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Fransa 
şısında 

Amerika 'nın 
Yapyalnız 

Heri o Kabinesinin Mirası 

Kar~ 
Kaldı 
Ağırdır 

Parlı 15 ( Huıuıl ) Herio bir ıabılyeti seçecektir. Bu tak· alamadJğı takdirde menfaatine 
lrabioeainio ıukutu ReiıicUmhur dirde parlimento da kavaidi bari- muvafık tedbirlere bat vuracağı 
M. {L&br6n)n yeni kabine reiıinln cine çıkmıı olacaktır. Yahut ta aolaıılmaktadır. lngiltere ile ltalya 
intihabında bllyllk ınllfklllAt kar- yeni bir kabine teşkilini ekseriyet borçlarını vermiye muvafakat 
f1&1Dda b.rakb. Ve parllmentoda ftJ"kaaından baıka bir ıabıiyete ettikleri cihetle Amerika tarafın• 
Herio kabhıeıinln, akalliyette bırakacak, bu takdirde in mil.. dan ittıhaz edilecek tedbirler 
kalmuım intaç eden haleti ruhiye takbel kabine Amerika'ya borç karııııada Fransa~oıa yapyalnaı 
aaıan dikkate alındığı takdirde vermeme aiyaaetiol takip edecek, kalacağı aıikArdır. 
yeni bir kabine teıkillain çok yani neticeai tahmin ecWemiyea ParlAmentonna koridorları 
roç oldaiu anlqıldı. İki "" mOıkOllbo karıııanda kalacaktır. hummalı, bona endifeli •• buton 
Yardtr: tehir heyecanlıdır. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Hindistanın Oodyepore 
Mihraceliğinde Bir Facia 

-19-
- Kısa Bir Hulasa • 

Sir Gon Simon heyeti. Hindi•· 
tana nriJecak müıtakbel idare 
tekli hllkkında tahkikata [memur
dur. Heyet, Hindistanda tetkikat 
yapmıı H Londraya d3nmekte• 
dir. Hint milliyetperyerleri bu 
heyeti lm!:aya karar vermişlerdir. 
Delhl pullmentoauna bir bomba 
atmıılar, fakat bomba patlama• 
mıfbr. Bu defa heyeti Yapurda 
berhava etmiye karar verm :şler• 

dir. Bu kararı, Hindiıtanın Ood• 
yepore aarayında mOrebbiye ola• 
rak çalııan bir lnrlliz kadını 
Öğrenmi41 Eotellicenı SerYİH 

haber nrmiftil'. MGrebbiyeyo iH 
•bu haberi, hizmetinde bulunan 
bir Hlntll kadın bildirmittir, Bu 
kadın da, bunu, ıarıonluk J•P•D 
oğlundan ötrenmlıtir. Hint mili· 
1etpener leri, kararlarının fllyuu 
lıerlne hizmetçiyi bir ı31e ahp 
boğmuılardır. Mürebbiyenin nai• 
yeti de pek emin datildir. 
Mia Edith Şolver 16lden c .. 

aedi çıkanlan hizmetçinin YulJ .. 
tini 16rdükten aonra çok mtlte
eıair olmuftu. Bu akıbetin meıu· 

Yazan: • Berndorf 

Slr Con Slmon 
Jiyetini omuzlarında tqıdıtım 
biliyordu. Y ayq yayq geri 
d&ndtı. T •r•r •arayın bahçel .. 
rinden l'8Çli i eYİııin bnlundul'ft 
caddeye çıktılı amandır ki 
Sakanın arkaıından ı•lmediğiui 
ı&rdU. Bu bal, onda aarip bir 

( Devamı 18 üncii aayfada) 

Gençler Ne Düşünüyor ? 
R•iıicDmbur ya Herlo'yu dil- Halbuki Amerika'nın mıtld.. (Son dakika baberlerimia 

·'=u::::ıo:re=n=e=k=ıe=r=iy=e=t ='·=rk=a=aı=h=ar=ic=in=d=-e-===b=ah=n=ı===iı=te=m=e=kt_e_i• ... "~'!!!!!!!l'il!!ll'd~ec!!lflle-=if,~~nç;;;o;:;;:n::::;cn::::;::;;:,-u=b..,.....if=-ed::=e~d~ir~).~===-=-=-=- Hayatta En Büyük Saadet 
T elefonŞirketiSonHidisel Bugün inanarak y aşamakbr 
Karşısında Cevabını verdi Felaketler Korkumuzun Piçleridir 
Müşterilerinden Fazla Para Aldıgı" İd- Gençler• inkillbın mana1tnı, 1 

hayat ve iatikbal karşısın• 

diasının Doğru Olmadığı Kanaatinde daki vaziyetlerini ıorduk. Her• 
gün. cevap alıyoruz. BugtınkU 
cevabımız Adanada BUrban Sadık 
Beye aittir. BUrhan Sadık 89 
bize inkillbı, iktıudl buhranı, 
aile ve hayat hakkındaki görOı 
ve bllkOmlerinl ıöyle anlatıyor: 

Telefon Şirketinin abonelerin
den mukavele hilAfı faıla para 
aldığı iddiası etrafında yapılan 
tahkikat tirketin beklenmiyen bir 
cH·abı ile kartılatmıttar. Karile• 
rimiıin hatırlarında kalmıı ol ... 
cağı Uzere ıirket aleyhinde ya-

patan ihbar ve iddia tirketle hü
kilmet araamda mevcut muka•e
lenln bir maddesine iıtiııat et
mektedir. 

Bu maddeye göre: 
- İngiliz llraaı 850 kurUftan 

aıaiıya dUştllğft takdirde firket 
( Devamı 13 Onca sayfada ) 

İtalyan Valileri T opra
ğımızda Misafir •• 

ltalyan vallterlnln ziyaret ettlklerl Andeflll 
Aodefili: Antalya'da ( Huıuıt) - Radoı Valisi Senyor MAryab

go ile Meisadaıı Kaymakamı Senyor Tirinkali ve maiyyetleri 
kasabamıza gelmişlerdir. Mumaileybim kaymakamımız Hayri Beyle 
Jandarma Kumandanı ve Belediye Reisi vesair zevat tarafından 
istikbal edilmiılerdir. Miaafirler terefine bir ziyafet verllmiıtir. 
Ziyafetten sonra mi1afirler Antifeloa harabelerini ıezmltl•r •• 
alqam lnri avdet etmiflerdlr. 

'-·-····-··--··-----····-·········-
Bir Köylünün 
• 

iki Bin· Lirasını 
Aldılar 

Gelibolu ( Hıuuıl) - Şehri
mize tlbi Dunun Bey k6yilnde 
feci bir •oygunculuk vak'aıı oldu. 
Hldise ı&yle olmuştur: 

Gece yarııı beı ıilAhb ıakl, 
köyde bakallık yapan Tatu 
Ahmet ağamn evini baımııtar. 
Efkiyalar Ahmet Ağayı Ye karısını 
61Umle korkutmuılar ve zavall·nın 
2 bin 1.iraıil~ 36 beşibirliğini, 3 
kat elbıHaiDı almıtlardır. Şerirler 
ayni ıamanda Ahmet Ağayı 
kollarından ve bileklerinden ya· 
ralamıtlar, ıevceıioin parmağın
daki yUzllğll d• koparırcasına 
almıılar ve kadının ellerini de 
yaralamıtlardır. 

Eşkiyalar kaçmıya muvaffak 
olmuşlardır. Maamafib bu gibi 
hAdlselero karıı çok ha11aı olan 
zabita okadar ıiddetli tedbirler 
almııtır ki, bir iki gllne kadar 
tutulacakları muhakkaktır. 

Adana'da 
Ağazadeler Davasına 

Tekrar Başlanıyor 
Adana ( Hususi) - Ağaıade

nin ifJb davası sendiklerden 
F eyzl, Kini Ye Salt Bey)erio 
Uçer ay hapse mahkümiyeUerile 
neticelenmiıti. Mahkemei temyiz 
hUkmll naksederek evrakı aiır 
Mıaya iade etmiftir. 

Tilrkiye inkilAbı cihan tari
hinde emsalılı bir aydınlık, ıab· 
eaer bir canlılıktır. Bu, öyle bir
denbire ylikselmiıtir ki, bu gayri 
tabii yDkıelişte aukutu tabii ola· 
rak bekliyenler, yftkselifin devamh 
tutunuıu. betonlaı,ması karıısıoda 
bayretlerindeo parmaklarını yi
yorlar. 

lnkilAbımızı bugün dtınden 
(Devamı 12 inci uyfada) Burhan Sadık a. 

Ankara'da Tasarruf Haftası 

.Jatveldl P•f8 ta .. rrut hafta•• mUn•••H9e Hlıılll Eqt sı 
Dulllk .. ,&erken ealondan Mr 111._ 
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ı~· __ .........,. 
Hallan _Sesi) 

Medeni Ölçülerin 
Kabuı·· 

Kfl'l t us ııiden itiLar n 
d "la deniyctinin k l ctt.
ğ bu ölç lllri biz de kullanaca-
ğ z.. Bu usust. hal ı ı 

dıyor ki: 
Şerıf B. ( Fminönli Balıkp z:ı.n 24) 
- s~ae baıından itibaren yeni 

~lçüler wullanılacaktır. Mademki 
Avrupa med niyet ni kabul ettik. 
Onun bu gibi teferruatın da almıya 
mecburuz. Avrupa ile ticari müna· 
aebet;mi günden güne ar ıyor. AY• 
rupan1n hesapları aıari a'deml üzeri
nedir. Tıcaretimizin aelimeti namına 
biz. m de okka yer'ne ki o, arşm 7e• 
rine m tre kullanmamıa liınndır. .. 

ş, n n ( ul t bmet Üçler ma
a 1 eı 97 

- (OKka h r yerde dört yilz. 
di ıt'mt ~ riz. Fakat hakikatte böyle 
de ld r. M m e etın birçok yerlerin· 
d mub el f ta.ı_:hlar Ye ö çek er 
bil nıhyor. Mesela batman ye kile 
her ye e başlca baıkadır. Metre 
•i•t mini kabvJ edersek itte o nkit 
okka her yerde «!ört yüı dırhem 
olac.ıktar. 

* S dl n. (BU kd re Jık e e: ddf'lıl) 
- Biz.im tartılarımız H ö çil eri· 

mlı çok karıttkhr. Bir dükklna 
ıideniniı, muamelu'ni kilo• ile ya• 
par,, batka bir ma~az.a okka heaa• 
bile sat r, hazan okka yerine kiloyu 
kul'anr.rak aldananlar bile bu'unur. 
Metre, arşm karışıklığı da böyle •• .. 

E h B y ( ıl ansdim K re it 
mal al ı 'l:Jı 

- B ~de i tnrtı ve ~lçOlerin ade
tllnl Ye ıekl"oi aacak Allah bilir. 
Okka, kilo, litre, libre, bava', bat
m n, kantar, çeki, kile,ıinil , f'"yrek 
artın, metre, endaze yeaaire... Bun· 
ların ilmi bir e1au iatinat eddn 
metre a ıtemi e sokulması bOyük 
bir r uvaffakıyettlr. Herku her ) er• 
de ııJnİ lçü ve tartın n tatbik edil
dlj''nden emin ci-ı1ala metre 7erine 
ar.şan kullanıldı~ındıın tOp ele diiı 

m melıdir. 

* lbıan B y ( Ka a meydanı 58) 
- Tuccarlarımız. her 4eyl Avru· 

padan metre ıistemi üz.er ne alıyor• 
lar. Anadoludan lata bula l'elen tüc
car ol ka Ye arşın heaabile mal te· 
dar k ediyor:ar. Baz.an köylGlerimiz 
kilo Ye metre üzerinden mal aldık
ları halde satarken bunu okkara Ye 
arı na çevirmek mecburiyetinde ka• 
h7orlar. 

Zahire 
Borsasında 

Dllo bouaya 34 vagon Te 485 
çuyal buğday gelmiıtir. Beı 
buçukla 7 kuruı 5 para araıında 
muamele görmilttUr, fialler gev· 
ıektir. Değirmencilerde fazla un 
bulunduğundan un da aahlam_. 
maktadır. 

485 balye tiftik gelmiş 42 
De 43 arasında aablmııhr. Alıcılar 
Ruslardır. 48 sandık afyon gelmi§ 
8 ile 8,5 lira araaında muamele 
g&rmDıtUr. Piyasa İiteklidir. 

DABi'Li!BABEBLBB 

Liraya al Olan Bir Gece! 
--~----------~~--- -

s t fa Ef. Şöyle Bir Eğleneyim Demiş 
Ve Bayram Sokağına Gitmiş •• 

Dlin gece Bayram sokağında bir hadise olmuş eğlendikten ıonra buraJa Saadet iıminde bir ka· 
ve eğlenmek Uıere mahut evlerden birine giden danla tanışmışlardır. Bilahare Saadetle ahbaplığı 
bir adamın bllllln paralan çalınmı tar, hAdiae ilerletmiı Ye buradan çıkıp Saadetin Bayram ıo-
ıöyJe olmuştur: kağandaki evine gitmişlerdir. Muıtafa Ef. geceyi 

Saadetle geçirmiş, fakat sabahleyin kalkt ğı zaman 
Aıleo Bulgaristanlı olup ticaret yapmak üzere cebinde bulunan 60 liranın yerinde yeller estiğini 

şehrimize gelen Mustafa Ef. ve Türk oteli kitibi görmOştllr. Bir Eğlencenin 60 liraya mal olduğunu 
Ethem Ef. dün gece eğlenmek üzere Gnlbahçe gören Mustafa Ef. poli'"e müracaat etmiı ve Saadet 
gazinosuna gitmislerdir. iki arkadaş yeyip içip ismindeki kadın yakalanmıştır. -- - ------~-------

Gümrük İşleri .. 
Mümkün Olduğu Kadar 

Sadeleştiritmel i 

!Belediye Cezalar { 
Tarifesinde 
Tadilat Yapıldı 

Amenka'Jı gOmrfik mlltehas- Belediye maktu para cezaları 
1111 Mister Volfild lstanbul güm· 
ruğilnde baılad ğı tetkikata diln tarifesinin { 32 ) inci maddesinde 
de devametti. Mütehassıs gümrük tadiIAt yapmıştır. Bu maddeye 
muamelelerinin ıekilleri (berinde gfüe numara14z otomobil kull_. 
tetkikat yaptığı gibi, memurları• nanlardan ( 3 ) lira para cexası 
nın ıelAbiyetlerinin derecesini alınması lazımdır. Belediye bu 
araştırmaktad r. Mntehas.s ıim- maddeyi tadil ederek numaraıız 
diye kadar edindiği kanaat bak- yalnız otomobil değil kamyon, 
kında hiç kimseye malumat ver· kamyonet ve motosiklet kulla· 
memiıtir. Fnkat tetkikabnı yapar· nanlardan ceza al nması laz m 
ken sorduğu suallere bakılırse 
g mrltk muamelelerini biraz karı· geldığini tesl İ~ etmiş Ye ceza 
şık bulduğu tahmin edilmektedir. miktarını da ( 25) liraya çıkar-

Ticaretle snrat esas olduğu- mışbr. Eski tarifede yaloıı 
na göre bu muamelelerin müm· karnesiz otomobil kullanım şoför-
klln olduğu kadar sadeleşt"ril- ler kaydı vardı buna da komyon 
melİ lizımdır.Müfettiıler de dahil ve kamyonet kulJananlar kaydını 

Kuru Yemiş 
Bu Sene istihlak Miktan 

Hayli Çoğalmışbr 

Verilen malümata göre, ba 
sene kuru yemiş satııı diğer se
nelere nisbctle hayli artmıştır. 
Geçen b 'rkaç ıeneye nazaran 
bu sene hariçten, bilhassa Bul· 
garistan, Rusya ve lrandan yeni 
ye ıi alıcılar gelmeğe bqlamııtır. 

Ayni zamanda llzllm, incir, 
fındık, ceviz Ye saire gibi kuru 
yemişler, bu aene dahilde halk 
tarafından da rağbet görmekte 
ve aık sık siparişler edilmektedir. 
Tacirler, bu rağbetin Maili lktı· 
18 ve Tasarruf Cemiyetinin pro• 
pagandaları ve temiz mal çıkma
ıı sayesinde olduğunu söylemek• 
tedirler. 

olduğu bılde bilumum gUmrilk· ilave etmiştir. 
cülerin aalihiyetleri mahdut oldu- --A-- lstanbulda Köylü Cıgarası 
ğundan bu sallhiyetlerin mOm· Ticaret Aleminde lçı· emez 
kün mertebe artbnlma• ve bu 
memurlara dolğun aaşlar veril- O T y • ş· f ta bulda son zamanlar da 
mesi gümrük isliihatınıo baş.nda ç ane enı ır 'et knlliyetli miktarda kayfü c garaaa 
gelmektedir. Bu hafta zarfında lstanbulda içildiği görüldüğilnden ancak 

Mevcut tarife lisana binz mUp- Uç tane bilyilk limtet ıirkct teı· k6y1Uler tarafından kullanJ-
bem olduğundan muhtelif yerlerde kil edilmiştir. Bu tirketlerden biri masa icap eden bu c:ıgaralar 
muhtelif şekilde tefsirlere mey- Türk - Amerikan Ticaret Şirke- gilmrllk muhafaza teşkilAh tara· 
dan vermekte ve bu yllzden çı· tidir. Bu ıirket otomobil lastik f ndan toplattınlmııbr. 
kan ihtilaflarla •akit kaybedil- ve malzemesinin an konsiyasyon e:e:======-========:::s 
mektedir. Söylendiğine göre mU• alım ve satrmile meşgul olacaktır. Tt\rk malı gönderecektir. Pe~= 
tebassıs transit ambar ve muam~ Dig· er iki ıııirketten bıri çay, di- ıı·rketı' de manı'fatura alım ae 
leleri üzerinde de meşğul olacak v ... 

Günün Tarihi 

Maarifte 
Zam Görecek l\1ualıimlerin 

Listeleri Hazırlanıyor 
Maarif Müdüriyetinde Mildilı 

Haydar Beyle muaYin Hıfz.ırrahman 
R .. ,.t, Müfettiı lı.zet Beylerden mil• 
rekkep bir komisyon bu sene kıdel11 
aammı al>recek mual.imlcrin ia'mle• 
rinl tupit etmekted.r. Cetveller ha• 
:ı.arlanır ha:aırlanır.aa Vıllyet e Be
lediye Muhasebe MQJürüyetioe veri• 
lecek, Muhaaebe Müdürüyeti de ) enl 
aene blltçeaine taba sat koyacaktır 
Hiçbir muallimin maj'dur olmamall 
için her mual'imin Oç aenc z rfı ıda 

gördiltil teftıılerden oldıtı rapo lu 
tetkik edilmektedir. 

Tam TeşkilAth llkmektepler_ 
fata bul Maar f Müdür6yetı ills 

tedriaat m(ifettlşleri bir ncl -efe, rı 
tefUtlerini bitirmek üzered'rler. Y n• 
kında raporlarını vereceklerd!r. M r• 
kut klJylerde tan:. tetkılit ı il m k· 
tepler açılacaktır. Bu mekt p er• 
ıenç Ye ıyi tahsil ıörmüş mua 1 1.ır 

ıönderilecektlr. Söylenditine göre 
müfetlİJler köylerde muvaffakiyetle 
çahpbilecek muallimleri ılmd dea 
t .. pit etm&lctedirler. 

Muallimlerin Hi4'se Sene leri 
Mualhmlerln Devlet Banka ı his• 

H Hnetleri gelmittir. B:r iki güne 
kadar muallimlere biue bedellerl 
nrılecaktfr. 

Teftişin Neticesi.. 
Maarif Vekileti U ııum MOfettir 

!erinden bu.darı tarafı Tıdan l.tanbul 
Maarif ldl\reainin 9.>2 •en ıi ıdart 
muamelAtı teftit edilmi~ tir. Sö} Jen• 
dıtlne ı~re mektepler için alınaa 
malıemeler tamanıen me leple.re Y .. 

rild ti H hisbir yolıualuk olmadıtı 
anla4ılmııtır. 

Şirketlere Tamim Gönderiliyor 
Öğrendiğimize ıöre yeni ~ene 

mlla .. betile Türkiyede men t bf· 
llmum ecnebi Ye yerli ıirketlere bir 
tamim ıönderllecektir. 

Bu t ı;.ıime göre irkctfer ıt m • 
yele1ln maruz kaldıQ-ı t~hnvill t ile 
ku!landıkları memur, amele n 'kta• 
rını .,.. bunların tib iyetlerini bi .. i• 
reeeklerdlr. 

Bir Resim S srgisi 
Reasam Üsküdarlı CeYat Bey 

Beyoğlunda Etval aineması kar· 
11smda Galeri d6 Möbl salonunda 
eserlerinden mürekkep bir resim 
ıergiai açmıştır. 

ve b6tün gUmrlik işleri hakkında ğeri ı:e!JSO •e aavaka fİrketidir. satımı yapacakbr. Don aynca 
hnkümete mnbiıu bir rapor ve- Çay tiıketi Tnrkiyeye çay ithal bir kahYe limtet ıirketi için de Henüz 

y;ni ve Gari;·si~ s;~;ariHidi;~;i'Cıktı ::~:ja;;~~!: 
Geçen haf ta ( Galatasaray ) ile ( Beşiktaş ) 

kultıplerinin araiında yapılan ve ( Beşiktaı) ın gale
Iİle neticelenen maç dün bekleumiyen bir netice 
doğurdu ve ortaya dedikoduları mucip olabilecek 
bir iddianın atılmaaına sebep oldu. 

Bu iddiaya g5re Beıiktaı kulübtı bu maçta 
S rp tebeıunndan bir oyuocu oynatmış, yani nizam· 
nameye muhalif harekette bulunmuştur. Binaenaleyh 
oyundan galip çıkınaaına rağmen mağlüp edilmesi 
Az mdır. 

Bu iddiada ileriye ıUrl11en ecnebi oyuncu aol 
- -

açık mevkiinde oynamıı olan lbrabtm Beydir Ye 
yine bu iddi yn göre lbrahim 8. Sırp tebeaaıdır. 

Galatasaray kulübü bu iddiayı federasyona 
bildirmiş ve tetkikat yapılarak alınacak neticeye 
göre karar verilmesini istemiştir. Fakat ıimdiden 
deveran eden bir rivayete bakılacak oluna: 

Beıiktaı kulUbll itirazı mucip olabilecek bir 
karar ile hatala mevkide görülecek olursa Lik 
maçlarından tekrar çekilecektir. Bu takdirde iae 
saha Fener bahçe ile Galatuaraya aÇ1k kalacak 
demektir. 

- -- = 

lktı1at Veklletl kimlere • H'laf., 
denebilecejin'n tayini için Tic ret 
MOdüriyetlerilo, Ticaret Odalarına 
teblitat 1apmıttır. Bu mak~atla ht• 
kil edilen komi•JOn ç•lıf':DIJa Laı
lamıtbr. Eınafın ameli bir 9ekilde 
tarifi için ite eıuından baılamak 
icap etmiıtir. Bhde eanaf teıkllit.,ın 
ılmdiye kadar g-eçirditi aaf, al ar 
araıtınlmaktadır. Bu araıtırmalar 
neticeıinde .. eanaf • tarif edilecek 
H tarif ıBz Baünde bulundurularak 
bir .. Haaf talimatnameei • yazıla· 
eakbr. 

s·on Postanın Resimli Hikaye si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

- Artık Tasarruf Haftaaı 
l.aı!adı Haran Bey •• 

• • • E•nll ,nnde azami bir 
lira harcıyan bir adam otuz kırk 
kuruıunu bir kenara atmalı •• 

••• Sonra her Yatandat kendine 
dOten nıifeyl ıapmab, meılA : Hiç 
olmana bir hafta için ılnema1 .. 
tiyatroya, iiı.ara sit•emeJL. 

HaaaD Bey - lyl ki ıu tuarruf 
baftaamı Jllbatından enel 7apblar 
aıidm.. 

HaHn Bey - Yılbatıada yemek 
için bet on kurUf biriktirl7oruın da 
ondan lld ıöaü n 1.. 



15 Klnunuenel 

l1ergün 
- ----

fv'· .. ndericat1mız1n çoklu- 1 
gundan dercedilememiş- ı 
ti~ t 

____ .. 4AU &llr • -.... 
ı' iktısat Vekaleti 
Oç Mühim Teblig Neşretti 

Ankara, 15 (Husust) - Ikta· 
sat Veklleti şekerin memlekete 
bir eldea ithal Ye idaresine ait 
ıal iihiyetine istinat ederek uzun 
bir tebliğ' neşretmiştir. Bu tebliğ· 
dı gelmiı ve gelecek tekerle
rin tAbi tutulacaldarı muamele 
izah eiilmekle, takaı eıvaaı 
ar asına ithal edilen etyaları• 
mıı sayilmaktadtr. Diğer teb
liğlerde de Ç~koslovakyanın ih· 
rac11tı:nıza koyduğu tahdidatan 
kaldırtldığı, Türkiye - Lehistan 
aruındaki takas mukavelesinin 
tatbikine baılanıldıt bildirilm•k· 
tedir. 

