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ALMANYA YİNE KARI ACAK 
Hitl~rin K~z:ındı~ ~k- Silih F abrikacıları Dünyayı 
serıyet Kafı Degıldır . Muharebeye Sürüklüyor 

Reylerin Yüzde 44 Ü Hitlere, Yüzde 
11 iDe Komünistlere Verildi Diktatörler, Muharebe Fitilini Ateşle-

e.,un6 (Huma!) - Dua ... k 1 • El s· 1 E l d b.tı bntnn Almaoyada uhreYI bir me çın ır ig.., i tmiş er ir 
ınk6net içinde bqlıyan Ra7Jıita1 
lntihabab öğleye doğru tlddetl•... Parla, ti ( Huaull , - Slyall ( 
mlı •e öğleden ıonra birçok ... ehemml)etl hıb bulana• ıuet.. il ~ _., 
•trJerde fevkalade btdiHlerlo ka- lerln diplomat muhablrl•rl ıoa ~l; fr/l'~ 
rıiık olarak akıam aeç •akte ka- gOnlerln mOhim hldiHl•rlnl tahlll · 
dar bUyUk bir heyecan havan ederlerken mUheyyiç lfııatta bu- . W 
içinde devam etmlıtlr. Bllhaua lunuyorlar. Bu lfpıııt araıında , . .J. 
akıama doğru intihabat mllcade- ıillh fabrikatörleri namın• yapı• rNl~lk~• 
IHI, her tarafta tiddetlenmlıtlr. lan gizli teıebbtıılere alt haber-
Millt fırkalarla milli teıokktıller, ler çok tayanı dikkattir. Teyit 
LUrriyet müdafilerinin 't'e ıon za• edildfğlne göre, maruf ıillb ko-
lllanlarda ıiyast arbedeler esna- miıyonculan, AkYam Cemiyetinin 
ıında maktul dOıenlerln mezarla· me1aiıinl lnkıtaa ujratmak Ye 
hna çiçek ve çelenk koymuılar muharebe ihtimallerini çoğaltmak 
Ye ıece de " MilleUn uyaoııı " gO- için ıizllden ıizliye harekete 
Dllnll kutlulamak için bUynk f.. aeçmiılerdir. Bu sebepledir ki 
aer alaylan tertip etmltlerdlr. muharebe ılllhı iınal ~don fabri-

Bqvekil M. Hitler Könlıberı kaların hl11e aenetlerl ıon glln• 
tehrlnde mUbim bir nutuk 1&71.. lerde yllkıelmek lıtldadını ıö .. 
•ittir. lratilıaptan sonnı hllgiilt bir rol og• termlıtlr. 

Berlln 5 - Komtllllıtlere kar- nıgacalc olan Katolik 1' rrkaı lide,... Ll 5 S B 
/erinden eski baJVekil M. Briinniı yon, - ahık Frantıı BfY .. 

tı açalan mUcadeleye deYam edil- kiU M. Heryo "La Demokrır" ga-
••kteclir. BolteYizme kartı. a111ı mDteallik bir takım rl•al• H leY· seteainde çok tayanı dikkat bir 
ıanıanda Avrupa namına da. mO- balar ele ıeçirmlıtir. makale neıretmlıtir. M. Heryo bu 
Cldele etmek yazife1inl tızerlne Berlin, 6 ( Huıual ) - lntl- makaleainde Almanya ile ltalya· 
alan Alman bnktimeti, 1anlıt ve babat akıam geç vakit hitam nan Franaaya karıı aldıktan 
hayal mahıulll haberleri tekzip buldu. Umumi taınif henllz bit- taarruı yaziyetlnio gittikçe art• 
•bnekle uiraımaktadır. Bu ka• memekle beraber muhtelif fırka· makta olduğunu a6ylemekte ve 
biiden olarak dun BaıYeldl Hitle- ları verilen reylerin miktar ve Franıızlarıa bu •aziyet karııııa-
re ıuikaıt yapıldığı Ye Hitlerin niabetl beaap edilmiıtir. Bu he- da çok uyanık olmaları llzım 
&ldüğtl hakkında uydurma bir ıaba göre Hitler fırkaıına geldiğini ilave etmektedir. Sabık 
haber çıkmıştır. 3,479,000 kiti rey vermiıtir. Bu baıYekil İtalyanın Macariıtaoa 
· Berlln S - Zabıta, ıosyal d.. ıuretle Hitler umum reylerin aattığı ıUAhlardan da bahsederek 

rnokrat fırkasının merkezinde yllzde 44 llnU kazanmııtır. Geçen bu iıte AYuıturya demiryollan 
•raıtarmalar yapmtf, intihabata ( Devamı 8 Uncu sayfada ) mtıdUrOniln muazzam bir komedya 

AmerikaBuhranının Tesirleri 

J 
' ı. · . , 1 ' 

:~ l ,.·~J .... 

lzmirde Geri Amerikan tütün kumpanyasının bina•• 

Amerikada mtltblı bir pua uya da kıımen tesir etti~I haber 
bqbranı bat g6ıterdi. Bnton bO- vermekle iktifa edecefiL Filba-
rtık bankalar moratoryom ilin klka allkadular Amerika buhra• 
•ttiler ve kapatbJar. Bu huıu•ta aının piyaaamızda kıımen mOe11lr 
ltugtın beılocl uyfamızda tafalllt oldutunu söylemektedirler. Ancak 
butacakıımz. Fakat bla burada dUn pazar olduju için bu tesirin 
Amerika buhrantAıa bi&l• pi1a- (Duamı 8 iacl aarfada • 

Rus yada 

Mukabil 
ihtilal mi? 

Moıkova 5 (A.A.) - Siyaıt 
ıubenln neırettiğl tebliğe ıöre, 
Ukranya, Beyaz Ruıya •• ıimall 
Kafkaıya ziraat mantakalarmda 

Ziraat Halk Komlıerliğine men· 
ıup bazı mUuHıelerde Sabotaj 

•e mukabil ihtilal teıkil&h ortaya 
çıkarılmııbr. 

Bu teıkilAta bir k111aa emlAk 
ve araıl aahibl devlet memurları 
da dahil bulunmaktadll'. 

Bu teıkllAt trakUSr ve alrrat 
makinelerini tahrip ederek araaiyJ 
mabıulıOı bırakmaya çalıımakta· 

dırlar. T ıvkif edilenlerin miktarı 
10 ldtly• balit olmu4tur. 

FranM1tla meılıar alltilıçı $nagJerln talıt,llHıltir fo.6rlluuı 
oynadıtmı yumakta · •• ı&yle ı 111• hakkında merak Terle! blr-
demoktedlr: takım bilgilere ıahip bulanu7oru1. 

" Bnton bu manevralara karp YugoılaYJ•'Jl labUAle utrat-
aulbu korumak, dlln dnıma nunu mak için birtakım m11al ıorfe-
olan bir hDkOmetln relai bulunan dUmft oldutu zanamı verecek 
AYuıturya Baıvekill M. Dollfuu' allmetler Yar.,, 

un 't'aaifeaidlr. M. Heryo bu ıon cOmlufle · 

" Tayyareler " veyahut " Ar- ltalya'ya lbDytık bir taı atmakta 
navutluk ,, me1el11l denilen me· ( Duamı 8 inci Hyfada ) 

•• • 
Bir Kişi Oldü, iki Kişinin 

De Kemikleri Kırıldı 

- Be herif.. Kartımda ne 11rıtıp duruyorsun ? .. 
- Ş.y efendim ••. Tam kanmla kıvıa ederkea 1akalaclılar da. .• 

ı .. 

• 





1 Mut 

Mıindericatımızın çoklu
t undan dercedilememiı
tir. 

Hitlerin Kazan
dığı Ekseriyet 
Kafi Değildir 

( Bat tarafı ı lcoi Hyfacla ) 
laUbabatta HitJer fırkuıaın ka
ıandıta ek1eri1et 1Dıcle 3T ldL 
Soıyal Demokratlar bu .. fer 
daha fala ebfri1et temla el'ı
lllltler •e aldıldan ftJ alabetl 
rlıde 17ye çakm•ıbr. Komllaiat-
ler enelce Jlllde 19 a.udak· 
ları halde dllnkl iatllaapta bir 
.ıktar kaybetmek ıaretlle Jhde 
11 kuaaabilmiflerdlr. lıhrke• ka-
toUk •e Halk Fırk .. mllftenk• 
rlıde 14: MiW Alman fırkalı ,e.. 

.. 7, bariıtiyaa aoıyıllltl• Jbde 
1,3, demokratlar )'izde 1,2 mlk-
larıacla rey temla etmlflerclir. 

Bu neticeler kUfımncla Hltl• 
fırkuınm yalna bqıaa ..... 
"• klfi bir ekaerlyet teQala etm .. 
dlji meydana çakmaktadar. Şim
clikl tahminler• stre HIJal de-
llloratlarıa, diler fırkalarla 
Ye bilbaua eakl Baı•eldl 
M. BrUnoingin mınıup oldujıı 
lllorkH katolik fırkuile bir blok 
raparak ıiyul •uİJetl ••• alma
ları kuYvetle mubtemelclir. Ba
llunla beraber yalan bir lıtikbaJ. 
de yeniden feYkalAde hldiaata 
intizar edildiği de a6ylenebillr. 

Netice 
Berlln, 6 - intihabat laakkm

cla rece yarı11ndaa ıoara aaat 

1~2,30 da alına neticeler fUD9 
.. rdır: 

Hitler fırkalı 15,898,200. 
Soıyaliıtler 6,576,300. 
Lmtıniatler -4,487,700. 

~~ "'°" .... MilliyetperYerler, 2,838,200. 
Bavyera halkçıları, 1,206,aoQ. 
Hırlıtiyan H17allatler, 357,200 
Demekratlaı 408,900 t•J al-

llllflardır. Praqa Diyet Meclill 
lçl11 7apalan intihabata alt olarak 
.. at 23,30 da ...... c111.. • .. 
•ıklcat latatiatll• auaraa claı 

Naıller 2, 146,400, Soayal d .. 
lllokratlar 791,900, Komlalatler 
'135,500, Merka farba 727,800, 
Naıyonal ırupa 493. 700 Harlati
)ıa aoıyaliıtt• 62,400. Demok
'•tlar 42,100, lktıaat ftrkam 36,000 
••1 kaıaamıılarchr. 

Bir Teberru 
._

6
;Atlna. 5 (HU1811) - T1rld1e 

'""ri Eail Be1 Harldı• Nama f". Mlhalakopul090 sl1aret ederek 
"•et Pqanıa Yunan barp ma
ltılert aand.tıaa Dç ylı TDrk 
lirua hediye ettijial bUdirmiftlr. 

M. Mihalokopaloı lamet Pqa 
l-laıretlerlala ba nezaketine laa
rıretle teıekkDr •tmif •• Yaaaa 
efkara umumiyetinin de bu n._. 
kettea fevkalade mltebaulı n 
lllemnua kalacatuu beyan .,ı .. 
llllttlr. 

Seyyar Ticaret 
Y azıbane ablbl bua ticaret 

"'babıDın ıoa ıamanlarda yaııha
"•lerlnl kapayarak n Ticaret 
0daı:ndakl kayitlerlnl ılJdirerek 
liıli ticaret yapbldarı. bunua 
t-.aıannın kah•elerde çabıtıklan 
-.alarınıa da poata kutulan •a

•ıtaıile muamele yaptaklan anla
f1,l1n11tır. Defterdar Bey mtlteab
"'Üerin yaz ıhane tutmak mecb11· 
tl:retinde olmadıklarını llylemlt'I ·. 

Tramvaydan OUfUnce ..• 
"- Ahmet iaminde biri Edlna .. 
tı P•daa Sirkeci1e plmekte olan 

._"•Jclan atlamak iaterken 
~aıeaeaiDi kayb•derek d ... 
>~ 1 •• batlaclaa tellUlıel auntte ............ 

r-R--es_i_m_h-.Mı--a_k_a_le ___________ ....._ ______ a_A_ı_~-m-ak--a ...... ] 

Y••k• kollannıll ............ 1 Yemektn •nra bhn lpHIDIL I Abıılaa ..,._ laaaalana uyab 
Çlakl klçlktuwl ı,ı. a1a....- Çlakl uld Wr alatkaala.. tulrl IHrlade • bG,tlk nll .,..,. 
11aıl4lar. albada••••• 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Kontenjan Yerine Devlet
lerle Anlaşma Sistemi 

ilk T em~slardan Müspet Netice Alındı 
ANKARA 6 ( Huıuı1 ) - Koaten}•• uıallnlha 

J••at yavaı terk edileceği •• ba aıul yerine en 
ziyade mulıan mDaaade deYlet usulll tatbik edil .. 
celi a&yleamektedir. Koateaju usulll daha bir 
mDddet baki kalmakla beraber keadllerlle ulatma 

yapılan de•l•tl•re mlltekabll mllaaadeler ı&terllecek
tir. Her de•letle ayn ayrı ıllmrtlk anlatmalara 1apala
cak, bu aalaimalardan aonra kentenjan belki de 
çok amahdut bir tekil alacakt r. Bu huuta llk t .. 
mular bqlamıt. Amerika •• l.puya Ue 1apdaa 
temulardaa mDıbet neticeler almmıfbr. 

Sofçuluk 
Bu sanabn ihyasına 

Çalııılıyor 
Ankara, 6 (Huıul) - Ticaret 

Odua k•palade ADkaracla bit 
almrlk ldm1ahan..ı aplm• 
temennlalae, l.tanbuldu Aaka
raya ı•lea mallaıclaa muamele 
Yerıtal abaırkea nakil,. bedeU. 
ala buap edilmem..... karar 
•erllmif, Aakara11111 muhtelif 
1erlerinde açdacak puarlar ko
nutulm111t tofçalata U.,... lçia 
blldmlerla, ankatlana n cila 
aclamlanma aof blalt Y• clbbe 
sı,..ı...ı temeanl oluamqtar. 

Feci Bir Kua 
l..lr, 6 (Huıull) - Mebruke 

lımlade 70 yapacla blr nacl 
kadın tberbae lamba demlmek 
IUl'etlle , .... , •e almDftlr. 

Sürp Agop Mezarlıja 
T .. ,a Malakemeal Slrp Asop ............ e.ıec11,.,. aidlyetilN. 

patrlldaaneala claY& hakla olma
datana karar •--ittir· 

Y unanistanda in- J 
tilıabı Venizelist-
ler Kazandı 

8 at-.1) - Bltlba 
Yaaalltancla dıa a&ah wkea-
dea bqlıJaD intihabat ıllk6aetle 
deftlll •tmiftlr. Alman neticelen 
ıar. V enizellıtler eberiyet ka
aamqlarclar. Bltlla •ubaclrler v .. 
abellatlere reyini •eradtlerclir. 

Ankara Belediyesi 
Hükumetten Yardım istiyor 

Ankara. 8 ( Huuı) - a.ı .. 
dlyemb 933 bltptlai lauarıa....,. 
br. Bltce••· 833 Yarldab 750 
bla llr•JI .. çme••ktedlr. e. 
para Ue ,.wr W...tlerlal slr
mlye lmkla ol•acLlt lçla lalkl
metla BelecllJ•P Jardam etm..ı 
lltaecektlr. 

Çoruma Gönderilen Mevkuf 
lsmlr 8 (Huatl) - Eaaa ... 

...... yldDCI•• meftaf bulaaaa 
ICartıyaka imamı AU Efendi 
Çoruma pderllmlttlr, 

Tek Kitap 
Yeni Usul Bu Sene 

Tatbik Edilecek 
Ankara. 6 (Huıuıl) - l.tu

bal kitap~an Maarif V ekilinla 
ramacla bir aaattu fula kalmar 
lardır. Ba aiyarette V ek&letla 
tek kitap uulD bakluacla Yerditl 
karar hakkında kitapçılara izahat 
nrllmif Ye tatbikat etrafıada p 
rlfllmllftlr. 

Vekllet Tek kitap lçla bir 
propam çlımittlr. Ba proıra• 
b.. ıenede tahakkuk edecektir. 

ÔnllmD•deld derı 1eaubıde 
yalaaa tarila •e Yartblll(ill a. .. 
rlade tatbikata bqlanacakbr. 

