
ALMANYA NEREYE GİDİYOR 
Yakında Katıksız Saf Kahve Ya suıh, Ya Harp! 

Almanya Bugün Cihana Bulmak Mümkün Olmıyacak 
Hükômete Yapılan Teklif Muhtelif 

Mütalialara Sebebiyet Verdi 
MOhlm aermayedarlardu ml

t'ekkep bir grupun hUk6mete ml-
rac .. ı:ıt ederek: 

•Kahve ithalini lnblaar alhaa 
almasını ıonra incir tozu ile ka
rııtırarak satmak Ozere muayyen 
ıerait albnda kendiaine denet
meaini" 

Teklif ettiği haberi dün pi
yasada ıayi olur olmaz muhtelif 
teairler yaptı. 

Tlryakller Ar•aında 
Kahve tiryakilerinin ba teklif 

kabul edildiği takdi~de badema 
ıaf kahYe bulamıyacaldarını dD
ınnerek müteeuir olduklarım kar
"• lnzum yoktur, zannederiz. 

Tüccarlar Arasmda 
Tnccarlara ıelince bunlar 

alelade perakende aabcı ••1• 
toptancı olmak Oıere Ud kııma 

~. •Jı almaktadır. 
P.a-akendecller kahft llathd 

rtıkıeltmiyecok, bllllda indirecek, 
belki keodilerlnt incir haricinde 
IDeaell nohut gibi daha ucuzca 
bir madde karııtırmak imklnım 
Yerecek her hanı' bir telde 
taraftarlar. 

Kahve tacirleri iH kuru kala-

1 

Bir kdH J.,,..._ &aiüule.. 
Yecller U. •JDI fikirde d•jilclı- den idare etmek mtımktbı olama
ler. Bunlar Brezilya hDk6metl i • yor, o halde ea baaft ıekJI ıudun 
takaı eıuı llzerine anlqılmadıtı lkbaat V eklleU bir kararna-
takdirde ıa ıekU ileri aDrmek· me çıkarmalı .,. kahYe lthallb 
tedirler. Mrbeat bırakılmalıd1r. Ancak 

- Mademki basa mDfldllt kahYe ltballtçılan kabye fatilıaal 
dolayııllt kah'fe ithalini bir el- ( Deyamı 8 fnel ••Jfada ) 

Kat'i Cevabını Verecek 
İntihabat Bu Sabah Saat 
Başladı, Herkes Heyecan 

Sekizde 
İçindedir 

Berlio, 5 ( Hutual) - Alman
ya da aon bldiaelerin doturdutu 
korku haYall benOz da!ılmadı§'a 
halde bUUln Almanya bugtln en 
mllhim hAdiaenla heyecanını ya
tamaktadar. 

Bu ıabah aaat Hklıden ltlba
rea bOtOn Almanyada meb'u 
intihabatı baılamııbr. Ba seferki 
intihabatın mAnaıı çok mDhlm •• 
çok geniıtlr. Alman milleti bu
ıDn intihap undıklanaa atacağı 
reylerle cihan mllncebeainde aulh 
'Yeya harp hakkında kat'ı kara
rını •ernaiı olacakbr. 

Siyaat fırkalar rDuuuaın bDyGk 
bir endiıe içinde olduklarım ~,. 
lemek, bu •eferkl lntihababn 
ehemmiyetini anlatmak için klfi
dir. Bu akıam teayyDa edecek 
olan neUce V eraay muabedealDI 
her ne ıuretle oluraa olıun par
çalamak latlyealer lehine çakb!ı 
takdirde AJmanyanıD kanlı bir 
maceraya ıDrtlklenmeal ihtimalleri 
çok kunetlidlr. 

Berlio,5 ( Huauıl) - intihabat 
burada aakln bir tekilde batla
mıştır. Y alnı:ı bazı ıehirlerde 

Alnuıngod. Hltler ordu• 6lr 
nlmaglı e~11a 

andık batlanada aDrnltOIO hl
diaeler oldutu kaydedilmektedir. 
KomOniatlere karıı açılan aon 
mücadele karııaında intihabat 
neticeainla kHtirllmHI çok mOf
knldDr. 

Vergi Kaçakçılığı için 
[{urnazca Bir Usul 1 

G_ümrük 1:.'!~ifele- Hudutlarımızı Aşan Garip 
rınde Degışıklik e· K f•ı y k 1 d 

Bazı Açıkgözler Millet Hazinesinden 
Yüz Binlerce Lira Kaçırmışlar 

l.tanbal Ticani Oia•ının Balaniııla 4 hci Vakıf Han 
Haber aldığımıza göre, allka• itlerine bpkı bir tacir gibi lıtlrak 

dar makam, piyaaada bllyllk itler elme~ten çekinmemektedirler. Di-
peıinde kotan bazı açıkgöz ğer taraftan bu adamlar yazıha· 
lbUteabhitlerin •ergi kaçakçılığı nelerini kapatmakla iktifa etme-
için yeni bir usul bulduklanndan mekte, ayni zamanda Ticaret 
haberdar olmq ve derhal takibat Odaaından kayıtlannı da ılldirerek 
1•pmıya batlamııttr. Bu uaul iki katlı kurnazlık yapmaktadırlar. 
ıayeatnde hazineden kaçınlan Verilen maltı mata ıısre alAkadar 
•ergi tabiidir ki kaıanç Yerpidir. makam bu metele lle ehemmiyetli 
:ugOn ade~leriain nekadar olduğu ıurette meıgul olmaktadır. Bu açık· 
-euntUezlabbeitllh oklmıyan ba •1~ıkgaı1 g8ılerin bllYİyetleri tHblt edilecek Ye 
... a er azaaç ••rı .. Yer· b d k d ki b.ol lllemelr ı · b 1 ini k azine en açar ı an yOz ı erce 
ltıı , çın yuı aae e~ apa- liralık kazanç ••rrill kendilerinden 
F •ar. ••lerlae çekilmltlerclir. ceulile birlikte alınacakbr. Bu 

•kat bayle olduiu halde bunlar meaele ile Ticaret Odaaın a ela 
heıaal Uir.Jwia bllylk •lnakua ....,..ı olduju haber alualDlfbr. 

Yapılacak ır a t e a a an ı 
D&rtyo~ (Huıuı1) - Deniı hudut muhafızlarımız l.keoderuo klr

feziadea dört kayıkla hududumuza ıeçen 18 kiıiyl yakalamıılardır. 
Bu adamlar Berutlu olduklanna. Berutta iııizllk buhranının pek 

fazla olduğunu Ye geçinmek için balıkç ılık yapmaya mecbur kaldık· 
larını tayliyerek ~ tekilde ifade vermiılerdir: 

.. _ Kırk kifllik bil balıkçı kafilesi halinde Ye lıkenderun körfe
sindekl pek meıbur balıklardan avlamak makaadile yola çıktık. 
AYlanırkea bilmiyerek badudu geçmiı bulunuyoruz.,, demiılerdir. 

Fakat bu adamlar.o hakiki hüviyet Ye makıatlarıaıa tahkik edil
mHİne lllzum ı~rlllmllt Y• tahkikata ehemmiyetle baılanmııtar. 

Ankara, 4 (Huauıt) - Me•cut 
.,. tuı. edilecek aaııaylia llyikı 
yeçhile himayesi iç.la lktııat Ve
klletl Sanayi Umu111 Madnrlntn 
tarafından ıenit mikyaıta tetki
kat yapılmaktadır. G0111rtılc tarife 
kanununun ba11 maddelerinin de
tiftirilmeal ye dahilde mDmaıW 
yapılan •118 tarlfe.inla bir miktar 
ynbeltllmeal menubabı olmak· 
tadır. Bu qıakıa~a yakında Ma· 
liye, lktuat Ye Gtbnr&lcler Vekl- f Hazır Cevap! 1 
~ti tanhndanlçlc~nıkbhbeyet L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
teıkll edileceti '3ylea111ektedir. 

Ecnebi/erde 
Kalan Türk 
Paraları 

TClrk tacir Ye bankalarından 
baularının muhtelif memleketlerde 
mevcut kalan paralarına memle
ket• ıetirmek için lktııat V ekl
letinia yaptığı teıebbnsler faydalı 
bir netice Yermek llzredir. 

lapanya, Bulgariıtan, Macarl1-
tan, Romanya, Yunaniıtan Ye 
ÇekoaloYakya'da lbraç edilen 
Tllrk mallarının bedeli olarak 
mahıur kalan bu paranın yelctn 
itibarile miktarı henlh belll 
olmamakla beraber u~ dart miJ. 
JOD kadar oldutu zanaedil
•ekteclir. 

Garıoa çorbanın içinden bir kUçlik paçavra çıkta .• 
- Koçak tll1• eikl7et etmerla Beyefendi islade tlaJaa batkalan 

Yarcl!r. 



a ı.. r c 

Halkın Sesi J 
MatbaacılarKoope-

ratif Yapacaklar 
.KUçUk matbaacıların aralarında 
bir kooperatif yapacaklarından 

babeedfl ;yor. Bıı bueuııta balkı

mu diyorki: 
Ali Bey <Galata Perıembepaıan 87) 
- KilçGk matbaacdar aralarında 

bf, kooperatif yapacaklarmış. Bunu 
hot 1'8rmemek mOrnkfin delildir. 
Fertlerin ufak 1erm,.y11I bugünkü 
lktıaadl buhrana mulcanmet edeıul
yor. Matbaacılık han ve irfanımızı 
alakadar eden bir meslektir. Eaaserı 
k·tap az buıhyor ve az okunuyot 
diye tikiyet edip duruyoruz. Bu koo
per.t;f;n bir lnbiaar mahlyet.ni alma
maıı, yani kitapları pahalıya 1atma
mH1 Uıımdır. 

• Nedlın Bey ()<'ati h Çırçır caddesi 7) 
- Kitapçı!anmı:w: •ibl matbaacı

lar da lraıaPçaızlıktan tfklyet edl .. 
7orlar. Masraflarını hirleıtfrmek 

1UretiJe kazançlannı arttırmak isti• 
yen matbaocılann bir kooperatif 
karmalan elbette kendi lehlerine 
bi• hareket olurdu. Matbaacılna 
munffakl;yet temenni etmek lizımdır. .. 

Fuat Bey ( Kumkapı Niıanea cad
desi ı) 

- Eaklden birçok .OnlGk, bafta• 
bir, •rhk wuete •• mec111ualar 
'ıkardı lıltap ba1111 da fazla ldL 
Şimdi l'Hetelerln ·we mecmualann 
adecll aulmııbr. Kitap baHnlar da 
pek ••dır. Kitapçı ye matbaacaların 
.,.aiyetJ d• 171 d~flldlr. Bun' ar bir 
kooperatif kurarlaru hiç olmazea 
Mrmayelerlnl tehlikeden kurtarırlar, 
Bence 1lrmlncl a1rıa en muvaffak 
lkbıat ılıtemlerlndu blrl de koo~ 
peratifçiliktir. 

+ .. 
Necmoddin B. ( Saltanahn.et Nakıl

bent m&ballesl 71 ) 
- KOçGk matbHeılartn koopera

tif totldl etmeleri kendi menfaatleri 
icabıdır. Paralaraoı, maklnelerial •• 
me1al1erinl bir:ottirince kitaplar daha 
acun malolar. Kitap fiatlerloe karp 
rapalan itirazlar da ortadan kalkar. 

İhracat 
ithalata Nazaran Mühim 

Miktarda F azlad1r 
Gllmrllk ve inhisarlar V kAleti 

iıtatiıtik •• tetkik mlldllriyeti 
ıubat ayının aon 15 gUnlilk ithalat 
we ihracatını toplamıtbr. 

Hazırlanan iıtatiıtil< bUlla11ına 

ıöre 15 gUnde ithalAtıam:ın 
1.991.747 liral k bir kıymet göa· 
termHlne kartı ihracatımı& bunun 
J.3308.624 lira fazlaaile 3.~00.37J 
lira olmuttur. 

SON POSTA 
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üthiş Bir Cinayet 
iki Kardeş İntikam HırSile Bir_ lnekçiyi 

Feci Şekilde Öldürdüler 
Don sabah Topkapı haricinde çok feci bir 

cinayet oldu. Ahsen ve Neşet iaminde iki karde9, 
inekçi Mehmet Ağayı tabanca ve b.çakla öldürmekle 
zan altına alındı . Bu feci cinayet ıöylo olnıuştur: 

1 
mıfbr. Mehmet Ağa birihirinl takip eden kortun 
ıesleri Uzerine kaçmıye httebbna etmişse de Neşet 
ve Ahsen Mehmet Ağayı yakalamıya muvaffak 

Biri 18 Ye diğeri 20 yaımda olan Neşet ve 
Abıen, ~tedenberi slıtçQ Mehmet Ağa ile anneleri 
arasında gayri ah"iki Ye ~izli bir mUnaaebetin 
rilcuduıia inanıyorlaa-miş ve bu yüzden ıntçU Mch• 
met Ağaya dit biliyoflarmış. Hatta bir rivayete 
göre gOnlcrdenberi Mehmet Ağanın yolunu da bekıi
yorlarnuı. Maltepede Ayvalıdcrede oturan 40 yaı· 
larıoda inekçi Mehmet Ağa dOn sabah altı buçukta 
beygirile tehire aut getirirken, Topkapıya yaklaştığı 
ı:rada meçhul btr istikametten gelen bir kurşunla 
yaralanmıı ve hemen bey~irin •ırh'ldan yuvarlan• 

olmuılardır. Mehmet Ağa yarala olmauna ı:ağmen 
iki kardeşle bir mllddet mOcadele etmfttir. Fakat 
kurşun Ye bıçak yaralarile vllcudu delik deıik olan 
Mehmet Ağa bir az aonra cansız bir halde yere yuvar 

lanmııhr. Bu facia karııa:nda Ahaen we Neıet düdüklerini 
öttürerek zabıtayı çağırmışlar Ye teslim olmuılardır. 

Hldisenin tahkikatına Müddeiumumi Sadun •• 
Jandarma Bölnk Kumandanı Suphi Beyler yaz'ıyet 
etmittir. iki kardeı to cilrilrnlerini itiraf etmekte, 
Mahm~t Ağamn annelerile olan mUnasebetiaden mft... 
tessir olduklar m ve intikam almak Uzere bu lfi 
yapt klannı aöy,le ktedirler. 

Kıymetli Antikalar Bir Facianın ı' Nümayiş Hidisesi 
Köylüler Eski Altınları 
Yok Pahasına Satmış:ar 

EvYelki gOn Üskndarda bin· 
lerce lira kıymetinde bir asan 
atika kaçakçılığ n:n meydana 
çıkarıldığını kısa yazmıştık .• 

Yaptığımız tahkikata gör• bu 
kaçakçıhğın mahiyeti .~udur: 

Bir ay kadar evvel Agop, 
Pomak Ahmet Ye Artak iıimll 
üç arkadaı Y aloya köylerinden 
geçerken, birkaç köylilden pek 
ucuz bir fiatla eski devirlere 
ait 15 bin lira kıymetinde aara 
aikke af tanlar salın almıılardır. 
KöylnJer, bu altınları toprak 
albndao çıkardıktan için kork
muıJar Ye ucuz bir fiaUe bu Oç 
arkadaşa Htmışlardır. 

Evvelki gün bu tarihi kıymeti 
haiz olen altın sikkeleri Üıküdar• 
da, birkaç kuyumcuya satmak 
lstiyen A~up, Pomak Ahmet ve 
Arıak, zabıtaya yapılan bir ihbar 
lberine elde edilmi9lerdir. 

Müzeler idaresi, 15 bin lira kıy• 
metinde olan bu arıtika eterlerin 
~llzeye teslimi için derhal lazım 
gelen makamlara müracaat etmiş, 
aynı ıamanda Yalovada da tetki· 
kat yapılmu1011 karar •ermiıtir. 

Yeni Eserler 
Müzeler İdaresi Neşir 

Faaliyetine Başlıyor 
Müzeler idaresi, uzun mDd· 

Muhakemesi 
Zavallı Çocuğu Tramvay

dan Biletçi Mi itmiş? 

Dün ikinci ceza mabkemeılnde 
geçen aene Çarııkapı' da bir 
tramvay tarafından bacağı kopa
rılan gazete ıat ası ( 15) yaşında 
Mehmedin mubakemeıine devam 
edildi. Üç auçludaa vatman Salih 
Efendi ile biletçi Halil Efendi 
gelmemişlerdi. Mahkemede yaln z 
biletçi Recep Efendi bulunuyordu. 

Tek bacakla çocuk koltuk 
değneğile mablcemeyı1' gelmişti. 
Evveli ıahiiler dinlendi. Çocuk 
Çarşıkapıdao tram•aya atlamı9, 
biraz sonra biletçi tarafından 
aşağıya itildiği için dUşmüı ve 
ıol bacağı telcerlekler alt:nda 
kalarak kopmuştur. Muhakeme 
diğer ıahitlerin çağrılması için 
başka bir güne bırakıldL 

Hırsız Müşteri 
Sefer isminde biri rnütteri 

ııf alile r ittiği Galata' da Mumhane 
caddesinde Rııa Efendinin dük· 
klmndan ötebeti çalarak ıam
ıurken yakalanmıthr. 

Bir Kaçakçı Yakalandı 
Beykoz' da Şabiokaya liPaballe

ılnde oturan Ahmet iaminde 
birinin evinde yapılan tabarriyat 
neticesinde 170 adet çakmak taıı 
ile bir lngiliz mavzeri bulunarak 
mOıadcre edilmiştir. 

Dün Bazı Memurların İfa
delerine Müracaat Edildi 

Yatakla Vagon fİrketl hldiseai 
mtınaaeb etile yapılan ntımaylf 
meaelesinin adıt tahkikatına dlln 
de devam edilmiştir. 

Diln Yataklı Vagon Ye ltalyan 
banka" memurlarından birçokJa· 
rüe birkaç talebenin tekrar ifade
lerine müracaat edilmittir. Darlll• 
fünun milderrislerioden Tabir Be
yin gönderdiği tezkerede tahkik 
evrakı araıına konmuıtur. 

Hldiseye sebep olan firketln 
Beyoğlu tubeai tefi M. J•none 

· henüz isticvap edilmemiştir. Diğer 
allkadarların lsticYabı bittikten 
aonra M. Janone dinlenecektir. 
Tahkikatın yarın bitirilerek fez.. 
lekesinin mfiddeiumumiliğe veri• 
leceği tahmin edilmektedir. Şirket 
ht"nllz müddeiumumiliğe Ye diğer 
muhakemelere mtıracaat ederek 
tazminat ve aaire talebinde bu
lunmuı değildir. Tahkikata göre 
meselede hukuku umamlyeyl alA
kadar eder bazı cihetlerin de 
bulunduğu ı6ylenmektedir. 

Depoya Girmiş ... 
Tütünleri Boşalhp Boı Çu
valları Çalm1ş Ve Kaçmış 

Sayfa 2 

Günün Tarihi 

Halk Evi Kütüpha 
nesi Zenginleşiyor 

fatanbul Halk Evi kUtOphanuln• 
.deki kitapların miktarı (2358) i bul• 
muıtur. fit uailli ile tutula '1 iatati .. 
tiklere l'llre kütllphanede (8956) kiti 
kitap okumuıtur. Okuyucuların luı• 
mı azamını ortamektep'orle liae Ye 
yOksek tah•il ııeoçlerl te4kll etmek• 
tedlr. Kütüphaneye hergün 100 - 150 
oku7ucu ııelmektedlr. 

imtihanlar Başladı 
Milfet nıeldeplerinde imtihanlal 

batlamııtır. imtihanların arkası bg 
perıembeye kadar tamamen alınmıı 
olacaktır.Bu Hne de 7-8 bin erkek n 
kadına millet mektebi tahadetnam•• 
ai nrllecakt·r. Bu tahndetnameler de 
verildikten ıonra ıahııdetname alan• 
ların adedi yilı k1rk bıni bulacaktır. 

Avusturya'da Par ası Kalanfar 
Jatanbul, 4 (A.A.) - IHıaat V•• 

klletl ile Oıtro .. ıTurk ıJrketi ara• 
ıında akted:llp tatbikine başlanaq 

Klerlng muka•eleainin Avuıturyaya 
ihraç edilip paraıı orada b!oke )c,.. 

!anlara dair bir takıın abklmı vardır. 

1 

lbrae.t of ı af, alikadarlan bu hu• 
1Uata daha fazla malGmat almataJ 
çapmaktadır. 

Yatakh Vagon Şi~ketinde 
Buı r•zetcler Vaıonli Ş"rketbacle 

1enl baın tayinler yapıldı~mı ya_... 
mıılardı. Şirlıı.et'n Türkiye mUmeulll 
Hüann Sadık Bey bir muharririmiu 
henüz tahkikat yapıldıjını •• mev• 
zubah• edilen taylnlerln benOı mev• 
ıimıb oldutunu aöy:emittir. 

