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Bugün bunun bir tlddet devresini 
)'aşıyoruz. Ben aleyhinde oluğ'~m 
hAlde iatemiyerek bizim evo bıle 
slrdi. 

Jrfet kir H. ( Divanyolu Tıcaret· 
haue oka 1 25 ) 

- Belediye ıokaklarda Y o .. Y o 
oynamasını mened c&km!t· !iakik:'
ten bazı gençler v çocuKlar ve bıf· 
hn... ııenç kızlar yaya kaldırımla
rmcl• yecdiçinde boyuna bu yuvar• 
Jıılda oynuyorlar, lu~ndUerinden ge· 
çjyor'ar. Ba dalgınlık arasında bir 
kn olm .sı muhtemeldir. Belediy 
menetse fen olmaz. 

* Ati' H. ( Çemberhtat ı ) 
BıJmem be'I Yo - Yo OJl.la• 

m ya bayılıyorum. Vaktimin oa111" 
geçtiğini anlamadan oynarken b~zan 
aıcşam oluyor. Tatlı ve zarara z dir 
lpt ıı .. v~uın çocuklar da bu rnaaum 
oyuncakla oynaa n'ar. Ayni zamanda 
bunda bir de kol idmanı vardır. Şu 
ainirleri yıpratan buhranlı zamc=nda 
bu kadar oyuncağı bize ve çocuklara 
hoş 2'Örme iıinlz. 

~ 
Fazıl B. ( Eminiııııı Ba'ıkha.ne So

k. k f:rl 
.. - ln•anlaı- maymundan azma 
Jl'Yortar. a J.U biJmem fak t may
mun iştahlı oldukları muhakkak. 
Bir şeyden çabuk bıkarlhr. Bır ı.&
mnn' ar caı.bant. dans, bir :r:~nı!r 
aramofon modası, '!ll'tii Ş mdı bun· 
dan bıktılar, 'Yo • Yo) ya ba.şi~
d lar. Bid vıkt miz kıymetlıdir. 

(' ~deniyet gerdanının arka. 
anda yetişmek iç n çok p!ışmaj~ız 
J ım. Bu ( Yo - Yo ) dcğı. hm, 
fe.. ç ve ör• razım. Avrupanın 
Ui , ~er yanlannı ve keşif erini lcopye 

daha iyi alu•. 

t~ Bankası 
1-Iısse Senetleri Miitema· 

diyen Yükseliyor 
ş B nkası hisse senetleri 

yu lmekte devam etmektedir. 
N f!la muharrerler 1045, hamiline 
&ı <tr.r~ ler 1065, müessis hisse
lerı 120 pen muamele görmiiştür. 

Tehlikeli Oyu!lcaklar 
Küçllk çocukların ufacık ara• 

alarla s kak ortal .. rmda tehli· 
keli bir şekilde • dolaştıkları Be
le i e n nnzatı dıkkatini cel
b t.ni<'tir. Belediye memurları 
bu v ziyetin önüne geçmek için 

ir al ş ar ve faaliyete baş· 
19Iardır. 

- Geç~n gün biriaine fena 
halde kızmıştım Hasan Bey 

Dün Ankara' dan 
Döndü 

r .. y kahve ve •eker t_ acirleri 
...- ' 'S 

namına Ankaraya gitmiş olan 
Gök zade MustAfa ve Hasan 
Vafi Beyler dönmüşlerdir. 

Söylendiğine göre İktısat Ve
kAleti çay, kahve ve şeker me
selesini ehemmiyetle tetkik et
mektedir. Tacirler gUmrükteki 
mallann bedellerinin ödendiğini 
iddia ettiklerinden kendisinden 
malümat almak lizere Selanik 
Banka~ı 1 tanbul şubesi mUdiri 
Ferit Bey Ankaraya davet edil· 
mi ve hareket etmiştir. 

Dun Şehir Mechsinde Hararetli 
MUnakasalar Oldu 

Şehir mecli~i dün teşrlnisani 
toptanı ının son içtimaım yaptı. 

Şirketlerin amele ve m~sta~d.i~· 
lerinden Belediye hastaneierı ıçm 
al· an yarım lira ücretin bir lira
ya çıkar iması hakkmdaki encü· 
~en mazbatası kabul edildi. Ter• 
kosun ,~~tıbayaa ve işletmesi hak
kmdnki liut~~e encümeninin maz
batası zerine ılr.~vli münakaşalar 

oldu. Ve nelicede -..t .. rkosun mu• 
hayaasmdan sonra ilk \ 1arJ,l..u~. 
dan tesviye edilmek üzere' 50 bın 
liralık tahsisat kabul edildi. Gazi 
köprüsünün inşas.na kadar 1 W ı 

bin lira &arfi!e Unkapanı köprU
sünün hmiri meselesi de müna-
kaşalara davet elti. Tamirin bir 
ay zarf nda ikmali kararlaştı. 
Muv?kkat sebze hali yapılması 
teklifi etrafında mUzakereler ya
pıldı. Nihayet Bel.edi~eoi? i.htiyat 
akçesinden 200 bın. !ıra ıstıkraza 
meımıiyet verildi. Üsküdar tram
vaylar n.eselesi hakkındaki maz· 
bata okunduktan sonra meclis 
şubatta toplanmalc üzere tatil 
edildi. 

Otobüsler Ve Ruhsatiye 
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Günün Tarihi 
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~rinMiktarıArtıyor 
HilaJiahmer 

Çocuklara Yardımını 
Ziyadeleştirdi 

.. enler Hangi Sınıfa Mensup? Hilafiahmer Cemiy~ti latanbul 
ıubesi dört bin İlkmektep ço
cuğuna haftada dört giln sıcak 
yemek vermeğe baı;lamıştır. Ce
miyet timdiye kadar fakır çocuk• 
fara ( 77 ) bin lira ıarfetmiıtir. 
Senelik sarfiyat 8 • J 9 bin lira 
arasındadır. Talebe mikdarı 
icabında 4 binden ( 6 ) bine ÇI• 
karılacaktır • 

(J 50) evrak vardır. Bu yUz elli kişide evlendiği 
taktirde 932 senesi zarfında evlenenlerin adedil850)yi 
bulacaktır. Evlenenlerin yüzde seksenini kunduracı, 
balıkçı, seyyar esnaf, berber, kasap olmak fizere 
ısııaf, yUzde yirmi yide zabit, mühendis, muallim 
· saire memurlar ve serbest meslek erbabı teı• 

etmektedir. 

Mu.~ 
Hırsızlı. Yaptı -

Dün ikinci c~.za mahkemesin· 
de Alman tabası odan Jojef oğlu 
Yolyosun mevkuf olaı ak mu ha· 
kemesine başlan1dı. 

y oly<ıs Takıi~de Mari ismin· 
de bir madamın ,evine girerek 
(50Ô) liralık eşyasın. çalmakla. ~e 
yine taksimde Misak Efendmın 

apartınım soyarken y~kalanmakla 
suçlu idi. Reis Y oly<;sa bunları 
niçin yaptın dedi. 

Y olyas çetrefil tlirkçesile şun
ları anlattı: 

_ Efendim ben timendifer 
müleahidi idim iki sene evvel 
bir h.rs · zlıktan dolayı bir buçuk 

ıene hapse mahküm ~duru. Şim
di işsizdim. Beş gün s~kakta yat· 

hm, üç gün ağzıma bir lokma al· 
madım. Ben bu sef cılet i~indeikeo 

Almanyadaki çoc..uklarımdan ve 
kar.rodan mektuplar ald m. Para 

istiyorlardı. O sırada birisi bana 
:yardım etti. Bununla tamam on 
şişe rakı aJdım. Teessllrle hepsini 

içtim. Böyle sarhcşlccn no yaptı• 
ğımı biJmiyerek eve girmişim. 
Benim suçum yok." 

Şahitler dinlendi. Y olyos o ge
ce biraz sarhoşmuş fakat yaptığı
nı bilmiyecek kadar değilmiş. 

Taksim kilise,inin üstüne ç•kınrş, 
oradanda Misal, Efendinin pen· 
ceresinden apartın~ana girmiş. 

Üçüncü kata kadar gl.t-rniş. Kapı· 
ları karıştır.rkeo apartımandakiler 
uyanmışlar bu Üzerlerine hucum 
etmiş, herkes odalarım kilitıiyc
rek pencerell\rden istimdat etmiş· 
evvela bekçiler gelmiş. Bekçilere 

biicum etmiş, camlan kırmış. 
Sonra 1=olisler tarafından apar· 

bman içinde yakalanmışt r. 

Bir Cinayet 
Küfür Yüzünden Bir 

Adam Vuruldu ---Şehremininde oturan cilveli 
namile maruf Mehmet ile kom• 
şusu kUfeci Hasan arasında bir 
küfür yüzün<len kavga çıkmıştır. 
Hasan sustalı biçagile Mehmedi 
sol kolu altından iki yerinden 

1 
tehlikeli surette yaralamııtır. 

I Mehmet limitsiz bir lıalde has
/ taneye kaldınlmış, Hasan yaka
ı lanmııtır. 

l·foku:c Ta ebe Cemiyetinde 
Hukuk talebe cemiyeti dün 

fakültede toplanarak birinci sınıf 
idare heyetini seçmişlerdir. İdare 
heyetine Rifat, Nuri, kerim, tef
tiş heyetine Adnan, Niyazi, bay· 
siyet divamna, Şevket, Nurullah, 
Şahap ve Lamia H. ve beyler 
intihap edilmişlerdir. 

Ecilebilere Müskirat Bey'iyesi 
Verilmiyor 

Müskirat İnhisar idaresi ecne
bi tabiiyetinde beyiye tezkeresi 
verilmemesi h:4kkıuda bir karar 
vermiş olduğu için düne kadar 

ecnebilerin beyiye tezkerelerini tep
dil etmemişti. Evvelki glln lobi .. 
•arlar Umum MüdürlOğünden ge
len bir telgraf üzerine bu müddet 
haziran nihayetine kadar uzatıl
dığı için dün bütün ecnebi ba
yilerin tezkereleri de değiştiril
miştir. 

Adliyede Staj Görenlerin 
Maaslan 

' Adliyede staj gören 60 hu· 
ku"k mezunundan ancak 17 kişiye 
tahsisat verilmi~, diğerlerine ve
rilmemiştir. Tahsisat alamıyanJar _ 
vek~!ete mfiracmı etmiflerdir. 

~gifiz lirası yj~e DUşUI 

iki MahkOmun Cezaları 
Tacil Edildi 

Tıbbı Adli Meclisi birer katil 
meselesinden dolayı on beş sene 
hapse mahkum olan ve elyevm 
latanbul hapishanesinde bulunan 
Ali oğlu Tabir Kasım ile Meh• · 
met oglu Muataf a da mahkümi
yetlerinf nasıl indirecek sıhhi 
sebepler bulduğu için Tabir Ka
sımı altı ay ve Mustafayı bir 
sene müddetle şerbest bırakmıya 
karar vermiştir. Müddeiumumilik 
dün hu mahkumleri tahliye et• 
miştir. 

Kastamomı'dan Bir Katil Getirildi 
Bir kaHI meselesinden dolayı 

Kastamonu hapishanesinde ( 10) 
seneye mahkum bulunan Kasta .. 
monili Hüseyin oğlu Ahmet ken• 
disinde akıl hastalığı bulundu· 
ğunu iddia ettiği için dün mn
ıahede altına alınmak Uzero 
Tıbbı Adlt müessesesine gönde• 
rilmiştir. 

Bir Hakim Mahl<eme'de 
Rahatsızlandı 

Ağır Ceza Mahkemesi Ata 
MüJAzimlerinden Murat Bey dlln 
muhakeme esnasında bir baygın• 
lık geçirmiştir. Muhakeme tatil 
edilerek Murat Bey Adliye dok· 
toru tarafmdan tedavi edildikten 
sonra evine gönderilmiştir. Mem• 
nuoiyetle öğrendik ki Murat Be
yin sıhhatinde endişeyi mucip ı 
bir bal yoktur. 

Bir Çocuk 
Bera et 
Etti 

Otobüs} erden cuma rühsati
ye~ı alınmaması hakkında Be
lediye tarafından bü.tün Kayma
kamlara ve Belediye tub<!lerine 
bir tamim gönderilmiştir. 

Adam tutulunca pohslere de hücum 
etmiş saçma sapan Göylenmiş! 

1 
Muhakem.e s~bılrns!n n tespiti 

için başka hır güne kıam1şt r. 

Bir ' af ta evvel 700 )kuruŞ Oıe• 
r!nden ~uamele göreli İngiliz 
lırası tekr~ düşmiye başl!'!mıı ve 
borsada 668 '·uruş Dzerinde mu
amele görmiiştu., 

,Dün Ağır Ceza Mahkemesin• 
de altı yaşında bir çocuğa teca· 
vüz etmekle suçlu on altı yaşın .. 
aa çoban Cevad'ın mevkufen 
muhakemesine devam edildi. 
Mahkeme, tecavüzün sabit oldu
ğunu kabul etti vo fakat bunun 
Ct:.vat tarafındnn yapıldığı hak
kında vicdani kanaat bulunma• 
dığını ileri sürerek beraetine ka-

Pazar Ola 

Sonra kendime hakim ola
madım da, 

.... Herife " Seni ezer debin 
parça ederim!,, dedim, ne dewı 
korkuk kaçmaa P mı ? 

·ar nerdi. 

1 
-Hasan Bt:y: Darılm ama sa

na birşey ıoracağım dostum, ıeni11 
t ofk •eaikan •u mı ? ... 



1 KAnunuev~el 

Hergün 

Biz De 
A .l/ni Cevabı 
Vt:'remez Miyiz? 

~----------------------* Cihan haı bini itilaf ~evletleri 
kaybetmek ibere idi. Artık her 
c:ephede ümitleri kesilmiş, itilaf 
orduları tanrruı kabiliyetini kay• 
betmişti. 1~)17 ıenesine doğru 
Amerika in ıdatlarma yetişti. On· 
lara para verdi, asker göııderdi, 
mühi "Ti mmal \'etiştirdi. itilaf or• 
duları derhul dir.Jdiler, lrn~"' t· 
lendiler. taarruza geçtiler ve 
harbi kazandılar. Bu itibarla 
cihan harbinin galiLi Ameıikadır. 

• Bu zaferin parsaıım itilaf ltev· 
!etleri topladılar. 

Harp biltikten ~onra itilAf 
devletleri Amerikaya senelik 
taksitlerle borçlarını ödemiyo 
baş'.adılar. Bu ödeme şimdiye 
kadar fasılasız ve arızasız bir 
sure tte devam etti. Fakat bu 
1ene başh lngiltero olmak nzere 
eaki muzaffer milletler, Ameri· 
kadım borçların tehirini istediler. 
Amerik!t bu teklifi reddedince, 
İngi liz ve F ransı:dar sinirlendiler 
Ye 15 kinunuevvelde tediyesi 
llzımgelen taksiti ödemiyccekle-
rini bildirdiler. 

Ödememek için İngiJizlerin 
ortaya sürdükleri mazeretler 
ıunlardır: 

Biz borcumuzu ödon,iye ha· 
ıırız. Fakat bu bol'cu doiar C'la· 
rak ödemek 14ıımdır. Halbuki 
piyasada dolar yoktur. 

Amerika cevap veriyor: 
O halde fngiliz lirası olarak 

&deyiniz. 
lngiltere buna da şu cevabı 

veriyor: 
1ngiliz Jirt'SI verirsek meın!e· 

ketten döviz çıkarmak H.zım, bu 
ite paramızın kıymetini clüşürnr. 

Amerika başka bir teklif 
yapıyor: 

O halde altınlarmızı veriniz, 
diyor. 

lni:iltere buna da razı değil. 
Paramızın karııhğı olaral: ban

kalarımızda 180 milyon lngilizlik 
altmımız var. Bunu da verirsek 
paramız iflis eder. 

Amerika bir tekUf daha 
yapı yer. 

O halde milatemlikeleriniıden 
bir ada veriniz. 

- Biz esareti sizden evvel 
llğa ettik. insan ve toprak sata
mayız. 

