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MORA'DA İSYAN IKTI: 
Daireleri Halk Şahadetname Kaçakçılı

Taraf ından Zaptedildi ğının Önüne Geçilemedi 
• A E K Bir Kısım Talebe Dün Tevkif Edildi 

Hükômet 

v ılayetlerde Devam den arışıklık- Bundan beı alta ay evvel bir nl yakalayarak ikinci ıubey• ıh· 
irfan kaçakçılıtı mevsubahı ol· dermlıtlr. 

1 R ..., Me kezde su·· kuA v d muıtu. Bazı kimHlerln 1000-1200 ikinci vak'a ... ıudur: ara agmen r D ar ır Ura mukabilinde ıuna, buna Ali ve lbıan iımlnde iki ta-
aaht• ıehadetname aattıklarıadan Jebe Adliyeye mDracaat ederek 

ihtilalin Kıral Lehine Bir irtica Hareketine Meydan 
için Y apıldıiı Söylenmektedir 

Yunaniıtan 'da ılddetll bir 
1anıar vardır: Çekilen telaraflar, 
yazılan mektuplar ve baıilan ı•• 
zete)or ııkı bir tetkikten geçmek• 
tedir. Binaenaleyh hakiki yaziye• 
ti hakiki manaılle sıörmek mllm· 
klln değildir. Alınan haberlere 
Teya iıidilen rivayetlerde bizza
rur eksiklikler veya mDbaliğalu 
ınevcuddur. Fakat buna rağmea 
aarih ıurelte anlaıılıyor ki: 

- Yunanistan'ı baıtan baıa 
aaraan lhtilAl hareketi 24 aııalten 
fazla sürmeden aönmilf, meıruti 
olmasa bile tmbil bir idare ıekll· 
ne girmiıtir ve anlaıılıyor ki, bu 
tabii idare d• kısa bir ıaman 
içinde meırutl bir idareye lnkilip 
edec~ktlr. 

V er.;.emek tlklyet ediliyordu. O •aman bu Beıiktaılı Ziya ve Nihat iımlnde iki 
rivayetlerin auhuru Dzerine Maa- kiıiaia Hhte ıahadetname Uca• 
rlf V eklletl bu aahada mDe11lr reli yapbklannı blldirmiılerdir. 
baıı kararlar almıı ve mektep- Bunun Uıerine derhal takibata 
lere tebligat yaparak kayıt ve baılanmııtır. 
kabulde ve nakil muamelelerinde Poliı ld&re1l tarafından yapı• 
aöıterilecek ıehadetname ve tas- lan araıtırmalar Oıerine Zıya 
diknamelerin ııkı ıekilde kontrol efendinin Uıerinde lıtanbul U-
edilme1inl bil~irmlıtL ~aamafih ıeaine ait bir aabte ıahadet-
bOtOn bu tedbırlere ragmen bu name çıktığı gibi Nihat EfendJ. 
lıln hllA öntl alınamamııtır. nin de bundan iki 1ene evvel 
Filhakika son ıamanlarda yeni- Gelenbevl Ortamektebi namına 
den iki hldlıe meydana çıka· yapılmıı sahte bir ıabadetname 
rılmııtır. Bunlardan biri ıudur. ile bir liseye glrdiii anlaıılmıf"' 

Salim Kemal iımlnde bir tır. Tahkikat derlnleıtirilmlı, bu 
genç fzmlr'de Karııvaka Orta· lılerde muhbir vaziyetinde g&rO-
mektebinin eline ıeçirdij'i mühll· nen Ali Efendinin de iliıitl oldu-
rU ile ı~hte bir tasdikname tan· ğu g6rUlmUıtUr. 
•im etmıı ve l.tanbula i'elmiıtir. Bunun üzerine Ziya Nihat, 
Salim Efendi e!velkigUn Beyazıt· Ali Ef. Jer tevkif edllı:ıiılerdir. 
daki Türk llaeııne müracaat ede· Bu mesele hakkında fikrini 
rek kaydolunmak iıtediğinl bil· ıoran bir muharririmize lıtanbul 
dirmlıtir. VaıiyGtl öğrenen Karıı· Liıesi Müdürü Celil Ferdi Bey Filhakika Mecllıl Mebuıan 

martın 26 cı gllnll toplanacak ve 
ekseriyet fırkasına menıup bir 
hnkütnet aeçecektlr. 

vaka ortamektebl bu efendi hak· ıuaları aöy)emiıtir: 
lntilıap pnü: Atinadan bir manzarc kında takibat yapılmHını buraya "- Evet böyle bir meaele 

bir hareket wul<uu enditHil• ya- Pllıtlraı darbel hUkametl yapa• bildirdiğinden Salim Efendi TOrk vardır. Ve Beyazıt pollıl tara· 
Şu halde bu ihtilAI hareketi 

neden yapıldı? 
pıldığı ima edilmektedir. rak iktidar mevklinl ele aerlr- liıeıine mUracaat ader etmea fından tahkikat yapılmrflır. Bu 

• .. voliH haber verilmlıUr. lıte fıimlerl geçen Efendiler 

Yunaniatandan gelen haber· 
lerde bu ıuale verJlmiı sarih ce• 
vap yoktur. Sadece intihabı kra· 
liyet taraftarlarının kazanmıı ol
maları dolayıılle kıraliyet lehine 

V aıiyetl tasrih için yaptılımıı ( Denmı 11 Jnci ıayfada ) Bayazıt pollı merkezi kendlıl· tevkif edilmiılerdlr. 
bu mukaddemeyl müteakip aldı· -~--=:::==-:~~===-=---=~=~=============~==ıı===-==---
A'lmıı telgraf haberlerini ııralayım: On Sekiz Harp Mütehassısı 

ilk Hareketten Son.-.... 
Bir Kitap Yazdılar: 

Atina, 8 ( Huıuıt) - Ceneral 

Mora' da Kanlı Vak' alar ... 
Muhabere Münkati 

Tafsil at Almıya 
Olduğu İçin 

imkan Yok 
---·-

Atlna, 8 (Huıuıt)- intihabat mDnaaebetile Mora vlfayetlnla birçok 
fOlılr ve k&1abalarında kanlı bldiıeler cereyan etmiıtir. Halk b0k6met 
binalarını baımıı, memurları hap1etmiıtir. T elaraf •• telefon hatlannı ke .. 
mitler. O mıntakadan ılmdiye kadar mal6mat almanın lmklnı olmamııtar. 

Son Poıta - Bu haberin ıeçikmlı olma1ma ihtimal verlyoruı. 
Filhakika ıon telgraflarda ıUkiinun avdet ettitl tımln ıdllmektedlr. 

Mösyö Venizelos Siya
setten Çekiliyor 

Atina, 8 (Huıuıl) - Yeni kabinenin teıekktUOnQ ve fıe baıla· 
maıını mOteakip M. V enlzeloa gazetecileri kabul ederek arbll 
latirahate muhtaç olduğunu Ye ıiyaıl hayattan kat'iyen çekileceğini 
ıöylemiıtlr. Gazeteler ihtiyar deYlet adamının lüzumunda yJnı hizmet• 
ten çekinmiyeceğinl zannederek bu ı8zU ihtiyatla karıılamıtlardır. 

ŞehrJmlH usalc mımlekıtlerden 600 den fasla ••nah ••tiren Emprıı 
Ol Oatralya leminde Traaı Atlantlk vapuru ı•hrlmlıl tuketmlttlr. Bu n• 
•ur Myyar bir tehir .. bl4lr, alh katlıdır Ti 1~1•4• lıltla aarl lıtlrahat H 

etlen.. Yatıtaları vard1r. • 

1 
Yeni Bir Harbin Mahi

Ne Olabilir? yeti 
40 Tonu 8 Milyon lnsa~ Öldüren Zehir

ler, Göze Görünmez Tayyareler ••• 
Londrada ıoa derece ıayaaı 1 

dikkat bir kitap çıkarılmııbr. Bu 1 
kitabın adı ıudur. ~·--~11; 

Yeni Bir Harbin Mahiyeti 
Ne Olabilir? 

Bu kitap on ıeklı lnıllis, 
Amerlkala ve Japon aıkerl mllt .. 
ba11ııil• klmyakerJnln el blrllll 
Hyealnde YDcude getirllmiıtir. 
Bunlardan her biri, bir bahiılı 
m•ıa-ul olmuı, dif er arkadaıının 
banj'i fa1b yudığından haberdar 
edilmemlıtlr. Kitaban araıhrdıj'ı 
Haılar f unlar dır: 

F ennln keşiflerinden hanillerl 
yeni harpte tatbik olunabilir? 

Neye Hazırlanıyorlar ? 
Parls, 7 - (A. A.) - Birkaç za· 

mandanberl ltalyanın MacarJatana 
19:J,000 ton boğucu gaz teslf m otmlt 
olduğunu temin etmekte olan Echo 
de Parla gazetesi, bugUn Caproni iı· 
mindeki İtalyan mUesııeseai tarafından 
1932 sonesi ba9langıcında Sofya'da vU· 
eude getlrilmit olr.ıı fabrikanın Bulgar 
hUkQmeti heaabına altı ayda bir 45 
llA 60 tayyare inıa etmekte olduğunu 
yazmaktadır. 

Tanklar Ve Piyadeler 
Bu bahıl yaıan lngiliı jeneralı 

Fnllerdir. Bu zatın fikrine ıöre 
( Dnamı 11 lacl aayfacla ) 

lıt• bu kıyafette .•. 

Almanya Ve Amerikada Mühim Hadi
seler: Lôtfen iç Sayfalarımıza Bakınız 

• 



2 Sayfa 

Halkın Sesi) 

Dünyadaki Endi
şeli Hava 
Son ıonlerdı birlbJrlnf takip 
eden dünya bldl1eleri her ta· 
rafta ba1uk eadJıel•r uyaadır• 
dı. 811 11.uıuta bılkımıı dl· 
Y<'r klı 

Nedim Bey t EmlnönU Bahkpa· 
san 88) 

- Dtlnyaaın GatGaden bulanık bir 
.... ,.çı,.or. Yarını tahmin etmek 
•1ru mltklll .. lyor. Milletler, patlı• 
7acak " botuecak bir menfH 
arı1aa •ır Janardat ılbl için için 
kaynıyor. lnnn dGnyanıa ıu ıldltlne 
llakıyor da bir harp arefeainde ol· 
ftfua unaedlyor. Allah be .. rlJ9tl 
llrlad bir harbi umumiden HklHıa.. 

* Naci 811 (Beyuıt Koaka eaclde-
11 28) 

Dlnyanuı dlrt kltHlad• .. ,. .. 
.. nla, enditeU haberler ... ım1,. bat
ladı. Japonlar Çialllerle botazlaşı• 
7orlar. Almaa7ada Jaeab takanGr 
etDalJen bir nzlyet •ar. FranH 
ailılhll d8rt •Ç!lllf Almaa1anıa •Hl• 
J•tlAI kritik ediyor. Ruıya da Byle. 
Yaaniltanda bir dlktatlr ldareal 
kurulu7or, onu l'klncl blr diktatlrHlk 
takip ediyor. ltalyanlar Yugoılbya. 
Wara dit biliyor 1 ar. Amerlkada mo
ıatoryom illa ediliyor. Umumi harp. 
tınberl dOnya ba kadar karıımamııb. .. 

Vobmet Bey (Sultanabmet mektep 
IOlı: ğ 28) 

- lnaanlar Umumt harbin acala
nnı unutmufa benziyorlar. HAtta 
.. ... terde lktaHdl buhrandan f lfn 
ela bahMdllmlyor. Milletler clabl r, 
.. rlcl blrtakı• Hr6'seftıer Pfİnde 
kopJorfar. Amerlka'da bankalar 
munkkat moratoryom ilan ediyor• 
lar. Japonya Çine dOfru ller!lyor. 
Amerika raldblnfa ltu kadar blyl-
• .. lne 18& yummak istemiyor. Hu· 
la.. H

0

& • dAnya iyi• Wr k•ratık 
ki en alim k.Steal TGrldyedlr. Biz 
,abahmura bakalım, mlrNdı ibrettea 
liDayayı Hyrede!lm. 

* R mıl Bey ( ~ ·uroımantye halk 
a ar anı) 

Japo:ıya Akvam C.miyetlndea 
~eklldik •a aonra dllnya •niyeti 
daha tehnkell bir J.ale ai"u ıtir. 
Şmdf J ponya'nın elinde bulunan n 
Akvam Cemiyeti tarafından .er len 
adalar ae olaeek. Japoaya bGyük 
dnle 1ere de kafa tutacak mı? işte 
dana111n kuyrutu o Yak t kopacaktır. 
1-: t er AlrnHya'y• hAk m oluyor. 
Yunan dan kanıtı. Ben dOoyanın 
ıid f nl pek bet nmlyorum uh:ım. 

Yoklama 
Yaptırmayanlara 
Para Yok 

Oç ayl k maaş alan dul, ye
tim •• mUtekaitlerin emlik ba ... 
kumdan borç para alabilmek 
için yoklamalarını yapbrmaları 
icap etmektedir. Banka yokla· 
maaını yaptırwıyanlara para Yer• 
miyor. Defterdar daha enelden 
blHGn mal memurlaraaa bUDlana 
yoklamalan için emir nrdiğin
don mllracaat edenlerin yoklama 
.- aameleri derhal ikmal edil
mektedir. 

SON POSTA 

DABi'LI BABBBLIB ' , 
! 

42 erinden Bıçaklanmış! 
t{atiller inekçi Mehmet Ağanın Vücu
dunu Delik Deşik Bir Hile Getirmişler 

Birkaç alla enel Topkapı haricinde yol lzerln· 
de, llnrl ku pıbtılarma bulanmıı ıekilde bir c ... t 
buluumUf, bunun bir cinayet kurbanı olduğu anla
ıılmıft C••edin l7ice muayeneal aeticeainde de sa
ftllı ll&nlin laekçı MelaaMt •la oJduju meydana 
çıkmııtı. Bunun tlzerlne derhal yapılan tahkikattaa 
ıonra da Ahaen •• Rqat lıınlnde iki kardeı bu 
daayetin mlıterek auçluıu olara~ yakalanmlf h. 

aiaao ••rjlmıatı. Fakat Morıda yapılan tetkikat ... 
naaında zaYalh •aktul&n Ylcucluada tamam kırk 
iki bıçak darben g3rtllml1ttllr. 

Maktul Mehmet ağamn ceMdi morgda uzun uıadaya 
t.tldk edilerek cinayetin ae .. kilde yapıldığı an· 
latılmıfbr. ilk tahkikatta Mehmet ağaom katiller 
tarafmdaa atiJan ku,.anı.rua tNiriJe '61cltıjil netice-

Hlsıl olan netice iH ıudun inekçi Mehmet at .. 
71 lldBrmek için bir tek bıçak kull•mlm ı n ba 
bıçak nvalh adamcaiazın .Oclldunun M•• her 
7erlne •aplanmııtar. Cesette kurıun yaruma lal~ 
teaadUf edilmemlıtir. Fakat hldiH esnasında lillla 
abldıtı el. teapit edudiii için ba cilaettea de tahki
kat yapılmıı Ye tabancanın katiller tarafından 
'Mehmet ajeyı kor'k\ltmak makıadile abldıiı anla-
1ılmıft11. 

Asri Mezarlık 
Belediye Şiılideki Araziyi 

Sahn Alıyor 

Belediye 933 bltçesine Hrl 
bir mezarlık yapılman için 300 
bin lira koymuıtur. Mezarlıklar 
MOdOrlUğtl ŞitJide Likar fabrika11 
clvarındald ( Mftselleı arazi ) de
nilen yerde mezarlık yapılması· 

aı kararlqbrm11 •e hazineye ait 
olan ba aruinin Belediyeye mec
canen ter:Cedilmeıl için Maliye 
V eklletiae möracaat etmiftir. Ve
kA1et ıehrln bu tarafa dotru 
bUyGmekte oldupnu ileri ılrerek 
bu araziyi Yermek ittememiıtlr. 
Bu mahsur olm&1a bile 1aazineye 
ait bu kadar aealt bir toprafia 
meccanen terkediJemf yeceğini biJ. 
dirmiıtir. S.ledi3 • buraaını para 
il• alacak ve bltçenin ta.dikinden 
ıonra ite başl;yacakt r. E .... n 
me:zarhjın pllnlan da haxırlan

mııbr. 

İki Çocuk 
Sokakta Bulundu, Darül'a

cezeye Gönderildi 
Alemdar Poliı Komiserliği ••· 

Telıi gün Parkta bırakdmıı kUçllk 
bir çocuk bulmuş ve Darl\llcezeye 
göadermiıtir. Diln gece saat mekiz 
buçukta Alemdarda Mektepıo· 
katı ~inde yine kundaklı bir 
çocuk daha bulunmUf!ur. Merkez 
Komiseri çocup karakola ıetirt· 
miı vo komtulardan bir Hauam 
çağ rtarak kundağını açbrmıt ve 
ıılanan bezlerini aobada karola· 
rak çocuğun istirahatini temia 
etmittir. ÇQcuk bir ayl k b r 
kur,«hr. Komiser 8. adım Maide 
koyaiuf, tedarik edilen bir em
zikle çocuta lllt verilmiJtir. Ço
cuk uzun mftddet aç kald tı için 
Yerilen ıOtO tamamen emq aonr• 
da DarllAcezeye ı3tftrllmlift8r. 

Fiatler Tektar 
Yükseliyor 

EYvelkl ,On Para Borıaaına 
kayıth bazı e1bım ve tahvillbn 
dlttliiflnU yazm ıbk. DDo Bor
uda Pariı telgrafları iyi ıeldi· 
ğinden fiatler tekrar ylkıelmiye 
ba,Jam ıt r. 

Don dllyunu mu•ahhide 60,75, 
Mnme..U Aaadolu 51,25, Anadolu 
blue ıenedi 44 Anadolu ttthYillta 
23,60, Rumeli fimendiferi 6,65 
tea muamele ıörm(lftllr. 

Tütün Meselesi 
Cenevre Konferansında 
Neler Müzakere Edilecek 

Buaftnlerde Ttırk, Yuaao .. 
Bulgar murahhulanodan mOrek· 
kep olmak üzere Atina'da bir 
prk tütünleri konferansı topla· 
nacaktır. Bu toplantıda şar. tl\· 
tilnleri hakkında Akvam Cemıve• 
tinin ne gibi yard mlarda bulue 
oabileceği kcnutulacakhr. T<>p· 
lanbda TOrkiyeyi temsil etmek 
Uzere inhisarlar umum müdür 
muavini Mithat Bey Atina'ya git· 
miş'ir. Türk, Bulgar ve Yunan 
murahhasları kendi aralar nda 
anlaıtıktao 11<>nra 21 Martta Ce
nevre· de yap lacak bir İçlınıaa 
iştirak edeceklerdir. Bu toplantı
da Akvam Cemiyetinin fark Ui· 
tün~ri haklttnda yapabileceği 
yardım teabit edi ecektir. Şark 
UUilncnlliğllnün inkişafı için ıun
lar temenni edilmektedir. 

1 - TUtüodon alınan yftksek 
iatihllk Ye ilb31At re.imlerinin 
azaltalm uı. 

2 - Dövıı tahdidat n n kal-
d r lma11. 

3 - Koııtcnjan kibi tlUün 
ihracat nd mr e sir olan bazı 
ta idat n ha.ıf etilme i. 

4 - Tüt oü inbısar a.tına 
aln ., olan memle et,erde harma ı· 
larda f zla miktarda ' rk tUtii-.U 
ku la ı' rn~"'· 

Sıhhi İmdat 
Yapılan Talimatname Tat

bık Sahasına Geçiyor 
Yakında faali1ete baflı1acak 

olan Belediye &biat imdat 11...,. 
kezi hakkında Daimi F.acG..e. 
tarafından kabul edilen 20 .. d
delik bir talımatname blUlln kay• 
makamlıklara •• Şube Mildtlrle
rine tamim edilmiştir. Bunlard.n 
birer nüsha da MüddeiumumiJilde 
Adliye Doktorluiuna alnderil
miıtir. 

S hhl imdat tetkilAbnıa ..,. 
ked timdilik Beyoilunda olacak 
Ye teıkillb Belediye Sılahat itleri 
MftdtlrlDğO idare edecek, S.yoi111 
Bepktat1 Emin&aG, Fatih) Balur
kly Ye s.n,. Belediye h'rimlerl 
24Jıaat ııra ile n6bet tutacaklardır. 
Bu teşkilltın iki kllçUk ııbhat 
memuru, dört haata bakıcaaı, ilç 
ıoförll ve iki bademeli buluna
caktır. Sıhhi Jmdat Mwkeziaia 
İtfaiye 2ibi serb .. t bir telefonu 
da bolunacakbr. 