Ecnebiler Bize iş Oöratmiyorlar 
Haber aldıtımıza ıöH dün SanaJI 

MGdüriyetine bir iatida Terilmlıtlr. 
latldarı veren latanbulda bil' fAhl'ika• 
ya mOtehaaaıı mua'linl olarak yerl•t• 
tırlllı olan ŞOkrO l•ıniade bir ıenç• 
tir. Bu ı•oç yerleıtlğl fabrika• 
dald ecnebi mütebaaaısl.ann ken 
dlılne it lfretmeyip fa brlka_Jı 
ıOpnrttQkleriol 'Ye iti 1rB• ucu il• 
lStrenmek Gzer o!duğuou hiı edlnee 
kend .•inl uzaklaıtırdıklannı iddia 
etmektedir. Sanayi Müdilriyetl men
leyl eıaa:ı tekilde tetkik 'decektir. 

lngil tere' de Hah GomrOğU Artb 
Son gelen bab.,Jere g3re Lıgtl• 

tue biU, Qmeti balı gümrilğünil arthr• 
mışbr. Halılaran beher yarda murab· 
baının rOmrOk rHml afatı yukua 
1arım lnılliz lirauna çıkaralmıtbr. 
lnglltereye hah ihracah yapan mem
leketler araaında Türkiye de bulun• 
dutu için alikadarfu bu ifl tetkill 
etmlre bat1amıılard1r. 

TahvilAt Piyasası 
DOn para boraaaında düyunu mııı

yabblde 63, mtlmeaaU Anadol11 54,40, 
Anadolu hlaae aenedi 46, Anadolu 
tahvllltl 25,20, Rumeli ılmendlferl 
7,10 dan muamele ıörmüttür. Ana• 
dolu klQ'ıtlara tekrar yükLelmlye 
baılamtıbr. 

Bu ıurotle 9ubat ayanda ithalat 
4. 765.047 ve ihracat 5,820.663 
liralık bir kıymet göstermektedir. 

Bu ıenenin ilk ayına ait ra· 
kamlar bu ıon rakamlara ilAve 
edilince, iki aylık itbalitın 
( 10.744.976) vo ihracatın da 
12.498.848 lira olduğu görillür ki, 
I" i ayda ihracabmıı itbalAttan 
17.53.87l lira fazla olmuıtur. 

·dcttenberi fasıla verdiği mllze 
neşriyatma pek yakında batla
mak üzeredir. Şimdiye kadar 
çıkan sekiz kitabı mllteaklp, bu 
aylsr içinde tabına batlanacak 
olan ıekizinci neıriyat " Gudea'
n n teknesi" İaminde bir kitaphr. 
Bu kitabın Sümer mevzuu Şarkı 
Kadim müzesindeki eserlerden 
birinden alınmııtır. 

----Peştamal Çalmış 
Mehmet iaminde biri yıkanmak 

bahanesile gittiği Top nede 
Kıl çalipaşa hamamından on bq 
taneı peştamal çalarken yakalan-

Sabıkalı Kemal evveliıi gece 
Galatada Mumhane cadde.inde 
Loyt hamnda Oçllncll kattaki 
Aslanyan Efendiye ait tDttin de
poaunun asma kilitlerini maymun
cukla açarak içeri lfirmiı ve tlltlln 
dolu çuvallara mtlayarak kaçmak 
latemiştir. Fakat aırbnda dolu 
çuvallarla aokaktan geçemiyece
ğini anlayınca çuvallano içindeki 

Bir Şiir Kitabı 

Kitabın müneddeleri hazır-

mııhr. • 

lanmtt ve kliıeler de tanzim 
edilmiye ba,lanm ft r. 

mtnnlari boşaltmış •• boı çuvallen 
çalarak ıavu,urken yakalanmıttır. 

Tetkik Ediliyor 
Haber aldıtımııa ılre MOddel· 

amamllik, Jenl lntitar eden bir ıilr 
kitabını tetkik etmektedir. Bu kitap 
lntltarından aoara Müddeiumumilite 
flJnderlJmeditl İÇİD bHıldıtı matba• 
hakkında da takibat yapılmaktadır. 

l_F __ s_o_n_R_o_s_t_an_ın_R_e_•_im_li_R_ik_ag_A_•_•ı_· ı _ __,, ____ 1'4_a_za_r_o_ıa_Hı_ıı_san __ B_e_y_D_.iu_o~r-~_i_: __ _..] 

Haaan ' •••. Evdeu 
bindim .• 

Dnn aklıma eıtl çılnp -
tranıvaya \ •••. Dcıiruca ıincmaya ıittlın.. 1 .... Gece <le tiyatroda eombarlop 

ply .. lni Hyrettlın. 
Huan Bey - A:ıfdm ıuna kısaca 

vip mlkboru aradımdeıaneL 
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n 
Miindericatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. -~----,--.. --------------

Borçlar itilafı 
Yakında Pariste 

imzalanacak 
Ankara, 5 (Huıual) - o .. 

•anlı borçları hakkındaki yeni 
ltnıfname bugllnlerde Parit'lo · 
l111zalanacaktır. 

Bundan batkı Oımanh Ban• 
kaaile aktı mukarrer yeni muka
•elename de ayni ıllnlerde imıa 
•dilecektlr. 

Yeni! mukaYeloname a banka 
ilin imtiyaz müddetini uatmakta 
•• ihtiva elliği hDkOmlere 
Gaz ıran banka hDktımote 
011 iki milyon Ura mukabili 
bir döviz aYanıı he1&bt açmak· 
t•dır. 

HUkQmet her iki ltillfnameyl 
taıdik için Niaanda mecliH ... 
'•cektir. 

Zeytin Yağları 
Takasa Tabi Tutulacak 

1ktııat Veklleti bazı ihraç 
nıaddelerimizi de talca1a tAbi 
tutmak tasavvurundadır. Bu me
}'anda ıeytin ye zeytinyaiı da 
•ard ı r. 

Çorumda 
Belediye Meclisi istifa Etti 

Çorum, 3 (Hususi) - Çorum 
belediye mecliıl yedek azalarile 
beraber istifa etmittir. VilAyet 
tarafından belediye reiıliğine 
lllektupçu Salim Boy tayin ıdil· 
Dıittir. " 

Buğday Siloları 
Ankara, 5 (Huıuıt) - Ziraat 

Vek&leti tarafından memleketin 
buğday lıtihaal eden muhtelif 
aııntakalarıoda yaptırılacak buğ

day ıilolarının inıaıı için Amerl· 
lcan Bankaaile bazı Avrupa Hr
lllayedarları müracaat etmitle.rdir. 

Edirne Yolu 
Kırklareli valiıl lıtanbula gel• 

lnıı valimizle Edirne· lıtanbul as
falt yolu inıasa meael11lnl ıörllr 
bıl\ştllr. 

Turan Gecesi 
l uran Neşri Maarif Ve Yardım 

Cemiyeti Büyilk Türk ırkma mensup 
llluhtelif kolların tarihi ve a1rl 
ınusikilerl ile rakıslarının en 
RUıel nllmunelerinl milll kıyafet• 
lerile göstermek içiıı bir ıeco 
tertibine karar vermiştir. 

Arif Oruç 
Yüzelliliklerle Çalışıyor 

Bir mUddet evvel Avrupaya 
tiden Arif Oruç yllzolliliklerC:en 
baz.Jar1 tarafından Belçika'da 
lleıredilmekte olan fransızca bir 
l•ıetenin tahrir nıiidUrll\ğUnll 
dtruht etmiştir. 

Veba Aşısı 
Hudut ve sahiller sıhhat mH· 

durJUğünden: Deniz işlerile ala-
kadar olan blltiln 9ahıslara tatbik 
~.dilınelcte olan veba aşııının 
l~nıdiye kadar yapıldığı llzere 
~ rnulln bir surette tdbikına 
Uıunı görülmediğiuden mezkur 
~· ~ · n yaln z Mersin vo lıken

erayo hatlar ı na iıliyen Türk 
tenıit@rl mOrettebatına tatbikile 
1 

tifa edilmesi tensip k1hnmıtlır. 

!ıON PO.STA 
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Sernt Ye t8hret 1rlbl ıeyler laHnı 1 
mH'uliyetler, yükler altında ezer. 

BOyOk baıın derdi bOyOk olur. 

1 
Kaypıuı olanlar, bir ıe1 yapm

yanlar, bir ıey yapamıyanlar n bir 
l•Y biJmlyealerdlr. 

~1Bı11=ı:m:ıwaı;;ı~~ · s~a&ıammr;ı._ ..................................... ~ 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

Yeni Kazanç Liyihası 
Doktor, Mühendis, AVukat, Mimar, 
Ve Dişçiler Ne Kadar Vergi Verecek? 

Ankara, 5 (Huıusl) - Yeni kazanç lAyihasına elH binden fazla şehirlerde bulunanlardan 
nazaran aenenin muayyen mevıimlerinde bahçe, birinci ıınıflar 100, lkincilu 50, DçDncnler 25, 
plAj ve aaire işletenler iıe baıladıkları ve hitam dördftncliler 10 lira, nUfufu 30 binden fazla olan 
verdikleri tarihleri on gllnnzarfmda bildireceklerdir. tehirlerde birinci aınıfJar 50, ikiraciler 25, ftçOncn-
LAyihada milkelleflere H'enit itiraz hakları veril· ler 15, dördllncUler 7 lirn, nllfuıu 10 binden fazla 
miştir. Bilhassa Ankara, İstanbul, lzmir gibi büyük şehirlerde birinciler 30, ikinciler 15, Dçüncnler 10 
tehirlerde itiraz komisyonları teıkil edilecektir. dördllncüler 5 lira, nüfusu 10 binden aıağı ıehl~ 

Taksit Veremi yenlerin Cezaları lerde de birinciler 20, ikinciler 10, DçllncDler 5 

Bu komisvonlar 20 nisanda itirazlara tetkik lira vergi vereceklerdir. 
baılıyacaklardır, ayrıca adli aalAhiyeti haiı ltira: Doktorların, Dişçilerin Vergileri 
temyiz komisyonları da bulunacaktır. NUfuıu ikiyUzbinden fazla olan tehirlerde doktor-

Vergl lakıitlerl haziran Ye klnunueYvel ayla· lar ve diş doktorlarından fovkalAdı ıınıRar 1000, 
rında tahıil edilecektir. Takıit samanlarında Yergi birlnciler 100, ikinciler 50. OçllncUler 20 lira, nll-
vermiyenlerden yüzde on ceza alınacaktar. Verginin fu.u elll binden yukarı tehirlerde birinci ıınıflar 
mUruru ıamao mUddetl hakiki tahıslar içın 3, bOk· 50, ikinciler 25, tıçOncDler 15, nllfuıu otuı binden 
mi ıahıslar için dört senedir. aıağı olan ıebirlerde birinciler 20, ildocUer 10, 

Gündelik gayriıafi kazanç Ozerinden veya ıayrl llçUncfiler 5 lira Yerıi •ereceklerdir. Y alıııı fevka-
meokul kıymeti &zerinden yergi verenler ruhsat lid~ diı tabipleri mllıteana olarak diter 11nıf dit 
tHkereıi veyahut vergi karnesi almak mecburiye- tabıplerl bu vera-lnin yarııını Yereceklerdir. 

tindedirler. Tezkere ve karne harçları liyihada Kanun Cumartesiye Müzakere Olunacak 
taarib edilmiştir. Kuanç vera-iıine mütedair olan Çorum meb'uıu lımet Beyin teklifi ll:ıerine k • 
bundan evvelki kanunlar ve hUkllmleri mülgadır. zanç IAyihaımın Mecliıte önUmllzdekl cumarte:ı 
Mühendislerin, Avukatların, Vergileri gDntl mUzakereıine baılanmaıı bugllokO toplanhda 

LAyibaya merbut cedYele nazaran avukat, takarrllr etmiıtir. . 
mühendis, mimar mllıavir ve llt h 1 d !VJUzakeratıo harareth olaca~ı anlaıılmaktadır. 

' m e 81111 ar an Uyıhamn muayyen esaslarına itıraElara hazırlanan 
nüfuıu iki yllı binden fazla ıehirlerde bulu?an meb'uslar olduğu gibi encllmenler araıında prenıip 
fevkalAde ıın :flar maktu vergi olarak 200 lıra, mUnakaıaları olma1ı da muhtemeldir. 
birinci ıınıflar 250, ikinci ıınıflar 100, UçUncU Layiha niaandan evvel kesbi kanuniyet ed~ 
ıınıflar 50, d6rdilncll ıımflar 25 lira, nüfusu cektir. 

İktısat Vekili 
Sıvastan Ankaraya Döndü 

Sjvaa, 5 (Hususi) - 1ktı'8t 
Vekili CelAI Dey beraberinde 
gelen mllteha111slarla birlikte 
Sivasta bir fabrika in~liaı için 
müteaddit cephelerde tetkikler 
yapmışlar. BUnyana giderek elek• 
trik ve mensucat fabrikalarını 
gezmişlerdir. Belediye heyet ıe
refine bir ziyafet vermiştir. Vekil 
bey dun akıam Ankarayea hare
ket etmiıtir. 

Menenjit 
fzmir, 5 ( Hususi ) - Şehri· 

mizde Menenjit vak'alnrı görUl
miye baı!arnış, ııkı tedbirler 
aJmmıJtır. 

Maarif Islahatı 
Mühim Olacak 

Ankara 5 (Huıuıi) - Maarifte 
ıılAhat yapmak Uzere toplanan 

Ankaradaki mDtehassı• heyet me• 
saisine devam etmektedir. Bu 

komisvon maarife ait bUtUn ka· 
nunla~ı, nizamnameleri ve tali· 

matnnmeleri yeniden tetkik et• 
mektedir. 

Bunlar Userine haylı mUblm 
tadilAt yapalmaktadır. Bilba11a 
mekteplerdeki derı programları, 
muallimlerin meaal tarzları ve 
~ekli değiıtirilmektedfr. 

Dişçi Mektebi · 
Vekalet Bir Dişçi Müdür 

Tercih Ediyor 
Ankara 5 (Huıud) - lıtanbul 

Diıçi mektebi müdiriyetioe do J.• 

tor Mahir Beyin tayini için vuku 
bulan mllracaata Maarif V ekAleti 
mlldllrDn ayni zamanda ditçi 
olm&1ıııın daha muyaf1k olacaiJ 
cevabına vermiştir. 

İstikraz 
Ankara, 5 (Hususi) - Sanayi 

Kredi bankası ıan'at erbabma 
kredi temin etmek ftıere 500,000 
liralık bir lıtikraz aktedecektir. 
Bu parayı sigorta ıirketlerinden 
bazdarı temin etmektedirler. 

~=================================::=::======================================== 

r-----~----------------------------------------------
1 STER İNAN İSTER İNANMA! 

Boğaxlçi halkı b.ömür depolarının bulunduğu yer· 
lerdoıl müştekidir. Çıkan k8:n0r toz 1ar• c:varda ika· 
met ed n lıa lkın ınhlıatl ve yaşama t•raitini bo:ıuyor. 
Bundan muta:ııırrır olanlar Z'tınan r.atnan bu tirketle• 
rhı aleyhine dava açarlar. 

Geçen gün yine bu mUttekll"r den bir aile Ruı 
kömür depoları aleyhlneı bByle bir dan açtı, Ruıların 
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avukatı olan zat mabkenıedo tuna benaer bir müda
faa yaptı: 

t4Bu kömür depotarı Rua hOkQmetlne aittir, •ıhuıo 
mah deJildir. Bu aebeple bunlar aleyhinde daY& açı· 
lama:ı, yalnıı Ruayada dava ikame olunabilir .• 

Bu avukatın Tiirkiyede kapitil lbyonların kalktı· 
tından haberdar oldutuna, artık, 

Sayfa J 

IS 1 

incirden Yapılmış 
Kahve içeceğiz 

•---------------- A.& __ _. 
Adamın iti gllcll yok, durup 

dururken baıımı.1a mesele çıkar
dı, yapbt'a malum: lktı1at V ekA
letfne gitmif 

- KahYeyl inbiaar altana al ... 
nız, incir hurdaıı iJe karııtırarak 
aatınız, hem halkı ııhbate do
kunmayan bir içkiye abıtırm:f, 
hem de mühim bir •arldat mem
baı bulmuı olurıunuı, demltf 

Gazetede bizim arkadatan bu 
mlihlm habere koyduğu urJoy. 
ha ıu: 

- Bundan ıonra incir kah
• YHI içeceğiz! 

* Bittabi hata: Tane kahvenin 
yanına batka nebatın (aneıini ka· 
rııtırrnanın lmkAnııılığına muka
bil toz kahYenin içine incirden 
gayrJ nohuttan bqlıyarak ne ka
dar hububat YarH hepılnden de 
birer parça katmak gayet kolay 
olduğuna nazaran: 

Artık kahYe iıml albnda clnıl 
gayri malftm bir mathuh lçeceif1, 
demektir! 

* Söztln k11&11: Tarih bir teker-
rDrden ibarettir, derler, yalan 
değil On beı aenelik bir faaıla
dan ıonra yine harp devrinin 
kahveılne rllcat edeceğimiz anla• 
ıılmaktadır. Fakat bereket verıin 
bu iıte kesemiz de, sıbhatımı.1 da 
bir ıey kaybedecek def ildir( 

Millet Meclisi 
Ankara, 5 (Huıuıl) - Millet 

Mecliıi dtın Hasan Beyin riyue
tinde toplanlDlf, Kemaİ Zaim 
Beyin (Konya) Ziraat bankuı 
umum mDdllrlDte tayini tolayıaile 
meb'uıluktan iıtifa11 olmnmuıtur, 
mecliı pazarte1iye toplanacakbr. 

Beraat Ettiler 
DUn Adliyedeki ihtiıu Mabkem( 

ılnde Beledlyeo·n AdalH fener me• 
muru Zeki Efendi ile b•kk•I Madam 
Afrodltlnln lıplrto kaçakçıltj'mdnn 
ıoçlu olarak muhakemelerine bakıl• 
mıthr.Fakat memurların cOrmO aablt 

olmadıQ'ı için beraet karerı nrllmittJı-, 

Hakem Mahkemesinde 
Türk • Yunan Muhtelit Ha· 

kom mahkemesinde hDkiimeti
mizden cem'an yarım milyon lira 
lıtenilen 22 dava reddedilmlıtlr. 

Korkunç Tehlike 
Siki eilencelerl yapmak için 

Uludağa çıkan Turing kutup 
heyeti orada mnthiı bir fırtınaya 
tutulmuş •e karlar içinde feci 
tehlikeler atlatarak kurtul bil
miılerdir. 

Yeni Muallimler 
Avrupada tahsil gören yUs 

genç haziranda memlekete döne
cekler ve yeni açılacak lise ve 
orta mekteplere tayin oluna· 
caklardır. 

Amerikalı Mütehassıslar 
Gümrüklerimizi ıılah için t et· 

klkat yaparak rapor verecek ol n 
Amerik h murahhaalar bugU~1 
şehrimize gelecekler ve yarm iıa 
başlıyacaklardır. 

Avukatlar 
Baroda mukayyet olan avukat

ların camilerde imamlık, müezzin
lik, hatiplik, vaizlık gibi vazife
leri olup olmadıit tetkik edil· 
m•lttedlr. 



Memleket Manza,a/a,ı 

]J{. Keınalpaşa' da 
~ıtma Mücadelesi 

M. Kemalpafn, ( Huaual ) -
Kazamız dahilinde 40 k6y aıtma 
m.ntakası olarak ayrılmııbr. Bu 
46 köyden 8· 10 köyd~ utma 
fazla miktarda olup kalan köy
lerd~ ancak 7llzdn 2~3 niıbetin• 
dedir. Yazın mücadele doktoru 
Kiznn Bey baıta olduğu halde 
mücadele memurları bir ayın yir
mi gOnünO ııtma mıntakaıını 

kontrol Ye milcadeJe İle aeçİr
mektedirJer. Yumurcaklı köyO 
c·vannda 200 metre murabba 
a, badaki batakl.k kurutulmuı Ye 
TaıköprO civarında da Uç azmak 
kapatılmııtır. Eskiden doktora •• 
mücadele memurlarına pek ya
n!Şmıyan köyliller doktor K&ıım 
Beyin tedavisinin fayda Yerdiğini 
görmüşler 'fe' teda'riye 1a1nmıılar
d r. Dıter aahalardakJ bataklık· 
ların izalesi milyonlarca lira aar
f na bağlıdır. 932 Mneai zarfında 
34 bin kişi yaz ve kıt muayeneıi 
olarak ikiıer defa muayene edil· 
mif •• 3724 kişiden kan ahnmıı 
4000 küsur nUfuı tedavi edilmit-
tir. S tmeya tutulanlann ... çokluiu
Da rağmen hiç vefat yoktur. 