* Bizim do Avrupaya b"rcunıuz 
Yar. Ve bu borç, Avrupanın Ame• 
rikaya olan borcu, hayır!• bir iı 
için yapılm·ı değildir. Amerikanın 
parasile Avrupa zafer kazanmıştır. 
Biı Avrupamn parasile Padişah .. 
laramızın saltanatmı temin etmi· 
tiz. Borcu yapan bit. deiiliı yak
tığımız bir devirdir. 

O halde borcunu tanımıyan. 
taahhüdünü ifa etmiyen Avrupa 
.devletlerine kar11 biz de İngiliz ve 
Franı zların verdiği cevabı veı·e· 
mez miyiz? 

Biz de paramıı: yok, altınımız 
yok, malımıı yok, satacak toprak 
ve insan mız yok diyemez miyiz? 

Alelhusmı hl\kumetimizin gös• 
terdiii bütün hllsnü niyetlerden 
aonra Avrupalıların elin itilafgi· 
rizlik yapmalarına kartı böyle 
hareket edemez miyiz 1 

SON POSTA 

1 Son Posfanın Resimli Makalesi D Bir iki Ata Sözü iil 

l - Bu!~n k ıuda balık avlamak 1 2 - Banı ldmfole konuftuğunuı.u 1 
iıtl7enler, ıuyuıı durulmasını lsteınH• •6y~eyin. •••• ktm . oldutunu:ıu söylf· 
ler. yeyım. 

S - Tolc açın halinden anl•mas. 
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SON TELGRAF HABERLERİ! 

Kağızmandaki Altın Madeni 
--- - - ---

İlkbaharda İşletilirse Mühim Miktarda 
Altın Elde Edilecek · 

- - ---·-------
Anl<ara 1 ( Hususi ) - fkbsal Vekili Ce1AI liey 

F.rka gurup unda izahat verdiği esnada Kağızman ha
vafü-.inde(75l nıilycın ııltm lira kıymetinde altın madeni 
bulundu~unc söylemittL Bu madenin buluuduğu 
9aha e!yevm karlarla örtülüdür. 

karışık değildir. iktisat VekAleti ınaden mühendisleri 
eylül ayı içinde madenin çıkbğa havalide tet• 

lkikat yapmıflar ve madeni istifade edilebilecek 
bir halde bulmuşlardır. Yr.pılan tetkikat neticesinde 
madenin 17 inci asırda işlendiği de aalaıılmııtır. 

Altın lcumlat' içerisinde vo zerreler halindedir. 
Şimdilik madenin bulunduğu sahada bir it ya• 

pabilmek imklnsadır. Madenin işletilebilmesi iç!n 
Bir amel"" pek iptidal bir tauda el liğenleri ile 
kumlar· pkadığt takdirde birkaç saat içerisinde 
5().60 aantigrarn alhn istihsal edebilecektir. 

Mar)cıu saf bir haldedir ve biç bir madenle 
yaz mevsimi ve k<ırlarm tamamen kalkması 
beklenecektir. -

Ç.iftçi r<redilerinde Faiz Azaltıldı 
-------

Ankara, (Husust) - Ziraat Bar!kası ~eyeti um~ nıD yardımının genişletilmesi lUzumunu ileri ıilr· 
miyesi dilu torlanr.u11 kongre rıyaaetıno Mcclıa müşler ve çiftçi lehinde pek mlibim kararlar •er• 
Reisi K~zım Paşa seçilmiştir. içtimada Başvekil mişlerdir.Verilen kararlar meyanında faizin indirilmesi 
Paşada hazır bulunmmıtur. kararı da vardır. Badema çiftçi kredilerinde faiz 

Kongrede birçok hatipler saı almıılar, Banka· ve komisyon miktarı yüzde dokuzu geçmiyeceklir. 

- - -··--------
Kış Faciaları 

-·--- ---
Palandöğen Dağında iki 

Yolcu Donarak Öldü 

Muş, 30 (Hususi} - Şehrimize 
ielmek üzere Erzurumdan yola 
çıkan bir insan ve hayvan knfileıi 
Palandöğen dağına geldiği zaman 
miitbiı bir kar ve tipi dalgasile 
karşılaşmııtır. 

Y olcnların bütün gatret ve 
.mücadelelerine rağmen s ogugun 
tiddetinden 2 insan ve 193 hay• 
van donarak ölmüıtur. 4 yolcu· 
nun elleri de soğuktan kavrulmuf 
ve donmuştur. kafilenin diğer 

efradı kurtulmuştur. Bu kış faci· 
ası ıehriınizde bUyük bir teeHür 
uyandırmıştır. - Köylü 

M. Gifre İzmirde 
lzmir, 1 (Husuil) - lstanbul· 

dan pasaportla memleketine git· 
tiği ıayi oJan Rıhtım Şirketi Mil· 
dürü M. Gifrenin lzmirde olduğu 
anlaşılmıtt&r. 

- - ---· --- - - -- - . 
Yunanistan da 
Lüks Mamulat 
Tahdit Edildi 

Atina (Hususi)- Burada Milli 
lktuıat Nazırmın riyaseti altında 
yapılan bir içtimada memleket 
dahilindeki stoklarm yaulması ve 
ecnebi dövizi f1ktanında11 dolayı 
azalacak olan ithalatın kifayetsizli
ğini dUtilnerek mukt~sidane 1ar· 
fiyatta buluoulmasma, pasta ve 
bisküvi gibi IUka mamulatın tah
didine karar \'erilmiştir. 

Kızıla Karşı 
Şehrimizde ktzıl hastahğuun 

arttığını nazarı dikkate alan Ti1rk 
Tıp Ceuıiyeti dlln bir içtima yap· 
mıı ve bir takım kararlar ittihaz 
etmiştir. Bu içtimada ~ebrin bir· 
çok yerlerinde kızıl aşısı olmadığı 
da teshit edilmi' ve Sıhhiye Mü· 
dDrlUğüne mUracaat edilmesine 
karar verilmiştir. 

İtaiyanlar 
--------· 

Yüzde 13 Faiz 
İstiyorlar 

Ankara, 1 (Hususi) - ltalyan
larla cereyan eden ttvanı müza· 
keratının inkıtaa uğradığı hak
kındaki haberler, halyanlarıa 
bizce kabulü mümkün olmıyan 
ağır ıartlar dermeyan etmelerin· 
den ileri gelmiştir, 

halyanlar bu şartlar meyanın· 
da % 13 faiz istemişlerdir. MamR
fih Vasıf Beyin yapacağı temas• 
lar neticesinde bir uyuşma çareıl 
bulunacağı ümit olunmaktadır. 

Ankara ·da Zelzele 
Ankara, l ( Hususi ) - Dün 

saat 9,5 ta Ankarada şiddetli bir 
ıelzele olmuştur. Hasarat yoktur. 

• • 
irtişa Meselesi 
Ankara, 1 ( Huıusi ) - Muh· 

telit encümen dün Hasan Beyin 
izahatım dinlemiştir. Bu mesele 
hakkındaki karar cumartesi glinll 
verilecektir. 

- - r 
·Baldan Zehirlendi İSTER İNAN, 

~ 

iSTER İNANMA! 
Ortaköydc oturan Reji ame• 

lesinden Ahmet düu ArapcamiQ.e 
bakkal lbrahimden elli dirhem 
bal alarak yemiş, fakat bir 
mllddet ıonra zehirlenerek sancı
lanmııbr. 

Ahmet hastaneye kaldırılmıı, 
1brabimin balı da mıı•yene edil· 
m· .. c üzere Kimya'ıcmey• röndc· 
l'İ.T 1t~tir. 

Hayal palıa!ılıtı hakkında ufak bir mukaye•e: 
Bir çift kundura, Almanyada 4 lira, 6,5 Ura, fnlç

rede 10 lira, hnlyada 3,5 lira, Japonyada 4 lira f ran• 
uda 4,5 lira, Türkiyede 7 Jiradlr. 

Blr kat elbiae, Almanyada 14 lira, İnıiltercıde J4 
Ura, İuiçredo 50 lira, İtalyada 26 lira, lapan1ada 26 
Ura Franıada 25 lira, TGrkiyede 35 Uradlr. 

Bir okka patates: İngi l tcrede 6,5 kuru~, Almuyada 
2 kuru1e iniçredc 5 kuruş, İtalya da 6,1 2 kurut. fıpan~ 
yada 2 kuruş, Fransada 6 kuruş, gtdanan ucuz oldutu 
idd ia edilen Türk.iyede 6 kuruıtr. 

Bir tane muz, lnıllterede iki, FrnnHda, iJç, TGrkl
yede yirmi kuruşttar. 

Artak Türiyede bayatın diier memleketlere lliıbetle 
daha UC"uz oldutua•. 

/STER JNAN. iSTER INANltlAI 

'-·--~~~~~~--~~~~~~~~~-~~----------------------------------------

Sayfa J 

Sözün Kısası 
-

Mıinderecatım1zın çoklu
ğu ndarı dercedilemenı iş
tir. 

11-oçki 
Kopenhaga Meğer 
Niçin Gitmiş? 

Londra ( Husu11i ) - Kopen· 
hagdan İnailix aazetelerine Troç
kiniıı seyahati hakkında ıayanı 
dikkat haberler vcrilm ktedir. 

Bu haberlerden b ·ıhana bir 
taneıi çok mühimdir. 

1 )unyanın her tarafında 
Tr çki taraftarları Yft?dır " 
bunlar gUnden güne çoğalmakta
dır. Troçkistler, Stalin R.uıyasannı 
harj<:t siyasetine muhaliftirler. 
Stalin, Ruıyada 15 senelik pli
nını bitirmedikçe Ye bir aosyaliat 
devleti kurmadıkça hariç memı .. 
ketlerle alAkadu olmaya taraftar 
değildir. Bu sebeple Almanya'da 
komllnistler faşistlerle Y•J>bklan 
mncadelelerde Sovyet Ruaya4 .. 
yardım glSrmemektedir. .._o1d 
Troçkl Almanya'da bir kudtl\niat 
ihtiliill için zamanın geldiği ka
naatindedir. Almanya:da komll
ııiatler Troçkl gibi bir lidere 
muhtaçbrlar. Trcaçki'nin Almaa 
hududuna yakın bir ıehirde 
bulunması bu noktadan ç.ok aıO;. 
himdir ye her tarafta mer · 
ınphe uyandırmııbr. (co1, 

Maamafib son dakik,. ao~ıuc.9-
ki'nin Kopenhag'tar ;\tl··~·di· 
Tnrkiye'ye dönmektş, ~ '°1'J ~ 
haber alanmıştır. 

Mektep Kitapları 
ihzari Komisyon işe Başladı 

Şehrimizde bulunan Orta tcd
ri1at Müdnrn Fuat 8. vuku bulq 
bayanatında demiıtir ki: 

- Mektep kitaplarının pahal~ 
lılığı hakkındaki iddia ehemmi
yetle tetkik edilmektedir. Bu işle 
meşğul olmak there lıtanbulda 
ihzari bir komiıyon teıkil edil· 
miştir. 

Bu komisyon tetkikatını kısa 
bir zamanda bitirecek, neticeyi 
Maarif Vekilinin riyasetindeki 
büyUk komisyon tetkik edecek 
ve karara baglıyacaktar. 

Konservatuvar Mütebassısının 
Konferansı 

DUn Halk Evi konferans sa
lonunda, konservatuar mutahassa• 
M. Marka Jozef bir konfe.ıana 
vermiştir. 

Mösyö Marka. Tnrk musiki
sinin balı hazırdaki vaziyeti .. 
11lahından sonra göstereceği gtl
zelliği aalatmıı, Milli Türk Muai
kisinio meydana çıkarılması zama• 
nının ıelmiı olduğunu ı&yJemir 
tir. 

İstanbul Meb'~u 
Yann intihap Edilecektir 

Miinhal bulunan İstanbul 
meb'usluğu için intihap yarın ya
pılacaktır. Halk fırkas nın nam. 
zedi İbrahim Tali Beydir. 

Y ann saat 9 dan ı6 ya kadar 
l 200 mlintehibi •ani Darülfünun 
konferans salonuna gelecek vı 
reyini istimal edecektir. lstanbul
dan diln akşama kadar kimse mDI 
takilen namzetliğini koymamııtır. 

Pamuk İhracatı 
Mersin ( Hususi ) - Y apılaa 

bir istatistika göre bu sene Mer
sin limanında pamuk ihracab 
eylO.lda başlamqtır. Mevaim ba.
langıcından ikinci teşrine kadar 
muhtelii memleketlere &34,520 
lirabk pamuk ihraç edilmlttir Bul
gariıtane olan pamuk ihracatım. 
lrtmaktachr. 





1 Kanunuevvel 

Siyaset Alemi l ' ______ ,, 
Hindenburg 
Hitleri 
Niçin Sevemiyor? 

A\ınan buhranı, iki haftaya yaktn 
bir ıamandanberi devam edip gidi
)'or. Şimdiye k;1dar muhtelif fırka 
teiılerile siyaııct adamlarının müşa• 
Vcrelerinden çıkan netice, Alman 
fırkalarının çok ferdiyetçi olduklarını 
iÖstermiş Ye bunların uasında fikir 
itlbarite bir enlaşına yapılamayınca 
R~iaicümhurun meyli tekrar eaki 
lca.b ine relai Fon Papen'le, Harbiye 
Naıırı Fon Şlay~er'e dönmU,tilr. Bu 
•onuncunun Bapekil olması, daha 
lİyadc ağleptir. 

Mıı.amafih s on lntihabatta epeyce 
r~y kaybetnı't olmasına raj'men Hitler. 
fırk thı Meclisin en luıvvctll partisi 
olm ııkta devam ettiğine gör~ Reis'.
cii :nhur Mare,al Hiııdenburg Hitleri 
n için Başvt'kii'etc i[Ct irmiyer? 

f'i l l'al<i iht yar Mareşal, bu seferki 
Luhranda H itleri, yeni kal:iineyi tef• 
kile memur ctn1i,ae de bunun için 
iler i sürdüğü ıartlar okadu ağJrdı ki 
Hitler için bu şartlar dahilinde bir 
hıtkumet teşkil etmek milmkün değil 
idi ve edemedi. 

Bu hal göıtcriyor kl Mareşal Hin
denburg'ta, Hitlere karşı bir nu·i 
erımiyeta : ı:Uk vardır ve bu muhtelif 
~as i yeUerdc gün ırlbi atikir ıuretle 
rcfrülmüştllr. Bunun sebebi şu olıa 
t•rektir ı 

Marefal Hindenburg ihtiyardır. 

Ahnan Tefklliitı Esaı iye Kanununa 
töre Reisicilmhurun vefatında, 
onun yerine, kanuni bir ıurette 

hatvekll geçer. Şu lıalde, Hitlerin 
haıvekaletl zamanında Hindcnburg 
'hfat odecek olursa reisicümhur ma
kanunı Hitlerln işgal etmeal lizım
felecektir. l\Iarc•al Hindenburr ' ı,te 
bu ihtfmnlden çekiniyor. 

Hitler reiıicümhur oluru. Alman• 
Yad"' derhal Faşidın ilan dmui 
Jrıııyel kolay bir iş olabilir. ÇUnkil 
rciılcümhur olmakla be raber cümbu
l'iyetl koruma kanunlarının kendi
•inc verdiği 1alAhiyetle ordunun reisi 
'hı bütün nizam ve intizam kvvetle
:ri nin imiri vaziyetine geçecektir. 
Sonra Mareşal Hindenburg vab-
ttını çok ııevdiği kadar e•ki 
Alınan hükümdar ailosine de ziya
dc,ilo merbuttur. Halbuki Hitle
rin Hohenxole•n lıanedanile hemen 
hi~bır alikall yoktur. Alman vatanı
rıııt bu hanedan ile olan münaaebcıt-
1,ri de, bugünkü karışık vaziyette 
hııUedilemediği gibi ultanat hakkı 
llH\se1ui de eıaalı bir ,ekle bağlan~ 
blanııştır. işte bütün bu . aebepler, 
liit iere karşı Mareşal Hindenburgta 
tabii bir antipati uyandırıyor veı onu, 
lllUtemaôi surette it batından uzak
l•ttırıyor. - ~fi rey) il 
~===--

.SON POSTA 

TBLGBAPLAR 
~ . 
Ingiltere Tereddüt içinde! 