Cavit P1- Vefat Etti 
16 ıacı farka ka•aadem Mir

Un CaYit P• eyyeJld ıece nfat 
etmiftlr. C.aaseli baflba kalclı
nlacakbr. ----

Çamqır Çalmıı 
Sabakah Sadettla Fatih ltfa

IJe papa üraclma alt Ye k..,.. 
tulmak için ltfal7e ıaıajı cİYUıa
dald araa,a uala olaa çamqırlan 
plarkea 1akalaamııtar. 

Beyoğlu Defterdarlığından Bir Odacı 
ile iki Rum Tüccar Tevkif Edildi 

S.7otlu defterdarhtanda wkubulan defter ı Tetlceabade ele ı•çlrilerek ıubeye ı•tlrllmlftlr. 
qarma tahkikatı ikmal edilmlf. defterler baluamUf, lccarlar bu defterlerle yDs bia liradan f•zla 
Y uuf lımlnde bir odacı ile yani •• Yorıi iambacle İeza •encekleriol aala11nca odacı Yuaufa befylls 
iki Rum ti • ı.ıercfir. lra para Yererek defteri çaldırmıılardır. Dit• taraf· 

ccar yakalanarak adli1e1• ••rllm.,. • tan bu alrkat mealeli Gzerlne tahkikata ba1h1ulkiad 
Çalınan defterlu Yorıi Raka •e Yani Raka tube memurlarına da 1504> lira rlı•et teklif edllmlı 

lamln~• iki tllccara alt 160 bin Uralak dro aıu.. memurlana lbban lbwlne bu paranın lJÖo Jlra11 
meleami tla!•rea defterlerdir. Bu defterler Ma~y• Yerilirken clraıllmeıhut yapılauıbr. Bu huıuıtald 
ıubeelne Yerılmemlf, ıizleamlf, yapdaa tabamyat tahkikata de•am edilmektedir. 

/STER iNAN /STER iNANMA! 
Çla • Japoa laarbiala Yerdltl ••rlp aeticelu oka• 

4ar çoktur ld bualard•a lldalal burada 1aulı• ı 
1 - Japonra Anapaaıa bGtOa aillla fabrikalanaa 

mlhl• mlktatda to!• mltnlyoır, eepban .. tlfek n 
alr• 11marlam1fbr. Çla •ıkt•etl •• ba fawialara 
elparlt ••rm•k latemle. fakat fab..Ucalar aaak Japon 

lalk6metl laHabaaa talattaldaraaa, it .. aeclea ••.el 
real bir aiparft kabul eclemiyeceklerlal blldlrmltlordir. 

1 - l.alltuecleld ••••ucat fabrikalara unle• 
Çlae ı.tiuallerlala Jhcl• altmıı betini .. tırorlarda. 
Muharebe d•layı.tle bu Hbf ylacle bet• dltmlftlr. 

lSTBR iNAN ISTIJtf INANllAt 

Günden Güne 
Alimleşigoruz I 

--------- A. E. --
Şu Çin • Japon ibtiJAh bir 

mllddet daha de•am •ta< U.e
dea çakbtamıı gllndea beri ted
ricen lillne ekalle adara 7aklqaa 
umumi cofrafya maltmatımızın 
yaYq yayq yenldea tuelenecefl 
mulaakkakbr. Vakıa Aıyanı11 
tamamen prkıada koca bir Çia 
~•Yleti ~alaadataaa laeatb uaut
mut detildik. Fakat ba Çla cleYI .. 
tlaha bir keaanncla bir Şapey, Wr 
Şannua balaadutaaa lwapmla 
billyordak? Halbuki, bap m...ıar 

- Japoalar Uelaol) • pdller. 
Veya Kalloa'111 alcldar deallcll 
mi ıaılerimlzla hlDe llMlade 
dumanlua tlten bir .. lalr ,.U.. 
1or, fibidir. 

il 
Çia Japoa lbtlWıadaa bala

Hderkea habnma bir ecnebi 
profellrl De bir ecnebi ıabitlnba 
lalmleri ıelcll. keadl k•dime: 

- Prof ... Hadamaa De Boa
doureak'ia kalakları pal .. n. cle
cllm. Filbaldka geçen••• tam ba 
zamanlarda Çln'IUerle Japoa'lar 
botaılqmıya bqladıldan samq 
bu lkl zattan birili ka•ıaya m. 
hayet ••rmek lçlo bldite mahal
line beynelmilel bir poU. mnfre. 
aul glnderilmelial telcllf etmiftl, 
&bora de ba beynelmilel kqwı
••tin kamandanlıtıaa talip ol
•Ufbl. 

Bilmem f6nlllll polla balana
mayacap lpa midir, nedendir, 
teklif bir tirli aetic.ı...emedL 

* Aradan bir Hae ıeçtl •e 
ka•ı• Çinin cenubuaclu fimallae 
alra1et etti. Ba ıidltl• 1akmcla 
merkezini de ı.,.ı edecektir. 
Salla taraltarlaruwa ba alttikfe 
bllJIJ• 1anım karflllllda ,.,. 
bldara ile kollanm batla1arak 
aeylrcl kalmaktan ibarettir. V akaa 
Ak•am Cemiyeti iti tetkik etmlr 
tir, Japonları bakam buldujıma 
l&ylemittlr. Fakat kime dlal .. 
tinin. Heriflerim 

-Jehol'e pdik, Jellol'de ka
lacatıd dan bqka bir .. , .a,ı .. 
dikleri 7okl 

K•cffmld aldatma1ahmı 
Vul1et pdur: l.ter japODJ& 

olaun. later Paıagaay, bir mWet 
harp etmiye karar nrcll mi oma 
ba UIDIUDdan YU ·~·bilecek 
bir kunet 7oktur. Belki iç d&t 
uır ıonra olacakbr. Fakat buıla 
için bu, bayleclir. Blaanale,la 
kucll he .. bımısa Çla • japoa 
lhtlllfmdan lltlfade etmeli ı 

- Hamol ceap llter .._ 
lallaa ..ıtlıl auillatuu dalma 
laabrlamabyıal ---Portakallar Ucazıa• 

8a ... e .. hrl... Dert1ot. 
Antalya •• aalr yerlerdea ldWl
yetll mlktmrda portakal ıelmiftir. 

Menim baflaaıaaadan but&
•• kadar ıelea portakallana 
mlktan 13 bla -c1a1ı ıeçmek
tecllr. 

his aallflnda aandalt 7 llraclu 
muamele g&rea portakallar, •• 
ıtnlerde aiti liraya kadar dlf
mllftlr. 

Yangm Naıd Çıkar? 
Kumkapıda oturan Mad•m 

Arabinin balkonda yaktıta man
ıaldan ııçnyaa laYllcımlar çap 
tenekealnde bulanan kltıtlara 
dDtmDı ye 1angın çıkmıtbr. Fa
kat derhal llndOrlllmDttllr. 

Müsamere 
Türkiye Tariaı •e otomobil 

kulllbtı Tnrk • Yunaa pbui ta
rafından dl\n Mabimcle blr çay 
ıiyafeti .arilmiftir. Ziyafette da
Yetli olarak Vali Muhittin beyle 
Yunan bq koneolom M. Ka,..Ua 
Ye blrçok Y UD.. ft eaebi IRU
telteraaı U&ar ........... arclL 



Memleket Manzaraları 

Mengen 
K.öylerinde 
f<onf eranslar 

Meoıen ( Huıuıl ) - Nahiye
alı Ankara • Zonguldak ıoıul 
&zerinde klin Gerede kaıoına 
nerbut ye kaza merkezine 5-6 aaat 
menfede koçnk, fakat kalabalık 
bir kaaabacıktar, nahiye merknl 
Pazarköydtır. Fakat, bu merkezin. 
amran, ticret Ye ıoaeye yakıolak 
mDaaaebetile Beşler k<SyOne nakli 
tekarrOr etmiı gibidir. 

Gakçeıu nahiyesi de Gerede 
kaıa,anın oldukça mOhim bir 
nahiye • merkezidir. Ormanlan 
mebınl olduiu cihetle kereste 
latibsali mObim bir yekftna baliğ 
olmaktadır. Bu nahiye araıiai 
dahilinde mebzul miktarda m .. 
den k6m0rG ve petrol damarlan 
oldutu tahmin edilmektedir. Hattı 
petrol dere ıekliodeki ıulara 
lsarııarak akmaktadır. 

Gerede Kaymakamı kllylOnlln 
tenYiri için bOyOk aayretler ur
fetmektedir. Her k6yde konferan .. 
lar tertip edilmesi için köylnler
den ancılık, meyYacıhk, fidancılık 
"ziraat mlltehaasıılan ıeçilmiftir. 

Müteba111ılar k~ylerde konfe
ranslar Termiye batlamıtlardır. 
Koiıferanı gUnll cİ•ar köylerin 
ahaliıi konferans verilecek köyde 
toplanmakta Ye kendilerinden bir 
mOteba11ı•ın kendilerinin anlıya• 
ağı liunla yerdiği konferanıı 
bnytık bir alAka ile dinlemekte
dirler. 

K5yltller, bllhas•a fen bilglal 
hakkındaki konferanslardan çok 
latifade •ttiklerini a6ylemekte ye 
konferanalara bDylk bir allka 
g6ıtermektedirler. Konferanılar 

ekseriyetle cuma rtınlerl tertip 
edilmektedir. 

İzmir' de 
Ozüm Ve incir lbracab 

Ne Halde 
lzmlr, 1 - Mevsim lptidaaın• 

dan 23 tubat tar.hine kadar 
İzmir borsaı ada 47 milyon 275 
bin 142 kilo nznm, 15 milyon 
104 bin 468 kilo incir aatalmııtır. 

48 milyon 008 bin 32 kilo 
Oılım Ye 24 milyon 450 bin 102 
kilo incir ihraç olunmuıtur. 

lzmlrd• 9 aylk ıhracal 
lzmir, 1 - İhracat mevıimi 

baılangıcı olan bir temmuz 932 
den geçen ay o 20 ıino kadar 
lzmir limanından ecnebi memle
ketlere yapalao ihracat ıudur: 

14 milyon 880 bin 130 kilo 
tUtUn, 75,972 kilo afyon, 18 mil-
700 299 bin 258 kilo palamut, 3 
milyon 290 bin 150 kilo palamut 
hUllsaıı, 3 milyon 839 bin 380 
kilo meyan k6k0, 402,366 kilo 
zeytin yağı, 6 milyon 993 bin 
450 kilo arpL Bakiyat 7 milyon 
316 bin 107 kilo. 

">alo Köprusu Tamir Edilmelidir 
Palo (Huıuıl' - Diyarıbekir • 

Ergani • Erzurum • Palo Ye Kiğl 
yollarını biribirir ' bağbyan çok 
eski Palo kaprtlo..O yıkılmak teh
likeıi göatermektedir. Köprll bir
çok noktainazardan ehemmiyeti 
haizdir. SOr'atle tamir edilmediği 
takdirde mUhim bir muvasala 
non.l sı kaybedilmiş olacaktır. 

TokJt Valiliği 
T oknt (Huıuıt) - Valimiz 

Ali Rıza Bey tekaUdo aevkedil· 
miş, yerine vekAleten Ôdemiı 
kaymakamı Recai B. tayin edil· 
miştir. 

Edirne'de Heyecanlı Bir Maç 
Edirne' de [{itap Bolluğu Var Vagon 
Dolusu Kitap Sablmakla Bitmiyor! 

Edime, ( Hu
ıusf) - Bu cama 
haYaların iyi alt• 
meai llz.erine, kıt 
mevıiminde dur
muı olan ıpor 

hareketi tekrar 
canlandı. Şehir 

atadyomunda mO
him Ye gOzel bir 

maç yapıldı. E
dirne ıpor ile 

jandarma mek• 
tebi birinci takım-

ları karıılattı
lar. Her iki ku-

lUblln de forma-
ları değiımiıti. 
Jandarmalar, kırmııa • llclYert, 
Edi-ııe apor da aiyab ·beyaz for
malı giymiılerdi. Statyumda mek· 
tepli ve halktan mllrekkep bnynk 
bir kalabalık Yardı. Maça jandar-

ma takımının •eri akım ile baılandı. 
Fakat ıol açık ilk gol fır1atını 

kaybetti. Birinci takım jandarma ta
kımım o hAkimiyetl altında O• O 

berabere bitti. ikinci haftayım 
pek heyecanlı geçti Te maç ııfıra 
karıı iki ile jandarmalar lehine 
neticelendL 

Çankırı' da 
Bir Bina Uğursuzluğa Mı 

Kurban Oldu 
Çankın ( HU1ual )- lataıyoa 

civannda •• yaptırmakta olan 
Araplı sade Muıtafa Efendinin 
lnpabnda amelelerden lkiainin 
yemek pl~irmek için 7apbklan 
ate~ten yangın cıkmıı, binada 
talat bulunmua yUzUnden atq 
birdenbire bOyDyerek btıtlln 
binayı yakmlfbr. Zarar 2000 lira 
tahmin edilmektedir. 

Bu evin lnıaaı eanuında ı•· 
yanı kayıt uğurauz.luklar olmur 
tur, Evin çatııı çatılırken bir 
amele düımDf &lmll1t bir baıka 
amelenin ayağına kHer i1abet 
etmi~, biçare adamın ayağı 
kank ran olmuştur. En ıonunda 
da bu uğursuzluk eYe •İrayet 
etmiı, ev yanmıştır. Fakat iki 
marangoz da yangına aebep oJ. 
duklan zannı altında mahkemeye 
yerilnıiılerdir. · 

Çank•r•d• Bir ç., ZlyafeU 
Çanlara ( Huıuıl ) - Spor 

luılübünde yeni V.limiz HAzım 
Bey ıerf!fine bir• çay ıiyafetl 
Yerilmiştir. Ziyafet çok aamiml 
olmuıtur. 

Malkara' da 
Kurtlar Ağıllara Hücuma 

Başladılar 
Malkara (Huıuıi) - Bir haf

ta evveline kadar devam eden 
kar fırtına11 yllzilndea baza kör 
lero kurt inmiştir. Şahin ve 
Hamit köylerindeki ağıllarda 
kurtlar bllyllk z.iyan yapmışlardır. 

Bir ağıldan 8 koyun 7 kuıu 
almıılardır. Yılanlı k&yilnde do 
kurtlar iki gecede 18 koyun 
parçalam·şlardır. KaylOler ıimdi 
toplu bir halde •• aOrek AYI 

ıeklinde kurt &Tına pkmııludJr. 

Edfrneden ltlr manzara 

Edirne Bançllllnln Heyecana 

l.tanbulda darOlfnnun " yOk
Hk mektepler talebesinin yaphl'ı 
Vagon-Li nDmayitl burada bliyllk 
bir alaka ile karıalanda. Milli bay 
ıiyete Ye dilimize karşı cok ha11aa 
Ye kııkaoç olan Edirne gençliği 
bu hldiıeyl heyecanla karııladı. 

· Ed'rne'd• kitap 
Bugünlerde ıehrimiıde bir 

kitap bolluğudur gidiyor. Fran
aamn en maruf muharrirlerinin 
kıymetli Ye pabab eserleri burada 

1ok palaa•na ... 
blmaktadır. Gon
lerdenberi •h
ı.. ... bir tlbil 
bitmlyen ba ki
t.plana nereden 
~eldiğlnl tahkik 
ettim. Ôj'ren-

dijime ah Yak
tile ıehrimlzde 

bir F ramız otur
muıtur. Bu adJı-

mm '°" ıeaaia 
ft mabt .. em 

bir klltOpbaneu 
..,.... Franaı• 

•• aaaalaa bura
dan aynlmıı •e 

kOtnpbaneal Hnelerdenberi metralr 
bir halde kallDlfbr. Nihayet ki
taplar ~çenlerde ublmlf "bir 
Musevinin eline intikal etmiıtlr. 
Kitaplann mevcudu bir Yagon 
dolduracak kadar çoktur, Şimdi 
bu kitaplar beş kuruıla 40 kur\lf 
arasında satılmaktadır. 

Ed;rnede bir a.ffn 

Diyarıbekir San'at Mektebi 
Maranaoz Muallimi lbrabim Bey 
terfian ıebrlmiı maraaaoa tefliilae 
tayin edilmittir. 