Manisa'da 
?efediye Himmet Etse Her
tes Hayabndau Memnun 

Manisa ( Huıuat ) - Manisa 
ıon gllnlerde maarif Ye cemiyet 
hıyatmda bOyllk \'arlıklar göıter

miye baılamııtır. Daha iıtaıiyon
dan ıirerken kartınua gelen 
Bayük Gazi Mektebi İnaana batlı 
başına bu Maarif t•hrine girdiii 
hissini Ye,rmektedir. Halkevinin 
çök faydan n pyanı takdir 
faaliyeti ıehre yeni bir ruh Yer
miftir. Manin laemıerlal mDteYef
fa E.kinad Efendinin nkfettiif 
bastaneDİll lnpı' da ikmal edil
mek Ozeredir. Blıtfhı bu mDe .... 
ıelcri ile Maniıa bulunduiu 
haYalinio en mamur Ye en bah
tiyar ıehridir. Ancak buaa bele
diyenin de biru daha •untuam 
calttma•Dlll inzimam icap el>o 
mektedir. Şehrin elektrik tmub 
iyi değildir. Su yoktur. Halk 
içecek .uyunu bile temin içla 
yağmur yağmaııDJ beklemektedir. 
Şehir yol noktai nazarından da 
ıayana teokittir. Biltlln tehir 
ıokakları kıım çamurdan, yazın 
tozdan topraktan geçilmez bir 
haldedir. Belediyenin kilçük bir 
himmeti blltnn bo ihtiyaçları 
kartılamıya klfi gelecek, Manisa 
da bo havaJinin en Avrupai 
ıebri olacaklar. ----

Sivrihisar' da 
Eir Muhtar intihabının 
Doğurduğu Hadise 
SiYrihiaar (Huıuıi) - Burada 

Kaymaz oebiyeıine merbut Zafer 
hamlt k6yünde muhtarlık ,OıiJn
den bir hAdiıe olmqtur. Yeni 
yapılan lntihabatta mubtarbğa 
intihap edilen Kadir Efendi 
mubtarblctan yazgeçmeal için 
eıkl muhtar Akif pehlivanla kar
deşi Oıman Ye yardımc lan 
Fehmi tarafından fena muamele
lere maruz kalmıt ve tehdit 
edilmiştir. Vak'anm tahkikatına 
mlıddeiumumilik ve kamakamhk 
yaıiyet etmiıtir. Suçlular yakalan
mış.ardır. 

Tarsusta Sürek Avı 
Tarauı ( ~ ususl ) - Geçen 

cu a gti li Ziraa.t Memuru lbra
bim Bey ve elli arkadaşı bir 
aürek avına çıkarak, 34 domm 
ve a.sire a vlam11ludır. 

Memlekette Halk Evlerinin Birinci 
Y ıldönümü Merasimle Tes'it Edildi . 

Halkevlerlnla birinci ydd3nDmD mDnHebetlle memleketin birçok Jerlerfnde muınım merasim 
yapılmııbr. Bu meyanda Diyarbeklr, Konya, Balıkesir, lzmit, Samıun, Antalya, Bafra, Ealdıehit Ye 
Yoıgat'ta mllaamereler tertip edilmit. bayramlar yapılmıştır. 

Sıvas, Çorum •e Çankırı'da da Halke•i teıia edilmit. bu mOnasebetlo aa1ot bnytık ıealikler tertip 
olunmuı, temıiller Yerilmiştir. 

Muhabirlerimizin bu bayram Ye meraaim intibalannı teablt makaadile glSoderdilderl reıimlerl netrediyonw 
Yukatıda aağda, Halkevlerinin yıldönllmll milnaıebetile Eskiıebir'de Y•rilen mllsamereden bir intiba, 

ıolda, Çankın Halkevinin kDıadına ait bir batıra ıörllnmektedir. Altta Sı•aa'ta Yerilen mllaamerede Akm 
piyeaiııin temslline ait bir intiba 'fe ıolda Diyarıbeld Halkevi bina11 sı3rOnmektedir. 

Rizede Beş 
Kişi Dondu 

Facia Bir Kar Fırbnası 
Esnasında Oldu 

Rize ( Hutual ) - Şehrimize 
bl,.'·aç uat meaafede Arhari 
nabiyHlnin Potucurulya k3yllnden 
Selim o{ılu Veysel, Sait oğlu 
Mehmet ye oflu Ali, Sofu opl· 
lanndan Osman kıu Feride •• 
3 yatındaki çocup Ahmet, Sofu 
oğlu Şaban Borçka kazatının 
Mugnl nahiyesinden köylerine 
gelirlerken Parib tepesinde kar 
fırtın~sına tutulmuı Ye tipinin 
tiddetinden yollarım ıaıırmışlar
dır bunlardan beıi donup ölmn,. 
tor. f çlerinden yalnız V eyıel 
kurtularak köye can atmıı Ye 
keyfiyeti haber vermİftir. 

Dörtyol' da 
Son Günlerde Birkaç 

Ev Soyuldu - -
Dörtyol ( Huıual ) - Son a-Gn

lerde burada; ııx ıık hır11ılık 
wlruab olmakta&ır. Geçenlerde 
Antakyeli Bilil Efendinin eri 
ıoyulmUJ, pencerenin demir par
maklığına kırarak giren hsrıızJar 
150 liralık eıya 20 lira kadar da 
para çalmıılardır. 

Bundan ıonra da Ziraat Ban
kası Memurlaraadan Hulusi Beyin 
evine hıraızlar girmiı, fakat bir 
ıey çalmıya muvaffak olamadan 
kaçmışlardır. 

Bölükba~ı ıade Ahmet Efen
dinin evini ıoymak istiyen iki 
b riız cUrmfimeşbnt halinde yaka
lanm şiardır. Bunlar iki yabancı 
adamdır. lık ıirkatlerin de bu 
adamlar tarafından yapıldığı tah
min edilmekte, tahkikat J&pJ. 
maktadır. 

Petrollan 
Faaliyete Geçiyor 

1ba ıayfalann dotruJuia tahakkuk 

Mürefte 

. - etmiftir. T etekldiJ edecek tfrketln 
aml Rnnayedarları lıtanbulda 
bulunan YaıahoYa Bahar ticaret
hanffidir. Bu ticarethane Umur
yerlnde ham petrol talfiyelİ lçi11 
mühim miktarda para aarfederek 
bir fabıl~a da inıa ettirmiıtlr. 
Mezk6r ticarethanenin hiuedar
Janndan bir Musevi ile Aron Ef. 
lıminde Milrefteli diğ•r bir Muae'fl 
bu gtınkO Yapurla l1taobuld1U1 
buraya gelmişlerdir. Bunlardan 
Aron Efendi ile görOttlhn. Aron 
Efendi, burada Türkiş Amerikan 
pt.trolyom tirketi tarafından tealı 
•• terkedilen petrol ıondaj maki
nelerini tetkik etmiye ıeldiklerial 
ı6yledL Diier taraftan ald iım 
malGmata göre, Y qaboYa Bahar 
ticarethanesile birkaç TDrk aer-

MDrefte petrol •onda)I için 
yapılan te•l••I 

Mflrefte, (Huıuıl) - Bundan 
llç aene eYvel Mnrefteye aelip to 
petrol ç karmak için mOhim teıi
ıat Yilcude getiren TOrkiı Ame
rikan petrolyom ıirketinin direk· 
tlSrO, geçen sene fıtanbulda Koru
çeııoe antrepolannda .,. Mllref
tede bulunan 170 bin lira kıyme
tindeki makine allt 'fe edevabna 
10 bin liraya bir ba11kaya terhin 
etmiıti. Daha eYvel de bir mesele 
yOzUnden biuedarlar arasında 
ihtillf çıkmıı Ye biısedarlardan 
Hasan Muıtafa Bey lıminde bir 
ıat ta tirketten 15 bin lira alacağı 
olduğunu iddia ederek buradaki 
makinelere haciz vazettirmiıtL 
Aradan uzun zaman geçtiği halde 
haciz daha el'an fekkedilmemiştlr. 
Bir aydanberi buradaki potrolla-
nn yerli sermayedarlardan milte
şekkil bir şirket taraf odan iti .. 
tileceği ı&yleaiyordu. Rivayet k .. 
bilindeD ibaret olduj'u aeanedilen 

mayedan burada bulunan petrol
ları iıletmek için bu it• mllblm 
miktarda ıermaye koymuılardır. 
Şimdi buradaki tesiıat tetkik 
edilecek nokaanlıklar teıblt edil
dikten ıoma it• bqluacaktır. 

Malkara'da 
Kışlık Zeriyat Tespit 

Edildi 
Malkara, (Husuıt) - Şahin 

nahlyeainin kıtlık zariyab fU , .. 
kilde teabit edilmiıtin 

14539 d6ntım buğday, 7567 
dlSntım arpa, 5522 d6nllm Ç&\09 

dar, 293 l d~ntım kaplıca, 636 
dönllm yulaf. 

Şimdi mııır için nadaaa ha,. 
lanmııtır. Kut yemi seriyab d .. 
yam etmektedir. Bu ıene mabıu
U~n berekelll olacağı tahmin edil
mektedir. 
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Dünyada 
lktısat 
Hareketleri 

Ruayada zirai makine lmal8b 
SoYyet memleketinde airal 

maklneleım• hareketleri pek ıe
rl ıurette ilerilemektedir. Beı 
senelik plln 31,000 traktörln ima
lim istihdaf ettiği halde dört ..
nede 105,850 trakUSr imal edilmiı 
bulunmaktadır. Halbuki eski Çar
lak Ruıyuıoda ihtililden evveJ 
hiçbir otomobil .,. traktar fab
rikam yoktu. 19'l9 11eneainde 
.Sovyetlerde 3,267 trakt6r warkea 
Amerikada 229.000 traktör bu
lunmakta idi. SoYyetler didinerek 
IQ31 de yine Amerikanın 80,000 
traktktıne karıı 38,083 trakt6r 
yapmıtlar. nihayet 1932de Ameri
kanın 50,000 trakt6r imalitına ku• 
ı• 50,250 traktör yapmıılardar ki 
d6rt Mnede en bftyük bir aaoayl 
memleketinin bu kıaımdakl imr 
llt dereceıinl elde etmitlerdir. 
GörtılQyor ki Sovyet Ruıyuı 
zirai makineleıme işinde en bU
yftll sermayedar bir devleti geç-
mit bulunuyor. 
t 932 ••nesinde dUnJ• aanayll 

Umumi buhranın ne derece 
tahripklr olduğu ancak sınai ı .. 
tlhıallt hakkında bir cetvel tan
dmlle anlaş labilir. Londra (The 
economiıt) mccmua11 bu huıusta 
çok ıayanı nazar bir cetvel ter
tip etmiştir. Bu cetvele nazaran 
devletleri 1928 ıınal istihsalAb yOı 
farzedilirse 1932 de Almanya M, 
İngiltere 89, Avuıturya 71, Po
lonya 52, Çekoslovakya (1931 de) 
81, Macariıtan 72, Fransa 74, 
Belçika 71, İtalya 76. laveç 96, 
Şili 7 4, Kanada 66, MUttehidol 
Amerika 57, Japonya 114, lngil
tere Hlndiıtanı 118, SoYyet Ru,. 
ya•ı 234 niıbetinde lstibaalltta 
bulanmutlardır. Maamafib bOtln 
ba memleketler •Jn ayn nlsbette 
lıtihaal kabiliyetinde oldaldann
dan uıl bakikl •aziyeti anlamak 
için her biri için dllnya sanayi 
lstibaalltnaa nazaran 19'l8 Ue 
193l ıeneleri arasındaki muka
yeaeyi yapmak llzımdır. Bu mu
kayeaeye nazaran Almanyanıa 
1928 de dllnya iıtibı.Ut.nda me'f
kii 11,6 iken 1932 de 8,9, fngilte 
renin 9,3 iken 11,2, Avusturyanın 
0,6 iken gene 0,6, Polonyam11 
0,8 iken 0,6, Avusturyanın 0,4 
iken gene 0,4, Fransamtı 7,0 iken 
gene 7,0, Belçikan n Dl, I iken 
Rene 1, 1, İtalyanın 3,2 ıken 3,4, 
lsveçln 0,9 iken 1,2, Şilinin 0,2 
iken gene 0,2, Kanadanın 2,2 il<en 
2,0, Amerikanın 44,8 iken 34,5, 
japonyanın 2,4 iken 3,7, lngilia 
Hindiıtanının 1.3 iken ~. 1, Sotw 
yet Ruayaıın n 4,7 iken 14,0 dur. 

Akşehir' de 
Belediye Ve Maarif 
Faaliyeti ilerdedir 

Akıehir (Huıuıt) - Belediye
miz çok faydalı bir hizmet yap-
mıt. ıehrlmize güzel Çorlak 
1Uyunu akıtmıştır. Su ıehrin her 
tarafına dağıtılmıf, Akıehirln 
a llzel baya mazhariyeti güzel 1U 

ile bOıblitln artmıştır. Şehirde 
Maarif bayab bergUn biraz daha 
tek&mOI etmektedir. 4 ilkmekte
bimiz, bir de orta mektobimia 
•ardır. Ortamektepte 350 talebe 
Yardır. Ortamektepten çıkan t .. 
lebe Konya ve Afyonda lise 
tahıillerine devam etmektedirler. 
Yeni Maarif Vekilimiz R şit 
Galip Beyin Akıehirde birde li .. 
tui• edeceji tımit edilmektedir. 



Siyaset Alemi 

Çin 
Niçin 
Yeniliyor 

Mançuri'n:n cenubunda, JPhol 
ayaletindo k u bir mOddet evnl 
ba,!ıyan Japon taarruzu, hayret edi
lecek bir ıOratle lnkltaf etti. Şimal• 
tlen vo alt kııımd.ın llorllyen iki 
kol, bir k11kacm lıd a~ıı:ı r bl bu 
ayaletln mukczlnl teıkil etmekte 
olan Çeni • Teh ııhrine do~ru da· 
rahyor. Kııkaçlar birlettiklerJ l'iin, 
hareklbn ilk aafhaaı da hitam bul• 
IDUf olaca l<t r. 

Çenk - Teb otomobil il• Pekla'• 
den yilz yetmlt kilometre maktadır. 
BiHün bir rıın, ••nlt bir Irmak 
boyunu takıp eden yol,. dlnam·tıe 
açılmıt tünelvarl deliklerden ıeçor. 
kupeyku denılon tik menafi nokta
ıında ise, Ç n ıeddlnl atan meıbur 
aakerl 1reç t yardır. Bu nuntakadan 
otomobılJ• 1reçebılmek için, çok 
defa otomobilden inmek, arabanın 
tekerleklerine •taç tlh•delerl koy~ 
rak yardım etmek icap eder. Biuat 
Çenı • Teh t•hrl ı .. , 7Gluek n 
leçit YermH datlaran Ortanna flS• 
nı6lmOı bir karta! 7una ribldir. 
Burada dOtma• tayyarelerla1n 
koamuıaa mo .. ad• edilebilecek bir 
karıt yer yoktur. Ve daf tepelerine 
rerlettirllecek mOdafaa tertibab eu 
ku•.et 1 taarrualan ıeri pilıldlrtmi1e 
kafi l'elebiJır. 

Buna ratmen Japon Um hareketi 
ku .ıaınJa Çin) lor, iddialarını teyit 
edemediler. Araaln"a kendilerine 
•wdıti emniyet\ .. l•t.fade edemedi· 
ler •• bermutat. bir iki llaln Jene
fal"a •OD thkikada dGtmaaa Jttlca• 
ılle en naaik bir yerd., •• mühim 
bir nz"yetl kaybetıUer. Japonlar, 
eaa1en bu neticeyi biliyor • biydl• 
ler. ÇünkD daha enel, Çin Jen .. 
tallerindea bltçoldarıııı aatın almıt
lardı. Vcı onun ıçlndlr ki Mançuride 
teılı ettJkhrt Mançuuko lalmli kukl• 
hGkQme in latik Alini ll•n etmealniu 
Jıldönümüne te1adilf eden bir mart• 
ta Çe.ıg - Teh'i ele ~efrecekler nl 
iddia ediyor !ardı. Çin milleti, naale• 
••f, bir a •uç kuma benziyor. Onu 
ayrılmaz b r harı haline lroyacalı 
lıı, f ıkir, bu f krı kOtleler araaında 
'•Yacak feragatklr bir adam veya 
ltUi manevi kuyntl haiz bir teıek-
kıu meydana 'clmedikçe, m"lyon uk 
bir k6tlcn n bile bir •ilrGdn farkı 
olmuyor. - Snrnya 

Amerika'da B nkalar Buhranı 
Nnyork, 4 - Bankalar buhranı 

de•am etmekte, halk mevduatJnı ırerl 
almak i•temektedrr. Bırçok banka· 
lara m••duatan sıerl alaoıuamuı i'ia 
t.lld dat koymak Hliblyetl nril· 
lll tlir. Buı bankalar muw~kkat 
lallddetler içln kapatalmııtır. lh kı• 
ııaa bankalar da meyrluahn ancak 
plade betini Yermekte dit ler. 

icl TELG AFLAR Gö.ıül işleri 

Şimdi 

nya' a arg alık ar ~arı~mak 
• J G . R . Y J K .. istiyorum 
1 rci er eçıt mı aptı ar omu- aen: :;:.~·:~ş~~~~ı::ı.!00~7; ~~~ 
. ti I K I 8. M.. d I y ld ay ni,anlı durduktan sonra ara· 

nıs er e an ı r uca e e apı ı ::t!~~=i~~:~.~;~:h~ı~::: 
Berlln 4 - Soa lhtilll hareketi \ danberl her ikimiz de e'flenemedik 

teıebbüail dolayıılle komünist tn· 
kifatına dnam edilmektedir. Oldukça •akli hali yerinde çalır 

Soıyal atlerln fikirlerini neşreden kan, namuslu bir gençtir. Seneler 
n Berlln'de çıkan Farurt. ruetHI sreçtikçe bu yaptığım ite nadim 
muharrlrlerind.a Şif ye komBniat 
fır k .. relal 1 alman tnktf edilml;tlr. oldum. Bir kaç ay evvel bir 
Ba11 yerleıde komOnlıtlerln tevlfl mektup yazarak g<SrDımemid 
halkın raloyanını mucip olmu,tur. istedim. Ve reldL .Uzun • UZUll 

Goblenı'da halk hapııbaner• hücum scörllştllktcn aonra beni affetmesini 
etmltH de Hbıta tarafıadaa pilr 
kürUUmOıtDr. eıkilerl unutup bir aile yuvası 
intihap için Şlddetll Tedblrler kurmamııı rica ettim. ( Seni , .. 

Alındı viyorum diyor fakat barıımalc 
Berlla 4 - Yarın yapılacak Ra· mllmklln değil zaten ıtmdillk 

yııt•I' intihabatı için çok aıkı ted· evlenmek niyetinde de değilim 
birler alınmıttır. Borlin aabataaı inli• 
bapta emniyet Ye aük~hun muhafa· diyor) o ırllnden sonra bir daha 
Pli ·~ia s•1•t ııddetll tedbirler görUımedik. yalnız timdi beıal 
alınmııtır. her gördUğll yerde evimin ıomtine 
HIUercller1n Kızll Mahalledeki kadu bir aöz aöylemcden takip 

Oeçll Ra•ml 
Httlercll•r komGnlı lor• kartı aç- ediyor. Ben de görmemeıliA'• 

takları mücadeley• devam etmek• sıeliyorum. Kendiıini seviyorum 
tcdırJer. Bo ııuflaa10betle mubte .. m ne yapayım IOtf •n bir filt.ir verinlL• 
bır r~çft l'eımi yapmı~lardar. lımln M. r.t. 

30,000 Naıl, 8nluındo muzika Yo A 1 1 ki 
bayraklar olduta halde dDn Btleden cele etmey n ı, g6r0nllyor 
HU'a Berlin'•n ıabet ad• Brand- genç llkayt değildir, Hki bar .. 
burr k11p aında b r aeç t ,..mı yap• NBn Klrşen tellketzedelerlnln conaze mere•lml ketiniıden çok rencide 'olmuıtur. 
mışludır. Maluatları "Kuıl Şehir,,• Franınzları n fd reıt altında bulunan Sar eyaletindeki NörıKll'f"D huba- Kendisini toplayıp kararını ver .. 
yeni idarenin bı,;yük bir kuvnte eınd" gfl(enlerde tılr lnflllk olmu,tu. lufılA.kta 70ı.lerce k ti OlJO, mı.ddt 
aahip olduklarıaı g6ıtermektir. zarar ınObim bir yekQn tuttu. Bu kat.ada (llenl•rln ceonıe merasimi bokamdt bilmesi için, unululmıya mahkQ.m 

Ön!erınde b1' •Ünri mangaaı .. erk&'lının. huzurunda yapıldı. Rl'am·mlzde cenaze merasimine İftirak edenler kalın eıki bialerin tazelenmesi 
bir poIJı müfreaeal bulunan Naziler görüımektedlr. S.ııs- ıaıı itibaren. Alman Adliye Nazın Fon Papeo, Sar eya1 etl llıımdır. O aid takip ettikçe 
hücu n kıtub Ye ml.llyttperverlor komiseri M. Kuo s

0 

ve Funaıı. HJkO.meti MJmesaill olan Nali.A Naı. rı K. Paga· 
marşlarını a5yliyerek ıehrl dolaı· non gOrOnmekte f r ister lıtemez bu istikamete d~n .. 
mıtlardJr. cek ve er geç evlenmeyi kendisi 

Kanlı B1r Arbede Japo ar Nı·hayet Jehol'u·· teklif edecektir. İhtiyatla hareket Berlin, 4 - Evvelki ıkıam e'Je• h f d · 
rinde bırtakım mcınleler bu·unnn ediniz, vekarrnızı mu a aı.a e inız, 
ml.frlt milliyetperverlerden mürekkep E fakat onu tekrar rencide edecek 
bir alay, Hamburg mahallelerinden lşga J ttı• ler derecede kendinizi naza çekm .. 
birinden ı-eçerken b r ba kondaa yiDia. 
OzerJer.ae Ulfek atetl a~ılmıfhr. HA?<."I llTEYZE 
Bunun üzerine mıll yctpcrv rler, 
ıne~slelerı a8ndllrmf.tler, yere yat
m tlar ve polisten ya7'dım htemifler• 
dir. Po!ia kuYYetleri vak'a maha lin• 
srclmekte gcdlcmeml,,tir. Evlerin 
cephe'eri projökUSrle tenvir cdl miı 
ve pcıncereıert karşı ateı açılmıjtır. 