Talebeye Tenzilat 
Ankara 15 (Huıuıi) - Demir• 

yollarında mekteplerin ıömestr 
tatili mOnasebetiie ayın yirmi· 
ılnden ikinci kinunun onuna 
kadar devam edecek 20 günlük 
mllddet zarfında talebeye mahaua 
tenıilAt yapılacaklar. 

İrtişa Meselesi 
Bugün Mecliste Müzakere 

Edilecek 
Ankara. 15 (Huıu,ı) - Mec-

M.in bugüngil içtimaında lstanbul 
meb'u.:ıluğuna aeçilea lbrabim 
Tali ~eyin mubataaı okunacak 
l'e tasdik edilecektir. 

Bundan aonra Gireson Meb'
usu Hakkı Tank Beyin arzuhal 
ıncUmeoince ittihaz olunan bir 
kararın umumi heyette mUzakere
aine dair verdiği takrir, lstanbul 
DarUJfünununun 928 hesabı kat'ısi 
mnzakere olunacak ve ıonra irtişa 
aıeseleıine dair muhtelit encil· 
mene hazırlanan mazbataya KO
çilecektir. 

Amerikalı Hanım 
Mekteplerimizi Filme Alıyor 

Miss Carolyn Saıiley iıminde 
bir Amerikah kadan Tilrkiyenin 
reniletmesi mevzuu etrafaoda tet
kikatta bulunmak Uıere memleke· 
timize gelmiştir. Amerikalı Hanım 
mekteplerimizi ve asri müessese· 
lerimizi filme almaktadır. Ameri• 
kaya gidince konferanslar vere• 
cek ve filimlerinl projeksiyonla 
ıöaterecektir. 

Tayyare Postaları 
lstanbulla Ankara arasında 

posta yapacak olnn tayyareler 
ı~ferJere hazırlanmıştır. Tayyare
leri tecrübe mahiyetinde olmak 
&zere evvel4 hükumet isletecek• 
tir. Tayyare postaları ·için iki 
IAyiha hazırlanmaktadır. 

Protestan Değilmiş 
Ankara, 15 ( Husuıi) - Pro

testan olduğu hakkındaki neşri· 
yat mUnasebetile Ahmet Cevat 
Bey dedi ki: 

Ben 16 ya~ındanberi mutlak 
ıurette layik ve materyalist bir 
adamım. Maneviyat ile zerre ka· 
dar alakam yoktur. Bu zamanı· 
mız için geri Ye gülünç bir mü· 
nakaşadır. ----Ali Cenani B. 

Gaziantep, ( Husust ) - Eski 
lktısat Vekili ve Gaziantep Meb'· 
usu Ali Cenani Bey ağır surette 
ha!ılalanmışl'r. 

Mumaileyh oturmakta olduğu 
Antebe 8 ·sa~t mesafedeki 
köyünden otomobille buraya ge
tirilmit Ye memleket haatanesine 
yatırılmıştır. Doktorlarımız ken
disile 1011 derece alAkadar olmak• 
tad•r1ar. 

SON POSTA 

r Son Posf anın Resimli ~-a_k_a_l_e_s_i_M __ uv_a_f fi_a_ki-ye_t_Kı_o_ıa_y _D_eg_iL_d_;,_ı 

Herkeı munffak olmak Omidile batln, yalnıı bir kiti kazanır. 

' 

SON TELGRAF HABERLERİ ! 
*M5f5· ....... A lll ,ptr ·~ı #fii$1' S:i!f P E! Snt:m........ i 

Grup Müzakereleri Bitti 
içtimalarda Birçok Meseleler Tetkik 
Edilmiş, Mühim Kararlar Verilmiştir 

Ankara, 15 (Hususi)- Yirmi gündeoberi devam 
eden C. H. Fırkası grupu içtimaları dl1n bitmiştir. 
Uün yapılan ıon içtimada fırkaya verilen muhtelif 
takrirlcr tetkik ve intaç olunmuştur. Fırka grupu 
idare heyeti riyaseti bu mtinasebetle neşrettiği 
tebliğde bilhassa demektedir ki : 

B.M. Mecliıinin yaz tatilinden istifade ederek 
intihap dairel~rini ve memleketin muhtelif yerlerini 
gezmiye ve memleket işlerini yerinde dinlemiye ve 
anlamaya fırsat bulan f ,rka meb'usların·ıı Meclisin 
açılmasını müteakip bUkümetlo bir arada kartı hklı 
bir müzakere açmaları muvafık görillmüştn. 

Hnkiimetle beraber 20 gündenberi devam eden 
müzakerelerde tarihi vazife ve mes'uliyctinl bilen 
bir f~rka ve hükumet sıfatile devlet idaresinin 
biltiln işlerine i.emas edildi. 

Fırka, devlet idaresinin muhtelif fubelerine ait 
işlerinde biiyllk bir selabet ve emniyetle ve mem
leketin menfaatlerine muvafık bir surette çalış· 
makta olduğu neticesine vardı. Muhtelif i~lere 
müteallik takrirler fU suretle neticelendi: 

l - Sayım rüsumunun tadili hakkında oian 
takrirler bntçe encümenine, 

2 - Tuz rüsumunun esasla bir ıur~tto tefrik 
edilerek neticesinin önlimUzdeki bütçe senesi zar· 
fında fırkaya getirilmesi kararile Gümrük ve lnhi· 
sarlar VekAletine, 

3 - Satılan emvali milliye taksit bedellerinin 
tecili, miibadillerin mesken icara bedellerinin alın
maması gibi huıuslaı a ait takrirler Maliye Encü-

menine, 
4 - Memurin Kanunu ile mutenaı.ır kanunların 

tadili hakkında ola 100 imzalı takrir muhtelif en• 
cUmenlerden birer aza alınmak auretile fırkaca 
teşkil olunacak Memurin Kanunu Encilmenin• ha· 
valo edilmiştir. 

Bunlardan mada: 
5 - Umum bıfsıı.sıbha kanununun 128 inci 

maddesinde yazılı nizamnamenin biran evvel tan• 
zim ve tatbiki hakkındaki takrir milttefikan kabul 
edildi, 

6 - Mektep kitaplarının hükümetçe baıılmaaı, 
sanat ve yata mekteplerinin umumi blitçeye alın
ması hakkındaki takrirler Maarif VekAletine, 

7 - lzmirin Buca bağları hakkında Maliye 
Vekaletinin emrinin icra edilmemesinin sebebinin 
tahkiki hakkında ·takrir Maliye Vekaletine, Köy 
Kanununun temini, tRtbikl hakkındaki takrir Dahi· 
liye Vekiletin~ verilmiştir. 

8 - Arazi •• bina vergilerinin mahalli idare
lerle, belediyelere terki hakkında takrir ittifakla 
reddedilmiştir. 

9 - Kredi meselesine te~lluk eden takrir 
berayı tetkik Iktı11A.t Vekaletine verilmiştir. 

10 - Samsundan Mersine kadar gidecek bir 
tren tertibi suretile Samsun .. Sıvas hattanın küşat 
meraııirninin yapılması teklifini havi takrir kabul 
edilmiştir. 

Sah gllnleri mutat içtimalara devam edilmek 
Uzere celseye nihayet verildi. 

------- ------ ----------
Siyasi Müsteşarlık Tasarruf Haftası 

Bu Sene ihdas Edilecek Mi Kadın lktısat Sergisi 
Ankara, 15 (Hususi) - Bazı B ·· A 

vekAletlerde ıiyasl müsteşarlıklar ugun çı[ıyor 
ihdazı cereyaaı kuvvetl~nmektedir. Ankara, 15 (Hususi)- Iktısat 
Söylenildiğine göre Riyaseticlim• Vekili CeJAl Bey tasarruf haftası 
hur Umumi KAtibi Hikmet Bey münascbetile dün akşam radyoda 
milnhal olan Çanakkalı•tııeb·uslu· çok muhim bir nutuk irat etmiştir. 
ğuna uamzet gö~teri ecek ve BugUn İsmetpaşa EnstitUsUn• 

inti hbından sonra Hariciye Vekaleti deki kadın iktı11at sergisi açıla· 
Siyasi Mi.,teşarlağ na, Mul...te!it caktır. fı Bankası ser}o! iyi bir 
Mübadele Komisyonu Türk Mu· kumbara ile sUslemekte ve ban• 
rahhasları Reisi Şevki Bey de kada şimdiye kadar tasarruftan 
mezkur Velciilet idari Milsteşarlı· ( 7,340,000) lira biriktiği yazı l· 
ğın -ı tayin edileceklerdir. makhıd ır. 

JSTER iNAN, İSTER 

Samsun Treni 
Bugün İşlemeye Açıldı 

Ankara, 15 (Hususi) - Bu
gtın Samıun hattanın kllşat resmi 
yapılmaktadır.. Saat 11, 15 dı 
Ankara'dan Samsun'a, Samsun• 
dan da Mersine birer tiren ha· 
reket edecektir. Ankara tireninin 
üzerinde Ankaradan Samsun'a 
ael4m, Samsun tirenanin UstUne 
de Karadeniz'den Akdenize se· 
lAm cilmleai yazı lacaktı r. 

İNANMA! 
Amerikııdan çağırdıtım ıa gDnırOk miltehauıaı 

srflmrükleriınizde şöyle buit bir tetkik yaptıktan 
ıonra daha ilk gilnde ıümrük muıı.melelerhnizln çok 
kanıık oldu~u neticeaine nrmıı ve münıkün oldul}u 
kadar aüratle, milınküu oldutu kadar baaitle1tlriloıeai 
icap ottiti nl dütlinrnflı 1 

Gilmrükten hatta Qç lirahk kilçllk bir mah çı kar• _ 
mak için bile mal aahibinin altı tane beyannameye 
imza koyduğuna, kamiıyonc:uıunun da bir bu kadar 
kağıdı doldurduğuna nzaraa Amerikah mütehuaıaın 
ilk ründe anladığı feyl bizim uırlardanberl anlama• 
nııı olmamıza ey kart. 

JSTER iNAN, lSTER iNANMA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Yeni Nükteler Bile 
Benzin 
Kokuyor 

--------- M. N • 
1918 yılındanberi yaşayışta, 

yaşayıı telekkiıinde, bizi ıevince 
ve tasaya düşliren şeylerde oka• 
dar bllyük değişiklikler oldu ki, 
tarihin baıka devirlerinde bunua 
benzerini araaak zabmetimiı boıa 
çıkar. 

Bu değişikliği.o karıııında bize, 
pek eıki devirlere ait o)mıyaa 
bazı ıarkı güfteleri, bazı ata 161· 

· leri, bazı hiklye. roman, tiyatro 
•e ıinema mev%u)an ne acayip 
g&rUnilyor. 

Geçenlerde bir kankalllriıl 
ukadaşımız, meteliksiz bir deli
kanlıyı, milyoner bir kartaloza 
tercih eden bir kı~ın hayabıu 
anlatan bir film için: 

- Azizim, bu eaki zamand&ıa 
kalma bir film olacak! diyordu, 
yeni bir film 011&, hiç bu kıl 
milyonları bırakabilir miydi? 

Geçenlerde - yani havalar ıo
ğuduktan ve nezle ile grip orta
lığı bilrlldlikten sonra • bir pllk 
dinledim. Bir alaturka ıarkınıa 
gUfteıinden aklımda bir tek mısra 
kaldı; o da fU: 
c Bir buıo için dUn gece çamlarda 

. dolaıtınıl • 

Rutubetli Ye karanlık bir h .. 
vada, Ermeni gelini gibi kıntkaa 
bir 1evgiliye raagelip, ODUll 

dudaklarından ufacık bir buıe 
kapabilmek için habire dolaşan, 
esniyerek uykusunu yenen, gerin
dikçe gemikleri çatır çatır çahr
dıyao toy bir delikaoh gaznmllll 
&nUne tJeldl. Zavallıya acıdım. 
Halbuki bir zamanlar bir kafeı 
arkaıından bir g6z pmJtııım 
fark etmek bile kaytan bıyıkh 
hovardalar için koskocaman bir 
macera, bir zafer aayıbrdı. 

Ata sözlerimiz de 6yle değil ml7 
MeselA, arhk "Azıcık a11m, 

kaygu:ıuz başım!., diyebilir miyiı? 
fçiodo yaşadığ mız asırda ap 

az olanların başlara kayguludur. 
Sonra '"Geç olsun da gUç ol

mnanl" diye keodimi:ti avutabilir 
miyiz? Bütiln bir dünya. .. geo 
olmasın da, ne olursa olsun .•• ., 
derken .•. 

Eskiden beri tekerleme olsun, 
nUkte olsun, tuhaflık olsun, hatta 
edebi bir san'at olsun diye mll
balağa yapılır. Bu mübalığaların 
ne gibi esaslara yaslaudığı da 
maltimdur. 

Yeni devir, bu kırk yıllık 
aan'ate bile yepyeni bir şekli 
verdi. Geçenlerde bir Amerikan 
mecmuasında rastladığım ıu Qlf• 
zahi miiklleme, bunu ne srilzel 
gösteriyordu: 

Bir Nevyorklu ile bir Şika-
golu konuıuyorlar. Şikagola 
diyor ki: 

- Dostum, bizde otomobil 
ıanayii okadar ileri gitti ki, 
timdi bir otomobil ıımarlaymız, 
yarım saat aonra arabanız hazır
dır, hemen harekete geçebilir-
ıiniz. 

- Nevyorklu, cevap veriyor ı 
- O azizim, diyor, bizde bu 

san'at daha ileridedir. Fabrikaya 
bir otomobil ıımarlarsınıı. Y anm 
ıaat sonra altın .zdaki araba 
adam bile çiğnemiştir. 

Farkmda mısınız? Asrımazın 
nllkteai bile benzin kokmıya 

başladı. 

Türk-Iran 
Dostluk Muahedeleri 

Neşredildi 
Ankara 15 ( Huıuıt) - lraa 

hUkQmeti ile aktettiğimiı dostlukl 
emniyet. bitaraf lak, iktııat 
emok muahedeleri netredilmiılir. 



------- ı: Arada bir 

1 

Gelişigüzel 
Musahabe 
K; Met1 imine, Havaların So
urtıasına V• Şosonlara Dr&ir •• 

GökyUzUnlln yüzü kiUlendi. 
Bundan ıonr rlık bu güze Ye 

kı a raimen d \' m eden _çık 
h anın e paı-1 k gUneşin ıeri 

i 1 ce ini um m m. 
Mam fih zem ne kızı gibi, 

ı m ne h va m d inan olmayor. 
Bir de bakını sın günlln birinde 
)1İD ort hk gUnl ik, gl\neşlik 
olu erir. O z man, okuyucularım, 
• kan bana kabah l bulınaaınlar. 

Malum y , bu bnva allahm 
Unll raıt t no raporlarnu yalancı 

çık r11; bund n birkaç }'ıl cıvvel 
d Abdtılfeyy ı 1 evfik Bey ü ta· 
dınıııın mühim bir k şfini tek
ıip etmi ti. 

Ne de ol a h \•anın soğuduğu 
lan kum ı tUccarl r:Ie, hazır 

p ltocul rm evincindeu, kö-
wilrcUnUn keyfinden belhdir. 

H l bu kömOrcnnlin keyfi... 
Galiba ortalığ buz gibi ayaz 
dağıt n rDzgAr "lrarayel., , h r 
t rafı beınbey ı k rlarla örten 
m ıim "k r kı~.. denmesi de 
bu ktfir klSmUrclinlln yüı.li ndoo
dir. 

Kııın geldiğini, eski ıaman 
dipl rl .. f k ,. biriken "sebabı 

ktıdur t,, tc>planm mdan, "mOr
nı hicret:ıed nin memaliki har

rci baidey ,, uçmal rmdan anlar
dı. 
Artık, vakUmlı ufuklara bak-

ıya v uşlarm ne tarafa d<'ğru 
uçuıtuğunu g8rmiyo m nidir. 
Onun için biz ols ol kalabalık 
bir tram yın y kta İken tutu
aul cak ycrJerioc yağışlı bir gUn· 
d &nOmUıden eke ke geçip 
y rllyen bir k dınm ayakları · 
b k biliyoruz. 

Tramv ylarm tutunu) cak ycr-
lerind yaı: başeratını kasıp 

vurac ğı mUjd lenen illçla-
nn y rin ro~atizme, ne:ıle o 
frlp ilAcı ilAnlan takıldı ve lSnll
mllzden keklik gibi sekip giden 
ıenç hanım ayağının gUı.el bilek· 
lerinl ıoıonlarla örttü mu anla
yın ki kı çökmll tUr. 

Z ngin olmadığım için kı tan 
bo lanmama im kAn yok, fakat 
bu ıoğuk mevsimde en çok UzUl
dUğUm bir nokta v r. 

- Hay1r, kuşlarm kaybolma11, 
ağaçl rın çınl çıplak kalması, 

kı ın gelip firakın sinede yara 
. açması... O da değil; çünkU nr

tık kış visal mevsimi olmuştur. 
Kadınl rm oson giymesine 

OzQIOyorum. V kı , bazıları paçalı 
t vokt n hoşlanırlar, fakat ben 
6yle dU Unmeyorum. 

Gnıcl bir kadın vücudu, narin 
bir ay k bileğinden bıışlar. Ha
vai r ıoğuyunca bu şiir dolu 
mUpted , oldukç kaba bir de
rinin, yahut 1 stiğin altına sakla
nıyor. 

loin yoksa beklo arhk bahar 
ifOI in; diy ... 

TOPl.U IGNE 

Antep'te Menenjit 
Gaıiantap, (Hususi)- Burada 

bir menenjit vak'a ı zuhur etmiştir. 
Bunun Uzeı·ine ıhhiye mUdUrlilğn 
tedbirler almış halka ve me'•tep· 
J re aşı tatbik edilmiye ba~lan
muıtır. 

ira ·ışehir MalmtldUrllıgu 
Vıranşehir, ( Hu usl ) - Ka

ı.aınız mnl mlidllrıüği.\n e Urfa 
Defterdarlığı Muhasebe MıH. üril 
Atıf Bey tayin edilmiş, gelmiş 
•• vazif.,sine b 1 mı.ştır. 

SON OP ST A 

• 
LEKE ABE E 1 

e te uş r 
Mektep lhtiyacile Kıvranan Köy Halkı 
Nihayet rzusuna Muvaffak Oldu 

Naı.illi ( Hu
ıusi) - H cı· 
beyli köyU m a
rifi çok ıe-t·cn 
bir köydür. Mu .. 
1ıllimsix ve mek· 
tepıiz kalan köy• 
leri için ıene· 
!ere kaza ve 
vi layet merke-
zinde öğr2şn11ş· 
lar Ye nihayet 
köylerinde aneh 
t p aç tar mı ya 
muv ffak olmuf
lardır. Köylüler 
mektebin Jıer tlirlö nevakııımn 
ikmali için de köy sandığında 
toplanmış olan 50 lirayı mekt • 
be ermi,ler ayrıca yeni bir sınıf 
llAveai için • 100 lira kadar vari· 
dat getiren ah t palanmtluklar
dan müte ekkil- meranın bu e
neki varidntmı mektebe teberru 

Sinema Aç! ' ıyor Ve Gece 
Hayatı Başlayor 

Bitföı ( Hu u i ) - Kış bütün 
hususiyetleri ile başlamı~tır. K r 
yağıyor, ular donuyor ve her 
yerde mütemadiyen yakılacak 
eşya sabhyor. Şehrin sokak
lar ve pazarları odun ve kömUr 
) ıg nl ril dolu. 
Şehrin gece hayata baılamııtır. 

Bu ene çılacak yeni inema 
ile gece eğlenceleri bir kat d ha 
artmı olacaktır. Belediye de 
k hve ve gazinoların temizliğine 
itinaya, okak köpeklerini itl f 
başJ mı br. Kmk ve çatlak fin
can, bardak, tabak kull n n 
esnaf cezalandırılacaklardır. 

şehir' de 
Kaç kçılarla Jandrn1a Ara

sın da Mücadele Oldu 
\. ı ı ınşehir (Husu 1) - Buray 

3 aat mesafede bulunan Aliy 
köyfinde 35 kişilik müsellah bir 
kaça!.ç kafilesi ile 14 Uncu hu
dut taburu ikinci bölUk jandar· 
maları arasında bir saat devam 
eden iddetli bir mllcadelc ol· 
muştur. Bu mU ademede hüviyeti 
meçhul bir damın da ka ığından 
yaralandığı anlaşılmışt.Jr. 

Bu adam bir mOddct sonra 
ölmfiş, krıçukçı kafilesi CfY 1 rını 
bırakıp kaçmı t&r. Yakalan n e -
yalar 5 merkep, 4 k br, Ih t, 
elbi e denkleri, sigara kAğıdı, 
petrol, lacn, ipekli kum ş ve 
manifatura e ya ı dır, eşyal r e 
maktul Viranşehre getirilmişlerdir. 

İzmir' de 
Yeni Bir Gazete Çıkarıla

cağı Söylenmektedir 
f znıir ( Hus~ i } - Buradn 

Fetih, Mu ta fa Ali, Zey el Besim, 
lsmail Hakkı, Ethem Vns af 
Beyle rin müştereken bir gazete 
çı l .tr ıcaklara iÖylenmektedir. 
G ız •te mUstakil olacak ve "Ser· 
b<-.. t ' l ürk ,, adını taşıyacaktır. 
Ethem Vassaf Bey ce ıup viiı • 
yetJtrındo bir seyahat yaı HCnk 
ve yeni ga"Letenin oralarda re,•a
c nı te ınin edecelair. 

Nazilli' de de bir ınatLna ku-
rulmaktnd ır. Tesisatın hitammd u 
onr Nazilli'd,. " GUzei Yurt ., 

isimli bir ııa1ete çakarı! cakhr. 

Hacıb yH kUyU m•kt bl ıaıen f rı 

etmitlcrdir. ı 
Köy; ylb. haneden ibar ltir. 
Hacıbeyli mektebi, tek mu

allimilo b köylln çocutunu ıl· 
nesinde toplamıı, el ele veren 
m ktep ve köy heyeti clnr köy
lere okuma aevğiıinl •tılamı tar. 
Kı:ı ve erkek 75 kişilik gllndllz 

PULATLIDA - --
Koca ehmet 
Bir Harika 
Yaptı 

talebe1I, 50 kioi· J lik gece talebe i 
-J vardır. 

Hacıbeyli kö
yü; hav ve uyu 
ile me hıırdur. 
Varidatlı bir 
köydür. İncir, 
pamuk, vui pa
lamut, :ıeytin 

mah filleri var
dır. Ayrıca ko
yun d besle
nir ••. 

Burada, acno• 
de üç d fa göç 

yapılır. Bu köyde idadi me'ı.ur.~· 

bir muhtar vardır. Onun riyasc· 
tindeki çalışkan köy meclf i; 
mektep, au, yol işlerini 
yelle takip cdiyorl r. 
halla bütO ldSyll\ler 

olmahdır. 

ehemmi
Bu köy 
nUmun 

Nazilr'de 
Yeni Belediye Reisi Ete 

Narh Koydu 
Nazilli ( Husuıf) - Hu nıl v 

t hıl itlerinin çokluğu dolayıaile 
B lediye Reisliğinden iıtif eden 
eczacı Hüsnü Beyin yerin Reis· 
llğe Bahriye mntck itlerinden 
Şükrü Bey seçilmiştir. Y ni B 
1 diye Rei 1 ilk iş olarak et 
D rh koymı:ştur. * Naı:illi ( Hu usi ) - Aı;ıl· 
m ıı t karrllr eden orta mektebin 
der e ba lama bnzırlıld rm de
vam edilmektedir. Belediye mek
tebin zaruri masraflarını temin 
etmiştir. Deralere oym on be in
de baılonncaktır. 

. ' rzın e 
Bir Kredi Kooperatifi 

Teşekkül Etti 
Erzin, (Hususi) - ~urada 

teşelckül eden ziraat kredı koo· 
peratifi meclisi idare azal ığına 
Belediye reisi Halil Suphi, Ha an 
Ağa ımd İsmail, lbrabim Ağa 
zado Ahmet, Sarı kahya zade 
Mehmet, muallim Ü!<man Beyler, 
murakıpliğe de ziraat memuru Sa
dık, Kara Mustnfa zade Alımet 

, 8 yl r eçilmişlerdir. 
Öf n lkUzUnUn ., rıne geçere • 
60 dönUmlUK tarla•tn• •Ur n 

Koc M hmet 

Pul tir (Hususi) - Kuşçu kö
yünde Koca Mehmet isminde 
çok kuvvetli bir adam v rdır. 
0 Türk gibi kunetli" özUntın en 
c nlı mi ali olan Koca Mehm t 
fokir bir damdrr. Bu fakirlik 
Melımedin kunetini g3ıterme i 
için yeni bir esile daha doğur
mu tur:Geçenlordo Mebmedin çift 
6kiizlerinden birisi ölıntiştür. 
M hmedin öküz lmağa para ı 
yoktur, ökUz almadıkça d 
tok öküzle tarlayı sllı·t:· 
miyecek ve topraga mahsulünü 
atamıy caktır. M bmet bu ~ndişo 
ile bir :ı dilşünmliş vo mhnyet 
tek ökUıUnUn yanm kendi geç
miş \'e tam altmış dönüm tarlayı 
bu suretle UrmUşH\r. ÔkliıUn 
yanında koşulu olarak hırla sür~ 
mek kolay bir iş ıanılmamalıdır. 
60 dönUm tarlanın toprnğını 
öklize eş olarak bir yandan bir 
yan devirmek 9imdiye kader 
görUlmenıi , i idilmemiı bir kuv• 
vet nllrnun eidir Y kuvv t rek~
rud ur. 