]Gemlik Mektebi Talebe
leri Hililiahmer Azası 

Oemllkt• Ballkh•n• Uzertnden denize bir bakı• 
Gemlik, (Huauıl) - Hilllıah· Tllrkçe olduklan anlatılan birçok 

mer konğreıl toplanmıı, yeni ı3zler derlenmiftlr. Bunlardan 
idare heyetine mllıtantik Emin, bazıları fUDlardir ı 
dftd Sait, undık emini Halil, Bibi = Kaı Ye &rdek ya.-
avukat Halil Be)ler ıeçilmiıtlr. ruıu, Kanaı = lnaana alııarak 
Mektep çocuklan cemiyete karp daima beraberinde relen hayvan, 
bftyllk bir allka g6ıtermekte, Şapur = Bir ••ya yarım metro 
karnelerini Hillhahmer pullan yOkıeklikten akan çağlayancak, 
ile ılUMmektedirJer. Gemlik mer- Y ahıi = Yakıımak mutanndan 
kez mektebi OçllnçD 1ınaf talebe- ahnmıt bir aaf at, iti = Lezzeti 
al biç.bir lpret olmadıfı halde kaba Ye tikılndiricl. Ba kollme-
ıırf bu bayarh moe ... ıenln ha- )ere benılyen daha birçok ı6zler 
yırlı yardımlannı dOşOnerek aza Yardır. 
olmıya karar Yermlıler •• ar .. 
larıoda para toplayarak cemiyete 
göndermiılerdlr. Cemiyet idare 
heyeti alAkadan çok mOtebauia 
olmuı Y• mini minilere bir teıek· 
kOruame g6ndermiıtir. 

Gemllkle &az Derleme FaallyeU 

Gemlik ( HuıUll ) - Genç
ler Birliği bllyllk bir faaliyetle 
çalaımaldadır. Bilbaasa aöz der
leme faaliyeti çok Uerlemİflir. 
Kaidelere uypnluj'u dolayıaile 

Ceyhan' da 
Bir Kuduz iki Kişiyi 

Isırdı 
Ceyhan ( Hu•ull ) - Kuduı 

wlruata çoğalmıştır. Son olarak 
iki kiti çar11 ortasında kuduz bir 
köpek tarafından ııınlmıılardır. 
laanlanlar Konya hastaneıine 
aovkedilmiı, köpeğin imhası iç.la 
de takibine bqlamlmıtbr. 

R. A. T 

Ziraat Bahsi 

Yeni Parklar 
Yapılırken 

Memleketin her tarafında yeDI 
bahçe Ye puklu tarh oluamap 
baılamııtır. Bu teşebbn.Jer hal
kımızın duyau •• ibtiyaçlanma 
artbiına •• medeni a Grnıleria 
çokaldıfına lprettir. Bahçeleri, 
parkları, Skuvar denilen meydaa 
bahçeleri bulunmayan ıehirlerde 
halka Ye balkın SJhbl, bedii ihtl
yaçlanm dDtllnen bir belediye 
yok demektir. Bllylk caddeler 
bir parkla, orta geniflikteld cad
deler bir meydan bahçaile " 
ıekil metre geniıliğinde .okak
lar bir bahçe ile birlef1Deue o 
ıebrln plim medeni Ye • bhl ol
makt.. uzak kelllllf demektir. 
G. ~ lawabul .. brl gibi mnt .. 
addlt tepecikler \herine kurulmq 
bir .. birde her aemtin kendine 
mahau tabii bir manzarua, let .. 

· fet Ye gllz.elliji, u çok 1e.U. 
renkli g6rllallı!crl 7ok depdir. 
Fakat bntnn bu ıDzeUilder ıelı
rla kenarlar.ını •Dalemekte Ye ı, 
tarafluı tamamen çıplak denile
bilecek bir halde buluamaktadır. 
Şehir içinde yapdacak her bahçe 
ı•hlr halkına bayat Yerecek taıe 
lemis bir hıYa DJDağ"ıdır. Yu 
ııcafında ıCSlge ihtiyaa l.tanbul 
içiD ~ok mftbimdir. Aiaçlan• 
nebatlann gtlndDzBn m8YeJlidW. 
humuıa neıreylemesi 11hbi tenef. 
fUı nokta1ındao kıymeti &Jçnt .. 
mlyecek kadar ehemmiyetlidir. 
GOnef banyoıu Ykude haricen 
vitamin Açar fakat ağaç gölgell 
aıUnaıin aaçtıiı Titamini teneffüı 
yardımile akciğerlere yollar. 

Bence arıalara, meydanlara 
kurulacak yeni apartımaolardaa 
aiyade ba gibi bahçeler, ağaç
bklar ıehrl daha ziyade gOzeUer 
tirir, luymetlendirir. O aparbmaa
lar albayet aahipleri için birer 
ıenet abidesi olabilir fakat 
halk için birer buhran Abideıaidir. 

Bu binalarda koaforua fazl• 
bta, binanın yenilik " glzelliğl. 
kulluut ltibulle Yiicudua rabat
hj'a da medeni bir lbtiyaçbr. Fa• 
kat ba ihtiyaca beüiyecek, ruhi 
duypluı artıracak olan ıeJ 
yab11a bina olamaz. Eğer ba mo
dona apubmanlarıa 6nlerine. yan
lanaa. arkalarına, birer bahçe illı't 

edilo.Jt olsaydı Yeya her apartımana 
birer teras ve teraslarına da tanı 
manHile modern olan ve Avrupa 

ıeblrlelerinin pek çoklarında g~rtile1 
a•ma bahçeler, kıt bahçeleri, 
dam bahçeleri, urpantln bahçe
leri Japılmıı olsaydı biç olmazsa 
apartıman 1&kinlerinin bahçe 
lhtiyaçlan tatmin edilmit olurdu. 
Ayaıofya parkının mevkilne na
zaran ehemmiyeti büyüktür. iki 
bllytik ıaheserin arasında tanzim 
edilecek bir parkın bu iki eaer 
aruıoda tanzim edilıecek bir par
kın bu iki eser araaında bulun
mıya yakıtık alabilecek bir taru 
mimaride olmasına itina edilm .. 
lidlr. Bahçecilik, parkçılak ta bir 
aeYI mimaridir ye bu mimari 
ilmi bllttin feyiz Y• ilhamını tabl
atia ,naellilderi içinden ıeçerek 
alır. Her yere her ağaç dikil,. 
meı. Her dikilen ağaç yalnız dl
kilmiı olmak için dikilmez. Heı 
atacın dikildiği ıene içindeki 
muızaraıı değil bet on ıene 
ıoma alacağı ıekll ve manzarayı 
heaap etmek ye &içmek lizımdır. 
Bu ilmi hesaplar Ye ölçlUer ey. 
yelden yapılmayarak tarbolunmuı 
bahçelerin 7-8 aene aonra bozdu• 
ruldujıınu ve i6zelim ağaçlan& 

kHildiiini çok ıördllm. Gerçi bele
diye bahçeleri idaresinin kıymetli 
•• candan çahşan bir mUdtlrQ 
ye ceYval bir muavini Yar ki 
b5yle bir hataya dtışoıiyecek ka• 
dar 1abibi iküdardırlar. Fakat 
memleketimizde garip bir haleti 
ruhiye Yardır. Her işi ehline bı
rakıak ta bırakmasak ta ve o 
iti bilaek te bilmesek te yine ken
dimizi bilgiçlikten uz1'k tutmıya-' 
rak akıl ve bilgi göıterİfİ yapmak 
1.terls. - Lutfi Arıf 
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Siyaset Alemi j HARİCi TELORA AR 
lngiltere, Garip 
Bir Ambargo 
Kararı Verdi 

a' a ora o om 
Cemiyeti Akvam komltH!, son 

Jçtlmaı,dn bir temennide bulundu. 
Ç;n - Jııpon barol milnaeebetile dn• 
letlcrin ski taraf tan hiçbirine ıilib 

apanan 
Artıyo , 

an a rın A e 
eyecan içi 

•ttikçe 
ıatmamaaının doğru o\acatını ileri 
ıilrdü. Büyük devletler bu fıkrl mu• 
nfık görür giLI oldular. Aralannda 
konuıacaldarını aöylediler. Fakat bir 
anlatma temin edemediler. Ve buna. 
rağmen fnglltere hükOmetl, batlı ba• 
tına btr karar nrdl. Sillh ihracatına 
ambargo koydu. Bunun manuı ıu• 
dur: Bundan btSyle lartlteredea ha• 
rice çıkacak ıilihlar yea.ka ile ııön• 
cferilebilecektir. Tiki çıkan alllblar 
Japonlarla Cınlil•re attmuln. 

Ne gllzel blr karar, detll mi? 
Hay1r, blllklı, feytanl bir fmldalr. 
Bir defa, lo~iltere'den herhangi 

btr devlet ıillb alarak bunu Çin •e 
Japonya'ya duredebilir. e:naenaleyb 
lnriltere'nln bu karannın ameli 
•oktadan bl~blr kıymeti 1oktur. 
Sonra, ambarronaa tatbikab, me.·• 
eut teabhOt mukanlelerl bittik· 
ten ıonra bathyacaktır. Blnaena• 
leyh ve tlmdılik ılllb lhracıtı 
de•a111 edecektir. Buaun haricinde, 
bu karar, Japonyadaa slyacfe Ç:nı 
1nOtee11ir edecektir. ÇilnkG Çine 
nlabetl• Japonya kıyu edl:emlyecek 
kadar •iJAblıdıt. En aon aokta olmak 
ture ıu da kaydedilebillt ki Japon 
•nkOmetl, Siyam dnletl lle anlat• 
rnııtar. S iyam dnletJ, faıiltereden 
kendi namına ı·llb alacak n bu 
ailibl1rı Japonyaya dHredeeektir. 

Gl>rülüyor ki politika •leminde, 
en lnaanl 8'ibl ıörQnen karu ların 
altında en kötQ menfaat hHaplara 
ıalchdır. EıefJe 187lemek lb:ımdır 
ld lnrllterenln ıon Ambarro karan 
dilnyanın ıulb flkrile açıkça alay 
eden Japonyanıg cllretklr nslyetin
den bıç te farklı değl.dir. -SQrena 

Berlinden Ve Rusyadan 
Çıkar1lan Gazeteciler 

Ra7i1t•1r J'•nwını hakkında haki· 
kate uymiyan blr takım Defrlyatta 
Lulunaa Pötl Parlzl71n guetHI mu• 
bablrl M. Kamil iki ay müd
clotle hudut harıcine çıkanlacakttr. 

Huauıt bir habere 8'Öre Ruı• 
far, lıaveatiya ıautetlnia Berl.n 
muhabirinin gılnlnrce polia mDdurü• 
Jetinde tutulmaaı hid ıeaine bir 
nıukabele olmak Cbcre Ko1nite 
Zeytunıı H Lokal AnHJl'H Alman 
l'azeteleriofn mubab.r.erlal hudut 
haricine çıkarmata karar nrmlıtir. 

· M. Bonkur Paris'te 
Pariı, 5 (A.A.) - Hariciye Nanrı 

M. Pol Bonkur, bu aabab Cenevre• 
den buraya ıelmi,.t r. 

Vaılngton 5 - Am rıkadaki ban• 
katar buhranı denm etmektedir. 
Halkın bankalara bllcum etıneıi ve 
bütiln meyduat uhlplerinln parala
rını rerl almak lıtemeleri tııerln• 
muvakkat moratoryom ilin ediımit· 
tir. 

Yeni hllkQmet erkAnı bankalu 
buhranı hakkında daha tlnıdiden 
milıakerelere baılamıılardar. Amerl· 
kanın 48 hDk6asetlnden 47 ıiode 
hükDm .nren bub,.na çare bulmak 
lç'n ahnacak tadblrler .için bilyQk 
bankalar aralarmda toplanmalar 
yapmııtudır. Am•rlkada banka'•• 
rına tahdidat koymıJan ye8'lne hO· 
kOmet, Cenubi Karolln hükOm•tidlr. 

P•r• Yerine Şahadotname 
l'ı.kaa Odu1t moratoryom eana• 

ıında bankaların itlerini kolay)af'ır• 
mak için ortada dönen para yerin• 
odaqıo phadetnamelerlnln kullanıl• 
maaını lurarlıtthrmııhr. 

HUkQmetln Teminatı 
Vaıfai'ton 5 - Yeni Relı'cOm· 

lıur M. Runelt n diter hükOmet 
rlcall, bankalardaki mnduatın yara• 
11nın hllkQmet tarafından temin 
edilmesi muclHlle ehemmlyetll au• 
rette me,ıul olmaktadırlar. 

AmerJkad:ıkl Kolbrado Te Dakota 
hGkQmetlerl dahilindeki bankaiarda 
da moratoryom ilin edilmittlr. 

Paralar Kanadaya Al ıyor 
Ottn·a. 5- Bankalar buhran do

layıailee, halkta ba11l olan endişe 

(iz:crine hı:ılk paralarını Kana.:ia 
bankalarına yatırmaktadır. Bu nuret• 
le AmerJka parası Kırnndaya akmak
tadır. Bu yOzden Kanada doları 
yllkaelmittir. 

Kap nan Bankatar 
Nevyork, 5 - Muvakkat aurctte 

kapanan bankaların adedi g ttil<çe 
artmak~adır. Bu bankalartıı bir k11mı 
bir haftaya kadar tekrar açılacak, 
falrnt ancak· mevduatın yüzde betini 
adiyeceklerdir. 

Diier bir kıaım bankalar mev• 
duatl ıimdiden yüzde beı mile· l 
tarın da tahdit etmişlerdir. 
Paralarını almak için heyecan ve 
latical gösterenler arasında bil· 
bassa kadınlar mllhim bir yekün 
tutmaktadır. 
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.iBTİT AT ZABİT 
ROMAN 

lL - "' • ( Muharriri ı BUrhan Cahil 

Bunlardan biri her ıabab 
tallme çıkarken bölllklerin bir 
•iııdan okuduklaru 

Ealk, kalk kılıcını tak, 
Bizlero kaldı intikam almatl 
Marımı ıöyle çevirmiıti ı 

Kalk, kalk, kaıığıııı tat, 
Bidorct kaldı çanak yalamak. 
Yedı ay nr ki midemi& doldıı. 
Yed ğimlı Al nan çorbuı oldu. 

Bu meçhul karavana EronklSy 
tallmglhmda bir ınn ıarip •• 
ıntunç bir hldiseye meydan yer
di. Bunu timdi bir yerde hukuk 
lılkiml olan bir eaki bBIOk ku
llıandanı ihtiyat mllllzimi ı6yle 
•nlattı: 

- Her zamanki ıibl akıam 
karavana daiılırkeo nezaret edi
)'ordum. iki Ef. bölllk karavana
ıını uzun ıırığa ieçirerek tabur 
aıerkezindcki aıbaneye gittiler. 

Biraz ıonra karavananın Al
cnan çorbasile dolu olarak geldi· 
iiııi efendilerle beraber R&rdnk. 

Çokları uttk bu çorbadan 

uaanmıtlardı. Bir lasmı ellerinde 
kl1elerile koğuılarına döndüler. 
Onlar Alman çorbasa yerine tahin 
pekmez ahp yemeği tercih edi
yorlardı. 

Karavana b810k meydanına 
geldiği zaman Beı on fakir nam
zetten baıka kimae kalmamıştı. 

Dağıtma itine nezaret ıçın 
yaklaştım. Nöbetçi çavuıu çana• 
ğına uzatana kepçe kepçe ikram 
ediyor. Onlar her zamanki gibi: 

- Çok koyma birader, mUba· 
rek yenir ıcy deiiL katık olıua 
işte! diyorlardL 

Fakat bu aktım naııl oldu 
bilmem. Kabını doldurup giden 
iki dakika ıonra yine gelmiye: 

- Bir aı daha çavıl demiye 
başladı. 

iş bu kadarla kalmadı. Ev· 
velce Alman çorbaaını daha uzak
tan görüp koğ'Uflarma çekilenler 
de birer birer çanaklarını yakalayıp 
karavananın bquıa ıelmiye we 
gillerynzle: 

a e 

BugUnkU harp sahneleri k•r•'•mda maymun . ..n hU ... nUI 
Maymun - ZavJ\lh Darvln naıariyesınde çok aldanwıo. B11 adawıar mar 

mundaıı çıkmııa b ç benıemlyorl 

Harpte Bir Çin Kuman
danı Firar Etti 

Japonlar Mütemadiyen ilerliyorlar 
Pekin, 5 - ç·n - Japon harbi 

devam etmektedir. Çınliler gerl 
çcldlmektedirlor. J ponların Jehol'Q 
işgali üuırın• Jehol'deki Ç n Jene• 
rn.ı Ta .. g-zul.n firar etmittir, firari 
Jcneralın kıt'aları belli olmayan bir 
h.tlkamete doğru çekilmektedir. 
Jenerahn firnr etmeal Çin aakerlul 
araaında bOyilk bir aı biyet uyan• 
dırmıtllr. Jeneral te•k,f edlıirH 
idam ed'lecektir. Çin Jenerall Ş•nr 
Su Uyang, firari JeneraJuı 70.u 
üzerindeki ı•çldl 30 bin kiti lle 
tutmuıtur. 