Bi çok kimaelcrin yaralanmıt 
oldutu al>y'enmektedir. Bu vak'a 
dolny.ıile poli• memuı ları civar ev• 
lerde ar•thrmalar yapnuı!ar ve bit• 
çok komliniıt eri tnkif etmiılerdlr. 

Darmıtad'da N 1:ıiler!e Tunç cephe 
tetkiıAtı azaaı arannda birt.ııkım 
hidiaeler çıkmııtır. B r Naal 6lmil4 
ve Tunç cepho m•n•uplarından Oç 
&.iti )aralanmıştır. 

Çin Askerleri Kafile Kafile Ric'at 
Etmekt ~dirler 

Tokyo, 4- Japonlar çetin bir taar- ı 
ruz a:'I •• u:ıtun b r ınücade eden ıonra 
Jehol tehrinl l~pl etmi,lcrdir. Şııhlr 
işgal ed lmeden evvel Japon tayya• 
reııorl Jııbol ctrafıı:adaki latihklmlan 
boınbıırrfıman etm:' erdir, Bu Yaz·· 
yet karııaınd• Çin kıtaatı l'erl çc• 
kllmek mecbur ~etinde lcalmıştar. 
Ç n kıtaatı Lanrpınr yolu latikamee 
t.nde geri çekilmektedir. 

Toky,,, 4 - J.ıpon lntas•ı bnvO'.c 

• •to pek yıkın bulunan Lenu u 
noktaaına daıl 0Jmu2lardır. Şimdi 
burada mo1a ycrmektedirler. 

Çlnlılar Ric'at Ediyor 
Şan Kay Kuvan, 4 - Rı•ay~tlere 

nnaran Ç n kuvvetleri Büy k Hllokl 
aeçit erden 1reçorek cenuba dotru 
kafı eler halınde ıerl çekilmekte
dirler. 
Çlnlllarln Ric'at Hattı Keelllyor 

Tokyo 4 - Çini lcrin r c'at et• 

M. Ruzvelt iş Başında 
Vaşlnat->n, 4 - M. Runcltin R .. 

liicllmhurJuk makamına srelmeai mü· 
ııaıebetıle yapılan meruimde 200 
binden fazla kimH bulunmuıtur. 
M. Runelt ile ubık ReJaicilmbur 
M. Hunr mütekabileD blribirlorlnl 
ziyaret etmi lerdır. ............................................... ·········-
m• eri Oz;erine, J ponya 7eni t•d• 
birler almaktadır. Bu arada Cinli• 
inin rerl dönmelerine mlnJ olmak 
için birçok ıeçit erı ele aeçlrm 1• 
çahımaktadırlar. Sin Ku sreçldl tlm• 
diden uptedilmi,tir. 

TEFRİKA No. 8 Ziya Gevher B~y 5İnirli, ateşu 
bir scençti. Aldıtı •ert askerlik 
terbiyesine rağm n iç'l, nazik ve 
bilbaısa kaf .. lı bir genç olduğu 
için onu alay kumandana Ataf il. 
hemen kendin• yaver Yaptı. 

k na idareıini hafifletmek vo 
memleketin yeglne istikbali olan 
çok ~ enç evlatlar m daha cephe
ye gitmeden tükenmemek için 
çok çahşmıı ye muvaffak ol
muştur. 

K ravanada duru~u yapılarda 
kutlanılan horasanlı aınya benzi
) or Ju. Kepçeden tabağa akııı ilk 
yağmurda oluklardan akan kirli 
dam ıuynnu andırıyordu. Ağıza 
alındığı zaman ııcak, ıulu bir k .. 
ten tohumu lApaıı bi11int veri· 
yordu. 

·ı TİYAT ZA İTİ 
ROMAN 

Muharriri : BUrhan Cehit 

Bölnk kumandanlarindan biri 
de ( Katil Muıtafa 1 ) iıml •erilen 
yine ıcrt kıyım bir 1Uzba1ı idi. 

ŞUpheıiı. iyi bir bölük ku· 
mandanı idi. Fakat okadar aerlti 
ki biç ;akaaı merhameti yoktu. 

Onun böll\ğnnde bir glln ta· 
llmde iken zabit namzetlerinden 
biri yan ıt bir hareket yapmıf, 
"umandan da arka çantaeına otuz 
kilo taı doldurarak ona birkaç 
kereı 

- SıçrL Ayağa kalk. Yere 
Jat 1 

Kumanda!ını Termişti. Gatiba 
beıinci defılı oda yere kapandıiı 
lirada balıizlikten Yo arkaaındald 

•lırbktan kendini idare edeme
aıif. B&şı da taıa ıelmlş Ye der-' 
laaı 6lmllşt0. 

Bu vak'adan ıonra blS1Dk ku· 
•andaomıo adı ( Katil Mu•taf a ) 
diye kaldı. Esas itibarile iyi kalpli, 
fadaklr bir zabittL Sonra Erzu
IU111 cepheainde t•hit olduiu 

haber alman bu kumandanın aıkı 
bir aıkerl terbiyeıi Tardı. 

Zaten blStnk kumandanlarının 
b&yle ıert. haıin intihabında bir 
ma.kaat vardL Namzetleri ç buk 
yetiştirmek •• ordun ıın znbit 
noksanını çabuk kapatmnk lb• 
tiyacL 

Bölilk meYcutlan arttığı gibi 
adetleri de artmışh. EölUk nu• 
mar~an on ikiye kadar çıkmııtı. 

Artık medrenlerin az çok 
okur yazar softalarını talimglha 
almak mecburiyeti hbıl olmuştu. 

Talimsrlh utık emme bHma 
bir tulumba halini almıştı. Top
luyor, yuğuruyor, yetiştirip yollu
yordu. Harp kızış yor, cepheler 
çoialıyor, ihtiyaç artıyor ve zabit 

noksanı okadar bisaediliyordu ki 
art k bölük kumandanlıklarına da 
taliml-;ihm yeti,tirdiği deierli 
srençler tayin edilmiye başlamııtı. 

IJk bölllk kumandanlarından 
biri bugün Çanakkale meb'uau 
olan Ziya Gevher Be) dir. 

Atıf Bey. Bu İsmi on iki bin· 
den fazla ihtiyat aabi•i hürmetle 
babrlarlar. 

Kaymakam Atıf Bey prensip 
Hhibi, malumat '• ceYberll bir 
kumandandı. At f Bey binlerce 
ihtiyat aabitini bütün manaııile 
aıker yetiştiriyorodu. Fakat onuu 
ikl büyllk hiımeti Yardı ki ordu 
ve memleket bunu her &aman 
takdir edecektir. 

1Jk teşkilat zamanında talim
l'Aba sabit a&mHdi olmak için 
hücum eden aoflaları imtihana 
tlbl tutmak •• bu ıuretle 
znbitlik ıibl bilgi '• nklnın 
birleımesi lbımgelen bir meıleği 
bu sre:i •• k·ru mahluklardan 
kurtarmak çarctsini Atıf Bey bul
muı ve bir iccede yllderle yo
bazı efrat kışlalarına iÖodermi~tir. 

Sonra bilhusa harp ıonlarma 
doğru ordunun bütun mUe11ese
lerinde srörlllen Aimaİı tesirinden 
talimgihı kurtaran da Atıf Bey
di. Atıf Bey, ErenkHy talimgA· 
hında Alman Rabe 'oiA bqhı •• 

At f Bey ilim kıymeti bilir. 
T erbiyoli, anlayıılı bir satt1. Ken
disi esasen okuma merakh11 bir 
k mandandı. Ordu içinde bazı 
mütefekkir zabit ve kumandan• 
lar vardır ki üniformaları onların 
yalnız mesleklerine ait bilgilerle 
mücehhez oiduju zannını verir 

Bu çok yanlııtır, ordu kadro
sunda ıiYil bir ımlla•verl her
hangi mUnakaıada müılıtllle dO· 
tilrecek çok çetin zekilar vardır. 

1..te Atıf Boy bunlardan biri 
idi. 

Harp kıuıt kça tallmilhın 
mektep hali, ıerbeatliji Ye refahı 
kayboldu. 

Artık buliur pilA•ı da kibar 
ıofralarınm ku4konmazı gibi ka· 
rava:ı nın nadir gördDiil bir Je
mek olmuştu. 

Şimdi akşam ubah ( Alman 
çorbaaı ) pifiyordu. 

Alman çorbas , ne ile yapıl
dığı talim~Ahtan g•'İp i:CÇCD bn
tllo zekllara bir tUrlU malQm ol· 
mıyan 2arip bir çorba idi. 

Fakat boğazdan geçerken bir 
srırtlak yakıtı .ardı ki iıt• bu 
keknmailik çorbanın mahiyetini 
tayin etmekte mtltehuaııları mllr 
kille dUıilrilyordu. 

Namzetler arlık Alman tor
bası içmekten toprak- renıi ol
muı1ardL Zaten Gfiıtepe Ye Eren

k6y toprakları da hemen hemen 
Alman çorbaaı reniinde olduğu 
için hele mllbarek semtin meıhur 
tciu da karıı nca zabit namzet· 
leriol yolda insan diye iÖrmek 
pek rliç oluyordu. 

O ıırada dUıman tayyareleri 
o tarafa 1el11ler bir tek aaker 
f.&rmelerine lmkla yoktu. Çnaktı 
elbiaelerile beraber yllıler de 
hAkt olmuıtu. 

Bu Alman çorbaaı tallmıAha 
dUşen ıenç ıairlere yeni bil' ll
bam mevzuı.ı olmuttu. 

( Arkuı Yar) 
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Dünya Hfıdiseleri t YENİ BİR SPOR .. 
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Zabit Kıyafetine 
Giren Mahir 

Hanımlarımızda El Örgüsü Merakı 

Bir Casus Kadın 
Aldı Yürüdü ... 

Romen erklnıbarbiyeai, Ro
men deniz kuYvetlerinin barekAtını 

Jlomanga' da 
Tevkil 
Olunda 

takip eden ve bu 
kuvvetlerin içine 
kadar &İrerek a .. 
kerl 81rlan elde 

Bal Gümeci, Erik Yaprağı, Limon Ucu, Midye Kabu2u, 
Has1r Örgü, Papatya Daha Neler De Neler ••• 

eden bir kadın teYkif ettirmiftir. 
Bu kadın, Romen bahriye zabiti 
Dniformaıına giyiyor ve bu ıuretle 
naun dikkati celbetmiyordu. Bu 
aayede, donanmaya kadar ollfu• 
etmif, birçok bahriye ubitlerile 
doıt olmuıtu. Fakat bu zabitin 
barekltı bir .mUddettenb eri tllP
he uyandanyordu. Onun Jçia Ro
men donanması erklnaharbiye 
reiai. bu füpheli zabitin yaziy .. 
tini takip etmiye bir diter zabiti 
memur etmiıti. Bu ıırada bu za
bitin ytlrOyUfll dahi rarlp g&rOo
mOıttlr. Çilnkü bir erkekten zi-
1ade blr kadın gibi yllrllyordu. 
Nihayet, bu kadın, yanında diler 
iki zabit oldutu halde, K6ıtence 
tokaklannda dolaıırken takibe 
mem1D' olan zabitin ıDpheleri 
kunet bulmuı ye banlann her 
lçlhıll de tanif ettirmlttlr. Ka-

. . 

rakola HYkolundukları uman, - Vallahi pek hOJUm• ,ıttL. 
illerinde ıDpbeler toplanan zabi- Aman ne cici ıey o?. 
tin filYaki bir kadın olduiu anla- - Bilmem L. Size &1le reJ.. 
plmııtır. O, bu tarzı hareketini miıtir. Ben de daha yeni 
M•diii bir xabitle beraber yııa· Girendim .• 
mak için ihtiyar ettij'ial iddia - Tığla mı lrDyorıunm, 
etmıı.. de ı6zllne inaa1lmamıfbr. yokıa title mi? 
Tahkikat devam etmektedir. - Tıila iki g&ztım.. Adına * papatye diyorl.r. 

A kadınım.. Ça111dan blr 
bllloz alıp arkana ıeçirHne.. 
döktll tOo göz nuruna yaz k.. o .. 
mek kimaenin aklından ıeçmiyor. 
Bl1Akl1, onun 6rrDsDnl taklit 
etmek, benzerini 7apabılmek için 
ı&nllJerde derin bir ana yerle
tiyor. 

mon acu, mlclJ• bbatu, ham 
iri&. papatya, kltip çimditL-

Hele bu Mauneuya ••bu,.,.. 
lur? demek, kltıbia de kendine 
mahıuı bir ~mdik atmak tanı 
•armıt-

Kari klektuplrıl'I 

Bir Sür'at 
Rekoru 

Sanhanla ile Bablcealr ua11 
azami alh 11atlık bir yoldur. 
Sarıhuıbdan namıma 16aderilea 
bir bayram tebriki bu yolu tam 
bir ayda kat~tmiıtir. Gtılmek 
mi atlamak ını !Azam? 

Balıkeıir: Yuıa.f Zlya 

Bir Tavzıh 
Ankara tevkifhanesinde bu

lanan tofllr Salabattin Ef. ıan
derditl bir mektupta hanende 
Moyeuer Hanımı kendi 6ld0r
mediğini, Müyeaaer H. tabancayı 

karııbnrken bir kazaya meydan 
kalmamak için elinden almak ı .. 
tediiini, fakat bu anada maale
aef tabanca patbyarak MOye11u 
Hanımın yaralandıj1oı, çabuk 
yetifilorek ifade abnmaaı içla 
derhal merkeze haber ,aadermlt 
lae de MOyeuer Hanımın 6mıl 
Yefa etmediğini yumakta, bir 
hakikatin ualatılmua için keyfi.o 
1etln tauih edileaiDI rica et
mektecHr, 

Alaçkıtla'da BirKöprDJI Şiddetle 
ihtiyaç Vardır 

Ai~kıtl• aahlyeal clTannda 
KısıLrmak taımıf, nehri ı~melr 
lmkAaı kalmamııtır. 811 ,a.d .. 
mtlnakallt durmQftur, Apçk..ıa 
mDblm bir ıeçlt mahallidir. Her 
MD• apl bal tekerrOr etmeJt. 
tedir. Burada bir kaprly• 114-
detle llati7aç nrdll'. 

Şarkııta: Baha 

Varıo•anın Mu1eYI llleal - Hiç ıörmıdimdl.. Durun 
koınlloiıtler tarafından bakayım, lin• ardı, ltne ardı 

__ P,_a_p_a_l_a_n_ bir propaıanda ıldiyoraunuz. 

G r;· mektebi ballne - Evet ı .. 
nez•.' me konulmut. fakat - Ben • de bir bal gOmecl 

Ban laammlanmıı lçba ar
p, bir nevi ıpor oldu. 
Hem ne heyecanlı bir ıpor 
bilseniz... Meaell, iki rene lua, 
7abut iki tenç hamm, karp kar
ııya geçiyorlar. 

KAtip çimdiğini ı&rmiyealen, 
bunun mini mini kaparcaldardan 
ibaret çok urif bir 6ral oldu
tunu ı8yliyebilirim. Daha kim
bilir, ne çeıit 6rgtıler Tardır •• 
daha ne çqlt &rılllu peyda ola-

caktır? r l 
Dedim Jll it. bir kere mlaa- Ceıaplar•mız 

baka ıekliol alda. Fatma Hanım, "" ____________ .,. 

Daır aylar reçtigı"· bal-
baıladım amma, birtürlO Orete-

dı biç kimıo bunun farkına var- medim.. Üıtnne bizim Şükran 
mamııtı. Nihayet bir papatanın reldi. Ayağiru çok denedim ••• 
ıevozeliği bidiıeyi meydana ç .. 

Bir ıeye baılarkon Oıtllne ıeldi 
karmıtbr. Lise, ınndüzleri talıbe 

mi, artık aylarca ıUrer o 6rgu .• 
kabul ediyordu! Bir aGn mektep Eier bazı akıamlar ailece bir 
mtıdtırOne iki kiti mUracaat ed .. 

yere misafirliğe gidiyorsan.z, rek muayyen bir ilcretle binanlD 
yukarıya •mtladıiım muhaverenin geceleri kiralanmasını, burada bir 
benzerlerine ıiz de mutlaka 

ıeco mektebj açacaklannı bildir- kulak misafiri olmuııuouzdur. 
mitlerdir. Paıarlık çabuk netic .. 

Son ıenelerde el GrgilsQ itler, 
lenmif, bir mOddet ıonra talebe-

temlz aile kızlaramızın baılaca 
ler deYam etmiye baılamııhr. Bu 

meıguliyetl oldu. 
hal aylarca deYam etmiıtir. Bir Öyleleri Tar ki dakika, hatta 
flln adu uda oturan mlldOr, pa-

uniyı bot ıeçlrmlyorlar. Bir 
patanın birtakım iaimler l&ylodi-
iine dikkat etmit, dinlemİf Ye elde fİf, 6bllr elde yumak, dur-
ıörmUf ki hayvan .. Lenin • , madan dinlenmeden çal ıı:rorlar. 
.. Markı " ' .. Proletarya • ribl Ve bu çal tmamn lneticesi dalma 

çok Hmereli oluyor. Hanımlan-
mektepte biç ıöylenmiyen l•imleri mınn elinden çıkan blhlerin, 
tekrarlıyor. Dü1ilnmD1ı taıınmıı kazakların, yelek Ye bırkalann 
Ye hnkmetmit ki hayyaıı. bu içinde intanın bakmakla doyamı-
laimleri, ıece dersleri e1na11nda yacaiı tatlı renklerde mDatuna 
lfitmittir. Kanaati aatlamlqır el emeklerine rastlıyoruı. 
aatlamlaımu ıldip ubıtaya ha- Hammlanmız aruında, el lr-
ber Yermi1w tertibat alaamıt Ye ıtıOnDn bu kadar çabuk yayıJ.. 
bir ıece mektep faaliyette iken mail, belki lkhAdl ael>eplere 
memurlar gelerek talebeyi Ye atfedilebilir. Fak at fitrf de bu it. 
hocalarını ter~if etmitlerdir. Bu moda aalaını haliııl aidatı için 
1Uretle mektebin ıayet emniyet &rgl Gren har.ımaı 
lçbade çalııan bir komllniat pro- ••-=-=====-:www.a.::=11::::=======-. 
paıuda mektebi olduja ae,-
clana çıkmııtar. 

* Dorlekizde cehalet 7D1Dnden 
C bu aaırda aklan aJamıya-

Biigücü/ iJl• catı derecede 
mlithlf bir vak'a-

Dair nın wkuu kay-
dediliyor. HAdiıe, bOyO Ye ıihir
bu.lık akidelerinden doğmuıtur 
•e ıöyle cereyan etmitlir : 

Liı.bon civarında Marko da 
Kanavaz k6yUnde bir kadın ha .. 
talanmıf, doktor yerine bir oku
yucu ietirmişler. Bu okuyucu 
kadım eririp çevirip muayene 
ettikten aonra baatanm anan
lanmıt oJdoj'unu, bunu yapama 

komıulardan Amelina lamindeld 
kad ndan batka birili olamıyaca
tını ı&ylemif, Amelinarun kamına 
ıeytan ılrdiği için bunJan 
yapbğını da ili•• etmi1- HHta
nın allraba1ından bet kiti, bunun 
tl:ıerine, doğru Ameliaanın eYine 
gitmitler, karnına giren ıeytanı 
çıkaracaklan iddiuile kadına 
mtı1'emmcl bir ıopa atm tlar, 
aoora llzerino petrol d&kOp yak· 
mıılardır. Kadının feryatJannı 
lıiten komıular relinceye kadar 
biçare k6m0r haline relmiıtir. 
Bu cinayeti lıliyenler )'akıJao

mıtlardır. Fakat bllyllcll fimdiye 
kadar ele ıeçmemiftir. 

lkiıinio de elinde birer ISrgll 
Yar. 

- Acaba huılmla çabuk 
bitireceğiz? 

lıte mesele baradL.. Arasıra, 
Grglidon bq kaldırmadan aoru
ıurlar: 

- Sen nerdHin? 
- Kemerini bitiriyorum.. 
- Ben kemeri çoktan bitir-

dim. Hem bak, benimki l&ıtik 
kemer ••. 

- iyi amma a çocuğum.. Ben 
Hain ıibl it kem be yapmıyorum.. 

ltkembe yapmaya, bizim bildl
limiı mua da, tifmanlamak un
aetmeyinlL lıkembe, bir neYI 
6r10nlln latnldir • 

Bu ar,o, ya cok pratik olma
mdan, yahut çabuk meydana 
ıelmeıinden. &teki 6rgllerin hep
ıbal baıbrllllf. 

Hu2I banıaua eline 161 at
umı itkembe ••• 

Ôr,aler lçlade ıayet lariflırl 
•ar, ljrenmeıi bDytlk dikkate ye 
man aamua bath olanları •ar. 

G6renlere bir bakııta parmak 
a11rtacak kadar •natklrane ya
palmıtlan Tar. 