-
lngiltereAmerika'yı Ve Avrupa'yı Gü
cendirm_ek istemiyor. Ne Yapacak? 

Londra 30 - İngiltere, tarihi 
saatler ya4amak Uzere bulunuyor. 
19 t 4 ıenesindenberi, İngiliz nazır· 

. )arının Uzerinc bu kadar mlihim 
bir mes'uliyet yllktl çHkmemiştir. 

Ingilterc, i!d yol agzında bulu
nuyor. Avrupa ve Amerika'dan 
birini tercih etmek istirarmdadır. 

Avrupa ile bir blok yaparak 
Amerika'ımı memnuniyetıizliğini 

celbelmek: Bu İngiltere'nin öte
denberi takip etmekte olduğu 
siyasete mugayirdir. Diğer bir 
şılc ta Avrupa' dan ayrılarak ken
diıine hAs bir yol takip etmek .• 
Bu da tamirata müteallik olan 
Lozan mu~hedenamesini tahrip · 
eylemek olur. 

Böyle bir karar, iktisat kon· 
feransmm ve belki tahdidi teslihat . 
konferansının behemehal akamete 
uğraması neticesini tevlit edecek· 
tir. Ayni zamanda hususi Alman 
borçlarııım tecili gibi bir netice 
\·erme~ i de muhtemeldir. 

Her iki hal suretinin de bUyük 
mahzurları vardır. 

Londra J0 - lngiltere'nin 
Amcrika'ya vereceği cevap tama· 
men hazırlanm14tır. Başvekil M. 
Makdonald, Amerika'ya olan 
borçlar hakkında kralla bir saatten 
fazla görü,mi\ştUr. Kabine uıun 
içtimalar aktederek meseleyi tet
kik etmiştir. Konuşmalar dün 
bütün gün devam etmiştir. 

Londra 30 - Amerika Reisi 
cümhurll M. Hoover, borçlar rnc, 
selesinde hor zamankinden daha 
ziyade açıkça mutalea ve kararını 
bildirmek için İngiliz notası nı 
beklemektedir. 

Bir Asansör Kazası 
Madrit, 30 - Yeralti şimendU

f erlerinin as~nsörU bu sabah bir
denbire dnşmü,lür. lçhıde bulu~ 
nan 2 t kişinin hepsi do yaralan
mııtır. 

Hltler, karargAhmın balkonundan nutuk söylUyor 
Bii tiin ı::d ı~m :~lara nığml' ıı \hıııuı~ a rlH kalJİIL ö l.ıulırarı uıırı öuU altıı:ınıad ı. 

llitler , HeisicU mlıurla yaptı :-,'1 m!ltalealarU.an soura kubinoyl tetkilo uıuY:ıffak 
olaınadı . ll ı ıııa r:ı ğrnan siiylrdiği nutuk l:ml ~ tekrar it batma gelece~iıı <ier 
IJah" C't mtık t r cr r. 

Almanya' da Tehlike Var! 
Başvekil M. Polz Bir İsyan Tehlike

sinden Bahsediyor 
Berlin, 30 - Kabine buhranı 

devam etmekteclir. Sabık Milli 
müdafaa nAzırı Fon Şlayşer, kendi 
teıkil edeceği kabineye veya teş

kil edecek Fon Payen kabinesine 
karşı Hitlercilerin nlacakları va-

ıiyet hakkında Hiytlerle 6öri.işe
cektir. 

Ha'k isyan MI Çıkaracak 

Münih, 30; - Vurtemberg Baş· 
vekil M. Poh:, beyanatında demiş
tir ki: Alman Reisiclimhurunun 
selahiyct ve imtiyazlarını temdit 
etmek zaruridir. Aksi takdirde 
halkın isyan çıkarmak tehlikesi 
vardır. 

~~-----------···--------~~~~ 
Laypzig DarUlfünununda 

Hitlercihk 
Laypzig, 30 - Profesör Kes

ler' den Hitler aleyhindeki netriyat 
dolayısile Darülfünunda bir takım 
hadiseler olmuş ve talebe profe
sörü ders vermekten menetmiştir. 

Yeni Bir Fransız Tahtelbahiri 
Şerburg, 30 - Glorya i&mİn· 

deki Fransız lahtelbahiri denize 
indirilmiştir. Gemi t 400 ton hQc
mmda 92 metro uzunluğunda ve 
16 metro genişliğindedir sür'ati 
su üstünde 20 ıu içinde IO mildir. 

-
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ziyade siyasi alcmtılardan geli
yordu. Bütün harp hareketlerine 
hikim olacak elle tutulur, hatta 
gözle görünür bir makam yoktu . 

Maamafih yüzbaşı Faruk bu 

Kocaları cephelere giden ka· 
dmlar dul kalmış gibi sefalet 
içinde kıvranıyor, Gıdası7.lıldan 
genç kızların yüzü yaprak gibi 
sararıyordu. 

• 

'' M I L l f R O M A N , , 

Muharriri: Burhan Cahit 

Kadıncağız bizde hep çocuk 
l&kırdı&ı dinlemekten bıktı ıaliba .. 
Amrna benim de onun banlan· 
dır" ballndıra anlattığı ada Alem· 
lcrini dinlediğim yok. 

Annemle araları çok iyi.. Dün 
(Ayten) bizde idi. Sana çok çok 
helandarı var. Onu da bir yeni 
b~rp zengini istiyormuş.. Bana 

•r çok şeyler anlattı amma pek 
dinlemedim. Güya bu adam va· 
r<>nla ipek çorap getiriyor yüzbin 
bra birden kazanıyormuş. (Ayten) 

unu s6ylerken onu azarladım. 
- Akla başmda kızsın. Böyle 

•al Çnıa ş~y olmaz. Ayağınt tetik 
a 1 Ded· ım. 

Bilrnem onun fikri bu işe 
l'•truışa benziyor. 

Mektubu yazarken Cengiz mışıl 
:ışıl uyuyor. Omm kırlanğıç 
tfl'i.l.ına benziyen dudaklarım öp• 

'
111ek içiıı lı:endimi %ot tutuyor-

dum. Uyanmıy<ıcağmı bilsem 
yapacağ,m. Fakat o kadar kuş
kulu kı çıt olsa gözlerini açıyor. 

Bana herglinkü hayatını yaz
diyors.ın. Bu hayatın baştan 
baştan başa ( Cengiz ) elen ibaret 
olduğuııu bilmez misin. Bir yere 
çıktığım yok. Hatta bahçeye 
bile.. Öyle zannediyorum ki 
( Cengiz) in odasından ayrıldığım 
dakikada mühim bir şey olacak r 

Bak, kımıldanıyor. Uyanacak. 
1şte gözlerini açtı, Haydi Faruk'. 
Sen biraz dur da onunla konu
şayım. Gözlerinden öperim. Bak 
Cengiz de parmaklarım oynatıyor. 
Onun :ııelamlarım da al. 

Narin 

Yüzbaşı Faruk ( Şam ) daki 
vazife!ini dikkatle yapıyordu. 
Şam karargAhında memleketin 
en ıeçme zabitleri toplanmıştı. 
Fakat eoıir ve kumanda daha 

te1ki1atın içindeki asıl elleri pek 
iyi biliyordu. Vazifesi .oua istiyc· 
rek, istemiyerek birçok şeyler 
öğretiyordu. 

Okadar ki gevç zabit okadar 
(disiplin) meraklısı olduğu halde 
bu kendindan yüksek makamların 
ve şahısların vazife ve meslek 
ıerefini hiçe indirecek hareketle
rini gördükçe titizleniyordu. 

Herşeyi göze ahp artık cep
hede bir cüıütam kumanduını 
istemiye hazırlandığı s ·rada yeni 
bir emir aldı. Bu emirde ona ye
ni vazifesi hakkında malumat 
lamak Uzere derhal fstanbula 
hareketi bildiriliyordu. 

Yüzbaşı Faruk bu cnıri aldığı 
zaman ( Narin ) e bir sürpriz 
yapmıya karar vereli. Ona hiç 
habet vermeden lstanbula hare· 

ket etti. 

1f. 
Harp İstanbulu kasıp kavu· 

ruyordu. Hayat gittikçe daralan 
bir tehlikeli boğaz gibi kaynı
yordu. Geçimi en yolunda evlere 

aiır bir yokıuzluk çökmllftll. 

Evlatlarından ikisin, iiçUnU 
şehit vermİJ anaların vesika 
emkeği almak için karalıklara 

kadar muhtar odalara önünde 
ağlaşhklarını görenler vardı. 

Halkın ekmeğine toprak ka· 
rıştmldığı söyleniyordu. Bu sefalet 
salgın bir halde şehre dal budak 
salarken birçok garip rİ\ayetler 
de işitiliyordu. 

Buı nüfuzlu adamlar memle· 
kete gelruiyen şeker gibi, ipekli 
gibi kahve gibi şeyleri bulduklart 
vesika ile getiriyor, pahalı pahah 
aatıyor ve zengin oluyorlardı. 

İstanbulun kenar mahallelerinde 
orta ve fakir sınıf halk böyle 
gazsızlıktan karanlıkta aç ve çıp
lak yatarken bazı kibar mahallele· 
rinde sabahlara kadar dUğl\nler, 
eğlenceler yapıldığı, hatta bu zen
ghl\!rin biribirleriie yarış etmek 
için avuç dolusu para sarfettikleri 
söyleniyordu. 

Hüll1n bu rivayetler dilden dile 
mahalleden mahalleye, şehirden şe
hire yayıldıkça adeta yeni zengin· 
lerin bir masal hayata ıibi akıllar 

S ıvfa .~ 

Gönül işleri 
. -••) ------""* 

Bir Genç 
Kızın 
Tehdidi 

" Bundan dört ay evvel bir 
yerde b ;lmünaıebe bir genç kız· 
la tanışmıştık, bunu müteakip 
beni çıldıruıya ıevdiğine dair 
dört tane mektubunu aldım • ., 

Kız güzel ise de züppe oldu
ğundan boıuma gitmedi ve mek
tuplarının hiçbirine cevap ver• 
medim. O da bir müddet sükut 
etti, bu mllddet zarfrnda ben do 
başka bir kızla nışanlandım. Bu

nu haber alır almaz tekrar haf· 
tada üç dört mektup gönderme
ğe başladı. 

Tahammül edemedim vo lct· 
1aca l<en~:li~ini sevmediğimi ve 
ıevemiyeceğimi buna da sebep 
başka hir kızla nişanlnndığnuı 
yazdım. 

DUn bir mektubunu daha 
aldım, adeta tehdit ediyor. Mu
vafakat etmediğim takdirde 
annenıe ve ağabeylerime söyliyc
ccguu ve mşanJımdau ayırmak 
ıçın elinden gelen her tUrlU 
fenalığı yapacağım ve yapbra· 
cağını yaz:lyor. 

Bu mek1uba ne yaıacağıml 
bilemıyorum. Ebeveynime mes~ 
leyi anlatayım mı? 

fuunaundR H. H. 

Vaziyetten derhal hem aileni· 
zı, hem nifanlmızı haberdar edi· 
niz. Ona yazdığımı: mektubu 
icap ederse göıteriniz, lcUnahmıı 
olmadıktan sonra kızın size bir· 
şey yapmasına imkln yoktur. 
ıUküt eder veya muhabereye de· 
vam ederseniz it tehlikeli bir 
safhaya girehilirı 

lf. 
"Beş sene evvel bir gençle 

sevişiyordum. Sebep yokken beni 
bıraktı, bir başkasile evlendi. 

Faknt onunla geçinemedi, ayrıl· 
dılar, şimdi benimle evlenmek 
istiyor. İtimat edeyim mi? 

N11ci1e 

B,,nce, elinde •İzinle evlen-
mek imkAnı varken bu fırsah 
ihtiyarile kaçırması, bu adamın 
itimada lAyık olmadığını gösterir. 
Evlenmemeniı daha iyi olur. 

HA~!\tr ı::vz: 

-=:3 

O) ntltıcı bir cennet Alemi yaşnc' ı'<
larına hüküm veriliyordu. 

İşte Yüzbaşı Faruk lstanbula 
döndügü zaman ~ebrin havası 
b6ylo nemli ve kirli bir sonbahar 
akıamı gibi tenefflis edilmez bir 
halde idi. 

Çocuğunu ve kansını tekrar 
görmek onu çok sevindirdi (Cen• 
giz ) artık ona adını vermişti. 
(Baba) diye haykırdıkça (Narin) 
onu çılğınca öpüyordu. Yuvanın 
şenliği yerine gelmifti. 

Yüzbaşı Faruk erteıi gUnll 
Erkim Harbiyeye gidip yeni va• 
zifesi hakkındaki talimata istediği 

zaman dairenin en bilyllk makamım 
tutan zat onu husuıt odasma ça• 
ğ!rdı. Ona bir takım vesaik dos• 
yası verdikten sonra birçok ta 
iıahat verdi. Ve ıonra çıkarken 
elini ateıli ateşli sıkarak ilave etti: 

- Bugünden itibaren bir de
rece terfi ettiniz. Binbatı ünifor· 
rnasını trakabilirsiniz. 

Büyük salona çıktığı :zaman 
genç Erkanı harbin başı dönQ.. 
yordu. 

Amirlerinin bu kadar emrıiye
tini kazanacağm1, bu kadar bü
yük bir vazife alabileceğini hatı
rından geçirmiyordu. 

( Arkuı var) 
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Suallerine 
için •.. 

Nevyork - Şimdiye kadar 
Jatamıı imanlar araııada Karlzo 
kadar kuvvetli bir tenor'uo daha 
~örDlmediii muhakkaktır. Kuu
zo'nan ilimü, muaiki i 1 emi için 
büylik biı' zıya olmqtur. Onua 
içindir ki birtalam fea adamları, 
Karlizo'nan plAia alınmıt prkı· 
larıoı yeni pllklara hatasız ve 
ilk kuvvetile aeçirmek lçia 
mqgul oluyorlardı. Altı Aydan
beri ba işle m91gul oldGktaa ft 

bu uğurda birkaç milJoa cloltr 
urfettikt• aoara ailaaJet emel
lerine aail olabilmiflerdlr. Şimdi 
Karnzo'nun ilk pllklarnu, 1eai 
p~.. ukletmek mlmkla ol
.utacLr. O IUl'etle ki ,.. .. ~ ·· iti-

"B K K tt S v k c·.., J • 1· ı • ÔI. ki • Cevapbımız U iŞ JJ31De e ogu Jger erJDe şıeyıp ece enne, Merzifonlu Alt oğhı Adil Selçuk 

- laaldld IUile 7..t plaıuana 
lad• .,...ela hiçbir fark J•k
tar. F... Alemi, buna, mllhlm bir 
... ftffakıyet addetmektedir. 

luyakiler Kongresi 
Parla'te bir ttr,aıd1er kallhl 

ftrdlr. Bu bitip ıtercle _. 
eellk koagrniıd a ...... rtijini Ye • 
temiz Wr ıet.:ilde ........ iç• 
bdtaı tiryakiler lnraliçesl Ula 
ettijini haber verdik. Ba,nn. H 
gmip lroarrellin DMll toplandı· 
... dair bira iullat wıreceiiz. 

Bu kongre, ""1oe de '· ·del
diğimiz aiıaraoın Uk ığl 
pcleD bu,O. kadar ıer-a ,Oz 
Hae mOnasebetilo toplaamiı ve 
eneli bu devri HDeviyi tea'it ile 
ite bqlamıfbr. 

Bundan ıonra biri erkek di
ferl kadın olmak Dzere llrara 
tiryaldal iki grup 21 bin tiryakiJI 
temail eden konıre marabhula• 
nnın huzurunda iç neYi mhaba
lraya giritmiftir. 