· Erzinde Kuraklık 
Erzin, (Husuıl) - Burada ve 

civarımıı.du h 14 kuraklık de-
amn etmelttedir. Şimdiye kadar 

biç yağmur y ğmamıştır. Me\'simi 
geldiği baldo yağmurun başl ma· 
ma ı blUUn k z ncını ekinden 
beldeycm köylliyU endişeye dn
ıtırmUşllir, berek tli yağmurlar 
intizar edilmektedir. 

Ba ıkesi 'de 
13ir Şerir Yaralı Olarak 

Yakalandı 
Bahke ir, (Hususi) - Beş y 

evvel Balıke ir - Edremit yolunda 

bir ıoygunculuk vak' ı olmu 

v ıoygunculardan bir çoğu 
ynkalandığı h ide Ezin1i Mu tafa 
bir tUr!U tutulamnmıştı. 

Evvolki gün, Edremidin Hız ı r 
köyl\ civ. rında jandarmamıım 

pususuna diifen Mustafa ekiz 

yerinden y rah olarak elde 
edilmiştir. 

KAnnnuevvl 15 
:c -

Tarihi 1-:, kra 

Şimdi 
Yadırgagoruz I 

!-
Z man, neleri yftr Ye neleri 

ağyar etmez?.. Dl!aı, ıamur kllr· 
konnn y kaeını aım bir yelpaze 
gibi ense inde d Jgaf ndıran ibti
yarc bir zat, gelip geçenlerin 
gözlerini o sım kıll•r Ozerinde 
topluyor gibiydi. 

Bu kllrl kadml rnuıun ıırlın· 
da gayet tabii görünürken bir 
erkeğin enıe inde neden tuhnf
)aşıyor?.. Yahut, tarihimizin her 
ahifo inde i mi geçen kürk bu

gün bize ne eb ople y bnncı 
görllnllyor ı·.. Babnlarımızın, do
de!crimiıin eYe seve arın
dıkları bu hayvan postları, 
bu kıllı sakaları biz neden y -
dırgnyoruz? f~te ıaman d nilcn 
inkilfip anne inin bntnn sihri, 
bUtUn hUneri ve bUtlln kudreti 
buradadır. O, diinle bugün ve 

buglinlo yarıu ara ında böyl• 
düıUnce nyrıhğı, sevgi ayrıhğı, 
tollkki ayrılığı yaratarak her 
devre baıka bir ima çizer 1 

Şimdi kadınlar için bir Uı 

~ayıp ta erkek ıırbn ykırı dllı· 
tnğüne ıınhlp olduğumuz klirk, 
vaktile re mi elbi eden 1Byılırdı, 

bir nevi Uniform m vkiinde b~ 
luourdu. Zam nnmzd ki k rf 
kostOmlerdeki sırmalar, na ıl rUt· 
belerin derece1erinl gCSıteriyorsa 
kürkler de bir vakitler cinslerine, 
ıekillerine glSre ayni İf reti v rir
lerdi, ıarmdıkları viicuduo içtim 1 
derecesini göıterirlerdf, 

Bir kere " rical " den &.yıl
mak için mutlaka pndiıah huı.u
rund ırtına kUrk giydirilmlt 
olmak f rttı. Saru.anılar, vezirler 
" crkAn kiirkfi ,,, ş yhUli lamlu 
" fervei beyzA ,, denilen beya• 
kürk, bUyiik bocalar kibar mll· 
derri ler 11 muvahhidi ,, dlı kürk 
giyerlerdi. 

KUrk cinsleri, yani e iri üni
forma} r bu iki Uç çeşitten ibaret 
değildi. San çuhaya kaplı ırf 

ı mur, şahya sarılı kakım, samur 
kontoş, kubur paçn amur, çuhalı 
kontoş, !rnbur samur, ırt amur. 
bol yenli samur, ser sera kaplı 
amur, erkan paça, luruncu ç.uhab 

paça, kubur yeni, bol yenli, ade 
kontoş, dört yenli, nğır sırt, bol 
yenli ve yeşil çuhalı eırf samur, 
serhatli, karsak, kakım, incap, 
ferace, meYsim, miltan, naka. 
l1stlük kürkleri vardı . 

BabıAlide, kethud oda , re
ısUlkUttap odası kadar " kürk 
odası ,, nın da kıynıeti bulun ırdu. 
Sefirlere, ecı1ebi murahhaelnrn v• 
hatırh misafirlere kUrk ikr m 

dilirdi. 
KUrk, iktısat aleminde dt bü

ylik rol oanardı. f stanlda beş yilz 
kUrkçll dükk•nı vardı. Bunlnrm 
k hyalart, müfettişleri ve airderl 
mevcut olup ı rayda d bir 
KlirkçUbaşıhk memuriyeti ilıdaa 
ve idame edilmişti. 

Evet, kürk hayatımıza bu ka· 
dar karışm ı şh. A kerl, ilmı vo 
mülki memurlurla saray adamları 
boşların~ giydikleri kavl~kla da ka· 
larına al<l ı klan ldlrlcten eç. ebi· 
lirlerdi. Türkçesı v ktile l. ıirke 
itibar olunurdu. Nitekim Nac:rnttin 
Hoc merhum da, ilkin kovu l uğu 
bir ziyafete, kurk giyip gittı . ten 
sonra kabul olunma ı ü ze ine: 
" Buyur kiirküm buyur! ., dı) ~rek 

devrin Lu hu~u'.iİy tinı tespit 
eylemişıir. 

Ne k ,dar gaript ir ki biz işte 

bu tarihi dostumuzu, znv. Ilı kül"" 
kti bugün y dırg uy oruı.. Ç inkl\ 
r.arnan, onu gözilmlıı.e tuhaf gös
ter~cek kadar degışıniıtir. 

trt. T. 



15 K · nunuf'V' el -
Siyaset Alemi l BABİC:I TILGBArLAB 

Fransa Kabinesi Düştü 
Amerika'ga 
Verilecek 
Avrupa Parası 

Bugün İna-lltere, FranH, İhl~a 
hüküınetlerile diter bir kmm Av-upa 
dev.etleri Amerikaya harpten kalan 
horçlarının talc ıitiAı verecekler. Bu 
Y•denin gelmeıi mllnaıebetlle bu 
devletlerle Amerika arasında cer ... 
J•ıı eden müukerclerde11 Son Polta 
kuHerl de haberdardırlar. Verilecek 
pualardan do'ayı A.rupanın iklıaadi 
hünyeainin aarıı acağını ileri ıürerek 
bu devletler vadenin daha geriye 
atılmasına latediler. Bir kıımı İH 
Almanyanan tamirat borcundan affe• 
dilmeıl ile vuiyetlerlnin miltkUllet· 
tij'inl ıöyJcôller ve borçlarını vere
lb yecek halde olduklarını bildirdi· 
ı.r. Amerika, bunu, bir pr<.'nıip rae• 
aetui yaptı ve ret ceYabı Yerdi: 

Bu Sukutun Sebebi, M. Heriyonun Harp 
Borçlarını Vermiye Taraftar Olmasıdır 

- Ya verirıııinl• nya lflb ilin 
ederıinlı. 

Amerika dütilnüyor ki AYrupa 
devletleri ıillhlaıuyorlar. Siliblar 
için para buluyorlar da borç için 
pera bulamıyorlar mı? Onu, borçlu 
lar hakkında a'manıızhta H'Ykeden 
ae~cp budur. 

Si nıdi ıelellm verilecek para 
1rıiktarın•: 
Borçlu Reaölmal Fai• YekGn 

dolar dolar 
nglllere 

Frarıııa 
30,00D,000 65, 500, 000 

19,262,000 
95,000,000 
19,262,000 

l'Pe çlka 2,125,000 2,125,000 
it ly.1 1,245'000 1,245,000 
Lel l•t110 J,357,000 3,<171,000 4,428,000 
Ç~ko•la· 1500,000 1,500,000 
Yakf 
E.tonya 111,000 2\5,000 356,000 
Flıılııııdlya 5S,O~ 128,000 186,000 
Lelonya 46,000 103,000 149,000 
Macarletan 12,000 29,000 41,000 

33,08.f,000 91,850,000 12..1,93t,000 
Bunun haricinde Yunanistan 

beheri 130 bin dolar tutan Hd tak· 
aitı iki bu~uk Hne müddetle tehir 
etıııiıtir. 

Leh 'at n, Estonya 'Ye Letony.a 
ha ü netleri 1932 de vadHl i'elen 
,. .. ılmal için ınoratoryom ilin etmit·. 
tir. Maamafih vadesi 2elen yeni 
borç için y·oe kıamen mor"tor7om 
llanana hakları vardır. 

Çek oı ovakya 1943 den evvel 
hech•ngl bir rnoratoryom ilin ede· 
•iyecektir. ÇilnkU muknveleai o 
.-kıldedir. Beiçika henlla karar
aızd1r. 

15 klnunueYHI borç vadesi, lıte 
lıtu paral.rın Amerik ya verilmuinl 
lc:ap ettiriyor. - ::iılr-0;t \ ,, 

ltalyada Yugoslavya Aleyhinde 
Bir Nümayiş 

Roma, 14 - Yugoatnlaran İtalya 
aleyhindeki hareketlerini pro.eato 
et ı,ck tıtiyen i'enç f atiıt taleb• 
DIÜhim bir nümayiı yapmı,lardır. 
Talebe Oç aündenberl poliı 'Ye asker 
kuvveti tuafından muhafaza edılen 
Yugoıla•ya S.:farethanui meydanına 
faklatamamıtlardır. Talebe VeHdlk 
me}danmda Muıolinı'yl alkışl•mıı, 
Muıolini Trasrir hareketinin ula 
•nı tulmıyacağanı aöylemitlir. Fra n11:& 

Sefarethanesi de muhafan altındadır. 

Pariı 14- Fl'an1aa1R Amerika· 
ya olan laarp borçlarının tediyesi 
lehinde olan M. Heriyo bllkQmeti, 
rarlemento da ekaliyette kalarak 
dUtmllıtllr: 

Parlementoda borçlar mHele· 
ıi müzakere edilirken bUyllk bir 
sllktın vardı. Evv~ıı hnkünıet 
noktainuarım anlattı. Sarih ıu
rette borç verilmeıi lehinde idi. 

M. Oriyol bu tezin aleyhinde 
bulundu ve mltzakerat hararetlen
di. M. Heriyo ceYap vererek, 
kendiıinl devirmiye umedenlerin 
Fransayı yalnız bırakmak ve onu 
lngiliz teaanOdOnden mahrum et· 
mek istediklerini ıöylemiı, lngi
liz teaanUdtlnlln eheonmiyetinden 
babaetmiı, bu teaanUdOn 480 mil
yon için tahrip edilemiyecejini 
mOdafaa etmittir. M. Heriyo de
miftir ki: 

" - Halkm heyecanana takdir 
ediyorum. Fakat kararım kat'idir. 
Umumi menfaata hizmet eden 
bir noktainazarı mlldafaa ediy<>'" 
rum. Memleketin imzasını kur· 
armak için halisane çalııan bir 

kimseye karşı rahim davranaca· 
ğmızı ümit ediyorum." 

Heriyo ve nuırlar meclisi ter
ketmişler ve reye mUracaat edil· 
miştir, neticed• M. Heriyo ekal· 
liyette kalarak sukut etmiıtir. 
Soayalistler hUkOmet aleyhinde 
rey vermitf ir. 

HUkümetin devrilmeslni intaç 
eden rey, M. Heriyonun tahıiye· 
tini, df"ğil, Amerika hllkfımetinin 
talebini istihdaf etmektedir, bu 
talebin kartı•ında efkArı umaml
yenin tidetli infialini aöıter
mektedir. 

Borçların, umumi bir konf~
ran11n içtimaına intizaren tehı~ 
edileceği ıeklindeki karar ıurelı 
Vaıington hUktimetine bildiril· 
miıtir. 

lngllt•r• Ödlyor 

Londra 14 - f ngittere ile 
Amerika arasında ihtillf kalma· 
mıştır. Amerıkalılarm lngillerenin 
teklif ettigi tediye ıeklini kabul 
ettikleri zannedilmektedir. 

elçlka Ödemlyecek 
Brüksel 14 - Belçika 15 KA· 

TEFRİKA NUMARASI: 22 

• • 
CEPBE GERiSi 

" M l L L 1 R O M A N ,, 
Muharriri : Barlıan Cahit 

Genç Erkanıharp zarfı kapa· belki eo gUzel kadaoı olan bu 
Jıp ıraraona •ermişti ki kapı vu.. nefiı mahlliku gündüz gözile 
rutdu. ve derin bir sevinçle eeyrediyor· 

- Bite! du. Vücudunun her parçaıı itina 
Yavaıça aralanan kapıdan bir ile elden çıkmıt bir san'at eıe· 

cift yeıil i öz görllndU. rine benziyen bu kadın et •e 
- O, Ziıkal kemikten ancak bukadar mtı-
Şeker zadenin metreal güzel kemmel bir mahlOk yaradılabi-

Polonez içeri girdi. Binbııı Faruk leceğine hükmediyordu. 
bir ıece evvelki alemin ntıfiı kah- Taze, doru penbe bir renıl 
ramanını llmit etmediği bir ıa· vardı. Kıvnm kıvrım kumral ıaç· 
•anda karıısında görOnce tafıF- ları IUle inle yanaklarının penb~ 
aı~tı. Onu ateıli bir heyecanla liğine karıııyordu. Çekik, az 
kar,ıladı. kalan kıaa kaı'arının altında bir 

Ziıka buglln Şeker zadenin çift iri göz kıvırcık kirpiklerinin 
bir it için Hamburga hareket aru•ndan hareli bir deniz par-
eltiğini anlattıktan sonra erkek· çata gibi görünüyordu. 
lerı dell eden bir tebe11ilmle ili· Bin batı Faruk ihtiyar1ız bir 
ve etti: bl\kftlftıle ıiskanan dizlerinin öon-

- Belki yalnız can.naz aıkılar ne iliıti. Şimdi batı genç kadı· 
diye aeldimf nıa dizlerine dayanmııtı. Ve ma-

- Çok nazikainiı n o kadar Yİ ip~k tuvaletinin altından ba-
4a güzel 1 yılhca bir koku, eritici bir aıcak-

Vizon kllrkllnll omu•larından hk ••ı.ıyordu. 
lalaa W..bqa Faruk ( Bwliııa ) ia - Zi•ka, •• i W..laia i 

1 
Sabık Alınauya İm

paratoru Vilbelm, Fele
menk'te Dorn ıatoaunda 
ikamet etmektedir. Ge
çen gün elinde bir kama 
bulunan bir eorserinin 
tatonnn bahçeaıııde glly· 
rı tabıi h:ı.raketlerle 
dolqtığını görmCitler ve 
tevkif etmiılerdir. Bu 
meçhul tahsın sabık 
Kaysere kartı ıuik&Bt 
yapmak istiyen bir ı1.dam 
olduğu zannı haall olnıu • 
tu.Fakat Zabıta merkum 
hakkında ınltı bir tahki
kat neticesinde, bu ada
mın aklından zoru oldu· 
tu kanaatındadır. Hu 
serseri hudut harici 
edilmittır. 

Sabık Kayser ara sıra 
isminin ıu voya bu vo ile 
ile · g. 7.olelerd görtın
mC1kte olmas111ıı ragmen 
Fe emeıık'te gayet sakin 
bir hap.t ) :ı,aruaktıı, 
nııı.nıar b tekmil Alman 
gaz •e erini otirterek 
okuıııl\k suretıle ınomle· 

ket l nlll.rn ını da uza -
tan ol un muhafaza tt ne tedlr. 

Sabık K•r•er 

Lehistan Komünistleri 
Makôm Oldular 

Poznan, 14 - Aıkert mah
keme, komlniad.ik propagaada .. 
yapbklanado · doı.tya zan altına 
alınan kimaelerin muhakemesini 

nunuevvel takıitini 6demiy"cek· 
tir. Kabine iıdifasını vermiştir. 

Hover'I lttlh•m Edlyor1•r 

Nuyork 14 - Sabık Reisi
cllmhur M. Hoverin ittibam edil· 
mesi hakkında verilen takrir 8 
reye karıı 36 r~yle reddedilmiş
tir. Tan gazeteııne göre M. Hover 
harp borçlarının yeniden tetki
kini istemiı, bu fikri Reiscllmbur 
M. Ruzvelt de kabul etmiıtir. 

HerJyo Tekrar Oellyormu? 

Pariı 14 - Heriyo kabinesi 

iki el genç erkim harbin ba· 
ımda dolath· 

_ Ya ıen. nekadar sevimli! 
Binbaıı Faruk bugUnU kendine 

verdiği için genç kadana teıekkllr 

ediyordu. 
O cevap verdi: 
Şeker ıade bellıı:i yarm da 

gelmiyecek. Eğer itin yoksa iki 
sıUn una Berlini gezdireyim. 

Çok teıekkllr ederim. 
Hatta iıteraen Berlinden 

baıka bir yere gideriz. 
_ Mllkemmel I Programı na 

çiz. 
Ziıka, birdenbire batırma 

ıelmit gibi ellerini çırptc 
- Oh, en iyiai (Kiyel)e kadar 

sıidelim. Denizi ıGreceiim ıeldl. 
- BraYo. Benim de Gylel 
Ziıka birdenbire durdu. Ka.

ları çatılar tibi oldu. 
- Amma oraıı da harp man· 

takası. Ecnebileri ıokmayorlar. 
Ben Ruı tab'aııyun. 

Binb•ı• Faruk genç kadının 
teeHUrOne dayanamadı: 

- Hiç ehemmiyeti yok, dedi. 
Yanımda olduktan ıoaral 

En ileri aiperlere kadar gir· 
mek için umumi karuı&hıa 
kndiıinı Yerdiği aallhiyet genç 
erkanı harbe bl~• Wr fwut 

bitirmiı ve kararanı tebliğ et
miıtir. Maznunlardan ikili 6, biri 4 
aene ve difer iki•i 3 aene 6 ay bapia 
cezasına mahk6m edilmitlerdir. 

lehinde rey veren 187 meb'usun 

137 ıi Radikal ıoıyaliıttir. Reiıi· 
cümhur, Heriyonun iıtifaaını ka· 

bul etmiı ve kendiıine teıekkllr 

etmiıtir. ReiıicUmhur M. L6br6n 

istitarelerine bqlalJl1'br. Reiıi

cnmhurun fU dakikaya kadar fi
kir daniıtığı nnfnılO •e aellbiyetll 

zevat M. Heriyonun tekrar ka· 
bineyi teıkil etmesini tavıiye et
mişlerdir. 

kazandırmııtı. 

Ziıka o kadar memnun olduki 
kollarını genç erkAnı harbın boy• 
nuna dolayarak uzun uzun saç· 
lar nı öptü. 

Gezinti programı ba:ıırlan
mışh. 

Öğle yemeğini beraber otelde 
yiyecekler. iki trenile ( Kiyel ) • 
hareket edecekler "Ye 6bllr gOn 
sabah poıtasile dönecekler. 

Ziska: 
- Çok iyi bu, dedi, hazır 

oraya gitmiıken ben de kuzenimi 
röı ftrüm... Ve hemen llAve etti: 

- Bana orada yarım saat 
müsaade edersin deiil mi? ... 

Alman donanmuırun hareket 
merkezi olan ( Kiyel ) ııkı bir 
kontrol altında idi. Bilhaua lnıi
liz caıuı teşkilltma karı• pek 
kutkulu hareket eden Alman 
iıtlhbarat daireıi ( Kiyel ) m.n
takuına fevkalAde ehemmiyet 
•eriyordu. 

Binbap Faruk bu dikkati 
lıemen her noktada ıeziyordu. 
Hatta ken diıf bile Oıeriodeki 
o mftbim vealkalara ratmen ade
ta ıllpbeli bil' sı6zle takip edil· 
dijini aalam1ttı. 

Şehirde. nlatı• keriade 

Sayfa , 

Gönül işleri 

Masum 
Bir Aşk 
Hikayesi 

" On sekiz ya9mdayım. Bir 
buçuk sene evvel kendimden beı 
yaı bilyUk bir gençle tanıştım. 
Her glln buluşuyor ve kardeı 
gibi konuıuyorduk. Bir mllddet 
sonra iı için baıka bir yere gitti. 
Yine mektuplaştık. lıtanbu)a gel
diği zaman bakıılarında değişiklik 
vardı. Bu mOddet urfında mu· 
ayyen günlerde ıokağa çıktığım 
zaman yanımdan geliyor ve affet 
diyordu. Nihayet bar.,tık, mOte-
aklben hareketleri de değiıtL 
Bir puarteai buluıtuk. Göı:lcrinde 
yqlar glrdilm. Birkaç illa ıonra 
grip olmuttu. 

Erteai •I• gittiğini gördlm. 
lki glln ıonra biı de Mersine ani 
olarak hareket ettik. Bil' ay aonra 
gelince ondan mektup aldım. · 
Tarih eıki idi.. latanbul'da kalda
tını ya11yordu, birkaç gün aonra 
baata olduğunu, bir hafta ıonra da 
6ldDiOnD iıittim. O dakikada 
6lmediğime bili hayretteyim. 
Onu çok aevdiğiml anladım. Ne 
yapayım onu na11l unutayım. 
Hastalık zamanına ait hiç bir 
fikrim yok. Bir de beni seviyor 
mıydı, bunu da bilmiyorum. Siz 
ne derainiL B .._ krıye 

Bu mektubu; karilerime bu 
zamanda nadır teaadilf edilir 
masum bir qk hiklyeıi dinletmek 
için naklettim. lkiıi de birbirini 
en derin en samimi bir aıkla 
aeviyor, fakat aevgile~ini ne . ~iri
birlerine, ne de kendılerine ıtıraf 
edemiyorlar, evet o kadar temiz, 
o kadu mukaddeı bir ıey gibi 
tutuyorlar. 

Bugün böyle aıklara pek 
teaadnf olunmıyor. Zaten bukadar 
derin Te deruni olduğu için 
de kolay unutalmıyor. 

HA'" ı r :yzg 

lran lngiltereye Cevabım Verdi 
Londr a 14 - Anılo - PerayH 

Petrol ŞirlretJnin llıaaı meHleaiae 
ait lnıili• notaaına İna'ın ce11abı bu 
aabah Londn'ya l'•lmittir. 

Tahran bGldhnetl cenbında La 
Hey ad"ld dinnını ar.adaki lbtilifı 
halle aallhlyettar addetmeditini •e 
ihtiyari maddenin mHeleye tatbik 
edilemiyeceğlni bildirmektedir. 

lranda Çiçek Hastahğı Var 
Tah an 14 - Burada ç·çek has-, d T . ' 

tahtı sari bir tekilde ır. ••rınıeY· 
nldenberl 422 nk'a olmuf, 258 kiti 
ö mü.tür. 

(Krunprinı) oteline indiler. Bunu 
da (Ziıka) ıöylemişti. 

Şehir hemen bqtaobaıa bah
riye üniformaaile doluydu. 

Husuat bir odada yemek ye

diler. 
Baltık karlı bAvada çok sertti. 

Azgın deniz limandaki harp ırer 
milerini yemek, yutmak iıter 
gibi bordalarına vurup vurup 
köpürüyordu. 

Sıcak odada, çiçekli maıaoıa 
6nUnde bu manzarayı yudum 
yudum 9arap içerek Hyrettiler. 

Yemekten sonra Ziaka kuıe
nilll 16r.nek için yarım ıaat mO
ıaade i .. tedi •• kuzene hediye 
olarak Berlinden ietirdiii ince 
uzun bir paketi alarak çıkb. 

Bu ziyaret genç kadmm aly
lediği aaatten ~ok uzun ıOrdl. 
iki saat ıonra d6ndiljil zaman 
kucak doluıu itizarlar içinde 
boynuna atılda: 

- Onu 6yle göreceğım ıel
nıitli ki.. Haata ım11 za•alh-. 

Beni affettin değil mi? 
Onu beklemek ıçın büyDk 

salondaki bütün gazeteleri ilAn
lanna kadar okuyup bihren bir.-
batı Faruk ııkmt.sına derhal 
unutuvermifti. 



:f . Dünia 'Hôd~loi t 
Çekoslovakga'da 
Bir Casusluk 
Meselesi 

Çekoslovak ıabıta11 Çekoslo

30 dan 
fazla 

Tnkf/at 

vak ordu ve ikta
sadl mlleueaeleri 
aleyhine mlltevec
cih ıeniş ıebe-

keli bir casusluju meydana 
çıkarmııbr. Bu casualuğu yapan
lar, verilen malGmata aCSre, Sa.
yet hnkümeli heaabma hareket 
ediyor ve Berlindeki komünist 
merkezinden talimat alıyorlardı. 
Meselenin meydana ~kmua. Pil
ıendeki çelik •• demir unayü 
fabrikalarında çalıpn iki amele
nin tlpheli yaziyetindea ileri 
gelmiştir. Bu ameleler teYklf 
edildikten •onra Moıkondan 
gelen bir Alman tevkif edilmit. 
bunlar1n tevkifini diğer bet kiti
nin ,akalaamuı takip etmipir. 
Bu caauluk meseleaile aJakaclar 
olarak birtakım Çek ubitleri de 
tevlclf edilmiftir. Bualann arum
da birtakım yUksek rlltbeli u
bitlerin meYCut bulunduğu iddia 
edilmipe de, htlk6met bu fBJİa
ları tekzip etmiıtir. itte alikadar 
olan ÇekosloYak komünist partiıi 
aleyhinde de takibat yapılmakta· 
dır. Meıelenin aldığı ehemmiyet
ten dolayı . yeı.i yeni tevkifler 
beklenmektedir. Şimdiye kadar 
yakalanan mazouolarm miktan 
otuzdan fazladır. 