Dava Açıldı 
"Bir Yıldız Akh,, ismindeki 
Kitap Mahkemeye Verildi 

Mtiddeiumumilik Şair Nazım 
Hikmet Beyin (Gece gelen telaraf) 
iıimli kitabından ıonra din de 
yeni bir ıiir kitabı hakkına 
tahkikata baılaJDıftır. • Bir yddıs 
akta " isminde olan bu kitapta 
tahrik edici filrler bulunduj'u ka
naati hasıl olmuı •e mahkemeye 
verilmittir. 

Yakaldnan Kaçakçılar 
Nizıouye Yapurunda kaçak 

olarak yakalanan ıeker M kftrldu 
için va ur mürettebablldan OD 
bir kişinin htiıaı Mahkemeaiae 
verilmeai tekarrir etmittir. Bunlar 
Gümrtlk Muhefaıa BatmOdiriyetl 
tarafından lhtisaı Mahkem .. iae 
v~ri'mı.ş er 'ir. 

Mart 8 

r Günün Tarihi ) 

Nümayiş Tahkikah 
Bitmek Üzere 

Darllflnun •• ylk11k tahall ıenç· 
lltfala 7apbldar1 aDmayiıe ait tah
ldkab , .. ,. etlen llldtlel•au.t •a· 
awlalerla••• Sabri Bey d .. tle tah· 
ldkatla ....... olm•ıtur. SaW 811 
dla ilam tiWyıtplerle talebedea 
lılrbt ... adini• ülaa ifada al tea
blt etmı,t r. T abklkat llerihdlkçe 
enelee .Ual .... lerin lklael bir 4efa 
tlaba çafınlmalanaa lln• slrll
mütedlr. ••• lçlla ele talaldka• 
••••tbı· 

Talebe Blrlijinde 
llUll TDrk Talebe Birlltinla Tıp 

Fakllt... nalan clO• 1aat 18 de 
HallLeYI koafwaaı ıalonunda kıaa 
b r i~tlma yapmııJardır. Bu lçtia1ada 
Talebe Blrfftl tein bet murabbaı 
•etilmlıw. 

Buğday Piyasası 
Dla Anadohıdaa latanbula 7 

YA.OD bufda7 •eJınlt f7I J'Um11f&k 
batda1lar 7 kııar11t 10 parad-. 
.. rtı.r 8 kant 10 paradan ıabJ. 
.. fbr. Tjftık, yapafı, afyon plyHuı 
ll•s•dv. 

Köylülere Sinema 
Sarı,... m111takaar •ualifmler koo

peratifi tarafından bir HJJ'U aiaema 
maklneal abnmııbr. Bu maktaı ile 
klyhl •• talebelere ahl&ki •• terbl
JHI filhnler 1'8•terllmekt•dlr. 

Millarlanı Ziyafeli 
Gbel San'atlar Mimari ıubeal 

muuoJarı, dün ıaat 18 de Ala1 kCS.
kOnde huıuıi bir S•J afyahtl ••· 
mitlerdir. Yeni Hn• mezunları ıer .. 
flne •erilen bu ziyafette mealeld 
baıbihaller J&paltmthr• 

Keoan B. VilAyatta 
Mlddeiumuml Kenan Be1 illa 

ltleden sonra •illyete J{ldenk Vali 
MalUtldiD Beyle ~rltmGftlr. 

lahkllmlara Kitap 
lıtenbul MHrif Mldlrlyetl al let 

mekhplttl Ya11taaile halkla meıpl 
olcl ... 9'W ................ a..klerle 
de meıgul olm1ya ba9lamıfhr. Hapfı• 
lıaıtedekl fpııder 4e okutalaeaktır. 

Dla maarif ldartlal 1aapı-.aet1eld 
ltalalere aanderilmek aa.. kitaplar 
baarlatmıttır. 

lldt••dl Davlatçll 11 Konferanal 
lkbaadi Devletçilik meuuu Oze
riao Ahmet Hamdi B. tardıncluı 
Ttırk lktıaatç lar Cemiyetinde Ye• 
ri1eo konferanı, aynen Kooperatif 
Mecmaa11ıua aoa na.huıada neı
rolunmuştuı. 

Sokak Köpekleri Çoğaidı 
Erip halkı Eyip •okaltlarıncla 

dolaıan •• geceleri darmadaa •a•· 
byan k8~elderden tikiyet etmekte• 
dirler. B ae verılea ma Grnata .arı 
ba kö.,.llerden dola1ı reeelerl 
aokata çıkmak milmküıa obmamak• 
tacl&r. 

Cezaları 
Te'cil Edildi 

Müddeiumum 1 k baplıhanede 
bHtalanan iki ma'hkftmuft eealartoın 
tecili için Tıbbı Adllcle •uayen le· 
rlnl J&ptarmıtbr. Bunlu btaldea 
(12) seneye mahkum olan Hüseyin 
ve (15) aeneye mahküm olan FeThat 
Ff. lerdir. Bunlardan ltirlala ce ut 
8, dlferialn 4 ay tecil eclllnt"t ve 
el.On •rrbeat bıra1ulnntlardır. 

1 Son Poşlanın Re•imli Hikige si ı .~ Paztll' Ola Hasan Beg Diaor Ki: 1 

- Huaa 
klaaliae 

Bey •• 
der•iıı.. 

DönJaaı• 1 - Birdenbire bir kanı ldak ı .... Çok 
•1or. duruluyor-

ıeçmeden ortalık l .t.. Derk• Jia• bir kan,.khlt- l lfMaa B. - ~ ... eelr 
tir ~kıyor.. Wrpy ,n ........ .. · laaWuL 



Mart 8 

r 
Hergün 

---
Prlamento 
Usulü 
lf /as Ediyor 

---------------------· ---Son iüolerin yıldırma ıUratile 

lnkiıaf eden hlditeleri parllmen
to ılıtemine ıon darbeyi in
dirdiler. 

Almanya'da Hltler, Rayttaıı 

gölıe bir kuvvet balloe getirdi. 
Fili diktat6rUik te1lı etti. Alman· 
ya 'mn her tarafında ılllh, ıOngD 
ve kuvvetin hlkimiyeti teHılb 
etti. 

Amerika'da yeni Cllmhur Re
isi Roonelt lı batına ıeçer ıeç
mez ne9rettiji beyannamede: 

"Memleketin iktıaadl ve içti
mal vaıiyeti11i ıılah için lllıum 

aöıtereceğlm tedblrJeri kongre 
kabul etmezH, o Yakit ben ken· 
di başıma ne yapacağuna bilirim,, 
demiş ve derhal arkasından mali 
diktat&rlük il6n etmiıtJr. Dtınya
nın en demokrat memleketinde 
devlet reiılnia bu diktatörce 
hareketi tarihin ilk defa kay· 
dettiği hlcH1edir. 

Yunaniıtan 'da jeneral Pli•· 
tiraı diktatörlllk Jllnı için n•.
rettiği beyannamede: 

"Demagojinin e1irl olan par• 
lamantarizm uıultı bizde yalnaz 
knkCJmeti kuvvetsiz bırakmakla 
kalnıamıf, mllıtakar bir hUkilmet 
teeasliaUnı de mani olmuıtur." 
Diy01 ve ilk tedbir olarak mec· 
Jbio foahinl dUtOnOyor. 

1ngiltere Ye Franaadan baıka 
parlamantarizme riayet eden garp 
devleti kalmamııtar. Parlamanta• 
tizmln mucidi addedilen bu iki 
memleket blle bu ıiıtemden tim· 
di mtlıtekl yaziyettedlr. 

F ranaa aenelerdenbarl mtlıta• 
kar bir btlkQmet •tıcuda ıetir· 
1niye muvaffak olamamaktadır. 
lngilterade çalııabllacek bir hll
kik-t teaiai icla biribirbae .. t 
fırkalar• ar11ında bir aalaıma yap
ına le mecburiyeti b11ıl olmuıtur. 
HulAaa parlamantariım lflba dot· 
ru gitmektedir. .. 

Parlamanta\iımia lflAıı, bu 
uıulUa faydalı olarak çalıımaıı 
içiu llıım olan ıartların ortadan 
kalkma1ıdır. 

Parlamento bir ekaeriyet fır
kuının elinde bulunduju mtıd· 
detçe faydalıdır. it ıörme kabi
ll)·etlnl haizdir. Bu da ıınıf kav· 
ıalarman tiplerinden evvel mUm· 
kon olan bir haldır. Sınıf kavga· 
lart haıladıktan ıonra parla· 
111entolarda bir fırkımn hl· 
kim meYki iıgal etmesine lm
k&o kalmadı. Parlamento muhte
lif aınıf ve zümreleri temail eden 
muhtelif fırkalar araıında parça· 
landı. Parlamento kuvvetini ça· 
lııma kabiliyetini kaybetti. dO~U
n Un Us ki Rayttagda 28 fırka, 

F ranııı mebu1&nanda otuza 
yakan muhtelif fırkalar vardır. 
Ekıeriyete istinat etmek fıteyen 
hlikiinıet mUtımadiyen fU veya 
bu fırkaya dayanmak mec• 
buriyetindedfr. Bunun için de 
mevcudu aı fırkalara yllı 
vermek ihtiyacındadır.· Bu va• 
~İj et hem bUf,Qmetin mevkiini 
ıarsar, hem de ayağını baatığa 
yerin mlitemadiyen aarsılmasını 

intaç eder. 

[Resimli Makale -----~-a--H-agatın Blançosu a J 

1 

lııııı. 

Kendi kendinize laayataoı&ıa blAn· 
,oıunu yapınıı. Keder)• ı•çen •ini .. 
lİniıle, net'• ile ya,adıtanız ıDalerl 
mukayHe •dinlı. Hanrlıl faıladır 1 

Wr=at«ftt 11' •• - -

Hayat bir lçlrldir ld, berıl\n bir 
damlasını içer, •• · •ite içindeki 

miktarın mOt-.rnadlyen asaldıtmı 
'?Örilrfb. 

l 

Bu içkiyi netenlıi arthracalr 
,ekilde kullanmak urrını atrenin•· 

niı, hayahnı&ıa bl&nçoau lehinde 
nal:ce verebilir. 

SON.TELGRAF HABERLERİ 
• 

Jeneral Plastirasın Tevkifi 
• 
için Emir Verildi 

Tevfik Rüştü Bey ... \tina'ya Gidiyor 
Atina, 8 (Huıuıt} - Yunaniıtanda vaziyet ka- muhalifler• tevdi etmiyecek oluna 20 bin ki,ilik 

rıııklığını muhafaza etmektedir. Jeneral Plaatiraa bir kuvHtin batına geçerek Atina ilıerine ylirllye-
·ortadan kaybolmu1ı firar edememHi için bütün ceti yolunda tehditlerde bulunmuıtur. 
limanlarda tedbir alanmıf, teYkifi için icap edenle- Tevfik Rüıtü Bey Atina'da 
re emir verilmiıtir. ANKARA 1 ( Huıuıi) - Hariciye Vekili TeY· 

. J•neral Kondiliıln tevkifine alt h11berler doğru fik ROıtD Bey TDrkiyeye avdet yolunda Belgrada 
detildir. Kondiliı mühim kuYvetlerin ba9mda olduğu viııl olmuı ve oradan da yeni Yunan bllkdmetl 
halde Atina Uzerin• yDrUmektedir. tarafından izhar edilen arzu üzerine eaaaeo makar-

Otoneoa kabinesi it ba9ıoda olmakla beraber rer oldutu veçbile doat memleketten ıeçerek 
1111 iti Çaldarlı idare etmektedir. Ttırkiyey• dönmek Uıere Atinaya hareket etmittir. 

Kondiliıin Tehdidi intihabat Neticeıi 
SelAnik, 7 (A. A.) - Jeneral Kondilia. Reı.l- ATINA, 8 (Huauıl)- latihababa en 80D aetlc .. ı 

ellmbur M. Zal•lı'• bir oltimatom ıöndermiıtir. ıudur: Venlzeliıtler 112, Çaldarlı fırka11 130 
J•••ral Kondiliı bu oltimatomunda M. Zaimlı meb'uı kaunmııbr. Mecliıin açalmHınıa ni1ana 

iktidar mey)dini ıon intihabatta muıaffer çıkan tehir edilecej'i a6ylenmektedir. 

Millet Meclisi 
Mcniihtikir -- Heyetlerinin 
lılerioi Tetkik Ediyor 

Ankara, 8 (Huaual) - Umu
mi harp e1nasında men'i ihtiktr 
heyetlerinde çalııtıkları esnada 
yaptıklara itlerden maznun olan 
Ticaret nazırı Ahmet Neıimi, 
Muıtafa Şeref, Ametçi Supbi, 
HUıcıyin Münir, Haydar, Ziya, HU-
11yin Cahit Sarım, Mithat Şnkrn, 
M. Veyi, Tevfik, Mahmut Ne
dim ve SHon Beyler hakkmda 
kat'ı bir karar •ermek ru:ere 
hllkOmet Meclise müracaat etmiıti. 
Adliye EncOmenl meıelenin tct· 
kiki için bir tali encUmen tcş!~il 
etmlı ve bu encümeni tenvir 
etmHi için hUkfünete tezkere 
yaxılmııtır. '----
Mallarımız IV1ilano Ser

gisinde 
1 hazirandan 1 teırinfsaniy• 

kadar devam etmek Uzere Şika· 
goda açılacak olan beynelmilel 
aergiye hOkflmetimiı reımen iıti· 
rak etmiyecektir. Ancak Maarif 
V ek Aleti ıerginin han kısmına 
iıtirak edecektir. Milano ser{ i· 
aine iıtlrak için hracat Ofisi 
yirmi kadar ml\e11e1e nezdinde 
teıebbUste bulunmuştur. 

lkbaat V eklleti Türk malları· 

lsviçre ile 
- -

Adli Mukavele 
Berlin, 7 (A. A.) - lıvlçre 

Federal MecJiıi hukuk ve ticaret 
i~lerinde adli mtınaıebata dair 
2 J klnunu1&ni 1933 te Ankara da 
paraf• edilmiş molan mukaveleyi 
taıvip ederek tasdika muallak 
olmak şartile imza için lsviçre ... 
firine selAhiyet vermi,tir. 

Mürteşiler 

ihtisas Mahkeınelerine 
Verilmeleri Düşünülüyor 

Ankara, 8 (Husust) - lrti· 
kap 'H İrtİf& ka~unile &Örü)en 
irtifa davalarının ıbtiaaı mıhke· 
moleri tarafnıdan rllyet edilmesi 
fikri kuV\·etlenmektedir. 

Bu ıuretle milrteşt ve mürtekip· 
lerin kanunlarımızın en 9iddetli 
hllkUmlerile d.rhal ve ıilratle 
tecziyeleri temin edilmiı ola-
caktır. 

*-:. .::::_-. - ~ 

nın hariç i iyaaalarda tanınmasına 
çok ehe~miye.t . verdi~inden ıer
gilere işhra~ ıçın ycnı sene blit· 
çeıine tahıııat lconulacağı ıöy· 
Jenmektedir. 

Bir Yangın 
-~-

filim Fabrikasında 4 Ka
dın Kül Oldu 

BrukHI 7, (A.A.) - Tenu .. 
rcn'deki filim fabrikaıında bir 
yangm çıkmıştır. 15 bin ton mik· 
tarmda filim yanm '' bir kip ya• 
raJanmıı, d6rt kadın da yanıp 
kUI haline ıe1miıtir. 

Yangın esnasında YUkubulan 
iıtill atelyede çahıanları dıf8rıya 
fırlatıp Rtmııtır. 

litihkam • kuvvetleri de ateıi 
aöndlirmek için itfaiyeye yardım 
etmi~tir. 

Miitehassıslar Tetkikat 
Yapıyorlar 

Şehrimize gelmiı olan Ameri· 
kalı inhisar mütehuı.ıları dUn 
nhisarlar Vekili Rana Beyle bir
likte baı.ı fnhiur müe11esclerini 
ve bu meyanda ispirto ve likar 
fabrikalarını ırezmişler, tetkikat 
yapmışlardır. 

Emniyet Müdürlüğünde 
Poliı ikinci ıube mlidUrll 

Ata Bey vekAlet emrine alın· 
mışhr. Ata Beye eabak ikinci 
ıube ml\dürU Ziya Bey vekAlet 
etmel<tedir. 

r 
Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
Hıından dercedilemenıiş-' 
lir. ~~ 

ismet Paşa 
Ankara'da Bir Çay 

Ziyafeti Verdi 
Ankara, 8 (Huauıl) - Bq• 

v•kil 1amet Pqa •• refikalan 
Hf. dDa Ankara Palaata bir çay 
ziyafeti Yerdiler. 

Çayda bulunanlar aruıada 
B. M. Mecliıi relıi· Klum Pqa 
ile Vekiller, ecnebi elçiler, 
meb'uılar •• diğer birçok daYet• 
liler ve aileleri yardı. 

Demiryollanmız 
Hangi Hatlar Karda 

Hangileri Zararda 
A-:ıkara, 8 (Huıuıl} - Demir

yoUar Umum Mndnrn Rifat Bey 
Yukubulan beyanatında blltlla 
dünyayı aaran umumi buhranaa 
demlryollarmıı ftzerinde de tesir 
yaphtını, Yaridatın çok ekıik 
olduğunu, nakliyalln yGıde oa 
bet ekıildlğini, yeni hatların her 
yerde oldujıı gibi bizde de açık 
·nrdiğinl aöylemittlr. 

Rıfat 8. Haydarpaf8 • Eakife
hlr • Ankara • Konya, Meraln • A
dana hatlarının •aridahn yllıde • 
yetmlt betini temin ettitlnl. 
Ankara • SıYaa, Samıun - Bahke-
ılr F eulpaf8 • Malatya • Ulu-
kı ıla Niide •e Fllyoa batla· 
rının &arar ettitinl, bu &a
rarda otobll• rekabetinin de 
mUHıir olduğunu, Samıun-Sı•aı, 
Adana • Ceyhan, Kay1eri • Sl•a•, 
hatları tlzerlnde idarenin motlrll 
otobtiıler ifleteceğinl, demir yol
larnnıı için Amerlka'daa bir 
mDtehauı• aetirtU•ekte oldup 
nu .aylenaiftir. 

Bir Ziyafet 
lıtanbul Baroau aYUkatların-

dan Fikri Bey ani bir arın ile ıla
lerlnl kaybetmek tehlike•lnde 
iken Acil bir mOdahale Ue ken
diıinl kurtaran Glllhane ha•ta· 
nesi g6ı mUtehauı11 Nlyaıl lımet 
Beyle göı aeririyab doktorlarana 
dDn aktam Tokatlıyanda bir çay 
ıiyafetl vermiıtlr. 

İmtiyazlı Şirketler 
Elektrik Şirketi Pendiği 

De Aydınlatacak 
Şehrimizde bulunaa Nafıa •e

klleti imtiyaala ılrketler mftdürO 
Ziya Bey YUkubulaa beya
natında Haydarpqa. • Sirke-
ci arasındaki feribot tesi· 
ıntı ıçm bir lngillz grupile 
aclaınıa yapıldığını, mukavele
nın imza edilmek &zere ol
duğunu terkoı'uo mllbayaa11 
hakkmdakl kanun llyibaı:nın ya-
kanda Mecli1e tevdi edileceğini, 
İstanbul Rıhtım Şirketnln YHİ· 
yetinin tetkik edilmekte olduğu
nu, Elektrik Şirketinin 1935 
senetine kadar tenYiratı Pendiğe 
kadar temdit edecetini, Tramyay 
Şirketinin yeni hatlar yapacaimı . 
aöylemiıtlr. ----

Tetkik Heyeti Gidiyor 
MuJıtelif fabrikalarda tetkikat 

Pıtrlaman ter hayata alıımamıı 
memleketlerde iH, bu uıul de
magojiye, IUzumsuı ıiyast kavga· f 
lara sebebiyet verir. Muayyen 
ınufları temsil etmeyen mebuılar, 
aiyasi iktidar hıralle birbirlerine 
ıirer, memleket menfeatlerini 
ıJnuturlar. 

İSTER İNAN lSTER İNANMA! 
Yunanlatan'da Jeneral PJutiru'ın diktatlSrlök Hin 

etmesi münuebetlle, lıtanbul ~net•lerinden biri, Yu• 
nan Jenerahnın hayah hakkında fU fıkrayı ya:ııyor: 

bulundutu vapurlara lrktip Ederek Mid illi'ye l'•~·rmlı 
bir mlralaydır. ,. 

"'\ yapmek Uıere blikümct taraf ı • 
dan Ruıya'ya aönderllmHİ ta
karrür eden heyet yarın saat 4 
te lıtanbuldan hareket edecektir. 

Onun için parlamanter usulü 
lflisa nıahkümdur. Ve herglin 
biraz daha mukadderi akibetine 
doğru ıllrüklenmekte olduiuna 
tahit olunmaktadır. 