Bilmem amma. bu Alran ayni 
ıldd~tle da•am edene Hammla
nmıaa trikotajalana ltapaa bir 
çorap &rmelindea korkarım. Çtın
kD qaif 1uk•n, aile kadıalan
auzm yilzde yetmlfi, kendilerinin 
ye çocuklarıma kıthk ıiyecekl .. 
rini Grllyorlar. , 

Hiç mtıdahene etmeden, llıe 
dotru, doı dotru bir lif ı6yl .. 
yıyim mi? Hanımlarımızın elin
den .çıkan 6r2tUerdeki ince ze•ki 
her hangi bir fabrika mah 6r,O
de bulmak lmk&nı da yok hanL •• 

Size, kulağıma çalınan 6rgtl 
nevilerinden bir kaç taneıinl ıa· 
yayimı 

Bal rGmecl, erik Japraja, U. 

Suzan Hanımda bir 6roek ıısr
dtı mtı, mOmklba değil, eline biı 
•eya titl abp o da bir aynım 
yapacak. Bu ytııden uykuıu ka
çıp ıabahlara kadar 6rg0ytı elin
den bu-akmıyan hanımlar oldu
tunu temin ediyorlar. 

El arrlllerinde ıllrat bqbca 
llzım olan noktL.. .. Bakahm, 
kim kimden evvel bitirecek ? " 
ortaya böyle bir .Sı atılmaya 
görsün ••• 

Tığını kapan. )'Um•tın batında 
aoluğu alıyor Ye onu en k ... 
zamanda bitirmek için deiil 
etleacesinl, hatta r•metınl, .. ,. 
kuıunu feda ediyor. 

Bir hamm ıeçen fGn anlatı
yordu: 

- Bir blO., tbıeriade fada 
çal141Iır.., blr h.ıta. nihayet oa 
ıOnde biter 1 Hele oa b.. ıDD
deo fazla hiç .Ormea. 

Fak at ban profeıyoael &,a. 
enler, bir bl6ıu otu alta ... t 
içinde bitirip yeniaine bqbyorlar. 

Bua haber Yerdlklerine ıöre 
ıon gilnlerde huımlarımıza bu 
aahada erkeklerden mllblm ra
kipler peyda olmıya bqlımıt-

Sinemalar n birinde caJıpn 
bir delikanlı •armıı, okadar ça
buk 6rıD &rDyormuı ki, eline 
aldıtı yumaiın dakikadan daki
kaya ızaldıiJnı ıCSzle ı&mek 
mDmktınmtlf. Eğer lı inada ~1-
nerae, ıabab bqladıtı bir kauğı 
ayni ,Ontln ıeceıl •at 11 • 
dağru bitirip teslim edeblllrmif. 
B6yle birkaç defa ıiriftiji parala 
bahislerin hepılnl kuanmıf... Ba 
havadis, hanımlarımwn heubına 
benim boıuma fittL Erkekler, 
ı&kllklerlnl kendileri dikip, )'11'

taldannı kendileri yamadıktaa Ye 
bele çoraplarını, fanilllarını, ye· 
leklerlnl kencilıeri &rllp • rtlarına 
ıeçirdikten 80nra bilmem kadın
lara yapacak bqka •• iti kahı 

mı?.. * * 

B. DerbeRt tataıyonunda Ali Beyeı 
- Mektubunuzun n91rlae ·im

kln 1oktur. Kimsenin bDrrlyetJ 
tahdit edilemez, herk.. tabii 
hareketlerinde aerbeıtir. 

* Aokara'da Ta1arruf terıtbanlll 
aablbl lladam Eleui Tt lımail Beye: 

- Ttırk dW hakkındaki bi .... 
yabnıı tayanı takdirdir. Fakat 
artık bldiae kapanmııtır. Bunu 
için maaleHf mektubunun dert 
edem.i7oru1 ef ındim. 

Jf. 
Oaktıdar'da Batlarbaııo4a Y.,&D• 

Hanıma: 

- Şlkl1etinb anan dikkate 
iabnmıf, tirketler komiaerllil 
nezdinde tetebbDsatta ~ulunaJ. 
muıtar efendim. 

* Ankara'da Nafia GOnHU Bama, 
Halil Ekrem n Hakkı Beylere: 

- Tlrk dilinin Jlk1ek tutuJ. 
ma11 hakkındaki biaalyatuaıı ıa1am 
takdirdir. HAdlHyl kapanmıt 
addettitlmb için mektaplarınm 
Detretmedlk, mazur &lrmeabd 
rica ederb efeaclim. • 

Baknk ey'de Mehmet şotra Beyı : 
- Sordufunu doktor lltrahl• 

Zati B.ydir. lbrabim Zati S.1 
hutalarıaı uki zaptiye cl•arıacla 
Çatal cet•• aokağıodakl maa
yenebuuinde kabul eder. 
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Bu Sayfa Dünya Matbuatında Bu Sayfada 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuahnı Size Getirir. GÖRDÜKLERİMİZ 

Dünya Matbuat nda Ç , :ın 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksın z. 

Falcılara 
Sakın 

inanmayınız 
Dünyanın Her Tarai,ndo 
Senede Falcılar 30 Milyon 

insanı Aldatıyorlar 
Buhran ve harp aenolerinde 

falcıl ık artar •• falcılara itimat 
aiyadoleıir. 

Şimdi blltlln dllnya bllyllk blr 
buhran ieçirdiğl için, iıl on ziyade 
rağbet gören metlek aahlplerl 
falcılardır. Bilhassa Almanya. 
Fransa ve Amerika'da falcahk 
~ok ileri ıitmiıtir. 

Hatta son zamanda bu me_. 
leketlerde falcılık aleyhinde 
IDllcadıle yapmaya mecburiyet 
haıd olmuştur. Aıağıdaki tabrlar 
bu aabada yapalan neıriyattaD 
alınmııtır: 

Helen Nolan radyo meraklıaı 
bir kızdır. HenG• otus yaşlann• 
dadır, muallimdir ve Loa Anıılı't• 
1aıar. 

Bir gtıo radyoda mlinec:clmler-
den birinin yald ızlar ve inıımların 
•ukadderab hakkındaki teıirlerl
De dair bir konferans dinliyor, 
konferanıçı, dinleyenleri kendin. 
De doğum tarihlerini ıöndermiye 
teı•lk ediyor. 

Miu Nolan'da bu teşvike ka-
pılarak mllnecclme dotum tarihini 
ı&nderiyor. Bir kaç ınn ıoara 

IDUpbem bir cevap al.yor. Mil
Decclm d<ığum tarihine nazaran 
)aphğı tahminlerden baz.ılaranın 
doinı oJduiunu bisaediyor. MG
neccim ceYabıoda • falına tama-
lben bakılmaa nı lıtediii takdirde,, 
iki lira ı&ndermesl llzım~ ol· 
diğinl ili Ye ediyor. 

Miı Nolan bu iki lirayı da 
ıOr'atle gönderiyor. iki üı gOn 
ıonra uzun bir cevap ahy Jr. Miı 
Nolan bu cevabı tetkik ediyor 
Ye kendiıioin muallimelikten ziya
de artistliğe mOıtait ;!>lduğu 
kanaatine vanyor. 

13 ıenedenherl mealeği olan 
IDuallimliği b rakıyor. Holivutta 
artiıt namze!liaine yazıhyor. Fakat 
IDuayeoe için çaiırılıncıya kadar 
aradan d6rt ay geçiyor. Bunu 
IDuyaff akiyetin ilk ad mı addedi
Jor ve müneccimi ıormiye karar 
Yeriyor. Fakat phll lıtiıare için 
2()() lira vermek llzımdır. Mual
limlik hayatında biriktirdiği par_. 
dan bunu da ~dOyor. 

Müneccim kendialne aahnede 
oynamak için bir meyJl olup olma
dıisnı ıoruyor, o da muvafık 
cevap veriyor. Bunun ftzerine 
yıldızlar ı6ylemiye başlıyor ve 
kııın btıyGk bir artlıt olacajı 
tehıir ediliyor. 

Fakat aradan aylar geçiyor. 
Cebinde para kahnıyor. Maddi Ye 
llıanevl 11kınb kııcatızıa ainlr
lerini harap ediyor. 

Bir ıtın mektep mUdUrU ona 
Jolda raıtıeliyor. San renıl. pe
riıan kıyafetile Hfaletin bir mD
lbeııili gibi ıeıen zavallıya ac1-
)or. Batından ıeçenlerl ıoruyor. 
Onu ikaz ediyor. Mektep mOdtı
rn hikayeyi dinledikten ıonra 
derhal llzım relen tııebbllılerde 
bulunuyor •• luzcağızı kurtarıyor. 

Bu •ak'a bir miıaldir. Fakat 
falcılar borsa iflerind• bile tah
llıinlerde bulunacak kadar ileri 
~.tnıiılerdir. Bu yüzden fakir ol•o 

•nl kaybeden klmıcler pek çok· 
'4ar, falcılara inaamaymıa. 

KadınlarınErkekModasıHevesleri Üze- Modistrelikten 
. A .k 'd N•e • l y ld imparatoriçeliğe 
rıne merı a a umayış er apı ı Yükselen Kadın! 

Marlen Dltrlh •e Greta Garbo ılbl hası afnema 11ldtalar111ıa, kolayblı '-•la ettltl iti• erkek elbfMel ..,_ .. 
Jerl ve onlara takllden kadın kı7af•tlerlnde erkeklıtml7e dotru bir eere7a11ıa batla•HI, AmerJu•da. tlrlu al
ma7l9ler tertibine YHlle olu7or. Kadınlan• bu meyli ile etleamek lçla b•a erkekler de cekıtlerlnln altıaa blrer 
eteklik reçlrerek Hkaklarcla bu kıyafetle 1eai1or •e kadınlarla etleai7orlar. Reemlml .. blrlb1'1ae at iki ırupan 
ndyetlnl 1aaterlyor. Erkekler kadın etakllt • kadınlar erkek pantaloau siyerek .. kaldarda dolqmaktadırlar. 

Elli 
Babalı 
Bir Çocuk 

Buglln Pariste elli baba11 
oldup iddia edilea bir çocuk 
vardır. Bu çocupn an.. oldup 
iddia edilen kadın timdi ubıta 
tarafından aranmaktadır. 

Bu kadın gazetelerde neıret
titl Ulalar •aaıtaaile bir takım 
adamlarla tanıııyor. Sonra bir 
baıtaneye fiderek .ı•lltlık blr 
çocuk alıyor. Geçen bir Hne 
ıarhnda mOnasebettı bulunan 
elli erkek aleyhinde ayn ayn 
nafaka davası açıyor. 

Bu adamlardaıı bazılan una 
uzadıya ·araıbrmıya IOzum gör
meden çocuta nafaka bağlamıı· 
lar. Bir kamı mahkeme karırile 
nafaka vermlye mecbur odll· 
miıler. Bu ıurotle kadın elli 
kadar erkekten temin ettiil 
nafaka ile mükemmel bir varidat 
aabibi olmuf. Fakat nihayet on 
birinci baba aleyhinde açılan 
dava, itin falıoıunu meydana 
çıkarmışbr. Şimdi Parla ıabıtaaı 
bu elli kocalı kadını aramaktadır. 

Fotoğrafı İlk Kim 
· Keşfetmiştir? 

Her hao,ı mea'ut bir hldiHyi, baıhtımı yeni 
yqın hatıraıını teı'it etmek lçio aldırmayı zevkli 
ve faydalı buldupnm fotot1af bilir misiDla, nı 
bllyUk zahmetler babuına bugllnkD kemalini bol
muttur? Bu keıfl yapın Daıer isimli blr Franaı:ıdır. 
Uk muvaffakiyetlnl 1839 aeneıinde elde etmlıtlr. 
Onun bulduju uıul bir mlddet ıonra T albo ulınli 
ln,iliz tarafından daha liyade tekemmDl ettirilmiftir. 

Fakat. o Yakitler 18 X 24 boyundan daha bllyllk 

reaim çıkartmak mGmknn olmadıtı gibi bu da, bin 
bir mütklll ile mBcadele babuına elde edilebili
yordu. ÇUnkll klft derecede muka•emetli menfi 

pllk yoktu ve meseli açık havada bir realm almak 
icap ettiği saman, Hyyar bir karanlık odaya ve 

birçok eczaya ihtiyaç Yardı. Ta ki reaim almır 
alınmaı karanlık odada cam yıkan1ın ve reımin 

hn11aıiyetl bu ıurotle temin edilmif olsun. Sonra 
her keşif gibi, fototraf ta bir hayli terakki etti ve 
bugtınkD duece1ini buldu. fakat, eıkiden olduğu 

gibi bua-Uo de, iyi ıuim almak. muhakkak ki kolay 
detilclir. 

---ı MayoÔlçüsü 
Kadın Mayolan 
Şiddetli Kayıtlar 

'1 Karşısında 
Almanyada açıklığa kartı açılan 

mllcadeleyi birçok memleketlerin 
ba yolda aJdıklan tedbirler takip 
ettL Şimdi, bir takım buıual u
bıta memurluklan ibdaı olunmut
tur. Bunlann vuif esi, ellerindeki 

llçnlerle plljlan dolaımak, fazla 

açık ı&rdOldırl mayoların alçll
lerinl almak, nizam harici g6rD

lenler hakkında takibat yapmaktır. 

Blltlba memleketlerde bu ka
rar ıeçea aene Yerildi. Aul .. 1u 
tatbikab bu Hne görülecektir. 

ÇOnkD eldeki mevcut atok m .. 
1olana blr 161eye atılıp da tlca
"t llemlniu ıarara (irmeai latoa-

mımiıtlr. Reımlmi:ı, bir ·plajda. 
mayolu bir kadıDlD elbiıeıl alçG
IOrken abnmıtbr. 

Amerika' daki Si
yasi Suikastlar 

Amerikada yapılan ıoa nlkaat glS•terdi ki Ame
rika COmbur Reialerl, birçok hnknmdarlardan daha 
ziyade tehlikeye maru:ıdnrlar. Bir anartid, bir mG
vaz.•nHl bozuk adam çıkıyor, ıu veya bu hldiHnin 
teıiri albnda tabanca11m çekiyor Ye... dan, dan .. 

Bu yGzden Amerika CDmhuriyetl, birkaç kurban 
vermlıtir. Bunlann birindal Abrabam LiDkobo'dsr. 
O ıırada, federaayona dabU Şimali Amerika hllk6-
metleri, eaaretin llruı için cenup bDkametlerUe 
harbe fİriılp kaundıktan ıonra, bu mailubiyetln 
ac ıını çıkarmak lddiaaında bulunan But iıimli birlal 
tarafından 6ldllrOlm11ftU. ikinci kurban Jimı Ab
rabam' dar. 

lı btiyen blrlal tarafından o da kurıunla katı .. 
dilmiıtir, Vilyam Makkinley IH Çolgoa bimlJ bir 
anartiıtin kurbanı olmuıtu. 

Aradan on bir aene reçtikten aonra meıhur 
Ruzvelt, intihabat mlkadelHi esnaamda tccavDze 
uğradı. Fakat kurtuldu. Ayni Ruıveltin amca zadeal 
olan bugllnkn Cumhur Reisi Franklen Ruıyelt iH 
yeni bir t ehlike savuşturdu. 

Bu bal, içtimai suikaatlarda kin ve ıay.ıın ne 
buyuk bir yer tulluiuo.ı a6ıteriyor. 

Küçük Bir Adada Garip· 
Bir Hayat Sürüyor 
Son relen Amerikan r•zcte

lerine bakılacak oluraa, Cenubi 
Amerika aahiJJerinde, Ek~au~r 
bUkQmetl kıyılarına yakın kOçllk 
bir ada imparatorluk ilin etmiJtir. 
GOlmeyiniı: Evet, bu ada impa
ratorluk olmuştur ve baıına 
ıeçeo de aııeo Avuaturyalı, 
fakat tlbilycti F ran111 bir kadın
dır. Bu kadının adı Baron Var 
Der • Buıke'dir. Son gilnlerde, 
iki Amerikala bu ada1a gitmiıler 
•• imparatoriçenin huzuruna 
kabul olunarak ıoo derece lzut 
•• ikram g6rmUıler. Fakat Am .. 
rikalılar adada aYlanmak iateylacı 
imparatoriçe mini olmuş, keadle 
lulnl Jllzgerl ettirip Elnat8r'• 
ı&ndermlf. 

Bu kadın, iki Alman ıeocile 
beraber yaııyormu .. Son zamanda 
C.nubl Amerika aabillerindea 
birtakım lnıanlar celbederek ada 
aekenealnl fazlalqbrmıf. 

Baron Vagner'in kendi ken
dine lmparatoriçeliğini ilin etm .. 
den evvel veçirdiii macera blr
bayH heyecaohdır. Bu kadın, 
harp ıonuoda Avutturyada lbtilAJ 
patlak verdiği saman kaçıp J.. 
tanbula gelmif, burada Buıkı 
isimli bir Fransız tayyareclal ile 
evlenmiı, ıonra beraber PariH 
gitmiıJer. Kadın, orada, ııDıel 
bir moda mağazaai açmıJ. Bugtba 
yanında bulunan genç Almanlar 
ile tanıımıt- Derken, kocaımın 
Pariıto bulunmadığı bir zaman 
dükklnına ıatmış, paraları cebine 
lndirmlı Ye iki Almanla beraber 
Cenubi Amerikamn yolunu tut
muıtur. Fakat Parisin moda un'• 
atklrlığmdan Atla» Okyanoıu'nun 
kUçllk bir adasının dahi ol.., 
lmparatoriçeliğino yilkaelmek 
mühim bir meıele oldufu lçla 
buradan oraya bir hamlede ablan 
pcreodenio ıırrı araıhr'1ıyor. Ba 
ı:mn aydınlanması için Ekvat&> 
hükumeti güzel lmparatcriçeniD 
llzerin• poli• kuvvotlorl aey. 
lretmlıtir. 

* Amerika'da 
İçki Yasağı 
Kalkıyor Mu? 

Amerika kuraklıktan ıulakbta 
ıeçmek için hummalı bir faaliyet 
içindedir. içki yaaağmın kalkma• 
için kuvvetli bir cereyan Yar. 

Kaçakçılar ise, bu arada, bat 
d6ndUrücll bir tıkilde çahtıyor
lar. lnıUterenin lıkoçya mınta
ka11na gelen içki koml•yoncuJan, 
Am•rlkan kaçakç.ları hesabına 
80 bin logillz liralık viski aiparlfl 
vermi,lerdir. Şu bale 2lke M. 
Rooıveltio iktidar mevkimi ele 
aldıaı şu gllnde Amerika da iç.ki 
yaaa~ına veda edebilecek de
mektir. 120 milyon.uk bir kUt• 
lenin bulut gibi bir hal ~ elece
j'ini tahmin ederek el er·ni uğuw
turao Avrupalı içki t cirleri, 
daha şimdiden alt n keın iye baı
lamııludır, denebi ir. 



1 S.,fa 1011 POSTA 

Kabr8man bir Tlrkln maceraları 
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• •• .dik izi Ayının • 
zerın e 

• 

Bir Uçurumun Kenarında idik. Ötede 
Bir Orman Uzanıyordu 

- Kuıpna Ja'ft'UR toıel 
flrDnDrl 

Ben anneme yalvaran f&zlerle 
bakarmk ıuıma11aı diledim. Ata 
Bey, dlıtıadl, dtıtllndl, ıonra 
brannı bildirdi ı 

- Neden•• hn ha evlea
meden bayır ummuyorum. Ben 
luztm çiçeği daha ıenıln. daha 
alı ıanh bir pac• Yereblllrim. 
Fakat herk.. benim, lazımı , .. 
ain otluna Yerecetlml biliyor. 
Amma hanı! ofluna ?. Bir klmH 
bunun farkında detlL Kı11mı 
oj'lun Aslana yeriyorum. Y alnı• 
ltakalım, kızım •• diyecek ?L. 
Bir kere de ona dan11a7ım. 

Ata B. kalkıp sılttL Annemle 
babam da yanımda11 aynlarak 
beoi yapyalms bırakm11larch. 
Kendi kendim• dlltllnDyor, netl
ceoiu ue olacap keatiremiyoıw 
dum. 

Derken bir ... doyarak d6n
dum Çiçek H.. bana dotru g .. 
liyordu. een de ona doiru 
JlirOaOm. Biribirimize yakJqtıjı 
am uman Çiçek H. , hana bir 
CeylAn ıibl bakarak aorduı 

- Siz beni babamdan lat .. 
cllDiz mi? 

- &et. dedim. 
Sonra nu l oldu bilmem, biri

blrimiıe Atıldık. 6pilftllk. Dilimin 
balı çözlllmlltUl. Çiçek Hanıc. ı 
qkımdan, Hrindmdea hahHdi
JOrdum. Anlattım ulattım. Ea 
ıonra Çiçek Hanım: 

- Haydll dedL Baha1111a ra
ama ıldellml 

Elele vererek içeri pdlk. iki 
taraf n akrab.. içeride toplaa
mıtlarda. Bizi elele ıatllnc• bepal 
ele aolaıt jımw ve evleamlye ka
rar vorditimiıl ulad lar. Hepsi 
de aolaımamıZI kutluladılar. Ar
bk ııl;anlanmıı sayılıyorduk. 01). 
tnnllmilzlln ilkbaharda yapılmaıı 
k11rarlaşmı1h. 