JI.. 
Belçikada wkua geldiği iddia 

Görilndn olunan bir lıAdia, 
memleket hallnnı 

Hagal derin bir tesir 
albnda bırakmıfbr. Bu laadiae, 
iki k&çftk mektep çocutuna be
yaz elbiseli, kemeriuden mavi 
1111dar fııluraa, batının etrafı albn 
haleli bir kadının glrlameaidir.Bel
çika gazeteleri, bu 1aayalhı Mery .. 
oldatunu beyan etmektededirl•. 

• Vak'a flyle olmUftur. Mektebe 
deYam edea çocuklar alqam 
Dzeri e'flerine d&nerlerken be1u 
elbiseli Ye bulutlarm Bzeıiude yil
rlmekte olduğa bimiai •erea bir 
mahluk ıarmtlı •• riya ıayıl 
ihtiyari birdenbire çlkerelr dua 
etmeye baılamıılar. Sonra hldi-
1eyi evlerine gelip aalatm•flar. 
Bittabi evveli kimıe lna•mak 
İltememif. Birkaç defa, çocuklu, 
bu haJali g&rdDklerini a&yledik· 
leri yere getirilmiıler Ye her de
faS1nda •JBi hayali glrdOklerinf 
iddia etmi11er. Çocuklar biribirin
den ayrılarak g6rdllkleri hayalin 
kıyafeti hakkında •orguya çekiJ.. 
mitler, tamamen biribirine muta• 
b·ll cevaplar aha11lar. Meıele 
aleYlenmİf ve bet doktor çocuk· 
lan ayrı ayn hem muayene, hem 
iaticvap etmiı. Netice ayni çık

mıf. 

Bam fen adamlan bu hldise
nln "mtlıterek hayal g&rme" 
olduğunu iddia etmektedirler. 
Fakat fen, bu nevi hldisel'I 
kaydetmiş iıede çocuklarda 
buna benzer bir halet kaydedil· 
miş değildir. Onun için herkes 
hayrettedirler. Fakat mutaasıp 
ketolilder, fırsatı ganimet bilerek 
Meryemin g6rUndüğu iddiasile 
vaziyeti istiımar eylemektedirler. 

)$. 

lngiliz K·ralı Beşinci Jorj, in· 

/ngilızler giliz Harbiye Na· 
Ve Bıyık zırı vasıtasile or-
Mesttl 0 si duya hitaben bir 

tebliğte bulunmu,tur. Bu tebliğ 
· · · emir mahiyetinde değildir. 

~ bir temenniden ibarettir. 
ıralı arzu ediyorki asker 

Dtiny;ada o·top BitCnler~: -----
Dünyanın En Eski DemQkı:-asisi V ~ 

Garip Muhafazakirlı~ı 

Kini ,,. Klra119 .. m .. ıtetlerUe beraber mecll•• gellrferken 
lnıfliz Demokruisl, dllnyanıa ı mahzuru da hem eeılerfn fena 

ea eski bir mlleueaesidir. Onu f qitilmesi hem de IOD derece c' ar 
temail eden parlamento, bo iade- 1 1 . .& olmaı dır. Çok defa birlikte top-
mine ratmen meruim itibarile -,, lanmıya mecbur olan lortlar ve 
diinyanın en muhafazaklr ve avam kamaran azası pek fena 
anaae aever bir cemiJetidir. Bu vazi1ette ~alırlar. Bu gibi lç!i-
mubafazaklrhğa riayet, lngiltere mal~da ilk evvel kıral ile 
de, adeta, kudıi bir mahi et .ıralıçe tahtlarına geçerler. 
al arl • Y Tabllann etrafındaki basa• 

ır, P ameatoya aç...rya gıden maklarda da aaray erklnı 
kıral arabuı alb b .. • ta afı 

• . • eygır r n- ile memurlar mevkJ alırlar. 
dan çekilır. Bu arabanın etrafın-- Bundan ıonra lortlar kamara• 

-
Kari Mektuplan 

- - -- ----
Taksitle 
Ödenmek Üzere 
Alınan Emval 

Bedelleri aekiz taksitte ide• 
.. k l&en evvelce hazinedea 
aL11a11 maHar o zaman mubammea 
lay.etima 4 • 5 misli fula•il• 
ahnmqb. Bu ylizden tabitlerl 
ldenemecli. Borcun 6denmeal içia 

1773 numaralı kanunla teıbillt 
ıa.terilmif iae de HD buhranlı 

'fUİyetler yine Bdemelr lmkAnıni 
bll'akmacla ve bu teıhillttea iıtl
fade edilemedL Şimdi mnterakim 
tabitlerin alınması için eylerimla 
lcrap YWilmektedir. M&beccel 
•Wmetimizia ba borçlann Jirml 
1e11ede Te faizıiz &denmeıine, 
m&badil bonolarının da borç mae 

kabilinde kabul edilmesine ml
aaade etme8nl ve icranm tehiri 
lPa al&kadarlara emir nrilmeılnl 
rica ederi&. 

Kalada 300 1Hwtha aaauaa 
Derriı oğla Mehmet Şlllra 

Çanakkale'de Sandal ücretleri 
Çanakkale aandalcılan nalDI-

• Ali Rıza imzasile g&nderilea 
mektupta, Çanakkalede gemiler
den ıehre yolcu t11mırkea fazla 
para alınmadığı, tatbik edilen 
tarifenin lktaıat Vekiletince ma-

aaddak tarife olduğu ve ba tarife 
mucibince yolculardan ıllndlla1erl 

ohuc, geceleri (50) kurut alıodıja 
yazılmaktadır. 

da Jaya olarak Jlrllyea birtakım reisinin kaqıaına aiyah kalkan 
ıarfp kıyafetli adamlar Yardırld tanlyHI iaai nrile11 adamla r ]ı 
elleri teberli, bqlan misferJidir. kırmızı ejder denilen phıa dild· Cevaplanmız 

Parlamentonun açıllfl, denile- lirler. Lortlar karamaıı reisi bu 
bilir ki, her ıene meb'llllar ara• zab, içtima halinde bulunan lort- .._ ___________ __. 

11Dda ıarip bir kapmaca yarqma lar namına avam kamara11m ... 
Tulle Yerir. Çllakll lagiü parla- lona davete memur eder. Derhal 
meato1UDda ıtOO kiti içia ot.1ra- Kıral ,,. araaaaı iki kanatlı kapı açılır " bu adam 
cak ,er balunmuaaa mukabil bu kapıdan çıkar, gider. Bir 
bGıOa meb'mlana adedi 615 cUı Kadir ıecui ruimesinde buır mtlddet IODl'a ••det eltili zaman 
Onun içindirki oturmayı ıeYe~ bulunmak için g6odlzden ıeUp •d~•mt. kab:ı•!°'k b"aza11nın y~palatln 

b• yemetinl eamiin içinde yemesi ave ı uyu ır memnunıye e 
me aılar bir an evve! yer kap- , ıibL.. kabul ettijini bildirir. Bunun 
mak " ba yer Gzennde taaar- : Bu ıuretle erkea daft&nıpta tlaerino btltlln kapılar açılır ve 
raftanm temill etmek için adeta ~ mllnaaip bir yer temin edemiyerr esasen balık istifini andırma a-
kotuıarlar. ler ayakta kalmıya ye sui gayet lona bu defa meb'ualu dahil 

lngiliz parlamentoıu, açılma fena duyulan reisten çok uzakta· olurlar. Her taraf kımaldanamı-
gthaDnlln bir gece evvelinden, bulanmaya mecbur olurlar. yacak bir hale gelmittir. itte bu 
tam gece yanaı kUşat edilir. Bu mOoasebetle ~lft:erek ıırada kıral ayağa kalkar Ye •ac-
fçtima ..ıonunda b&yllk bir uat : bahislerin tutulduju da girOltlr. ma,. nutkun okur. Fakat ba-
yardır. Bu aaat on ikiyi plar ı Bu bahialer, meb'uelardaa hangi- rada, kıyafet meaelaiain de mi-
çalmaz parlamentonun kapılan !erinin Uk enel yerlerini ftgal him bir mevkii qrcbr. 
açılır Ye kap1larsn dlfında bek- edebileceklerine dairdir. Geçen Muhafazaklr •• liberal asa 
liyen meb'ualar içtima •aloauna ıene, yiaıe böyle bir bahi• tutul- ıiyah elbiae giydikleri halde ka-
htıeum ederek yer kap1tırw •• muı ye kapdarın açılma aaati 7afet ruimesine ehemmiyet Yer-
yerJerine bir defa yerleıtikten olaa on ikiden 10 uaiy• IODl'a mediklerine ipret olak tlzerem 
ıonra erteal gtln &ğleyin nihayet . yerini ifgal eden lakoçJalı bir amele meb'oılar açık renk ko .. 
bulan açılma r&1imesinia neticeain· meb'uı birihci gelmiştL Maamafih tlim va ıarı ayakkabdarla gelir-
den enel •alonu terk etmezler. ııırasına dikkat etmek llzımdır ler. Fakat ekseriyet re1mt loya-
Orada yer ve orada uyurlar. . ki meb'uıların bu yer kapııma fetlerle gelirler. 
Tıpkt, baza camilerde halkı mllaabakU1nda, fırka reislerinin Fakat ekıerlyet •• reıml kıya• 0 

ve ileri gelenlerinia 1erlerine do- fetlerde olduğa ıçm mecliaia 
tebauı bayık bırakaınlar. Te--..--.... --= kunulmu. meyli de, ba mt'etle, manzarua-
niıinin mahiyeti bmıdaa ibarettir. Ayni samanda bu nlonan bir na bir bakıfta aalqalabilir. 
Bu mlloaıebetle vatile okuyup da 
timdi hatırladığımız bıyık mese
lesine dair bazı malGmab kay
dedelim: 

Bazı Avrupa orduları, bundan 
takriben bir buçuk asra yakın 
bir zaman evvel biyıklara kozma
tik aürülmeıini ve bıyıkların ak
rep kuyruğu teklinde bükölme
sini meoetmiıtir. Siviller ıçın 
bıyık meseleli, epeyce eski za• 
mandan başlar. Hatta bir ara, 
Pariste, hizmetçi ve ıarsonlar.n 
bıyıklarını kesmeleri mevzuu bah-
ıolmuş ve bu san'at erbabı grev 
yapmaya teşebbns etmişlerdi. Bı
yık kesmek, bizde bttrp için 'e 
ve bilhassa harpta 'l sonra taammtm 
etmiştir. Harptan evvel pek az 
bıyık kesen vardı. Çünkü, bir
çokları, b1yık taşımayı bir nevi 
erkeklik alemeti ve namuık4rlık 
timsali telAkkı ~diyorlardı. Fakat 
bu telAkka, buglln artık deiiımiıtir 

Boykotaj Edilen Heykel 
Cihan bar- \ 

bini kazanan· ~ 

!ardan biri de 
Klemanıo dur. 
Bunu F ranıım
lar da bilirler 
ve ona niha
yetsiz minnet 
beslerler. Fa
kat FraD81sla-
rın garip bir 
ldeUeri var-
dırı Büyük 
adamlarım ça• 
buk unuturlar. 
Fransayı kurtaran Klamanıo da harp biter bitmez unutuldu ve Ocra 
bir köşede aldü. Şimdi namma bir heykel yaptılar. Fakat heykeli 
ilmi ile, hiameti ile mıa .. sib olmayan bir yere diktiler. Ba sebe • 
aileli heykele karp bo7kotaj illa ettiler, sırmı,. bile ıitmiyorlar. 

Aakarada Ekrem Be1e: 

- Mektubannn maauım 
uhJamachk, dercetmekte ... 
zuraz. 

Yaylikiye Resmi 

Hükumet Kaldmlmamnı 
istedi 

Ankara, 13 (Husul) - H8-
k6met Mediaten Orman Nlzamna-

mesinin on alhna maddeli mu
cibiuce ahnacak yay:lkiye re .. 
muua llguana dair kuanua 
tefairini iatemittir. 

Türk İnkilibı 
ltaıyaa Amirallerinden M. 

Goido Milaneti inkiiAbımıa hak· 

landa bir eser yazmıya karar 
vermif ye bu hasuata tetkikat 
yapmak üzere dön ıehrimize 
gelmiıtir. 

····ı 
t-llAnın t l}k si" ınt satırı gazete, · ıı 

metin yazısile vasati 4 kelime 1 r. 
2 - Ayni yazının 2 sa.im t santim 1 r. 
3-Daha kalın ve daha ince yaz r 

santim ile hesap edilir. 
4-Sayfasına göre ilanlar &f&gı 

fiatlere tabidir: 

Sav fa f!nnHm -1 inci 4JtJ 

2 c 2SO 
3 c 200 
4·& c 100 

Diğer sa.yfa.la.rda &O 
Soıı •aylı.da. 20 

• • 

• 
• 

• 
• 



·OCUK SAYFASI 
A.üçüktere Hikaye 

Tavşanın Hilesi 
Eir %imanlar bllyl\k bir çv• 

raklık oluıuştu. Ormanda bir fil 
ıürl\ıü, sı.:suı kalmıştı. Su bulmak 
için her tarafa ba~ vurdular, ni· 
h:ıyet bir kırda bir kuyu buldu· 
lar.. fakat bu kuyunun etrafında 
bir tav.şan sürüsO yaşardJ. FiHer 
bu kuyudan su lçmiyo gittikçe, 
tavşaniarm bir kaçını yerlerdi. 
F l:lkat birgüu mesele okadar 
ehemmiyet aldı ki, tavıaolar top
lanup bunu konuımıya mecbur 
oldular. Birçok ınfinakaıalardan 
ıcnra, ihtiyar bir tavş.m söz aldı, 
filleri ku)rudan uzaklaşt.rmanıo 

;aresini bulacağın1 söyledi. 
Tavşan akıam güneı batbk· 

tan ınora kuyu yanındaki bir 
tepenin Ustüne çıkh. Aşağıda 

bir tavıan göıclllllk etti, fil all
rll.al\nün en bl\yüğll olan filin 
ıelmekte oldupau haber Yerdi, 
kaçb. 

Tepenin Bıtliadekl taqan fi. 
lln korkunç ayak ıeslerini du-

yunca yllreğl h..,pıarnıy.t ba9laJ1• 
Fil yaklaşınca, tepenin yanına 
geldi ve seslendi: 

- Fil efcni. heo aydan ıize 
elçi olarak ı; eliyorum. Ayan size 
selAmı var. diyor ki. bu kuyu. 
ona aitmiş. Sizin yediğiniz tav• 
tanlar da onun bekçileri imiı. 

Fil durakladı: - Biz bu ku• 
yunun aya ait olduğunu bilmi· 
yorduk. dedi. 

- A1a.. Eğer bu gece biraz 
aonra buraya gelirseniz ayı ku· 
yunun içinde gereceksiniz. Eğer 

hortumunuzu auya ıokacak olur
sanız. l'adapla hepinizi mabvede· 
cektir. 

Fil. biraz aonra tekrar geldL 
Ya•aıçac.k kuyunun kenarından 
baktL Ayın akaioi ıuda görünce 
ödn patladı Ye bir daha fillerin 
kuyudaa ıu içmiyeceğiae yemin 
etti. 

Bu ıuretle taqanlar da filler
den kurtuldular. 

Oyun Ve Oyuncak 
Bir Zeki Oyunu 1 Tiyatro Perdesi 

Arkadatınl%a rastgellnce ıo
nınuz: .,Sea parmatuu bir dtı-

iDmOn içine ıokabilir mi.in ? 
Tabii, ıokamam der. Siz, hen 

ıokarım, deninİL Arkada11nıza 

bunu ispat için bir parça liclm 
alınız. Sicimdeıa bir ilmek ylp .. 
mı, parmağınızı için• ıokunuz. 

Badehu ipin iki ucunu 11kmı.1, 

parmağın11 dllitlmOa arasında 
lralar. 

- itte, •oktum. Derıiniz. 
Arlcadatın zda hayret. 
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Bedri i!e TürkAn bu yaz kö· 

ye gittiler. Oturduk1ara evin 
kon şusun la bir ihtiyar köylü 
vaı·dı. Bunun tuhaf tuhaf hayvan· 
ları, hergün bahçeye gelir, ço• 
cuk1 trı nh1lsız ederdi. Bir gün 
ıab"'b Tı..ıı·kaola Bildri bahçeye 

. 
· Bu perdeyi yapmak gayet kv 
layd ır. Bunu 1apmak için herşey• 
den evvel bir miktar kabn kiğıt 
Yeya makanaya ihtiy .. mı yardır. 
Klğıdm uzunluğu on bir santim, 
f eni11iğl aekiı Hatim 0Jm11lıdır. 
Resimde gardlliüaüı lbere bu 
kAğıdı I~ parçaya keainh:. tepe
leriai yuvarlak yapınız. Buudaa 
ıoara parçaları biribirine yapııtı
rınız. Eğer bunu koyu gUmüıl veya 
kahve rengine boyarsanız daha 
zarif olur. Bunun Ozeıiae çocuk 
ye hay•an resimleri ycpıfbrıraa• 
n.z. ıahnede oynayan aktörleri 
de g6ıtermiı oluraunOL 

!>f.ı 
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çıktılar. yabancı bir hayvan 
S?Ördüler. Bu hayvanın Rdı nedir? 
Bunu bulmak isterseniz, elinize 
kalemi alınız, 1 numaradan baş· 
layıp. 60 numarayd kadar yürü• 
tünllz, bu hayvanın ne d11s bir 
bay•an olduğwıu ıörocekıioiz. 

Kapata tişe içindeki aOdll 
İf mek için kedinin bulduğu çare. 
lıt• insanlar da hep böyle rUçlük 
kartıı11ıda kalınca yeni feyler 
icat etmitlerdir. 
.. ,. p ... 

Hindiıtanda bir fil J&Ynııu 
dOımllf, ayaf ına karmıf. Yerli 
Hintliler filia sancılar içinde 618· 
mlnft beklemişler. Bir baytann 
eliae geçe• fil Ya•ruıu nihayet 
kurtulmuş. Baytar filin ayağana 
tıpkı insanlara yapıldığı gibi ban
daj yapmıt. ayağını •arm:f. Re
ıimde gardllğünftı ıekil, filin 
ayağı aarılı iken ahnan resmidir. 

Makara 
Müsabakası 

Bu oyuna iki arkadq bera
berce oynar. Bu .oyunu oynamak 
için her ço':uk bır parça uzun 
aicim .-e bır boı makaraya ibtt
yaa yardı!. Sicimin ucunu ıu. 
dalyeniıı bat ucuna, diğer Iİcimi, 
dijer ucuna bağlarsınız. Her 
oyuncu makaruını ıicime geçirir. 
Sicimin ucunu sol elile tutar. Bir 
iki. liç ıaydıktan sonra sağ eli~ 
rile makaraları iterler. Hangisinin 
makarası sandalyeye daha evvel 
değetl' oyunu o kazan r. Sk·· 
min iyice uzun eılması IAzımd ı ; 
kısa olursa, mllsabakanm zevki 
kalmaz. On dakika içinde, en 
çok adedi kim yazaraa müsaba· 
kayı o kazanır. Bunu birçok ço• 
cuklarla oyna nak mümkündür. 
Çocuklar iki grupa ayrılırlar. 
Her grupun çocukları birer defa 
makarayı iterler. Hanii gruı: un 
çocuklara daha fazla sayı yaparsa 
müsabakayı onlar kazanırlar. 

uu Haftaki bİi.ı;ıecemiz 

Oyuncakçı Dükkanına 
a gi Yoldan Gidilir ? 

Her çocuk oyuncakçı dnkkl· 
nımn önllnde durup oyuncakları 
1eyirden hoşlanır. Hele Gültekin 
ile Beyhan buna lııkbrlar. lkiıi do 
oyuncakçı dükkanına gitmek 
Oıere Jola çıkblar. Fakat bu 
dükklna giden birçok yollar 
Yar. Hangi yoldan gidecekler? 

Siz onlara yolu rösterebilirwiıl
niz? Elinize kale mi ahn, ve bu-
nu çızımz. Kalemioiı boyah 
olursa yol daha iyi i8rllnür. 
Sonra bilmeceyi bin kesip rBn
derin. Muvaffak olanlardan yOı 
ki,iye muhteh1 gllzel hediyeler 
verilecektir. 

Dikiş Makinesini Kim 
icat Etti 

Dikit makinesinin mucidi bir 
Franıızdır. İıımi Bartbelemy 
Zbimounler'dir.1830 da icat etmif
tir. alk icat ettiii bu makine 
çorap makinelerinin iğnelerine 

mllfabih bir iğne ile yapalmıtbr. 
Bu makineyi icat ettikten ıonra 
Parite 1relmiı. Seder ıokağıoda 
bir atelye açmıttır. Atel1eıinde 
yirmi makinesi vardı. Ameleler, 
Paris terzileri el i,çileri kentiile--

rine rakabet e~eceğinden kork
muşlar. mucide hücum etmişi.,. 
dir. Bir gllo atelyesine yar.tıklan 
bir taarruzda makinelerinin hepe 
alni kırmıılardır. 

Barlhelemy Zhimonaier sefalet 
içinde 6lmllştllr. Onun lcadmdaa 
aoora dikit makine! .ri Eliu 
Houe, Wilaon Ye Singer tarafı• 
dan daha yeni •• m&kemmel bir 
şekle konmuştur. 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

ı klnanue'n'•l 932 tarihli •lllh .. 
mıada çıkan bulmacadaki puardan 
~ten çocuklara kaybettikleri yo'u 
dotıu 1a~tcrenler ara11ndan hediye 
alacaklara• i•i1Pleriai aı•tır• 1uı• 

JOtUL 
H~diya alacaklardan f.tanbulda 

buluna• karUerimls'n paantui, per• 
tembe sGnlerl 6tledeo eoua biuat 
ldarebaaembe ıelerek bedi yeler ini 
atm,lan lbımdar. 

Yalnıa taşra karll•lm:zin h•dly .. 
l•rl poata ile adreslerine ıhderilir. 

MUrekkepll kalem a.acaldar: 
lataubul kı7• ort4mektebi t!.lPbesi n· 

dea 226 ıınıeyyen, htanbul Tilrk hse
ıi tr.lebealnden 6ti N .. t.ahet, latan bul 
erkek ltıeti talebesinden 819 11. Raglp, 
lstanbul kıı ortamektebi uç.llncfl 11n! 
talebesinden EıninA, Partevıııral llsesı 
dördQ .en ıınıftatı 3.2 Cemı.l. Kuleli 
askeri lieeıl t&löbethıden 1067 Bekir, 
lstanbul kı& orta.mektebi talebeelnden 
t81 Zllbeyde Riza, İstanbul erkek lbe-
81 birinci ımıftan 659 Nejl\t KemRl, 
tstanbul erkek muallim mektebi tale
besinden 22S Hayrultah, PerteYniyı.1 
li8esl talebesiııdı>ıı S38 M'Phnwt. 

Dolma kur.un kalamı • '• · 
cc.klar: 

Ista ,bul &ltanc1 mrıktep üçünca ıı· 

nıf ta.lebeıinden i 81 Cellleddln, latan· 
bul klz ortamektebi talebasinden 3.9 
Fatma, İstanbul 44 Oncü mektep befn· 
el ıınıftan 36~ Kemal, K:ıragümrllk 27 
lııcl mektep talebeıinden 150 Bahri, 

ı RertevulyıJ liseai talebeaincı.ı sı• 

Şemsi, let:uıb11l '" llneü mektep dô~ 
dilncO ıınıfta ı 164 N'hat, lıstıuıbul 
44 ilncn mektep talebesinden 4:\1 
Seyfi, letanbnl Ticuet lieeal tale
besinden 1200 Kazım, fıtanbul Kıı 
ortamektebi talebesinden 288 Yuar, 
Gazi O.man Paıa oıtamektebi t:ılebito
ıdndtın "07 A. Ziya. 

Birer Adat AlbUm Alacaklar; 
Ankara lnki lp uıektebi blrlrıci sııur 

talebeılndeu 2 Mu affer, Porıdik neree
te tüccarı lııet Bey kızı Naıan, Çapa 
tatbikat mektebi 4 Uncü ıınıfından 30 
Aı.iz, htanbul Kız orta mektubi tale
besinden ö60 Muzaffer Adil, Kuleli 
askeri liıeal talebesinden 309 Ma ir, 
lsmit Yenituran mektebi 4 dtlncU 111-

nİfı ııdan ı 37 fffot, lstan bul Kız llıeıl 
ta!etıeııinden 2!90 Necmiye Hasaıı. 
lıtaııbul Kız ortamektobi taieboslndon 
183 Jale, Bnlu llkmerkcı nıektebl 
8 Oncıt eınıfından 53 Bahıı.ddf n. 