Bir Firar Dah• Mı 
Tokyo, 5 - Nl1l Niıi iımlndekl 

Japon ruetHI Jeneral Şanr Su 
Liyonr'un da, ecnebi memleketlere 
kaçmak için lıazırlıklarda bulundu• 
tunu yazmaktadır. 

Mançurl ve Japon ku•ntlerl 

- Hele bir az. da biz6 dol· 
dur bakahml demiye baıladılar. 

Nöbetçi çavuşu ... merakla yll
zllme bakıyordu. 

B•n de ıaıırmışbml 
- Şundan bir kepçe iç ba

kalım! dedim. 
Ça•uf daha bir yudum ahn-

c1 ıöüerl parladı! 
- Vay, tatJıymıt yahu! dedi. 
- Ne tatl ıı? 
O bana ıormadan kepçeyi bir 

daha daldırdı: 
- V allahl tatlıl 

lı neden aonra anlaııldL Ef· 
radın pek gıdasız ka!dıklar.ndan 
ta!imgAb kumandanı tikiyet e
dince leyazım fedakarlık etmit
Bu akpm karavana olarak qu· 
re dajıtmıt-

Amma ne aşure, buğdayla pi· 
rlnci kaynatmış, içiu~ de ıeker 
boşaltılmıt altına odunu basınca 
adeta alman çorbasının ıekerliıl 
olmuf. 

Buna rağmen o akşam bOtlln 
bölllklerde adeta bir bayram ae

vinci bllkUm ıllrdü. Vo Karava· 
nanın ıimıiyah dibi görllndU. 

Dikkat ettim. O gece namzet
lerin uykuıu bile tatlıydı " 

Karavananın böyle garip ıilr
priılerl wardı. 

dnn Çeng Ç1 inal etmltler n Çin 
ku•nllerlni büyilk ıeddin 6bilr 
tanfına atmıtlardır. • 

Matsuokamn Beyanatı 

Ser.la, 5 - Cenevreyl terlceden 
Japon murahhası M. Matauoka 
beyanatta bulunarak, Japon hududu 
milnaaebatıaan gayet ıyi oldutunu, 
Japoaya'aın lStedcnberl Milletler Ce
m yetini terketmiye karar nrditial 
aöyl~mit H demlıtlr kiı Japon ıenç• 
liti fikri bir lnkılip yaparak r•rp 
maddecllitinden eski Samuray l'Ub 

•• sibniyetlne dönmüştür. 

Amerika'da Tevkif Edilen 
Ayyaşlar 

Vaılnıtoıı, 5 - Reaml latatlatllc
lere ılSre içki yaaağınıa büküm aOr· 
dü~ü 13 acne çlnde Amerika da bu 
yüzden 775,000 kit" tnkif etlilmitHr. 

Şu garip tesadüfü de Ereaköy 
talimgahında bölük kumandanlığı 
yapan bir ihtiyat zabiti anlattı: 

- " Sıcak bir temmuz gllnn 
64 rakımh tepede yorucu bir 
talimden ıonra bölllkle beraber 
geç vakit karargaba gelıuiştiıiı. 

Çok yorgundum. Karargahım 
Erenköy ile Suadiyo araaındaki 
Kokarpmarda ski paşalardan 
birinin çamlar içinde beyaz k&ı
kllnde idL Hemen aoyundum, 
yıkandım. 

Efrat bahçede karayana yl-
7ordu. 

Ben sabitan tabldotuna ıi
decektim. Fakat öyle güzel bir 
mehtap baılamıştı ki bu man• 
.1arayı bırakıp gitmek lıtemi-
yordum. Bitiıik köıkte ply•no 
ile Şopenin gilıel bir valal 
çalınıyordu. Marmara billdr bir 
kadeh aibl pınl panl yanıyor, 
Adalar uzakta bir gelin odası 
ıibi şık.11 tıkır pırıldıyordu. 

Nefıa bir çam kokuiu adeta 
ciierimi yıkayıp temizliyofdu. 

Bu neflı tabloyu bırakıp 
tabldot merkezine a-itmck ma
nas zdı Zaten okadu iftibam 
da yoktu. 

Zili çaldım. 
Emirber ıı-eldl: 
- Nuri. dedim, bu akıam 

karavanada ne var ? 

Mart 1 

Gönül işleri 

~arilerin 

Svallerine 
Cevaplarım 

Sevlmcik Domlr Hanımı.t 
Yakından tanımadığ nıı bir 

gence kartı mllmkUn olduğu ka• 
dar ciddi bir vaziyet almıık, o
nunla yalnız görU~memek, beraber 
gezintiye gitmemek lfızımdır. 
Erkeğin niyeti ıamiml ise bu 
haraketiniz onda hoş tesir yapar. 
Değilse uznkla~mıya mecbur olur. 
Askerlikte ikinci mUl!zimlcr b .. 
men de eYlenenıezler. Birinci 
mU1izimler do ancak ordu zat 
i~leri mOdüriyetinin milsaadeıile 
evlene bilirler. Zat işleri mOdOri
ycti, e•lenmek iıtiyen ı.abitiu 

• 
mall vaziyeti, ııhhatini, kU'dretinl 
tetkik eder. ona aör• mfiıaade 
Yerir. 

Sonuncu endiıeniı varit detll
dir. Hayahnda yabancı bir erk•kle 
mubı ber• etmemiı kaç kız var
dır? Mamafih aiıe mektuplaımıya 
devam etmenizi tavsiye etmem. 
Erkok alzl seviyorsa ~e evlenmo
ıinde mahzur yokaa, aileniz. mO
racaat edip ıizl iateıin. 

JI.. 
Gatatada B. O. M. Beye: 
Çehre çirkinliğt hiçbir Yaklt 

bir erkek için bUyllk bir kuıur 
•ayılmaz. Erkek •llcut ye çehre 
çirklnliğinl zeklıı ye maf Omab 
ile telAfi eder. Ne kadar çirkin 
erkekler Yardır ki onlarla konut' 
mak, bir mecliıte bulunmak bir 
ze•ktir, çUnkU iÖZlerindo ıekl 
parlar, kafalan malOmatla do
ludur. 

Siz de öyle yapınız. HenUı 
gençsi iz. Okuyunuz. O '"akit 
kızlar aize çirkin dcmiy• ceaarot 
edemiyecoklerdir. 

HA?-."I ~fTEYZE 
-= Q 

Almanya'da Cazbant Yasak 
8erlin, 5 - Yeni Berlio rad

yo mUdOrD, "Zenci muzikuı. 
diye tavıif ettiği cazların radyo 
ile neırcıdilmesini yasak etmif tir. 

Kaçan Başvekil 
Berlln. 3 (A.A.) - Alman devlet 

radyoıu, sabık PruıJa Başvekili M. 
Otto Braun'un Almanya'dan kaçau.k 
lniçre'y• ilt.ca etmlı o:dutunu bll· 
dirmlttlr. 

- Zeytinyailı kurubakla nr 
efendim. 

- Kurubakla mı? 
- Evet efendim. 
Kendi kendime, temmuz ayın-

da kuru bakla olmaı amma, 
aıker farkında değil Diye mırıl· 
dandım ıonra: 

Peki dedim. Sen bana bir 
tabak bakla ile yarım tayın 
aelir. 

Şiiyle penc"renln 8ollnde meh-
taba karıı biraz bir ıey yeyip, piyano 

dinliyecek, yatacaktım. Mehtabın 
ıDıelliğinl kaçırmamak için ııık 
ta yakmadJm. Oooh, neflı bir 
ıece. 

Nuri, ter bıyıkh çocuktu, 
baktım bir tepıl uydurmuş, içine 
bir tabak karavana doldurmu1-

Çam kokuları, Mehtabın bu
tulu, duruk yarı aydınlığı, 
adaların uzaktan çapkın Ye 
titrek bir kız 2lbl glSrllnen 
manzarası içinde yemeği penc .. 
renin önUndoki masaya çektim. 
Eşya, ağaçlar, mavi bir ıiı içinde 
boğuln.uı aibi dinlenirk~n bu yarı 
karanlıkta yemeğe başladım. KötO 
bir zeytinyağı ile pişen bu 
kuru baklayı yarım tayınla yer
ken kendiıni karı dan (Kalipıo) 
.otelinin taraçasında nefıa barbun
ya yiyor telakki ediyordum. 

(Arkası nr) 
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Hoğaziçinin Yanık Şarkısı 1 

Almanya' da Türkiyeyi Alikadar Eden 
•• •• 
Uç Yeni Filim Çevrilmek Uzeredir 
Berlin ( Huautl) - Bu aene I 

A!manyada bekOm dren para 
huhram ile alyaal mtlcadeleler, •er AD'at ıubeainde oldujıl fibl 
Almaa atOdyolarındald faaliyetecle 
•ide Yermiftir. Maamafib Alman
lar aelecek meHİm için pk lJI 
filimler "tıcuda getlrmi1e batla 
•unetlerile çahıı1orlar. 

l'lamlanan filimi• 
hilhaua bir taae.ı bid pd ... ' .,t. 
alakadar edec•k bir eHrclir. 
f Bolaziçi tarluaa) lamhll tq1yaa 
h filmi çeYirmek içi• Berlinia 
en l»D,ak ainema mı .... aeleria
tlea biri olan (Stıper filim) ltld
rom tetebbllH ı•çmlftlr. 

Yeai TllrldyenlD ba,aaldl caala 
.. ,atam, lalanbolua •• bilhaaa 
•otulçinha Ul'HeJIP " Ahhar 
~Dklerial ıa.tencek olaa ba 
lllmia ...... ela ıa,.t ..... Ye 

culptlr. 
Vak'a latanbulcla, boiulçlacle 

" Wr harp ıe..W lçiade cen
ran etmektedir. Atlr. macera " 
~ ba filimde 1•luliieril• 
tama .. D lmtiuç etmqtir. Ba 
filmla rejiı&rl en laot filim. 
lerl pratmakla muaf olu 
Voa BolYari'dir. Ba sat Macaı
tlar. Yeni Tllrk17enia ea b1J1k 
takdirklrlamadaa Y• Macarhlda 
Tlrldlpa brdeıHtladen iftihar 
d111a.aarduchr. Ba fllmcle par-

~ ,.ıc1a1ana - bafl•cla. 
........ aiaema meralrlılan tara-
fmclu eok •Yllmlt olu Glltaw 
frlllll bal•maktadar. Berlla 
eperuıma .. ,aside -·atkb
lanada Yarmlla No•otaa ela 
.. m.. lftlrak edeeektlr. BerUa 
.............. ta .......... 
... olu ba t&ul 11lclma .... 
cidclea Wr ......... Boiuisl e-ra-. tam Wr ....... ,.... ..,..., .............. ....... ..... 

Siper fllm mll•••••I, harp 
pmlıialn tabaial ip. Berliade 
•a&••• 1efant1aaae.ıa Yuatuile 
Hmrlcl,e VeklletimlM ••acaat 
•tllii pbl leap ... dilw ... 
bmlar andiade ele maameleJI 
ikmal etmek Ye m....t lwtmhla 
lcla llamplen paraJI lclemek 
._. Brla llmladeld ullblyetQ 
.. msana 7akında l.taabala 
ılaclencektir. 

Siper film mBeaw•~ ba 
fllmda 1.atka biri lataabala 
tlilerl de Aakaraya .ıt olmak 
...... iki laan filmi cmrecektlr. 
8mdaa ltalt•dea ......... •1-.... 

-r.klfelllwe..,.u.an.. 
..,_.. ...tık mul7• -... 
" pcU T•ldyede cidden tak
dire ppn url bir laa7at b ..... 
tlıtıaı blttba dban ılrmelldir, 
tlemlftlr. 

Almaayanıa alnema hayatmda 
Tllrki7eJI çok 7akmclan allkadar 
eden en yeal hldU.ler fimdilik 
bunlardan ibarettir. Siae bira 
da blttha alnema dla7amm allı
kadar eden ea yeni dedikocl .. 
larclaa babaedeylm: Od ,.ıcLs 
Uyan Har••yl tamyonanu " 
tlpbuis ld Çok .... , ......... Ba 

Ga.tn Frllllll11 zı,. ş.» S.,. .,_nlll ,._,, 11r ....ı 
,nal im •nsia bir mukaYele feclaklrbla katlaaacata 11,1 ... 
imzalamak 1aretile Hollnta slt- mektedir. Diler tarafta Fraw 
tikten 1011ra burada bir drl erkık 7aldıalanaclan Huri Gar• 
dedikodu pkmıfbr. Ba decHko- 11111 L'!- Ul1m ~ ballacblı 
dular .ı ..ııu'- b ..a. -L ft aatta oaa Wiftf teklifinde 

pmWllll lr P 7 - maul1e- bUe bul•clata plD • lmYYet-
tlal ,.paemekle beraber eok u dedlkodalan aralUldachr. F• 
meraldıclar. kat pna da ll1lemek llmmdar 

Ba dmled• olmak isen ld bu decllkoclalar laala rha1et 
IUlf•• Ul1•'aa Hollntt. bir ........_ 1bant olmakla be-
ı&all mac.,..... bpalcLtı, bu- nber her laalde ertacla .,... 
.. ... - ,a..a erkek ,.Jchslana- uı,.. haldmada ....... bir 
du Klark Gabll •YCliil •• laatta .. ,ı., cllamekte olclalama .... 
oaaala ewlenmek lçla laer tlrll termekteclir. -S.A • 

Acaba Nerede? 1 Bir Ayda-
Katerin Kravfordua izi Güzel Yıldıilar Kaç Para 

Bulunamıyor Sarfederler ? 
Seall fllim pkmaclaa •"91 Sinema ,.ıclularmıa a,lık 

Amerika alnema11nm en meıhar muraf pulalan akıllara MJNt 
,.Jdı•lan aruuıda bulunu Kate- Yerecek dencede dolama rakam-
ria Kranoıt Mali filimdea aoan latı ihtiva etmektedir. Bia burada 
blru ratbettea dllpr sibl olda. ,.Jdaslarm murallanndaa baııla-
Fakat bu ,...ı 11ldaa derlaal fa- ruu 7uarak IİllD de haJntiald 
aly•t• pçenk •uild Ginadl a1anchracata. 
•• uld f&bretial tekrar kmam.- Hollwchm • debdebeB ,.m. 
,. plıfb. Filhakika ıtbel k·a dm olu Norma Şerer'ia bir a,. 
IHa •rede Mili filimde de lulmea hk çorap murafa blalm para Ue 
maftffak oWa. Fakat pnk Ho- 280 Jlautlllwf•· 
liwd'da .. lktiaacb ......_ •• Ea aa la•uta ft pudra bJ. 
ıerebe 1-' Jdda&IMm tlremul 1an .. Aalta PaJ'm bir aJhk ha
Jk&Dclen cUiw uld ,.tcLdar sibl 
Kateriad• bir .adcletteaberl lr Yalet mur•fa buu 180 lira11 
ab kalallfbr. 8-aala beraber tecavlla etmektedir. KlayY Bnak 

buton meralduachr •• baı&a 
enelce biriktirdlii paralan 1 - ~ archrobunda tamam -ti tane 
yealade ba cld ,.tela Hfalete baatoau Yardır. Ba badonlardaa 
dllfm•kt•n kartalda. Fakat ıon çopnun fiatl elli Ue yOz Ura .. -
ı~len Amerika ıazetelerlae 16re •ndachr, l.ı-Jerinde 500 lira 
Katerla Krariort bir maddettea- T 

beri ortada ıaronmemektecllr. Dllf olaalan ela yok deiik - == Nere7e sittliiai Ye •• oldupa 
bilen olmadıp lçiD her keı ba 
ıDnl ydclıııa akibetlnden eadife 
dUJ1111Ja bqlamıfbr. Buaunla be
raber bu tapn&p hlcliaul etra
fuacta .... ..,.... • .. ...... 