ErtHİ .na hareket edecektik. 
Çiçek Hanıma Yeda etUm. Ônll
mUzde yalnız bir kıt vardı. Fakat 
ben işin bu kadar ıedkmeain• 
de razı deiildim. Çtıakn Ata B. 
118, ıöıllae uymaz, maldaa bq
ka bir t•J tanıma ve bir ıeye 
tapmaz fena bir adama benzi. 
rordo. Ooua bl7le oldutuna 
10Dradan da anladım. 

Gemilerimize binenle tekrar 
rurdumuıa döndllk. Gllnler gaçl-
1ordu. Kııtan bahara ulqmak 
Dzero oldupmus gllnleriD biri 
lclL Ortalık hAll kar lçindel 
komtularımızdan bir ihtiyar, b.-
1az bir aya ı&rdDj'Gnll ı6yledi. 
Siyle ayalar bizim bulunduiumua 
yere pek nadir lnerlerdL Onu 
wr l"ak bOyllk bir ıerefU. 

Ağabeii• Turbanla Tekia Ye 
be• hazırlandık. Babam uzak 
bir yere altmlttL Aanemden 
mbaade lıteyerek yola çıkbk. 
Snt ninem. bu maceramızdaa 
pek momnun deiildi. Bize: 

- Beyu ayıdu liH ae? 
4edL 

- Gitmeuek herk• bin 
alllerl dedim. 

- Çocuklarl heni dlaleyln de 
ıltmeyinl 

- Olmu alnecitfmL 
- O halde aiz biliralais. F .. 

kat dikkat edin. Bu heyu a,.
lar. aon derece nhtl olarlar. 

- Merak etme nlnel 
Hareket ettik. Yolda hanfl

mlzJa beyu ayıya ilk mızrağı 

atacatını konuıuyorduk. Fakat 
bea Çiçek Hanımı dOflhıD7or
dum. Onunla birlefecejim zamaa 
yaldqmıfb. Çiçek HaaılDI d .... 
nlyor, onanla llirl .. mak'" , .... 
maldaki aaadeU haylllmle can
laadırı1orkea •)'IJ• unutmufbam 
bile. Gide ılde brlar GZM"iada 
ayıma ayak izlerini ı&rdlk. Der
ken koca bir kafa ve Dıeriade 
bir kart• ile kuf ılaflık. Aiabe
iim Lağırdu 

- Ayı BlmDt. yorpnlop 
muz boıa aitti! 

Tekin de ODU ta1dlk ettL Ba
na da fkriml ıordular: Sustum. 

Geri d~neeek\lk. O samn 
ben itiraz ettim Ye: 

- Diri ayıyı bulalım 1 dedim. 
Ağabeyim hayret etU ı 
- Diri aya bulundutun• _. 

reden anladan ? 
- O.n Ayıdan 1 Bu aJIJI bir 

klmM 'furmacL. 01.. olu bir ayı 
diier bir ayıyı Gldürmllf ve , .. 
mit olacak 1 

Aiabeyim bana bak YerdL 
Atlanıaıma mtında il•rleclik. 

-a-
Beyaz Ayı 

Bn ea inde gidiyordum. 
Turhan Ue Tekin konuı rak , .. 
liyorlardı. Birdenbire elimle it• 
ret vordim. Onlar da auatular 
ve dikkat keıildiler. Ben abm
dan inince onlar da indiler Te 
yan ma geldiler. 

Apbeyim etrafa hak:ndı n 
- Bir ı•J garmlyoruml dedL 
- Beu görllyorum 1 dedim, 

•JJDID ayak lzlerfne dikkat edin. 
ÇaWıklar aru.na pdijim 

zamu batırdım ı 
- Ayıma lzlndeylz I 
Kardeılerlm ele J&Dıma pldl

ler. ilerledik. Çok pçmeden a,.
aıa blltlha pençelinl karlar111 
lzerine buılmlf gibi 1Zlrdlmr 
Ajabeylm: 

- Yaman baJYanl dedi. 
Tekin de onu tudık ettL 
- Dojnal f.ut ,_;mı. fek , .... 
Bir uçurumun lrenannda idik. 

ltede bir orman uzanıyordu. 
7 ekin etrafa balwadıktaa _.. 

n: 
- Geri dlneliml dedL Yana 

topl yabileceğiuıiz adamlarla bir
i k e ı•liriz. Oı aa1zrak ba ite 
J•tİfmu. 

Ben ka1adan bpya 11çn1or, 
aJIDla izini kaybetmemiye çab
flJOrdum, Bagtın ceıaretiml ı&.e 
terecektim. kardeılerimin ıcrl 
d6nmektea bahMtUlderial ıö
rlbau onlara: 

- lıteraeniı ıf dlıı. dedim. 
bea Jaln ı baııma da ba iti ba
pnnm, çinko tımdi7e kadar b .. 
JU ayı girmedim. 

imi de geri dlameyl kibirle
rine yediremiyerek arkamdan ıeJ. 
diler. Fakat ben hep ileride idim. 

l.ae çıka, dllfe kalb ormanaa 
keaanna vardık Ye darclak. bi 
kaybetmiıtilr. ileri aittim, ı•ri. 
gelelim, bea aranırken reriden 
aıabeylmla bajırdıiım claydum 
"koıtum. 

Apbeylm .eldala yerde doaa 
blmafb. Çlnkl he7u aJI 
&Pi aru ada bir .. ,Yam 
Jlyord.. A11t afabeJiml ı&r
mlf ve rahata • ec:lilmeaiae 
kızarak ulumaya batlamııtı. Ay aın 
.. .ı fezaJI inletiyor, yeri adeta 
Ar11yorda. Tekin atabeymla 1a
D1Dda idi, •JI ••• ilamla ettL 

( Arkaaı YH) 

Avrupa Güzelleri 

Buılla• kadar Avrupamn bırcok .. hirlerlnde 933 glz,uık lara
llçelerl aeçildL Burada aajda il.cirit .... Hol. IOlcla da Avrupa 
ıOaellnl ıkllyonwauı. 

• 

Yakında Saf Kahve Bul 
!llak Mümkün Olmıyacak 

( Batt&rafı 1 tnct 1&yCa la ) 
eden memleketlere muadil kıy· 
mette TIUk malı 16ndermelidirler. 
Bu ıekil kabul edildiği takdirde 
her hangi bir grupa komisyon ve 
fop •• aif farkı diye bir para 
Yermek IDzumu da kalmaz. 1ktıaat 
VeklleU eğer bu ıekli muvafık 
balmaua diğer bir ıekll de bu 
itin lzmlr Ye latan bul' da bulunan 
kahvacilerden mOrekkep bir ıir
kete verilmuidir. Bu takdirde de 
kahveye mukabil muadil kıymette 
TDrk mah ihracı manuu bahı 
olacaiından kahveye incir karır 
bnlma11na ihtiyaç yoktur. ÇnnkD 
aohut ve arpa maatabailleri de 
aohat " arpa kanfbnlmumı 
uteyeceklerdlr. 

Bir kura kahveci ... fUD11 
.e,lemektedln 

• - HOk6met kahnyl kencll-
11 r•tlrip doğrudan dotruya im-

ru kahv~c:ilere vermelidir. Bu tak• 
dirde kahve fiab bir miktar 
dllıeceği iİbl h1ıkamet te mtıker 
yif attan olan kahveden bir lnhl-
1ar rHml almak auretile Yaridat 
temin edecektir. " 

Kuru kahveciler de bOyDk Ye 

knçnlc olduklarına ı&re ikiye 
aynlmakta •• ayn, ayrı fikirler 
ileri aOrmektedirler. Boynk kura 
kahveciler ıirket teıkilioe Yeya 
ıerbeat itballta, knçnk kuru kab
Yeciler ise devlet lnhiıarma ta
raftardırlar. 

Vaziyet Osgişmedl 
Ankara, 5 (Huaull) - Kabft 

meaelelİ hakkında bir aerma1edar 
JrUP tarafından yapılu tekUI 
mtıaalt bir telek ki dotu rmuttur. 
Fakat benDz kat'ı bir kuar yok
tur. Maamafih kab-wenia HrbHt 
aabıtan çıkarılmaııaa dojn 
mOhim bir temayOl Tardır. 

DAVET 
Badddr Bavagazl Şirketi 
Sllrena Paıa ..,_mamma ml11mere aalomcla .. ••ıuile 1emek 
pifina• clenlerl ihclaa et•ifllr. 

Deraler ayda iki defa Yerilir. •• meccantdlr. En nefta Ye mltenenl 
yemeklerin piıirme tarıını ~jTetmek içia Kadıköy H•vagazl 
Şirketi muhterem Haaımefeaclilerl ba denlcn denma lallrmatlı 
daYet eder. 

ilk den 8 Mart 1933 Pa zartesl flhıll aaat Uçte " r•lecek 
cl.81er her on b8f gllade bir Pazartesi ıtınlerl •erilecektir. 

CUMAYI BEKLEMEYiN 
ÇOnkU. yine y1lz 
binlerce insan 
arasında güçlük 

çekeceksiniz J 

KARIM BENi 
ALDATIRSA! •• 

alkış ve kahka
haları duyanlar 
tekrar, tekrar 

görüyor. 
Tflrkün en n.,Q, ve ea 

kunetli opereti 

He'11ALEMDAR 
hemHALE 

Sinemalarında 
Matineler: 2· 4· 6gece8,15· 10 

OPERA'da 
Büyük macera ve ipootizm 

filmi olan 

ŞANDU 
kemali muvaffak i yetle 

devam ediyor. 
.. , rotlarda ı 
EDMOND LOWE, IRENE 
W ARE, BELA LUGOSI ve pek 

H•imli JUNE WLASEK 
lllvetea ı FOX JURNAL 

61-• Ba&On aon ıllndilr ----~ 
Ş 1 K Sinemada 

MeVBimin en büyük harika11 

MAVi TUNA 
muhte,em filmiDi ancak bugün 
ve bu akpm görebileceksiniz. 

Baıka hiç bir sinemada 
~-• göıterilmiyecektir. 41•1' 

1 0PERA 
Sinemasında 

8 Mart Çar .. mu •k'8m• 

Şimdiye kadar tari. 
hin kaydetmediği 

muazzam ve 
emsalsiz 

TANNENBERG 
• 

HARBi 
filmini görmek için hazırlanınız. 

Halkımızın sevgilileri? 
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Vatan Evladı Sayılacakb 
Fakat, merkezi amaml 

derhal harekete geçtL icap eden 
Teaalte mGracaat ederek kuman
daa &zerinde llzımıalea tesiri 
1apb. Eaat Pı. , Niyazi Beye an-. 
cak biraz naaihat \'ermekle iktifa 
etti; tekar Remeye gandordL 

Bu aırada mühim bir hldlıe 
oldu. Namdar Bulsıar çeteci-
lerinden ( Kermanla Petre ) , 
Keariyedekl askert m6frezeler 
tarafından tepelenmit. bunun ye
rine ıeçen ( Metre ) iamindeld 
cet• niai de diri olarak ele , .. 
çirilmitti. Metre, 6lilmdea kur
talmak için asker elbiaesll• 
" muhbir .. ı at ile Bulıar ko
mitecileri aleyhinde çabpcajı• 
aa .az .erdL ffllkGmet de bu 
teklifi memnuniyetle kabul ettL 
Meh'e hakika fon verdiği ıözü 
tuttu. Bir tnraftan Bulgar komi
tesinin timdiyo kadar yapt i• 
cinayetleri ortaya koydu. Diğer 
taraftan da yeni cinayetlerin ya
palmasma mini oldu. 

Metro'nin bu hareketini Bul• 
rarlıta ye Makedonya komitesi
llİtl proğramına ihanet tellkki 
eden komiteciler, Metre'yl gıya• 
ben muhakeme ettiler •• ldam1-
na karar verdiler. Bu karan tat
bik edebilmek için Metre'7i asker
ler aru uclan ayırmak •• yalnız 
bu-akmak icap ediyordu. lıe yine 

lı .... _-... Haklbneti 
taıyık ederek Metrenin Mana tıra 
eelbial .,. orada hapsini talep 
•ltL 1-lalbuld maksat, bu eski 
lcomitecl)'İ ya yolda ye yahut 
Lapiahanede l)dllrmektL O una
da Niyazi BeyİD yanında bulunu 
lletreala derb.ı Manaatira g&n
derilmea için emir werildL Fakat 
Niyui Bey, ba emre itaat etmek 
istemedi. O, Metr..ıa •lı'•1acatı 
akibetl biliyor, ıon samanlarda 
ha kadar iyiliği dokun.an bir 
adama dBşmanların n önOne ab
Yermeyl bnynk bir namntlik 
lelAkld edi1or.. Htıkümetin ga .. 
terdiğl bu ıerefaiıliie karıı mu
kavemet edebilmek içiıı cemiye
tin siz.il kudret Ye kuvvetiae 
ıöveniyordu. 

Fakat, cemiyet de bu •azlyet• 
ten mtiteeuir olmakla beraber, 
ıimdilik hiç bir yerde Ye hiçbir 
•eselede eçıktan açığa kendini 
ınatermek istemiyor; bu ifi, iki 
tarafı da memnun edecek bir tar .. 
da tea.tye eylemeyi dftıilnDycrda. 
Bana binaen Niyazi Bey Man ... 
t ra celp edı1dL G&rOfilldlL Met
rdnin ıi 14b ve cephanuioin ken
dfsioe teılim " cemiyet efradın
dan bir mOfrezeye terfik edilerek 
Manast ra g önderilmesioe, Merkez 
lcumandan!ığına teslim edilmesin4! 
•• oradan da k'lçırtılarak • kendi 
mokadde,.atanı bizzat kendiıi hal
letmek Dzere • evine g6nderilme
IİDe karar •erildi; bu kararda 
böylece tatbik edildi. 

Metrenin bu auretle kaçır lda
ltnı derhal lSğrenen Bul~ ar komi· 
teciferi eYYell bir hiddet •• infi
al hluettiler. Uldn, biraz dilşüo
dQ den aoora, Türklerin göster
diği ba merdane Ye aailAne bare
lcete kal'fl blyDk bir takdir Ye 
llleftmaiyet ıasterdiler Ye o gUa
.._ itibaren de Tlrk ft 1114_. 

~nedotunun Gcra bir klt••lntl• 
hUrrıyet bekllyen blr menft 

larla olan mubaHmata nihayet 
verdiler, 

Cemiyet, bu fırsattan utifade 
elti. Rumelidft yaııyan Ttırk, 
Arnavut, Bulgar, UJah Ye Sırpla• 
rın hep bir watan evllda olduk· 
lanm ileri anrwek ana yatanda 
rahat yapmak için el ele Yere
rek çahımayı- mt\ııferit hareket• 
lerle zavallı yatandaıların lDzum
auz yere kanlannm d&kDlmeaioe 
ıebep olmaktansa, mllflerek bir 
hareketle hükumeti icbar ederek 
kanonu esasiyi illn ettirmek için 
birlqmeyi, komitecilere teklif 

PARIS PANAYIRI 
13-29 Mayıs 1933 

Beynelmilel olan • Pariı Pan .. 
JI"" bi16mum memlekt ticaret •e 
Sanayi erbabına açıktır. AY111p .. 
da lamDIDlf mOe ..... ler ft bO,Ok 
llNl"kalar ba •rsl1• iftiralı Ue 
plJuai• • 1enl Ye en mllkem
mel model Te ibtiralanm anet
mek için bunun kOtadına merakla 
intizar etmektedirler. Otuı ıene
denberl deYamlı lnkiıafı hasebile 
" Paris Panayan " dDnyanın en 
mer~ up ticaret pazar mahallerin
den biri olmuıtur. Mayıı aya sar
fında, bu meıher binlerce tDccano 

Ye yüz binlerce ziyaretçileria mahalli 
lçtimaıdır. Bundan maada tlccar 
ye aanayi erbabı Yakit kaybet
meksizin ve zahmetsizce kendi
lerine )Alım olan ıeyleri en mO
ıait teralt Ye mDkemmeliyet 
dairesinde cibanıllmul olan bu 
aergide bulabilirler. Bu meıherin 
ehemmiyeti yalnız mallarıni tqhlr 
eden kimselerin n utan aha
lana bllyük adedile değU fakat 
blltOa memleketlerin ıaman ... ç
tikçe buna ghterdikleri fevkala
de alAkalarile teuhllr eylemek· 
tedir. Her •~ne, b11 ıergiye blHGa 
milletlere mensup gayet mlihim 
milli n reıml ıubeler lftiralc 
ettiif ıibl. ziyaretçileri meyaaııı
da da alelekaer devletlerin llc .. 
ret vekiılerl Ye resmi mtlrahbulan 
görGnmektedir. Pariı Panayınnın 
vlls'ati Ye mlltezait muvaffakiyeti 
aşağıdaki rakkamlardaa anlapl
maktadır: 1905 aeneıiode •lla'atl 
10,000 metre mik'abı Ye fttiralc 
edenlerin adedi 697 iken, 1932 
HDesinde vils'ati 300,000 M. M. 
ye iştirak edenlerin adedi 7750 ye 
bafii ziyaretçilerin miktarı Jaa 
2,000,000 daa falla oauıtar. 

etti. Ba aaretle Tlrlr komltecl
lerile, ıair anıurlara menıup olan 
komiteciler aruanda adeti 11mal 
bir ltillf ı.uauı. pldL 

* Cemiyetin Rumelldeld mow-
cudiyeti, arblc ı6ıle iBrGlllr Ye 
elle tutulur bir hale ıelmittL 
V akıl ortada cemiyetin aza Ye 
efradı namına hiçbir fert 16rQ1-
mllyordu. Fakat, ba sizll kuvve
tin, her J•rde n her feyde 
mlleaair bir kudretle nrlıiıaı 
•&termiye baılad ta dı tama
men hiuediliyorda... Rumelidon 
l.tanbala gelip pdenlerin anlat
bklan bazı •akayiden Obam alan 
jurnalcalar, bire bin 1ıatarak Jur
aallar takdim ediyor, Ydd1s ••· 
rayında adeta ı6ze çarpacak 
derecede bir telif hiuolunu· 
yordu. Sarayın birçok dOtllncesb 
erkanı, ( aayei pbane ) de ( hn
kOmetin aatveU ) ne gO•enerek 
derme çatma bir teıekktılna 
hiçbir teye muyaffak olamaya• 
cağına emniyet beal~mekle bera• 
ber, daba ağır bqh olanlar 
bunua akaioi dlf&nllyor; artık 
if,As etmiye b&flıyan bllkOmetİD 
maddi •e maneYi nOfuıu kartı• 
ıında kuv•etli bir cereyamn bu 
idareyi alt Oat edebileceğini bil
tlbı Yuzubile &&ilyorlardı. 

E.uen cereyan Awupadan 
reUyorcla. Mahlm llyuet merke
zlerinde çıkan muhtelif ıueteler, 
( De•leti aliye) aleyhiade at .. 
pllakllrftyorlar.. Arbk bu k6hne 
lmparatorluiu bir darbe albada 
bnabnttın tarumar etmek uma
moın geldiğine dair pddetli 
Ye besecanla makalel• yaa-
7orlar.. llabru •e menfaat kar 
nala olu liJu1 •ahfellerde, 
korkunç bir laaaumet uyaa
dınyorlarc:la. .. A,.al &amanda, kaJ. 
ku haclatlarıacla Rullana ... 
kor ropladıi' laandialeri de pJI 
oluyor; bu• ela Oımanh lllke8ine 

16s diken clijer muhterislerin 
arıa Ye iftibalanm artbnyordu. 

BDtlka ba ha!lerden en çok 
mftteeuir olan bır tahıa Tarsa, 
o da AbdlllbamittL AbdGlhamit, 
her hanti bir deYletla ailAbla y .. 
pacafı mDdabaleden ihtiraz edi
yor, bilbaua barpten nefret eyliyor• 
du. Zuhur edecek bir barbio,yalnıı 
memleket için dejil, bilhaua 
( nefsi lallmay6a ) u lçlo de ne 

bOytlk bir tehlike teıkll ed• 
cetinl biliyor.. ea,ı. bir hıdi ... 
nio suhur ecli•ermeainden tiril 
tbil titriyordu. 

Vakal, ~dDU.mldla ( harid 
llyuet ) te meal• lttibu ettiji 
aiıtem, laeab iflla •tmemiıtL 
Buna blaaea, bllttla bu korkulara 
rap• Awapadaa ıelea cer .. 
yanlan bir mDddet daha durdu
rabileceiinJ llmlt ediyordu. Llkin, 
Rumeliyi ihata eden •e hiçbir 
,..-de •an glrlomiyeıı o gizli 
kunet, &İttikçe onun en.dife)erinl 
arbnyor; birdenbire pathyacak 
bir ihtilalin taç •• tahtuu bliyDk 
bir tehlike uçurumuna atJYere
ceğbıi dOıOadnkçe, dehtetler 
içiade kalıyordu.. Arbk o da 
anlamıtb ki (balkan li12nı, bakkıa 
llaaaıcLr. ) 

( Arkaa Yar) 

Mutafa Kemal mukabil ta
arnmuaa çok dahiyane tertip 
etmiftl. Sakin ıecedea istifade 
ed•rek efradını iltirabate çek· 
mek latl)ea 8 ana Lancaıbire 
tabura kumandanı Beri karakol
lar çakarmıı •e bu auretle her
hangi ao1 bir baakına kal'fl t• 
da bir almqb. Fakat pfaktaa 
biraz enel Ttffkler ba mftfre. 
seleri birdenbire bum11 " bir 
m&ddet aoara ela bayına ya
maçlannda tutunan lDıilizlerin 
&zerine bir bomba J•tmuru 
yatdırmıya batlamıılarda. Sabah 
saat d&rt bu~uia duj'ra da Tllrk 
topçusu her iki ceaahtu allratU 
bir atq açmıtb. 