"PJaatiru o · dndan yetltmi9 vı en ıon Asyagısuğra 
da cephe ıceriainde bulunduğu için alayl • lıeraber 
lımire kaçnııya muvaffak olıııut ve aakerlerinl ele 

Hill ıa:uteleriıniı içinde Anadoluya ( Aıyayuuj"ra) 
dly•n, Yapura uker bind:rmeyl ( irklp) ile yazan• 
ları bulunabilece~ine inanmak iilemeulnia tabii, 
fakat hakikat budur. 

/STER /NAN /STER iNANMA! 

H1rsız Arkadaf 
Kumkapıda Şakir Ef. fırınında 

çalııan Bedri iıminde biri ayı:ıi 
fmnda çalııan arkadatları Sadık 
ve Hatanın elbiulerioi çalarak 
kJçmıı be de l ıan:alanarak tah• 
kikata bqlam fbr. 
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Memleket Manzaraları 

Davul Oğlan 
Köyünün 
Kavunları 

Nallıhan (Huıusl) - Nallıhana 
dört ve Beypaıarına 6 saat m~ 
ıafcde yetil ve ıirin bir köy 
Tardır: Davuloğlan. Bir tepeyo 
ıırtını vermiı olan bu köylln 
önünde ilk evvel iÖıe çarpan 
harman yerleridir. Çeltik tarla· 
ları, kavun ve karpuı bostanları 
ile dolu bUyllk bir ovası vo vasi 
bir ormana olan bu köyün or· 
mania ovası araa ndan Aladağ 
isimli bir çay akar. Çay Uç ka· 
nalla ovaya takıim edilmlt bulun· 
maktadır. 

Bu kanallardan birlıl Delik· 
kaya köyilne kadar uzanmakta• 
dır. Davuloğlan ova1ının yetiıtir· 
diği kaYunlar nefaseti ile meıhur· 
dur. Köy Beypazarı ve Nallıbaaın 
aayfiyeal vaziyetindedir. Bu klS· 
yUn huıuıiyetinl " ıaf hava, iyi 
ıu, lam gıda,. ıeklindeki ııbht 
Yecize ile if ado etmek kabildir. 
Üç yUze yakın nUfuıu olan köyün 
bUtUn abı.liıl bu Uç ııhhat ıartına 
uyğun olarak yatamakta ve her 
biri ııhhat nllmuneıl halinde 
bulunmaktadır. 

Bilecik'te 
· Mühim Miktarda Fidan 

Tevzi Edildi 
Bilecik (Hususi) - Fidanlığı· 

mız 150 dönüme yakın bir geni§· 
liğe m lik olup şimdiki h alde 
acnede bağcılarıınıza ·parasız 

olarak· 200 bin,fen fazla köklll 
Amerika asması ve l~ binden 
ziyade aıılr, köklü bağ çubuğu 
'1 e 50 bin kadar yctiımit dut 
fidanı tevzi edilmiştir. 

HUkümctimizin umumi bUtçe· 
den bir çok fedakArlık yaparak 
tesis ettiği bu fidanl ı ğın gllnden 
rUne tevıiine çalışılmaktadı r. 

Posta Otomobilinde l<açak 
Suaığırluk, (Huıuıt) - Evvelld 

stfin Balıkesir • Buraa poıtaımı 

yapan otobUı gUmrUk muhafaza 
memurlara tarafından muayene 
edilmit Ye içinde Uç ba'ful do
luıu ılgara kAğıdt bulunmu..,tur. 

Bu bavullar Osman oğlu Ka
rım iıminde birine aittir. 

Kerim ortadan kaybolmuttur. 

Hayrabolu'da Çok f _pci 
Bir Cinayet 

Hayrabolu, (Huıust) - Bura· 
da bir cinayet olmuş, Bursan n 
KabayUk köY.ünden HasRn i min· 
de b r genç Şebibe isminde aev• 
diği bir kızın başka biriıine ve• 
rilmeıinden milteessir olmuı, 
çiftesini ahp kızın evine gitmlı 

ve pencereden kızı ıon defa ola· 
rak bir kere daha görmek iıte· 
diğini söylemiı, kız pencereye çı· 
kınca UıtUıte iki defa ateı edip 
kızı CSldllrmUştUr. K•til cinayet· 
ten ıonra doğru adliyeye gidip 
tealim olmuıtur. 

Bandırmada Orta Mektep 
l çıhyor 

Bandırma, ( Hususi ) - Ka
zam zda Ortamektep açılmaaı 
için emir verilmiştir. Belediyemi· 
ıin kendisine ait binasını Orta· 
mek:ep için tahaiı edeceği ıöy· 
lenmcktedir. 

Şehrin bnyUk caddelerine 
kıırş 1 lclı ağaçlar dikilmektedir. 

l'ı ·ka~aç Mahkeme Rais,igi 
Kı. ka nç (Husuııi) - Akhisar 

huku < lı l:kimi Muzaffer Bey ıeh· 
rimiz r :ı l keme riy setine, M niıa 
ulh h ·mıi Kamil B. de mUddei
umumiliğe tayin edilmiıler ve 
y;:ız "fc crjne başlamıılardır. 

SON POSTA 

,, 1 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Ay 'ta • por evgısı ncı 
• 

--
Gençler, Halkta Musiki Ve Temsil He-

yecan Ve Sevgisini Uyandırdılar 
Ayancık (Hu· 

ıuıi) - Burada 
gençler ıpora 

çok fazla ebem· 
miyot vermekte• 
dirin. · Mevcut 
idman yurdunun 
ayrı ayrı futbol, 
voleybol, boka, 
gUreı, tenis, mu· 
ıiki, temıll te· 
ıekkUlleri .. ,. 
dır. Her ıube 
kendi aahaaında 
canb bir faaliyet r!ıtermek• 
tedir. Temsil 9ube1I telif Ye ter• 
c:Umo eHrlerinl muYaff akiyetle 
temıll etmektedir. idman yurdu 
lıtanbulda bile bulunmayan gayet 
aıri ve bUtUn ıeraitl haiz bir 
futbol aahaıı yaptırmııtır. Saha· 
nın bir köşeıinde teniı mahalli 
de vardır. KulUp için yeni bir 

Eskişehir' de 
Muallimler Birliğinin 

Senelik Kongresi 
Eskişehir ( Hususi ) - Mual· 

limler Birligi senelik kongresini 
yapmış, nizamnamede bazı tadilat 
yapıld ktan sonra idare, mora• 
kabe v hayaiyet divanı heyetleri 
seçilmiştir. idare Heyetine Tahsin 
Gök Alp, Mükerrem, Şeref, Amll 
ve lsmail Hakkı Beylerle N ciyo 
vo Macide Hnnamlar, Murakabe 
Heyetine İbrahim Niyazi, Orhan, 
l1tmail Oluğ Beyler, Haysiyet 
Divanına da Samih, Kazım, Hasan 
Necati, Şevket Beylor ve Remziye 
lianım seçilmitlerdir. Bilihara 
İdare Heyeti kendi arasında bir 
intihap yaparak Riyaıete Tahıin, 
Veznedarlığa lımail Hakkı. Umu• 
mt kAtipliğe MUkerrem Beyleri 
ıeçmi,lerdir. 
Eakl,ehlr'd• Fakir Talebenfn 

Hlma~e•I 
Sakarya Mektebinde fakir 

talebe için bir himaye heyeti 
teıkil edilmiştir. Heyet mektepte 
mevcut fakir talebeye elbise •• 
ııcak yemek temin etmek Uze~e 
faaliyete geçmiştir. Heyetin fa· 
aliyetini daha müsmir bir ıeklo 
ifrağ maksadile ,do Asrl ıine· 
mada bir mUaamero tertip 
edilmiştir. Müs nıereyo halk bü· 
yük bir alaka gôatermiı Ye 
aaloo bmcabınç dolmuı, kimsesiz 
yavrular için yapı lan bu ınüsa• 
merenin de fevkalade gUzel ol· 
muı temin edilmiştir. 

AndifJi'de 
Beş Haydutun Feci 

Hareket.eri 
Andifli (1- uau 1) - Bet ka· 

çakçı köylerine dönerken yolda 
Bağlıağaç l.öyUnden hayvani rmı 
otlatma! ta olan DöndU ismindeki 
kı:ıa rasgelmişler ve haydutça 
kızcaiızı berbat ve harap etmiş· 
lerdir. Bundan sonra da cUrUm
lerinin meydana çıkmamaıı için 
kızı öldUrmek iatemitler, fakat 
mucize kabilinden bir teıadUfle 
bu kötU niyetlerinde muvaffak 
olamamışlardır. HAdiao haber 
al nmca bu beş kişinin takibine 
ç kılmıf, beti de yakalanarak 
Cumhuriyet adaletinin pençe&ine 
tevdi edilmişlerdir. 

Geredede Söz Derleme 
Gerede (Hususi) - Sôz der· 

leme heyeti kaymakam İsmail 
Vehbi Beyin riyaaetinde faaliyet• 
başlamııtır. 

Ayancık ldmen Yurdu 8porculan 
bina da lnfa ettirilmektedir. Bu 
binaya idman Yurdundan batka 
HilAUahmer, Hlmay•I Etfal, Tay
yare Şubeai gibi teıekkUller de 
taşınacaklardır. Sporcularımı• 
kurban bayramında Samsun'a 
sriderek bir)ıaç maç yapacak· 
lardır.Spor, kıaa bir mUddet zar
fında burada hayret uyandıracak 

Bay burdun 
Kurtuluş Günü 
Ve Kahramanı 

Bayburt kahramanı Ilı•• AA• . 

Bayburt, ( Huıuıl ) - 21 Şu• 
bat Bayburd'un kurtuluı gUnUdUr. 
EvvelA Ruılann istilAsına uğrıyan 
Bayburd Ruıtar çekildikten son· 
ra da Ermenilerin işkenceıi altında 
kalmıı bulunıyordu. Bayburd bu 
tahıımmill edilmez iıkencelerden 
ancak 21 iubat 1333 de kurtul
muştu. 

Bayburd'lalar bu kurtuluş gU.. 
nUnU teıit ederlerken 80 yaımda 
bir ihtiyarın da hürmetle önUndo 
eğildiler vo ellerini 6ptUl r. Bu 
ihtiyar Bayburd kahramanı İlyaa 
ağa idi. Bir gUn Ermeniler 180 
Bayburtlu TOrkU bir taı mağara· 
ya kal'amışlar, yakarak imha et· 
mek ııtem'tılerdl. Bu ihtiyar o 
180 vatandaım önUne geçmiş, 
tırnaklarile yerden ılSktUğil ta;
larla dUşmanların Dzerine hUcum 
etmiı ve tUfenk aeılerioi taıla 
ıuııturmıya ve onları acı bir heli· 
mete uğratrıııya muvaffak olmuı· 
tur, tes'it merasiminde 1Halka Yo 

mekteplilere ıeker •• ıignra tev· 
zi edilmif, resmi geçit yapdmıı, 
geçit allyının ilk 1afında geçen 
Bayburd akıncılarının en [iSnllnde 
yine Bayburd kahramanı llyaı 
ağa görUlmUştUr. Merasim pek 
parlak olmuı, Halk kurtuluı gUnll 
mUnaaebetile coıkun tezahürat 
yapmııtır. 

derecede lnklıaf 
etmiıtlr. Bilba11a 
burada ıpor q
kını aplıyan •• 
burada spor he-
1ecanım yaşatan 

idman Yurdunun 
faaliyeti takdire 
ıayandır. Genç
likte musiki zeYki 
de gittikçe inki· 
ıaf etmektedir. 
Ayancık 1Hlm•r•I 

EHallnde 
Ayancık (Hu-

ıuıl) - Himayel 
Etfal Ayancık Şubeıl aenelik 
kongreainl yapmıı. yeni idare 
Heyeti lntibabah netlcHinde Re
lıllt• Orman KomİHr Muavini 
Ratıp, kAtipllte muallim Şevket 
Beyler, azalıklara da muallim 
Bedriye Hanımla Müddeiumumi 
Macit, tüccardan Mitbat Beyler 
aeçilmiılerdir. 

Bergama' da 
Üç Mütecavi;şehri Alt 

Üst Etti 
Bergama (Husust) - Burada 

bir cinayet olmuş, Arnavut Rııa, 
Ali ve Sado isminde Uç karde!j 
alacaklalnrı olan Haz m Jsminde 
bir hamamcı ile kav j;!a etmişler 
ve bu kavga esnas oda bir ba9ka 

adamı öldUrmllılerdir, 
Üç kardeı kavgaya başlayınca 

ıilAhlarma sarılarak istiklal mey· 
danına kadar ko,mu,Iar ve mey• 
dam harp ıahasına çcvirmitlerdir. 
İki tarafın athğı kurşunlarla ha· 
mamcı Hi:ı.ım ve Arnavut Rıza 
yaralanmışlar, teaadllfen bir kah
venin önünde oturmakta olan 
HUaeyin Efe de ölmUştUr. Fırıncı 
Rııa •• kardeşleri kaçmıştır. 
Derdestleri için takibata baıla• 
nılmııtır. 
Bera•m•d• Talebeleri Himaye 

Bergama ( Huausi ) - Mek· 
teplerde teıekklll eden himaye 
birlikleri bUyUk bir gayretle ça
lıımaktadırlar. ikinci mektep Hi
maye., Birliği bu sene kırk çocutu 
giyindirmiı, elbise ayakkabı, iç 
çamaıırı ve mendil v rmiıtir. Bu 
kimıeliiZ fakir çocukların lSğle 
Ye akşam yomoklerl de temin 
edilmektedir. 

Kastamonu'da 
izciler Samsuna Gidecekler 
Ve Müsamere Verecekler 

Kastamonu (Huauıl)- Kaata
monu liıeai izcileri Samıuna gide-
ceklerdir. İzciler Samıunda gUıel 
bir mtlsamere •ereceklerdir. Şim
diden hazırlaklua baılamıılardır. 

Kaetan1onude Bir Hlraız 
Kumpany••• 

Kastamonu (Huıuıt) - Zabı
tamıı 20 kişiden mürekkep bir 
hırsız kumpanyaaı yakalamııtır. 
Hınızlar jendarmalar vaııtaıile 
halka teşhir edllmiı, çaldıkları 
eşyalar aahiplerl celbedllerek tea
plt ye mUandere olunmuştur. 

Cihanbeyli'de Zelze•a 
Cihanbeyli, (Husuıt) - Birkaç 

1rUn evvel kaıamızda yeniden bir 
zeb:elo olmuı, beş ev yıkılmıştır. 
Yirmi ev de ıelzolenln teairile 
çatlamııtır. 
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Bir Sakal 
Nasıl Ağarır? 

Kıymetli muharrir Sabiha 
Hanımefendi, geçen gUn ellerine 
lngilb:ce bir kitap almıılar, hı· 
raretle tercllmeye dalmışlardı. 
Merak edip ıordum: 

- Ne yazıyorıunuz? 
- Saçların niçin ağardıklar nı 
- Kitapta yeni bir ıeymi Tar? 
- Hayır. Hep bildliimiz ıey· 

ler: Kıl diplerindeki boyayıcı 
maddenin aıalmaaı veya tnkcn· 
mHI, ılddctli bir heyecanla Yeya 
uykuıuılukla hUccyrelerde kar· 
gaıalık 'fukuu. Benim dikkatimi 
uyandıran ıu kitap muharririnin 
ağır bir matemle bir gece içinde 
aaçların ağarabildiğine, yaı kU· 
çtık16itınnn b&yle bir ağarışa 

mani olamıyacafma dair yaptığı 
iddia lle aaydıtı misallerdir. On
lan tercümt1 ediyorum. 

- Muharrir, lnıanların lıter4 

lerH ıaçlarını ve aakallaranı ajar· 
tabileceklerinl yaııyor mu? 

- Hayır. 
- Onu da mUıaadeniıle ben 

lllve edeyim ve fıkrasını s6yliye
ylm: ikinci Mahmut, bUyllk rnt• 
belerle çarçabuk yUkıelttiği bir 
hocayı ıeyhislAmlığa da geçirmek 
iıtiyordu. Bu hocaya 11 Mekki za· 
de" deniliyordu. Henliı gençti, 
ılyah aakallı idi. Halbuki ıeyhiı
lAm olmak için biç olmazsa kır 
aakaJlı olmak llizımdı. 
· ikinci Mahmut, birkaç kere, 
gözdeıi olan Mekki zadeye, ka· 
rarını ima etti ve bu kararı, şu 
ıiyah sakal yUzünden icra ede· 
mediğini de anlattı. Fakat hoca· 
nm ortadaki manii giderme diğinl 
görOnce !!çıkça haber yolladr, 
"sakalını ne yapıp yapıp ai 
ıml,, dedi. · 

Bunun Uıerine Mekkl zade he· 
kimlere baı vurdu, kitaplar ka· 
nştırdı ve nihayet gUade iki 
defa sakalını miık ile amberden 
mürekkep bir halitanın buğusuna 
tutmaya başladı. Mini mini bir 
gUmllt mangala atılan tutam tu
tam miık ile amberin nefia .ko
kulu dumanında hakikaten boya 
boran ha11a varm•f· Çllnkll bir 
ay 10nra Mekkl zadenin ıaknh, 
ıeybislAmlığı temin edecek ka· 
dar, beyazlaşmıştı. 

Sabiha H. gUldU, ıu ı6ılerl 
ı&yledi: 

- Bu; ıtriyatın saçları atart· 
tı~DI ııbat eden bir fıkra. Zaten 
biz de fazla aUrlllen kokulcnn 
böyle bir netico verdiğini bill· 

yoruz. 
Cevap verdim: 
- Hayir Hanımefendi. Bu, 

koku ltl değil, hıra itidir. Meldd 
zadenin lçindo yanan ihtiraa at .. 
tidlr ki uçmın rengini bozmuı
tur. O olmaaaydı amberle miık• 
ten birıey çıkmazdı! - M. T. 

Antakya Z~bitan Yurdu Açıldı 
Antakye (Husus1) - Tabtapa· 

zarında güzel bir bina bulunarak 
.1abitan yurdu ittihaz edilmiı ve 
kOşat resmi yapılarak 350 kiş'lik 
bir çay ziyafeti verilmiıtir. Yurtta 
her akıam toplantılar yapılmakta 
vo ailevi eğlenceler tertip olun· 

maktadır. 

Soma HilAliahmerinde 
Som• (Hususi) - HilAliahmer 

ıubesinln senelik kongresi yapıl· 
mıı, yeni idare heyeti reiıligine 
bnkOmet tabibi Sadık, kAtipliğe 
nUfus kAtibi Abdürrahim, vezne
darlığa tuccardan Hacı Nebi zadı 
Ahmet Beyler intihap edilmiıler• 
dir. 
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M. Roozvelt 
İktısadi Diktatör
lüğe Mi Gidiyor? 

Amerika Cümhur Rel.t M. Rooı• 
Yelt muauam meraalml• iktidar 

Dolar Yüzü den Buhranı 
icaret elce Uğr dı 

Buhrana Çare Bulmak İçin ynelmilel 
mevldinl ele ald1t Amerika elmbart. 
7etlnl teıkll edea kuk Hkla lalki• 
metten lmk :pedialade tiddetll mali 
buhran Tarken böyle balaaala lflu 

fçln a.uç dolusu maerafa •lrftilmt 
biru garip rBrGnlr, bldlı .. bir fa 
ra)'l laatırlatı1on 

Mesai Sarfedilecek 
Meıhur Tim•r, iıtlll ettltl •••• 

leketlue atar nrgller tarh etmlt. 
aonıa itimat ettlli adaalar wa•ıtaılle 
Taziyeti tetkik ettir .. t11 ı•len memur• 
lar •halinin eadit• içinde t.uluadu• 
tuna haber Yermlıler, nmm, ...... 
eut Y•rılJI bir m1.U daha atsrı..
tumı• ••mvlar, Jl•• haber ı•th
nıiıler: Halk .l .. bll1or, Timu, 
biraa dalaa sam 7apm•• fakat bu 
defa l'•lea malGmat akll plmnt. 
halk .... ·.ıı,... ... n ....... ,u.ı 
,.u.ıt...kte• •upçmlt. s~ •• 
linin bHabıu ..... •ııaa kala.at 
ıoUrmlt-

Amerlka'auı yaatretl ele, timdi. 
Tlmurua sadrına •fnyan m•mleket· 
ler hallaD&11 halfa! andırıyor, taraf, 
tar"f b:rçok bankalar moratoryom 
ilin ederken, Jilzhinlerce lnıln 
tehra1i11 yapıyor " buua •aerafıaı 
hazine adnyor. 

Bu •uabetl, iL Roo:ınlt t. hl .. 
ıetmiı olacak ki, ıon beranaha• 
da, Amerika konır .. ·ne bası tekRf. 
fer yapaeatuu, ~ter l>u telrllfler lra
lıal edilmeaM icap edn .. ,ı J•P
•akta teredd•t 16•termiyecef ial 
ı6yli1:por. Acaba, clDnyanu• en liberal 
cümhurlyett d.. akıl •• mantıtın 
Para etmeditinl sBrllnee kuyyettea 
anı rued•t ummıya baıladı, deraintı. 