1 - S6rat mtlabakası; 
2 - Yavqlak mlıab.U.ı 
ı - Kibarhk .U•baka•; 
Fakat ...ı ..,_. tlikkat m• 

aabaka, pipo ipnl• arallDda 
eereya11 etmif •• pip08UIUI tam 
bir aaat . beş dakikada lôç IGo
dtirmeclen ve tabii surette f çen 
ut birinci illa ehm·Qftur. 

Damdan Düşen Bir Serveı 
Nevyork - Fraoaanıa Alw 

YİIAyeti k6ylllleriadeo Şebfer ı.. 
miode bir fakir adam, 450 mil
yon dolarlık bir aenete konmak 
mretile birdenbire Karun kadar 
zengin olmuıtur. Hldiaenin HUI 

pdur: 
Bandaa «t-50 ıene evvel Şeb-

fer iaminde bir Alsulı Amerika
mn Fdadelfiya ıehnae hicret 
etmiş, muhtelif itlere ıiritmit 
•• aıiithit ıurette ıengiu olmup 
tur. Şebfer 10G umuda rdadel• 
fİJ•' da lbaat •• 450 milyon do
larlık bir ıervet bırumlfbr. Ayni 
wuuda, bir noter nezdinde bu
IUDaıı YUiyetname.eiad~, Alsuta 
akrabalan baladaiu. ıervetinia 
bu akrabaları ar ..... da taktim 
edilmesi icap ettiii bildiriliyordu. 

Ba vaslyetnallle •erdana pk
tiflian sonra noter tarafmdan mu
teber bir avakat Frn.a,a lh
derilmiş ve Şebfer ailesine men
.., eflıN aranmaya batlanmtt
tw, Awtdmtlll Fran•Ja gelmeli 
tl&eriae buau dayan yUzlerce 
iman Sebler ailetiae menaup 
oldap Leyanile Amerikalı avu• 
kata mtiracat etmiflerdir. Fakat 
bunlann evrak •e ıicilleri tetkik 
edildikten ıonra g&rolmtıttllrld 
hiçbiri ba miraıtan istifade ede
mez. Y alaız içlerinden bir taae
aioin mirasla alikadar olduiu 
anlaşdmı, ve umumi Yaril ilAıı edil· 
mittir. As1An Alman olanbu Fran
•z köyln şimdi bu .t50 nrilyo.ıa 
doları cebine indirecekse de ıer
Yetin yar19101 miru nrgfai ol .. ff" Yerecektir. 

Bari Karınları Ekmek, Başları Yastık Görür ••• ,, Be,8..!. Ka,ıı Kı. fininm g1z.1-
dir. Fakat fİİr n~retmek mcata
clı-. değildir. Maaleaef derce
denlijecefiz. 

Bizi Bu Medreseden Atacaklarmış. ldarei Hususiyeden he Çıksınlar Diye 
Haber Geldi.. Söyleyin Ne Yapalım? Sokaktamı Yatalım? 

~earln psetelerla bfriade 1 
JUi ..,Ea11 bphyu ipekli lna-
lllaf llblanaua ara rence 11kat
•ıt aç clart atırhk bir 1ua s• 
ıDme illfti : 

"Biri bir buçuk .,WC im, 
tlli•I it •• 1ekiz yq1ada iki 
erkek çocuğu evllthk olarak Ye• 
rUecektir. Slltninelik te yapanm. 
Arn edenlerin Fatihte, Balıliaefit, 
karpaiu ayak medreMlliade ftl
deleri Zehra Hanıma mDracaat• ........ 

Dltladam, bir aaa, aelwlar 
çaruiz kalm•hdtr ki, kendi ıağ 
iken. tizi ılrtlr Ye eli tatarken 
çocakLanm yabualara evlltlık 
olarak • .,.bilsin? 

Eıtui pil, Uk itim Kurfan
luayak meClrueıinde Zehra Ha· 
nımı aramak oldu. 

Stra ııra yamalı iç çamapr• 
laruun gerllcliif, ÇJplak ayaklı 
çoeukunlf'.kovalamaca oynqtak· 
lan -~reaeaia toprak a91uıaacla 
uçuk renkli bW im 6alme çekli. 
Zebra ffammı aramıya pldijimi 
alyieyiace &itui karUhk bir 
ocfaain inünde dunap Jçeri 
aellendi: 

- Zehra ••• nımteyze ••• Ha Zeb
ra. •• mmt~yze... Adamlar geldi, 
.. , anyorlar ... 

Zelıra Hanımla Karıı K•ııga .. 
Kapıam çuvaldan perdesi ara• 

landıia zaman Batll lime lime dl
k&lm8f, uça b8fl darına dapa, 
bir 1c,c1ı.a brplaıtık. 

Zehra Hamm.. evet, bu çok 
zayii •adın ba g61ge Zehra Ha· 
ıuma ta lc...s.i idi. Ancak ana• 
)ara •ergi olan eaadaa bir mu
habbetle bağrına basdağa çocu
ğaau bize g61tererek: 

- itte buaca;ız.. dedi, en kil· 
ç&ğltm bu.. daha bir buçuk ay
lalC... Sonra, ayakları albnda ıal· 
taklanan lteki çocujunu olqaya
rakı IÇinl eekti. 

- Bltttln glft pefiı'di ~ b ... 
ralcmatlar.. ,ard8"Az ~ ""':..,;.. 

ae vapayım, ut olsunlar da. •• 
Omit veaabraplakarıf&k ıordu: 
-' Siı hantiainl alahya ıel

diaiı? 

Beri Ba Kit;lilii Ve,me ... 
Tam bu sırada ihtiyar bir 

lıadJD, aramıza ıokuldu. Gaz. 
teri ağlamaktan yumruk gibi 
tlfmif'I. Zehra Haauaa yalYa
nyordu: 

- Verme.. Bari bu ktlçlğl 
Yerll!e.,. Ah içim 1uıyor ba to
ıuna.. Hmçlnra, luaçlara bana 
d&ada: 

- Bilmeuin, ne te•erim ba 
yamacaiL. Eh.. Kolay ma? Bir 
aonelİ Cle ben ıayalanm. 

- Siz b&yllk aaneıl misiniz? 
- Hayır.. Ebe annesiyim., 

Sade bunun detiJ, medresede 
De kadar çocuk ftrl8 hepsini 
ben doğurttum... Fakara ebesi 
derler bana... Ala, toaunam •.• 
Ala aaalı babalı lkdzlm •• 

Zehra H. bu 16&1eri, mabma 
mabıun dinliyor, aradabir bqııu 
ISteyana çc:virerek ellerini oğuf· 
turuyor: 

- Bea mi lltiyonun •erme• 
Mi.. Cammdan cu kopuror 
•..-a ne y4payQD? 
1 

Erlıelc !JelU .5BIM G11..a 
- r. ·· -'·"'· ..., .. ~· r.u Z ' -:ı 

Ham.? 
Onua ywe h.t"- cenp 

vercU: 
- Erkejt YU' amma, ne fa,. 

dal •• ~pt gliıeai ,.,,. birfey ... 
bahama bir kere.. 

Arkuanı duYara JU1a11111 _. 
kat bir adami ıa.tererekı 

- O da ne yapım? diyorlar, 
lmk paralık dut:Bnla ev diner 
mi? Hem b11 mrada destan mır 
k.W. 11n. ki.. Herkaia laaH o1maf 
bir d-.a.. 
Destancı Aziz Ne Anlatıgor? 

Ba a6zler Zehra Hmumm ..
keti Azizin glellle gitti: 

- Biz mi istiyoruz boşta gez• 
meaini?.. Koltupm11ZUD altında 
deatan dolapıu. Klprlhatha Bati 
ya1ak, k6prlalla alb yuak.. Ne
rede satalım bu destana? Akpm 
olur, 6nUme baka baka gelirim. .. 
Eskiden Nafiada yol ameleliği 
yaı: ıyordum. Elinden it gelmiyor 
diyerek çıkarddar. 

Zehra H. da ona hak veriron 
- 11 aenelik ayalimdir •• Hak 

hotnut olsun.. Para kazan. 
dıja gla, bir lokma ekmek 
&n8m6ıe kırar. Kazanamachfa 
ıtm, ae ..yapslllf Hınızlık mı et• 
ıİll, yolma cuid katelİllde aqç 
mu açsın?" 

Sonra, bize yalvarıyor: 
- Sabahatimi verdim.. Ala. 

ötekileri de bir yab mektebine 
yazdmverıem •. 

- Melrtebe mi yerdin? 
- Yok. .. Nenle mektep? E.m-

de çallfbpm bir beyefendi ..
dır. Allab bir gtlnftn6 bin ebıla. 
O lltedi, hiı...qiliğe.. Amma, 
nemelbım.. Ewltt gibi bakıyorlar. 

lyL bir yer laalanam lteldlerl 
de ftl'eceğim. Amma, okutup 
yudlrm.,k ıartile. •• 

Yan..ıla O,,,ap Ta Ne 
OlalJllllclar 1 

Elim lanada MlllJor: 
- r" f :tt y~r-~c'.. ~ ,- ... ta 

* Dartılbedayl hakkında lmzw111 me'ft. 
tup gönderen karftmııe: 

- Mektubunuzda imza olma
dafa için fikirlerinizi derced .. 
me.fİZ efendim. ,,. 

Kengen den Ali tıhan Be1e: 
- Şiir neşretmek mutadımm 

dejDdir efendim. Aı.kaaıra to
tekklrler ederiz. 

De olacald•r.. Bu laf" kgamette 
IOfak cij'erlerlae ifleyip llecelm
ı..m. bari kanalan bir lokma 
eka-k, batlui Wr ,.. ..... , ... 
takı=-

- Sa f!.:.t:. =..,. 
f..U. di1or, ot 1ok, eeak _Jolr.. 

~=~~ FA. Bis de lnaa e lclilr. 
1U blyle konqarkea medre

,-. irili ufaklı bitin aekelletll 
etrafımıza toplaJUDlflardı. 

Blzl Y4tlı Me/de6itlfl Yudı
rocak Muın? 

Her kafadan bir 1es ~ kıyordm 
- Aman oğlum.. Bizi de ıa

ıeteye JU... K f kıyamet ıeldl, 
pkac:ak bir dirhem kömlrllmila 
1ok... 

- Efendi, lls heyetteuinia 
galiba.. Babana. dibacuile h• 
ı•ıi arq:zor1Um.. 

- Ev m.. Fukara ebec.-
llziml. de uutma. •• 

- Efendi amca.. B..ı yab 
mektebine yazcl r•ak w? 

Zellra Hamm, ellerini kald11-
lllllı dua Wer sibl 81yleai1or: 

- HeJ Allahnn... Şa ptmıa 
alt.da ..._ ....ı.. Hahhi bl• 
.. ,are,ona... K•capadald 
çomk. •ısıldamtya baflaymca: 

- Sa •• Dfror, bak lanhaY• 
lan. .. Kanpaam aoan Mai haY. 
laa.tva Yeririm. .. 

BIJlll Tarhan a,nlak ko
kma aezmiı gibi, durup durup 
ADDOlbıl lpllyor. 

IW/d &ızi P.,. GiWr1 
Bu etlalet lllefherleriai fo

totnf makina11D111 k&l'f maa 1re
çirmek pek kolay olmada. Bere
ket verain ihtiyar ebe Dine a 
inde ilerledi: 

- Gelin be çocuklar... Belki 
Gqi Pqa bizi ılSrür de bir işe .. 
ğiıe koyar aebiliniaia? 

!.keçeli alt-.flık Atike it, 
g6ztinden ıel gibi yatlar akıtarak 
ellerime Anldı: 

- Yazmazsan ,Onlham bor 
nana olıun.. 12000 liralık mahma 
k&rfl 200 liralık boao ftl'cliler. 
Onu da (40) liraya utbm. Albe 
ma merecelc bir haamm 1ok ••• 
yu, allah -"•• beni de JU.·· 

S..da fotojrafa çektirmek 
bir imtiyaznnı pbi kalabalıtua 
aruma kanıaa: 

KllCtllı El•• ş.ke11'1 &.la ... 
- ~ ... Diyorlar, ODUD haB 

vakti yeriadeclir.. Neden gircH 
ralm çektiriyor?. Kocua elma 
tekeri utar onun.., Avuç cloJuı• 
para kazanır ... 

Çıkarken hep birden 
yalvardılar: 

- Bizi bu medreaedea atr 
caldarmıf... ldarei Halllllyedea 
ille çıksınlar diye haber ı~ıL 
Bis, 10kakta mı J8talam?. 

Ey lstaubulua z~ .. 
Ey kal8riferli odalard• baf;f 
bir hava cereyuından rahat•r 
&ık hiuedenler... Sizi, Fatib111 
KuıttiUJoayakl medreaeaine, 
Cldlkalık wr a, .. t. cattnı 
~m. • 



OCUK SAYFASI 
Arı Çiçekten Bal Toplarken Onları I\Jastl Aşılar? j 

1 An çlçet• ,.aklqlr. 2 Ba,ını içeri aokar" 
tohumuq dibine ba• 

3 An l~neal"I içeri 
aokunc:a tohuınun na• 

anıca tobua arka111aa 
iner. 

aıl Dıerlne düttufilDe 
dJk.kat ed.lals, 

l 

4 B• auretle 11nm:ı 
tlıeri un tosla ar- S Sonra dltl çlçet• 

bal aramak llser• 
6 Arı arkN'lnda kalan bir 

kaç toı!a t4IDI bltlru 
tülür. pdlll taınaa çiçek bu 

tohumlan abr. 
H çıkar. ftt• çiçekler 
bu a11retle •tılıuıır ar. 

l<orsan Kara Ahmet Nasıl 
Yakalandı? 

Sahilde üç çocuktular ... Baba
lart kaplandı. Vapuru Adalar 
~eni z ' nden r elccekti. Onu bek· 
lıyo:Iardı .• Fakat iki gündenberi 
bu sahilde bekledikleri baldo 
~ap urdan eser yoktu. 

Küçük Turban, babasının ba .. 
ttna bir felaket geldiğin· 
den korkuyordu. Ortancaları 
Ferit, bir fırtına ihtimalini 
dQ~fndü •. BUyükleri Turhan bun· 
lara cevap vermedi. • Eve gidip 
Yemeğimizi yeyelim, belki vapur 
da o umana kadu - gelir dedi. 

Çocuklar meyus döndüler •• 
E9lerinin kııpısına geldikleri za• 
illan, eski köpekleri "Yılmaz"ı 
~tdüler.. Üçil de ıatırdılar •. 
ı ılmaz babalarile vapurda idi.. 

Köpeğin yanına yı.klaşınca 
~oynuna bağlı bir tahta gördü· 
~r... KöP,ek yaştı. Uzun bir yolu 
~zerek geldigi aolaıılıyordu. 
h ÇÜ de tahtaya bağlı mektubu 

Uylik bi, merakla okudular: · 
"Korsın Kara Ahmet tarafın· 

d. y :ılrnbn l m Malta adasında 
ttıah'1usum. Ahmet Cemil 
ı.ı Kara Ahmet lıükümetiu sene• 
•denberi rıradığ· azılı bir kor
•an ..J ı. Hükumet ba~ını getirene 
10 O lira mükafat vadetmişti. 
~ i,~ocuklar üçU de şaı rdılar •• 
• erit polise haber verelim dedi.. 
f Urhan bir taraftan polise haber 
dCtıneyi, diğer taraftan bir san· 
t akl • kiralayarak yola çıkmağı 
• lıf etti. 

Polise haber Yerdikten sonra, 
~cuklar sandalla yola çıkt lar .•• 
~rdukları yer Malta adasına 

h ındı. Sandal Adaya yakla· 
fltlcc:, Kara Ahmedin gemisini 
~llhilde gördüler. Fakat üzerinde 
b':".? yoktu. Bir az sonra aahilde 
la Ytk bir ateş yaktıklarını, kor· 
, .. n arın bunun etrafında şarkı 
ay eyip oynadıklarını gördüler. 

Büyük bir sevinçle gemiye 
~at!aşt ı lar.. içeri girdikleri zaman 

• ıkaten gemide kimsecikler 
l'()ktu G · • .. • ..ı·ı A t l · emı:un aşagısına ınnı er .• 

ç 1 darı kamaralar albıı, elma1, 

kvrsanların çaldığı eşya ile dolu 
idi. ~on açt klan odada babala• 
rını buldular. 