Birer muhtıra defteri aıa
ceklar: 

Davutp•• ortamektebi taleb si ı len 
378 Tac·, 'ı:t ı bul erkek muallim moılı• 
tebi talub si ıden 124 Nuııret, IOumhıı· 
r iyet ortamektebl fiçllııcU sınıftan 63 
Lema.o, Adana erkek lısosl talebreın· 
den lal Nuri H seyin, Salihli altrn· 
ordu Ukmektebl llıirdimcü sınıftan 

M.oliha, .Boy knda Bülent Ş nasi, Kala
tat erkek 1 sesi talt·bl'sindı->n 1137 Fe
rit, A kara orta tiraret mektebi ta•e
beeinı.!ea ıos S t:' miha, lstaııbul kıı orta 
mektelıi t.ıı.lel>esınden 2~2 Nııdid•. 

( Arkı •. " vaıı 
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Bu f ~neki Lik Maçları 
Çok iddialıdır 

Beşiktaşlılar Fenerbahçeyi De Yene
ceklerine Dair Bahse Girişiyoriar 

Lik maçlarının ilk haftasında 
Betiktaı takımının Galata.araya 
0.3 mağlöp etmesi Uzerine bu 
ıenekl milsabakal:ırın ehemmiyet 
•e beyecam birdenbire artta. 

Her sene ıeyircilerin Ye oyun· . 
cularııı lik uıaçlarıoın neticeleri 
bakında evvelden yllrllttükleri 
tahminler hemen hemen aynen 
çıkardı. Bo tahminlere göre, 1.
tanbul . ıampiyonluğunda birinci
lik ve ikincilik F enerbalıçe ile 
Galatasaray arasmda paylaflhr, 
l\çilnct'ılük te Beşiktaıa dilıerdi. 
Bu ıeneki maçlar baıladığı vakit 
meraklılar Galatasarnym uyıf 
olduğunu biliyorlardı. Fakat bu· 
na rağmen Beşiktaşın geçen haf.. 
takl kadar bflyiik farkla galibi· 
yeti l emin edeceğini bekleniyor
lardı. 

G abtasatay - Beşiktaş maçmı 
görenler anlildılar ki, Beşiktaı'lı· 
larm bu seneki Ya.ıİy~tleri zan
nedildiğinden daha çok kunet· 
lidir. Öyle kvlav kolay ıampl· 
yooluğu elden k11çıracak gibi 
değildir. Hatta eskiden yalnız 
F ener'le Galatasaray arasında 
payliş lan latanbul ıampiyoolu-
tunda bu aeneki Beşiktq'ın 
milblm bir hissesi vardır. 

Galatasaray maçını g6ren 
F eocr'lilcr de Beşildaı'lılar gibi 

bu hakikati anlamakta gecikme• 
diler. Gelecek cuma bu çetin 

rakiple kartılapcak olan Fener
bahçe takımı · Galataaaray'ın akı· 

betine d09memek için ıimdiden 
çok ciddi hazırlıklara baılamıftır. 
Buna mukabil Beıiktat'hlar da 
Fenerbahçe'yl de kat'ı ıekilde 

mağlOp edebilmek Ozere eeaıen 
idmanlı olan oyuncularının kud· 
retlerini bir kat daha artırmak 

için gayret göıteriyorlltr. Sabah
lan ve akıamJarı Betiktq ıem
tiuden geçe.ıler Galatasaray ga• 
lipierinin kotu idmanlar1na tesa
düf ediyorlar. 

Bu yeni rakip karşısında 
Fener bahçe 'lftarlan, kendi 
kH\plerinin ıenelerdenberi devam 
eden ıöhretine gllYenerek gele
cek hafta ne oluraa olsun galip 
geleceklerini ftmit ediyorlar. F e
ncrli!erin bu itimatlanna mukabil 
Betiktaşlılar da galibiyetin mutla· 
ka kendi taraflarında kalacağım 
iddia etmektedirler. Merak! lar 
arasında daha ıimdiden muhtelif 
bahislere girişilmittir. 

G_,Jecek hafta yapılacak Fe
oerbahçe • Beşiktaı maçmın gali• 
biyeti evvelden tahmin edebilmek 
için elde mevcut bir mikyas var
dır. Oda Galatasaray maçıdır. 

Halbuki Feoerbabçenio son 
vaıiyelinin ne olduğu meçhul· 
dilr. Fenerliler evvelki hafta 
Beykozla karıılaıtılar ve be, gol 
atarak galip geldiler. Aynı Bey
koz takımile bu hafta Beşiktaı· 
lalar Kadık6y0nde oynayorlar. 
Betiktapn Beykoz karıasında 
alacağı netice bu iki takım ara-
11ndaki farkın daha esaslı bir 
tekilde beaaplaomasına yardım 
edecektir. 

Senenin en iddialı maçı olan 
F enerbahçe • Bcşiktaf mDaaba
kaımıo neticesi hakkında daha 
akla yakın bir tahminde bulun· 
maklığamıza yardım edeceği için 
bu cumakl Beıiktaı •Beykoz 
maçı da çok ehemmiyetlidir. 

, Vahşi Hayvanlarla 
Şöhret Temini 

Spor ıamp~ 
1onlanmn töh
retl ıinema ar
tiatleri derccesi
al bulalıdanberi 
ıporcular da ar
tistler gibi 16b
retlerini ftrb,. 
mak (lzere Aca
iplikler icat et
mektedirler. 

Resmini koy· 
duğumuz siyahi 
fudbolcu Raclng 
klHbOn ml\dafil
dir. 

Senegal meb· 
•usu M. Piyan'm 
oğlu olan bu tiri. 
futbolca Pariı
te çok aevil-

•u~ktedlr. Bilbaas~ 
berab.rinde tqı 
dığı kOçUk kap
lanile bu beynel· 
milel futbolcu 
maçlardan sonra Raclng lalnmının •lrah mOdaftl k•planll• 
da herkesi ken- lokantalarda gezerken 
clUile metıul etmenin yolunu bum~tur, 

p o R 
G~h pe'f ..... ·.,. ........ ........ 

.a..ı. -... ~llft~cr. .. .,.. .... ...,.._.. 
tedlr. . 

PwfemlM wlMi ~ ..,,._ .. eh ~ 11per 

1-anı ... lerl aemlelıı:e\ Spot hlıll••l•rl •atclv. 

c .. arte•l M)'f•Rllda İH CQIM rb)&I ~· 
leru tdelllb 1•nlıdı.r. 

İngiltere -Awstur- Fransızları Hayran Bıra-
ya Maçından Sonra k K .. .. k Ş . 

Kanaatler an UÇU ampıyon 
Londrada yapılan ve lngiltere 

milll takımının 3-4 galibiyeti netice
lenen lnkiltere-Avuıturya maçın
dan sonra Avuaturyablar mem• 
leketlerine avdet ederken Belçika 
milJf takımile de ka11daştılar, 
lngiltere topraklannda İngiliz mil· 
Jı takımil~ de karıılatblar. lngiH• 
topraklaruıd• lngiliı Milli takı
mına karşı adeta kafa tutaa 
Avusturyahlano Belçikayı da bO
yilk bir farkla yenmeıi üzerine 
mubte•if milletlere menaup futbol 
münekkitleri lngiliz ve Avrupa 
futbolu hakkında tahlili makal• 
ler yazmıya baıladılar. 

Londra ve Belçika maçlarını 
güren F ranııı muharrirler inin 
kanaatlerioe bakıl ı rsa, lngiltere 
futboln Londradaki 3 • 4 ı.etice 
ile itibarını kaybetmiı değildir. 
Avusturyahların çok anzel bir 
futbol oynadıklarml tasdik eden 
Franıız münekkitleri lngiliz fut
bolünlln daha senelerce Avrupa 
futbulünden birkaç gömlek iler
de olduğunu milttefikao tasdik 
etmektedirler. Fransızlara göre, 
İngilteredeki maçta, lngilfz fut
bolcüleri futbollin bOtlln incelik
lerinde rakiplerine faik oldu"kla• 
rım iıpat etmiılerdir. 

lngilizler top kontrolund., 
oyunu umumi aurette intikal hu
auıuada, bUcums geçtikleri za· 

lngllterenln en tehllk•ll muhacl· 
mi Devit Jak'm bir kroklal 

man blitUo takımın birden hare• 
ketinde Avuıturyelılardan çok 
ileri olduklarım göatermişlcrdir. 
Yalnız rakip mııf sahasına gir
dikleri vakit tllt çekerken tema· 
mile ıigortab Taziyetler arama• 
mak dolayısile gollerin adedini 
daha fazla yl\lııeltemeıniılerdir. 
Buna mukabil Avusturyalıların 
ıolleri daha ziyade mlinferit 
akınlar halinde olmuştur. F ran-
11zlar lngiliz futbolunun faikiye
tine delil olarak, lngilterenin 
aynı kuvvette on takım daha 
çıkarabileceği halde Avusturya• 
nın ancak bir takım yetiıtirebil· 
diğiol ülve etmektedirler. 

Cu nıa Gunu Boks Maçları 
Yapıhyor 

iki aenedenberl tamamile bıra
kılan bokı aporuna yeniden bir 
faaliyet Yermek llı:ere mlUetebbiı 

, bir ırup tarafından bu cuma Bey• 
ojlunda bolu maçlar• tertip edi
lecektir. 

Sporun Ahlak Üzerindeki Tesiri 

Buz D•tUndekl PaUneJd• dan,• lllrlncl•I ol•n on r•dl J•fındald 
Heni Sonye buz 11-•ında 

Geçen ıenedenberi Pariı'te kıı katiyen kabul etmiyerek iade 
ıporlan fevkalAde ehemmiyet eden bu genç kızın ismeti 
kespetmiştir. Binlerce kiti alabile- Herkeıin apnda misal olarak 
cek ıurette yapılan ( kıı aporları dola,maktadır. 
sarayında) muhtelif hokey maçları Kı tli h dl ı b mi-
yapıldığı gibi buz patinajında t Jlll~ be Y: e~e e ~mala 
dOnya ıampiyonluğunu kazanmıı ye verm ye~ u g ze. •ampıyo 
kadmlann da muhtelif hOoerlerl evlenmek iıtiyen zengınler de mu-

.e ed·ı kt d' G vafakat ceYabı alamamıılardır. yr ı me e ar. eçen ıene 

laviçrede yapılan dUnya birincJ. Bu bldiaeler llzerine Kent 
lilderinde zarafet ve ahenk ıam• kızla g3rlltmllye giden gaıeted-
piyonluğunu kazanmış on yedi lere Sonya ıu ml\llkab vermiıtin 
yaşındaki Heni Sonya ismindeki - Bana kocalak yapmak iatiyea 
Macar kızın:n gösterdiği maha- adamların 1ab1tma feda edecok-
retler Parislileri hayran bırak· leri aervetler derecesinde baya-
mııbr. Çok güzel ve çok urif tımı ayaklarımla kazanıyorum. 
olan bu genç ıampiyonun buz Kocalar evlere yalnız maddi i~ 
Ustünde yaptığı dansları gören rahat getirebiliyorlar. Bir kap 
bir çok zengin Fransızlar bu yemek ve birkaç Uyatro muka-
kliçi.ik dilnya ıampiyonuna izdivaç bilinde de manevi saadetimi ve 
için talip olmuşlardır. hürriyetimi feda edemem. Benim 

Zengitı , tüccarlar tarafından için ayaklarım mllstakbel kocam 
gönderilen kıymettar hediyeleri kadar kıymetlidir. 

Zenci 
Boksör 
İyileşti 

E•velki ay Fransada hasta 
hasta yapbğı bir döğüı netice
ainde haatalanan dllnya boro• 
aılclet boka ıampiyonu tamamile 
iyileşmiştir. • 

Fransızlar Faaliyette 
A vuaturya tak· mmınıD lngfl· 

teHde kazandığı muvaffakiyetten 
ıonra Frans ı idarecileri bu aene 
içinde oo muhtelif Avusturya 
takımını davete karar vermiıler
dir. Bu meyanda ilk maçı Firat 
Venoa takımı Pariat• oynaya

caktır. 

lstanbulspor 
TOrkiye ıampiyonu lstanbul

ıpor takımı lik maçlarında daha 
iyi neticeler almak üzere ekzer
aizlerin• devam etmektedir. 

Bit/iste Yeniden 
Bir Klüp 
Teşkil Edildi 

Bitliı ( Huıus1 ) - Şehrimi.
deki esnaf " Yıldınm Spor " 
lsmin<t bir ~lüp teıkil etmişler
dir. lfu klllple .. Güzel dere " 
klilbtı arasında hergün ekzer.siı 
maçları yapılmaktadır. 

Y akmda bu klüplerin mllN
baka maçları başhyac.akt r. 

Burada Halk deraaneleri hcntb 
açılmamıştır. , 

Halk sabırsızlıkla bu mektep-
ı~rin açılmaımı beklemektedir. 

Oarulfonunda Spar 
Hukuk FakUltcıi Talebe 

cemiyetinin çalışma programı 
araıına bir de ıpor kısmı ilave 
edilmittir. Hukuklular bu sur~tle 
bir futbol takımı teıkil ederek 
çalıtacalılardır. 
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Vapurdaki Sekiz Genç Kız Tallulah Bankhet Aşık

• V apardakl Hkl• genç kız " fllminla bitlrildlifni geçende yanuftık. Genç kızlan hararetle cezbeden 
bu yeni film Pari• •inemalannda g&•t"rilmiye bqlanmttbr. Bu film bqtan baıa rtızel •e parlak abnelerle 
doludur. Buradaki resimde renç kızlan bir arada proyormnm. 

Holivut'ta Çevrilen 
Yepyeni Filimler 

* Marlen Ditrih'in yeni çe
'firmekte olduju filme •Hurricanse,. 
ilmi Yerilmiftir. Temin edlldiglne 
18re Marlen 'in ba yeni filmi 
a tlzel yıldızın evvelce çevlrdiji 
•Mavi melek,. •• •Santm V enll._ 
lilimlerinden daba fazla nibet 
kaauacekbr. 

lf.. Konıtanı Bennet bir mlld
dettenberi istirahat ediyordu. 
Fakat bir rekabetten lıtifade 
edm bu ılzel yaldıa aelecek 
1aaftaclan itibaren 1enl bir fiHm 
çevirmlye baıhyacakbr. Bu filim 
için Amerika'nm en m•ıhur 
•uikitinulan yepyeni prlalar 
butelemiflerdlr. 

Jlı. Geçtn olimpiyatlarda ka
dmlar ara•ında dl\nya 1Gzme 
pmpl1oalatuna bHaea Helen 
Madi•on ainema yıldızı olmuttur• 
. Yeni yıldız ıimdi •Yaıaııa Helen., 
isminde bllylk bir ıpor filmi 
çevirmektedir. Yeni yddd Uk 
filminia bitmeılnl ubll'lldıkla 
beldedijial llylemiftlr. 

* Mart Pikfort, iki tane 
torun uhtbl olm ... na rapen 
1eni bir &llm çemmek HYdaama 
dlım&ıtllr. Yari. en.ıce Norma 
Talma" tarafmdaa Hllİ& olarak 
çevrilen • Gizli iti• ,. filmlndo 
bat rolO ifa etmek lçia laamr
lanmııbr. 

Yeni Doslan Yıldız 

\.. 

Karin Hart 1enl clopa 11ldıllar araıında parlalc bir ıtık ılbidir. 
Cici Karin :•• ş8hretinl •Vapurdaki Mklı ıenç kız ., filminde 
kuanm11tar. 

Sorunuz 
Size Cevap 
Verelim 

Olr.uyueutarımızdan mubtellf ıtae
ma mevzularına dair mekL11plar al• 
maktayız. Bu ıOtunlarda ba mektup
lara maataüjl pls1Nw ~ T ... 

mlye bqhyorus: 
Ş.mıa Utffl Hanuau lddlaaısda 

lla huhmm. Arkada:,uua 7aaab1or. 
Şiman Hel1u ••ıladea dJade Jtlı 
.,. TDcat ıtul llfll• ••ıhurdar. 
Gizleri 1•ttl dejll, ıak maTilldlr. 
Şimdi •Ablam• Cocutu. ..miacle 
jenl bir film çeYlraektedir. 

Kaıım Necati Be1ea Aalta PıJ 
daha eYlenmedL Fakat hl9 •lracaat 
etmı1hd1. lkbHdl bubraa dolaJUll• 
nıina pnderınemiıe karar YercUflnl 
Amerika ıautelerlacle Ula etmlıtlr. 

lzmircl• A. ~ be7ea Her 11lclız en a... 
renilmft tarafını JGkıek lcntleıle 
alrorta ettirir. Şar:onua elbi•• •• 
ayakkabalae Klara Bo•'ua kırmıa 
Hçlan •iprtabdır. Norma Ş.rer de 
100 olank kirpilderlal 70 bin clo
lua alrorta ettlrmlttir. 

L Naa11k . Hanı111a: Dotrudaa 
dotruJ• ke,.dınla milrac .. t edfoiz. 
ÇünkO U!J•D Harn, çok camerttir. 
Şimdiye kadar 'n bin i nııah fotor 
raf ıCSDclermlttf r. lm1alarıaı kAt;be•I 
atar. 

Bir Senede 
300 Milyon Liralık Film 

imal Ediidi 
Buh ı aa teairine bakımı ı 

Seıli fı1mio Dk bqlachtı 929 
Hneainde 185 milyon kıymetinde 
fdm çenilmiıtir. Geçen 931 ıe
aeılnde yapılan filmler için 150 
milyon dolar yani bizim para ile 
300 milyon lira aarfedilmittir. Ba 
aeneniaa bqlanııcanda ile sinema 
lpizlerl a&hur etmiıtir. Fakat aon 
gllnlerd• ıinemacılı k taki buhran 
ualmıya yllı tutmuştur. 

Bir Musabaka 
Her sene olduitı gibi lta ıeae 

de Holivut'ta bir ,Uzellik mDA• 
bakatı yapılacaktır. MBaabaka 
pbat ayı lçind• olacaklar. Şim
clipen 300 ıenç kaz 7ud11Ufbr. 

larile Geçinemiyor 
Durmadan Sevgi"i Değiştiriyor 

Holivutta H•li filimden IODra 
parbyan yıldızlar ara .. nda lami 
gtııel T allulab Bankbet en batta 
gelir. Biliraini• ki lllnema yaldız-
lanndan birçotu fakir ailelere 
mensuptur. Bunlar glzellikleri 
•ayealnde ıinema direkHSrlerinlD 
naıan dikkatlerini. celbetmifler, 
bu aaretle ba rlD sengin birer 
yılcha olmUflarclır. MuelA Marl 
Pikfort, Norma Talmaç, Ramoa 
NoYarro hep b&yle 1etİfllliflercllr. 
Fakat buglln cazibe itibarile Ho
livudun en gllzel kıllarmdan biri 
olan Tallulab Bankbet blfle de
ğildir. Bu cici kıs Amerikanın 
Alabama hOktlmeti dahilinde b&
yllk bir nllfuzu olan bir milyone
rin kazadır. Elyevm •I olan bu 
adam Amerika Meclisinde Ala-
bama meb'uıudor. Tallulah alne
maya ıengia olmak için detll, 
ıadece hevesini tatmin etmek 

ı mabadile intisap etmiftir. Gllz.ı 
lrız evveli NeYyorkta bazı tiyat• 

ı rvlar da artistlik J•pm f, fakat 
tlhret kazanamamatbr. Parasına 
gllvenen genç loa kolayca ş:ıhret 

· kazanmak için Yapura at~adıfa 
aibl lngiltereye gelmif, Londra 
tiyatrolannda aktrislik etmiye 
bqlamııbr. Tallulah sengin oldue 
la için Londra mecmualanna 
para ile ramini ba•brm ı •• • 
meıhur tiyatro muharrirlerlae 
makaleler yudırmıfl r. HoliYUt 
alnema kampanyal ... ı İfİn farkı• 
da olmadıklan için Londracla 
parhyan bu Amerika yıldızına 

derhal amerikaya getirtmiıler ft 
kendi.Ue mukaYeleler imzalama .. 
lardır. Bu aaretle de Tallulah 
meıhur bir yıldı• olmuştur. Fakat 
bu umer gllzeli Aşık değittirmek 
hu•u•unda müthiı bir rekor kır
llllfbr. Atıklarile hiç geçinem .. 
diji için iç aene urfanda tamam 
29 •eYgili deiiftirmiştir. Tallul .. 
erkeklere itimat etmediği içla 
bugtıne kadar evlenememiştir. --

Sinemalarda Bir Hafta 

tukarıdan •ıra ilet 8• ıhOr, ICll~p Çocuk va Fahl••nln Bellla•ı 
tll.n.lerlnden lllrer aah.'1• 

Bu haf ta tehr m a •inemalanncla blyük filimler baflaaıdır. Bir aef:'" a:ı
lar yllkaek bir n1uyaifakl7et kazanan Ramon Nonro'nun me,t- ur B•n 
Hilr'OnG bu akfamaan itibaren Glorya'da aeaU olarak ıörecet z. Arli•tlk 
te fÜHI Annabella'nın en yeni filml olan •Kayip Çocu11 11 ıaımli ı ,ı ,,.,, 
Opera'da "9 Numarah Mahkftm11 lıınlndeld bGyGk mactr• filrn n, M .. j .. "t• 
Seı Kıralı Ritar Tavber'in .. Bir Afk Natme1i11 nl flttcek n ıllul ı..rlu
lar dintiyeeetiz. Elhamra ile Melek aal~nlannda iH ll" aea 1 f.~m.11111 o an 
•eır Millet Uyanıyor,. devam edecektir. Bu arada Alkaaar • nenıaaındaa 
da takdirle bahıetınek lıteriz. Yeni fılımler getirten bu elnemada ba bafta 
"f ahlfenia S.libı.,. bmlndcld b61Gk film ıaıterilaıekte«I"• 
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balolarda rleyaz Kadife 
Elbise Moda 

' 

I· Gorla Grifitfn lngUtı yllksek 
cemiyetlerinde ıiydiğt, prenı 

D6valale danaettiği beyaz kadife 

elbiseden ıonra, bu kış balolarda 

beyaz kadife giymek moda clmur

tur. Modelde YerdiC.imiı iki elbi

ıe de beyaz kadifeoendir. 

Soldaki elbise: BuUiınn GnU 
dırape, arkası bele kadar dekof. 

tedir. Eteğin belden gelen par
çaaı, arkadan yine bele kadaı 

uzanmaktadır. Etek kloştur. 

Oınuzda T• belde iki elmas 

bukl •ardır. 

Saidaki elbin: G&i"fln dekol

teıJ dart köşeJicejr, . lan gelen 
parçaların biri bir elma1 bukl 

ile bullza bitiıtirilmi1t diğeri bir 
· •n]e bititlirilmiıtir. Omuza 

reçea parçalarla belddd dOğUm 

pembe larep sat•ııden dahi yap1-

labilir. 

Bq Çocuk Mantosunu 
Kendin~z Dikebilirsiniz 
Bu manto dara. aerj •• aair 

rtıoli'ıJerdeo yapılabilir. Yuwarlak 
bir embiyezrnam Yardır. Modelde
ld gösterilen manto bir metre 
oa ıantimden yapılmışbr. l.teni
len uzunlukta Te geni,likte kesi
lebilir. Kesim: Kumaıı 120 veya 
140 t e ı işlikte aboız. İkiye kat• 
layınız. lstediğiniz uzunlukta bı
rak111 z. Piind:~ g6ıterildiği D~ere 
patroou üzerine J..ovup kelİniz. 

Arka: ( 1 ) arkanın ortaıtnı 
katl ! tmıı kumaşın vl\zlme koyu
•uı ve keıiniı. 

Ö.ı (:l) - Ônlln ortas nı yine 
kuma'1ın yllzüue koyunnı., kesiniı. 

Embiye.ımao: (3) - Embiye:ı· 
man patronunu. yine l·atlanm•ı 
kum..ı}tn yüzi"ıne çaJ rı:ıs bir şekil· 
de koyunuz, ke iııiı. 

Kollar: (4 - ıki kolu ayni 
ıanı.rnda kes~uiz. iki knth kumatı 
ya y ııy ze veya t~ui tenine 
birle tirınız. Eğ ·r hepai yDıyiiz.o 

oluna l<oUan.ı ikisi de bir kolıa 
olur. 

':: a'ta: (5) - Yak :ı , yllzyüze 
konmuş iki katla •e ç.ıpraı. luj. 
maıtan kesil~cekti.r. S, R. işs
retıi nıodel yaka nllmuneaidir. 

Kol kapaklan, cep, rever: 
(6, 7, 8) 

Buıılar c!a iki katlı kumqtau 
kesilecek. Modelde gösterilen 6 
aun1nra rever, 1 cep, 8 kol ka
pağıdır, 

ARKA 

t 

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

Brode: Mantonun etrafına ge
çen brode renkli ipek mu!ine ile 

· ınantoqun yanında işaret edildiği 
şekilde i,leocccktir. 