Sonyya 

lngilterıda l$sizlır 
Londra7 - Şubatta lıı'derln alk

tan 2,856,638 kiti idi. Klnunuaaniye 
llaıaran lııizler 46427 kiti aıa)mıttır. 

Bulgar Başvekili Londrada 
Londra 7 - Bulgar Başnkfll M. 

t.haf&Dof Loadraya plmift r. 

Suikastçı Zangara 
Mlyami 7- Re alci1mbar M. Ra•• 

"•'t'o aulıu.at 1 pnrken, Şikaıo e .. 
led J• reiai M. Çermak'ın Blümüne 
.. bcp olan Zaorara, kasten katil 
eilrnaile lttiham edılmiftlr. Bu auçun 
ee:z;uı idamdır. 

Vaflnıton, 7 - Ba•kalar mora
toryomu dolay111le ah•aa ikhsadt 
Ye m•ll ted•·rıer cleYA• etmekt .. 
dlr. Hasiae Nann M. Vodln, laat., 
Ye ı..,.ı. gelmiyecek feykaJlde 
ballu pkmadıfl takdirde, •or•t_. 
1omun uaablısu1acatı111 ..Sylemiftir. 

Altın ihracı, ~ankaot Ye ••r ani 
para ithali Laklnndald me•aui1et 
•nm etmektedir. Haalae Naıırı 
il. Voclla, bankalara r•DI emirler 
" Nlllli,.tı.r •erıniıt·r. Buna 
aazuu bankalar, l'lh •addeler al• 
HYklne alt ••••tlerl lıabal edHek• 
Jer, ka1alara kODmaJc lıere Japa}aa 
tndfatı ifa edeceklu, nakit para 
Y•r•celder, Amerika lau'n•lerl Gse
rJae çekilen ~lderl adlyecaklerdir. 
Baadan ha,ka, ••nka muameleler· 
ala aon defa la1utı&a uğradıj'ı .. rada 
ahuAA meyduab teaviye edecekler, 
Yadeleri l'elt.n Mnet n o\.>l Q':ıayoa 
bedellerini ~d·yeceklerdi.r. 

Nevyork Bor•a•I Kap•ndı 
NeyYork Hham bouuı, yeni bir 

karar YerHlaceye 1.ad.ar kapa "ı 
daracakhr. Para yerine tedavll 
me\rld.ae ~akarılaeak olan taka• 
odur phadcatnam•ler' eia baııJmaaı• 

na devam edilmektad r, Bunlar, hil· 
kOmet tar fından blr nakit plim 
tanzim edlldıldea ıonn ihraç ed:. 
lec•ktlr. 

~merlkadakl Aıtın Mlktarı . 
Y apılaa l•l'aliatfklen I'&• Ame

rlkauıa 4 martta altın ihtiyat akçeal 
m ktarıaın yekOnu 4 mllyar 240 m l· 
10D cfolua b"l.t idi. TednGıde bu• 
Juaan banknotlaran kartılıi• olarak 
mevcut olan altından baıka Federal 
Reun Bankın elinde bulunan .,rbut 
altın miktarı 500 mi yon idi. Ecnebl
lerin al:tcak mikhrı 400 IJj 500 mil
yondur. Tednillde bulanan banka 
kalmelerl miktarı 7 milyar 250 mil· 
7oa dolardır. 

ı,sızıerln NUmaylfl 
Nftmaylf yapan ltıi:ılerle sabsta 

memurları aruında kavl'alar olmuı· 
tur. 30 nilmayiui tnk:f edllml~tir. 

Harp Borçları Mese:eaı 

Mümenillu Mecl:ıi Reiıi M. Ray• 
ney, mali ~ aziyetln ıılahı zamanına 

1 W'pWJ'9 ın~•D (lJ nDWH(] ) 

.... t. • .... • - -. . . . .. ... ~- TEFRiKA No. 11 

IBTİY AT ZABİTi 
ROMAN 

Muharriri : BUrhan Cahit : : __ ; ..... ~. : ,,. . -- ... '. : . .,. 

lık kayıt •e kabul b&lfiğil Adana meb'uıu olan Ferit Celil 
kumandanı Ziva Gevh~r Beyden Beydi. · 
ıonra onu talimgAb merkezine Ferit CelAl Bey ıaliba bir 
Rabe'nfn yanımı aldılar. Bir ara· li•eden relmittl. Fakat okumaya, 
l k kayıt Ye kabul b&IOğftnde Galip tetkik etmiye bnyOk bir heYeal 

Bey isminde bir ıenç ihtiyat za· vardı. Boı VRkitlerinde elinden 
biti kumandanlık etti. Ba çalır kitap dUıtUğD JOktu. 
kan, atalgan deierli bir ıençti. iyi, temi&, tık bir ihtiyat sa• 

Sonra sitaj için ıittiji sabftao biti idi. Dokuzuncu b510te ku· 
lcursunda bir bomba talimi aırra· manda ediyordu. Geoit omuılu, 
ı nda arka atperde bulunan bir dik ve tatlı balatlı bir ıençti. 
&rkadq•n k·H Ye yanllf attıtı Çay içmiye Nz dialemiye de ba-
bir bombanın patlaması neticeai yıl11dı. F ftl'İt CeW B. o ıamaa 
Calip Bey bir arajını kabetti. Tllrk Ocağ nın ateıll bir Aza.., 

Galip Bey b6lllğ0nD }'etiıtir- TlrklDtla mlithiı bir propagan-
ınek huauıunda çok titiıdi. Ken- dacıa idi. Ferit Celil B. idealist 
diıi ku•vetll bir aporcu olduğu bir gençti, Memleketinde umdujıa 
lçia kOfllla •• atlama talimlerinde yarhtıa blltlin kudretile ywleıti-
t.ın bir lrnek oluyordu. tini 16rd6ğil içia bugtin her halde 

Hattı bDtDn balftlderhl 1fti- memnun olsa sıerek. 
••kile yapılan bir atletiz• mftaa. Türk Ocaj1 iaml gcçtiji için 
bakaaında onun Hkorunu kimae o umanki Tilrk geaçliğinio kök· 
lutamamııh. lft bir merkezi olan ba yuHDJD 

O zamanki ihtiyat b61ftk im· da ktıçlk bir •ac•u nı kayd .. 
.. U,ndanlarmdan biri do buıGa delim. Soa a1Ualua cloina 

1 
Bitler n nki 

yi i&:tfd ra g mö· 
ıf, faılıt ltJ tya ta
ra!ından h ' ro
rOlmeJttedfr. 1taJ· 
ya:ı ene el d her 
fına ta Al .u fa· 
,·8rleriol nok· 
byl aa:utlıı.rını il· 
ti.um etme .. ten ge
rı talmıyo·b" Ba
nu gören f:ranaız 

matbutı a5alıfye-

ılnl muhl\f :ı' ed&· 
u emek ledır Bu 
mfin&ı elle bir 
m ·ıah gn l si gOr· 
d Oğ n ı.z l; ırikatcı. 
rıı yap nıt v altı· 

na doa ıunu yaz· 
mııtır• t ran ız. &a· 
Lıtai lılA. ıye 
memuru cDrmQ· 
n efbtrt }Ap&rlten f 

Alman İntihabatının Neticeleri 

Hitler Diktatörlüğünün 
Dünyadaki Akisleri 

Der la, 7 - Son Alman •• Pruı• 
Ja latlhabah, Alman aiy .. t nziyeti· 
nin lcat'i bir tekilde kararlaımuıaa 
varamııtar. A'maa •• ecntbl K ae
telcıri (Hitler • Fon Pı.pen • Hü~ea
berl') bGkQmetinin hakik•t•n mlllet'n 
auuıunu temail ettitlnl artık mO ahc· 
de ve tetkik edecek Yaziyettedirler. 
Muhalefet ıra:ıet•!ori bıle Hitlerctll· 
tin b6y6dütlln0 itiraf •trnelctedirler. 

R•Y•••ı Toplamyot" 

Y 9111 Raytlaf •• Y•nl Lentalr. 
llç haftaya kadar toplanacaktır. 
HükQmet Raylftaı mecliainden ken
dlıine tam H lblyetler ••rea bir 

• • 
kanan•• lsabulGatl ı'tiyecolct r. Yeni 
Pruıya Dyet Mec iai, kabineain 
tedırillııe ba9hyacaktır. Kab.nenin 

( TUrk Ocağı ) deyince hemen 
Hamdullah Suphi Bey batara 
ııelirdi. 

Halbuki ilk ( TUrk Ocaiı ) 
latanbuJa reamt ıurette (1911) de 
Divanyolunda lııetpaıa konağın· 
da açıldı. Bunu açanlnr da mek· 
tebl mlllkiye •e tıbbıye talebe
•inden birkaç sıençti. lıi kışkır· 
tan da zannederim ittihadı T e

rakld Merke&inde Ziya Gökalp 
Beydi. it ı&ylo bqladL 

O zanıaa ben de Mektebi 
Mnlkiyede idim. Bizim bazı be
klr arkadaılar ittihadı Terakki 
himayelinde idiler. Bunlv koaıı· 
tenin ileri gelenleri ile temaı 
ederlerdL 

Bunlardan biri, bir1'aç yıl e•· 
vel mehuı iken •efat eden 
bir arkadaı birgOn mektep
te tllrklilk hakkında mll
nalra111 olurken dedi ki: 

- Yahu Arapların (ElnıOnte
diyyilledebt) diye kulOpleri var. 
ArnaYutların ( Baılnm ) iıminde 
cemiyetleri ur. Kürtlerin (ismini 
timdi unuttuium) bnyük bir ku
lüpleri var. Hepli milliyet için 
çabııyorlar. Bizim neden yokl 

Evet bixim neden yokl 
Biz de yapahm, 
Yapalım. 

ı 
Fon Papen rlyuetlncle te4elrl.lll 
muhtemeldir. 

lntıhapl•n Sonra 
Bertin, 7 - İntihabat bittikten 

aonra vaziyette ıilküo h111I olıaut• 

tur. Şimdi Almanyanuı bllyllk .. bir• 
leriadeki hilkQmot dairelerinde Hlt
lercılerin bayrakları dalgalanmak• 
ta~ır. Almanyanın dlter httk6met
lerinde ekaeriyet knanan Hitlerel
ler bDlrametlerln latlfa11•1 &.te•lftlr. 

Bod HiikAmeU Diyet Mecllıllldekl 
Hitlerciler rrupu lideri, •Oklmella 
lıtlfaaını latemlıtlr. Bavyera hGkO• 
metinin yeal battan kurulmaaı lçfa 
HitfercilerJe, Bnyora halkçdan ara• 
nadttlrf müzakereler bir netice ••r• 

( Dnamı ıo \:nen aayfada ) 

- lien bu· akıam iıi açarım. 
- Kime? 

Ziya Gök Alp Beyel 
- Aman unutma! 
- Bu mUkAlemenla erteal 

a-tınn, it ciddi bir ıekil aldı. He
men gizli bir hareket başladı. 

Tıbbiyodekt gençlere de bu ateı 
.Pek çabuk ıardı. Şimdi Maarif 
Vekili Dr. Reşit galip 8. Dr. 
HOseyin Ertuğrul ve daha birkaç 
genç, hemen fı• batlandı. Mek· 
tebi mtllkiyeden de timdi 
Yilkıek Ticaret Mektebi MDdftrD 
HibnD Bey, Devlet Demiryolları 
Mftdftrleriadea lhun AH Bey, 
Ziraat Bankaıı MaamelAt Mndn
rO Münir mazhar Bey ve hen 
bir teıia komitesi kurduk. Para 
toplamıya ba,Iadık. hk hamlede 
yOre yakın Ha bulundu. Bunlar
dan topladıiımız para ile ilk 
defa DiYaayolundald İzzet Paıa 
konaiını açbk. Üzerine TDrk 
Ocata ll•buıns ubk. Bu kıy· 
metil •e beyecanh aOnleria ha· 
hraııaı bAlA saklarım. 

TUrk Ocajında mleaia aıfa
tile aomaram (2) dir. ilk bD•lyet 
varakaallll da ben almııtım. Şuna 
buna mftracaat ederek birçok 
kitap topladık. Kütnphaoe ..ıom 
açtak. Mektep, kiltlphue, pro-
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Gönül lılerl 
__ ...._ _____ ,.# 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Ankatııda O. N. Beye : 

Bugllndea içinize ınphe Ye 
tereddnt rirmeıri, meı'ut olama
yacağınınn en bilyllk delilidir. 
Filhakika aranızdaki Jat farla 
pek bDyOktftr. Maamafih aranızda 
henltz niklb yoktur. Kııa nriyetl 
anlatarak ve yahut baıka bir ma
zeret ıaıtererelr ba lftea nzp 
çlni:ı. 

Filvaki kıza 1aıık olacak. 
Fakat eYlendikten aoara boıama• 
mecburiyeti her halde onu IGID 
de daha elimdir. 

• Ankara'd• S.mr• Hanıma: 

Erkeji imtihan •tmle olm .. 
için ılrDpıeyinl& bir ar uaua bir 
mllddet dejildir. Zaten arada 
bet oa ıOnll ı~ıtir. Keadinbl 
hasta y.pını.1. Bu mllddet ur
fında evden çıkmayımz. Blr:ıaç 
glln kendi keodinizl hapaediniz. 
Epr ıelir mi arar, ma•afık c .. 
Yap getirirse ne all, akıl tak• 
clirde dan kendiliii•d• w .. 
dilmit olur. 

* Lütfi Bıye: 

Kn. mrrına 6trendltfald anla-
1ınca bicabıadau ıaklanmı7a lll· 
zum g6rmllş olacak. Demek ki 
baıkuım' aevdiği doğrudur. c .. 
••P vermemeal, arbk aizl aramak 
ihtiyacında olmadığını r6ıter
mektedir. Y apacağınıa t•Y bu 
macerayı unutmaktır. 

"" latan balda B. R. Beye: 
S.alialzio cevabını bitaraf _. 

rette ancak lıtanbul Etibba Mv
laadenet Cemiyeti •erebilir. Oraya 
milracaat ediniz. 

• Merıindt K. Nadir B n Blnnaı 

H. ma: 

E•leaebillnlnb. DlltlhıdlğllnQa 
mahzurlar kun•etll değildir. Bir 
kadının titb olmau bir mezi. 
yettir, blr kuaur değil Arana> 
da 'd yq farkı çok deiilse •••'ut 
ola bilininiı. 

HANll!TEYZE 

paganda komiıyonlan te1is ettik. 
Fakat el altından Zi1a G&k

alp iti idare ediyordu. Ve ba 
irtibat vazifesini zannederim, Re
tit Galip Beyin kardetf ıimdl 
Moskova Sefiri olan HDıeyin 
Ragıp B. arkadaşımız yapıyordu. 

Ocak bu aaretı. kuruldu. Alb 
ay ıonra ocağın •ldığı ebemmiy .. 
le binaen Reialite timdi Varıo•a 
Sefiri olan tarihi ıiwasl hocamaa 
Ferit Beyi intihap ettik. Akçora 
oilu Yusuf Bey de bu aırada 
ocaaa iltihak ettL 

O zamanlar Hamdullah Supbl 
Bey daha ortalarda 7oktu. 

iki nç yıl TDrk ocağını bu 
tekilde ıunun, bunun· yardnnile, 
kendi ıayretimiıde yqathk. 

Harp baıladığı zaman hepi
miz bir yere datıldık. Ocak yh 
llatO kald1. O zaman Hamdullala 
Suphi Beyin ocakla allkadar ol
duğuna ifittik. Zaten daha aonra 
Halide Edip H., Cemal Pqa 
ocağı ıiyaıl hir merkeı hali•• 
ıoktular. Mntarekede lnrilizler de 
yağma ettiler. Tekrar aplancıya 
kadar çok buhran geçirdi. 

lıte Ocağın kuruhı, tarihç .. 
ıi de bayledir. Y atlandıkp belki 
hatırda kalmaz diye ıarua gel
miıken ın harp neali romananın 
bir lr6f .. ine kaydedi•erdim. 

(Arkua nr) 
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Dünya Hadiseleri t 
İspanga'da 
Kadın 
Müntehipler 

Yeni lıpanya cUmburiyetf, 
kadanlara d lntib p hakkanı Yer• 

Ek 11 • tt rejimin llAnındın• 
a ıg~ e beri, Hlc defa 

Erlukler 1 m ktedir, Yeni 

Kaldılar olarakbr ki 11-
panyada belediye intihabı yapıla· 
caktır. Bunun için 1eni intihap 
liıtolcrl baııırl nmıı ve ıcörUlmDı· 
tor ki kadın intih pçılann adedi, 
yUıd otus fazladır. Yalnız Mad· 
rit'te mllntehlplerln adedi 499300 
dır. Bunun 216663 ll erkek, kadın 
mOntebJplerin adedi iH 282727 dir. 
Memlekette, intihap dairelerine 
tahıiı dilecek binalu aı olduğu 
için rey yerecek kimıeler, ancak 
bir dakikanın llçte biri glbl kısa 
bir ıamanda rey haklarmı kulla
nıp itlerini bitirmek mecburiye
tindedirler. lıpanyada rey T re
bilmek için kadının yirmi bir 
yaııaa bumıı olması lclfidir. 

~ 

Amerlkada malt buhran bat 
d8ndUrecek bir hale 1el

·-A-11N_r_i_/ca_tl_•_ mittir. Birçok bQ.. 
yok bankalar hn-

Mali Bııhrtın kumetin kontrolü 

altına alıumııtır. Vaılnıton Millt 
Ticaret Bankaaı da fena Taziyet• 
dDımOıUlr. PanıilTanya hOkt\meti, 
kendi aru.iıl d bilinde bulunan 
bankalar için yeni bir kanun net· 
r tmiştir. Bu kanuna ıöro, halkın 
lıtediği miktarda p ra Terilmiye
cek, tediyat, muayyen bir yUzde 
niıbeU üzerinden icra olunacak· 
tır. Arkanı.as eyaletinde de, altı 
banka mUşkUl vaıiy te düşmUt· 

lerdir. Bunlar da yapılacak talebe 
mukabll ancak yilıde beı niabe
tlode tediyede bulunmaktadnlnr. 
KolombU eyaletinde de tediyat 
tahdit olunmuştur. 

* 
tngilter nio meşhur maliyeci-

lerinden Marten Harman, 

Bir Para· Kı· Uç arkadaşile be· 
raber aahtekArlrk 

rulı TetJki/ cUrmile tevkif 
Edildi edilmiştir. Bun• 

1 r Kore'de mevcut 73 mad nin 
yaıiyetinl kontrol eden llç bllyUk 
kumpanyanın muJurJeri idiler. 

M. Harman, beynelmilel ·malt 
llemde Lindl dası kıralı unvani-
1 tanınan bir ıabııtır. Bu unv nı 
almış olmasının ebebi şudur: 

Bundan birkaç sene evvel, 
lngiltere civarında Lindi iımincle
kl ktiçUk bir adayı aatın ulmıt • 
Ye orada, kendi kendine kırallık 
il n etmi ti. Adıtnm ıekenesini 
teıkil eden adamlarmı kendiıioi 
kır 1 olarak tanımıya mecbur et
tiği iibi yine kendi tanirini ta
ııyan huıuı1 paralar baatırm ıtı. 
Bunun Uıerine lııgiltere hükumeti 
Harmanı t vkif ve adayı resmen 
logilter ye ilha tmiye mecbur 
olmuıtu. 