Bu pJialara balalacak oluraa p 
ael Katerin meçhal bir •••ıill ile 
birlikte Kanada7a kaçmıı Ye ora
da afak bir kalabada Jerlqmir 
tlt. 

.'jinema Dünyasından Haberler 

Brigit Helm Yeni Bir 
Mukavele imza Etti 

Avrupanın En Meşhur Rejisörleri 
Amerika'ya Hicret Etmiye Başladılar 

Ba MDealn en 1..ı filimle
rlad• olan •l(ayaJkad. Wmll 
kurdele Londra ainemalanada 
ıllterilmly• bqlanDllfbr. Bl11k 
bir ntb•t kazanan ba filimde 
bathea rolleri KlayY Bruk, Doro-
t• V.,k " Herta T.,a ifa 
etaeldecllr. ~ da -8161.Um 
)d ... fil•la ....,, ..... ,.... 
muharrir bislm paramasla ta ... 
aoo w. 1ra 1aı ... ....,. aynea 
fil• &Wulhtiil amaa da ....._ 
lattaa bir miktar para alacakbr. 

lf. Ga..l Alma pclm Brl
ıtt ıw. Abaaa,_ .. bhllr 
ainema kampaa1aa ola Ufa 
..... ,... Wr ---- ... 
salamllta'. S. •akaftle __.. 
blnoe ..... 8rlılt ... mldclet 
Ufa lmmpaa7uaada phpcak Ye 
ba mlddet art.ada b.. taM 
be,Dk filim pYirecektlr. 

Briglt Helmla ba ,_. ..... 
ıer1 ıcm •--ı IUl'ette ....,.. 
lar buarlanmaktadır. .. flHml_. 
d .. lldal bu w lclade tama• 
laamıı olaald.r. 

Jfa Alaau atacl1olarmcla Al
manca " Fr1DPqa olarak ,..ı .. .,. .................... 
tadır. Bu filme •Şark Millet1.rr. 
..... ftl'lbDlttlr. 8a 1• fili ... 
Çin " Japoa,...a ........... 
taraftan tanlr eclDecek " • 
mlbla roll Am Stea .,..,.. 
cakbr • 

Jf. Amerlkacla Waachala 
... c1a •Garp ceplaeliacle 1.t 

bir teJ Joktar • WmU filmi çe'fl. 
ren maruf rejia8rferdea LeYla 
Mlleatoa ıeçeolerde Amerlkaclaa 
•Jnlm11 •• Berllne ıelmfttlr. 

lAW. llllat• timdi 8erUa 
ıatudyolarında .. Jaa Ne,m MY. 

daları., ilminde 1eDi bir filla 
,.\irmtıldeclir. Ba filla •Jircl
lerl laıpan luçlara atlatac:U 
ola ae•da maceralarlle tlolclaraı
lacakbr. 

lf. Enelce Awapadu • 
alHI ,.ıclıllan aeaıi• •ua..ı. 
ler makabiBnde pk• Holtul 
lmmpaaJalan timdi de iyi nji-

••ı• p dJlf""'••· • dirihc'· -- ...,,., ,.,..... 
njlalrlerlndea Pol Marta HoU. 
'fada sit•lt ft Fob a.,.. 
,..Ue clolım lc:retH bir .-.. 
nle lmulamlfbr. Holint kam
,_,.ı.n Aban njialrlerlaclea 
........ .... Amerika,. ...... ........ 1ı....,. sirlfmlfl-dlr. 

• Al•• -.. ... ,a1armc1aa 
WrW •ffitıer nutuk ll111Jor. 
laalacle bir fllim çeYirmlftlr. 
Ba film llJaal bayatın dllal 

luchrmaktacl.. -

Anaa e 
......... a..a,......,... 

.... A.abella lat ........ 

..... 'ela ppalercle lniÇNJe 
ıftmll. fakat ılftl Jlldaa batllal 
.. llttlll 1ç·. dellptll bir 111"8 
..... tatulmUfhlr. 

l.F. 1 Cevap Vermiyor 

Soa samanlarda Fraa11s atadyolarıada ( l F. 1 eewap Yermlf* 
1a1m11 ,.aı Wr filim çemldL Bqtaa bap bir aergtıaeft ftl•I olaa 
ba 1eal uerde en bllyllk rolll maruf Fra'llld Jlldızı Şarl &o,,. 
cı•lıa-..p Burada Banneaia ba fiUmdeld 11..-.r ..-,...._ 
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, ,,.-----.....~' 
Afacan'ın 

Fıkra Müsabakası 

Afacan burOnden itibaren 

küçUk karileri araıanda bir fıkra 

ml!sabakuı açmıya karar Yer

miıtir. Bu mOsabaka çok etlen• 

celi Ye hediyeli bir mOuba· 

kadar. l<t\çQk karilerimlz 

bu miıaabaka ile hem etlenip 

gOlecekler hem d• mtıklfat lca

zanm11 olacaklardar. 

Fıkra mllaabakaııaan ftraitl 
tudur: 

Sayfa 7 

- Niçin ağlıyorsun, ()yuncaklaran kırıldı diye mi Afacan ? 
- Hayır.. Y onilerinl ar diye ağ:ıyorum anneciğim J.. 

Karilerimis ıimdlye kadar 

intipr etmemiı çocuk fıkralarını 

yazıp bize göndereceklerdir •• 
Bunların araıında en bot Ye en 

güzel olanı kazanm ' olaacak 
·n kendisine gfizcl bir hediye 
verilecektir. 

Afacan - Hani muallim bize aabahlan bokı yapın demifti 1a 
Cingöz 1.. Ben babama eldi•en aldırdım.. Bea wracatam amma, H• 

'---------------'' mukabele etmiyecekıin J .. 

A.facan Diyor Ki: 1 
ı-

Mart Kapıdan ... 
Dnn mahallenin bntün h•mm

teyzeleri eve toplandılar. içlerin
den biri kapıdan titreye t itreye 
&irdi, çenelerini oynata oynata: 

- Amanın a dostlar!.. Mart 
kapadan baktırır, kazma ktırek 
JakbrırJ •• 

Ayol bizim bu :ıaman1arda ne 
kaım•mız, ne de gUreğimiı kal
dı. Evlere şenlik, tam takır, kır-
111111 bakır olduk... Martın aıraaı 
mı timdi?.. Dedi •• 

.. Mart kapıdan bakbnr, kaz. 
illa ktırek yaktır.rl .. " Ben bu 
taztı hiç unutmadım.. Evvelki ıa· 
bab erkenden kalktı m.. Bahçe 
lrapıaını açarak baıımı dıtanya 
sıkardım, baktım: 

Bnnnun,I.. Ortalak buı r ibL. 
titreye titreye odunluğa gittim •• 
kaımayı küreği, yakaladım, ıliç 
halle ikiıini de ikiye böldüm •• 
Gittim, ıobanın içine attım, ver
dim ateşi... Oooh gel keyfim 
reL.. Diğer odunlarla beraber 
kazma kürek çayır çayır yanmıya
bq);&dı... Bu aırada babam da 
Jataktaa kalkmıı, merdiven!eri 
•ğır ağır inmiye başlamıştı. Tıt· 
reye titreye içeri girince ıaştı: 

- Sen ne erken kalkmışsın 
bGyJe?f .. 

Sobanın kapağım açarak gö .. 
teı-dim. 

- Sana xahmet olur dedim 
baba, ben kapıdan dışarıya bak· 

!im, buz gibi aoiuk ... lıte bak kaz
ma kllreği de yaktım. Şimdi mart 
lıtediiini yarım artık .. 

Atacan 

Miijde çocuklar müjde, 
Hafhya yaz veliyor f 
Sıcaklar içimizde, 
Haftaya yaz geliyor l .. 

• 
Terleyip koıacaiı:ı, 
Kırlarda coıacağ'ıı, 
Dağları aıacağız, 
Haftaya yaı geliyor 1 .. 

Kırlarda bizi bekler, 
Ne hoıtur kelebekler, 
Kırmızı mor çiçekler, 
Haftaya yaa reliyor 1.. 

Yaz Geliyor ! 
--- ---

Koıun kelebek tutun, 
Kendinizi unutun. 
Temiz. havalar yutun, 
Haftaya yaz. geliyor r.. 

Mekte ler azat olur, 
Dersler ıerazat olur, 
Oyunlar kst kat olur, 
Haftaya yaz a•liyor 1 •• 

'---------------------------------Sıcak 
Bakışlar 
Ogün evo bir

kaç kadın misafir 
gclm ıtl.. Afacanı 

okıaınalt lıtiyen 

ihtiyar bir kadrn 
c pııh, peb, ı>eh!> 

deyo gUlmeye baı· 

}adı: 

- Benim of-
1 u ın ne delikanlı 

olacuakl Bir bııt· 

kası da taed ık 

otti : 
- No gOı.el, 

ne yak11ıkh ola
caaı.aakl ... 

H \Va soğuktu. 

Sobada atcı yol.
tu .. İçl erin den biri 
titreyorek Hanım· 

teyzenin y0ı.11no 

bakt1ı 

Denizde yllzeceğiı, 
Oyunlar dnzeceğiz, 
Ağlan ıllzeceğiz, 
Haftaya yas geliyor L. 

Haftaya yaz geliyor, 
Fak at poyraz geliyor, 
Kıı yıla az geliyor, 
Haftaya yuz geliyor 1 •• 

Şu mart hele atlasa, 
Hafta)& yas geliyor, 
Çatlasa da patlaH, 
Haftaya yas aeliyor L. 

Afacan 

Ne imiş 
Hanım teyı.•, 

ka pı OnQnde Cfn
göı.le konuıan A~ 
tacanın kolundan 
tuttuğu rlbl içeri 
çekti. 

- Ben una 
kırk defa dıdluı, 

fU bayi.ula ko
D Df mal. 

Afacan ağlama
la b,_.Iadı •• 

Kabahat 
bende de~l anne
ciği m .• 

- Sende de-
ğil mi?. Niçin he;> 
onun yanınd& go-
zlyorııun. . Uzak 
dursana.. Afıacan 

gözyaılannı ıller· 

ken cevap verdi: 

- Afacan Oyle 
can yaKıcı olacak 
ki, bir bakııt.a eo· 
bayı ısıtacak, biz 
de ı sıa ıverocl'ği z 

- Nedir bu bal ? Y azılannı hiç temiz yazmıyoraun. BllylldüğUn 
uman ne yapacakıın ? 

- Ne mi yapacağım ? Bir daktilo alacağım efendim. 

- UZJk duru
yorum anneciğim .. 
O eıuıfta birinci.. 
Ben ona yakın ol
mıyayım deye hep 
ıonuneu oluyö
r u 1r1 ya! .. H.ınıın toyı.ac'ği ın .. 

BİR SAKLAMBAÇ OYUNU 

1 1 

-1------F•_k~a_c_ık_ı_a_r __ ~I-

Pay 
Muallim Afacana JUUD• p

tırdı: 
- Geç bakalım tabtayal dedi. 

Yaz 20 elmL •• 
Afacan yazda: 
Bu elmalardan .C iDii bir arlrı 

dqına Yermifıln. 
Afacan yazda. 
- Altııına bir baıkuıaa .. 
7 ılnl de bana Yermlpia .. 

geriye ne kalır?. 
Afacan bir kaç ıaalye dtııo .. 

dnkten ıonra c•••P Yerdb 
- Birı•Y kalmu efudim? 
- Nuıl kalmu?. 
ÇOnkl açtı de benim ıa.kkı .. 

dır da ondan efendim. 

boş zamanda .. 
Afacana ıordular: 
- Boı zamanlannda itin fle 

clln nedir?. 
Afacan bW'Duau kuııtırarak 

ceYap Yerdi: 
- Sokakt• Y o-Yo oynamak. 

Bayramhk 
Bayramda.. Cingöa Afacanı 

eyde buldu ıordu: 
- Nasıl, dedL Bayramhk blr-

ıey alabildin mi?. 
- Aldım •• 
- Ne kadar •• 
- Şimdi yukarıd• bir efen.U 

amca Yar ondan galiba on kurut 
alacağım, bir başkatından da 11 
kuruş aluaam, 25 kurut edecek! •• 

Afacan kUçlicUk Fatoı bağırdı: Afacan kartı oda· 
ların birine daldı t• 

aklına ıelenl yaptı .. 

Derhal tlSminenin 
içerisine airdi ıak
landL 

Bu aırada kapıya 
bir ocak temiıleyici 

ıelmiftL 

Altı aydır ıilpllrge 

yllzll görmiyen ocağı 
temizlemiye bqladı. 

Fakat ne o ldu iee 
Afac na olmuı tu. ().. 
uktan .. Aman anoelL.. 
diye baj'ırarak hrla
mıtb. 

iken bir glln F atoıla 
aaklambaç oynamaya 
bqladılar. 

- Oldu muuu ?! •• 
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ION POSTA 

Kalıl'aman bir Tlrkln maceraları 

KIZIL KILIÇLI ASLAN 
5 Yazan ; Ömer Rıza - +a 

Çiçeğ · n Ellerini Öptüm 
-

Birdenbire Babasının Beni Beklemekte 
Olduğunu Söyledi 

O da yerinden ııçrayaralc ayman 
peçerelerinden kurtulmak için 
koımak lıtedi. Fakat ayağı 
bir ıeye takıldı, yere .dDıtll ve 
hemen ıOrllne aDrtıne ilerledi. 
Ayımn tekini nrmak için kal
dırdığı pençesi bota gitmlıti. 
Turhan fıraah ıanlmat bildi •• 
mızragını fırlattı. Mızrak ayınm 
11Siıüne uplanch. Ayı. ac yı 
duyarak, depr-eıtl, pençelerile 
•ızrağı çıkarmak için uğraıtı, 
nihayet mııratın ucunu ağzına 

16tUrdll. Ve mıuafı çekip attı. 
kanlar akıyor Ye acı acı bair1-
7ordu. Can ha•lile Tekinin Dz .. 
rine bir kere daha hamle eden 
ayı diılerinl Tekinin omuzuna, 
daha doğruıu onun ı ırtında!.tl 

kllrklO deriye ieçirdi •• Tekini 
aOrüldedL Ayıya hemen hDcum 
ettim. Ve mızrağı boynuna sap
ladım. Ayı, Tekini bırakıp üzerJ. 
me atılmadı. GOkreyor, deprenf. 
yor, ağz ndan köpUkler 1açıyordu. 

Kılıcı çekerek ayıya yakmdun 
hamle ettim kardaııma da aymm 
arkasına geçmek için işaret 
ettim. Turhan derhal ifareti an· 
layarak koştu. Önden, arkadan 
ayıyı vuruyorduk. 

1 leri de alarak fitti. Onun harek .. 
tinden kısa bir zaman ıonra onua 
kabilesine menıup birçok adam• 
lar geldiler. ÇilnkO ıllt ninemin 
bu oğlu, bilyllk bir reisin eYIAdı 
idi. Anneıi, kocaaıoın baıka bir 
kadım herine almasına dayana· 
mıyarak akrabası olan annemin 
yanına i'eJa1if, bizde yerleımif, 
Ye Tekin de bizimle beraber bO
yllmllıtll. Meier ıon zamanlarda 
ağalar kabileıinin (Tekinin ka
bilesi ) reiıl yani Tekininı 
babası ölmnı Ye ona bllyllk lıir 
mirH bırakmııl ağalar kabileıinin 
bO)llkleri gelerek yeni reiılerioi 
alıp götürmek lıtiyorlarda. 

Babam bunlara ıordu. 
- Mfraı bnyok? 
- Çok bOyftk, ağamıı Tekin 

kadar buralarde zeoıin bir ağa 
yoktur. 

Ağaları konakladık, ağırladık 
Ye Tekinin dönmesini bek'edik. 

