 ton iltihıal kabiliyetinde 
•• elektrikle mlltebarrik iki kı11mdaa mftrekkep Unkapanı değir
menleri mOıtemilAtile birlikte kiraya Yerileceğinden talip olanlar D 

Gılata•da Bankalar cadduinde Sanayi Kredi Baakua binua dahi
linde DeY!et Saaayi Ofialne mlracaat etmeleri ilin olunur. 

Sultanhamamı'nda 

BALCILAR 
Mağazasındaki YEN(LIAI bir defa ziy retle öğreneceksiniz. 

· 1 Liralık Sergi 
Sergimizden alacagmız har hangi mal 1 Liradır. 

Fiatlarıeıızdan bir kaç nümune: 

3 .. kaıkone 1 • 7 " fantezi kadın mendW l • 
1 adet ylla fanlll 1 Lira I 15 adet mendil 1 Ura 

2 " Er~ek kuketl 1 " 10 ,, Erkek mendili 1 • 
3 çift ylin erkek çoraba 1 1.ira 
3 ., futbol çocuk çorabt 1 .. 
1 .. Hanımlara lıalia ipek Aftapa çorabı 1 .. 

10 adet Aralu marka ketea pb t • 
t " Poplia 16mlek çift rak..U. •.ta. " faat..ı. t • 
2 ~ Fantm erkek ,orap 1 ., 
2 adet Faldeko. erkek faailbı 1 " 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden~ 

inhisarlar Umum MDdDrlOtBnlln merkez Ye tqra te,ldltbada 
lmtlbdam olunmak lb:ere bilmOeabaka fen memurlan alınacakbr. 

Şerait qağıda yazılıdan 
1 - Türk olmak. 
2 - Hizmeti aıkeriyeıbıi ifa etmiı olmak. 
J - DarOlfilnun kimya tubeainden Yeya ziraat mektebi Allılndea 

yeya eczaca mektebinden diplomalı bulunmak. 
4 - Sıhhat raporu ibraa etmek. 
5 - Evvelce ve halen müstahdem bulundukları wazifelere ait 

bonsenialerle diploma veya ıahadetname asıllarını Yermek. 
6 - Tercümei bal Yarakamnı ita etmek. 

Mtısabaka imtihanı merkezde Ye taırada 20 mart 933 tarihinde 
uat 14 te icra kıhnacakbr. Mosabaka imtihanına lstaobul'da fttirak 
etmek iştiyealerin ,.kardaki enakın rapüle daha enel umum 
mlldlıllf• mDracaat etmeleri, •• tatr•dan wtirak etmek iltiyenlerin 
balq....., mahallia • bll,ek IMi..,lar memunnıa ylae meık6r 
ewabr nptlle ba ı.tlda mllracaatla beraber lati~ birer 
•ntinin - 1 ı .. clld ... ılDd .................. . 

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 
VE EN YENi RADYO AHiZESi 

Telefunken 343 Parazite karşı ayar• 
lld1r, kendiliğinde Fading•; dOzeltir. 
doğrudan doğruya okunabilen •••k· 
lı istasyon gostercisi varder. Yüksek 
konuşanı Elektrodinamiktir. 

BOURLA BiRADERLER ve Ş81 ve&ATIB MACAZALARI 

BakırkiJ Fabrikam 
Kaput bezleri ( Japon bezJnden daha ~k•ek ) 

Renkli ketenler 
Döşemelik pikeler 
Yollu tezlong bezleri 
Yollu tentelik ketenler 
Çar 6rtülerl ve peçeteleri • 
Çarşafhk enli patiskalar ( 130 santim eninde ) 

Sağlam v• Ucuz 

Mart 4 

YERLİ MALLAR PAZARI 
Ankara'da 

ÇocakMJ'afı oadd11iadı 

Doktor 
HORHORUNi 

Her riln alqama kadu baatalarıaı 
Eminini Valide lur .. thanıal yanıa• 

dald mu•J•aehanıaindı tedul 
.__. eder. TeL 2.4131 ~--

ZA YI - Nlfua blTlyet ehdaaaala 
aabrllk yulkalarnm u1l ettim. Yemleri Dl 
alacajımdaa lallklmlerl 1oktur. 

315 Dofumlu Haaan otlu Emla 

Dr • .LBDTIEL 
karakBJ 86rekçi fırını aıru ında No. 34 

................... 
Balaibl 1 Al1 ••• 

N•lıat 111.4111 ı IWll Utl 

l lstanbul'da 
Bahçekapı'da ve BeTotlu'aada 

Jattkll.t nadde1lnde l 
Romatizma - Siyatik 

BEL Ye ARKA Ye ıotuk algınlıjından 
bumla ıeten •inlardaa kurtulmak içim 

RUMATIZAL 
MahlOIU 

ılr'atle sıhhat ve net'enizf iade eder. 
Ecza depolarlle eczanelerde ıAhlır. 

Samsun' da 
Ban k.alar cad4•in4ı 

Zafiyeti umumiye. ittibaaızlık Ye kuvvetsizlik balitında bllyilk 
fa ide Ye tesiri girilen ı 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 