1 MODA HAVADİSLE~I 1 
P .m::.: tsi.t sene kol çaotaAarı &er kuliamlmaktad.r. Dışıılrı çıKar-

modad r. Mantonun yakasına ken bu eldivenlerin üzerine uzun 
ıeçiri!eıı kür den, çanta yapıl· ieDİf eldivenler geçirilmektedir. 
mas.da kah ul edUmistir. Manto- Yağmur için siyah tafta ve 
)ara be iZ ve siyah güderi yaka· uzun ıaplı ıemaiyeler modadır. 
lar eçirUmekle, bu derilerden Elbise renkleri için en çok kabul 
(.antn!ar y'l~ almaktadır. edilen renkler ~ilJ_für sar.ıı, ıiyalı 

~a ka.ar kırmızı döveşinden, ve kalıve rr.ngıdır. 
tilki de ısinden, siyah ve beya1 Şapkaların altına çoeuk'ara 
kadifed,, ı sar biçiminde yapıl· yap ldığı gibi, ç~nenin altından 
makta . Siy t. saten ş~pkalarla bagfauaca!t kc;rdeleler geçmekte 
ı.iya 'ı ., en el .. ..ivenler de göriı'• ve şapkaların ilzerine renkli tUl-
nıekt e ı i u btme eldiveo moda ı !er örtiilme!dedir. • Hakiki kıt 
1ıııı el üt.imdir. Bal lar ıçm modaları daha teşhir edilme-
k:r~ _ <laı.. ur ve danlelden eldiven• miıtir. 

Yüz Güzelliği 

İçin Çareler 
Güzellik mlltebasııılan berglla 

kadanlaran ıüzelliğiğini artbrmak 
için çareler aramaktadırlar. Bu
gDn ciltlerin ıeff aflığanı muhafaza 

için tatbik edilen uaul Yazelüı 
banyosudur. Yilz derecei bara• 

rette kaynatdrnış ıuyun içeriaine 
iki çorb• kaşığı vaı;elln illve 
edildikten aonra bu ıu ile yUze 

banyo yapılar. Bundan ıonra 

buhar banyoıu gelir. Yine yüz 
derecei hararette kaynahlmıı 

suyu ylJze tutar. ba~rnızın etrefmı 
bir lıavlu ile aarar, havanın ~ir

mesine mani olursunuz. Bir çey
re!t, yirmi dakika kadar ylizOnUze 
buhar banyoıu yaparsınız. Tuzlu ıu 

ile banyo ca faydalıdır. Bu banyo
lardan sonra çehreye makyaj 
yap.imalıdır. Fakat makyajan 
cildi bozmaı na mani olmak için 

gece yatarken ylizll aabunla yıka• 
malı, Ye biçbir şey aürmemelidir. 
Sabah kalkmca ciltte haaal olan 
yağlan çıkarmak için yüze petrol 
ıl1rmdi. Badehu kremle çehreyi 
}'Unı:. •t••:K.lll t. 

K ren Morıey cildinin ıftzel• 
Jiğile nı ... şhur bir artisttir. V• 
ci!dini an< ak bu auret muhafaza 

eaijin& •oyle:nektcdir. 

Belinizi 
İnceltmek 

İçin 

- Kalın, eğri, blçlmıiı 
belleri dUıeltmek için fU idmanı 
yaı:: abilirsiniz. Kollarınızı açabil
diğirıiz kadar aç nız. Derin derin 
nefet alarak, elinizdeki idman 
a(etinf açınız. Bu alet istediğiniz 
kadar aç.alnı ya mnsaittir. Baımızı 
yukarda, c: muziarınızı da dimdik 
tutunuz. Y&vaşça nefesinizi ala
rak elinh:i gc ğ'ünOzlln Ozerinde 
kapayuuı. Bo açı) kapama hare
lrntini ondan başlayarak yirmi 
defa!·a kadar çıkar.ruz. 

Yalnız her defasında ba~ınızın 
yukarda, omu:ılarımzm dile: dur
masına ve açarken nefes almağa, 
kaparken, nefesinizi tamamlam .. 
ğa dikkat ediniz. 

Suzeni işleri Bu Sene 
Pek Moda Oldu 

Peçeteler, masa ar-
ttıleri, tepıi örtüleri için 
toil de fil ehnız. Toil de 
fil tlıerine auzeni iti bu 

aeoeoin en son modası• 
dır. Toil'in rengi beyaz. 

ıarı olacak. llzerine kır
mııı, koyu mavi. yeıil, 

portakal rengi gibi canlı 
r • n k l er işlenecektir • 
Renkler ketenler Uzerine 
de beyaz işlenecektir. 
l,Jenen auzeniler beyaz• 
dır. Etrafındaki dantel 

Corinae Lriffith Londra blyOk 
~c.•ıiyetlerinin ve lhıoma Aleminin 
bllyllk ıahliyetlerinden olmuıtur. 
Bundan bir ay evYel Londra'da 
bUyllk bir balodı Prenı D6Talale 
danaederken giydii elbise, hari• 
kDIAde gllzeldir. Bu elbise beyaz 

tıl tantellauh'f. Ba da itteki ruh• 
muhafaza eder. O da aazenl gibi 
alncir itidir. T epli &rtUıGolla ort• 
tında kuılu Dç tane motif Yardır, 
lstilize bir çiçekle aynlmıılardar. 
Kuılardau sonra ara dantele reç
mezden ewvel bir çizil Yardır, 
bu da ya auzeai, yahut ta ıafll 
iti lflenecektir. Çizgi ile dantel 
aruındald ua dantel do tuı:enldir. 

Çay Ve 
Tiyatro 
Şapkaları 

Bu taYUk •eya horoz 
den yapılmıı ıapkanın 

tl\ylln
etra.fa 

ttıyle GrllltmDr ~---~-;ı 

tDr. Renee -

claire ıap ka 
mDoasue ıinin • 

en ffD mod .. 
lidir. Tepelİn-

de bir kurde-
1111 Yardar. Pariıte en yeni moda 
ppkalar, bu biçimde tamımea 
kut veya horoz tDylerindendir. 

kadifedeodir. Etcklc:ri ta•uı kuıa 
t6ylorile allalenmiftir. Danıeder
ken ta•us kuşunun gözler kamar 
brıcı renkleri, elektrik ziyalan 
albnda binbir çeıit elmaa gibi 
parlamakta, ıeyredenlerin gözl .. 
rini kamaıt rmakta idL Corinne 
Griffith bu elbise ile Londra'da 
bnynk bir tesir yapmııbr. 

Dudak Maskesi 
Dudak boyuanı kenarlara t ... 

prmalcaıııa ıllrmek için icat edilea 
bir dudak mukeaL Bu muke 

dudata konuyor. Onun lıerlne 
d11dalc boyamyor. Bir dakika 

lçlode d11daj'aa:a !stl"dijl ı•ldl 
aLyor. 



. r ... 
H-. ~ yat.yordu. 

Bir cloktor pfırhllıya mecbur 
•a1c1a.. Dolrtor ıeldi, muaye• 
etti reçeteaini yazdı. Tam cıka
cajl mrada hasis: 

- Doktor Bey, dedi, alze 
timdi Yizitenizi ftrmiyecejiz. 
Benden alacajwz bet lira niye 
prar ld, yalnız YaSİy4'tnamemi 
,.zarkea llllnem ılSe kdlliyetli 
hir para ftl'llmelial de illve 
edecetlm-

Doktor bunu memnuniyetle •·bal t.tti.. 
- Hay .. , ,ok iyi olur. 

Şu, JUdtlmt receteyi •f mane-
9iyabam J&kaeltmek için 1•• 
lalfbad 

ldlla 
Mltterl mafazama baauna .. 
- Siz clln bana bip Wr 

J1rmi beflık vermipialz, lttfen 
•t·ftlrir .... .,, .. 

- Zannetmem Beyefeıadl bu 
.... ya kalp para girmez. 

- Nual olur dliD m " .. 
Diz. 

- lmkbı yok bir defa kalp 
para almaclim ki vereyim ! •• 

- Bu yirmi b .. liji il~ gibi 
enel yine bea ıiıo Tel'IDİftİm. 
Tekr• üden aldım.. ŞiilHB • 
bip ol~ ...... 

.-... Bııtif 
Hbmetçi toz alırken piyano

aan berindeki meşhur Dantenia 
la.,a.ıH-t yere 4Dlftr8p k rdı. 
Kab ... tiai ıfdlp ....... tiahı' 
Yereli. 

- Ha.m efeacb b- elana
.,... lumaen . .W..., Tos ahyor
.._. .... , ... .piJ."9"-llD 
118rfacle duna lae,k4 dfilttt, 
lsinlcla. 

Bağa ile loda 
Hlrıi;pttep ... PJ• 1.otd~ 

,ertlJôrdak. Genç ft glıiT 'bir 
kadm bir ıeyden tlrkmllf gibi 
IHrüDbe kop .. 

- Ne •• HammehDcll bir 
..,.ı.ıctu? 

- Şurada bir bota dlkbtll 
•kkatlt bana baktı, çok korktu• 

- llatimal Hammefeacli. rob .. 
lllıllmt kirmızı renp baa ael>ep ......... 

O..ç " ilsel kadm ..... 
- Acaip. dedi, bea ele bin. 

rorw• iN rengin mod .. gepalt 
... ,, Wr ..._. auan dikka-
tbd .... oluyor ela eelltediyor ?. 

Yai 
Saai Bey Saniye 

Baotm ı.ı y~ re te 

ghmfftf. Saniy11 B. 
karttladL Arkasın· 

•a ıiyab bir rop, 
ayatında ı'yah ço· 

raplar var 'ı. Sani 
Bey m rak ettt. 

- Banr me fen di 

niçin ıiya.hlar giyl· 

JOHUDuı.? •• 

- Kocam öldflffl 
için •• 

1 

- - - - - - • • "'""tı.. •. 
- - - - - - -~ ' ...... - - --- - - :;. ... ~' 

•uaW· • .,. .. 
••t •• en iden 
a.elaiedftoftha: 

- Deniz met u· 
manı•cla yUk•elir 
enlrde de iner •• 

KUçük Muiz par

mağı ı kaldırdıı 

- Bir teY tora· ....... 
- Sor bakalım!. 
- Denbi cesir 

±·· 
1 ---· 

OtomobU bir kaclma prpb. 
Kadın yaralanm. Şoflr iç.İlli 

- Ne bly&lr felaket.. 
Kaza Ozeriae oraya toplanm11 

olanJana arumda Jatlıca bir zat 
7amaclakine: 

- Şoflrlla 16Jlecliiiai chaydm 
.mu, dedi •• 

- Fakat kocanız 
yeni ölmedi ki •• 
De kadar sene oldu •. 

- H 1& ölll yat •• 

- .... ,, .................. trocllll ........ -
samaıaıada • a ı ı a 
almak dalla ktrh

tır detfl •• •ul-

- EYet kadaaa &CIJIP felaket 
diye bajlrch. 

- z. .. ---.. Fellket -.. 
.... aebep. elinden '°"" 
..... Dl alacaklara lciDdlr· 

dlrecekeln .,_ 
.- Ucuz ..... ......... llerl• a.. 
- ile IJI lleffellln 1-

SOKAK ARALARINDA 

••• Amsn......,....,.,.,._ 
Katnar IUnlm, dlreıtm ı 
..,_ canım, dlpJlm 
Bllkall arelarmda. 

••• 
...._ .... m ........ 

• ......... glllmakla ı 
"""""'2 Yo • Yo illa ... .- ........ ..... 

Mıla.i 
~ ............ .... ............ ,. ......... ... ............ .,_ 

Ceap 
Saplai B. pk -.ik bir adam

clar.. Birisi lif llylerk• kat'inea 
k ... ez. Kaıplıadakinla lldnll 
bitirillcip -- ...... eadu 
...... ...., werir .. 

- Zavalh Sophi Bey, her imi•• 
kmsile tieraber Jllfadıkları mld
cletçe bir defa olnn c:e.ap ..,.. 

m•lfiirL· 
KaJbatmek 

. 
ıı. 84i7. ----t-"--

TAVAN ARALARINDA 
9efl9lller .. ral daPdlr 
Ta,,_ ........... ._ ........... ,, ......... 
Tawan ...... ""....._ 

••• 
........ d ......... ................... 
........... diz ...... 
Tannan ........... 

• •• 
l!llne •• ... n ellm 
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SON POSTA 

İTTİHAT VE TIRAKB.I 
Her hakkı mahfuzdur. • Nt,.ıl doldu ? .. 

................................ Nasıl Yaıadı ? .. 
Tt.frika No. 5 Nasıl Öldii ? .. 

~ . 
Mahmut Paşa lstanbula Dönmek için 

Münir Beyle Pazarlığa Girişti 
- Ooo Paıa Hazretleri.. Hot 

seldinız.. Safa geldinia. Canım, 
Mauilyadan hareket ederken 
haber vermek yok mu?. Hiç 
ol nıuaa istikbale gelirdik. Teı· 
rifiuızi ancak gazetelerden haber 
al<hk .. E, nasılsmız bakalım? •. 

Derken. paşan1n aağ tarafın
daki koltuğa, IAUball bir vaziyette 
kuruldu. Ve bu ıuretle Damat 
Paşanın göstermek istediği aza
mete ilk darbeyi vurrlu. Bu 
muameleden Mahmut Pf.mn biraz 
cam sıkılmakla beraber o da 
yavaf yavaı tabii balo a•deto 
nıdbur oldu. Uıulen hal ve habr 
ıoruldu. Y o!culuğa ait bazı 
ıeyler bikAye olundu.. Nihayet, 
a6z0n sırası ( maksudu aıli ) ye 
geldi. Münir Bey, batkitabetten 
aldığı telgraftan bahsederek 
~ iradel aeniye ) yi tebliğ etti. 
Zaten Damat Paıa da, bunu 
beklemekte idi. 

Bet on saniye, batını önüne 
eğen vo dllşUnen Mahmut Pqa, 
derin bir ( ah .. ) çe'üikten sonra 
fU ıuretle cevap verdi : 

- Mirim.. Zatı alirı ·:zic. ne 
derece fatin ve zeki olduğunuzu 
bilirim. Onun için, ıu ( bellyı 
ıurbet ) i ihtiyar etmek bu~msun 
daki fedakarhğımızı takdir buyu
racağınızdan da eminim. Malnmu 
de,.letinizdir ki, Hllkômeti Oa· 
maniye, ink raza doğru yUrllyor. 
Buna da (Zata ıahlne ) nin ihmal 
Ye teseyyübü sebep oluyor. 

Mem!ekette zultım ve istibdat 
hadden aş ı. HUrriyetten zerre 
kadar eser kalmadı. Kaç defalar 
bu lauıusu ( z 1tı ıahane ) ye ar-
1ettim, ve bu ahvalin 11lahı için 
kendilerine hizmet etmeyi teklif 
eyledim; mllsmir olmadı. Bana 
binaen artık ıahıen bu halin 
CkaOoe geçmek iıtedim. Şu g6r· 
dDiftnilz mahdumlanmı ( efktr' 
ceyyide ) ile terbiye ederek ken 
dime zahir yapmaya slyettim. 
Ddha bu yaşta onları alim ve 
fAddlar dBrecesine yetiştirdim. 
ilmi hikmet, ilmi kimya. ilm! 
tarih, ilmi coğrafiya, v• batta.. 
( ilmi fotoğrafya ) bile tabıil 
ettirdim. 

Bu ılSz üzerine Münif' Pata 
kendini ıaptedemedi. Parlak bir 
kahkaha koyverdi: 

- A paıam .. (Sayei ıahane) de 
istikballeri tamamen emin olan 
Beyefendiler Hazerabnı bu kadar 
yormıya ne lüzum vardı? .. Aya
tofya camisine hatip mi, yokaa 
Sorboa darülfünununa müderris 
mi yapacaktınız?. Allah, efendi
mize tükenmez ömUrler versin .. 
Sayelerinde .... 

- Evet amma, mirim .. Bazan 
(Hye) )er de lllzumu kadar gölıe 
•ermez oluyor. Bir zamanlar, 
( zata phane ) nin birhayli in' .ım 
ve ihaananı görd&ğtlmtı inklr 
ed.mem. Ancak, ıoa zaman
larda yine kendilerinden ık
tlUtGm hakııalakları da ket
meyliyemem... Ne iıe... Arbk 
bunları tadat etmiye IOzum kal
madı. 

MOnir Pata, a6ıön tam kaya· 
ma reldiiini anlamııtı. Derhal 
pq&DID ı6zDn0 ketti •• pek 
tekUfm bir vaziyet alarak : 

tesisattan olan borcunu taksit 
ödiyerelc tesisata tamame~Jltllllftlaa 
olur: ve bu ıuretl 
istihllk eden t 11 la 
mafı olur. ~ 

Koope t umumiyeli. 
abo 1rettir. Niıam11a• 

rilen muayyen zamanda 
o•umiye toplanarak idare 

yetiai, mOrkıplara ve aitllrl 

Seniha Sultanın ••rayına lahki· 
k•t için giden mebeynct 

Ragıp 8. 

- Paıam •• Bunlar, efendimiz· 
le sızın aranızda halledilecek 
ıeyler. Şimdi söyleyiniz bakahm .• 
lstanbula avdet etmek için ne 
istiyorsunuz. 

Mahmul paıa, hafifçe ôkıür
dn. S<szlerinin tesirini arttırmak 

için ıesine bir halAvet verdi : 
- Mahdumum beylere, kaydi 

hayat tartile ikişer yllz lira ma-
Bf··· Fakat bu maaı, Kredi Liyo· 
ne Bankasından mabbemah alına· 
cak ve bu hususta banka tara
fmdan da bizlere teminat verile
cek... Sonra, mahz.a meıguliyet 
olmak Ozere birer Ştirayı devlet 

azalığı ... 
- E, zatı Aliniz bir şey ta· 

lep buyurmıyor muıunuı.? •.. 
. - Ben, fazla bir fey istemi· 

yorum, miri muhteremim... Keza 
banka teminatile mahiye beı yUz 
lira maaı ile mukaddema talep 

ettiğim imtiyazların ihaan •e bu 
baptaki fermaolarsn da buraya 
irıal buyurulmasım istirham edi· 
yorum. 

Dedi ve ıözlerine hitam ver
dL.. Mtınir Bey de bu sözlere 
hiçbir ıey ilAve etmiye lüzum gör· 
miyerek veda etti. Sefarethaneye 
ielerek v,tziyeti lstanbula bildirdi. 

• Damat Mahmut Patanın Pariıe 
Yllrudu. Orada bulunan ( Jön 
Tllrk) ler tarafından derhal haber 
ahomıfb. Bunlardan ağırbathlart 
teenni ile hareket ediyor, pata· 
nan buraya gelmekten maksadını 
henüz bilmedikleri için birdenbire 
kendisile temasa gelmek istemi
yorlardı. Fakat, her ne tekilde 
olursa olusun kendilerine bir 
ikbal kapısı açmak istiyenler, 
pata ile görl\şmiye can atıyor· 
lardı. Fakat Mahmut Paşa henUz 
lstanbuldan bir cevap almadığı 
için - ihtiyata riayet ederek • 
biraı rahatsız olduğunu ileri aü
rllyor, bunlarla mülikattan icti
nap eyliyordu. 

Nihayet otel müdürUne haber 
aönderdi: 

- (TUrk) ziyaretçilerden hor 
kim gelirse savulsun.. Bizleri ta· 
ciz etmesinler.. Ancak (Ahmet 
Rıza Bey) isminde bir 'lal vardır. 
Şayet o gelirse, salona alınsın. 

Bize haber verilıin... Aııl intizar• 
da bulunduğumuz (M&ıy6 Pol) 
isminde bir zattır. Şayet o zat 
teşrif ederse, bil& ihmal, daire
mize gönderilsin ... 

1' Mi!!!af .. 

Gençler Ne Düşünüyor? 
( HJşlarnfı l ıııc sayfada ) 

daha çok iyi anlıyorum Yarın. 
lnkilibım za, tapınmaktan daha 
bilyiik bir vecitle bağlanacag.z l 

Türk inkı!ibımn tarihe serp
tiği nur, Gazinin l~eşin rengidir 
Bu renk inkılabımızm firmasıdır! 

inkılap bize neler vermedi ki: 
Kafamız işliyor, ruhumuz itli

yor, dilimiz işliyor. Hürriyeti in· 
kılAbın varl.ğile idrak ettik .. 

Maddi, manevi pastan, ktiften 
kurtulduk! 

Dlln, bugün ve yarın o kadar 
ku•vetli ki; yarının &teıi bile be
ni korkutmuyor. lnk,libımızın 
emirlerini kalbimde taşıyorum. 
Bu emirler benim imanımdır. (). 
imanı kalbinıden ecel bile ıilemezl 

Buhran d6nyayı yakıp kavu· 
ran bir Afet halinde de•am edi
JOr, belki yaran siyaal bir Tlun 
da olacakl 

Fakat, 6yle iman ediyorumkl: 
Cemiyetteki buhrandan mftte•el· 
lit ıarsınblar, ç6kOntOler; inkıll

bımııdao altLğımız yDkaek enerji
nin ıahibi oldukça imanımızı ur· 

18maı, kalp bareketlerimlzf ıek· 
teye utratamaz. 

Ben korkmamak aımindeyim, 
onu için buhrandan da kork• 
muyorum. 

Dindarsm, bir aofta ıilti 

detiL 
Hayatta inanarak Yata••••n 

.. h&yllk uadet olclujıma b-

niim. Kafayı bozmıyacak, deruni 
bayata kudret akıtacak bir ina
nıı yarl\tan dine. daima muhtaç 
olduğum için dindarım. Din, ruhta 
inıibat tesia eder... Din, iyi ol
mayı ve iyilik yapmayı emreden 
içtimai bir gaye olduktan sonra, 
neden dindar olmıyayım? 

MOtekAmil aile, en bllyük 
mektep. inkiıarlan, ıstiraplars 
dindirecek bir ıefkat ve 1ami· 
miyet bucağı olduğu gibi, insan
ları hedeflerine daha hızlı kot· 
turan bir ulaştır.cıdır da .. 

Bugün Türkiyemi:ıde naütekl-
mil aile pek azdır. Aile bayati
mızda eskilikten yeniliğe geçerken 
doğmu, bir anarti ve akıUIAmeller 
ht\kOmferma. 

Tabiidir ki ıatnanla bu ren· 
ı•renk akıllllmeller nihayete 
erecek, makul ve mOtekAmil ai· 
leler çoğalacaktır. 

Hayat hakkında sabit fikrim 
ıudur ki; bayat kendinden kor
kanlar için korkunç oluyor Hayat 
lcorkonç. dejildir ki; korkayım.:. 

Ekseriya tehlikeler, fellketlor, 
korkularsmızan, teredd&tlerimiıin, 
vehimlerimizin Piçleridir. 

Temiz t6hretll bir hayat iıte· 
rim. ÇDDkl t6bret muvaffakıyet• 
lerin billnçosudur, 

Maddi, maneYI bir huzura ka· 
•utarak ve ••tanıma mOfit bir 
uzu•, Cllmburiyetin feraıatklr bir 
bekçiıi olarak yqamalr anuıun· .. , ...... 

KAouauenel 1$ 

af:am M A J i K SİNEMASI 
RICHARD T AUBER'i 
• Btıytık gala olarak v 

BiR AŞK NAGMESI 
filminde takdim edecektir. llAveten: RADYO· NEWS 
Yerlerinizi evvelden temin ediniz. Telefon: 40690 

ELHAMRA ve MELEK 
Sinemaları MUdiriyeti; 

Muhterem İstanbul halkına ve bOtUn sinema müdavimlerine ıeıli 
filimlorin baıladığı tarihtenberi yapılan biltftn filimlerin 

EN GÜZELi ~ EN MUAZZAMI - vo HEYECANLISI olan ve 

GRETA GARBO - RAMON NOVARRO 

M'aAnfilAir~uH iAeR 1 
ıan' at ve güzellik Abidesini 

t9 Birinci Kiluun PAZARTESi akşaıııı Biiyllk sinema ıousıı.nıereei olarak 
tal.<lim edeceğini ın!ıjıleleıneklo i'fü &" etler. FIATLARDA ZAM YOKTUR • 
DiKKAT: Bu muazzam taheser öaiımüzdekl Cumarte1i rllnl aaat 1t de 

ELHAMRA •inemuında MATBUAT erk.lnına, mGateaiblnine, 
tebrimiz •İnema ve film mOeHeaelerl mldlrlerlne huıuıl bir 

~---ıııi•iiıeAiiimaolarak takdi ın edilecektir. 
• Metro • Goldwyn • Mayer filmidir. 

KUYRUKLU YILDIZ GEÇiYOR: 
Harikulade müzik 

Harikulade san•at Harikulade film 
• Harikulade kadın 

MAVi TUNA 
Dünyanın en büyük san' atkir kadını ve en büyük 

orkestrası aynı film içindedir. 