Birkaç gUn aonra deryada 
gemiler gördllk ve gelenleri kar
şılamıya ç ktık, Gemidekiler çı• 
kmca enelA Ata Beyi gördüm. 
Onun arkasından Tekinle Çiçek 
geliyorlardı. Sevindim Ye koştuın. 
Gelıı:nlerin hepsini ayn ayrı ıe
l~mladım. Çiçek hanımı elleri~ 
den öptilm. Y analdarını bile öpe
cektim. Fakat Çiçek : 

- Olmaz. dedL Herkeain 
3nllnde ay:pl 

Ben de: 
- Peki 1 dedim. 
Tekini ne kadar iştiyakla ku

cakladığımı tarif edımem. Birden• 
bire Çiçek hanım, bana baba11-
nan beni beklemekte olduğunu 
ı6yJedL 

Sevgilimin babasına doğru 

koıtum. Babam da onun yanında 
idL lkiıl konuşuyorlardı ı 

- Dinle arkadaş 1 Bb a3ılet
tiğimiı vaktin hulQlllnden •••el 
geldik. ÇnokO buraya gelip lldn
le konuşmak icap ediyor 1 

Bu sözler, beni dondurm111tu. 
Babam cenp Yerdi : 
- Sefa geldiniz 1 doıtum, ıld 

eJimudea i'eJdiji kadar atırh
yacağımıza emin olua 1 

Babam, henOz blrteydea 
haberi clmıyan Tekine bakarak 
ona mlljde Yerdi: 

- Otlum Tekini Uğurlu 
bir .çocukmutıun. Atalar bunu 
aana mDjdelemiye gelmiıler 1 

- Ben ıiı<len başka bir baba 
tanımıyorum. 

- Ağabey o ılSze kanşb : 
- Demekld Tekin ağaların 

uluıu oldu. Onun baba11 benim 
tençlik arkadaşımdı. Nice nice 
muharebelerde beraber bulunduk. 

Bu ıözler, pek manidardı Ye 
her kelime benim kalbime bir 
ok gibi aaplaoıyordu. 

O gece babam biltnn mfsa· 
firlerl ıerefine ziyafetler Yerdi. 
Ziyafette Çiçek Hanımla yan
yana oturmuıtuk. Onun arzusu
nu yerine getirmek için beyaz 
ayı hikAyesioi naklettim. Fakat 
Tekin birşey ı6ylemiyordu. 
Nedense Tekin rüyalara dalmıt 
gibiydL Onun bu halini babası· 
nın &lilmUnll ve yeni ·nziyetinl 
dü~ilnmeaine atfediyorum, mu
kadderat, onun omuzlarına bO
yük mea'uliyetler yükliyordu. 

(Arkası var) 

Gaı hekimi 

Dr. Şakir Ahmet Bey 
Avrupa' arı &Tdetle Ankara Ca J deıinde 

Vi!Ayet kıırtmndald muayenehane.ııinde 

hastalarını kabul etmoğa b119l'\ınıt tır. 

Mut 1 

Merk~zi Avrupa' da Şa
yanı Hayret Bir Hidise 

Macar TrenlerJne Suikast Yapan Ada 
Müthiş ifşaatta Bulundu 

Bir eulk•ete kurb•n giden IPea 
Bir maddettenberi Macar treıa- I Çenek içeride ldL s.. plranm-

lerlne bir fellket im olmUftu. yorda. Zabıta memurlan odadaa 
Ayda •eya OD beı rDnde bir, içeri hDcum ettikleri uman & .. 
bu trenlere muhakkak bir ıuikaat rif yatağına uıanmıt. 1eriadıa 
yapılır, ıekb, on •aıoa devrilir, bile kımıldanmamııtL 
birçok 70lcu &Ulr bir kıamı da Memurlar bu eararenrb ad .. 

, mı11 llzerine atıldılar, vln• bir yaralanırdı. Macar ıabıta11, uıua ' 
mOddet, bu .Wkutlwl komllnİlt• hareket 16rmediler, fakat dikkat 
lerin tertip ettiğine kul olda. edince ualadılarld Çenek &lmDt-
tabldlcat ıre taldba!ını o noktadaa tOr. Amma berinde hiçbir Cebir 
yapb. Fakat bir netice elde ede- Y• tlddet allmetl yoktur. Takibat 
medL Nihayet Manuıka bminde bu ıafhaya girince Macar ubıta-
blr adam yakalandı •• ubit aı q lmaı bir mania ile lrartılat-
oldu k~ . bu adam, ıon tren ıui- mıı oluyordu. Çenek'l kim bldllr-

mDı oluyordu? Şimdiye kadar 
kHhnı bizzat icra etmiıtir1 Manu1- yapılan tahkikat bu e1rar•nill 
ka'nm hayab tetkik edildiği zaman meıelenln bir ucunu bile aydın-
Macar zabıta11 hayretten hayrete latamamııtır. Ve Manuık~'nın lci-
dUıtU. Çnnkll bu herifin, timdi ye diaaı, botun kafalarda karanbk 
kadar tam yirmi Os kiıiyl ıu Yeya bir iıtifbam işareti ıekliode 
bu Tesile lle 6ldcırdüğll anlqılclı. kulup durmaktadır. 
Ayrıca, blltDn ıimendifer ıuikast• 

!erinin yine bu adam tarafından 
yapıldığı da ubit oldu. 

Geri Dönen 
Tayyare Manuska mahkemeye Yerildi 

•• hiç beklenmiyen bir takım 
lfıaatta bulundu. Bu adam kendi· 

Ankara, 5 (A.A.) - Bir mOd
det evvel Eıkifebirden hareket 

ıine iıtinat olunan cftrllm Ye cina• eden bir yolcu tayyareıinin yo-
yetlerin hiçbirini inklr etmiyordu. lunu ıqırarak Buraaya indiğine 
Yalnız, mazeret olarak, bunlan, dair yapılan neıriyat doj'ru dejil· 
Çenek isimli bir iıpirtiımacırun t.. dlr. 

ıiri altında yaptığını ı6yliyordu. Tayyare ha•anıo boıulduta 
Macar zabıta11 derhal bu Çenekl JftzOndea Buraaya lnmif Y• mO-
aramıya koyuldu, adresini buldu teakiben Y eıilk&ye hareket et-

Ayı Tekini iki atacın ortası
na baraktı. Ve bana btıcum etti. 
Ben kılıca bacaklarından birine 
haYale ederlerken Turhan da 
ayni tekilde kılıcım aallayarak 
onun arka bacaklarında birini 
iıtihdaf etti. Ayı olduğÜ yerde 
yıkıldı. Bacaklan •Dcudundan 
ayrılmıt fibl idL Dakika fevt 

etmede kıl·cı ayının kafasına in
dirdim. Akan kaular Ayıyı ku•· 
•etten dUıDrmllı, o dı can ver
mlye baılamııtı. Ayı kan kuıu-
1or ve 61llm aekeratı ıeçirlrordu. 
Nihayet ağabeyim: 

~~!~~ ~·a-M·a·rt-Ç•a•r•ş•a•m•b·a-• 
akıamı 

Ye bir gece odasına baskın Yerdi. mittir. 

OPERA ~~----~~~---
sinemasında SilihF abrikacılarıDünya. - Ayı öldUI dedL 

Tekin bihuş yatıyordu. Ayı· 
nan kanlan onun llzerine de sıç· 
ramıı, fakat ona birı•y olma· 
mıştı. Tekiıı kısa bir baygınlık· 
tan ıonra ayıldı. Ve boynuma 
ıarıld ı. ÇOnkll ağabeyim cna 
yakayı anlatmıf, hayatını benim 
lcurtardıaımı alSylemiıtL 

Birkaç aaat ıonra karlı fırtı
nalar içinde ıeri döndUk. Akraba· 
larımı:ı:, komıularımız, meıaleler 
yakarak bizi bekliyorlardı. Bir.ı· 
derleriın, benim kabramanlıtımı 

anlata anlata bitiremiyorlardı. 
Beyaz ayıyı nasal 6ldUrdUğ0m 
haberi btrtarafa yayılmıı, Ye 
niıanlımın diyarına kadar •ar• 
mııtı. 

Karar Yerdim. Tekini Çiçek 
hanıma g&ndererek baharın y k· 
la9hj'ını haber •erecektim. Telda 
ıevgii'mo aıkımıa ateıindea, du
tnn gUnUn8 aabarııılılda belde-

diiimden bahsedecekti. DDnyeda 
en çok emniyet ettiğim adam, 
Tekindi. Hele onu ayının pençe-

ıiode kurtardığııo rDnden beri 
aram ı-zdaki aevgi bUıbOtlln kuy. 
ntlennıİftİ. 

Tekin kabul etti. Ve ~hediye-

TAN NEN BE R G • yı Muharebeve Sürükliyor 
• 

Almanca BABBI Almanca 
sözlü film sözlü fı lm 

~.-ıı1~~----lmll~------------~!llmll--~ ~ı.th i.i ne bakı~ arıle • üahi sı::~i ıle bütuıı bır kadınlık ve 
bütün bir güzellik olan 

MARLEN DIETRİCH 
Frnn~ızca · Ahıun? v11 lııgilizce t:ıganni ettiği 

D SARiSiN VENÜS D 
filminde, oimdiye kadar yarattığı eserlerinde gösterdiği dehanın 

fevkine çıkmıştır. Fransızca sözlüdür. 

Ça!ı~!'ba ELBAMBA Sinemasında 
Blletlerlnizl tlmdiden aldırabilirsiniz. ' 

Bu alcıam l~tlnhl Btttdl~ 
2t 30 da ~ h" m· t I ' VUK .,,, Jl' uya rasu 

BD~~LDI ıııııımıııııı 
lllJ UMUMA 

Pek yakında 

Buyuk ikramiye 
11111 operet 

. .. 
ETUAL Sinemasmda 

Bu senenin en güzel ve en 
eğlence li }ıüyük komedisi olan 

BEKARLIGA VEDA 
filmini gidiniz görünüz. 

Mümessileı1i ı Dilber yıldız 

MARTHA EGGERT 

( Bıı.9tardı 1 inci sayfada ) 

ye Fransa'nın müttefiki olan Yu
ıoılnya'da ltalya tarafından fesat 
çıkarılmak istenildiğini ima et· 
mektedir. M. Heryo müteakiben 
ı&yle davem etmektedir ı 

"KOçOk ltilAf misakı, lltikl&l
lerini tehdit altıııda sı&rea millet• 
lerin endiıelerinden doğmuı bir 
neticedir. 

Bulgariıtanda birtakım intrl
kalar yapal yor. 

Sovyet Ruıyanın ıon ıaman· 

larda alm1' olduğu Yazivet ve 

ittihaz etıniı olduğu yeni tedbir
ler, Rusyanın bile ıulh için bu 
kadar tehlikeli olan diktatörlllk
lerin birleşmeıinden end(fe 
etmekte olduauou ıöıteriyor. 
Ben, bu diktatörlUkleria harbi 

iıtemekte olduklannı sannetmem. 
Fakat, bunların harbi bir oyun
cak ribi telAkld etmekte olduk· 
ları muhakkaktır. Halbuki tarrh, 
böyle bir oyunun io1anlan pek 
mllthiı •• feci hakikatlerle kar- . 
,,ı .. ,tırmıt olduiunu a6ıtermek· 
tedir. " 

Amerika Buhranının Tesirleri 
( B"'tarafı l inol tayfada ) 

derecesi tamamen te1bit edilem .. 
mlıtir. Yalnız lzmir muhabirlnıiı
den bu sabah aldıjımız bir tel
grafta Amerika buhranının lzmlr 
piyaaasında buıule getirdiil teair 
hakkında ıarih mal6mat vardır. 
Telgrafı yazıyoruz: 

lımlr, 6 (Huıuıt) - Amerika· 
da bUyOk bankaların moratoryom 

illa etmeleri ıebrimiı plyua11nda 
allbl bir teair husule ıı•tirmiıtir. 
Bankalar dolar llzerlne muamele 
yapmamıya baılamlflardır. Şehrimiı· 
deki buı Amerikan tntno kumpan
yalara evvelki giln ye dün ameleye 
yevmiye vermemiılerdir. Bu buh
ran piyuarnın biraı durgunlat
tırmııtır, fakat bu durpnluk 
muYakkatbr. - Adnan 

• 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hakkı malı/ uzdur. - Nasıl doldu ? .. 

................................. Nasıl Yaıadı ? .. 
T t.frika No. 84 Ncuıl ÔldB ? .. 

seyin Hilmi Paşa'nın Telgrafının 
Yalanı Yok Yanlışı Vardı! • 

Muhitinde bulunan d~şfl~ 
ccsiı. ve riyakAr inHnlann 
nıütemadiyen cür'et temin etme
lerine rağmen, Abdlllbamit teh· 

Jikeyi bütlin vuzuhile görüyor •• 
Tarihin unutmıyan ve affetmiyen 
hilklimlerinden llrkliyor.. Hatta 
bazı mahremlerine : 

- Rumeliye beş on tabur Ana• 
dolu askeri geçirivermokle bu it 
biter, diyorlar.. Halbuki bunu 
aöyliycnler, çol< hata ediyorlar ..• 
Millete, silAh çekilmez... Lchis-

L tanda Ru larm yaptığını ben de 
burada yararak dünya ve ~hre
timl berbat edemem... Bu adam• 
lar ne istiyorlar.. Kanunu Esaıl 
mi?.. Pekala.. lı bu kerteye 
reldikten sonra bunu kabul et· 

1 1 

mek zaruridir. Yapacak hiçbir ı,ı olmıyan menfilerden bazıları, böylece bir 
Diyordu. köşeye oturur haı.am hanımcık gergef lflerlerdl. 
Hatta Abdlllhamit bu dnıUn· (Harputta maaff bul11naA avukat Necip Nadlr B.) 

ce1erine adeta kuvvet vernıiye t ıkil edip pek yakın va.kitte J telgrafının yalam yok, yanlışı 
beşlamış Ye batta Avrupa bnkti- filiyata başlayacakları malüm o· ~ardı. Babıettiği mesele, eaaıeo 
metlerinden bazılarının Kanunu lan İtalyan menbamdan lıtibbar komiteler tarafından verilmit ea-
Esasilerini getirterek l<endi husu· ~ edildi. Bu bapta t bkikatı malı- ki bir karardı. Ancak.. Artık 
at mütercimlerine bunların lercü· remnocye devam olunuyor. Alı- cemiyet filen harekete ıeçmek 
melerini yaptırmıfh. Hlinkar, bu nnca'' ır.a 'ümat arzedilecektir istiyor; ve hUkumetia kudretini 
tercfimeleri tetkik ediyor; bunlari ferman .•. ) 19 MayLs 324 birdenbire ınramak için Rumeli-
biribirine mezcederek • şahsı ve Müfctti4i umura! de bir tethiı siyaseti ihıar odi· 
ıaltanab için tehlike teşkil etmi· HUaey2n Hilmi yordu. Bu maksada binaen, 
)'ecek surette • yeni bir Kanunu HOıeyin Hilmi Paıanın bu Uçllncll ordunun muhtelif mıntaka 
Esasi vücuda getirmek istiyordu.. -------------==s-- larma emirler Yerilmif, icabında 

Ancak; Abdülhamidi endişeye t s o { r o s TA 1 cemiyetin her emrini billtereddlit 
dllşllren bir nokta vardı. Onu da yapacak cesur zabitlerden mllrek· 
L , ı;taııhul 
uina• lıendi.ı ıu aurelle izah kep bir ( fedai ) kuneU ae-

•diyor: B O R S A S 1 çilmişti. SeIAnikte yirmi fedai u-
- Bir hnknmdar, millet ve 4 • 3- 193J bitten teıekkth eden bir kuffet 

IDeuıleketio mcnfaatlarlle a1ika· Paralar (eatııt dcude getirilmiı •• buna 1 
dar olmalıdır. 

B ... '1u, ben de dllıUnUyorum. 

Yaloız, Kanunu Esasi yeniden 
ortaya konulursa, acaba IAyikile 
tatbik edilebilecek mi?.. Şunu 
itiraf etmek lbımdır ki buglln 
Türkler, sair unsurlara nisbet 
edilirıe, fikren ve malen çok geri 
lrnlmışlardır. Buna binaen teşek· 
kül e~cek Meclisi Meb'usanda 
aair unsurların ekseriyet teşkil 

•lmelerinden ve Tüfülcrin meıı· 

faatini haleldar eylemelerinden 
korkuyorum. 