Babalara çocukları karş ısında 
görilnce ıaşırdL 13u eski kaptan, 
şimdi bir Lorsan gemisinde esir 
olmaktan pek üzülüyordu. Ço
cuklar, habdlarını sandala götil• 
rürken o itiraz ediyor, geminin 
boı olduğuna inanmıyordu. Dışa• 
rı çıkınca korsanların eğlence ile 
ile L-..:ŞRUI olduğunu anladL. 

- Fakat biz buradan kaçar
sak, bu güvertenin Uzerinclekl 
topları tüfenleri lizerimize açar· 
lar, dedi. 

Turban cevap vermedi" Alt 
kat kamralarda dolu duran ko
vaları yukarı taşıdı, topların, ıi
lihlann üzerine döktü. 

- Arlık hiç birşey yapama&• 
lar .• Baba dedi. 

Çocuklar, babal::ırile sandal
da giderken, uzaktan gelen 
bir motör gördüler. Motör yanla• 
rıoa yaklaşınca, .. Dur ,, emrjni 
verdi. Bunlar gelen askerlerdi .. 
Çocuklar kendilerini tamttılar. 

Askerler bu defa doğru gemi· 
ye yollandılar •• Kara Ahmet uzak· 
tan gelen molörün 8 ini duyunca 
tayfasile beraber gemiye koştular. 
Ahmet, topları ateşlemek emrini 
verdi.. Fakat toplar.ıa yaş aldu
ğunu görlioce: 

- Eyvah .• yakalandık... DedL 
Birisi bize hıyanet etmiş. •• I 

Motördeki aıkerler gemiye ko
layca girdiler... Kara Ahmet'i, 
tayfasile beraber esir ettiler ... 

Huknmet Kara Ahmet'in ye
rini haber verene Yadettiği mn
ksf ah, çocuklara verdi... Türban 
bunu işidince: 

- Evveli Yılmaza bir altın 
halka alıp boynuna asmalıyız, 
dedi... Babamı kurtara. Abmet'I 
tutturan odur. 

yun 
Ve 

yu cak . 
Yüzük Oyunu 

1 1 

Bu oyunu oynamak için bü
yDkçe bir ıicirn alınız. yüzilğil 
sicime geçirdikten ıonra iki ucu
nu dllğllmleyiniz. Oyuncular sici
mi ellerine alırlar. Birisi yüzüğtı 
avucunun içinde sicimle beraber 
tutar, ve şarkı söy:iyerek döner
ler. Fakat dönerken etleri de 
hareket eder, yüzüğll saklıyan 
oyuncu bunu yan ndaki, yüzüğU 
alan diğerine devre çal fır. Oyun• 
culardan biri ortada durur. Yil· 
üğil kimde şüphe ederse 
onun İsmini çağırır. İsmi 
çağwlon derhal durup ellerini 
kaldırmıya mecburdur. Eğer yü
zük onda ise, o ortaya geçer, 
değilse, ortadaki ten.rar bulmıya 
çalış r. • 

c.:====== ====--=:::::..::---= ===:::=::::====-==:ıı==~ 
Sihirli Kalem 

Elinize bir kırmızı kalem ah· 
nıı ve arkadaş n zn: 

- Ben bu kalemlo mavi ya• 
zab:lirim deyiniz. 

Arkadaşlar n•z şaşar. Onlara 
yazJp yazanııyacaklarını sorunuz. 

Onlar birer defa d enerler. 
Fakat hep i de kırmı21 yazınca 
kalemi size verirler. Siz kırmazı 
kalemle mavi }'azabilirainiz. Ba
kınız nasıi? .. Mavi,. kelimesini 
harf e rle yaıar, arkadaşınıza g6 .. 
teriraini.%. 

Bu Oyuncağı 
Siz De 
Yapabilirsiniz 

Köprü 

, 

Bu köprnyn yapmak lçin bir 
miktar kibrit kutusu, birkaç sap 
kerden ,.e biraz zamka ihtiya· 
canız var. 

Her kulunun uçlannı leopara· 
rak kibrit kutularının iç tarafla· 
rını biribirine yapııbrmız. Bu 
köprllnün alt yolunu meydana 
getirir. KöprUnün iki kademesini 
yapmak için daha iki kibrit ku· 
tusuna ihtiyacmız var. Kibrit 
kutuıunun nst kapa1darını ahn·z, 
resimde glSrdUğünnz gibi ortaları• 
m bir kemer gibi kesiniz, yalnız 
kenarlarını ve tef esini tıpkı bir 
tak gibi bırakınız. Kuleleri yer
deki kutulara yapıştırmaz. Sonra 
kordonları bir kuleden dij'erine 
kablo gibi bağlayınız. 

Bu işleri yaptıktan ıonra köp
.rUnUn etrafını. kuleleri boyayıu:.ı. 

•---==» 

iiu l aftaki B il;necen- _·z 

Bu Hayv nlara Evlerinin 
u Göste is·n ·z? • 

ır 

Bu hayYanlar çarşıya alıperit• indiler. Fakat d&nllşte evlerinin 
yolunu kaybettiler. İhtiyar anneleri evde onları bekliyor. Bunlara 
annelerinin beklediği eye giden yolu gös' e iniz. Ayni zamanda, 
ellerindeki paketleri dn~nrdnler. Her paketin iizerindeki kelimelerin 
ilk barflcr·ıe çocukların annelerinin ismini meydana çıkaracaksınız. 
Bu harfleri birleştirerek annesinin ismini çıkaran, ve çocuklara 
evin yolunu gösterenlerden yllz kişiye muhtelif hediyeler verilecektir. 

Garip Şeyler 
Radyo Meraklısı 

Bir Bebek 

Rcıminl gijrdftğOnb ita bebek 
tam on ıekiı aylıktır. Fakat bu 
geee saatlerce kulaklarına ıeçir
diği ahizelerle en büyük orke .. 
tralan, operalan dinlemeden ya

tağına girmeL Çocukta radyo 
dinlemek öyle bir ihtiyaç olmuş 

Faydalı Bilgiler 
Elektrik Telgrafını ilk 

Kim Tecrübe Etti 
Elektrik telgrafını ilk tecrübe 

eden Cenova' da Georges Lesage 
isminde bir Frans.zdır. 1774 te 

Lesage Cenovada 24 telden mü
rekkep bir cihaz kurdu. Teller 
biribirinden tecrid edici bir 
madde ile ayrılmıştı. Her te1io 
ucunda küçük bir tcıptan ibaret 
elektrometre •ardı. Bu telleri bir 
elektrik makineaine bağladL Mek· 
tup yazılarım tek harflerle bu 
makine vaaıtasile tellere nakle
der ye bu suretle uzak yerlerle 
muhabereyi temin ederdi. Bun
dan aora telll telgraf, telıiz tel
graf bugUnkn teklini aldılar. 

ki ailesi yatmazc!an ev'fel ahize
leri kulaklarına geçirir, çocuk 
uykuau gelinciye kadar radyoyu 
dinler... Aksi takdirde ubaha 
kadar uyumazmt~ 

Geçen Haftaki Bilmece
m· zi Doğru Halleden r 

- - ----
17 •e;riniı nl 932 tar'hlı n(llha· 

mızda çıkıtn bulmac,.dakı ı.ti hayvanın 
hanı b .-yvan a:ı.a armdan b rleşerek 
)'apı <lığını doğru bulanlar araııından 
hediye olacalduın lıimler ni •tağıya 
yazıyoruı.. 

H~dıy• alacaklardan latanbulda 
bu.unan karıleriınbin pazartui, per• 
ıamle tll 1 eri ö.tleısen aonra bizzat 
ldarehan .. m'za i•lerek hedıyelerınl 
ıılaıa lnrı .aımdır. 

v~ın. ta,ra karilerinıiılu hediye• 
lt,,l poıtcl i.e •d•eslerlne gönderilir. 

Birer MUrekkepU Kalem 
Alacaklar. 

lstnu ı.ul erkek lieeai talebeaındeu 
659 : ojat, Pertovnlyal it esi talebe· 
ııt •• ı e ı ass Mohruet, Gaı:ioemanpaşa 
orta ıu ektebi tale ıesınden ~36 H:ı.Hlk 
Sıtkı. İstanbul Cumhıı.rlyct ortamekte
bi llçOnc ı sınıfta ı 63 J.,oman. Kuleli 
aıkeri l ıte~i talebeaiuden SOS Tacettin 
Adil, lttaubul kı~ ortarnektcbı taleba-
einden 319 Fatma. Kab:ıtat erke~ li· 
seai talebeeiodeu 10:!3 E ıı &arl, latan· 
bul kız orta ııı e k.tcbi talobe •indon 72 
Fi ret, K:ıragılınrük l.7 iuci mektep 
t&lebusinden o8l Pakize, lstanlul kı& 
ortaıııektebi tıçil ııcU etulf au i;S2 :a· 
dJdı ilanım •• Beyler. 

Blrel" Adet Oclma Kurf .. n 
Ka eml Alacaklar. 

Jstanbul 4:; ine. I ltmcıktop tnh.ılm-
Bl"<lo 1 102 Hayri, 1 t "'ıı bu l U ·nr.l 
mokıep beş' c ı 111 1 ıft.rn 208 Tncı, ı;yop 
or tamektebi tıtlebesindon 29 Ad an. 
Hami 33 üncu mektep uçnuctı ın ıf 
taiebesındon S22 Mesrure, Jstaııl l 
Birinci llkmo tep talebesiudoıı J .4 
Müyesser, D.wuıp:ış.ı ort;ıınoktobl tı.· 
le\nshdon 00 :!'amık :r cmal, 1 ta ı lı u\ 
kız ortamektebi tıılcb sinden 2~ 
1'"eth ıyo, Eyl'p 86 ıııcı mektep tal. b&
ei ı d n 19- lrfan, Kııhataı erkek lısoal 

t.ılebc in<'l.o:ı 75 i ŞoriffBoy ve Ham ı lar, 
Birer AIDUm alacaklar: 
Dnvutpııta Ortamoktet·i talo l>e inden 

878 Taci, Kfitahya H lKovi ru ei ~·uri 
B y , ~ 11 Ertııgrul, Ankara n 'a ar 
mektebi ih:r: ıri birinci sınıfta 61 t 1J e· 
yin llOsııiı, ls anbul Birinci ilkruoktep 
talebeslııden 4:13 Su!t\rn, lstanl ıl Kıı 
Or nmektebl llçtincll snnftan 466 Saliha, 
Bursa Askeri l ıeo i d o uzuncu sın ıf
tan Nihat, Pertevnıyal ıl osı a t ı ı cı 
amıftan 1~2 Zeki, Çaıı~ Kız ru uall ' w 
ınektobi tal"beııi ndon 41 l eti iye, 1 tın· 
ouı t\ıı ortn:nektol>i t cb e ndc • lS 
Atıfet, O~ıtodar Ortaınct.tı bi talelw . n· 
den ~58 Mehmel Bo) \ 'O s !nnım lar. 

( Arkası 'Tar ) 
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Haftada İki Defa Spor - ~ 

SPOR s 
1 

p o - -
Pcr,.emb~ ve Cumartesi Günleri 

• Çsk•n Spor Sayfalarımııı ( 
Okuyunuz.. .. 

R 
-

Ca11<!lU"AI• P•ö'.\'t l)Olb~ '" cuıiat•tn i sil•lf':I ( 

olrın'< ü:ırr• hafhıla lltl •,ıl• · ••r! uı neşre:ınek· f 
ı .. .Jir. 

, l'f'r,...-lut J"ÜWıili ıı.po· MVE ... ,ad• düıty• •p•? 
lıliırt.:k~tied me•h'~:> ıtpe- _ı ~ lio;:•i vardır. 

C~na-t!'•' ıavf~•·:ııh ia~ cuma rii ık'I ·~· . . . 
ıa·n ııtfa:ıı1ı yaaıhdır. 

-~~-~-~~=====::c:=:::=:=:::ı~~•ı::ııı:ı:!Ca-.~Mıt=••~ıı=ı:=-:;:-=ı=ee~~c:x:;:=-o-ıcı:::::....~?"F"r'....,=*•~•~·~====ö~~~~.~~ = ·===,,... .. 
Resmi Lik Maçları -Yarın Başlıyor 

1. spor - Süleymaniye Kadıköyünde 
Fener bahçe - Beykoz Taksim' de 

f:S ı 1ı1eno ,_..enerbnhçe. G lnta•aray, Beflktaf gibi kuvvetli takımlara k rtŞı çeu,, bir mltcadalaye 
girecek ol n TUrklye futbol blrlncl•I latanbulapor taıumı 

f .. t<wbul mmtakas1 Futhol he· etmiş oldu. Bu ehemmiyet futbol 
\, .ı e..;as· sağlcrnı kurulmuş bir tamami!e sportif olan kısmıdır. 
faali..,. et program ile i~e başlıyor. Bir de işin idare taraf andan 
~-faflada yedi takımın çarpışmaaı ebammiyeti vardır. İstanbul Fut• 
ı.-illş tinii[erek tanzim edilen fikistOı• bol Heyeti, sonuna kadar takip 
nrncihiacc bu cünrn dört mühim ettiği takdirdo, ıene sonunda 
t.>l< ı m karşı~;tşryor. genç oyuncuların ytişmesi· 

L\ .nL.ıt ı,ampiyonluğunun mu• ne çok yardımı dokunacak . 
}. ddcrut nı değilse bile, mlinbnl bir usul koydu. Maçlan olan 
n..ın.2dlcriı1 bugi~akü vaziyerlerini / birici gUme takımlarının ayni glln 
:ı :ıl:ltac<?k olaa bu iki maçtan 

/ 
\ ikinci talumlarmı da karşılaştı-

Fc.~·· erbahçcnin Bcykoza kartı oy• racak olan bu usule glSre, kulOp· 
naracağı oyunla, geçen senenin ler eskial gibi yalnız birer ta· 
taınpiyonu lstacıbul sporun Süley· kımla faaliyete geçemiyeceklerd r. 
maniye ye karşı yar.acağı maçın On, on beş kişilik futbolcu lcuv· 
eh~ınnıiyeti bUyüktUr. vetilo birinci g\\medo yer alan 

Bugünkiı Fenerbahçe kadrosu kulüplerimize ıimdi yeni bir Ya· 
bmıdan ·bir ıene evvelkinden da· j zife yüklenmiştir. İkinci takım 
ha kanşı l< bir haldedir. Yeni ye- çıkarmak mecburiyetinde kala c k 
li~en oyuncuların henüz birinci kulüpler bnndan sonra genç 
talmnd.1 oyn<!yacak hale gelme• elemanlarına da birinci talum 
di .. :eri Levski maçlarında belli kadar ehemmiyet verecektir. ev• 
oldu. Eski F<::nerlilerden birço- velce en kuvvetli zannedilen ku-
ğanun takımdaki yerleri ve bu... lUpler için bile ~~lm~ bir takım 
g~inkli formları hakiki bir surette mevzubabisti . Bmr.cı takımını 
maJüın değildir. Alaeddin Anka· aşağı yukarı sağfamlaşhrmı~ olan 
rnya gittikten sonra fenerin sağ~ç kulUpler ikinci takımlara pek 
mevkiine başka bir oyuncu ge• ehemmiyet vermezlerdi. ikinci 
tirmek icap etti. Şimdiye kadar kadroda lrnlan gençlerin vaziyet• 
devamlı bir ~ekilde faaliyet o~ leri birinci takımlarında açılacak 
madığı içir. o mevki için münasip boşlukları beklemekten ibaret 
f.an \!diien oyuncuların tam tecrtı- gibi idi. HP.lbuki şhndi bu iş te 
be'er i yapılamadı. muntazam bir hftle konmu'Jtnr. 