Bundan dört ıene evvel, bu 
adam Hrmayolori 14 milyon 
lngilb liraaı tutan yirmi kum· 
panyayı idare ediyordu. 
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SON POSTA 

ÇOCUKLARIN SEVDIGI YER ... 
~~~~~~~---

0 yun cak çı Dükkinında 
e Çeşit Şeyler Görülür? 

"Baba •• Ne G··zel Tren Bu ..• Sizi 
İçine Koyar Gezdiririm! .• ,, 

Raflard • par- Çıraklar, ÇG• 

• 

mak k lınht1n cutun mukaYe-
dakilerdeu bat- metini artbracak 
layıp Uç dört ya· •Gılor bulmakta 
ııuda çocuklarla mOtkUllt çekme• 
omuı 8pllıenlere diler 1 

kadar boy boy - Canı Mi 
bebek... olıun efendim .• 

Hem bu be- Şimdi tam oynı-
bekler, ıade g8ı· Jacak ıaman. •• 
lerinl açıp kapa· Hem bu gibi 
mıyorlar, yan oyuncaklar, kn-
yatırdığınız za· ,nlderln aihulnl 
man yeni doğmuı açar.. Flab da 
yavrular ıibiı pek fula defil •• 
"Meme .. meme..,. y d ı:_ e 1 &U"aDID De 
diye bairaııyor-
lar. Her taraf ehemmiyeti olur 

efendim.. Bwa
tıklım tıklım o-

lardan daha 
yuncak dolu.. Artlk bizde de Avrup• biçimi oyunc•k ~•pıhyor elimizde blrka~ 
Otomobiller, otobnıler, Yapurlar, elektrikle lfler, mubteıem bir parça kaldı. Mal6m ya, konteıa-
tramyaylar, trenler.. Sonra, ha· Lokoınotlf çıkardı. Lokomotifin jau.. Yenileri gelmiyor •• 
tırlıyabildiiiniı ne kadar hayvan arkaıına on kadar yaıon taktılar. Hlıılı aJlem edip kıllem ıdJp 
Yana hepsinin taıtan, alçıdan, Geçeceti yollara raylar dötediler babaaını kandırdılar, yarım lira 
kadife tuylU, kork derili, boncuk Ye hemen oracıkta bir köprll ekıijiue pazarlık kHlldl. Tren 
gözlU birer modeli... kurup treni hareket ettirdiler. minyatUrO teferruatlle koca bir 

Bir köt•Y• bakıyoraunuz: Ba- Çocutun yOıO gnldO; gUldO paket olmuıtu. Çocuk aeYlnerelc, 
fını ıallıyan kocaman bir ayı... amma, bu .efer do pederinin baba, bOtçede yeri olmıyan altı 
Öteki köşeye bakıyoraunuı: diı· keyfi kaçtı. Belli ki fiabnı ıormıya buçuk lirayı hangi faıla ııfda-
lerini röıteren mOthiı bir buldok korkuyordu. Çatılan kaıları da racağım dUşUndU;tl için dalgın 
köpeği... Bu arada ip UıtUndo gösteriyordu ki, buraya girdiğine dalgın ıöylenerek dışarı çıktılar. 
dolaıan cambazlara, takla atan çoktan pişınan olmuştu. Çocuk, İkinci mllıterl, yaıh bir hanımdı: 
maymunlara, dört t kerlek üstün· ikidcblr ellerini çırpıyordu : "Çocuk için, f6yJı bir oyuncak .• ,, 
de ıah kalkmıı gibi vaziyet lan - Bnbat ahici tren mi bu ? lıtiyordu. Sonra tarifine alrittl : 
kUheylAn beygirler• göıllnllı. ili· Kömür mU yakar bu? Ne sıOıel.. - Kırılacak bir ıey olmaıın. 
ıiyor. Onlarla meıgul olmıya Baba.. Sizi içine koyar ıeıdl· Araba, otomobil çok kullandı. 
başlıyorsunuı. ririm 1.. Kız çocuğudur amma, bebek 

Ben içeri girdiğim ı man Çıraklar, emritakl yapmak biç Hvmer. Ayı, maymun lilln• 
ç·raklar, oyuncaklaraıı tozunu alı- gayr tile: dan hoılanmaı. Canım, hafif ıa• 
yorlardı. Hepıl birden önUmd -Sağlıcakla kull nam... Di· rif bir oyuncak .•• 
eğildiler : yorlardı, gayet aağlam maldır.. - Öyle lıe bir mutfak ta-

- Ne omrettiniı ef ondlm ? Senelerce bozulmaz. Pili biterH kırm nrolimf. 
Çocuklara birer ktıçlik oyun· değlştiririı f.. GOidü: 

cak alın k, aklımdan geçmiyor Nihayet peder Bey, ç kine- - Onun zamanına kadar 
değildi. Fak t, etiketler lizerinde rek sormıya cesaret etti : yemeği erkekler piıirecekJ •• Kız 
ıralanan rakomlar, içime nr- - Ka~ kurut fiatı ? çocuğu mutfak takımını 

k.. dl B' k ğ Mahrem ne kulağın eğile- ? DO untu ver . ır te oyunca a yapım •. 
verilecelc para ile aekiı yaşında rok : - Bir karyola Yerelim, O 
bir çocaiu tepederı tırnağa giy· - Sizin için yedi lira... De· halde? İçine bebeğini yatınr ••• 
d . k k ld diler. ırme ml\m Un o uğunu gö- - Dedim ya, bebekten hot-
rllnce ıaşaladım. Benim tered- - Y cdi lira mı ·ı.. Olur ey !anmıyor f 
dUdUınUn çıraldar da f rkma değil, yedi lira... - Tahtadan gUıel eylerimlz 
varmıştı :} Çocuğun elinden tutarak yU- var.. Çocuk için i'Qzel bir m•t-

- Daha ucuı ıeylerimiı de rllmek iıt dl. Fakat Afacan, ay k ıruliyet ••. 
var, efendim... diredi : Kadın, yaıh amma, modern 

Maksadım, orada mUmkUn - isterim bab~.. B n ıimen- fikirleri var. Oyuncağı sıörUnce 
mertebe daha fula oyalanmak dif er isterimi... beğenm di: 
olduğunu anlayınca beni kendi• 1 - Bunlar Hki usul, bizim 
halime bıraktılar. Caddenin pi· ,,. .., hildiğimiı evler •..• 
ya a zamanı idi. Ağar ağır, içeri S Q N p Q S T A Çıraklar, mtışkUlpesent mUş· 
sıiren birkaç müşteri mağazanın teriyi memnun edomiyeceklerinl 
raflarında gözlerini dinlendiri· Yevmi, Siya1I, Havadis n H lk anlamışlardı: 
1orlar. Siyah astragan yakalı razeteai - Koçuk Hanım, aparhma.; 
tiftik paltoıu, çır klarda derin idare: 1ıtanbul ı E kt Zaptlyeı laliyor galiba ... diye 1UIU1tUJcr. 
bir hürmet hi11i uyandıran kır Catal~e9me ıoka(;ı 25· Kızdı ı 

1 b. b d t• u•v• Telefona lıtanbul - 20203 ö 1 Ol d ı ç ı ır ey, yanın a ge ır ıgı - y e ya.. unca a ama• 
1 1 d b Poıta kutuıuı lııtanbul • 741 b a tı yaş arın a ir çocuğa oyun- kıllı ir ıey olsun!.. Size göre 

Telgrafı btanbul SONPOSTA 
cak beğendiremiyor. Küçüğü, oyuncağımız yok deaeniı de in· 
evvel& kır bir atın Uslilne bin· A B O N E F l A T l aanı yormaaaoız daha iyi de-
dirdi : T 0 R K 1 Y E E C N E B 1 ğil mi ? .. 

- Ha, naaıl, hoşuna iİlti mi? 
Çocuk, dudak kıvırdı: 
- Ben kırm111 at iıteriml 
Arandı. tarandı tabii kırmızı 

at bulunamadı. O znman, bir de 
tUfenkleri tecrübe ettirmeyi dU
şUndfil r. Fakat önüne eerilen 
çeıit çeıit kırm lar içinde bir 
tan aini bile beğendirmek mUm· 
kün olmadı. 

Çıraklardan biri, camekandan 

il 

1400 Kr. t Sene 
700 " e Ay 
400 " 3 .. 
tGO " t ., 

~itCl\r 
t400 • 

800 " 
300 • 

O len evrak geri verUm z 
UAnlardan mea'ullyet rJınnıaı 

cenp için mektup! ara (8) kuruılu 
auı Uheıt lhımdır. 

Adr11 cleğf ıtlrllmf!ıl (20) kuraıtur. 
GaHtemlade pkaa rulıa •• 1a111lcıııa 
""tan baklan aabfu " su•t•mhe 

aittir. 

Tepesinde mavi pUskOllı ıal
lanan bercıi ağzında çikleti, 
inadından yerlerde ıOrUnen bir 
çocuğu içeri ıoktular; cnmekAo 
içi ıde bir bebek EÖrmUf, onu 
istiyormuş. 

- Bebek, çocuğun beğ ndiğl 
kadar da vardı hani... Mavi 
gözl r, alıumo iki tcrnfın da· 
ğılmış gUr lepiıka ıaçlar.. Çekme 
burun, kiraz dudaklar... G l &•· 

l\1ut 8 

Kari Mektupları 

Davutpaşa'da 
Hırsız Faaliyeti .. 

Hıraıı efendilerin bugUnl rde 
Dawtpaıada Kaaapllyaa mahal
le1ine fazlaca alıtbklan g8rUl
mektedlr. Son iki hafta içinde 
yaptıkları ılyaretJn adedi dördU 
bulmuıtur. En ıon olarak da dUn 
Kahraman Efendinin erini ıUs• 
den ıeçlrmiJlerdir. Merciinin aa
un dikkab celbedilmektedir. 

Unkapamndaki Kerestecilerin 
Vaziyeti 

Keresteciler yanıınından ıo • 
ra kereateciler Unk panına ta• 

ıındılar. Bund n makıat berhane 
ai mOstakbel bir yangının 8nUn• 
geçmekti. Şimdi klrgir blnal rda 
bulunan ticarethanelere diyec 

tim yok. Fakat tahta binalarda 
luayı faaliyet eden kereabt biç-

ki fabrikaları o muhit için t • 
like teıldl etmez mi? 

Uokapanında: Jiuıta.f~ 

Maznun Kim? 
DeYlet matbaası elektrik tefi 

A. Turban Be1dın ı&yle mektu 
alclakı 

"20 ıubat tarlhll ıaıetenl:ıde 
De•let malbaaaı elektrikçlıl Ah
met Orhan Ef. nln bir ıirkat 
meaeleıindea dolayı gıyaben mue 
hakem• edUdiii yanlmııtır. Eıkl 
kaydl konulmadan dercedilen bu 
yaıı, hakkımda ıulteıir haaıl et
tiğinden ta•ıibinl rica ederim.,. 

lelim, çocuğun annesinde bu 
bebeği klralıyac k kadar pora 
yoktu: 

- A k11.ım... Biı bunu na11l 
alalım ? dedi amma, bir tUrlU 
dinletemedi. Bir aralık, aklı sıra, 
bebcii kötülemek için ı 

- Ben, ıana baıka cici bo• 
bekler ahrım.. Kaka bebek c ••• 
Diyecek oldu. Çocuğun annesini 
ellle iterek; ayle bir 1 

- Sen kaka... O cici.. Deyiıl 
yardı ki, herkeai gllldUrdtL 

Bundan ıonra, daha birçok 
mllıteriler mağazaya girip çık• 
tılar; dikkat ettim, hemen hepıl 
oyuncağın ucuzunu arıyor, ba· 
ıan da burada bulunmıyan ey• 
lerl ıoruyorl rdı : 

mı ·ı 

ter •.. 

Sizde cır cır böceif •ar 

Naııl cır cır böceği? 
BaabayaAı... ÜfUrllnc• IS-

Yok! 
Peki, tokmaklı araba ? .. 

- Tokmakh araba nedir? 
- Beygir yerinde el kadar 

tokmağı var. 
- Yokl.. 
Hele bir çocuk geldi, " mu• 

zika da muıika .. ,, Diye tutturdu. 
Hem de iki delikli olacakmıı. 
Mektepte musiki hocaıı öyle i&· 
tiyormuşl.. Çıkarılan 11 muz.ika ,, • 
ları ağzına alıp birer birer öttli
rUyor, perdeler UıtUnde " Do ..• 
Re ... Mi ... Fa ... SoU ,, diye g zl· 
niyordu. 

Nihayet, bir tanealnl beğendi. 
Ben çıkarken, bir anne ile 

oğul arasında münakaşa Y rdı; 
çocuk, davul almak iıtiyor, an
nesi bır kınıyordu : 

- Ya ... Davulu al da akıam 
kadar kafamı tiıirl degil mi? .... 
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Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro· 
lunur Ve EüF"n Dü •ya 
Matbuatını Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

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

1 
Cav ı da y.,tl-
9011 b1.1 çlçe

ii;ln ı.oyu 2 
mttrcdir. 

GtinUn ıuhunet derecHlnl 
anlamak ist~ueniı cırcır 

böceğini tetkik ediniz.Da· 
kik ad~ kaç d-.f a 6terıe, 

ıuhunet dereceli 
o kadardır. 

. 
J 

Dctroit tehrtnde 
yaşıyao bu adam I',, 
yere doku•mak • 
tartlle bu hare
keti 2400 defa 

fçine tepcıiDdea girilen bir 
kilise. Aoıerikada Kanzas hU
kiimeti dahilinde Spring §eh
rindo inşa edilen bu kilisenin 
kapııı tepesiudedir. ÇlinkU bir 
dağın kenarına yapdmıttır. 

tekrar etmlttlr.,, ~ 

~~~ -----~~-~~~ 

Vı!Jana Güzeli ' 
Boyunu 
Nasıl Göstermiş 

Viyana muzik hollerinde kıaa 
IH>ylu kızlara ehemmiyet vermez• 
ler. Danta iıtirak eden kııların 
aıuo boyluları tercih edilir. 

Geçenlerde bu muzik bol 
•hiplerinden biri gazetelere bir 
Din Yerir. Danaetmealnl bilen, 
boyu 1,65 ten yukarı gUzel kız 
aradığını bildirir. 

Bir gün Born lıminde bir 
senç kızdan bir mektup a!ır. 
Genç kız güzel danı bildiğini, 
boyunun da 2, 10 olduğunu bildirir. 

Muzik bol mUdtlril kızı davet 
eder 'H merakla bekler. 

Nihayet Matmazel Born gelir. 
Fakat mUdür bakarki kızın boyu 
1,65 ten fazla değildir. Kızar. 

Bunun üzerine kız mUdUrlo 
bahse tutuşur ve derhal kapıya 
sfderek bacağmın birini, nıimde 
ıörUldllğU llzere, yukarı kaldırır. 
MildOr güzel bacağı ve bacak· 
lardakl bu ale1tikiyet kabiliyetini 
ıarUnce bahıi kaybotmiye razı 
olur •• kııı anıaje eder. 

~I ıcap oturmak 
için ayağa kal· 
kar. 

Şu Garip Dünya 

Bu ıeyyab 
otornoblU 

500bin mil 
ır:ttitl hal• 

de, bAll 
yo~una de
Yam et• 
mektedir. 

- ------- --·-----
/sim Yanlıılığcna 
Kurban 

F ranıada Emllle lımiode blrl 
cihan harbinde '\'atam için har• 
betmif, intihabatta reyini ver· 
mif. Fakat 40 )'•tında olduğu 
halde evlenmek hakkını balı 

değildir. 

ÇUnkU lıml Emile olduğu 
halde nuılsa nlifuıtakl kaydı 

Emiliedir. lıml nllfuıta kaydına 
uymadıjı için evlenmHİn• mil· 
aaade edilmemiıtir. Adamcağız 

timdi mıahkerueye mUracaat ede
rek isminin tHhihine mecbur 
olmuıtur. 

* 13 Rakamının 
.Ş•ametin• Bakın 

Garplılar 13 rakamanın ıea• 
metine inanırlar. Hele ıu vak'a• 
dakJ tesadüfler bir araya geliracl 

Kopenhağtan Adelald'e giden 
bir vapurda bir genç gllverteden 
dtııerek 61Uyor. Fakat bu Yak'a, 
ayın on tıçllnde, Kopenbattan 
aynldıktan on Oç ıtın •onra, Ya
par Hatta 13 mil giderken YU• 

kul:iulmuı Te gencin 13 numarala 
kamarada bulunduju anlqılmıf. 

Ne dersiniz? 

Bira 
Şampiyonu 

Almanya bira memleketidir. 
Almanyada en çok bira içilen 
yer de Munlcbtlr. 

Bu ıebirde her HD• bira 
mUıabaka11 1apıhr ye bir bira 
ıampiyonu .. çilir. 

Bu HD~ m01&bakayi 65 Ja
ıında Elizabet iıminde bir ihtiyar 
kadın kazanmııtır. Bu kadın 38 
duble lçmit •• ıonra 4 kilomet· 
re me1afede bulunan köyllne 
ytlrtıyerek ıitml~tlr. 

75 Milyon 
siit Şiş•sİ 

* 

Medeni tehirlerde ılltlerl eY
lere ıiıelerle dağıtırlar. Ev aa· 
bipleri hazan bu ılıelerl iade 
ıder, hazan kırar veya kaybe
derler. 

Kırılan ve kaybedilen ıi~ele
rln yerine Londrada her Hne 75 
milyon yeni ıtlt ıiıeıi yapılı~. 

I
Yaı Günü 
T•brik Kortları 

lnrllterede bir ıehrln en kııa 
boylu adamı olmakla maruf 
Martin iımlnde biri her ıene J•I 
1ıilnU 500 tebrik kartl abr. 

Bu adam yirmi yedi Hneden 
beri bu tebrik kartlarını tophya
rak bir alb&m .Ucuda getlrmlr 
tir. Bu albnm timdi 35 okka 
ağırlığmda ve bir metro kalsn• 
lığındadır. 

-:===========:==--===::=== .... 
Londra'nın 
Tek Bacaklı 
Martisi 

Londraıun lele bacaklı martiai 

Londrar.ın Hyde Parkı mq
hurdur. Taymia nehri bu parkın 
kınarandan geçer. 

Bu nehirde mmrtller bulunur. 
Bunl.r arasmda tek n · '-', bir 

martl vardar ki, bir nıtlddelten 
beri aahilden ayrılmamakta •e 
1eyircilerin verdiği gıda ile ge· 
çiomektedir. Bilba11a bunlardan 

bir tanoai ile pek ahbaptır. 
ÇUnki ona hergUn kltıt içinde 
balık getirir. Martl onu görünce 
bir gtıvercin ıibl ıelir, omuzuna, 
baıına konar Ye teklifıizce Yeri· 
len balıklara yer. 

• 

1 
Balılı11 Kıunıntl• 
Bir mektup 

Slıwenln2ende babkçılann ay. 
ladığı bir k6pek balıtınm kar
nında bir mektup bulunmuttur. 
, Mektup okunaklı bir tarzda 
lıveç llaanile yazılmııtır. Y ab11s 
adrea okunamamııtır. 

* Dedilcodacalarla 
Evlenmigorlu 

Japonyada Gifu ııhrl kadın· 
ları kendi aralarında bir kulüp 
Ttlcuda &etirmiılerdir. 

Bu kulüp aza11 içki içen ve 
dedikodudan boılanan erkeklerle 
evlenmemlye karar vermitlerdir. 

Yeni Usııl 
Diş teda11i•i 

• 
Amerikada doktor Kamden 

laminde biri Ultra - Viole ile ani 
ıurette diı tedavi uıull\nll keı· 
fetmiıtir. 

ıaalt• 
1500 Yıımarta 

Paıkalya mOna•ebetllı A•ru· 
pada yumurtalan boyamak için 
bir makine icat edilmlıtir. Bu 
makine uatt• 1500 yumurta 
boyar. 

Şimdiye kadar 1 tiO bin yu
murta boyamıı vı yumurtaların 
biç birine el dokunenamııt.r. 

Deniz Fili 

Bu kıt Nevyork baynnat bab 
çesinı çok srerip bir mahlnk 
getirilmiıtir. CUa1eai ,.,.t kor• 
kunç olan bu filin ytlzUnde adeta 
bir maske yardır. Bu mahlOkun 
iıml deniz filldir ve adeta bir 
filezof gibi, bu ytlzUndeki maıke
nin deliklerinden bakmaktadır • 

s.,ı. 1 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Y az1 Ve 
Makale!eri Bulacaks1n·z. 

f•tridy~ ,.... 
1en bir ncb• tr 
Nnyorkta bl. 
ır.at, babçe•I 

De 20 •en" e'I'· 
Yel bir balma· 
1e ekml~. Fa· 
kat blyllme, 
diğinl ıörınüt 
fakat Kanar
ya adalanncla 
nalmıvalann 
deniıe kene· 

;i nDda köklcrlnln lı· 
ı trıdye Ue kap ı olaU'" 

tunu g!lrilnce kendi· 
palmıyasına da ı .. 

trtdye weradt Ye neba ıo blrdtA 
bire bUylldlliOaO ıörmllttür, 

Bir Dakikada 
16 Santim 
Büyüyen Adam 

Atatıda re1mlnl g6rdOpnlb 
adam Willard lıminde bir lntllla
cllr. Bu adama tabiat latedlfl 
uman boyuau uutmak lnıklnıaı 
wermiıtir. 

Burada s6rd8fUnOz reıim 
blrlbirinden beı dakika farkla 
aynı meaafeden alınmııtır. Hal· 
buki birinde diğerine nubetle 16 
Antlm kııa boyludur. Çnnkn bu 
adam iıteditl uman boyunu 
uzatmak kudretini haizdir. 

Bu garip hldiaenin IHT& 

ıudurı 
Bu adam ı&ğtıa adalelerini 

germek ıuretile boyunu uıata• 
bilmektedir. 

Bu adamın boyu 155 1antlm
dlr. Fakat ı&ğıtınOn adalelerini 
gerdiği ıaman boyu J 1 l 1&ntiml 
bulur. 

Mr. Willard bu kabiliyeti nl 
ancak birkaç HD• •••el keıfet• 
mlıtir. Sonra mtıtemadiyen bu 
kabiliyeti tecrnbe etmlt v• nlha-
1•t iıteditl zaman boyunu 18 
Anllm uıatmıya muktedir olclup 
anlqılmııtır. 
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l!Ave ettim; 1 
- Hay idin boynund bir 

g rd ohk v r. Evet, Çiçekl bu 
c! mın boynund v nrhının Oze

rin d bir gerd nlak T r. Altından 
bir zincir traf nd , altmd n çer
ç v ... ler içind m Yi ta§l r v or-
todan bir 18mrnt rluyor. 