Kontes rol Unde Budapeşte Çıgan 
Mllme11ili u Mllzik 

BRIGITTE HELM RODE -SANDOR 

Bugon A L EM D AR Sinemasmda başladı. 
Matineler: 2,30·5 gece 9,30 • Cuma 1,3,5, 7 gece 9,30 

, ... Bu akşam: G LOR Y A'da 
BÜYÜK GALA OLARAK 

BOtDn filimlerin en muazzamı we en harikulldeai 

·BEN-HUR 
Bq rollerde: RAMON NOVARRO ve MA Y MC AVOY 

inanılmayacak derecede zengin bir mizansen 
Yerıf ae1lendirilmit kopye1I • Metro • Goldwyn - Mayer mamul1tı 

ilaveten : FOX JURNAL 

A SBuR~lkşam:•n itibaren : 1 BİR MiUET UYANIYOH 
Sınemad Matbuatımızın tPnkitlerinden 

Atk ve ihtiraalarile biltüo lıpanya
Kahkaha - ıözya,ı, tarkı ... 

AŞIK RAHiBE 
Tamamen Franıızca ıözlO filminde 

Baş rollerde: 
RAMON NOVARRO ve 

SUZY VERNON 

~ŞIK SiNEMA ~ 
Büyilk muvaffakıyetier kazanı1or. 

PARİSLI 
AŞIKLAR 

Ne 1evimli filminin HYİmli 
artistleri HENRY GARA T ve 

MEG LEMONNIER 
tarafından Fransızca ıözlü v~ 

~-~ eğlenceli komedi· .,._..,. 

akşam aaat 
2t,30 da 

Oç Saat 
Operetı ,,.rde 'fi taWo 
Yazan: Elu~m Retlt 

Bestellyen : 
Cemal Retit 

Umuma 
3 haftada•Hrl oyua· 
•akta elu eperetfa 
... lrıeftaeuLr. 

hazı cümleler: 
- Eıer fotoğraf ve ıea itibarile 

kuıursuzdur. Oynayanlar takdir 
celbedecek bir varlık göıtermitler
dir. Sahiplerini bu aahada gBıter· 
dikleri •ebattan ve ceaaretten do
layı tebrik eder·z. (Son POSTA) 

- lıtanbul'da yapılan ilk TOrkçe 
11ö1 ü film l•tikbal için çok ümitler 
ve. r ,, . (AK,AM) 

·- Bu eser eıki filmlerimizi kı
yasla mflnakata kabul etmH de
recede ileri atdmıt bir adımdır. 

(YI • NO) 
- Heyeti umumiyeıl itibarile b11 

munffak olmut muauam bir film• 
dir. ( Fransızca AK,AM) 

Bu film memleketimiz ıinerna 
unayiinin ilk mlkemmel Abide-
•ıdidir. (atamlaul) 

- TIUkçe filimcilik •anayil lcin 
rejı•arflne ıeref .eren " iltlkbal 
için hayırlı vaitler mGJdeleyen ha• 
kiki bir eser. 

(Me•acera ltalyana) 
Bu tam minaatle bir iıtllcbal 

mlcadeleıi filmidir. ( .AK,AM) 
Yenı sahneler ilave edilerek 

MELEK ve ELHAMRA 
•İnemalarında b&yük rnunffaklyetle 

~--~ de•am ediyor • ._ __ ,, 

BEKARLIGA VEDA 
FRANZ LEHAR'ın 

Meşhur Opereti 
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lsrail Oğullarını Bırak, Beyabana Çıkıp 
Allahlarına F ery 'da Gitsinler! 

Veliaht bUkmünU verdi: 
- Zabit Koku; irliklp elti

lln cinayet yüz:Unden seni idama 
mahköm ediyorum! 

Sonra Veliaht, muhafrılarana 

emretti: 
- Bu adatnı ıöttirlln ve 

bUkmn icra edin. .. 
M111r'h bir zabitin bir Ya-

hudi yllz:Unden öldllrlllmeıi mtı
hlm bir hldilo ldL Şehirde btı
yllk bir dedikodu kopmuf, Fira
vunun kendlai hAdlıeden haberdar 
olarak oğluna • kıznuı ve erteal 
aun divanın kurulma11nı, otlunun 
da divanda hazır bulunarak hı
diıeyi izah etmeıini iıteıniıti. 

Ertesi gOn divan kuruldu. 
Firavun tahtnıda oturdu. Fira
vunun kAhinleri, ve:drleri, ku· 
rnandanları etrafını almııhırdı. 
Veliaht ta gelmiı ve yerinde 
olurmuıtu. Firavun divana açar 
açmaz mabeyiocilerinden biri 
ilerledi: 

- larail Peyıamberleri ı•I· 
diler r 

Ve Firavun emretti : 
- içeri ıirıinlerf 
Herkes kulak keıilmiıtl. 
Mual 'nm FiraYun sarayını 

ıelip içeri airmeai ... ıöı a6y· 
lemeal, bUtUn Mııır aarayıaa ade
ta 1araan bir hldiae ldi. Mml, 
uzwı boylu, uıun •• lnrlaımıt 
ıakah, beyaı ketenden elbiıeal, 
yUn abası, mubt91em ıimaS1, 
kıvılcım Hçaa, ateı ıibi parhyaa 
g6ılerl ile herkesin nazarı dikka· 
tini celbeder. Taht odasını gir
diği zaman sağa, ıola bakmadan 
yllrllyen, berkeıin ona yol açtı· 
iım gören Muıa, keaıdialne ben· 
&iyen fakat daha yaılı olan kar
deıi Harun ile birlikte ilerler vo 
Firavunun karıısma dikilirken 
ıarayda lopl•manların hepsi ı 

- l1rail oiullarının Peygam

berleri r 
Diye haıyet içinde mırılda· 

ıurlardı. 

Bunların ikisi Firavunun kar
fısırıda eğilmeden ve yerlere ka· 
panmadan dururlar, Firavun da 
onlardan korkuyor gibi hareket 
•derdi. MusA Firavuna ancak 
birkaç kelime ıöylemekle iktifa 
•trniıtl: 

- Niçin geldiğimlıl blliyor
ıunuı I 

Firavun onlara : 
- Evet biliyorum. Slz:i de 

tanıyorum. Çocuk iken beraber 
oynamııbk. Sen benim bem~ire
llıhı lbrant eYlitlığ111nf Oıiriı 
ilemine kavuıan hemılrem Hni 
bize yadiglr bıraktı. Seni de, 
kardeşini de tanıyorum. Fakat 
be istediğinizi bilmiyorum 1 

MuıA, derhal anlattı : 

- Yehuda namına geliyorum 
•e onun namına söylüyorum. 
larail ogullarm bırak, beyabana 
çıkıp, Allahtnnna feryada gitsin
ler. 

- Yehuda kim? Ben (Amon) 
Un kuluyum. Ona taparım. lsrail 
otullarını ne diye bırakayım? .. 

Yehuda larnilin Allahıdır. 
BcıttUı mabutlarao ulu yaradanı 

1 oclur. Onu tauınııyorsan tanıya
cakım. larail kavmini bırakma
nın °ebeoine gelince, bunu kendi 
adamlarından, kendi veliahtmdan 
ıcr. Bunu onlar aöylemetlerse 
LAdili Natan kızı Meraoiden dinle! 
Gel, Merapi ve Ffra'f~na anlat 1 

Fira•unun divanındaki kala
balığın arkasmdan beyaz elbi· 
ıeli, siyah örtUIU bir kız ilerile· 
di. Firavunun kar111ında durdu. 
Firavun emretti. 

- Kadın 1 söyle f 
Ye kadm anlatmağa baıladı. 
- Dun akıam itten dönll-

yorduk. Memurlarınııdan biri, 
hasla, Aciz olan babamın llıerine 
çullandı ve bir darbe ile öldUr· 
dil. Veliabdın ız ve oğlunuz prens 
Seti tam bu sırada şehiri dola· 
şıyordu. Ve bunu gözile glSrdU. 
Tebdil gezdiği için müdafaa 
eder etme7. memurunuz ona da 
bir tokat indirdi. Fakat prenı 
onu derhal muhakeme altına 
aldı ve idamını emretti. 

Firavun genç veliahdana ba· 
karak ıordu. 

- Doiru mu oğlum. 
- Doğrudurl Firavuo. Şeb· 

rin hakimi olmak ııfatile dUn 
mütt-cavfı adamı derhal yaka· 
lathm ve cezasını verdim. 

- Belki haklısın oğlu1D. 
Birdenbire ortalıj'a ıüldit hll· 

kDmferma oldu. Sonra Firawn 
larail peyıamberlerine dlSndD: 

- Y ehudanın bqka bir dileği 
var mı? Bu kadının babaıı bir 
memurumuz tarafından öldllrUl· 
mUt, o da eeıa1ma çarpmıı •e işl 
bit111iı. Baıka bir diyeceğiniz 
yokaa, gidiniz. 

Mual'nın 1eıi tekrar gürledi: 
- Size Allabın emrilo fUDU 

16ylemek lateriz: larailin boynun• 
dan ağır boyunduruğunuıu kal· 
dmmz. Onları kerpiç yapmaktan 
kurtarınız:! 

(Arkası .ar) 

Telefon Şirketi Son 
Hadise Karşısında 
Cevabını Verdi 

( Battarah 1 nci ıayfdaa ) 

tarife de yüzde beı nisbetinde 
tenJ.ilAt yapacak, lngiliı lirası 
1100 kuruıtan yukarıya fırladığı 
takdirde iıse ayni niıbctte zam 
vapmıya hakkı olacakbr. Halbuki 
logiliz lirası dUttüğU halde ıir
ket bu tenzillh yapmamıı, yani 
halktan faıla para almıya devam 
etmiıtir. 

Fakat.. Şirket bu iddia kar
tııında kalınca beklenmedik bir 
cevap vermiı: 

- Mukavelede yazılı olan 
inam~ lirası, altın lngiliı liraııdır. 
Albn lngiliı liraııda ( 850 ) ku
ruıtan aıağı dUımemiıtir. Bina· 
enaleyh tenzilAt yapılmasına ma
hal yoktur, demiştir. 

Halbuki makavelede alhn 
veya kAğıt diye bir kayıt yok
tur, aadece ( İngiliı lira.ı) denil
mektedir. Şu halde mesele: 

- İngiliz lir&11 denildiği zn
man gözlerinizin lSnUne çil çil 
altmlar n mı, yokıa demet de
'llet kiğıtların mı geleceğini 
tayin etmektedir. 

Şirketin cevabı Nafıa V .kA
letine bi l dirilmiştir. 

SON POSTA 

SON POSTA 
lstaubul 

BORSASI 
14- 12- 1932 
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kurut kurut 

r lsterlln 703,- 20 kuron 123,-
1 dolar 213,- ı ,ııı .......... 'n,-

20 fr, Fraaaı:ı 170,- J peseta 17,-
20 liret 218,- 1 Mark 50,50 
20 fr, Belçlk a 117,- 1 doU 24,-
20 drahmi 23,- 1 Pe1113 Si,-
20 fr. lnlfr• 817,- 20 ley 22.-
20 len 27,- 20 dinar 58.-

1 florin 85,- 1 Çernn~ -.-
Çekler 

Londra (>95,MJ Prar 15,~ 
Nev • yorlıı 0,4712 Vlyaaa 3,tın5 
Parla 12,06 lbdrlt ~7814 
Mllano 9,2.0M Berli• 1,97875 
Bril~acl 3,4048 var,ova 4,1715 
Ati na 84,87 Pe9te 3,4882.'> 
Cenevre 2,4490 BUkret 79,8350 
Sof ya 64,73 BeJl"'at 35,0275 
Amıterda• 111681 MoakoYa 

Hl••• ••netleri 
Ltra Lira 

t r.- -
t Bank.(Nama) 10,15 Anadolu~ ıOOY. 37,50 

• ( fftalle) 10,25 Şark D. Y. • 41145 
• (M& ... la } 9:5,- I ""'OO 

O h B 
,_ ,.. ıt. Tra..,•J ...,, 

aman an ... ~,-

Sellnlk • ~.95 Oıklld• au 11,00 
Şirketi Ha7rt7• IJ,30 Terkoa S2,ıl0 
Haliç 0,90 Hnıı~ul 27.-
Aaadolu"eov. 24,30 Tolefoe 15,-

• ~ P. 22,15 Bomoatt ~ 

Eaham ve T•hvllll 
Lira Ura -lıtıkra:ıı Dahtl1 96,00 Rej' •.20 

DDyuıuı Mu. 55.00 Tramvay 4,'Tl 
GOmrilk 6,00 Rıhtım 18,7' 
Saydl maht 6,60 OıkUdar .u no.-
Baf"dat tertip l 8,75 Terkoı 41,50 

• • u ~20 Elektrik • -.-
BORSA HARiCi 

Tahvllll • Me•kOk•t 
Lira Lira. 

Tlrk Altıaı 9,22 ( Rcıat ) 4e,75 ..... .. 10,42 ( Vahit) 46,2> 
Fr. • 8,22 ince betfblrllk alba 
Rua • I0,75 
llecldlye 35,00 ( Cümh"1'17et) 45,-

Banknot (Oa. 8.) 245 ( Hanılt) .,.alı 50,00 

Kalın hetlblrllk altın (Reıat) • a,oo 
(Vahit) • 48,00 

( Gümhurlyet ) 46,20 Mı11r Kr.F .. 11186154,00 
(Ath: ) 46,00 • ,, • 1903 87,00 
( Hamit ) 46,00 • .. . 1911 l4.50 

C? Nuaaeı. ,..,.ı .... ,tn. 
Macar Banknotları 

Borsa n O manh bankası komiser
liğinden : 

Macar Millt bankasınca ahiren (yüz) 
pengölük banknotların tekli detiıtlrl· 
lerek yeni banknotların tedavüle çlka• 
rıldığı ve eskiler in 193'.l senesi nisan 
nihayetinden ltlbaro:ı t edavül mevk i· 
inden kaldırıla cağı gibi bn tarihe ka· 
dar doğittlrllmeınit ola.alarm 1 mayfe 
1933 tarihinden itibaren u~ ıene ıar
hnda M car 'Millt lıa nkası tarafından 
tebdil olunacağı anlatı lmııtır. 

Allkadarlarca malOm olnıak (lzere 
ilin olunur. 

Tayyare Cemiyetine Teberru 
E~ np'te Defterdar' da Feıh• oe tir· 

keti tarafından Tay~ıı.ro Cemiyeti 18· 
tanbul Vil&yel ıubesıne y üz yirmi iki 
buçuk lira teberru edil miı ~e cemiyet 
tarafından takdir Te t iıkra.nla kartılan
mııtır. 

== TAKViM --PERŞEMBE rob . 15. t el KANUN 93.a Kaaa36 
Aıal>l Rıuat 

ıs - Şaban ıs~ı 2 - le! K&aıan. IJ&j 

Vak\ Ess•I Yau 1 

~ .... .2 - 16 41 
Vj a Y.a.h • ~• IJ 20 
ı l& .J 9 47 • .t. !49 • ta.•& t 12 ,, 5 Si 

Sayf• 13 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler -
Hindistanın Oodyepore 
Mihraceliğiı!_de Bir F ac · a 

( Battaarft l iuci Hyfada) 

heyecan uyandırdı. Kalbinin da· 
rabanını eJile yatııhrmıya çalıfA· 
rak yoluna deYam etti. Boı 
kalan elile kUçllk tabanca11D1 
tutuyor ve parmajını da tetiiin· 
den ayırmıyordu. 

Bu ıuretle biç bir fevkalade
liğe te1adtıf etmeden eve kadar 
aeldi. Fakat bUtUD bu mllddet 
ıarfında dikkatlı g&ıler tarafın
dan takip edildiğinden, her çalı 
ve taıan arkaama gizlenmiı Ye 
kendi barekltım takip eden in· 
sanlar bulundufundan emin idi. 
O geldiği zaman heycanının ıid
dctioden taraçadaki iıkemlelerden 
birine oturarak dinlenmek mec
buriyetini bi11etti. Sanki bntnn 
azası kırılmııbl Kalb~ g&ğsllnll 
delecek bir ıiddetlo çarpıyordu. 
Hizmetçi kadının intikam aaika• 
ıile 6ldUrllldllğD ınpbe ıöt6rmoz 
bir bakikattı. Fakat bilmiyordu 
ki f ngiJiz poliıleri Anuınıa ıe
vezeliğini oğlana anlatmlf, fakat 
bu anlatııı kendiıinden giılemlf
lerdi. Hadlıenin kendiaince muh· 
telif kopuk taraflara Yardı Y• bu 
mecbuliyetten dolayıdır ki mabı. 
yetini tayin edemediği bir debı .. 
tin içine dnımllftu. 

Kendisinin de b&yle bir teca· 
vüze uğrayacafını Z&Dnediyor •• 
korkuyordu. Bu korlnuu okadar 
arttı ki o gece için rudew Yeren 
ngiliz zabitini bekliyemiyecejini 
hi11etti, yukarı kata pkb. Huta 
çocuğun yattıjl odaya ıirerken 
tekrar bir korku dılguına tutuldu. 
Çocuk, odada yalmzdı Ye yata• 
ğında kıvranıp duruyordu. Batında 
beklemeıi lhımgelen hizmetçi de 
ortada 7oktu. Dii•r çocujwa yat
tıjı odaya l'e~ti. O, Alda, uldn 
uyuyordu. Eline bir lamba alarak 
hizmetçilerin daire1ioe ıeçti. Fa-
kat bnynk bir hayretle ortalıkta 
kimıenin bulunmadıiını g~rdn. 
Mnthiı bir korkuya tutuldu. Hiz· 
melçilerin isimlerini 16yleyerek 
bağırm\ya baıladı. Fakat bu ba
ğırıp · çağırmanın da bir te1irl 
olmadı. Çnoktı bağırıılarına ancak 
boş e•İn akıiaedaıı cevap veri· 
yordu. Yukarı taraçaya çıkarak 
evvelce yaptığı gibi IAmbalarla 
lngiliz karakoluna iıarot 
•ermiye karar verdi. Ace-
le, acele yUrOrken ayağı yere 
takıldı. Bu ıırada elindeki lim
banın ııığı, ogllne kadar gözüne 
ilişmiyen bnynk ve geniı bir 
ıepete ilişti. Bu 1epetin ağzı açık 
duruyordu. O, Hindiıtana geleli 
bu gibi çok ıepet görmlittll. 
Garip ıekilli, bOyOcek bir ıe
petti. Bu ıepetleri, ancak hlntll 
ıihirbazlar kullanıyorlardı. içinde 
oynatmak için besledikleri yılan· 
lara bealemek •e muhafıza etmek 
için .... 

Korkuıu o derece mltblt bir 
ıekil almlth ki adım atamıyor· 
du. Bir müddet claYara baıını 
dayayarak öylece kaldı. Sonra 
tekrar yllrllyebilecek kadar kuv· 
vet hluedince ilerilemıye baıla
dı. Onda, yari cessur in1anların 
bir tehlike lcarıııında bulunduk
larına glSrOr gör111eı hHı1 olan 
bir hal vardı. 

Baılangıçta. tehlike korkuıu 
baı göılerlp de yavaı yuaı 
insanın içi~e ıııınca bundan do
ğan biı tahammUI edilmiyecek 
derecede kuvvetli olur. Fakat bu 
tehlikenin artık atlablamaı bir 
bale geldiği anlaşıhrsa, inaan 
tabii bir hale aelir. Miı Edil 
Şolverde do itte böyle bir te-
beddUl ba11l olmuı, ıoiuk kanlı-

lığı bir parça kendisine geimifti. 
Kat'i bir karar h:tlinde idi. E•in 
ıçlnde olduğu kadar dııarıda da 
mutlak bir t•hlike karııımda ka
lacağına emniyet getirmifti. Der· 
hal yukarı fırladı, beyaz v kır
mızı İfar~t lambalarım yakarale 
penceı enin önllne koydu ve eline 
tabanca alarak bekledi. Fakat aı 
bir müddet ieçer ıcçme:r; hafif 
çıtırtı oldu, kırmızı lambanın 
camı, kendiliğinden çatlamıt gibi 
parçaçılandı. ikinci bir taı, be-
yaz lambanın camını da kırdı. 
Şimdi lngiliı mtırebbiye karanhkta 
kalmııtı. T ehlilreden kurtulmalı 
için lngiliz: karakolunu bir an evvel 
Yaziyotten haberdar etmekten bat 
ka çare yoktu. Taılann ıeldiğini 
tahmin ettiği iıtikamete doğna 
arka arkaya tabancasını boşaltb. 
Alh defa gecenin karanlığl, 
Silahının 1esini ona iade ettL 
qık yakmı} a ltbum g6rmedea 
içeriye koştu, maaaıanın gısıu ... 
den yeni dolu bir ıarj6r alarall 
tabancaya ıUrdO, tekrar taraçaya 
dönmek lıtedi, fakat birdenbire 
yere mıblanmıı gibi kaldı. Dii • 
man. onu, tam kalbinden wruıu,. 
tu. Artık Londra'yı görmiye veda 
etmek llzımdı. ÔIOm, JaYq, ya• 
Y&f damarlırana girmiye baılada. 
Artık gelecek yardımdan da 
bayır yoktu. Farkına nramadaa 
n damarları uyutarak taraçaya 
kadar llerliyebUdl, boyunun bD
tlln uzunluğu ile ayakta dikildi. 
kolunu kıldırdı •e aiti kurıua 
daha ııcenin karanlığını deldi. 

Sonra heıııy ıuıtu . 
)#. 

BGyOk caddede blylk b~ 
otomobil uçar gibi ilerliyordu. 
Arabanın direkıiyonunda ihtiyar 
bir İngiliz çavuıu varda. Sanki 
direkaiyonu bir demir el ile 
tutuyor Ye gece karanlığında 
en kllçUk mlniaları bile görUp 
atlatıyordu. 

Mis Edit'in evine yllı metre 
kadar kala hiç tahmin etmediği 
bir hldiıe oldu. Araba birden· 
bire ııçrad ı , 6n tekerleklerin 
bllyllk bir cisme çarpıp llzerin· 
den atladıkları muhakkaktı. 
Fakat ıoför bu mAniaya ehem
miyet vermedi, aUratini daha 
bız:laıtırdı, kUçlik binanın 6nlinde 
durdu ve bağırdı. Seı alamndı. 
Yanındaki arkadaıile pencereden 
içeri atladı. Alt katta kimseyi 
bulamadı. Cep )imhasını yakarak 
yukarı çıktılar. Mis Edit ŞolYcr 
taraçada idL Fakat yaıamı1ordu. 

Yandaki odamn döıemeai Ozerinde 
de uıunca bir yılan kınılmııtı. 
Çawı hiçbir ıey a6ylemed~ 
llmbayı arkadaıma Yerdi ve 
kadını kucakladı, otomobile gö
tOrdU. Merdivenden iklod blr 
yılan allzDlilyordu. Ancak araba
ma içinde kadının nabzına bakta 

ve: 
- Geç kaldık ! dedi. 
Sonra ııra ile çocukları 

aldılar, beraber gelen aıkerl 
doktor mürebbiyenin bir yalan 
11ırmaıı neticui 61mUt olduğunu 
teıbit etti. 

Otomobil tekrar döndn. Biraı 
evvel geçirilen kaza mahalline 
geldikleri vakit burada iki ceıet 
ı<Srdüler. Bunlardan biri, biraz 
evvel otomobilin çiğnediği adamdı, 
ayağ nda bir kurşun ) araıı vardı, 
diğeri iıe başından yaralanmıştı, 
kurşuo, kafasmı delip teçnıiıti. 
Bu ienç, aynı gece anasın n 

l Arı..,.. 4 i.uc dı ) 



li Şamil Paşa, Hasan Halit Beyi 
Mütemadiyen Kırbaçlayordu 

Dahilek Şamil Paşa, Allah için İmdat! 
.,,,,_,,,,, Jf. 1 - Delôl ...,..._ .....,.... 1 batla lataabal ufuldanna J•Jllch. 

.,_ '-' - 1. k Malı '-•dlJI Diye. Jarbac•aa• acua F .... Ehllbllda Efendi, ıara7a kotarak 
ner ~'~ ı ~.... ria toıla 1oıaaa clotnltbL maeleyl 111 yaflarile Abdlllba-

-218- Glrlltlldea korba atlar plta mide anlatta. Derhal tahkikat 

ZttftDı pnç, lnafmz bir aftllnll 
•e dlfen (ıazal) ıi&i, metti DUU

farla etraftna bakıyor; ıaakl meç
W bir lmwett• imdat .. , • .
...... All Ş...U papmn da mala 
n bı,.klan ka&anllf ....... 
-rmak Wemiyee 1'fr erkek 
...... 1aaı1n1 .,....._ 

Şimdi, bDttln arabalar ........ 
bclm, •kek ylllerce halka ıh
ı..I ba iki mfllaim pW,.te p.
tllmi1-. blJlk bir tece•ll •• 
.. ,eeaala, kopacak al'becleJI bek
IJorlarch. •• Şamil Pıqr. 

- Ulu. ... lnırala .... 
..,ona•. henlm olcJuiw ,.., 
M ceeantt. ayak buıyorRD? ... 

O.,. bapch.ı... Hun Halit 
Be,la lcaw cfuclaldan lamdda& 
fakat ... ~lnaadL 

- Ya7.. demek, ba&aaa atb
lt.'8 kMekt• ibret almadaa ba? .. 

. S.. 0..dar lnililanchtm ela,ua. 
·.a., sen de bura da clolapa •• 
demek, beni hiçe ıay .. a? .. 