Muavin haltt da mütereddit Birinci talnmlar kadar ikincilere 
11a!.iyelted;r. Mmı.vin hatta için da dıkkat edecek kulUpler de 
mnvafık ~ örUlen oy uncuJarıu ek· bir aene sonra ellerindeki genç 
serisi daha ziyade hlicurn elaman• e!cmanlarm kıymet!eri1Ji birçok 
l ımthr. Bu itibarla yarınki Bey- maçtan sonra ;;nJamıı oraeaklaı• 
r oı. oyunundan ıtonra Fenerbah· dır. Milli takıma genç oyuncu 
çenin bu senek: lik maçlarında yetişmediğinden ıikAyet adildiği 
çJ!~arac&ğı hııkiki kadronun esas bir zamanda mmtaka futbol 
hatları tespit edilmiş olacaktır. heyetinin ver~iği bu karar fev-

lstaııbulıpotun Stileymaniyeye kalide fnrdalıdır. 
liarşı yapacağı maça gelince; y n!nı:ı naıarjyede lrnvvetli 
geçen seneki ~ampiyonumuzun o-öri.hıen bu programın sene so-
bu ille mrıçt.ıı kuvvet!ı taknnlan- 0 d ·ı t tb'k 

nuna ka ar tamanu e a ı mı:ıdan biri!e ltarş ılaşması san edilmesi şarttır. 
liİyahlılat m lehine ofmuştur. lstan- Bazı mlişkiUat ve hAdiseler 
bul şampiyonluğundan sonra fı- dolayısile bu faaliyet programımn 
mir' d~ Tiirkiyt? birinciliğini kaza· esaslarından ayrılmal< mecburiyeti 
nan lstanbulspor'un bu ıeferki Bu •enekl ilk mlaçlar-ıilda~ fener hasıl olur ve kararlar da gUnlilk 
,,aıiyeti çok naziktir. bahçenin en çok gUvendlll hAdiselere uyduru!ursa, ortaya 

1.. k' f b J b' · · · ı Oyunculerdan FikroC 
ilr ıye ut o ırmcısıo n atı!an bu reoi fikrin semeresi 

'- 1 .11. t k ı da cak olan fstanbulspor!u'ar ta'{J"''• Kar~ı aşacaMı a :m.cr arasın · ~ : LU sene aonunda aaze görilnmiyecek F h h G 
' 

t r B 'I larınm aksıyan taraflarını daha & ener a çe, a a ~Ba ay, eşı <· kadar ehemmiyetıaiz olur. 
taş ı; ibi çok çetin rakipler var· iyi anlamak fırsatım bulacak- Bunun içindir ki, Lik maç-
dır. Şampiyoa takmnnm iıtanbul )ardır. larınm İnliıamla de\•aDundan zi-
ve Tür:dy<ı birinciliğini kazanır· f ~t e bu ıur~tJe önümtizdeki b b 

'- J k senenin şampiyon tnk; mını mey~ yade birinci takımlarla era er 
kc.;n bu tiç rax:ip e arşılaşmadı- ikinci tak ı mlar müsabakalarının ğmı dU§iinmek lbıındır. Bunun dana ÇJkaracak olaıı Hk maçların 
Jçin daha ilk admıda Süleymaniye ilk kar~rlaşnrnlar :, kur'a tesadU- muntazam bir şekilde devanmu 
SıTibi tehlikeli bir kJUpJe çarpışa· fil~ birden bite ehemm;}'d peyda dah3 ıiyade auu edi)'Oruı. 

İnğiltere -' Avustur
ya Maçına Hazırlık 

Bütün dtinya futbolcularmm 
heyecanla bekledikleri Inr.iltere
Avusturya Milli maçı için lngiliz
lerin çıkaracak!an takım nihayet 
seçilmiştir. Tesbit edilen İngiliz 
bkımmda hiltiln limitl~r hil!fına 
oiarak en kuvvetli zannedilen 
Aracııal dan yalnız bir oyuncu 
vardır. İspanya milli takımını delik 
dPtik eden İngiliz takımmın 
merkez mubaciınl Dixi Din de 
bu seferki takıma seçilmemiştir. 

lngiliz Millt takımı hakkında 
Londradan gelen telgrafı aynen 
naklediyoruz: 

Londar ( A.A ) - Gelecek 
birinci kanunun yedinci gUnU 
Avusrturyalılar ile karşılaşacak 
Ingiliz takımı şu sureti~ teşkil 
edilmiıtır: 

Hibbs (Birmingham), Goodall 
(Hudder$field), 8Jenkiosop ( She
ffüıld W ednesday ), Strange 
(SheffieJd Wednesday ), Hart 
(Leedı United), Cam: bell .< Hud
dersfield), Grooks (Derby County), 
Jack (Arsenal), Hampson {Black· 
pool ) , Walker ( Aston Villa ) , 
Houghton ( Astan Villa ) kaptan. 

İnsan Azmanı Da 
Sinemaya Başladı 

Kilosunun, boyunun fevkaiA· 
deliğile me~hur olan İtalyan bok· 
sHril Karnera'da diğer birçok spor 
şampiyonu gibi sinemaya baılamış· 
tır. Yüz otuz kilo ııkleti ve iki 
metrodan fazla boyu ile ( insan 
azmanı) likabım elan ftalyan bok· 
ıörUnUn ilk çevireceği filim komik 
bir mevzudur. Bu fikir eYvelA 
meşhur Şarli ŞapUn tarafından 
ortaya atılmııhr. 

1 ısan azmanınm tabii cUıse
deki bir artistle yapacağı gösteriş 
maçlnrmın fevkalAde eğlenceli ve 
gülünç olacağını hisseden Şarlo 
fikrinin isabetini anlatmak Uzere 
Karnera ilo bokı vaziyetinde bir 
r esmini çektirmiştir. 

Aşağıya koydugumuz bu re
simde iki insan arasmdaki tezadın 
n ~ a:Jar kuvvetli bir komik teıir 
} no' ıi'J befü oluyor. 

_Sporcu Kariler 
Ne Diyorlar ? 

Milli talum meseleıi lstan· 
bul .. lzmir meselesi olmadığı 
gibi ıu veya bu şahsiyetlere inhi
sar ettirilen bir keyfiyet te d&" 
ğildir. Mevzuubabs Tnrksporunun 
mev!,i ve ıercfidir. Binaenaleyh 
bu şerefi sümmettedarik karar• 
larla ·vakit vakit tecriibe tahtas1na 
çevirmek te muvafıkı maslahat 
birşey değildir. 

Ruslara karfı Vahap, Bulgar
larla olan ilk temasla yine Vahap 
muvaffak olamadı diye ikinci 
maçta, dünyanın hiçbir taraf nda 
görülmUyen ve damataşı dizer 
gibi sağ açık Leh. Mebmedi mel"" 
kezde oynatarak sporu bu kadar 
acı bir tarzda tecrübeye kalkır 
mak ne derece kabiliyeti tatbl-
kiye5İ olan bir nazariyedir. 

Maçı kazanmak ve sporun bu 
kısmında varlık göıtermek iste• 
niliyorsa arhk bugüne kadar olan 
acı tecrübelerin verdiği intibalar 
kAfi görülsün ve hiç olmazsa 
memleketimize karfı misafirler• 
karşı giılUnç olmaktan 
kurtulalım ve takım teşki· 
linde intizar edilmez &firpriz• 
lerden olsun vazgeçelim ve Milli 
takımın hakiki kadrosunu çizerek 
bundan sonra oyun sistemlerine 
yabancı elemanları yanyana ko
yarak teıadlif ve şansın yardırnl· 
na bırakmıyarak az çok beyne!· 
oıilel sistem ve temaslarm gör-
gftlerile tecrilbe ve ihtisaslarından 
iıtifade edilecek unsurları yerle
rine koyarak neticeye ha~ lı bir 
ıurelte intizar edelim. 

Birkaç senedenberi ve biJhafi• 
ıa son temaslaım intibalarma 
istinaden diyebilirim ki: Niyazi 
Salôbattin, Zeki, fikret, Rcbii, 
Muaaffer, Nihat, Hüsnll, Burhan, 
Avni Beylerde•1 mürekkep bir 
tertip bugilnlln en kuvvetli bir 
ekibi olacağında.o fiiphe yoktur. 
Mahaza muntazam ekzersizlerle 
anlaşmak temin edilmek şarlil• 
bu ekibe İzmirden Lutfi, Ve ıap, 

Ankaradan BUAJ. ve A pti Beyler dnbi 
edildiği takdirde hakiki bir kuvvot 
ve harekd temin edilmiş olur. 

Ankara ok uyuculannızdan; Reşit 
9'Sıi:il'Jiiı!K:lliiiSSZ =:r .. ±::: -:xı ~ 

l(ar~ Ynkında •u .. mlk bir bok• fitim& çevfracQk olan insan azmanı 
n~r• tr• meşhur. Şarla k•rflhkte boks vaziyetinde 
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• "Son Po•la., ha.ft a da. iki defa "Son f oata" Holi.-utta huauti muhabir! 

b·ıhırtan ye.an. Tlrk .-aıetHldlr. Ha. 

lİ•ul: •ubabirimis, hu Wta bia. mektup 

laDct.rir ,.. tineaa iletalnla lrJibünQ. SiNE MA fi 1f aaı ya'par. Bu ••:rf•larda düny•m 

~n Jt:ni d eana • haberleri, arti•tleıln 

lır.) ah • • sinema alemindeki ıaslat 
anlahr. 

En Kestirme Yol · · i }'llaız!ar 
•• --_-- · • 1 Gelecek Sene 

Şohret I(azanmak isteyen !Ne Yapacaklar? 

Yıldızlar Ne Yaparlar? 1 

Beya:ı perdeye sonradan inli- ı 1 
ıap eden yıldız? arda her ne- • . · ~ ~: ~ j 
dense bir taklit iptilAiı canlam· l 
Yer. Şüphesiı bunlar, muvaffaki· 1 

yetin çok güç zaptedileıı bir kale 
olduğunu anladıkları içiac!ir ki 
\aldit ve daha doğrusu benzı.!yiş 
sayeı:ıinde çabucak şöhret kazan
mayı en kestirme bir yol adde
diyc:rlat. Gün J,ieçmez ki Holi
tutta Gre ta Garbonun, Marlen 
Ditribin birer benzeri çıl<ma&ıo 
Stüdyolarda ikinci, üçlincil dere· 

Yapılan bir he!aba göre, hu 
aenc yeniden çen?~en !ilimler 
ğeçcu ıenelerde çe\lrilenteri ı an
cıtk yanıı kadardır. Her sahada 
tesirini gösteren iktuıadl buhran. 
uihayt:t bir eğlence vaıltasmclan 
başka bir fey olmıyan ıinema 
llıerinde daha tiddetU bir tcıir 
yapmııtır. Bu aebeplo yeni filın 
çevirme iıi gUnden gUne ağnlaı
makta ve film adedi azalmakta• 
dır. Bu ıebeple Amerika sinema 
kumpanyaları gelecek aeoe için 
birçok yıldızlara kadro harici bı-( ·:le vazifeler a!aıı gilzel kızlar, 

Giı ete muharrirlcrile ııkı fıkı 
• l.ırak kendilerinin aıeşhur yıldıı-
1. . dun herhangi birine benzedik· 
!er i şeklin t'.e ı·ek!amlar yaptın• 
Yarlar. Bi!h:ıssa Amerika gazete~ 
ve m~c~ua!urı sık sık Garbonun 
veya rvı.~rı~ni;ı benzerlerine ait 
tı! si ıuler ve tafsilat neırederler. 
Son zamanlarda Fransız sinema 
rnecmualan bu çeşit bir yıldızın 
benzediğinden bahsediyorlar. Bu 
yı ld z, Fransıı shıemasın n en 
gi~zd yıldızlarından Jermen 
Ossedir. Filhak•ka güzel ve şirin 
O..:.:.e yüksek kabiliyeti sayesinde 
şöhretini ve mevlüini yapmış bir 
Y . ldızdır. Fakat Lilyan Harvoyin 
~rfürctinden hisse kazanmak 
•'me~ine kapılan bu yaldız, yuka· 
r.da bahsettiğimiz keatirme yol· 
dan yürümeyi muvafık bulmuştur. 1 

Çünkli güzel Lilyan bu gUnlerde 
Avrupayı terkedecek ve Ameri• 
kaya giderek orada birkaç sene 
kalacaktır. Bu cici kızın Avru· 
pada bırakacağı boşluk çok 
bUyUk olacağı içindir ki Jermen 
Osse kendisinin Lilyana benze• 
diğinl ileri ıUrmiye başla· 

12 tır. Ossc sima itiba:-il~ Lilya-

Jerman O•t• 

1 raknuya kPr;,tr vermişle rr\ir. Fakat 
·I ' kumpanya direktörleri bu hususta 
j isim tasrih etmekten ç~kinmek-

j. tedirlcr. Ancak rin)" etlere göre 
öniiml\zdeki Hne, bugün şöhr~t
Jed 1!7<ılmıı vaziyette olan y1ld.z· 

1
1
• ı k ı ar imi en aç.kta kalacaklardır. 

Kazandıkları milyonhm ın gibi 
l akıbp bitiren yaldızları, bu karar 

üzerine derin bir düştince almıthr. 

İtalya' da 
Büyük Bir Stüdyoda Tarihi 

Bir Filim Çevriliyor 

na benzememekle b~raber bey ,z 
perdede onun busuıiyetler· ıi 

göstermek hususunda çok mu· 
yaff ak olduğunu iddis etmek
ted:r. 

Makyaj Üstatları 

İtalyanın etı me~hur ıincma 
kumpanyalarından biti olan Pit· 
taluya ıtUtyolarmda bt\yUk bir 
tarihi film çevrilmektedir. Yakın 
mazayı ehemmiyetle alikadar 
edeıı bu filmin iımi G aribaldi' dir. 
Malümdur ki Garihaldi bugUnkü 
İtalyanın esasmı kuran meıhur 
bir milli kahramandır. Garibnldi 
filmi birçttk maceraları eararengiz 
hldiselerl ihtiva edeceif için 
yliksek bir rağbet kazanacağı 
ıimdiden tahmin edilmektedir. 

.. Mi;r.I Sin~oo sine mJr .. ~ iyntı·( <i .ın g"·\·~n erJ..:d .. uıti6tierin c-n f.ı ıla 
rhrct lrn::.~a.u:ıJ armdaa f, iridfr. i)iihass~ lN:!kyaj lm!-lııSunda Mi~ehn f Ös• 
~'t'df~! kudret çok bi\yliktfrr. Es l·:ek t~pi itibl' rilc: de eb; tnıd) elli hir 

'"Vı<ıt bulunan Mi,eI Frn:ısiz ııti.i<l}"c.>hmnda yt<Dİ rntmler Ç~\'İrn~ektedi r. 

Bir Millet Uyamyor 
ipek Film ıtUtyolarında çevw 

rilon "Bir Millet Uyanıyor,, iı· 
mindeki TUrk ıeali film yakında 
şehrimiz ıinemalarnıda gösterile· 
cektir. 

Glorya Svanson 
lngiltereds kendi namına te• 

sis ettiii atiidyoda ça!ışan Glcrya 
Svanıon 1eni çe~ir~oli te olduğu 
filmi ikmal etmışlır. " Kıraliçe 
Kefü ismindeki bu filim Avrupa 
ıinema 5J.lonlarmrl" göıterilmiye . 
ba..:;Janmıthr. -----Uç Filim 

Bir ' ltaJyan aineın<ı humpan· 
yası ieçenlt rde F rana~da çt:vri
len Uç yeni filmin lta!yada göı· 
terilmeıini büyük bir Ucret mu· 
kabilioda imtiyaz teklinde satın 
almııtır. Bu filimler ıunlardır: 
Amerikalı bir kız. talebe yurdu 
ve Skampolodur. 

Moris S9valye 
Elyevm Fransada bulunmakta 

olan Moris Şövalye bu ay ıonun· 
da Amerikaya dönecektir. Moris 
Holivuta ayak hasar basmaz yeni 
bir filim çevirmiye batlıyacaktır. 

MaKtepli Kız~tu 
Bu baftaı;m en fazla mu\'affa

ktyet kazanan filim!eri arasmda 
bu eseri de tikretmek IAzt."11dır, 
Kısaca kaydedelim !ü, M~ktepli 
kıılarm en lıii}ttk hm;uaiydi bUtüıı 
fi!inıclc yıldızlarm Hadece Y,enç !ozlar 
ar:ıauıdan seçilmiş drmu:dır. 

eereyanları•daa baa.fftlilir. 

w =-

ı~iç1n Kıskanıyorlar? 