H i hayret içinde dinliyorlar
dı. Fak t b n iÖrllyor, vey gö
rUyor gibi idim. Birdenbire bUtUn 
gördükl rim yok oldu. 

Süt nin min yllzll Hrarmıfh 

Çiçek on b k r k ıordu: 
- Bur d y t o kim? 
- Or d ynt n yüzlerce yıl 

evv 1 ö!en bir "aeyy b,, mıı. Onu 
bil n bir kimıe yo • Fak t la• 
larnmıın nlatbğuıa göre orad 
yat n, v ktile blltno bu civarın 
padişahı imi Bu p dit b birglln 
bir rlly görmU~. RUyasıada on 
bir kadın görllnmUş, kadının 
boynund m vi t lı, ı:llmrtitlQ 
bir gerd nhk varmı~l P dişah 
uy ndıfrtan sonra tacını tahtını 
bırakmıı ve yol dU mUf, yıllarc 
do.a~mıJ, pek uzak bir m mlekct
te o kadını bulmuı, cnunl , aevi • 
mit birçok neler geçtikt n sonra 
tekr r buraya gelmiş, geldiği 
s man onun boynunda bir ger
danlık bulunduğunu görmllıler, 
fnk t onun bu gerdanlığı n ııl 
buldu .. unu bir kimıe nlayam • 
mış. y lnız v ıiyet tnıiı. öldllğll 
ı man zırhı ırbnd , kılıçı ya· 
nınd , g rdanlığı boynunda ol
duğu h ide g6mm lerinl lstemio
Öyle yııpniı 1 r. Onu dilediği 
gibi gömmUol r, ond D ıonra 
onun ruhunun b r 5(8C& bur d 
dola hğını, onun Tepebaıından 
uzakl r baktığım görmUıler, be
nim bildiğim hudur. 

Çiçek Rordu: 
- O baldo bu ad mın ger

d n'ığı hal m zarının içinde mi? 
Sut nenem ceYap verdi: 
- Şüphe iz ki orad dır. Bir 

kimse on ı llrmemiıtir. ÇUn· 
kil onıı el Ur nin b ıma bel 
g Hrmişl 

- Ben bu gerdanlığı fst~rıml 
A l ol beni viyora n, beni iı
tiyor an bu aerd nlığı bana 

hediye eli 
- Sut nen min ne dediğini 

duym dın mı? Bu gerdanlığ 
el allreolerin b ı beliya uirar
mııl 

- Saçm 1 ben böyle ıeylere 
lnanm m. Senden scerd nlı§'ı ia· 
tiyorum, yoksa aenin yQzllne 
bakmam, sana nrmam. 

- O halde Hn beni lıtemf· 
yor un da bunu bahane ediyor
aunl 

- Hayır. Ben yalnız bana bu 
gcr<l nlığı hediye edecek olana 
varmaya ant içtim. 

- F kat bu gerdanlığı çı· 
karm k için " seyyah " an meza
r nı açmak, bu gerdanlığı onun 
mczarmdan ç lmak IAzaml aUnah 
değil mi? 

- Anlaı lan en korkuyor11un, 
korkuyorsan, belki ben bir kork· 
u.ıyanı bulurum! 

e 
Bu 6zler beni yaralamıştı : J 
- Korkmak ne d mek ? Çi

çek Hanım, ben korkmam! Şimdi 
gid Um d dUşilnelirn 1 

H p birlıkt geri cUindOk. 
Ben Ut ninemi konuştum. Hani 
Ciçeğin hatırı için değil, f kat 
içimd n gel u derin bir arzu, 
muknvem t dilmez bir hız yU

zllndan " s yy b ,. ın mezarına 
gitmc:ık, mezarını kazmak ve 
içinde neler bulunduğunu görn ek 
i ti~orum. lsr r ttim durdum. 
Süt ninem razı oldu ve ban 

r fakat kuar •erdi. Kalktık, 
gittik. Tepeyi tırm ndık. Tep y 
vardığımız z ma gece y rııı ol-
muştu. Amm hangi gec mn 

y r ıı, bunu pek bilmiyorum. 
Belki de ıeyyabm h y letinl 
gördüğüm gece idi. K zmal r, 

kürekler, bcr~ey haz rdı. iki 
knndil de göfürmUştnk. Bir kfm
s nin ne yaptığımızı görm mesi 
için böyle ıeç v kit i bavl -
ını~tık. 

Sütnin m, buralarını, k rış, 
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knrsı biliyordu. B n meıarı ka
pıyan t n ner de olduğunu 

ı öslerdi. Evvela taşın üzerine 
yığJl~n topr kları at cak, onr 
tı::şı ı. l<lıracak Ye kabrin için 

ircc idim. K zm ya kOreğe ı -
rıldını. topr ld.ırı ttım, t ı k 1-
chrd m, meı.nrın içi görllnmUıtn. 
Burıı ı caip bir yerdi. DAr bir 
g çitten, oday benzer bir yere 
giriliyordu. Sut ninem: 

- Haydi, dedi, korltmuyonan 
içeri gir! 

- Korkuyorum, d dim, fakat 
iİrcccğim ..• 

K ndiJlcrio birini al r k çu• 
kur girdim. Dılr dehlizi g çtim. 
Satninem beni takip diyordu. 
Küçük bir od ya benziyen kabre 
girdik. fçcrde gördükJcırimiz un
J rdı: Uzun bir tabut, tabutun 
lh:erind iki karış uzunluğunda 
iki heykel. ıllt ninem, heykellere 
b karak: 

Bunlar ( Seyyı:ıh ) ların 
tepbğt il hlnr olncakf DedL 

( Arka.sı var) 

==-=-
•• 1 ...................................................................... .ı.... 
f f f ~ ı ...................... ~-... ............................................ 1.... 
ı ı 

8 art Çarşamba 9 ~art Perşembe 
lat nbul - (li?OOı m.) 18 Saz (Mu- Var~ova - (1411 m.) 13.ıo ı>IAk, 

r.a{fer B.), 18.45 Orkestra, 19.SO Dok· 18.3~ fi harmonik .ta ıs be kon ı:rJ, 16.25 

tor Cevat Z kil B. tarnfınd n çocuk- p!Ak, 15. >O rUUc, 18 plAk ile kl~slk 
ların terbiyesi hakkıı dı. konferA'lll, mus'kl. ı 9. 6 haf t musiki, f0.86 mU· 
ro Hıı.miyet H.. ~0.,0 Mahmure B., t lea, .!1 Ukranya koro konseri ~2 
~0.65 Ilafıı S dettln B., 21.: O Orke • hııtıt nıusfld (Straus, Lehar, Ru~Inı· 
tra, aj11 .. 8 '• boraa haberi, eaııt ayarı. t in va. , 24 c z. 

Ankara - (1E;SB m.) 12.30 • ıs SO 
Anlt rııpalae Orkoetrnsı, 18 • 18.41) or· 
ke tra L'ilo de erte, Fantai le V rt.
her, Valse Gıırotta. 18.40 • 19.10 gra
mofon, 19.10 • 19.40 dauı ır.usıldai, 

19.40 • 20. 1) graır.ofon, 20-10 ajanı 
hı:ı.borleri \ h:ıva raporu. 

Varı~u - (1411 w.) 13.10 pl k, 
17 pl~k, 19.:.?5 bnfif mua:kı, 21 Btır· 
11 n 'don n lden k rıtık neırlynt, • S • O 
dana mu 'klıt, 1'4 c z. _ 

Pe te - (55) m. 18 kon er ( i~ci 
takı ıı ı , ı o.:m tı.ganııili C:\~ fan tad
lerl, m(lııah11b , 20.50 Yaylı ll'tl r le 
Erıu 8t D hn ıı)·ı'nln id .rusindo Doh· 

Pe~to - (550 m.) 18.80 !mre Ma· 
garı Sfgan takımı, 19.15 mQaahabo, 

19.45 Moıart. Beethove:l, Chopio e er
}orl rıdon piyıno konseri, f0.35 mOu• 

hahc, f0.45 piye "Codolanua• 22.45 

hnf f ork stra mu ikini, 24.20 Slgan 
ın usikf el. 

Mllnlh - (5:.U m,) 18 Kouon> ' 
da ı ko ıeer, !.J.10 tagannill olist 
koM!lrİ. Ei.45 monoloğ. 

V •)'•na - (517 nı.) ıs plilk, ı:ı ·10 

Orkf stra, t.agannlll opera parça! rı), ııanyl ve Şü bert'la ıorlerıııdorı kon· 
ser, 22.45 haberler, Mandlts takımı, 2 .40 '>n haberler. 23. 16 b r muılklnj. 
(caz), mütoakıben Slgao mue kisi. 

Mil&no • Torino • Floreoaa 

lS.15 Radyo Orke traıı, 20 p:Ak 
(tarkılıır), 20.85 haberltır, pl.Ak., 21.80 
D.ınto'nfn gllftelcdigf prkıl r, 22.0ö 
tetnsil. 

Pr t ·- (487 m.l 18.66 pllk, 19.S~ 

Münlh - (538 m.) l S koııaor, 
20,10 Nurnb rg'don kon8 r, 21,05 
]~ ki Bavyer eeorleriııden tagıınnill 
mu iki parça! n, 21.45 Lıon K val· 
lo'nun 7G inci doğduğu gUn mUna e
bet lo «Palyaço• oporaeınrn son pcr
d 1 (pllik Uo), 22.20 radyo Orke tra· 
sı h fif musiki), 28.60 gece konseri. 

V.ynaa - (517 m.) 17.50 hafif Almanca n ori;at, ~0.4lJ halk konsllrı, 

mu iki, musahabe. 20.35 Ka·l Kraus 21.SO tiy tro, 23.-0 cazband. 

Rom - (441 m.) 21,45 Senforıfk 
t rafından <Ilanııolo Mnttorna'in ha· 
vaya cuçufU" isimli musikili hayalt 
9iir, 21.46 Joaef Ho zer orkeHtrası konser. 
( Boheınya Kuııtoru'nun operet vo 
valaları ), haberler, fS.45 piyauo o
man takı mtııın gece konısArl. 

Mll&no • Torlno • Floren1a 
1& tagannl, i0.ll5 pl k. b berler, 

21.85 pıyo , mtııeakıben R dyo Or-
ke tra!!t. 

Prağ - 1 7 ıu.) t 7.15 konser. 
mUe habcler, 0.15 Monolog, 21.10 
Flltı rmonik orkeitra konseri. 

BDkrcı - (S9oi m.) 1i plAk, 18 
Din ku takımı, 19,2i konser, 40.40 

Oç perdeli Sobım Dragoini 'nio esor· 

lrırindoıı c Nııp t..v op raaı. 

Brcıbu - (S25 ro.) !?1.25 Borlln' 

don dans mu ıkı i, !ilt.35 Radyo Or-
1 !ltfA81, •.. ı:; tı~ı.er'or. 

• 
Açlık . Grevi Yapan Bir Balık 

Franaa'do bir Kapek balıfını 
tutup b lık mllıe in getlrmi ler. 
Balık bu aaretioe f na halde 
kızmıf.. Kendisine verilen yiye· 

cıklerln hiç .... ,. ..... . 
Muhafız! ra yirmi ......... + 
zın birıey kopal1u ..... 
ölOmUnU bekle••ktedirler. 

m!! ~ıa~I 
Y ıldızlanıı en güzeli: 

A 
Bu •kt m ...... l•ıl • 
2t,30 da $ehil'~ 

RENKU FENER 

E 

1 
fılmlcrin en güzeli: 

Şc.ıhe&erler Şaheserinde 

3 pud• piy• 

ZABITAN 
gec si 

P rı mbe gOnna .. a 
itibara11 

Buyuk ikramiJI 
ut •71 sufulü ,...,ı..ı ........ • 

tcmıll vardır. 

Ş 1 K SineJıeaıla 
Sinemasında Mevsimin en gtlıel opereti 

Marleııe Dietricb en güzel eseri CA DA SEVi.YORUi 
olan hu filmde yakıcı sesi ile 
Fran ızca· Almanca ve İngilizce FERNAND GRAVEY 

özlü şarkı söylemektedir, n FLORELLI 
Fransızca sözlüdür. tıırafmdan tem.U edilmipjr. 

Bil ti rlnlzi derhal ldırın Kemali muYaffaki,etle devun 
Telefon : 40118 ~:31if1' ~~!!!Bm!:ll> ediyor. ~---~ 

AVEY'ln 
k hkaha ve zerdet rekorudar. 

Lakin, ve 

ile berab r yaratt ğı 

• a 
filmi kadar eğlenceli - neş• U ve zevkli bir eeer tuanu 

olunmaz · Fran ızca ıö:ı:lü, musikili komecli 

Bu al am 

M E EK Sinemasmda 
ilaveten: Dünya havadisleri. Biletlerinizi evelden aldınmL 

Bu 
akşam 

Alf~ANCA 
sözlü film 

Varm 
,.. al<şam 

lOSTESNA GALA 

A Siaemaıntla 

Bu 
•k .... 

Sinemauula 

OS MERESI OLARll 
O tat reji ör HENRI ROUSSELL tarafından riCIMla ..... 

S HA _E 
filminde tatlı ve ıııükeınme~ F ransız_ca k~nuşan ve ı.d-c:.:~--• 

lazımı gayrı ıniifnrikı olan kıtaraeıl.,. en hat 
İspanyol şarkıları tagannı eden 

RAQUEL MELL ~ 
· l ı· tı · gu··zel tebessUmlerile can yakın let ....... .....,.. .. ... 

sevım ı ıbını \C . ..a .. ... 
FOX JURNAL: JEHOL muhnrebesi. Nıı 11• 

lıkbnhar modalar • .--------· "-__ _.._ .. 
Bükref - (:U4 m.) ~1 Solo flUt, 

musahabe, 21. Q piyano konseri, 22.06 BUtUn lstanbul'un ayl rdanberl bekledlAI muazzam flh•ı 
kom n solo. 22.85 c ı. 

Bre.ıau - (3 5 m.) 17.85 ~arkı· 
lar, 19.0;.ı aktam musikisi, 21 cGııs· 
tnv J kobl ile birlikte gUlUnOz• lel ııll 
musjklll komedi, 22 «Film• ismirıdo 
bir ınonol ıg (mu ikl 10), f3.45 dana 
ve biaunl. 
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1 Bir ÖIUnUn Hatcr Defterinden] 

t G zc ULA 

Mart 8 - "- .-:-

uhran y··z··nden 
Uğ ad tF 

( Ba9tarnfı 5 inci sayfada 
kadar harp borçlarrna alt ınüaaker•· 
1 rin tcıhlr ·dilce tini aöyleu lıtlr. 

Y kında Londrnda toplanacak 
olan cihan ikt11at konferansına ittl
ralc: edilecektir. 

Benk•lar D:kt lörlUOU 

c 
Felemenk Jhraç Bankuı l\10dOrG, 

Amerika buhranının Felemenk p ra• 
amı mtıl oulr etmcdltlnl, bankanın 
altın eaHını mubafaıe edecetlnl 
ı6ylemlttlr. 

Londra 1 ln_alltare muhalefet 
fırkıhı rebl M.Lanıburl, buhran kar· 
111ında hOkGmetln nuıl btr tedbir 
aldatanı ıormuıtur. 

Baınkll M. Mııkdonald Jlba-

G 
. 

eta lla ı ·fren·n E e Geç· 

Vaıington 7 - Ncvyork HU· 
k6m tl Ayan Mecliıi, Vali Lth· 
m n'ı kuvvet itlb rlle b nkalar 
dlktatörll mevkline çıkaran kanun 
IAyih ını kabul tmiıtir. 

&ardakl icar uıılık içinde beyan tta 
bulunamıyaoatnu aö7lamlttlr. 

B•nknl rd•n hn•n P•reler 

esinden 
-30-

Artık ani ıılmamıı bir t•Y 
k lmamııtır. Yunan lıtibb rat 
ımurl rı kendi namlarına da 

çalaımalc için dem k Greta'yı 
1atın alabilmlıl rdlr. 

Caıusun lı habnı, dehıetli 
blr heyecan ve merakla dinliyor• 
dum. Greta'nm aynı ıamnnda lkt 
devi t istihbaratında da çalııtıjını 
tahmin edem miıtlm. Gr ta'nın 
srarengiı mektuplarını Entelll· 

cens servi memurlarından birine 
öndtrdiğini zannediyor, bunun 

benden giıl nmesine ıioirl niyor
dum Mist r Corc ıordu: 

- Bu muh b rede muti ka 
mUhinı bir eyi r vardır. Slıin ha· 
berinh: olmad n Madam Gret nın 
ne gibi ~eyler elin ııeçirdiğin· 
den h berinh: yok mu? 

- Me aimi:ı mllddeti ı:arfmda 
Madamın mühim add dilec k, 
bilhas a plAn knbllind n birıey 

el geçirmio olmHına ihtimal 
veremiyorum. 

- Mutlaka istihbar tına, 
}'aııyac12k mUhinı muvaffaklyet
lerl v rdır. Si:ı f rkan v rama• 
mış mız.dır. 

- Böyle bir neticeyi Umit 
etmediğim için M dam Gretayı 

devamlı bir murak be altında 
bulundurmadım. Bununl beraber 
Gret nm, bizimle hiçbir alAkası 
ohmy o ..... fabrik )arına men· 
aup zabitlerd n b ıılarma fada 
ıolrnlm1111 nazarımdan k çma
rnıştır. 

C suı, herıeyl nhy n bir 
kimsenin gururile tebesillm etti ı 

- Greta için n mllbim mu· 
yaffakiy t budur. GörUştUğU 
• : . fabrikalarına men up kim e· 
1 r, f brikaların umumi vaziyeti 
hakkında m IUmat &ahlbi olabi
lecek kimseler mi idi ? 

- Şüphesiz en ıelAhiyettar 

kim ler. 
- Tamam Gretanın iıtediği 

mnlümah bunlnrdan aldığına v 
Yunan istihbarat memuruna bil
dirdiğine şüphe yoktur. 

- O halde şüphelerim hnksı:ı 
degilmi , dedim. 

- GözUnliıde bUylHmiyo ma· 
hal yok, Her gllnkU hfıdiieler. 
Maamnfih bu neticeyi ıizin ihma
liniı: dogurmuştur. 

Caımsun bundnki kabahati 
baua tahmil etme ine hayret 

ettim: 
- N gibi, dedim. 
- Gr tanın m ktup yazma· 

mas.na mihıi olncttktınız, nynı 

ı umnd görli~tüğU kimselerden 
aldığı n li'ımala siz muntazaman 
tesbit edip bize bildirccektiniz. 

- Buna ll\zunı var mıydı ? 
Miat r Cor~ sualime hayret 

etmiş gibi: 
- Elbette canım, dedi. 
- Siz bana böyl bir v zifc 

vormcm·ştin'z ki!.. 
- Siz, t ~kiltitımıza mensup 

bir memur olduktan sonra bunları 
aöylcmiye Hlzunı nr ııı.? Bizim 

say ı Ya azdı 
vnıifcmiz, en küçük nokta rna 
kadar. bilhn11a askerl vaıiy ti 
takip etmektir. Bu men.uda biıl 
1 le dar otıniyecek en ufak bir 

mHole var mıdır? 
- ??U. 
- Madam Gr ta oüpbeaia, 

ıiı:d n daha kurn&1 ~ vranmı tır. 
- Yunan istihbar tına biz

m t ettiği için mi? 

muharebede de gAb Bulıariıtan• 
da, g h Yunaniıtand en lehli· 
k il şortl r içerisinde bile vaıl· 

f ıinl yapnnı •• bu uturda 
ıekAsını •• hatta •ÜcudUnU mu
vaff kıy tla kullanmııtır. 

- fakat Madam Greta'oın 
Ank ra gibi bir yerde bu işi 
yaparken hiç olmaı beni dU-
llnmesl IA:umgelm z: miydi? Yu· 

n n caauıun gönd rdiğl m k· 
tuplar y ele geç eydi? .• 

Mister Corç gUldU: 
- Ca usluğun ehli olen Greta 

çok zekidir. Kullandığı ifr nin 

Am rlked ki Buhr nan Hariç
teki Aklsl•rl 

Londra, 7 - Dolar buhranı dola· 
yııila beynelmilel iptidai maddeler 
ticareti fcılco ujramıtbr. lnglll:ı ha• 
ılneal n Jngilla mllHHHlerl se.rara 
utramııtar. Bir haftadanbarl lngtllı 
lirası Oserlne 7apıl n uamelelcr 
tamamlle durmuıtur. 

Dlln Şanrhayda vaal mtky ata 
uamcılcıl kambiyo yapilmıı Ye 

orada bir fnglllJ llra11na mukabil 4 
dolar iıtanllmııtlr. 