Saat 4,45 te T&rkler aaf, uf 
hOcum etmiya batladılar Ye ln
gillz llperlerlnl uptederek içinde 
bulunan lngiliz efradım ıllngOden 
geçirdiler. Ayni zamanda, apiıld 
derede bulunan 5 ini Wiltsbire 
taburu da aağ cenahtan ani bu 
baskına uğnyarak çil yavnıau 
ıibi ateye beriye dağıldı. 

Rododendron aırtlar•nıa p 
malinde Muıtafe Kemalin 1ai 
cenabı Conk bayırının ıarp ya• 
maçlannı 11çnyarak Çihliğ• dot
ru iniyorlar Ye Çiftliğin dDzHlk 
yeri için her lld taraf ta boiu
ıuyorlardı. 

Bu boğoımanın tafıilAb maaı .. 
aef mal6m değil. Fakat lngilizle
rln YermiJ olduğu ıayiat ba 
muharebenin ne kadar ficl
detli oldağa hakkında bir fikir 
•erebilir. W arwickıblre taburu 

IOD neferine kadar llmlt; 
6 lllCI Royal lri.b taburu blltla 
sabıtam dahil olmak Ozere mew
cuduaun JanllDI kaybetmi11 Je
aeral Baldwia De ya•eri u.rı 
hatta maktul d6f11Hlft j .... 
ral Cooper arır 1Urette 1ar.ıa.., 
mlf " 29 •ca HHIUD laema 
hemen b8t6a ubıtam 1a yara
laamlf ft 1ah11t ta telef olmupa. 

Sabah uat 10 aa dotra ln
,Uls kuwYetleri Ağılderenin aol ta
rafına ricat etmiş •e TOrkler de 
ı rtlara çekilmiıtL Her iki tara
fın da terkettiji çiftlik 0Ta11 yrr 
rat.lann Ye &lileria eline b....,. 
k lmlfb. 

Daha ılmalde Ceneral Ca1ler 
Te Ceneral Cos'u11 liYalan Muatafa 
Kemalin bu çetin taarruzundan 
bir dereceye kadar maaun kal
mıtlarc:h. Fak at aaat onda aon 
hı~iliz efradı ç

0

ftlik mevkiinden 
geri plaklirtlildilğtl uman, bun
ların ıol cenahında bulunan j .. 
aeral Cayley'ia kuvwetlerinia ber 
iki cenaba ela açıkta kal11111 Ye 
bir mlddet aoara da rleat elmiye 
mecbur olmUfla. 

Sabah saat 7 ye doira Je
aeral Birdwood, çiftlik meYkiiıı
dekl tehlikeyi takdir ederek 
oraya bir ır.iktar kunet a6nderdl 
ye ba kuvvetler gerek çiftliği, 
gerekae onun sağ odakl yük.ek 
araziyi it al ettil~r, F akakt Pio
nacle tepesi Ttırklerin eline reç
tikten ıonra buralarda tutunmak 
kabil değildL Binaenaleyh, ka· 
ranlılc basbktan sonra Çiftlik 
mevkiinl itral etmekte olan efrat 
bir miktar yaralı kurtararak 
tekrar ıeri e çekildiler. 

10 atuıtoı akıamı, San• 
bayır n z.. ta için ört gün ee 
yam edn mubarebe artak hitam 

bulmuıtu. 12000 kiıiden fasla te
lefat Yeren Laıillz kunetleri bir 
daha taarru edecek halele detl
diler. Sanbayır ıırUanm uptıtıa 
•ek ihtimali de arbk kalmamıfb. 

Ne karargthı amumlde ft 

ne de Anzac cepheli kararglhı• 
da •eziyetin •ehameti bidayette 
takdir edilmemifti. Her aekad• 
Sanba)'ll'a karp cepheden ,..,.. 
lacak bir taarruzun mnaffak .ı. 
maycatıaa kanaat setirilmlf ... 
de, Su•la cepbeaindeld Tllrk 
kunetlerinia hlll u oldup .,. 
aol cenabt•n ileriye ıidildiji tal. 
dlrde Teketepı 11rtlaruu uptede 
bilmek Ye ba suretle Sanbaylf 
11rtlar1111 yandan Yarmak llmlthtıl 
benllz zail olmalDlfb. 

Hakikatte iae, ıenlr Anzae 
w ıerekae Sa.ta cepheaindeld 
ademi muyaffakıyet Jeneral Ha
milton 'un ağuatoa taarruzu lıaı.. 
kandaki pllnlannı tamamen IUJa 
dOıDrmDıttı. 9 •faal08 ubabına 
kadar, Türklerin Yaziyeti çok na-
ı.ikti. Nara boğazana hlkim olaa 
Sarıbayır 11rtlan tehlikede idi. B• 
DUD timalinde, bDtDD 11rtlanD .... 
kadan çevrilmuioe mtiAit bal• 
D8D An.farta geditl pek u ka.
YeUerle müdafaa edilmekte leli. 

( Araka.sa nr ) 
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Yalancı hR1tahğmda o deHce 
muvaffak olmuılu, kL.. Genç •• 
g(lsel kadının ant ha1tahğına acı• 
maınıt kimH yoktu. 

Jf. 
Ben Şiılide (Perihan) ıokatın

dakt esrarenıiz evde beklerken, 
(Ga ota) ya korkunç ıebekenln 
relalerile görUımiye ıl5ndermlt
tim. Yatağın içinde ıeçen on 
ıekiz saatlik tren aeyahati, casus 
kadmı hiç yormam ı gibi idi. 
Gecenin alaca karanlığında 
(Greta) evine avdet ettiği uman, 
c suı (Kened) in iki ıaat ıonra 
ıeleceğiai söyledL Şaıırdım. 

- işi noksan yapmııını:a, de
dim, ben yalnı:a Miıter Corcu 
18rmek istiyorum. 

Greta, şimdiye kadar benden 
bu derece sert •• kat'ı bir hl· 
tap duymam.ıh· Buna ratmen 
bana karşı itaatinden kat'iyen 
faril olmadı. 

- Mister Kened, Miıter Corc 
cenaplarının emrile siıinle aarn,. 
meye gelecek. 

- Miıter Corc öyle mi •m· 
retti? 

- Evet •• 
- Siz Miıter Corc Ue f6rDt-

ttbıOa mn? 
- Tabii! 
- Size bir ıe1 ıordu mu? 
- Avdetimiı aebeblnl •ordu. 
- Ne söylediniz? 
- Bilmediğiml ıöyledlm. 
Bu ıorgularım, Gretayı biç 

memnua etmedL Sinirlendiğini 
bana hi11ettirmek istemiyordu. 
BOtUn bu sorgulan, muyaffak .. 
yeti hazırlam ' olmamın aururil• 
ııraladığıma hllkmediyor " her 
sualime naıikane cevabını •eri
yordu. 

- Şimdiye kadar Mister 
(Corc) un yanında mı idiniz? 

- Bir aaat yanında kaldım. 
- Ankaradald faallyetimls 

hakkında izahat •ermedinil mi? 
- Verdiğim ma!tlmattan Mi.e

ter (Corç) çok ıevindL ( •••• ) mu .. 
tahkem mevkiinin tahkimat plln
laraoı ele geçireceğimize tama
m n kail oldular Yalnıı en mO:. 
him bir zamanda iıimiıln baıın
d n ayrılmamızı lnıumıuı Ye 
hııtta manasız buldular. 

- Başka? 
- Kendisi sizi görmeden 

e\'vet bir defa Mist~r (Kened) le 
1'Örliımeuizi ıırzu etti. 

Mif:tcr (Corç) ile ne nklt 
g5rüıeccğiz? 

- O Mister (Kened) in, ken
d 'sin den alacağı talimata bağlıdır. 

Bntr n zekisına rağmen ca
ı·· • kadından istediğim malO
ruau tam men almııtam. 

Casuslar, her nedense, beni 
kendilerine ait ikametalblarına 
gotürml\yorlardı. 

Filhakika iki uat sonra Mı.. 
ter ( Kened ) ıeldi. Hayret lıbar 
edenk: 

- Apanıııan geldiniz, kat'ı 
bir IUıum Yar mıydı? diye ıordu. 

- Evet muhakkalıı lnzum 
glSrdOğUm Jçin geldim. 

- Plana ele r•çirmek için 
ne yaptınız ? 

- Mütemadiyen çalııtım. 
- Netice? 
- HenOı bir a'etlce alama· 

dık, maamafib. .. 
- Neticeyi almadan slıl bu

raya getiren 1ebep? 
- Miıter ( Corç ) ile glSrDı· 

mek llzım. 
- Bana ıöyliyemez mlıiniı? 
- Hayır! 
Caauıun hayreti arttı. Hade

kalarında birer yıldıı: gibi yanan 
gözlerini, bir mDddet için bir 
noktaya dikti. Sonra: 

- Bir tehlike mi sezdiniz? 
- Israr etmeyiniz. Belki hiç-

bir ıey yoktur. Fakat Miıter 
( Corç ) ile gtirOımiye mecburum. 
Ben buraya Miıter ( Ccrc ) u 
ıörmek için geldim. 

lıtanbuldakl ıebeke reisini g6r
mek için gösterdiğim ıarar mİlter 
( Kened) l ciddi bir merak Ye te
cesallH Hvketmiıtf. Verdiğim 

ı 
kat'ı ceYap karıııında, daha faz. 
la bir ı•yler ıormıya ce1aret ede
medi aadece: 

- Bu gece behemehal 16-
rUıecokmiıiniı? 

- MOmkUn oluraal 
- Bu gece gibilımenla mu· 

vafık değildir. Yarın ıeyal rad· 
delerinde bUyUkadadakl (yat) ku· 
lDbOnde mister Corç sizi madam 
(Greta) ile birlikte bekliyecek. 
Huıust bir yerde rahat ve tehli· 
keaiı konuıuraunuı. 

- Pek Ali .•• 
- Faaliyetiniz hakkında lıa· 

bat? 
- Neticeyi timdillk emniyet• 

le bekleyebiliriz. ( ••••• ) MOstahkem 
mevkılnln müdafaa eaaılarını gös
teren plAnların aslını ele geçir· 
mek için, •aziyeti tamamen ha· 
zırladım. 

Casus, buton allkasllo dinli
yor ve dikkatini yalm:a gözleri• 
içinde topluyordu. Ben devam 
ettim: 

- Bana Yerllen ilk yazife, bu 
kadar mDhlm ve mUıkOI olma• 
111ali1dL 

(Arkası var) 

Çingeneler Kıralı Karlos 
Öldürüldü 

Kırollarırıa allagan çingeneler 
Çtngeneleıln kıralı Karloı kırallarına muazzam bir cenaze 

geçenlerde Fran1ada NuYayyoa moraalml tertip etmlflerdlr. 
S!lr Sart kaaabaunda Hrarenıt:a Cenaze meruimine çoluk ço-
bır surette 6ldOr\llmOştO. Fran1a uk. kadıa erkek bllylk bir 
bnkOmeti, uzun tahkikat n~tice- c . . . 
• d çı k lı k tiJ' 1 Çıntene kafileal lftlrak etm1ttır. sın e ngene ıra nın a ın 

bulamamııtar. Kıralın parasına Meraalmde matem baYal~n 
tamaan 6ldllrtlldo;a zannedilmek· plınmıı •• karalın ceHdl, Çm-
tedir. Franu~a arabalarla seyyar ı•ae uaul •• taamllGn• tire 
tiyatro kumpanyalan fekliode huıu.ı bir •Jiaden 80Dl'a defne-
•• ~·•tacılılda a•çlnea ~reaeler dllm .. tir. 

Mart 5 
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BİKAYE 
Bu Sütunda 

-------------- Nakili: Hüs•gi11 Zelcl 

Adam Olacak Çocuk! .. 
Eıhaı: Erkek, kadın; Ali 7 J 

yaıında. 
Erkek, kadına - E, Salih 

dayı ile görDımek istemiyor mıım? 
Kadın- lıtemlyorum, dedim yat 
Erkek - Pek AIA, bon çocu-

• p alıp götUrllyorum. 
Kadın - Hayır, çocuğu ken· 

dl akraban arasına •okmıyacakım. 
O, benimle evde kalacak. 

Erkek - Bu evde sen mi hA· 
klmıin, ben mt? Aliyi g6tUrece
iim; 

Ali, buraya gel. 
Kadın - Hayır, Ali, gitme! 
Erkek - AH, babanın al>zUnll 

dinle, yoksa... ( Erkeiin tehdit 
eden hareketi ). 

Kad.n - Ali, bir adım atmak 
bedbabatlığında bulunursan, ev· 
Yelden haber ••reyim, bu, aana 
çok pahalıya mal olur. (Ali hare
ketsiz ve dilıiı: durur ) 

Erkek - Ali, beni dlnliyecek 
ıpiıin? 

Kadın - Ali, ıöylediğiml 
unutmal 

[Erkek, Aliyi tiddetle kolundan 
tutarak aaraar]: - Haydi bakalım! 

Kadın, Aliyi diğer kolundan 
tutarak, kocasına hitaben: 

- Sana olmaz, demedim ya? 
Kendi ailemin ananHlne t•vfi· 
kan terbiye verdiğim yanumu, 
Hnin hiçbir ıeyden haberi olmı .. 
yan akraban araıında unutulma
ıına mUıaade edemem .•• 

Ali, iki tarafın tazyikından 
aabrı tDkenerek: 

- Of, omuzları mi Kollarımı 
koparacak11nız. (Şiddetli bir ha
reketle kadın Aliyi kurtarır 
ye berabere• bqka bir odaya 
alderler.) 

Kadın, muzafferane, cebinden 
on kuruı çıkararak - Al, Ali, 
bunları una •eriyorum! Hayatında 
ilk defa olarak itaatlı bir eYllt 
oldun, aferin. •• 

Ali - T qekkOr ederim, anne. 
(Bir IAbzade, zemin katına açılan 
bUyllk pencereden aıağıya 11ç.rı· 
yarak çarııya koıar. Yolda, mll
kaYemetten Yal geçerek yalnız 
çıkmıı olan babasına teaadUf eder.) 

Ali - Babacıj'ım, bak, iıte 
seninle beraber e•lmeyl tercih 
ettim. 

Erkek, gayet memnun- Aferin 
çocuğum. Çocuklar, babalarına 
böyle itaat etmelidirler. 

Ali, ıafdillne - Annem, evde 
kalayım diye on kuruı YerdL Se
ninle beraber gelmem için koç 
para •ereceksin? 

Erkek, bu kurnazlığın mahira· 
•• olmasından dolayı mahz.ux 

- Annenden beı kuruı faz· 
la.( On bet kurut verir.) 

Ali - TeıekkOr ederim, ba· 
bacığım. ( Kafatmdan ) on beı, 
on daha, yirmi beı eder •.• İt ittir •• 
(Babaaının uzattığı eli tutar, ilkin 
akhna yeni bir fikir ı•lir. Birkaç 
ıaniye sonra) 

Baba, baıım dönüyor. Sen 
•• annem beni o kadar aara
tınıı ki hAIA batım d6nUyor, 
ayakta dur•mıyorum, dUıeceğim. 

Erkek endişeli - Öyle ise 
••• dönmen hayırla olacakl 

Ali - Hakkın Yar, baba, Allaha· 
ısmarladık, hemen eYe dönece
j'im. ( EY• geldiiJ s~man, anne• 
ılnl hiddetli bulur, dayaktan kur
tulmak için ) anneclj'lm, tasanur 
et ki. yolda babama teıadDf ettim. 
Beal ıorla glStDrmek lıtedL Hatta 
aenln Yerdiiindea beı kuruı fazla 
nrdL Ukin sana itaatsizlik etmek 
latemedim. tlemen, dlSrt nala. 
ıanı koıtum. 

Kadıa, d ... laal fDIUmweyerek: 

-Aferin, beolm cici oğlum. Anne
nhı yanuıu olduğunu iıpat ettin. 
Babanın verdiği on beı kuruıtan 
mahrum olmıyasın diye al Hna 
beı kurut veriyorum. Bak, ne 
kadar yeni.. pınl pınL.. Amma. 
•vvelce verdiiim on kurutu iade eti 

Ali - Gilıel amma, anneci· 
ğim, ben onları harcadım; bir 
daha bana para ·.erecıtin zaman 
mahıup edersin. 

Kadın, yalnız - Vallahi bu 
çocuk bir harika!.. ( Bir Hat ıon• 
rA, erkek avdet eder; kadın ile 
aralarında kat'iyen söz geçmez.) 

Erkek, oğlunu bir kenara çe
kerek: 

- E, baıın nHıl oldu, 
yavrum? 

Ali - Temamilo ıeçU, yalnıL .• 
Erkek - Y alnıı ? 
Ali - Bilmiyor muıun ? An

nem, senin bana on kuruı Yer
diğini öğrenince, hem evvelce 
sana itaat etmiyeyim diye Yerdiği 
on kuruıu, hem de senin •erdiğini 
elimden aldı. (Ağlar gibi yapar) 

Erkek - Vah, Yah 1 (Birden
bire ) al, yumurcak, yirmi bet 
kuruıunu, ağlama! ( kendi kendi-
ne) zavallı çocuk, benim ytızilm
den üıUldll. Böyle ıe1 olur mu, 
hiç 1 

Ali - TeıekkOr ederim, b .. 
bacığım. Fakat anneme hi,blr 
ıey aöylemiyeceğini va'det.. 

Erkek - MUıterlh ol oğlum.. 
Ali, kendi kendine - On on

. beş daha yirmi beı, beı daha 
otuz, yirmi beı daha elll bq. .• 
Komıular: 

- "Adam olmaııınf • diyor
lar. Amma, pelır laakaaa daYra
myorlır ... 

==RADYO== 
5 Mart Pazar 

fıtanbul - ( 1200 m. ) 18 111 
(Nihal Tevfik H.), 18.41S Orkeııtra, 20 
Bedayfl muılklye heyeti, !l.80 rra
mofon, ajanı Tt boraa haberi. ıu.t 
ayarı. 

Ankara - (1658 m.) 11.80 • 19.SO 
Ankarapalaa Orkeatra11, 18 • 18.40 
Alat urka saz, lb,40 - 19.10 gramofon, 
19.10 • 19.40 Alaturka uz, 19.40-20.10 
gramofon, 20.10 ajanı haberler! ve 
hava raporları. 

Braslh - (825 m.) 20 lntfhabatuı 
malO.ııı neticeleri, I orke11tra, 28 Berlln• 
don naklen aktam haberleri. 

Brüno - (34l m.) 20 Prağ' Ue 
Oııtravarıın koneerlerl. 

MUklakar - (3GO m.) 20 Orkeı· 
tra, intihabat haberleri, 28 koneer. 

Bükrcf - (894 m.) 20.20 Roman· 
)& musikisi, 21 Viktorya n Snvarlı 
lemindeki operet. 

Roma - (441 m.) 20.80 ıp'>r ha· 
berlcrl, 28.45 bahçede 1evgi filmli 
oporet. 

Prnğ ·- (488 · m.) 2Ul0 Kurtlln' 
den naklen kllçOk piyesler. 

Peıte - 1550 m.) 20.45 kfiçUk 
komedi, 22.30 Çıgau. 

Viyana - (518 m.) fO Orke11tra. 
Vartovaa - {141:! m.) 20.25 ko· 

nıe<ll, ~1 hafif kon ser, 22.05 halk 
konaori. 

Berlln - (163~ m.) 20 Orkestra, 
23.45 n ' voreu havalar. 

6 Mart Pazartesi 
Brculh - (8 l~ m.) 20.80 konser, 

21.80 eki halk ıarkıları, 22,20 geoe 
hnbor ori. 

Brüno - (341 m.) 20. "5 fl(Jt lle 
solo, ı.o.4~ ı otpourl, 21 rady ko
mcdi11i 

Bilkreı - (894 m.) 20 Romanya 
mue kısı. 20.40 gramofon, 21 salon 
orke traKı. 

Rom• - (441 m.) 20 haber ve 
gramofon, 21.45 h fif musiki. 

Put - (488 m.) ~O Ludmill• kf. 
Useslı den nakil, 20.20 lnglllzce derı, 
20.~5 ti.> atro ha\ıraları. 

Viyan& - (618 m.) Aorollna fe-
mtndokl opere~. 

Pett• - (51SO m.) BO.'° koH..-. 
Varıon - (1'1S ıa.) 11 ta Ardı 

oreraıı. 

&erlin - (1836 m,) 80 ~--ea 
df'ra, 2(). 85 l.nnıer 



3 Mart SON POSTA 

f aponya' daki Zelzele Faciasında 3 Bin 
(işi Öldü 6 Bin Ev Sular Altında Kaldı 

Tokyo, 4 - Resmi rakamlara 
••zaran ıon zelzele neticesİlld• 
1535 kiti 31mOı, 948 kiti kaybol· 
~uı •e 338 kiti yaralaamlfbr. 
5irndiki halde bu rakamlar 1'at'i 
detildir. ÔluJeriD 3000 ldfiyl 
bulacağından korkulmaktadır. 