!~orada g6rdUğilnüz Rita La Roy yeni yetiıcn ve damla damıa 
~ • ..! t kazanmıya baıhyan gUzel bir yıldızdır. Bu <lilbu k ı. Kons
tans Bennet'in çevirdiği bir filimde ehemmiyetli bir rol almış ve 
rakiplerini kııkandıracak ka<lar muvaffak olmuştur. 

Bin Bir Çeşit 

·Marlen Ditrihin İcat 
E tiği ~. · O ahu· 

BugOn Holivut'da bütün ysl- j 
dızf arı iöle e<lo bırakan Alman 
)'lldm Mnrlen D itrih hakiki bir 

\ öhret abidesi gibi yUiaclınekto
c' ir. Mutahasııslarm vo meşhur 

rejis2)rJerin ifadelerine gHre Mar
leıı daha on sene rnm çevirmek 

v~ çevirdiği fiJmleri beğendirmek 

iktidarındad r. En ıon çevirdiği 

"Sarl~ın Venüs,, isimli fil mile 
•=ibretini bir kat dzha arttıran ... 
M~rlen bu fiirn ıayeıinde moda 

llleıninde de aönn:e:z bir itibar 
kazanmııhr. Çtınk.ü gtızel yıldız 

bu ıon filminde çeıit çeıit elbise

ler ve 'çok yüksek tuvaletler gi 

yerek ıeyircilerin gözlerini ka· 

maştırmııtır. Bu ıebeple Marlen•e 
me,hur terziler tarafından "Moda 

Kıraliçeıi" unvanı verilmiştir. Şa
yanı dikkatt:r ki bu tuvaletlerden 

bcpıinin de modelini bin"t i· • 
len ç.izmiftir. 

Holivut' daki diğer güzel ) • · 

d,z)ar Almım gliıolinin bu ınuvaf· 
fakiyeli iiıerine derhal bir ıürU 

dedi kodular çıkarım~lardır. Fakat 
si\zgUn göıl\i Marlen bu dedi 

kodulara 'yalmı; dudak bük•nckle 

iktifa elmişt9r. l Ml\rienln a on kt.f•feııerınaan "'~rl 



(SON JIOTA) k.aduıları Ytı ge,; kntan 
ıSON ı C!ıTJ\) d• Harumtegze bütan 

,.ençlerin 1'a1p Ye e,k ftlerinde en •1mlmt dert 
•rt•fldu. Ailealn, coatlarmın ıKlyliyemedlğlnls 
•tk dntlcrinirl Ha nımtey:ıcye yannız. Hantm• 
fey'e ya her gilnkD ıütwıda veya h11ını•I mek· 
tapl• ctYap n.rir. HanımteJ'UIWı fildrlerf., birçok 
rerıçlerl b0.7Gk mU,ldillerden lnırtanyor. 

K AD 1 N 
atlkadar ede11 mevxular-a her .,.eyde• fada 
aheaınıiJ'9t ftlnlleldcd"ı.r .. 

Şlmde11 •0111"a haftada bir deh Kaıhn .ay· 
fıımıs o,aca'lıı: - 1>u aayfa:fa ~11ıı\a1' buluıı:aca~r 

Gilsellk •llHlelert. HD .mo.-falat, ÇOCMj-r 
nuxun terblyuf, edıalda ,V.ellijl, ..,. lelwt, 
el fşlrn H aalre ... Dertlerinizi Hanımteqzege Yazınız -

·eni 1V1anto IViodelleri 
t - K. im draClan manto. YakHı tilki kUrkllnaen 1J•l yaKa. Y'.lkarun 

uçları elei'ln kealk parçasının altına girmiştir. Kemerle l'lndr11 bağlan• 
auıtır. Kol kapakları dınei• kıdtt çıkmllhr. Arkaaı iacra•te'dlr. 1,30 
l'enlılli!ııdo blr 4uımutan Bç metre e .ll HnUm klfldlr. 

2 - Gl°Onad ylhıllııden rnı,,to. Y'k"a 
aatraa-andan p astron t"•ld!n-i"ld:r. Ya~a 

omazuaa ı :ikl~a·r. Öaibı k~ihler1 önde iki 
dDime U. bir •ıtlrt ir. Kollara l::!r parça 
aatnl'- Hçınljtlr. 1,30 'ienişllJinde blJo 
kumqtaa aç mıtro yirmi bet autla 
Widlr. 

Ev Kadınının Bileclği Şegler f 
Kahve Lekelerinq 
Nasıl Çık"rmalı? 

Kahve lekelerini çıkarmak için 
gi!iserinle uğıışlurmalı. Badehu 
.!Jıcak su ile yıkamalı. Mutedil 
nm ile teisint!en ütülernelidir 

)/.. 

Çini Fincaulonn, Nazile 
Eşya :c.rm Üzerlerindeki 
Lekt:!eri Nasıl Çıkartmalı? 

Çini e~)·aluran tizerlerindekl 
lekeleri ç karmak için petrolun 
i~crisine bir miktar tuz koymalı, 
badehu bununla silmelidir. Bu 
ıeL:ilde temizlendiği takdirde biç 
leke b rakmaz. .. 
Çorrpları Nasıl 

f~rı.lzaf~za Etmeli? 
11=e çorapbr ekseriya en zİ• 

yade topuklarından veya yuka· 
rılarmdan kaçan ipeklerden eskir. 
Buna mani o!mak iç.in çorapların 
toruklar na ve yukarılarına iki 
krep damur geçirmeli. Bu hem 
çorabın ~ üzetliğini bozmaz, hem 
de dayanmıtısmı temin eder. Krep 
damuru yeniden almıya ihtiyaç 
yoktur. Arkı~ parçalardan da 
yapı abi!ir. , 

* Kahve Rerıgi Papuçları 
Nan! Temi.demeli? 

Kahve reugi papuçluı tem1ı
lemck için, gece yatarken, ü~e
rine ten ürdiyollu su sllrmeli. Bir 
kaşık te"lti.irdiyota bir kaşık eu 
ila·veı:ıi kafidir. Bu suyu gece sür
dükten s .,nr,a a.baha kadar bırak· 
mal . Sabah dil aürerek parlat· 
m<!lıdu. 

* Sararan Saksı Y:tşillikltt~inl 
Nasıl Canlandırmalı? 

Bu çıçekieri canlandırmak için 
Mtyun içetisiue bir miktar tuz ve 
klfuru dö!,ünüz ·re göl2e bir 
y.rde m l1:1afaza ediui&. 

1 - Siyah clrapod- maate. Pelerfal 
tllkf ldlı1dl aüal-m1ftlr. Yaka aol Om0&da 
B•tlıınar. Yan ye arı. .. , mllııelleı ,eklinde 
lı.uilmlıtir. 1,30 ıreaı,ııtlndo bir kumqtaa 

&ç metre elll Hntlm ilam. 
4 - Gümllıt dradan manto. Ya• 

kaS&, ve kolu.11 7aneıua kadaT kllrk .. 
tür. Kürk ark aya amblyeamaa g\bl 
geçmiıtir. K<emeri11 ü:ıerine 1 oyu 
renk iplikle mailine geıçmiıtır. Cep
ler l>nden arkaya doğra geçmlttlr• 
1,30 ~·nt,llj'lnde b .r kumqtaıa n, 
meın- elil santim bsımdsr. 

Pa. if, 24 (Hu~usi} - Bu sene 
kıt şapkaları gayet küçüktllr. 
Şapkalar n kumaşları kedi tüyleri 
gibi yumuşak vo hafiftir~ Bu se
neki şapka modalan.ıda iki nevi 
vardır. Bağ öne doğru kaşın ke
narını örten şapkalar, yahut ıol 
tarafı tamamen açık şapkalar. 
H::ıngi tar~f açık kahrs~, Hç'ar 
tamamen meydandadır. Ö .1e <loğ• 
ru eğilen şapkaların en~si aç k· 
tı r. Bir tarafı açık şapkalarda 
mütek:ıbil uç enseye kadar in· 
mektedir. 

Bu sene en çok bereler 
m~dadır. Sonbaharda gemici 
biçimi bereler mcda olduğu 
halde, kışta her nevi spor bere· 
leri modadır. Biribiri Uzerine 
geçmiş iki katlı berelerde çok• 
tur. Bundan başka gamen şap
kaları modadır. Bunlar kenarlı 
ve öne e({ilmiş, arkalan tamamen 
11çıktır. Mavi kadife. meri kürklü 
b~reler en çok göze çarpanlar
dtl'. iki kanat ,iİbi başın ortasına 
geçen şapkalar pek orijinal ol· 
duğu için daha benlls taammU111 

Gözleri Muhafa
zanın 10 Şartı 
GazleriDizin güzelliğini muha· 

faza için isterseniz bu on ıarta 
riayet ediniz: 

1 - G&zlerinizl kat'iyen gtı
neşe maruz bırakmayınız. 

2 - Okur yazarken ziyanın 
arkanazdan gelmesine dikkat ediniL 

3 - Yatakta kat'iyen oku
mayınlL 

4 - Ağlamaktan çekininiL 
5 - Gece ı~ığmda iı iıle

meyiniz. 
6 - Aktam aydınlığında oku

yup yazmayınız. 
7 - S.kı günlerinizde kendi

nizi kat'iyen yormayınız. 
8 - Gözlerinizi gerek oku .. 

mak, gerek işlemek için gllnde 
sekiz saattan fazla kullanmayınız. 

9 - Hor gece dokuz saat 
muhakkak uyuyunu~ 

1 O - Her nevi içkiden, anormal 
eğlence hayatlarından içtinap ediniz. 
-========================-==-

1 Ne Yemek Yapsam? 

badem 
Ezmed 1 

ıoo 

100 
dlrltea badea 
dlrbem ıeku 

gülauyu 

Bad~roleri önce haşlamah. 
Kabukları soyup iyice d6nneli. 
Ezil miı bademi içerisine tekeri 
ilive ederek oğuıturmalı. Bu 
mablfıtu bir merhem haline getir
mek için havanda dövmeli. içer
sine bir miktar gfilsuyu koymalı. 
Badehu istenilen şekillerde par
çaları kopardıktan sonra, gayet 
ince fekere buladıktan sonra 
tabağa dizmeli. 

Bademli 
Kurabige 

* 
!C!) dlrbem Badem 
100 • Şeker 

1 Yumurta 
1 P<.ırtakal kabuf11 
( Ç11y fincanı un 

Bademleri ha,iayıp kabukla
ır.nı ıoymalL Kuruduktan ıonra 
havanda ezmeli. İçPr.sine toz 
şeker ilave ederek t~krar döv
meli.Portakal kabuklarmı kaynat
tıktan :ı.;onra bu mahlüta karıştı• 
rarak tekrar dövmeli. Bu mahluta 
unun nısfını. kabardılmıı yumurta 

' 

akını katmalı , badehu bunlan köfte 
gibi yuvarlaklar halinde hazırlamalı. 

Unun diğer nısfını tepaiye dök
melL Kurabiyeleri elde u yaası· 
laşt.ırdıktan ıonra tepsiye ıeyrek 
ıeyrek dizmeli. Üzerlerine yumur
ta sarı.ıı sllrdilkte:n sonra fır.ına 
göndermelidir. 

-=-·- ::::=ı:::-:::::::========~D 

etmemiştir. Şapkaların ftzerino 
geçen snı!er pek göze çarpacak 
mahiyettedir. Tuhaf tuhaf renkler .. 
de iğneler, kürkler, kürldea bağ
lanmış düğllmlıer, berelerin tepe
ıine bağlanan renkli kadife kur-
delAlar fapkalarm sJlıelliiioi 

j arttJ.rmaktadar. 

• 

IVlendil 
Modelde gördilğlintD aaıo 

etamin ti.zerine renkli kotonla 
işlenmiştir. Modeli etaminin üze
rine çizdikten sonra bu işi kor
done ığnesile işliyebilirainiz. Ka• 
dmın eteğinin kenarlarındaki kor
doneler kırmın, ortasındaki düz 
ve zikzak hatlar sarı. noktalar 
kırmızıdır. Bu!üz kırmııt, ortaı n· 

daki .zarp işaretleri sandır. Kol 
yerindeki yuvarlaklar yeıil ve 
sarıdır. Çiçekler, ktrmızı, yeı"J, 
sarı, nıor. mavidir. ağaçla!' ve 

yapraklar yeşildir. Çiçeklerin 
ortasındaki tohumlar aarıdır. EY 
şeklindeki hanelerin etrafı kahve 
rengi, pencereleri kırmızıdır. Sqe-

nin etrafmdaki ~erçive yqil •e 
kırmızıdan yapılımftır. Saşeııin 
albna iatedijinia renk atJu 
geçire bilirsiniz. 

aşe 

Çocuğunuzu kOrkutmayın 

Eskiden çocuktan terbiye için 
anneleri umacı geliyor, diye 
korkuturlardı. Ba korkunun, ço
euğwa ruhu Uıerinde yapbğı fena 
tesirler, kafuuıda yapbğl tahri
bat az çok yeni annelere mal6m
dur. Fakat korkunun muhtelif 
ıekiUeri •ardtr. Çocuk yalım 
korkunç hayallerdesa korkmaz. 
Eğer çocuğunma ber fena bar .. 
keti için darılır, cezaludırıraamı 
çocuk bu defa amaca gibi sizden 
korkar. Bazı merde çocuk. 
ak~am babası geldiği zaman, 
yapbklannın cezasını vereceği 
korkuaile bir köıeye siner, deh-

şetli azaph dakikalar geçirir. Bu 
korkunun, çocuğun rahiyab Uze
rinde yaptığı fena tesirin uma
cıdan korkmasile, hAsıl olan fena 
tesirden farkı yoktur. 

Çocuk bir şeyden, bir kimse
den korktu mu, maneviyeti bo
zulur. Hareketini, hayatiyetini 
kaybeder. 

Çocuğu terbiye etmek için 
darılmaya, dövmiye, tehdide IU
zum yoktur. Çocuk iki tlç ya,Ia
nnda ikon yaptığı hareketin fena 
olduğunu bilmez. Şuuru yoktur. 
Çocuğa ıuur111z yapbfa bu bar ... 
ketler için danlmak fayda•ızdır. 
Bu devirlerde mllmklıımerteba 

~iun fena hareketler 7apma
sına sebep olan bidiHlere karp 
tedbir almak lhım. Dart ve 
beşte çocukta yan1 J••aı fUUF 
teesanı etmiye başlar. Bu devir
lerde çocuğa J&pbğı hareketin 
fena oldllğunu anlatmak ıçın, 
hafif ce.zalar kifidir. Yedi sekb 
yaşından sonra çocuğa •erilecek 
en mfihim ceza, sevdiği şeylerden 
mahrumiyet, .anne ve baba11DıD 

ona gticenmesidir. Eğer çocuğu 
bu auretle terbiye ederseniz. ne 
tekdire, ne de tehdide ihtiyaç kal
maz. Terbiyeli fakat aptal bir ~o
cuğa, 1aramu fakat zeki bir 
çocuk mlireccabbr. 

Ayak Bileklerini Nasıl 
inceltmeli? 

Ayak bileklerini inceltmek 
lçin yüz llstü yero yatamz. Bqa
nızı dik tutmak flll'tile, ayakları· 
nızı yokarı doğru kıvırtDIL iki 
elinizle iki ayağınızı tutunuz. 
lki saniye böylece durduktan 

ıonra ellerinizi yaalannıu. Ayak
larınızı da yere uzatınız. iki ıa• 
niye bu vuiyelto durduktan 
ıonra birinci hareketi tekrar 

edfoiz. Bu idmam Jıerıla pad 
defa yapum. 
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Gözleri Güzel Kadın 

Baklfl bir nur ribl, 
Göz eri aüzel kadın •• 
ltıldar billür g· bi; 
Gözleri aüzel kadın 

Sanmm bahtam açık, 
B na gil H az cık; 
Kirpikleri kıvırcık, 

Gözleri i'Üzel kadıo 

Adın ne?.. Binnaz dedL 
Sevitıek o'maz, dedi .. 
Defol yaramaz, dedi., 
Gözleri ıGzel kadın.. 