Romada fnalllz lira ı 3,77 dolar 
idi. 

Amerikanın ltın mlkyaıını t r• 
ketmoıl, Fnnsıs ba:ılnulnf ve Bank 
d6 Fran11 biç mlltaeaalr t emfttlr. 
Franu plyaaa11 ıUkOn n ıotuk 
kanlılığını muhafasa et cıktadlr. Hı, 
bir panik yoktur. Franaada k&ğıt 

paranın yüzde yUa kar9ılığı T rdır. 
Franaa bankaaınsn, Amerika Fe· 
deral RezerY bankasına muavenette 
bulunncağı haberleri doflru dcAildlr. 

Nevyork, 7 - bir martta nihayet 
bulan fnkallde nullc h fta ı,ınde 
450 banka::I n latlrdat edilen mn·· 
duat miktarı 962,000,000 dollra ballt 
olmuıtur. Bu m blltıa 444 mll1an 
NnyorktA, 123 milyonu Şlkavoda 
bulunmaktadır. 

Buhran• Ç•r• Aranıyor 
Londra, 7 - Dol r buhraaınıa 

aldılerl, Taziyet• çare bulmak iç 
beyn 1 llel mani 1arfını latllzua 

tmektedlr. MeHll, lnglltere ba kaaı, 
dollrın 7enldan teaçll ettiril eal l 
temin makudll Federal Ruert' 
Bank n Fr aaa bankuı ile mOta· 
madlyan temH halinde bulunmak· 
tadarlar. 

Buhr nın Eölencell Tar fi 
Nnyork, 7 - Buhranın etlencoli 

tar fı da vardır. Don aktam bir 
gilreı dolay11ile fltede para yarlno 
her tilrJQ • ya kabul dlleceA'f il n 
edllmlıtlr. Bunun üzerine halk tllrl 
tUrlil atya g tlrmlı ve 1alon ınea• 
hınç dolmuftur. 

- Ne olursa olsun, ıiıi atlat
bğı için, vet Gret 'nın mühim 
bir para muk bilind bu huıuı
takl ma!Qmatını Yunanlılara ver· 
diğl muh kkaktır. Fakat ıordu· 
ğumuı zaman, bu huauıt ki 
blıtUn bildiklerini bize d ayn n 
söyliyec ğine tUphe yoktur. 

le geçme1ind o kork aydı yap
mazdı. Sulh zamnnmda, c pheden 
uzak yerlerde bulunıın bir casu· 
ıun ıifre v ( kod ) vasıta.il 

Alman İntihaba ının Neticeleri 
- Hertcyi ııklında tut bil· 

mİf iıef. 

- Bunu dUşUnmek Jiıımdır. 
H r f oyi aklında tut bileceğine 
kail olsuydı, malümatmı bildir
mek için bu kadar acele v ted· 
birsizlik tmexdi. 

Mad mm aldığı nıalfım t 
muhakkal< ki hem mUhim hem 
mufasaaldır. 

- Şüphesiz Madam bu voı:i
yetten az ıııt i tifacleyi ihmal 
etmemiştir. Mesleğimiz 

ı:ekA me leğidir. 

malumat vermesi çok ırnğl•m •• 
n t blike iı yoldur. 

N_, olursa olsun, caauı ıebc

k sinin reisi, Yunanlılara yaptığı 

giıli c suslul<lan dolayı Greta'yı 
kabahatli bulmnk istemiyordu. 

Gretamn Yunan c susunn 
gönderdiği haberlerin m hiy tini 
öğr nmek i tiyordum. Bunun için 
cut lij n servi in k r ımd kl 
t•fini tohrilc etmek IAzmıdı: 

- Madam Greta'nıo bu ma· 
IQmatınd n İiıtifa~• •lmek ml\m· 
kl\n o1acak mı? 

( ArhAııı \' r) 

ı 

( Ba9tarnft 6 inci sayfada ) 
mly,cok oluru Bavyera o·yet 
mecliılnln dağıhlmuı dü9ilnOlmek
tedlr. 
Hlt1cır DlktatörlUftilnUn Y hlm 

kl•l•rl 
Berlln, 7 - Relalcümbur Hind n· 

bur g Başvokll Hillcrl kabul etmlıtlr. 
Bitlerin yalnız. baırna Hlndonburgu 
:r:lynrct etmeıal muhtelif tefairlere ve• 
ıll• vermlttlr. Milli mndaf a orduau-
nun H:tler dlktatörliltü:ı On tee11(1l{i .. 

no aleyhtar olduğu toklindaki tnh· 
nı!nleri n t•)·laları, ıon hldit0ler 
t kz.lp etmektedir. Hitlcrln üçOncU 
Almnn lmporatorluğu dcditi 1t•Y bir 
bı:ıkikat olacaktır. Bu f:ı·aı diktatör· 

·ıe 

t ve e. 'e • • 
ız 

a e e . 
e ezse o 

ız diş eri 

• ey • 
ız. 

. ................. .. 
• • • • s erı .. ın 

· olu , • 
sıwııe 

r, 

gayet sılılıidir, dainza tazedir, 
lezzeti ve kokusu 

çok güzeldir. 

Hl~ n yaln11. dahili vaal7cıt üurlnde 
değil, ayni zamanda be7nalmilel va• 
dycıt Oz rinde de nhfm aklılerl 

olacaktır. 
Sulk eti Kim Y plı7 

Rantaır yangını aulkaıti etra
fınd kt mUnakaıalar dev m tmek· 
tcdlr. Bllbaua komünlatler, auiku· 
tin kcndilcırlne atfodllm rıln• 4lddetle 
itira:ı cıtmaktcdirlor. 
L•nln zamanındaki Veelkalar7 

Döy~• Algeman Zcıytunır (lneteal 
iyor ki: 

Kari Lcybkent H vz bmlndald 
komUnlı\ mile11esealnde müsadere 
edllon ve M. Mörhıg tarafından lıln 
lçlode bir komil ıiat ıull:utl olduğu
nu ispat lçln il ri aürülen veılk lar 
ta 1905 tarihinde Lenin tarafandan 
ncışredilmiı olan bir propag ndc 
rlaale1lnd n çılcarılınaf, alelAd bir 
takım fıkralardao baılı:a bir t•J 
d ğildlr. 

kund kçıhk Tef b Uel rt 
BerHn 7 - Bu g ce Kolonya 

y civarında birçok ynngm çıkar
ma te ebbn 1 ri yapılmıştır. Bu 
kund kçılık tnşebbUaleri Komn
niatlere i nad edilmekt dir. 

K nh Bir MU d m 

B rlin 1 - Altonada Hitl r
ciler tarafmdan tertip edilen bir 
alaya komlini tler at ş açmışlar
dır. Bir kişi ölmüş 18 kişi yara
lanmış, birçok kimseler de tevkif 
dilmiştir. Yaralıların dördll po· 

liatir. 
Fn Hyctt n M n dllan 

t akkUll r 

V ymRr 7 - Hitlcrcilerin hd
him bulunduğu Turenj hUkümeti 
dahiHndo birçok t6şe'tkUller f -
liyett n menedilmiştir. Turanj 
hllkf101cti, 11 Siyah • Klfmııı - Snrı 
İmpnr toriuk bayrağı ,, v " De
mir ceph te;kilıitı ,. ve diğ r 
her tUrlü lei kkllller faaliyetten 
men dilmiştir. 

Son Pcola; in p r rl ık &)r ~· 
t 1 ı ı•1, ı;. , n ı..,f, r ılor le~• kıl •ıo 

k. rtı l r m ,\ul ı o vıı ıta ı Colnr 
111 ı de urulıııuvtu. Bu teı•il4t& 

ı--ot-\ ııl lieıııokrnt ır 'e ~ol Con h 
.ı ·, d.lhll tıul ıı u r iu. G ~en eene 
t •1k!l ti lılo ı c 1J m r C ı be • toı .i· 
ı ı ı l <' S..> } al U mo ra tlardau 
1 r •il. • pt · 

M rl< izim L k eli 

Berlin 7 - HitlerJe propa .. 
gaud şefi M. Gobel bir nutuk 
ıöyliyerek d miıtirki: 

M rk iıim artık ıiyaal b ya 
aıt değildir. Y lnız cinayet mala
k metini al kad r ed bilir. mark
ıiı.im ile lakeli bulunan Ray t ın 
toplanacağı Pot dam kilisuinl 
1r6rmekten korkumus yoktur. 

i c 
111 

m 

fİr 
likı 
1 il 

~6n 
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:D in-Japon.Harbi Şi_ddetlendi Hükiimet Daireleri J:Ia~k 
1. ·ı· H . .. N s·ıAhl Tarafından Zaptedıldı 
ngı ı~ arıcıye azın ı a ara __ 

K S 1 ( Baıtarafı 1 incı aayfada ) J topl•oacağıoa ıöre 6mrll ancak 

Ambargo onamıyacağıuı öy iyor ~~:·01::~· ;ıı::.::: ~~~;~"ıi •kih·:;.1c~::.0•:.~.::~~·ı.u,. 
,. .. ,,. 
ini 

la· 
lta 

1 

T ukyo, 7 - BUyUk Çin Sed
b ciYBrında çarpıtmalar yeniden 
~ılamıştır. Kupey Ko• geç.idinla 

tali şarkiıinde Çinlilerin bUyDk 

mukavemet ve ıebat aöıter· 
Jerl ıöylcnmektedir. Harp 1&· 

lllıına yeni Japon lmnr•tlerl 
tanderilmiştir. 
r- Kanla Bir Çarpıfma 

Pekin, 7 - Japon tayyareleri 

~
pey Kov geçidi Ozerin· 
dolaımakta ve bu mintakaya 

mbalar yağdırmaktadır. Tay• 
~•reler bu mmtakayı top• tutan 
fıtpon topçusuna ate~ lıtikameti· 
6 göstermekte •e atcıl idare 

ektedirler. Bu kanlı çarpııma 
layııile Pekinde büyük bir h ... 
can hUkUm aUrmektedir. Mar .. 

Çang Su Liyang bu l'eçidl 
bin askerle mildafaa etmek· 

~ir. 

~ 
Çlnll!er Geri Çeklll~or 

Pekin, 7 - Çin kuv'fetleri 
boJU boıaltmaktadır. japen 
yyarelcri bu kuvvetleri ateş ve 

mba yağmuru altında bırak· 
aktadır. 3 Çinli zabit Ye Çin 

erlerl telef o1muıtur. 
Çinliler Şinguyan cepbHinde 
a Feng Kuya doğru 2eri ç .. 

' mektedir. Jeneral Ho • Li • 

Çuug, Jeholdea ricat eden mun- ye lngiltere hftk6mett 7almı kal-
taı.am Ye gayri muntazam Çin dıjt takdirde bu karanma •hem• 
kuvvetlerinin 111Ahlarım aJmıya mlyeüol kaybeyleylp eylemiyeceği 
memur edilmiıtir. Ayni maksatla ıuretinde ıorulan bir auale cewap 
Mi Y oaoa yeni kıtaalar HYkedil· yeren Sir Jon Simon, demittir iri: 
miıtir. • Bu meaelede mtlfterek bir ih-

8116hlar• Ambnrgo Konamıyacak tfllf buıulllno delilet edecek biç 
Londra, 7 - ParJlmentonuıı bir emare yoktur. 

birçok azası tarafından uzak Buna binaen memleketimiz, 
ıarka gönderilecek ıilfthlara am- deTam etmeıi kabil olmıyan bir 
bargo koymak için lngilterenio yazİyet kal'Jıımda bulunmaktadır. 
yapacaiı tcıebbtlsü ecnebi mtm· Cenevreye gider 2itmes m••çu· 
leketlerio takip edip etmlyeceğf baha edeceğimiz mesele budur. 

On Sekiz Harp Mütehassısı 
Kitap Yazdılar: 

Bir 

C Baı tarafı 1 Jnci ıa1fada) 
tlecak aıuharebede piyade aak .. 
nin 'Yaıiyeti, bir makine karıı· 

da ikbsaden amelenin lüzum· 
z yaziyetl ne iıe, Gdur. O pi· 
deki, geçoıiı muharebelerin 
ılıca unsuru addedilirdi. 
Müstakbel hurp, iktııadt hayat 

'bi bir motör harbi, bir makine 
cadeleai olacaktır. 
Sulh zamanında 50 • 60 

'Joluk yükle ylirlinıe idmana 
ipbrıJan yaya aakerler, u·t.k 

kJara karıı birıcy yapamaz:-
r. Olsa olsa, bunlara yemlik 
\zifesi görebilirler. Jeneral 
61ler bu mfinasebctle ıon mu• 
•rebeden bir misal alıyar. 1918 

etinin 24 martmda, içinde 
pu topu 21 zabit Ye asker 
Ulunan 7 lngiliz tankının 3 
iman taburunu kaçmıya mcc· 
llr ettliinl ve 400 kiıiyi 6ldlir· 
ilkler ini kaydediyor, piyadenin 
nga karşı hareketi artık bir 
ubarebe sayılamaz ; bu bir 
tJiam olur. 
Onun içindir ki bugünün 

keri, artık k ıJalarda oturtu!
amalı, belki garajlarda ve fab-
lcalarda yetiştirilmelidir. Ç6nkft 
Uıtakbel &1ker bir makinist 

~lbaua hiçbir ı•Y• yaramaz. 
Son • muharebenin misali de 

~~termlıtir ki iyi aıkorler iyJ 
förler, iyi makiniıtler, muay· 

•n bir teknik aahibl amelelordir. 

istikbal Havadadır 
Kitabm bu kısmıDJ kaleme 

• n iıe yine bir fnglliı zabitidir. 
ınbaşı Bratt. 

Bu zatın fikrine göre, gelecek 
ubarebelerde, netice, ne kara· 

ne denizde alınacaktır. Kat'J 
er bava ailAh na aittir. 
Şimdiye kadar asker naklinde 

llıendiferlerin bnynk hizmeti 
GrnlmUıtUr. Halbuki biitOn or-. 
lar moUSrle~tikten ıonra ıi· 
~ndiferluin kaymetl kalmıya· 
ktır. Sonra, bir ordunun kuv· 

'ti ne kadar bllyllk oluna olsun 
"tnıan bava filoıunun araziıine 
tıaeaine •o Uzeriae kadar ı•l

ae maili elamanyacaktır. 

Bu tayyarelc r için hedef kU
çük k.t'alar, iatihkimlar, demir
yolları Yeya iıt~ıvonlar olmaya
caktır. Hava fi ohrı, tercihan 
hayat menbalan olan madenlere 
bUyfik fabrikalara, değirmenlere 

J 

ve atelyelere saldıracaklardır. 
Bu da, maalucf, askerler kadar 

f 
muharip olmayan insanları tehli
keye koyac.tktır. 

ilk zamanlarda, bu filolar, 
hatta biribirile muharebeye tu• 
tuşmıyacakJar, &111 mühim ad
dettikleri yukarıdaki vazifeleri 
yapmıya çahtacaklardır. Demek 
oluyor ki gelecek muharebenin 
fazla xayiah cepheden ziyade 
Cef be geriıinde g6rülecektir. 

Toprak L ile Yanacaktır 
Kitabın kimya ve brıkteriyoloji 

babıi, ~viçreli kimya alimi Ma· 
dam Gertrud Volker tarafından 
yazılmıttır. Madam Gertrud'a 
ııöre, zehirli ırazlar, ınUthit bir 
teair yapacaklardır. 

Banun haricinde yangın çıkar
mıya yarayım yeni birtakım bom· 
balar kullanılacnktır ki bunlar 
hakkında halkm en ufak bir 
fikri bile yoktur. Bugftn ağırlık· 
lara topu, topu bir kiloyu geç-
miyen &yle yangm bombaları 
Yardır ki meseli bir evin damına 
dilttl\kleri zaman 3000 derece 
hararet çıkarırlar. Bombanın çelik 
kuıağı, bu hararetten ateı abr, 
erinıit bir kurıun gibi btıtOn 
katları deler, ıreçer H geçtiği 
yere ateş Yerir. 

Bu bombalar, biJbaısa kana
lizaıyonları, gaz borulanfaı tahrip 
etmek için kullın-Jaaldardır. Bir 
kaç tayyarı, taııyaakl•rı bu 
bombalarla bl\llln bir medeniyet 
merkezini mahvedebilirler. Deni
lebilir ki gelecek hArpte toprağm 
alh bile yanacaktır. Bunun hafi. 
cinde Berlin bombaları denilen 
yeni bir tip vardır ki patladık
ları noktanın etrafında biç bir 
canlı mahluk bırakmamaktadırlar. 

Görünmez Tayyareler 
lnglliz jenerala GroWll, kita

bın havacılık bahılnl llzeri11e al· 
mı,tır. Bu ıatm fikriae ..... 

Londra, Parlt, Berlln gil:I bUyllk 
merkezlerin tayyarelere karıı 
müdafaa edilebileceklerini zannet
mek hayale kapılmak olur. Son 
keıfolunnn ve yapılan bombaların 
kudreti o kadar mtıth!ttir ki biç 
bir muhafazalı mevkı, kimseyi 
bunlardan koruyamaz. Sıraıında 
ıokakla• bile baıtan baıa bir 
alev kanalı haline gelecektir. 

Her taraf yanıp yıkılırken, 
insanların yer aJbada barmabile
ceklerini nasıl kabul •debiliriz. 
Ya zehirli gazler ... 

jeneral Growı bu mUnasebet
le, 1011 zamanda, Londra 6ıtüode 
yapdao bir bava manevraamı 
mevz:ubahı ediyur. Bu manevrada 
kullanıl.ın bir madde aaycıinde 
uçan tayyareler .iörUnrııez bir 
bale getirilmiılerdı~. Bu madde 
ile kaplanarak görünmez bale ko
nan 250 tayyareden ancak J 6 
taneii kuvvetli projöktUrJerle 1l6-
rtilebilnıİf, diğer 234 ~an•ıi, ni ... 
beten alçak bir yllksekhktc uçma· 
larına rağmen görftnmerniılerdir. 

Yeni Gazler 
Yeni bulunan aaılerin tahrip 

kabiliyeti o derece faıladır ki 
ıon muharebede kullanılanlar bu 
husuıta hiçbir fikir veremezler. 
Hatta öy)e gnler bulwunUftur 
ki inıan bunları tepeffna ettiği 
halde farkıua yarmıımaktadır. Fa
kat öldl\rOcU teıiri baıladığı za
man hiasolunmaktadır. Meaell 
bir y .. il ıaz yudır ki kirııya 
formUln ( Ci Cooc / 3 ) ttlr. lnıanın 
gırtlağına gider ııit~ez boğmak· 
tadır. Bu 61üme, '1mdl, " Kuru 
bojulma " diyorlar. 

Kitabın fenni babialerinden 
biri do lniiliz Harbiye Nezareti 
mühimmat ŞubHI Şefi Lord Hal ... 
burg tarafından kaleme alınmııtır. 
Bu zat, bu k ı•mda ( Difenylcya· 
nauin ) i•mindı bir maddeden 
bahHdiyor. Bu maddeden bcr 
bansci bir ıehir üzerine 40 ton 
dlSkl\lecek olursa 8 milyon insana 
6ldürmiye klfi ıelir. Amerikalı 
Jeneral Skyar iıe teneffüı edilir 
•dilmez insanı yirmi d~rt uat uyu• 
tan diğer &•zt menubabı ediyor. 

itte bir iıtikbal barbiade la
aanları b•kliye11 aklbet bunlardır. 

aıaktn bir aeyird aıfatlle tetkik 
ederek hldfıaba ahımı rolUnde Atina. ( Huıutl ) - Yeni ka-
kalmayı daha muvafık bularak binenin teıkili üzerine 6rfl idare 
it batından seldlmiftir. ile ıanıOr kaldmlmıtbr. 

HOk6met Jeneral ( Otbone- Atina 8 ( Huıuıt ) - Villyet-
oı) a Yerilecektir. lerde alınmıı olan huıust ihtiyat 

tetbirleriae de nihayet verilmiıtir. Yeni Karar 

Atlna, 8 (Huıuıt) - JeneraJ 
(Plaatiraa) fa kararma mlltealrip 
Reiıicftmbur M. Zaimia Abab-
leyin M. Venize1oı ile yeni ekıe
riyet fırkası relal M. Taaldariıl 
ıaraya daYet ederek kendileri ile 
Taziyeti konutmuı Ye bu mftza• 
kereyi mllteakip Baıv•klletl j .. 
neral (Othoneoı) a teYdie karar 
Yermiıtir. Jeneral aaraya daYet 
edilmiı •• kendiıine yerilen ..
ıifeyi kabul etmiıtir: 

Yeni HUkOmet 

• Atina, 8 (Husuıt) - J•neral 
Othoneoı yeni btıkftmetl ıa , .. 
kilde teıkil ebniftir: 

Batnkil •• Harbiye Nazırı J•n .. 
ral Otoneoa, Maarif Nasırı Jeneral 
Mazeraklı, fkt11at n Ziraat Na111rı 
J•neral T. Manetaı, Adliye H MD· 
aakal&t Nazırı Jeneral K. Manetu, 
Dahiliye ve Maliye Na:ınrı Jeneral 
Trlmihallı, MuanHtl içtimaiye 
Naıırı Amiral Primuli-, Bahriye n 
Ha va Nazırı Amiral DemektlkH, 
Haric:i1e Nasın MGıiyo Manudlı. 