Ve..dwWl&-tl••t•eali 
Lqmı rerl pımA Atmmcla 
daran topçu çaWfUD& emretti: 

- Ulu. AIL ~ p araba
,_ lalH.. J8Plf hJft111ana 
dailnlerlae... 

Faytoaa ıolaada otwa n 
r. vasiyetten pek 11kılank ... 
dan bm ıibi twler bopnaa 
aet Bej, mldahale etmek 

iltedi: 
.... Pap •uretlerl.. mlllaade 

bayurn.. timdi çaku ılderis.. 
~· bir yerde, ba kadar Jarl 
•bara 1ı.,. .... 

Şamil Pqamn aeal, bir daha 
... dl: 
" - s. - fuet S.7.. • •• 
ıa..etim ftrdt. Fakat dojrua 
• da AD olcla. Sen ele Kllrtsln. 
bM do Kftrdllm.. eter benim 
haluum ..,_ hlll. Ba bablll 
ram• ahp benim mmtabmda 
psclirmezclin. Btrak ta fa mel'mau .., . ..,.... 
\ Deci " a9ueana içinde ._. 
.a1m tulhil• lorhac:a 'bltla katn
tlle talilaiaclıruak Huan Halit 
Jk7in ...... iıuilrdi; 

Bir.. Bir c1a-.. Bir daha. .. 
Mltemadi7en kırbaç kalkıp hale 1•·· Huaa Halit Bey: 

- Dabllek ŞamR P-.a.. ADQ 
için ımdaL Poliı yok mu ?.1 

Diye feryat ediyor.. 811 fed 
uhneye bhammll edemiyen ka
dudar, .....,alar ndaa ati.yor .. Ka
lü:lanai blcarafak kaçqıyorlardı. 

Hııırk• çil pwaau gibi dafıl
llllfb. .. koca memrenin lmlba
tmı temine memur olan komiler 
ve pollaler, birer •lav ıl•de.ini 
..,_ almlft ha ite •llcla.bale 
.rem mtn .... emt bir h .. 
yeeu • ._rb içinde tilerini 
oialtu~ v .. Ud tarafm Cla 
..... .... ... .,. caLtı1• 

laada. ,_ balcle lrkmlt olda• bqlacla. Bltlha Ar•J halkında: 
lan ip. kuclarm., ıibl Heri - Artık ba defa, Ali Şamil 
ablclt. Fa,ton korlmat bir ,.Jıa71 kurtaramaz. 
6'atle llrlldemep bqladı. Ha- Dir• bil' lwaaat nrcll.. Fakat 
- Hdt .B., lütkla " bitapb. Şamil ..... b.,.utat ı•~ per-

F..a •• , .... • artil çlldl.... :;alklcla:::"-d. Ç=-~ Mil.!:: 
HJllll llir llalcle fa9t Be,la ka- 1ecek olan Abc:IGlhamit, iki tarafı 
cai act. ,.byor, IOl 1c.... a. u biribirhada ıizU olarak ok· 
t1M1e - balat, ...... ,..... pyacakb. ....... •I•• .,_,.,._ Neteldm, b&yle olu. 

1Jd lht aeçmeden, ba Jaldiie ( Ark .. ., .. ) 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENiZ VAPURLARI 

ilONO 
-:~Perşembe 
....._ akpmı ...t 18 ele Sirkeci 
nlabmmdu laareketle (7.oapl
dalr. La.bola, s.m.m.. Onla, 
Gir..., Trabma, n ıu..,. . ......... 
Meymenet Ham albnda acen· 
taleima mlraeeat. Tel 22134 

FRATELLI SPERCO 
Eulco Sperco Ye malıdamlan haleflul 
Galata e IDCI Vakıf han (fi:abık Arapyaa 
Ban l l lnoi kat 1 • 10 Tel. B. O. 4'191-1 

aE ROYALB :nERLANDAfSE 
wapur firketl • Aaalterd'm 

Annn Boterdam,Amtterdam n Hamburg 
foln yakında hareket edecek Yaporlaı: o....... vıpuna t8 \lnanuenele 
dolt'•· 

Comp8IPll• Ro,ale Na ...... lld•I• 
vapur prketl nııtulle v.e bUuaıum 
Neerlan4alaea vapur acaatalan araaın• 
dakl muhaberat aaye•hıde DONYAlıı"IN 
BOTON LiMANLARI ~la emtta kaba! 
edUlr .,. DOGRU KONŞblBNTO Terl
leb Ur. 
Yakında Burgu, Varna ve KOl&enaeye 

Jıarei:et edeoek vapurtar Ore•• vapuru l 'lK. enele dolft. 
..... culee ..,ua 18 it. e'Yftle 

dofr•. it••• vapu11 11 L aautıe dofna 
Amaterdamdan beklenen Tapurlar: 
...... vapura t'l K. ıWnlt dofra· 
ller•ılıı wıpura 181[. ewele dofrm 
l .. ı••• npua 11 K.. ıanlp •otr-

Aıuterdamda ... banket ~k 'ftpulR 
.......... npura 81 X.. anele d~ 
c. ... •apuru 4 K. ıanfye dotru. 
NIPPO• YU8EN KA18HA 

(Japoa ftfU kampany•) 
Y oUlaua.. Kebe, Dairen, Tainrta9, 

Sbanıhai, Hoa"onr. Singapor, Colombcl, 
8aez, Port Salt, lımlr, latanbal, Pire. 
Cenevre, V&Jenola Llnrpol Ye Glaagow 
limanları aruanda dofra potta. 

(Aktarmanı Ye doJru.) 
Tewıılra lleru vap111'11 10 L 

ı'Yffle .... 
DalulP .. ru qp1n 11 L ....ı 

dofra. 
Ta!ılW toto Galata'da Al&anOI •akıl 
Hanında FRAT&LLt SPBROO, ENBtCO, 
SPEROO n JIAllTlJllLABI Ultlltil 
vaıtuı aoeatabpna mflraeati 

TeL 4 ·471-81 

Dr. Celil T ettik 

latanbul Aahy• tl.abk9111eel 
• Unca Hulcull D ...... 1•d-• Da· 
vaeı Şhıaıl 1Je1 tararındau maddeaa
leyb Galatada )(ebmet Ali p ıa banın 
da 18 numarada mukim tucaardan 
Huan Ba)'ri 88J ale7hlne tloret tah
ıW talebiyle ikame olunan 980/N 
ıanmaralı davaua cere.yan ed• m11-
bakem11tnden lkt.metcabıımı meçh .. 
li,Je&l huebi7l• il&nea valı i tebligata 
ratmell relm17ta mtlddeaahyh Haıan 
~ be,tn P7&1>ında muhakemeye 
deYam edilerek muhakemenin 16-1-938 
tarlbbıe mll&dif pazarteai gClnU 11&4 
ıatso a talik eclll~ ve cn.uhakemt 

mi!":Sıe'9:4: ft 
müddetle UAnen tebJ :ğine karar ve
rtlmit oldufuııdaa mumaile7h Hı>.ean 
H yri bay.la teW tuihhdea ltlbaren 
bet CflD arfı1"1& ltfras etmıdttf ve 
yevmi n vat.ti mua71ende plmedtll 
veya bir veldll tanunt gGndermedfll 
takdtrde hadfaatı kabul etmlt addo
lunarak muhakemeye kabul ol11aaııya
catı Ti gıyabında mubake•ata icra 
ve lir.mal edilecelf tebl'i DIM••una 
kaim olmak tıere pnttlerl• llt.a 
olunur • 

la. lıdnoı Ticaret lllltlllceme
•lnda111 Sultanahmette tramvay du· 
rak mahallinde taaap :Mehmet efendi 
tarafında Huaroılar eaddeein .. Çu
va'cılar ıokatında 11 numarau lr.e
b&Hl llthmet Fahri efendi aleyhine 
21.S liranın &ablill Mkkaada ikame 
olana alacak davuıaaa ltınrçiuJa 16• 
derllea dava anabalt lı:endiainla flı:a

met~&bını terteylemeıl haaebJ1le bU& 
tetilll IUe tılındJlından !G ıo,a mUd· 
detle ilanen teblipt ioruına •• tah
klkataa U·t-938 perıembe gUnl taat 
ı• ı talikine brar Yerilmiı Te iıti· 
danın },lr .. retı .. hlutm• dJ•uahaae
ıbıe talik olunmqtur yevmi meıktrde 
borçlunun blısat gelmedifi ve7a bir 
vekil gGndermedlti takdirde maamelel 
gıyab'7e lrra kıhnac ft l)ln olunur. 

letanbul e ıncı lca•• ......... 
1•1Untl"8 Bir borçtu dolayı mah
caı ve paraya çevrilmeli mukarrer 
muhtelli ebatta Avrupa çerçlveıt, lllah
telil tablo n fot.ogra.f için karton "' 

1aııı bva "kırtaliJ"ilite aıt.ea1u1c 
blrc;ok psı kalemi vı atma kalemleri 
ve buna mUmaell ıalr .. ,.. açak arttır•& earedl• 18-1'9981 tar.tiılU. •Oıadıt 
pazar glııl ıaaf onda• ld..,._ 8f..y· 
otlunda Ja&lklil oaddeılndt 841 Duma· 
ralı mtjuada aablaeatından talip 
olanlana 7eyml mesktrde maballlade 
hasır balattaeak ... aarana muraoaat
lan lfta ol.ilam. 

Dr· A K:UTIEL 
Karülı BIM1rfl fana ••ıaa .. S4 

Z.- 9llleaiım aetteblad111 aNalım 
tucllb--' ..,._tıtbL Yenlatal ala
eall•dM lllt .. ,._. 

... w,. ............ 1,, 

( 

• • 
Küçük Ilinlar 

Fagdalı Atlreal• ] 
DOKTORLAR 

DP. M.....a All 8::,.11r=!tİ 
••1eaehan11lnl Emlnönl buıaa 
(tabıt Karakq) Dalr.letml9tlr. kabulı 
htrıttn Ggiedeıı sonra. 

Dahili " Çeaalc 
Dr. ·- ........... laatalald.. teda-nbuMI 
muayenehant11ll\l Fatllı Tramva1 iıtu-
10111uıda Sım En'fer eczanesi bftttltfn· 
da il No, lı c Asim • apartımaawa 
birinci katlna nakletmiftfr Beqla 
11 ten 211 ye kadar ..... .... 
Dr.llulllp--ıa......_ . ....._ 

•• cad4ellade <ı.,nt :klMfbtaeal 
fttlultnde 9 dan 6 7a Qctat 

• 

.. _._.. ., a-u ICaraldly Tlael --- --- ...... ••21 Bor gUn aababııı 9 unüa akpım• 
19 una kadar lwt&lanııı bbal .,. 
teda'ri eder. 

o-,. ...... ~:rı-'· 
Cumadan mada her gflD 1 butütu 
19 a kadar baatıalarıoı lr.ıabal eder. 

......... Pelll Tllldu Ojlll 
B&lıçekapı, Sel&ae\ Baa, llaol ka& 

Ko. ! ye naldetmtftlr. Berıta 9 c1aa 
aqaıu bdar hutalanm bbal ed•· 

----------·--- MiT 
.... __ 8 lluatefa Akaar•1. Onhl cacl
....... , deal, Puar .. balUe 

Halli bey apartman 2 incl kat. Basta· 
lanm herıfln kabııl ve tedaYI eder. 

a.. • -·- t:ır~~ ( ş.,- r .. n .. •"'-'• ) 
~malt utua fll1tlnde 1 lnal katta 
ott•dea eoaıa: Fat11ııe. Trama1 ı.w- LOKANTA e·RAHANELER yoaıandakl maayenşbanelfnde. TeLt~ • '8 1 

Dr. Çlprul <>r.w. " ,_ 
butaneleri ellı, sao, frengi Ye HllO'" 
takt_,. 1 tııcl mnıf mOtehauım. Be
yotf u, Almalı lleaçlt, Atlu Jlaa. Tel. 
48868. 

Operadr U-Dr ............................ ı 
ll butalıklan aoteb111111o ll&ıblrede 
ttawıny cluail& kaqıaıada No 15. Sa
lı Ye 01imadan mada bergtln t+!O 1• 
t..m. 

..... Alm..a Vicdani-=~ 
lercle Letafet apartıman1nın l lnel kat 
l lnel dalıeılne nakletml9ttr. Cuma
da maada bergUa 8 - 19 ve 1~ • !O e 
kadar, paıartest g1nlerl IDee8\ntcHr. 

D Cilt" ...... •••• ,.. ...... haatahldar ... 

tahu1111. H4rgf1n ıababtan akp.ma 
kadar Ankara eaddeal Fe7al n.7 laaD 
Ko. '8. TeL !8899. 

DIŞ TABltlLERI 
Eın .. lS ıl, Eadalal 

cemal ZIJa ı.a 2 .. et at Ne 4 
~taıannı nmadaa maada hefllln 
9,6 du 18,5 a kadar kaba! •• teda'ri 
eder. 

...... tru 
.....,_ Lollante81 eetıı'lraa• 

Kut.asa• 111• n .... 7emetle 
Bira Ye rakı hlunat. Neftı meseler 
vardlr. F~da aumt uousl•k. 

TERZi ıı Tbc. TERZiLER 

IUHTELtf 
Bir ......... ................................ 

yaıa iten ve Alaaııoa Mlea GBMO 
BlR TURK memura derllal iM Jlt 
nrdır. Tahriri tekliflerin ( 182') rflar 
su ile gaıetemfae gGaderllmttl. 

K.... li._ ş.,tltll'I 

t - OtltGk llAular)baftada iki dtfa 
netredillr. 

1. - Bir llf.a bet u&ardaa 4bareWr • 
Kaka yazı iti 1atu •J1lır. 

3 - Her ntır ea atllt ' kelimedir. 
• - 111nlann bet u.tmlu falla 

her eatınndan ayrıoa aplıclal 
fla&ler .aaaııı 

o....,...... ' ..... fala ...... ..... ... .... 
1 ..... - ... • "llt . . .. . . " . " -. -. . . -. -. 

DiplomatlaraHükmedenGizliKuvvetler 
( Battarafı ıs tınctl !ayfada) derhal yapura biaclirillp ~~.ı.-

ceaecll ..... pbrılu Hintli ketleriae ı&aderilmiflerdir. m,W. 
kala•• ıanoaa icU. bllklmed. klft alılltl J•pu * heyetin faaliyeti ..ııaCla arblı 

Slr Coa Siman heyeti Hin&- 1em bacu.oter çakm .. m latem• 
tandan diniyor.. &!rçok reıml miftir. Sir Simon heyeti de, rahat 
ıent laeyeti karfllamıya relmit- ralıat iki ellt tutan raporun• 
ferdir. Bulana içiDcle iki de HiatH Japıp ait olduiu makama • .,. 
talebe Yardar ki etraflanm L.ım- miştir. Ôyle ciltler ki blltla bir 
pou'alerl almlŞbr. Talebelerin milletin bllttln tlmitlerinl ayaklar 
yaulannda bliJBk bir bawl albDa almlfbr we belki claha bar 
ward.r, heyeti hamil temi nbbma b neticelerde dopracaldarchr. 
,......, paapn.a bu ild 1e11ç, - SON -

kaqalayıcaı.rm &I .-.... ~ele A •k 'd 
imkta• w.,..ı.rdır. Fakat men 8 8 
ıJm samanda kuffetl Ml~er J Casus) 
1akalanu J8J>PfGlltl•r, ...... apon arı 
ba......_ almıflardar. f 

Fakat ba lal.U.. ... 11 .... ,. Yaıan ı Berndtw 
a1r.-. ..... ._.., ..._.. Yarm 
..... ......... ,.. •biN. 
Pwıll••lea ile CllltrSJac5ıra ıı.--._ .... ..-..~~--"."'"""."~------
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MUHTA OLMAMAK • 
1 

• 
BiR KUM ARA 

balmizi Emniyetle 
MUHTIRALI 

Hayat Takvimi 
ÇlKTI 

Bu sene en bilyilk mlltehassıı mulıarrrlcrin yazdıklan bu 
kıymetli •• emaalaiz takvimin yerine baın taklit es rlerin sa· 
tılmak ialendıği anlaıılmlfbr; eldaomamak için (Hayat Takvimi) 
nin 3 Uncli sahifesindeki mubanirlerin ismine ye ( Maarif 
Kitaphanesi) imzasına dikkat edilmelidir. 

Her bahsi, bir gilzide muharrir tarafından yazılan {Hayat 
Takvimi) : ilmi, edebi, sıhhi, zirai, tnccarl, her türlil malumat ; 
yeni kanunlarımız, Yillyetler we kazalarımıı., trenler, vapurlar 
•e bftt6n dünyaya dair en aon tafsilAb; mekemruel bir muhtıra 
ve renkli bir haritayı havidir. 
Bu kıymetli hazinenin fiatı yalnız 25, bez cilt! i i 35 kuruştur. 

Merkezi: ( tlaarif Kit ıphanesi ) dir. 

- - . -. ---- -. - --- - . - -~ - ---... ·. 1 

1 • 

• • 
• • - - - -.. --- --. ... .--
i i' 1 latanbul Belediy~si lli0arı [ ~ 4 
hucavaı;ad .. 5 1.,.. ı. Mcttll-.& bıuctsa: l c: .mı6it 40,a'I ura 

Arnavutköyllnde 12 27 N. Jı hane: " 4 " 
Oaldldarda Demil'ciler ıokağ nda arsa: " 3 .. 
Zeyrekte Hacı Kasımağa moktebi binası: ,. 1 ,. 
Ey6pte Rumi Mabmutpaşa me-ktebi binctıı· " 2 " 
Hocapaıada 11/13 N. lı matbaa binaaı: ,, 31,50 ,, 
Kumkapıda 38 N. :ı dükkAn: " 4 ,, 
Beıiktqta SioanPaşa medreseainin 9 N. odası: ,, 3,5 " 

.. " " 4 " " : " 8 " 
" .. " 13 ,. " : " 3,5 " 
" " " 2 " " : " 2,5 " 

Yukarda yazılı mahaller kiraya veri!m~k üzere müzayedeye kon ıl· 

Yerli 
Mallar 
Pazarında 

BOYOK UCUZLUK 
··-

lstanbul'da 
Babçekapı'da 

Beyoğlun'da 
latildll Caddesinde 

Dr. HORHOR UNI 
~ ektt p eo' ağındaki muayene ha· c-
ısı ııi kapa ınıştır. Horglln abahta 

k,am!l kadar ba;~ •larını Eminuıı ı 
\ ılıd kıraathanesı ya'l nda i 0111 • 

\ eneh •1esinde b'zz t teda,; i ed r. 

.. --~ Tel. 2.4131 

muştur. Talip olanlar tafsiiat almak için her &ün Lev zım müdürlü· 
i6ne müzayedey girmek için de teminat ma1,buz veya mektubu ile 
19 121932 pazartesi gfinn aa~t oıı beşe kadar Daimi encümene 
müracaat etme'idirler. ~c===-=======================~· 

r Ozur Dl eriz 
Mu ıderıc.\tım ıı ı \'<ık ııg- ıı<la 1 

• ı .. u akka e » efrik:lmııı ııtıtrede
ı F'Uİ öz lr dileriz. 

l 

-

ALiNiZ 

Hazırlarsınız! 
EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA fi 

Satıiık dükkan ve hane 
Eıu MeYkü •e neYi Teminat 
233 Unkapanında Y avuzeraiaan mahalleli Ayazma demir-

yolu •okak eski 715 Ye yeni 3 315 No. dOkkAn. 20.-
431 Bftyllkadada Karanfil mahallesinde paskal 10kaiında 

42 No. haneniıı 3 4 hiueai. 20. -
Balada yaıdı emllk bilmOıayeoe petin bedelle aablacatından 

taliplerin ihaleye milıadif 19. 12. 932 pazarteıi uat 011 albda Şu
bemize mnracaatlan. 

Türk Tayyare Cemiyeti Mubayaat 
Komisyonundan: 

933 senem keşide liıteleri şartnamesi veçhile tabettirileceğin· 
den talip olacakların 17 12 932 cumarteıi günil aaat 15 t piyan
godaki komiayooa mOracaatlara. 

.-·------------~, ÇABUK n 81 H Hl .. -mm----~ 
lçü Üzerine 

Fenni 
Kasık Bağlan 

nıuz, ubunsuı, fırçaaıa 

T 1 R A Ş iste;1:~:lııız 

RAZViTE 
bomhıi kalla!lınn .. 

MiKROP olan fırçalardaıı, ytızo
nılz. ı ı cildini b11ru9turan potas ı 

kreıo ve ıabunlardaıı kurtulursu· 
nı·z. KOçOk Te btlyttk tüpl~r 

~ardır. Iler yerde satılır. Doposu · 
) e'ildırek, Sıvacı5 n llanı No. 10 

TeJ. 20131 

.. .__..,. Beşiktaş "'m--~ 

DiKiŞ YURDU 
"tahsili en yDksek biçki mekte
bidir. BİÇKi. DlK Ş, NAKIŞ, 
şapkıtc lık Ye boya iJe resim 
ve tezyinat öğretilir. Gayrimfts-
6 nler de aba r. Huau"t dere 

de verilir. kayıt aç ktır. 

llide, bareak, bGbret 
dOtkünlüğQne 

Fenni 
Korsalar 

Jıtjyenlere ölçll 
tarifesi ~önderilir. 

Emin&aft: 
lımir sokağı 
Tel 20219 
ZAHARYA 
Oreopul ı 

TAM AYARLI ÖLCÜLER 
10- {rrarıı 1 , 10 ki oya' k 
ııiriııtt o ve ılemirı1en tam ayar 
r lori . a·ı ıı. T. ,ra ıipıırıt ı 
glı ıd rir m. Bakı tı&n dır e 
23 k r f:l .ti rım. 
Bryan • Çadarc lar Bltpaaarı 130·1 3 V • 1 

Sinema, hastane ve rontken müeueaelerinde kullanılan filimlerin 
belediye depoıunda hıfz na dair tanzim olunan talimatname resmi 
eerldenln 12/12 932 tarihli ve 000 Nu.lı nOıbasmda intiş~U" ctmittir. 
Al&kaclaramo ıaalümu olmak üzere ilin olunur. 

BEŞiKTAŞ: ,\l.:m tler NC\. 94 

'------------------.J~ ................... ~ ................... ~ 
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Balo elbisenize takacağınız 
• 

nefis çiçek eri lpekiş yaptı! 
•• • 
lllfi•ır.~ıt 

Çamaşır dairesinin 
nefis mamulatı 

"\ 

en makbule . geçecek 

~E EBAŞI 
Hediye/eridir. 

.. 
Kı·avatlar .. Fevkalade iş"epıeli mendiller - Yashldar - Eşarplar 

iç çamaşırları - Pijama ve gömlekler - Ropluk kumaşlar vesaire ... .. 
z:aw•z a s •-•" '" l.E§!!.WW: i 'W& CZ i .. = 

Kumbara, bütün bir istikbal' dir ! 

Iktısat ve tasarruf 
yalnız nazariyat 
ile değil. .. 

.. bir kumbara alarak 
para biriktirmekle 
öğrenilir ... 

(Türkiye /ş İJankası) 

"TAYYARE,, 
YERli KOPYA KAGIDI 

ve 

YERLi Mı.KiNA ŞERiDi 
Yalnız bunlnr1 isti..11:ıl ..;dİ:liz. 

. ŞULMAN 
f:, •. mbul, Galata, Per.şembepazar 

firnret Han No.: 26 - 27. 

Tel fon : 43500. 

Son flo•I• Matbaa• 

Sahibi ı All Ekrem 

Netriyat MGdtlrü: Halli Lttfl 

VATANDAŞ 
Tasarruf haftasmda 

CiDDEN TASARRUF ETMEK iSTERSEN 

UCUZ MAL AL 
Bunun için halt tasfiyede bulun•n 

BALCILAR 
MAGAZASINA GiT 

Sergiyi Gör 
ve U C U Z fiatları takdir et 

TaaaRuf hafta11na mabsuı olmak lbere 

Sergi Fiatları 
asin tebdil edilmemek şartile asgari yüz kuruşluk maJ alana 

Nakten yüzde beş verilecektir. 

Bu MARKAYI iyi . belle, 
Boyacıya gitme; 

HOLSTINA 
ile kendin boya! 

Rengi aolmuş. moda11 geçmif, beğenmediğin 
YÜNLÜ, iPEKLi, PAMUKLU her tefi 

Kolay BOYAR 
Bir saatte BOY AR 

istediğin renkler 

iSMiNE, MARKASINA Dikkat et 
TDrkiye'nin her k&feainde aablı 

En mükemmel ve en müntehap çeıitli 

BAKE 
Mağazaları 

Halihazırda her yerden ucuz ve yalnız 
iyi mal satan müessesedir. 

Beyoğlunun En Muhteşem 

OYUNCAK SERGiSi 

NORA RADYO 
Kat'iyen 

PARASiT 
almaz. 
Pek çok 

HASSASTIR • 
• 

ALMANY ANIN 
R•dyo musabakelerında 1 lnclllll kaz.nmıttır. 

Oalatada: Voyvoda caddesinde Kuleli mağaza. Tolefon: 44547 

7.afıydi umumiye, İflİhaeızhk ve kuvetsizlik halatında büyük 
taide •• teairi görillen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede satılır 