Diyordu. 
AbdOlhnmit, bu endişe ve 

tereddütler içinde bocalayıp du· 
rurken, mtltemadiyen jurnallar 
takdim ediliyor; Avrupadaki 
Jön Türlclerle Rumelideki Cemi· 
yetin birleşerek :ealtanatm tebdi· 
linl iıtiycceklerine dair mübal&• 
gala haberler veriliyordu. Bu 
jurnalların• her biri, hUnkArın 
kalbinde bir ukde husule getir· 
mekle beraber, yine metanetini 

uhafaz ediyor, zahiren bUyllk 
bir telAı gösteriyor, icap eden 
tetbiri alabilmek içia cemiyetin 
bir temas noktas nın zühurunu 
bekliyordu. Bu esnada SelAnik· 
ten, Müfettişi Umumi Hüseyin 
Hilmi Paşadan AbdUlbamide 
gelen tifrell bir telgrd vaziyeti 
biraı b.ab eder gibi oldu. Bu 
k Q telgraf ıu suretle yazılı• 
)'ordu: 

[J6n Tnrk, Ermeni, Make
dony n fent komitelerinin ıoo 
Umuml içtimalarında verdikleri 
karara t vfiknn Seldnik yahut 
Manastır dahilinde bir mahalli 
nıa.lısusla (merkez icraat komitesi) 
bamile bir heyeti ihtilaliye 

~ 
20 kuron t rı•arUıı 

r dolar 
ro fr. Fran ... ı 
:ıo llrot 

ns.-
213,00 
1"'0,0l 
217,-
117,00 
~,50 

1 tilin Aw&. 
1 pcı.ot• 

kuru, 

122,-
26,00 
17,-
00,00 
24,00 
11,-
23.-

20 fr. Belçika 
20 drahmi 
20 fr. lavlçro 
20 lna 

J Mark 
1 zloti 
1 Pengl 

20 ley 
20 dlnn.r M,-

1 florin 

820,-
26,00 
8:,- 1 Çervoııec -.-

Ç kler 

Lo., dra 729, Pr 8 
NcY • york <l,47S35S, Viyana 
Parla 12,QJ MadrU 
t•llımo 9,2623 Beri! 1 

Bı li '<ııil 3,3683 Var şova 
Atlna 
Cenevre 
Sof ya 
Amııt~ dam 

Hlos 

fJl,l:U75 Pc9tc 
2,4rl5 BU reı 

64, ':147.5 Bclgrat 
J, 1713 1\.09 •OVA 

sencHı rı 

J6,97 
4,2082 
6,6a40 
2, 
4,2250 
S,9325 

80, 
34,~25 
•1094, 

Vrn 1 Lira 
ı, Bank.(Nama) 1o,ı5 Anado'u •. ıoov. 37;50 

• (Hl\mlle) il,- Ş11rk D. Y. • 46,15 
• (Mücn s)ll6,- lıt. Tramva7 61 50 

Oımanlı Bank. 35,- O kUd ' 
- ı ar •11 J 1 00 

Se lnlk • 5,95 T k ' 
Şirketi Hayriye 15,00 er 0

• 28,00 
Haliç O,W Havııgall 17.-
Audolu ,.60V. 25, Telafo11 J3,9l 

• tJtCO P. 23,75 BomonU 2'\•0 
Esham ve Tanvuaı 

ı.·ra 

lıttkrau Dahil1 ~,75 
Dllyunu Mu. • fı2.50 
Gtımrllk 8,53 
Saydl mah1 6,60 
Daldal tertip 1 9,25 

• • il IJ-75 

BORSA 

Reji 
Tramyay 
Rıhtı n 
OıkUdar ıu 
Terkoa 
Elektrik 

HARlCI 

Lira 
4,40 
4,97 

18,70 
170,-
41,:ıo . -.-

TahvllAt· MeekOkal 

Ura Lira 
TOrk Altını 932,50 
ini'• • 10,42 
Fr. • 8,37 
Ru • 10,SO 
Mecidiye S4,00 
tiaok .ot (Oı. B.) 223 

Kalın heflblr!ik •'tın 

( liümhuriyctJ 46,25 
1 A&a) 46,2l 
UtKmlt) '6.25 

fRqat) 47$ 
(Vahltt ~ 

İnce beflblrUll altın 
tCUmburlyet) 45,ao 
(HamıtJ armalı 50,JJ 
(Ro9at) • 46,0J 
( Vahit) • 48,\lı.1 
Mısır Kr.Fo. 1886 183, 

• • • ı 1iOJ ICM,l>J 
• ., • llU i tı~.ıO 

(*) Yaldız lfaretlllar buııüa auamaJe 
I' lirmemJf tı.r. 

[99 &,\ftCU BölUk) 

Namı yerilmittL Valu4 cemi
yetin bu bu.rlığı hennz kat'ı bir 
makaadı istihdaf etmiyordu. Fa
kat tamamen hazırlanauı olan 
inlolibıo semioine birkaç tecrübe 

tohumu atmak ta muyafık a-örU
ltıyordu. . Nitekim, bu hazırlıktan 
kinaye olarak HDseyin Hilmi 
Patanın Abdlllh~mide gönderdiği 
ıifreli telgraf bıle maksadı kıs· 
men buıule getirmiı, HilnkArı 
birdenbire fene haide telA,a dil· 

ıürmüştil... Kısa bir mUddet 
evvel Anadoludan Rumcliye asker 
1ıeçirmekten içtinap eden Abdili· 
bamit, ıimdl bu •e•kiyata mfi... 
1aade ediyor, meaelenin içyllzOnO 
öğrenmek için her türlü •e1aito 
mUracaattan çekinmiyordu. 

Atin• ıefaretinden doğrudan 
doğruya Abdlllbamido gelen 9 
haziran 324 tarihli huıust tahri
rat ta mUfettitl umumi Hilmi pa
tanın ihbarına benziyordu. Hatta 
ıefir, daha lfgD.zar dananıyor; 
sefaret erkAnındaıı Llriolo, kıya
feti tebdil ederek Makedonya 
Bulgar komiteleri araıına •okul· 
duğunu ,.. bu ıuretle ierek ko-
mitenin Ye gerek komite ile 
nıllttehideo çalıpn bazı Eabitanuı 
yakında bir ibtilll çıkaracaA-ına 
vukuf ha11l olduğunu bildiriyor-

du. Halbuki, i•rek Hllseyiu Hil
mi pata ve gerek Alina ıefid 
hem biııat aldanıyor, hem do 

Abdnlhamidi aldatıyorlardı. Ru
nıelide inkıl ba hazırlanan yalmz 
bir tek kuvvot Tardı. O da, ce• 
miyottL 

( Arkao nr) 

Sayfa 9 

20,000 Sene Evvel işlenen 
Bir Cinayet 

Neyyork ( Huıuıl) - Amerl- ı 
kada Minneaota ayaletinde tarla-

larda çalıımakta olan çiftçiler 
toprak altında bozulmamıı v• g&t-

.Unde derin bir yara taııyan bir 
kadın lıkeleU bnlmuılar ve der

hal poliH haber Yermlılerdlr • 

Derhal katili aramıya baılıyan 

pollıler bu taharriyattan yazgeç

mek lftcburiyetinde kalmıılardır. 

ÇUnkD lakeletl muayene etmek 
için çağırılan tabibi adli bu cina

yetin tam 20,000 sene eYVel lf" 
lenmiı olduğuna dair rapor yer- . 

miıtir. Bir glln içinde mesele bB-

tOo Amerika ya yayıl mıı •• bp 
alemi ayaklanmııbr. Alimler tay
yaralerle Minneıotta toplanarak 
bulunan lıkelet th:erinde tetkikata 

ba.,lamıılar •• ittifakla tabibi ad
llnlo raporunu tudik etmiılerdir. 

Alimlerin tetkikaboa iÖr• ı.. 
kelet 17 • 18 yaılarında genç 
bir kıza aittir Ye 20,()()() HD8 

evv~I &in bir CHiml• f6ğllı Ye 
bel kemikleri kırılarak &ldnrnJ
mnştUr •• bundan ıonra g&le 
atılmıştır. Ceset glSllln dibinde 
ıerin topraklara glSmlllmOt ve bu 
sayede ıimdlye kadar bozulma· 

mııtır. Bu mmtaka •akille bOyOk 
bir g6ldtı, göl kurumuı Ye buraıı 

timdi Amerikanın en fyt mahsul 

Ceudin 20 bin ttnelik olduğunu 
sögligen tabibi adli 

retiıen yerlerden bftisi olmuı tur. 
Vllcut akıamından ve bilhana 
kafa Te çeneainden iıkeletin geng 

bir Moiol kızına alt olduğu aola
ıılmaktadır. Bazı alimlerin, C.. 
nuptan kırmızı derililer gelmeden 

evvel Amerikada MogoUar yafa• 
mıı olduklarına dair wkubulan 
iddialar bu lıkeletin meydana 
çıkmasile tahakkuk etmiştir. 

Bir Kadın 175 Kuruşa 
Bir Şato Aldı! 

Fakir Kadın Bu Taliini Garip Bir 
Tesadüfe· Medyundur 

Loodra ( Hususi ) - Londra 
civarında hulunan Glazgoda fakir 

bir !cadın 5 ıilinsıe bir ev aatın 

almııhr. Bu garip hldiH f3yle 
olmuştun 

Glazgoda iplik fabrikaaı ıa
blbl olan Koata iıminde bir 

milyon• 1928 senesinde 6lmnı 
Ye tam bir buçuk milyon logilis 

lirası miras bırakmııtır. Mirasın 
çoğunu eml4k teşkil ettiğinden 

mirasçılar paylaıamamıtlerdır. 

Nihayet emlaki paraya tahvil 

edilerek paylaımıya karar nr
miılerdir. Bir mUddct gaı:etelerle 

ilin edilmiş fakat ahcı çıkmayın• 

ca mezata çıkarmaya karar Yer

miılerdir. Mezat idaresi evveli 

milyoner Koata'ın oturduğu lnka 
mobilynlı vo her tllrlll konforu 

havi olan evini s tıl i'a ç kar

mııt r. 
Birkaç dafa ilan edildiii bal· 

de meıada gelen olmamııtır. 
Yalnız o civardan geçmekte olan 

fakir bir kadıncağız merak ede

rek mezat daircıine girmi~ n 
ıaka olsun diye milyoner Koatsın 
evi için beı şiling ( biıim para• 

mııla 175 kuruı kadar bir ~ey• 

dir) pey ıUrmOştnr. TellAI elin• 
deki çekici havaya knldırerak 

Beı ıiling... Var mı fa%1a arttıran 

bet şiling... Sat\}'orum beeeeeı 

tiiillig bir... lkiiiii... ikiiii.. Orada 

bulunaolard n hiçbiri ıe ini çı• 

karmadığmı görllnce Uç diyerek 

çekici önündeld masnnın Uz rine 

indirmiş ve milyonerden kalan 

koca ev beş şilinge fakir ka· 
dıncağıım Uz.erine kaim ştır. 

BUyUk bir bahçenin orla :nda 
bulunan bu C\'İn :ki bü) U ' sal~ 

nu, altı odası, b~ınyo, çocuk cd • 
ları, çocuk 1 aoyolan mulfak v. 
ıuire11i vnrd r. 

• 
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• M. Ruzvelt iş Başında 
,\merika'nın Reisicümhuru Merasimle 
Makamına Geçti Ve Bir Nutuk Söyledi 

Vaflngtoa 5 - Vaıingtoa 
.. hrl don ReialcDmbar M. R_. 
Yelt'i• iktidar meYIÜİDe ıelltial 
Ja.r .... tıı bir aurette t•'it •tmlt
tir. Reiıicllmbur mua'riııl M. 
Ganaer de din tahlif edilmlftir. 

M. Ruznlt, 1920 1eneıinde .. 
beri Beyaz Saraya gelen ilk d .. 
•okrat reiaidir. M. Ruzvlet, yır 
•ında Reiaicnmbur m11aYini M. 
Garaer ve aabık Reisfcllnı
Lur M. Huver olduğu halde, 
Kapital cepheaiodeki aUtOnlar 
•rasmda vücude getirilen bllyOk 
tribUoe doğru gitmiş, burada 
)'likıek mahkeme reisi M. [yan• 
Hugea taraf mdan karıılanmııbr. 

RelalcUmhur Yemin Ediyor 

Yeni Reiıicllmhur, Kanunu 
Eıuiye aadık kalacatına dair 
Jemin ettikten ıonra ban zevabn 
tebriklerini kabul etmit ve sonra 
lbiluofona dönerek Rıiaicllmbur
luk makamına gelmİf olduğunu 
beyan eden a6zlerini aöylemiıtir. 

Bundan aonra yeni Reiaicthn• 
lav, yaya kaldırımları Ozerindo 
toPl&nmlf olan halk tarafından 
•ellmlandığı halde Paoailvanya 
taddeaiadea ı•çerek Beyaz Nrır 
11 ıitmiıtir. 

Yeni ReiaicOmburu Beyaı aa• 
raya götüren binlerce kifiden 
lbtlrekkep alay, muntazam bir 
leçit resmi yapmıtbr. Bu alaya 
Jeneral Peuing riyaset etmekte 
idi. 

t2 Genç Kıa 

Amerika gUzelliğinin batlıca 
tlpl-w lemail eden 12 a•nç kur, 
Aınerikanıo temenni etmekte ve 
Yakında taba~.kukuou llmit eyle
ınekto olduğ'u "Daha iyi ıllnlerin,. 
tinısallnl teıkil eden canlı bir 
tablo ricude retirmiflercli. 

Bir Kaza 

Reiıicllmhura refakat eden 
heyet, PansilTanya caddeıinl re
Çtrken, bir kamyondan bir .. .,. 
tllen gazı ıllindirl dilımtııtnr. 
Siılndirden çıkan gaz, halk ara
llnda biraz heyeyecan uyndır

llaıfbr. 

Kaliforniya murabhaaları, yeni 
telıicDmhuruo intihap mtıcadelesi 
.. naıında ıinema ıanayii erba-
1.uıa nkl olan da•etine icabet 
•derek Vapgtona gelmlılerdir. 

M. Ruzvelt, Kalifomiyalılana 
leçlt reıminl buıusi bir tribOn· 
den Hyretmittfr. Bu geçit resmi 
Pek bDyDk, merakı. bir halk 
ltıtleahıi toplamııtır. 

KomDn1aaer1n Tahrlkaa. 

Yeni relaicllmhurun vazifeye 
l.aılamaaı birçok yerlerde Ye 
l.u1aaaa Detroit'te ko•tbıiatlerin 
tahrikltta bulunmalarma Hbebi
)et •wmlıtir. Detroit'te 5000 
'lmaJIKI, baakalardald afak he
'-p1ana hemen Ye tamamen te
"1ye edilme1iol latemiıler •• ba
"'-n için allmayiılerde bulunmu,. 
1-rdar. -

Şikaro beJediye dairesi 15nh
de kızıl bayraklar dalıalandıran 
8oo<> ifıiz kendilerine para Yeril
"'•k 8Ul'etilo yardım edilmeai lçia 
•Oınayif yapmıılardır. 

Pittuıburi'da zabıta ile "Kı
tı1.,1ar arasında bir mlbademe 
0lıııUftur. Piyade, •Dvarl ve mo
~0aikletli polia mllfrezelerl halka 
d llcuoı mecburiyetinde kalmıılar
~r, alta yaralı hastahaneye kal-

lllnuı Ye lkial kadıa olmak 

1 

-

tlaere on alb kiti te•!df edil
miftir. 

Ruzveltln Nutku 
M. Ruzvelt nutkunda btılAaa· 

tın demiftir ki: 
Hakikab bOtlln çıplaklığı ile 

ve açıkça ıöylemek ıamanı gel· 
mittir. Bugtın memleketimizde 
me•cut olan ah•al Ye praft kar
fl•ında boyun etmiyeceiiz. Bizim 
bllyDk milletimiz yeniden doğa
cak ,. refeha ka'Ytlşacaktır. En 
bOyUk .,aı.ifemiı, milleti it• at· 
makbr. 