Fellket Çok BUyUktU .. 

Tokyo, 4 - Arkumdan Jan
rın çtkıuıt olan zelzele neticesinde 
~lenlerin Ye kaybolanlar.o aran
~aıına devam olunmaktadır. 

Mllthlı bir kar fırtına11 •• 
tiddetli bir ıoğuk hUkUm ıUrmek
~dir. Ba haf, binlerce yurbuz 
~lınaenfa .efalet ve iatırabını art
hrmaktadır. japonyanın birçok 
terlerinde mlaalral•t inlcitaa ağı. 
"•mlftır. 

Zelzeleden blhaaaa Yvata de
l>•rtı manı çok mftteeHlr olmuıtur. 
ı380 kiti ölmftf, 696 kifi kaybol· 
llbuı Ye 276 kiti yaralanmııtır. 

Yalnız, Taro ye Toni .. hlrfe-

'iOO Bankayı 
~mana Düşüren 
'1ir Tek Adam 

Meıhur otomobil Amill Ford 
ile Amerikan bankerleri araaında 
•tnelerden beri devam eden mil• 
tadele, ıon aafhaaına yaklatıyor 

tibi. Bu 1&fhada, galibiyet F ord
da kaldı ve onu, amana düşllr
lbek için etrafma demir bir çem
ber çe•iren bankerler, nihayet 
F'ord'dan yardım latemek mec
buriyetinde kaldılar. 

Hldiae, bundan bir müddet 
•nel kaydettiğimiz gibi Ameri
lcanın Miıigan vilAyetinde bet 
)tlzden fazla bankanm morator
)om ilin etmeye mecbur kalma-
ılarile baı gösterdi. Daha enel, 
bu bankaların teşvikile, F ord fab-
tikalarının tahta iılerini yapan 
lınal6tbane amelesi ıre• illo 
•tti. Derken halk baakalaH litı
tQm ederek paralarım çekmeye 
l91ebbOa ettiler. Bu mrada Ford 
da paralannı istedi. Ondan, ey. 
•eli balkın paralarım almıya mD
•al\de etmeai,j ıonra L paruım 
Çekmeai talep olundu. t-Ol'd, ma-
Qeyrayı anlamıttı. Teklifi reddetti. 
Qunun Oıerine 500 den fasla 
bankanın moratoryom illa etme
•ine )(~zum basıl oldo. Şimdi, bu• 
lar, Ford'a mOracaat ederek ke• 
dilerine yı.ırd m edilmeaini lıte
-.iflerdir. O da 8,5 milyon dolar· 
bk bir kredi açmlftır. 500 ban· 
itayı amana düşftren bir adaml 

Bunun ne demek olduğunu 
kavrayor muıunuz'/ 

Zahire Borsasmda 
Dün Anadoludan latant.ula 17 

:•ıon bu~day ırelmlt, Pulath malı 
">85 kuruştan aatılmıtbr. Dlla bor• 
:•da afyon ftzerine bıru it olo ıu~-
l.ır. B.r kıa m Trakya afyonu 895 

~~~,931 Hnul mahaulü Hacıka, malt 
"""18 kuruttan mıaamele ,-armOftür. 

1'9117od• bir cadde 

l rlıldea 847 kiti ölmOı Ye bu ıehlr-1 
fer hemen hemen tamamile bar•p 
olmuıtur. Buralarda takriben 5000 
ey banp olmuttur. 

e Bin Ev Su Altında 

Bunlardan 30001 orkOI neti
ce.inde mahYolmuıtur. Bundan 
bqka 6000 eY aular altında kal· 
mlfbr. 

FelAket hurbanlarının ekaeriıi 
balıkçı ailelerine mensuptur. 
En &Uzel .. hlrle .. Harap Oldu 

Tokio. 4 - Kamiai felAketJ 
hakkında neırolunan resmi ra· 
kamlara nazaran 305 kiıl ölmOı, 
1222 kiti de yaralanmııbr. 201 
kayıp nrdır. 

4500 eY harap olmuf, 2000 
ev de ıu altında kalmıf, l 200 
bina kısmen harap olmuıtur. 

Orko:r; emasında ahaliden bir 
çop sahilden tepelere çıkarak 
felaketi oradan aörmUtlerdir. 

Kap Eoimo'dan bildirildiğine 

Efreıt Yoklaması 

Uerotıu Aek.,.llk Şub••ln
den: 

1 - 829 doğumlu yeni efradın ilk 
yokll\maaı n a l>a9lan dığından ma1'a'le
Jere gönderilen ceıp pu1Ulalanoda 

lslmlerl yaz,ıı olan eenan erbatJ1nın 

pueulalarda ya·rılı «f!nlerde 9ubede 
iabatı vül'ut O) loıuelerf . 

2 -· isimleri puıolacla bulunmı
yanluln yabancı olarak o mahallerde 

ikamot edeni r de ıı.ynı gGnde ıubeye 
mOraca.at edeceklerdir. 

8 - Hor efendfnln yanında ytınt 
DGlıaı bOviyet cfi7.danı bulunacaktır. 

4 - Herhangi bir mazeret dolayı
•i1I• ıube}e ,elemlyeceltler mubtan 
•r,a pederi Yatıtaaiyle ilk yoklama
elDJ yaptırab" llr. 

6 - llaı.iran 988 ntbayetioe ka· 
dar bu yoklaıoatarını bil& sebep yap
tırmıyanlar hakkında mükellefiyeti 

ukerlye kauununufL 83 Uncu mad

deıi nçbil• ~eza tertip edilecektir. 

* .. Yollu Aake .. llk •uhe•ln-
dena Şubemh. mıntakaaı dabilirıde 
8.4 • 823 d ğ ıınlu kın binıeUI efen· 

dllerdeı t:lm ehllyetnameyl bab olan· 
lar derhal ae·v..ed le ı.- eğlııdo:ı &cfüm 
ıubeye mflr caatları i l ıılunıır. 

ıare 5 kiti 8lmllş, b~ok klmıe 
kaybolmQflur. Fe!Akete uj'rayan 
iki mıutaka araamda feYkalAde 
ıOıel olan kumaalile tanıamıı 
Sabipko'nun t.mi de 1aylenmek· 
tedJr. 

Zelzelenin merkezi, Japon ta
kım adalarının manzara1ı itibarile 
en güzellerinden olan Kiognrzaa 
adası açıklarında olman muhte-
111eldir. 

Orkoz'a bu adanın 200 metre 
ilerlıinde bulunao bllyllk bir çu

kurun. aehebiyet wermİf olduia 
ıöylenıyor. 

10 torpito mubrlbile 3 deniz 
ta!y~reai Kamaichi'ye aBnderil· 
mııtır. 

Zelzele Çok Şlddelll O'du 

Budape9te, -4 - Budapeıte 
ı~l~ele iıtaayono Japon zelzele
ıım 5 ıaat nıOddetle kRyJetmir 
tir. Zelze!e o kadar şiddetli ol
muıtur kı ıelzele aletinin bir 
inamı kopmuıtur. 

Akliye Ve Asabiye Cemiyetinde 
Türk Tubabcti Akliye •e Aaabiye 

CemiyetJ aylık içtimaını aktetmiftlr. 
Doktor AJlye Hacaım .. dlmatda ıom 

•İf .llt k " ••k•a11ndan babaederek 
todn·iden aidatı netlcelerl iıab •l· 
mittir. Matbar Oaman Bey bir •Ak· 
romegalf,. Hk'aaı bakkanda tebligatta 

bulunmuştur. B• mllbi11a mevzular 
etrafında Nuri Rlftü, Fabrettin Ke· 

riın, lban Şlkrll, HG•eyin Kenan, 
Kono• Beyler taraflndan •Gnakaıa 
edllmlttir. Cemiyet dil derlemul 
mHeleatade kendi t•b••i dahll;Dde 

faallyette bulaosıııya karar ••rmiıtir. 

l.tanbul Ticaret w MlldGrlOğUnden: 
TOrk Debaglar Cemiyetinin 

idare Heyeti iotihabı 6-3-933 
pazartesi gilnO 1aat 10 dan lıyo 
kadar Kazlıçeşme'de C•miyet mer
kezinde yapılacağı alAkadaraoa 
iJAn olunur. 

Zll.ıl- Kartal Nufua dalreainden 
alujım nufuı . cüzdanıl e Ka c.ıköy 
Aıkerlık Şu e1ındeıı alrnıı oldutum 
aalreri te:ıke rerni kauen zayi eyle· 
dlm. Yenıslrıi alacaQ'ımdan •• dlerinin 
hükmii yoktur. 
Kartal kuaaanın Kurt kary .. nde 316 

dotu-nlu Recep otla Mu•tafa 

-------------·------------------------------------------ -
Gümrükleri lstanbul 

Başmüdürlüğünden: 
lıtanbul n Galata Gümrük bınalarile ambar n mUıtemi atı

nın ıabha muhtaç ve yeniden yaptırılacak olan elektrik tesisatına 
ait fenni keıifname, proje ve fenni tnrtnameyi paıarhkla acele 
yaptıracağ z. Keşifnanıe ptroje ve fenol ıartnanıen;n fenni olduğunu 
aelahiyetli bir re.amİ dairenin de taıdiki lazımdır. Bu ıuretle talip 
olanlar n elektrik mUhendiıi olduklar nı gö•terir vesi kalarıle ve 
yllzde yedi buçuk teminatı olan 37,5 lira i 1e birlikte p3zurhğa 
iştirak etmek iiıere 8 3 933 tarihli ç.nşanba jünU aaat 14 te L!af• 
mildfirlükt•ki kowiayou nıUracaatları. 

w ı::s iEi 

Resminizi Bize " Gönderiııiz, 
« « 

Size Tahiatinizi 
« 

Sögliyelim ... 
'RPsnıini7:ı lrnprı rı ı le ırö ı der ı"ı. l\11p1 n d 'l'e r t1 'Yfa ıı ~ 1, lı,. 

e 1 • A B. Sakin ve kısmen mah

cup ve çekin
ğendir. Temiz· 
liği ve intiza
mı eever, me
suliyetten en
dişe eder uıul 
ve nizam ha· 
rici io görmek 
istemez, gör
düğünü 'Ye hil
:liğini tatbik 

eder. Baokalanna minnet etmekte 
mü11tatni davranır. 

• 8 .......,. & Tetviklere uyulhk 
gösterir, ~.abuk 
kızar, olduğu 

gibi görünür. 
· ile, riya, ~e 

tabasboıu IJeo 
ceremez.. mU
cadele ve ml
nakapdan çe
kinmez. Duan 
inatçı olur. 

Hürriyetini tak
yit eden usul Ye ı ııeraaimden uzak 
kalmak ister. 

Bilardo 
Şampiyonu 

Dln1anın en m91hm Od bUlı
docua ahirea. Pariıte dllnya billr
do ıampiyonaaı için on bin puvan 
esan Dıeı inden karplap1ıtlardır. 
Maç yapan pmpi1onlarm ikiai de 
Franıııdır.. Birinin adı Edmou 
Derbin diierininld Rej Koatidir. 
Bu maç, reaml mahiyette olmak 
Oıere fimdiye kadar yapılaalann 
ikinciaidir. Zaferi kazanan Roje 
Kontidir. lık ma~ ite bandaa 
eili Mn• kadar enel Jin• Pa
ritt• 1apılmı1br. Karplqaa oyun
cuların biri o defa Vinyo lıminde 
bir Kranııı, &teki be Slouan 
adh bu Amerikalı idL Sekiz 
ala devam eden bu maç Ameri
kalı tarafıadan kazauıllDlfb. 

lhnaoya'nm Talep!erl 
C.aewe 4 - Alman harldye 

aasan Fon NlSrat psclatı makalede 
AJmany•n•n emnlyet n Hl&meliDlD 
tehdlt albDda bulundutunu, Almın
:ranın pek J•kmda diter d•Yltıtlerin 
emnO •• &metın• mu.dil bir ta.epte 
balunacatını, hukuk MilNYAb l•ôye• 
cetınl yaamakbciu. 

Fon Nörat natlce oluak .li7or 
ki : Alaıaoya emDil HIAmet• alt 
milzakerelerin baıka 7ola aapmHına 
mUıaade etmiyecektlr. ÇGakG aabır 
n tabammfü ıonuna gelmlttir. 

SON POSTA 
YeYml, ~lyul, Hanclie Ye Halli 

, ......... 
ldarea tıtubaı • bkl ıa,tt7eı 

Çatalret•• ıokatı aa. 
Telefona lataobal • aoaoa 
Poıta kaıuıw Iıtanbul • 74t 
Telgralt latan bal SONP08TA 

ABONE FlATI 
T0RKIYE ECNEBi 

t 400 K... t Sene 
7150 • 6 Ar 
400 • a ,, 
t&O • t .. 

litCıl(r 

•400 • 
800 • 
300 • 

Gelen evrak geri wertımu 
U&ola.rdaıı mea'uliyet ahnmu 

ce•&p için mektup! ara (O) kunııl•k 
aul llheıl lbımdır. 

Adreı detlttlrllm"' (20) luan,ıur. 

G•ı.et•mlade çılı.•D rcal111 .. Jaai&ru 
bOtlht 1'•lıJ•n ••bf111 •• fU•l•ıabe 

alttı.. . 

7 lzmlrd• Sadull•b El. Zeki ve 

razı olmu. 

• 

acuJ.Jür. Teh
likeli oeyler· 
den uzak kal
mak iatemez, 
anı tatlıdır. 

Arka daşlarilc 
pkalaoır. Ko
nuşma ktan sı-

kılmaz. Eğlen
.:..elerden mah-
nam kalmıya 

a All Fu•I B• ( F otoğrafınıD da· 
cini istemiyor.) Göründüğü kadar 
saf ve .llkayt değildir. &r ,eyi 
öğrenmek için hareket eder. Ho
ıuıiyetleri hakkında r~nk ftrmek 
istemez, parayı sever, menfaatle
rini nef: int hasreder. 

• • 9 A.M EL (Talelle) (FCJColrafının 
dercini istemiyor.) Serbett tavur· 
ludur. Fikirlerıni Ye haklarım 
müdafaa etmek ü~re mücadeleci 
ve münakı~cı olur. Kendisine 
ehemmiyet verilmesini ister, bir 
işte INl§ olarak çalıpnaktan haz
zeder, şöhret ve ikbah &ever. 

Heyeti Umumiye llAnı 

Milli Reassftraııs 
TUrk Anonim Şirketinin 

Al•IAde Haellk laiaedarbr heye
ti umuml7Hl ... aıcla 1aaala '•na .... 
JI mGaakerata dah il bulunan muat 
bakkında ıörGımek •• karu iltilau 
etmek Gzere 30 Mart 1933 tarihine 
mO.adif Pert•mbe pi Ma 16 da 
Ankara'da Tilrkiy• it B.1•lıaaı Umu• 
MGcliriyetl biaaaa•d• l~lma edecelt
tlr. Şirket eH• 111alr•••leaemHl ma
eiblnee heyeti umuml~eye İftiralı 
edecek olan bi11edar:Jarın b&mil ba
luadukları hiaM Hnetlerinl ••ya bu• 
nu müıblt vee&.lkl içtimadan Ur haf· 
enel Ankara'c!a Tlrld,.. fı Banka· 
taıına, latanbul'da it ffaDında Şirket 
maamel&t mulıezioe ... dl ederek 
mukablU•de dCUaaliye kutlan •im .. 
ları lbımdır. HiHedarların raua:ry•• 
olan uat Ye l'tlDde Anlrara'da bu· 
lunmalan liln olunur. 

Ruznamel mUzekerat 
1 - idare Mecllal nponunm o· 

kuDmaaı, 

2 - BU&n~o, klr .,.. Karar hea.a• 
banın okwımuı, 

3 Murakıpler rapornaa okun· 
maa•, 

4 -Y akardaki ••dtlelerde yaalı 
evrak .... Y••aikln ol&unn aUDı 
mot .. kip bu •u.ueta •• h
mettilOn teyzlj hakkında mO
ukere lc:ruile kuu lttibaJ11 
ye idare Maclııd auaı Ua 
Murakıplerln v• müdürler 
heyetinin ibra11, 

6 - 3 Ma t 1932 tarihinde top
lanan bbaadarlar be1etl 11-

mumiyHince tadili kabul o

lunan firket eaaa mukavele· 
namuinin 47 inci maddHI 
tadllltını• lcra •eklllerl he• 
J•t ne• kabal edilmedifbtlm 
hey•tl umumlJ•J• ibl&jı, 

6 - Şirket .... •ukaYelenam .. 
ıınh 24 üac8 madduiae 
tevfikan k ur11 iaabet eda 
Mccl • ı.a.,.. asalan yıııri•• 
yeo n ~rlnln intihabı, 

7 - Murıtlup (n tlbabı, 
8 - idar• M clta ı ile mura 1 apl ... 

rin 1933 HnHI bakla hu~una 

Zay 
• ktırl ık 

teap:tL 

ıı erı } oktur. Mt> t'.an: 
ı u tf oğ o ı .t 

aon Post• Matbaaaı 

...,ahtbı ı Al Ekrem 

Nep•yat fo .. uril ı HaW LA fi 

• 



Fevkalade odalar 
3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'da ANKARAPALAS Çok ıf.:;~r~~nzili 
Şarkın En Muhteşem Oteli 

Amerikan bar Lokanta-Oyun sa'onu-Danslı çay.-Hususi salonlar-Kalton-Band orkestrası 

lstanbul Posta Ve Telgraf Baımüdüriyetinden: 

Muhterem Halkımıza: 
Adi •• taahhlltlft harici •• dahili mektuplar içine para ve .air 

laymetli evrak ko7ma711m n koymamalanm muhabere ettiklerinize 
bildiriniz. ÇGnld bualarm dyaa halinde TDrk ve Ecnebi poıta 
idareleri mea'ullyet •• tazminat kabul etmediklerinden bqka hari
c:Uer içla a lnderealer baklanda (TBrk para11nı koruma) kanuauaa 
tewfikaa takibata aclllye dalal yarıılır. - ------------------------------------------GRIPE TUTULMA YINIZ 

Her aabalı bir kap 

NEOKALMINA 
AlcLjınızda 

VGcudanuza srlpe karta ea kanetll ailllu vermit olurauauı.. ıvı,aoyi 
ve kalbi kat111ea 1ormu. e Ye t2 kqelik kutulan ieteyinia. 

i il 1 l.taabal Belediyeli llinluı 
Emin&ril T .. idlk itlerine ait 2 lapz kahn 8-3·933 çarpmba 

slnll ıaat ond.a Fatila at pa:aannda mtltayede ile ıablacakhr. Al· 
mak iıti7enleri• o sOa orada bulunacalc memura mDracaatları. 

~ 
Fatih temizlik itlerine ait 3 beyılr bir katar 8 • 3 .. 9M çar

pmba fllnD uat onda Fatih atpazannda mlzayede ile Ablacak
br.Almak latiyenleri• o glln orada bulunacak memura mllracaatlan. 

Milli Türk Seyahat Acentalım 

·ı ur kıy ede 19..:5 l.oe uıut:aıei ll ıi ~u._, Ş'.! ~ · b .. t l::vı 
ISTANBUL, GALATASARAY, Telefon: 44914 

Seyahate çakarken lı için, Zevk için, NA T TA dan 
bilet almak demek, Daha Rahat, Daha Ucuz, Daha 

Zevkli Hyabat etmek demektir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Kqifname •• prtaamul mucibince Ciball ambarmın deniz 

cihetindeki aemlnba aoadam Japılacakbr. 
Taliplerin .. rbaaae Ye keıifnameyl ı&rdllktea aoma paa.rlıta 

iftlrak etmek la•• " 7,5 teminat akçeleriıal blmllen ı ı • a • 9M 
eamartul flbll 1Ut 15 te Galatada Alam Sah• Ko•layaauaa 
•lracaatı.n. 

Faydah bir ilan 
K11 devam etmekte 

oldu;undan ı 

BEYKO 
Ticarethanesi 

KORK 
mantoları 

eıkial gibi 

8 Taksitte 
aatmaktad.r. 

J. BEYKO 
latanbul l(ürkçn 
Hau. Tel. 2 16S5 6m _______ , 

TAViL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

~S~p~~!T 
Pazartesit7de Sirkeciden ha· 
reketle Gelibolu, Çanakkale ve 
lzmire azimet ve Çanakkaleye 
ufrıyarak avdet edecektir. Yol· 
cu bileti vapurda ela verilir. 

Adrea: Yemiıte Tavilzade Muı· 
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 

:W-ELEFUNKEN 343 
Bu tanınmıt Markanın piyasaya 91kmaHe 
Radyo aleminde mUhlm bir yenlllk dolmuttur. 

Telefunken 343Ataltd9kl ,.nUlklerll• ken• 
dini g6atennlftlr ı Parutt. klH'fl aprtı ot
,...,, kencHllOlnden Padlnı•• dDzeltm..,, 
Çerçeve Dz_.nde a.tu,onl8n cloONdan 
lloifVY8 •Jdınhk olarek ,,....._., bir tek 
dDOme ile kullantl ...... , JGkHk konu .. na 
Elektrodlnamlk olmaaı, ayırma kuvvetinin 
yUkHkllOI, ..aa iadesindeki tabllllk. 

TELEFUNKEN 
BOURLA BiRADERLER u Ş• nSATIE MACAZALARI 

T~QKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--b~'2 