Kabine S Je.ıeral, 2 Amiral Ye 1 ıl•ll· 
den mllrokluptlr. 

lıl. Murudla Hariciye Neuretlade 
bu.Un• kadar aıUdlrO umumi vaılfealı,de 
bulunuyordu. 

Bu kabine bir iı kabiaeai ma• 
hiyetindedir Atkerler ile ıiville
rla lhtillhndan terkip edilmiıtfr. 
Meclisi Mebuaaoın içtima edece-
ii ıamana kadar çahıacak, on
dan ıonra yazifealni eluerlyet 
fırkaıına dewedecektir. 

Mecliıi Mebuıan 26 martta 

Kondllla Bırakıldı 

Jeneral Kondiliı kıaa bir 
me•kufiyetten ıonra tahliye edil· 
mittir. 

8UA0n Avdet Etti 

Atina, 7 ( A. A. ) Atına 
Ajaıwndan: SilkGnet ••det et· 
mittir. 

Bir Pllnço 

Pazar glloll yapılan iatihabatta 
1 kip 6lmllf, 32 kiti yaralaıımııtır. 
intihabat aükiaet içinde aeçnıf' 
denilebilir. 

intihabatın Sonu 

Atına, 7 - (A. A.) - lnti· 
habat neticeli, hDkumet koalie
yoouna mllıait değildir. Koaliı· 
700, mevcut 248 izllıktaa aacak 
1 15 ini kaıanmııhr. 

Nazırlardan M. Got.Is, M. 
Markou, M. Papanaataayou Ye 
M. Michalacopouloı iatihabatta 
mail6p olmutlarchr. 

HUkOmet Kayb•ltl 

V eoizeloı fırkasının en mUhim 
Adları ıon intihapta kazanama
mıılardlJ'. Bunlar meyanında Mi
halokopuloı, Papontatiyu. Marku 
Gotıiı Yardır. 

VeniıeJoı fırkaaına menıup 
olan M. Kaf andariı, daürel in-
tlbabiy,eainden Jntihap edilmlıtir. 

Atlna, 7 - (A. A.) - Son 
intibabatta nazırlardan Gotıis, 
Markou, Papanastaaio ve Miha
lakupouloı kazanamamıılardar. 

HOk6metln intihap listesi 
Atinada mu•affakıyet temin ede
memiıtir. 

c::::= ===================================-...::==============-
GRIPE TUTULMA YINIZ 

Her ıabah bir kaıe 

NEOKALMINA 
aldığınızda vllcadunuza gripe karta en kuvYetll ıillhı 
vermiı oluraunuz. Mideyi •• kalbi kat'iyyen yormaz. e Ye t2 kaıelik 

kutulan iıteyiniı. Tele kqeli kutunun fiatı 7,5 kuruıtur. 

~~~~~~~11-----------~ Sadıkzade Biraderler Hacı Yakup zade Ahmet 
Vapurlan ve şirketi vapurları 

KARADENlZ VAPURLARI İzmir • Mersin postası 

DUMLU PINAR 
~a~U: Perşembe .. •t 

16 da1Sirked nhbmından har .. 
ketle . ( Zoapldak, lnebolu, 
Samıua, Ordu, Gireıun, Trab
ıon, SDrmene, Ye Riıe ) 1• 
azimet Ye ••det edecektir. 

Fazla tahillt için Sirkeci 
Meymenet Ham altında aeen· 
talıjma mlraca•l TeL 22134 

lstanbul Orman 
Müdürlüğünden: 

Y enikapı orman memurları 
tarafından mllaadere olunu 
Kumkapıda mahfuz 5450 kilo 
meıe k&mnrn ile bet çeki 175 
kilo meıe odunu 22 Mart 933 
Çarıamba 2linO aaat Oçte ihale 
edilmek tlıere mllıayedeye çı· 
karılmııhr. laahat almak iıtl
yen taliplerin Y eoikapı orman 
ldareain• n ye•mi ihalede de 
aaat ikide 0 o 7,5 pey akçeleri
ni bAmilon orman mDdiriyet 
kalemine mDracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

GERZE Yap uru 
9 Mart 

PERŞEMBE 
akıamı Sirkeciden hareketle 
doğru (lzmir, Aıealya, Merain 
Ye Payaa ) a azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafailit için Slrk•ci'de Ye-
ni han ka11ıımdaki acentauna 
mllraca•l Telefon: 23118. 

TAV1L ZADE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

r-:P~~~!e~! 
Hal 17 de Sirkeciden hareketle 
Gellbolu, ÇanakkaJe ve Körfez 
tarikile Ayvalı§'a azimet Ye av
det edecektir. 
Yolcu bileti Yapurda d• •erilir. 
Adreı: Yemlfte Ta ... ilıade Mua
tafa biraderler. T elcf on: 22210 

Dr. A. BUTIBL 
karakly B&ekç. fannı auaaında No. 3' , 
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Din 1 eme le istediğinizi ___ ___ 
ona g6steriniz 
lııkh Otomltik ıskala Dıerin· 
ele 96sterece§lnlı her btu. 
1onu mükemmel ol•ak lfl
tebillrslniı. Tele Mr dulmey1 
~eVlrmeklı bütOn _,.pa 11-
tasyonlınnın temla Mr leda 
ile ft ~r blrlerllle llarafllll• 
4111 6nünüzde resm1t•Y•P
taldınnı .-hıt ollcalllllnz. 

aoUALA BIAADIRL•R•• ... •••ATll MAOAZALAAI 

ZAFERi 
•·---

lpekiş yünlü 
de yapbl 

İ~IBİt 
rlnlllerl 

lpekif magazaıarmda 
salllmıya başlandı. 

Her gün Bunadaki fabrik• 
dan yeni yeni çe~itler geliyor. 

lpekiş fabrikası tez
gahlarında .imaline 
baılanan yünlülerin 

piyasada emsalini 
bulmak 19iimkün 

değildir. 

Dünyanın adf"di mahdut fabrika· 
lanndan biri ve Türkiyenin en 
bUyilk Ye en asri tesisatla mfi. 
cebhez ipekli fabrika11 olan 
( lpeklt) in yilnlU imalinde 
kazandığı muvaffakıyet büyük 

bir zaferJir. 

lpekiş yUnlUlerinde de 
Paris modası gUnU gllnDna 

tatbik edilmektedir. 

l u kıyede 19~5 ae m c:ı "• ı ı ı ıat .t:.v 

ISTANBUL, GALATASARAY, Telefon: 44914 
Seyahate çıkarken iş için, Zevk için, NA TT A den 
bilet almak demek, Daha Rahat, Daha Ucuz, D,aha 

Zevkli "Jalaat et .. k demektir. 

so POSTA 

Emniyet Sandığı • • 
-=· • 

GALAT A'da Mumhane caddesinde 
Odayı havi 32 Daireli 

18 Mağaza 3 - S 
• 

LOIT BANi nın yarım 
• 

hissesi satılıkbr. 
Bu mDlk 18 Mart 933 tarihine mOsadif Pertembe glnl ıaıt OQ beflen 

on yediye kadar mozayadı Ilı ıatllacaktır. ltlirak edenlerden yUzde on niıbetin• 
pey akçesi ahnacaktır. Fazla malOmıt aımak lıliyenlarin Sandıla muracaatleri. 

( MAHKEME VE ICR A ILANLARI 

latanllul A•llJ• M•hkemeel ı latanllul Alllnaı lora Memur-
4 oU Hukuk llal.-eelndenı Kotta• lulunden. Mahcuı Ti paraya oenll• 
ki veledi Nlko adamoll otlu efendi meal mukanır tıbbt mflıtabıarat 't'I 
vekllt Avukat Alkl't'yadlı Efendi tan- mualıcat Teaalre 14/8/938 tarihlıaı 
tından Beyotlnnda Salnıatacı Ortuo• mflladlf uh rflnl uat 9.80 .. 10.80 da 
takda 10 No: lu hanede ıüla madam Baboıtapıda ıosaoı Ali Kımal Beyin 
Sofya vere111laden Vaıll Efendi Ti eoıa 4epoıuada aleni mluyı4e Ilı 
kıı karde9leri Evyınl1• Tt Nlmft B. utalaoafindaıı taliplırtıa maballlndı 
aleyhlerine açılan tuhllal ka11t claT• buır tnıl11ııacak lora mımvuaa •• 
ıından dolayı mUddıaalıyhlerden y,,. racaatları lllıı olunur. 
ıll Efendi ile kız karde9lerl Evyeala ---..------------
,., Nimfl Hanımlara tebllfl lcabıdın lelanllul Alllnoı lora 0•1 .... 
dan f1tida11 IUrttlerl mumatleyh!mfD alnden. llabOH 'f'e paraya Ol't'lllm .. 
ikametglblannın meçhul bulunmuı ıl makarrer tnrl yekpare camlı am .. 
huebtle tebli~ ıdilm~mlı vı tahkikat rikan ıtıteml yazıhane, A. D. marka 
hakimliğince nkl talebe binaen il&· Alman para tuaıı, oda takımı, camlı 
nen tebll~at ifall kararglr olmuı ve dolap 12/8/983 tarlhlııe maıaclU pau.r 
fıtida ıuretlerl m"h~emı divanhaneal· gtlnQ 1aat 10 • 11 dı Babçıkapıda 4o0 
ne talik kılınmıt olmağla olbapta vakıf banın aıma katında 1 No. la 
mOttehaı karara tevfikan mOddea· odada açık arttırma ile eatılaoağından 
aleyhler tarihi llAndan itibaren bir ay talJplerJn mahallinde hazır bulunacak 
müddet e mez ör iıtlda suretlerini icra memuruna müracaatları ilin 
tebelll (;' edüp cevaplarıuı l"trmelerinı olunur. 
Ae tahkıkatında 13 niıan 9SS tarihine 
mlleadlf porıembe günü ıaat 14 de 
talik kılır.mıı olduğundan mttddea• 
aleyhleriu yevmi meıkt\rda mahkemede 
lıbatı vtıcut etmeleri veya bir veklll 
kanuni görıdorınelerl akıl takdirde 
haklarında gıyap Kararı nrilecetl 
tlln olunur. 

lst•nbul a.,ıncl icra Memur
ıuıund•n: Satılmasına karar verilen 
~anepe, karyola ye 1&1r tT e9yuı 

14 • 3 - 933 T ::;.ıı gO~ü aaat ıs den 
itibaren Beyoğlunda Buru sokağında 
34 No.lu hanede açık arttırma ile ea· 
trlac ğından ietiyenlerln mtıtkftr güıa 
ve saatta mahallinde bulun matarı il&n 
olun ur. 

letanbul Alhncı lcr• Memurlu
ıundan; Mabeuı ve parayı çevril· 
meal mukanar mahrukat 14 • S - 933 
tar bine milsadif 1alı gUnO saat 11,30• 
U,30 da Tabtakale caddesinde 17 N. 
lı kömtırcll Mehmet Efendinin dOkk&· 
nında alent mOıayede lle tatılacatın· 
dan taliplerin mahalllnde hazır buluna· 
cak lera memuruna müracaatları ilin 
olunur. 

leten,.uı Yedinci icra Memur
ıuıundan; Bir borcun temini zım

nında mahcuz ve para1a çevrllmeafne 
karar nrllen konıol •• &Jnalan 
11 • S- 938 tarihin• mttaacllt cumart..ı 
fflnU aaat 9 da KllçUkpaı.ar Hııır Bey 
m•halleel Hacıkadın camliıerif soka· 
ğ'ı 16 No.lu hanenin On11nde baıır 
bulunacak memuru tarafından açık 
arttırma suretlle aatılac&ğl ll&n olunur. 

- ----···---·-------
lat•nbul DBrdOncl lcr• Me

murıuıundaft ı 
Tamamına bM iç ,O. •• lira kı11Det 

takdir edilen Gedlkpa9ada Boatan&ll ma• 
hallealnln Hanlçl aokatıada eakl ve yeni S 
No.b yirmi aç metro terbllnde nim klrair 
ve muhtacı tamir phrt on altı lira kira 
rtlrmekt• olan han• açık arttırmaya ..... 
dllmlt olup J l/Mart/033 tarihinde ıartnameal 
DIHnhaneye talik edilerek 3/N aan/9J3 ta· 
rlhlne mOHdlf Pazartesi gUr.G Hat 14 t-
16 ya kadar l.t-bul D3rdDncü icra daire• 
ılnd• açılı arttırma auretlle 1atılacaktır. 
Arttırma lklncldır. Birinci arttırmada bet 
yUs liraya talip çıkmııttr. Bu kerre en çok 
arttır nın Us rinde b rakılacaktır. Arttırmaya 
lttlrak için yUade y dl buçuk tem nat akçul 
alınır. Mil arak m vergi, bele iye, vakıf 
ıcarul m şt "ye al t r. 

929 tarıh l icra Kanun nun 119 uncu 
mad oa e t vfi n ha lan tapu s clllerile 
ub t o mıyan lpot lı.J a acaklıl r ile diğer 
a lkadaranan v lrt fak hakkı 11hlplerlaln 
bu b aklarını ve hu u ile faiz vo muarlfe 
dar olan lddia arını lin tar hlndcın ltlbarea 
yirmi ırUn içinde evrakı müıbltelerile bll• 
dlrmelerl llsundır. Abl ha de haklan tapu 
ılcll erli• tablt olmıyanlar eatı, bedelbal• 
paylqma11ndan hariç kalırlar. Allkadarlarua 
lfbu madde! kaaunr1• abdmıu •lre ha• 
rekat ehnw•I we daha lasla malClmat almak ....,...__ m.ım ... , ............. .. 
_._. ..... _.aeaa lan illa elua11r. 

leıanllul Alttncı icra Memur-
lulunden. Mahcuz n paraya çevril-
meal mukarrer hane eıyaıı vesaire 
15/S/939 tarlhlnı müaadH çarıamb~ 
gOnQ saat 9.30 • 11 de Beyoflunda Ku
ledibinde BOyUkbendekte Dıkeoshan 

Uıt katında alent müzayede Ilı ıatıla
cağın dan taliplerin mabalttncle basar 
bulunacak icra memuruna mtıracaat· 

lan llA.n ol un ur. 

lelanllul Albncı lcr• Memur· 
ıuıunden. Mahcuı n paraya çnrll· 
mesi mukarrer piyano, hane ııyuı, 
matbaa alAtı vaıaire 15-3-939 tarihine 
mOaadif çarıamba gllnQ ıaat 11 - 18 te 
Beyoğlunda VeHdik ıokatında 22 
No. lu haoede aatılacağ'lndan tallplı• 
rln mahallinde haıır bulunacak icra 
memuruı a mOracaatlan il&n olunur. 

latenbul DlrdUncU lcre Me
murıuıund•n. Tamamına bin altı 
yQı on Ura klymet takdir edilen Be1· 
otlunda pürtel&tbuau maballetlnln 
kuyuçıkmaıl ıokağında 11ld •• yeni 
15 numaralı klrgir kısmen natamam 
hanenin tamamı açık antırmaya Çl• 

karılm11 olap 21 Kart 988 tarihinden 
itibaren ıartaamHI herkHe aoıttar. 
U Nlıan 9SS tarihine mGaadtr çar
ıamba gani ıaat 1' ten 16 ya kadar 
tıtanbul dGrdUncU icra daireılndı ... 
tılacakttr. Arttırmaya l9tirak lçla flS
de yedi buçuk teminat akoeel ahnır. 
Müterakim vergi, belediye, valı:ıf lca
rni moıterlye aittir. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetlolıa 10ıde yıtmlı 
betini buldutu takdirde ibaleal yapı· 
lacaktlr. Aksi haldı ın ıon arttıranın 
taahbOdO baki hlmak Oıere arttır• 

u.anııı on bıı gUn daha tımdtt edi· 
· lerek, 27 Niun 933 tarihlrıe müıadif 
perıeınbe gOnü aynı 1aattı en çok 
arttarana lbalı edllecıktlr. 2004 nu· 
maralı icra kanununun 126 lncı mad· 
desin• tevfikan ipotek ıahlbl alacak· 
lılarla diğer alakadaranın nJ irtifak 
hakkı ıahiplerinin dahi gayri menkul 
tızerlndeki ha.klanoı ve hususile falı 
vo meaarife dair olan iddialarını ev
rakı mOebitAierile yirmi gOn lçınde 

icra dairesine bildirmeleri lll.ıı mdır. 

Aksi halde hakları tapu ıic) llerlle 
e bit olmiyanlar eatıı bedelinin 
p ~ aım et ıdan har ç kallrlar. 
lıbu madd i kanuniye abklmlna göre 
harekot etmeleri ve daha fazla mail· 
mat almak fitil enlerin 9 3 · 28 d aya 
numaraıile memuriyet miıe muracaat
larl ilin ol un ur. 

eon Poala M•llla•• 

Sıalaibl ı Ali Ekrı• 
'NeplJat Mltllrl ı Halil Lltll 

1 
l•tanllul • ına lanı Memur 

luluadanı :lfa1leas .... paraya venll 
me1l mukarrer piyano, Dikte matıw.ı 
Tnaln t•&-938 tarihine mtlladlf p.
urtHI rbl uat 10 • 11 .. Beyolfu• 
h Şitll fOOÜ baetaall1 traaTA1 dı;. 
rak mahalli tarpıında bahçe 19'n4' 
tlfa otomo•D tamlrehl Annıua,1-
efendhıhı 185 .. m No. lft 11aH11a 
alent mDzayldı De •tıkealandaa t. 
IJplırln mahalllnclı baıır b111aaae 
lora memurua mtlraoaatlan Ula 
olaaur. 

lıtanbul 4 lacll icra mem11rlp 
lmadaa: Emal1•t S..dıja __. 
aa blrlacl derecede ipotekli olap 
tamamı 6920 Ura kıymeti •• 
hammenell Mahmatp-.ada Malıı
mutpa .. JIY•ll malaalleaiac:le atllt 
Nuruoımul1• cadd..ı cedit N .. 
ruoımanly• kıpı• addulacle 
eıkl 68 • 70 • D4 • 98 • 98 ,..t 
108 • 110 • 81 • 88 No. larla •• 
rakkam maa bahçe dlrt bap dllt
lrlnın tama1D1 açık artbrmıya lrOll
mut olup prbaamenln 18-3-933tarl
hlod• ltibarea dairemlıde berk• 
tarafından ıertllebDeeeti sibl 
1!·4-933 tarihine mtlaadlf P .. 
ıarteal pi ... t 14 den 18 ,. 
kadar clairemlsde açık artbr•• 
Ue ıablacaktır. Artbrma bedeU 
muhammen kı1metlaln JDıde 1•to
miı betini balmadıll takdirde 
en ıoa arttıranıa taahhldll baki 
kalmak tlzere 2-5-933 tarllılM 
mlludif Sah ,ona yine , .. 
at 14 den 16 ya kadar dairemi• 
de yapılacak olan artbrmUIDcla 
ıayn menkul •• çok artbraaa 
ihale edilecetlnd•a taUplerla •r 
bammen kıy•etln ylade yecll ba
çuj'U Dlabetlnde P•J akçlllal 
••J8 mili bir baalwua temlaat 
mektab- ... n bulaamalars 
ilamdır. Mllteraklm •ersller it. 
Yakaf lcarell •• Beledly.,. alt 
tuYlrat •• taadfat ......... .._ 
mlfterlp eılttlr. 2004 ..... -..: 
icra Ye .lflb kaaananaa f aaGI 

maddulala dlrdtlacl fıkr• .. 
tedikaa bu pJftm•bl lserlac:le 
ipotekli ala lar De cHter ..... 
kadarama ft irtifak kakkı IÜiP" 

lerlnin bu baklarıaı ft hUllllle 
faiz •• meurife dair olu ldd 
lanm, ilin tarlhbadea itibar• 
yirmi ınn içinde enalu mlıblt 
)erile bildirmeleri, akil bald 
hakları tapu ıiclllerile 
bit olmadıkça 18tıf bed•llaln pa 
laıma11ndan hariç kalacaklara c 
hetle allkadaranıa itbu madd 
nin mezkir fıkra•na göre bar 
ket etmeleri •e daha fazla m 
ıamat almak iıtlyenlerin 932-21 
doıya numarasile mtiacaatla 
ilin olunur. 

Doktor 
HOAHORUNi 

Her fÜn alqama kadar 9'a1talan .. 
Emln&al Valide kıreaıban••• yan•;. 

dald maa,...bene•hıtte tett .. t 

.~!.---. M.. Tel. t.4111 