Bu gaye, bllkümet tarafından 
harp zamanında olduğu gibi tq
kiltth bir idare tarafından ya• 
pılabilir. Buou yapmakla beraber 
zaruri oldutu ıiddet!e hiaaedilen 
Ye neticesi tabii 11net ye kuY. 
Yet menbalarımızı takviye vı 
yeniden tenıik etmekten ibaret 
bulunu "projelerimizi de tabak· 
kuk ,oluna ~ 6tilreceğiz. 

lktaadlyatı l•l•h 

Ticari •e beynelmilel mftnue
betlerimiz, mOhlm olmakla bera
ber lkincl derecede gelir. Herıey· 
den enel milb iktıaadiyabmıa 
Hlim bir ıurette yeniden ihya 
etmemfı llxımdır. 

Ben, beynelmilel lkbaadl ba
yatı ıılAh etmek ıuretile cihan 
ticaretini yoluna koymak buı~ 
aunda elimden relenl 7aJ*na1dan 
çekiamiyecejim. Fakat flmdiki 
l>uhramu memleketimizde uzan 
mtlddet dr•..U.i beldlyemeylz. 

ca... Sl:ra-• 
Cihana ait Iİyaaet bah.inde 

memleketime iyi komıuluk, kendi 
teahhDtlerioe riayet edea komıu
larım111n hukukuna riayet etmek 
aly ... tlnl ayni zamanda mevcut 

latanbul 6 ıncı icra Memur
lulundan: Bir borçtan dola11 mah· 
cu:r. ve paraya çeTrllmesi mukarrer 
aynalı dolap, komedin, karyola, ve 
aair ltııumlu eıy•yı beytlye itbu mar
tJn 9 uncu pertembe gann ıaat 9 dan 
itibaren 12 ye kadar Cerrabpqa ead· 
doeinde AhmetkethOda maballeıl ode 
Bafısgallp ıokaguıda 4 No. lu baııede 
bilmüıayede paraya ~cvrilecf'lti i1An 
olunur. - -·-- ···--·.- - -----

&azel .. natlar blf"llll mimari 
fUb••lnden : Oilzel uoatlar a .. a· 
~mlıJ wlmarl ıuhll yeni me:r.ıınlım· 

itilAflann mukaddeı olu mahiye
tine hOrmet edilmHI 9iyaaetial 
taniye edeceğim. 

Buhranla MOc•d•I• 

Kanunu •aaıiyo mu•afık ola· 
rak riya•et •aıifeml lf A ettiğim 
Hnada buhrandan mOtee11ir olan 
cihan içinde milletimisin tamam 
kalkınması için icap eden tedbir
leri tavsiye edecejim. 

Kanunu Haıioin bana bah.
etmiı olduj'u hukukun çerçnesl 
dabilind• yazifead ifa ederkea 
kongreye ittihaz ediloıeıi lhım 
gelen bUtlln bu tedbirleri kabul 
ettir mi ye çalıpcağım. Fakat kon
ıre, bu yollardan birini takip 
etmediği •e iıtisnal olan Taziyet 
daha ıiyde nazik bir teldi aldıtı 
takdirdd yaıifemin bana açıkça 
çlımiı o)Juğu yoldan gitmekte 
tereddftt etmiyecejim. 

Buhranın öoDne l•Ç•ek buau
nnda yeglne unıur olan kongre
den bu feykalAde alıvaı. k.,... 
mücadele etmek ftzere •lıi icral 
aalAhiyetler latiyeceğioı. MemJe
ketimlzi, bir dllfmao İfgal ettiği 
umanda bana Yerilmesi icap 
eden fevkalAde aalAbiyetlerl talep 
edeceğim. 

TAKViM --eu~ PAZARTESi Kuıa 
aı e MART 933 u7 

Aıab1 Ruı:nt -
s • 7Jık... 1351 • • $ubat - aa 

Halk Evinde Dersler 
Halken temıil ı•be•lade dla 

alqamdan itibuen bedii dan. Ye 

eürlm cleuler:ne batlaamıfbr. De,. 
ler mı:allim Celll Bey tarafından 
Yeril melıtedir. 

---------------------------n111 fUb miı.o ilt bakı dolayuile heye
ti umunıiyoye takdim İflerl mflnııse-

betiylt aynı zamanda meelekf lt'er 
hakkında gtriltınek flzero az.anı.o 
7/S 933 .alı giluü Hat 16/5 da birJjk 
btııaıına tetr flerl. 

ÇAPA. MARKA 
Sablep 

- Baba sana çay ve 
kahve yerine aıbhat ve 
kuvvet kaynağı ge· 
1irdim. 
- Varol aziz yavrum! 

Dr. ARA NIŞANYAN 411mmi~ 
Boyoğlu Toht!ıyaıı oteli yı nında Mektep sokak s:; No. h ınuayenebanc,..inde 
haııtal arını her gUn ııababtan akıama kadar tednvi eder. Telefon 40 13 

----~:---~~~--~--------------------~~~~--------
İst a~bul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
Gümrük Muhafaza ve mıntaka memurlan için 

"583,, adet kasket illnı 
1 - GOmrUk Muhafaza •• mıntaka memurları Jçia •.a,. adet 

kasket kapalı zarfla kırdırmağa konulmuıtur. 
2 - Kırdırma prtlan klğıdıma tudikll auretlvi lataaW Gom

rtık Muhafaza BqmGdiriyetiad .. almacakbr. 
3 - Kırdırma l.taabul GUmrtık Mahafan Bqmldirlyetlade k .. 

rulacak alım aahm komieyonu tarafından yapılacaklır. 
<4 - Kırdırma 21-3-933 tarihine raıl yan aah gDnft •aat 10 dadır. 
5 - Teklif mektupları kanundaki hlikUmlere ıöre aGa Ye ..... 

tinden enel Aha alma komleyonuna yerilecektir. 
6 - Her iıtekli. biçilmit bedelin % 7,5 jıı olan 63 liralık mu

vakkıt ıtı•enmelerile •temiaat. belli ... tt•D enel ko
misyona relmelerL 

7 Örneği lataobul Gtlmrlk Malaafua BapaldtlrlqDadedlr. 
lıt.akliler orada r6rebilirler. 

8 Belli olan aaatte tutulma• ldet olu aalnt kAtıch clolduruJ. 
duktan aonra hiçbir teklif kabul edilmiyecektlr. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

lnhlıarlar Umum llldlrlDjiballa •ne• n tapa lefldlitmda 
iltlhdam olunmak hen bUmlubab ı.. memarlan abaacakbr. 

Şerait qağıcla yuahchr. 
1 - TOrk olmak. 
2 - Hizmeti aakerlyuini ifa ebDlf olmak. 
3 - Darlllfilnun kimya .. baiadea ••J• ziraat mektebi llllndea 

•eya eczacı mektebiaclea diplomalı balan..U. 
4 - Sıhhat rapon lbru ebHk. 

1 - E••elce " balea ma.tahde• INhmdaldan •ulfelere alt 
bon~eni91erle diploma ftJ8 plaaclebaame uallanm wwmelr. 

6 - T•cOmei hal ....ak ... ita etmek. 
MDaabaka imtiham merkade" tapada 20 mart83.lt.rllıinde 

aaat 14 t• icra kıluıacakbr. M..ı,ab lmtihanıaa 1.t..w•• iftiralı 
etmek lıtiyenlerio ,..brdakl nrakm nptile clalaa nw1 •mum 
mDdOrlOie mftracaat etmel•l, "tafnda iftiralı etmotk illlımlerin 
balundukları mahalli• • ba,tlk labiwlar mem-- jlM •ezk6r 
e'ffakın raptlle ba ı.tida m&racaatla b.aber i: tldaaamel..-... birer 
suretinin umum mldlrllte glad.Um• ilzama illa ol8D111'. 

Beflllle• icra Dalrealnden; 
Borcundan dolayı mahcu:r. bUyUk 

aynalı gard"rop, kllçUk gardirop, bir 

Jnmanaıırn paraya çevrllmeıine k .. 
rar nrllmit olduğundan dellf.Uye 

ve ihale pulu ve rUeama mCtt•rfılne 

att olmak Uzere talip olaıılan11 15/S/98S 
tarihine m Usadif olan eumarteıf gilntl 

1&at 13 • 15 te Betik taı bat paurında 
baıır bulunac~k menı ura m tıracaatlan 
illa elanur. 

latanbul OçUncU icra M• 
murlujund•n: lılııhcuı n paraya 
çevrilmesin• karar nrilen mubtell 

ev eıyuı 13'!~/933 gOnOH rnUeadll 
paıartell gOnO eaat 11 il& 12 ar.aın· 

da Fındı\lıda S.llmbatun maballeeln
de O.mançavuı ıotatında 11 No. l• 
hanede biriııd açık arttırma ıuretlle 

biln.Oıayelle satılacağından talip olan• 
larrn ınalııı.lliııJe baıır bııhıııaM1c m .. 
mura,.a afl.rllcaatlan ll&n olwnur. 



SON POSTA .... 
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DiŞ 
Ağrılarım &BİPİ 

1 
Mağlô-ı eder. 

Her eczanede btılunur. 

Kadaalann 

AYBAŞI 
eaacalaraaı 

Romatizmayı 
Nakrisl 

• 

20 İngiliz 
Numara uıa kadar 

KASIK BAGLARI - TIBBİ KORSELER VATER "boknıns. (') n Poola ıı. kaıal•t•m••• .. ~ EKSTRA •kınalc,. 
"'ft) ;:· KıF·ı·o·Es es ~~ Katlı, Tire 

BOYALI 
iPLiKLER 

Beyoğlu: İstiklal cadd~ıi Posta sokağı No. 1. Tel. 41429 

lstanbul Gümrükieri 
Başmüdürlüğünden: 

.... _ ...... 
Numuneleri görünüz. 

wwwc 1 

80 Santim 
geniıliğe kadar 

ince, kaim, renkli, bey 

Cif Ci marka KAPU 
' ' Dimi, Ortülü 

Tentelik 

rAZLIK ELBiSELll 
Amerikan 

bezleri 
Fiatları iıteyini&. 

l.tanbul Ye Galata Glmrllk bıaalarile ambar •• mllftemllAta
aıa ıalaba muhtaç n yenidea yaptanlacak olu elektrik tulnbaa 
alt fenni keıifname, proje •• fenni ıartnameyi pazarbkla acele 
yapbracat z. Keıifname proje Ye fenni ..,tnamenin fenni olduğunu 
Hllbi1etli bir re•ml dairenin de ta•dild Jlzımdır. Bu ıuretle talip 
olanların elektrik mllbendlal olduklarını ıhterir Yeıikalarile •• 
yllzde yedi buçuk teminab olan 37,S lira ile birlikte pazarlıp 
lttlrak etmek llıere 8/3/933 tarihli çartanba tlnll uat 14 t• Bat
mlld6rlllkteld komiayona mtlracaatlan. 

Evler - Mektepler - Hastaneler - Köylüler için etveri'tl mallar 

Telgraf ad. ADANA • Babk 

GÜL 

Zafiyeti umumiye, iftibaaıılık •e kuvvetsizlik balltında bllyllk 
f•lde •• tesiri g6rlllen: 

Yapraklarının 
cazip ve g6z 
kamaştlrıcı 

FOSFATLI rengini 

HULASASI 
kullanınız.. Her eczanede ıahhr. 

Slmoa Kremi pudra11 
ye aabununu muntaaaman 
latfmalile temin edebillul· 
ala ld bu suretle cildin te
mblenmeainl 1umuptmaaı 
............ ı ıibl aç mak· 
Adın huaulllae yardım eder 

~-~SATILIK HANE~--.. 
Oakldar'da lıa1aniye Sultaaly• aokaj'anda 23 • 29 numarala bol rGnet 
Ye temb hanlı biri 2 kat, 11 oda, çab araaı, mutfak, tulumbalı ku1u, elektrik. 
dlprl lkl oda, •oh. ku1a n blylk bah~eletl olu iki hane apı ayn n1a 

SIMON 
(KREM SIMON) 

birden aatıhkhr. Taliplerin •eaktr 211 aumarab •aaeye mGracaatları 

Bu kibus 
ile 

sıhhat ve neş'enlzt 
kaybetmek 

istemezseniz dişlerlıılzl 

De temizleyiniz. 
- .... _ .. ,_ 

Radyolin dişlerinizin 
çürümesine mani olur, 
dişlerinizi beyazlaştırır, 

tebessümün üze 
süzellik verir. 

................ 

gayet sıhhidir, daima tazedir, 
lezzeti ve kokusu 

çok güzeldir. 

Posta kutusu • ADANA 87 

it 1 lataabul Belediyeai llinlua f • 
Betiktq Spor caddul arzının on b.. metroya iblaia ıuretile 

tenli icia tamim Jalınu latikamet laaritua Daire biaumda meYldl 
malaauaana talik •• uhabı allkaya yarakal mahmıa ile ihbar ediJ. 
mlt olmakla meık6r tarik tlzerlnde bina veya arıua olanları• harita 
hakkında bir mlltalea yeya Jtlrazlan Yaraa 15 ıGıa urfuada latlcla 
Ue Daireye mtıracaatlan illa olunur. 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Gümrüli Muhafaza ve mu.taka memurlan için 
"800,, jaket illnı 

ı - Gamrtlk Muhafaza •• mıntaka memarlan içim • 800. adet 
jaket kapalı zarfla kırdırmaia konulmuıtur. 

2 - Kardırma ıartları kljulının taıdikll auretlerl İatubm Glm
rtlk Mubafaaa Baımlldiriyetinden alınacakbr. 

3 - Kırdırma l.tanbul Gtımrllk Mubafau Batmlldlrlyetbade 
kurulacak alım Hhm komlıyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 21·3-933 tuibiae rallıyan Sah sb•-t 14 tedlr. 
5 - Teklif mektuplara kanundaki hDkDmler• gGre tin •• aaa

tladen enel 1abn alma komlıyonuna Yerilecektlr. 
6 - Her lıtekli, blçilmlt bedelin % 7,5 la olan 600 llrahk ma

Yakkat gD•enmelerile "teminat" beUI Aatte• enel ko
miıyoaa gelmeleri. 

7 - Ôrneji :atanbul GOmrOk Muhafua Bqmlldllrlljibadeclir. 
l.tekliler orada 16rebllirler. 

8 - Belli olan uatte tutulmasa ldet olan zabıt kljada 
duktan ıonra hiçbir teklif kabul edllmiyecektir. 

- -AG meraklıl•rın• 
Fidan bulamıyor mısmlZ? 

Her ani Amerikan anaçları llıerine 
afdı ·n klkll, çetitl•rl mebaul fi· 
d•nlanmııdan 1.tlfacle edebiltralnla. 

Armut, Kiraz, K•yıaı 
veaair f ıdan larımız da vardır. 

Erenköy: F'idancı Hafiz 

ERZURUM 
;·t;:,~ eazartesi 

glaD alqamı Sirkeci' den hare
ketle ( Zonguldak, lnebolu, 
Sam•ua, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sllrmene Ye Rize) ye azimet 
•• aYdet edecektir. 

F ula tafıillt için Sirkeci 
Y elkencl Hamndald acentahie
na mllracaat. Tel: 21515 

Dr. A. BUTIBL 
bnklf Blrekçi hnnı aaruıntla No. M 

Hacı Yakup zade Ahmet 
ve firkati vaparlan 

İzmir • Merain postası 
GERZE 9C 
PERŞEMBE 

aktamı Sirkecldn laareketle 
doğru (lımlr, Antalya. Menia 
ye Payu) a admet Ye aYdet 
edecektir. 

Taf8İllt için Slrkeci'd• Ye
ul han kUflamdald acenta-a 
mDracaat. Telefon: 23118. 

letanbul OçUncU lcr• Memul°" 
ıuıund•n: Mabeu~ Ye aatalmuana 
karar Yerilen koltuk, kan&pe, yazıb&· 
ne, bakır kazanlar, yat bomba Te 
kesmeleri, baık fil, yağ iatihsal maki· 
ueal ve ealn ıehrl balln ııelciziocl 
çarıamba gOoü ıaat on altı ilı on 
yedi arasında latanbulda nalburlarda 
Rtıstenıpata camit ıerift karııııında 
81>7 numaralı yağcı mafasıunoda açık 

arttırma ıuretile ııatılacatından talip 
olanların mahal ve nktl meık&rd• 
memuruna m!Jracut eylemeleri tlb 
olunur. ................ 

SalalW ı Ali ikre• 
Neerlrat lılltlM ı Halli 1.6tft 