Papağan 

Ko ıu l .M hmct 
B. bir JUıpa ' n ul· 

nıııt1.. gör lr gör· 
mez ..• 

- Bu evli bir 

adar ın pn pa anı 

olacak dedim, Meh· 

met B. na ıl ani&· 

dığımı merak etti.. 
aöylodiklorini diııle 

dedim, beraber d n· 

ledik •. papağaıı ay· 

oi cümleyi birbiri 

arkaııma t e k r ar 
ediyordu •• 

Şimtekti, çakıp ııeçti; 
Bir lihza bakıp ıeçtl, 
Gönlümü yakıp geçt ; 
GCSzlerl ıtıul kadın .. 

iSMET 1 
- Bana para 

veri .. 

- Bana para 
veri •• 

·--.,,.,_L Bana J>ara 
veri •• 

• 
ZA 

- N•k•d•r kaçareanız k•çın. ben alzl ömrUmUn eonuna 
kadar 18klp edeceıım •• 

- D•••nlze, az zaman eonra Uçmama IUzum kaha~ 
yacak.. 

Şampiyonlar 

- Azizim dfin 

akıam miııaf•rler m 

gelmifti, bir yo yo 

tecrübes ne baıla 

dılar ben h'ç dur· 

madao tam 28-!G 

defa ayni fi rü 

)aptıın. B t o sey

redenler j ıtıl r .. 

aen ıamp ) onsun 

diye elimi sıktılar. 

- Bilmem amma 

ıen 2846 defa ayn 1 

figür O 1apın cıya 

kadar 1101 ıeyret-

tiklerlnı göre on· 

Jar da 1&bır 9ampl· 

7onluğunu kaaan

mıt demektir. 

- ---

Ermeni Güzeline 

Ben timdi gönül -.erdim, 
Ermenl ,Oze. ine.. 
Sevifsek arhk derdimı 
Ermeni ıOzeline,. 

Aldırmadı teablbe 
Dedim evet dedi heL 
ÖkıOrdlm ehe ebe, 
Ermeni rüzeliae.. 

Sorunca inçi haber? .. 
Anlattı birer birer, 
Apk oldum bu •efer 
Ermeni i'ÜZeline.. 

ln1anhk ne demel1, 
Baj'lıyor her emeliı 

Oıt dudatı gllgell 
Ermeni sGzeline.. 

HULual 

işe Yaramadı 1 
-..ıı-...---·---------·-··-·!Wmt ....... ~I~----~ ==============::::::ııı===========================:ıı==::ıı:::::===--==-=------------~--======---=-===-== 1 

={==: e:r Kadelı -t
+ Borç iıtiyecekti. Paralı bir 

dostun evine gitti. KOçlik glizel 
hir çocuk g6rdU. 

- Aman Beyefendi bu ne 
gtlzel çocuk. Ne ~üzel gözler, ne 
lurnuzı yanaklar, Aman doğrusu 
hen ömrümde bu kadar güzel 
bir çocuk görmedim. Babası 
olmak dolayısile şayanı tebrikıi• 

niz, hem sizden bir şey, elli 
lira bir borç istiyecektim. 

Parala dost yOzfinU buruJ
turdu. 

- Veremem, f&yanı tebrik 
olan babadan isteyiniz. Çocuk 
karımn ilen kocasmdandır. 

Hatıra 
..\tık ıevgiliaile kcnUfuyordu r 
- Seninle ıimdiye kadar 

nereye gittimae hepıinla habra• 
ıım teker teker ıakbyorum. 

Sevgilinin yliıD ,OldO. A,ık 
a&zllne devam etti : 

- Evime gelirsen gısrtırıOn 
nıubtelif yerlerden alınmıı bir
çok cins çatal, katık daha buna 
benzer neler neler Yar. 

Av 
Bey ava ğitmişti, iki gtın 

•onra döndü, Hanım kartıladı. 
- Ava gidiyorum, diye çık 

iki gün gelme.. Avda olduğuna 
başka bir yere gitmediğine beni 
nasıl inandırabilecekıin ? 

- işte ava gitliğimin en bO
)lik delili, her vakıtki jfibi çan• 

8Uzellllr ayıramam 
Birini ka~ıramam; 1 

lkl•I birden gel••; 
Diyemem yine 18memL, 

iki ihtiyar meyhaneye ıirdi-
lv .• 

Biri: 
- Ben bir tek kadebteD f aa

la içemem!.. Dedi, ilk kadehi 
yuvarladıktan ıoora ikinciyi de 
ıamarladı .. 

Öteki aordu: 
- Hani bir tek kadehten 

fazla içmezdin •• 
- Öyleydi amma bir kadeh 

içtikten sonra büsbütün başka 
bir adam oldum, timdi o başka 
adam da bir kadeh içmek iatiyor, 

Paçavra 
Muallim talebelHden birinla 

yaptıp Yazifeye bakb. 
- Bu naııl vazife, bu ne 

kirli kltıt, paçawa gibi bir fey • 
- Afedill m .. Uim Bey blzh• 

hlaaetçiye yalYarcLm. O ela bir 
yandan balqık ymkadı bir yan
dan da Yaaitemi aptı. 

Sebep 
Erkek kumaa ~kqtı. Kadın 

kızdı .• 
- Bana berkesin yanında bu 

tarzda hareket etmemeıni kaç 
defa aöyledim.. 

- Burada kimıe Yar mı ki? 
- Ben de yok muyum.. Beni 

insan yerine koymuyor musun? •• 

Rekor 
- Ben yOz gtln yemek ye

meden yaşadım.. 
- Ciddimi siSylilyoraunuz? 
- Evet çok ciddi, yalnız ge-

lam bomboş döndüm. 
'il::::::::::; :::::;~.~~~;,;~============~-.::-====---=-====-===--=--=======:::a:ı========================================:::::::::ıı=ı::ı::==:::::::~===============================-=-

celeri karnımı doyururdum. 

Teb· il< 
l t 11, onda orta 

Y tlı lıir erkek ista· 

•h m ı ı ı ı ru ııa 
loHu •. 

- M ı ur D. ıe~· 

t rııı ka.ybettl m ,~j~~;J~ •c ll g r d il n il z 
lb(I .. 

f. kat Be.} o· 
~neli ben ze' eeni· 
'1 tanımı~ ruııı kil •. 

- n ht yar ıunız 
'ebrık od rinı. 

Anlayı,ıar 
lki vli H uu m 

ko uı ıyorlardı: 
- n im kocam 

tok ıyi bir adam· 
dır, imd ye kad. r 
le i t dimso hep· 
llnı yaptı .• 

- Anla9ılan ko
~dan pckaı 9ey 

)'orıun ••• 

- Ben de bir kuf ol•aydım. 
- Hiç merak elmel fimdlJe kadar çoktan 

uçurmuftum •• 

Amirin Hediyesi 
Memur daima itine geç ge

lirdi. Evlendiği laman Amirini 
dtıtone çajlrdı. Amir dllğtln 
bediyeıl olarak bir mlbıebbihli 
uat ıetirdL 

- Size ktıçllk bir hediye 
getirdim, dedi, herhalde bayle 
bir feY• ihtiyacımı nrdL 

Yerli 
Oturuyorduk.. Bizi g3ren bir 

tanıdık yammıza geldi: 

- Bir çay emreder miıiniı? •• 
Dedik.. itiraz etti: 

- Ben yerli olmlyan hiçbir 
pyi kullanmam.. 

- Peki ne arzu ederainiz? •• 
- Kahve!.. 

Bu ıiSz bizi ıaıırtb .. 

- Kahve yerli midir kL 

- EYet, nuhut bizim memle-
kette yetiıiyor .. 

Sesler 
llı\at" do k tor a 

ha talığınt anlattıı 

- Bazen doktor 

kulağımda gök gU

rUitileUııe be ı z r 
ıeelt'r bazen de kuı 
cıvıltısı gibi ir 

ıeylcr doyuyoru n .. 

- Sakın kom91L• 

lardan birinin ev in· 

de radyo olm s1 !.. 

Saruk 
Doktor h ııt ı 

muayene etti .. 

't e rıh l· 
lllUf U IU't •• 

do r .• 

- M lh m bırt Y 

değil, ın v i n h s· 
- Kadtnler dalma llurnez görUftmekten hof

lanlrlar .. tal ğ b \kın nı.: :

l•ledlOlnl larda 1 yaprakl ır ta 
da lıır 111.ralık \ ar. 

- Benden nlc;ln bir tilki kUrkU 
flındl •••rorum.. 



12 Sayfa 

Bedirhan 
Mulıarrirl lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-204-

Diyorlardı... Esasen, Bedirhan 
da vaziyeti takdir ediyor, hUkü
meti müşkül bir vaziyete sokacak 
hiçbir harek tte bulunmayordu. 

Bir aralık, Abdülmecit Giride 
gitmişti. Bedirhan'ı mukerreren 
huzuruna kabul etti; ve ( evlAdı
ıam kesretinden dolayı bazı günl 
mülahaı:ai nUvaziıklrlne ile ken· 
disiııi mazharı tallifata Hniye) 
eyledi. 

Eu euretle Bedirhan tam on· 
ıene Girit'te kaldıktan sonra 
Abdiilmecid ona tekrar iltifatta 
bulunmak lüzumunu hissetti. 
Sadrazam Reşit Paşa tarafından 
( Gir!t valisi Veliynddin Paşa ) ya 
tel_graf çekilerek ( Mutayyeben 
lstanbula gönderilmesi ) emredildi. 
Bcdirhana ( YUzelli bin ve mih
mandar tayın olunan valii villye· 
tia ınllbiirdarı lbrahim Efendi 
yirmi beı bin kuruı harcırah 
ita olunarak vapuru mahsusa 
Wklben ve rnutayyeben ) lıtan· 
bula celbedildi. 

Zeki Bedirhan, blHUn bu Yazi· 
yetlerden kendiıinc verilen ehem-
miyetini takdir ediyor, büldime· 
tin rizası hilAfınft çıkarak hak· 
i)mdaki tevccciilıU kaybetmek 
istemiyordu. İstanbula muvasalat 
•der etmez Abdülmecit kendiıine 
(Bet bin lira ihıan) göndermekle 
beraber ne gibi ( Metalibi oldu· 
iunun, arzı atebei ulya kılmma· 
aını da ferman buyurmuttu. ) Be
dirhan, şehsan hiçbir şey iste· 
mcdi, yalnız evlatlarını paditabın 
himayesine tevdi ettiğini ıöyle-
01elcle iktifa eyledi ... Bu da Bedir
haııın ince bir siyaseti idi. Nite· 
kim, onun bu samimi talebi, 
Abdiilnıecit üzerinde lbımgelen 
tesiri husule getirdi. ( Evlatlar.na 
bazı hedayn almak Uzere baş
kaca beş bin lira atiyei seniye 
ile tesrir buyurulduktan ) sonrft 
( Mutayyeben tekr&r Giride ) 
iade edildi. 

Bedirhan bu suretle lam on ıekiz 
ıcne Girittc, kald ıktan sonra 
(Ahdülaziz zamım ,nda serbest 
bırakıldı. İslanbula geldi. Şimdiki 
Darüşşafaka binasını satın aldı. 

Yedi sene orada ikamet etti ... 
F 1tkat, latan hulun sert ve mütc· 
havvil havası , artık tamamile 
ihtiyarhyan Bedirhan Beye yara
madı. Doktorların tavsiyesi üzeri· 
ne (Şam) u gitti ve orada yer
leıti. Bu ihtiyar Kürt Beyinin 
muhiti çok kalabalıktı. Müteaddit 
zevcelerinden ( tam doksan alb 
evlidı) olmuıtu. Bunların bir kıs· 
nu nfat elmiş ve geriye kalan 
(yirmi bir zUkur ve yirmi bir 
tlnas ki, ceman kırk iki evlldı) 
yatıyordu. Bunlardan baıka, bir
çok ta torunları vardı. 

Bu esnada, (Abdi.ilhamit) tah· 
ta çıkmıı, Ruslara karşı da ( 93 
harbi) aç lmışh. Bedirhan, Ab
dUthamide· 

- Cihat, farzdır. Fakat ben 
arhk ihtiyar oldum; bu farza iı· 
tirak edemiyorum. Oğullarımı • 
• rbe gönderiyorum. Ne ferman 
buyurulur. 

D eye haber •önderdi. 

Oğlunu Harbe 
Abdülhamit, babaıının tevec

cühüne mazhar olan adamlara 
karşı aym teveccühü ibraz etme· 
yi şıar ittihaz ettiği için, Bedir
hanm bu miiracaatına iltifatla 
mukabele etti. V c onun bu ar
zusunu memnuniyetle telakki 
edeceğini cevaben bildirdi. 

Bunun lizorine Bedirhan 
en büyük oğullarını harbe sev-

Gönderdi 
ketti. Oğullarından Bedri B•y 
Şam'da, Hüseyin K~nan Bey 
Adanada, Bahri Bey Cizre civa· 
rında, gönüJlll topladıkları gibi 
o sıralarda ( Mekke Emiri ) nin 
yaveri olan ( Mtilbım Ali Şamil 
Bey ) de fstanbuldaki hemşerile· 
rini yanına aldı; hepsi do muh· 
telif cephelere: dağıldı. 

( Arkası var) 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Kır Evinde Gizli Bir 
İçtima Yapıldı 

Moskovaya kadar Reily hiçbir 
şey söylemedi. Jçin için Garbi 
Avrupoda, Rusyada çalıtan böyle 
mUkemmel ve muntazam bir 
teşkilat bulunduğundan kimsenin 
haberdar olmamasma hayret edi
yordu. Onun mevcudiyetinden 
haberdar olmak ta, atlatılan 
tehlikelere göğüs germiye değer 
mahiyette idi. 

Şimdiden sonra acaba neler 
görecek ve neler işitecekti ? Bu 
şerait içinde Moskova istasyonu
na geldikleri zaman, burada 
g6rdüiU sıkı muhafaza kordo· 
nunu da kolaylıkla yarıp geç· 
mekten hayrete dUşınedi. 

İstasyonun kapıımda yine gO
:ıel bir oto bekliyordu. Reily'nin 
aklma ğelebilecek mukadder 
ıuali karşılamak için Opperput 
izah etti: 

- Bekçi kulübeşinden tele
fonla haber verdik 1 

yadan bekledikleriiıi de bilmemiı 
lazımdır. Onun burada ne gibi 
menfafaatleri vardır, iktısadi 
tasavvurlarınız nelerdir ? Petrol 
sahasındaki siyasetinizin teferruatı 
hakkında bizi aydınlatabilir misiniz? 
düşünlinüz ve görüp anhyabil· 
diğiniz gibi fena bir halde bu-
lunmayan vaziyetirnizin iç yUzünü 
biz, size, namuskirane b;r surette 
açaceğız. Fakat daha evvel, si· 
zin de, ayni namuıkirlık ile sor· 
duğuru suallere cnap vermeniz 
llzımdır. ,, 

Yüzbaıı Reily, konferanı şek· 
Jinde tanıim olunan bu garip 
casusluk ıeklıni bir parça acayip 
bulmadı değil. Fakat bir parça 
düşününce muhatabına hak Yer· 
mekten kendini alamadı. Ayağa 
kalktı. logiliz istihbaratının ehem· 
miyet verdiği mevzuları birer, 
birer anlattı. 

Bu s.rada Opperput bir sual 
sordu. Reily ona da cevap verdi. 
Arkasından ŞatkoHki başka bir 
fey öğrenmek istedi. Mevzu ge
nişledi ve yüzbaıı Reily, bu ıu· 
retle, bir uate yakın IAkırdı 
söyledi. Bir ara, haıırundan ba
zıları birtakım nıü,külAt çıkar• 
dılı.r ki Reily verdiği cevaplarla 
bunların tereddUtlerini izale elti. 

Y ni Neslin Düşünce
leri Nedir? 

Aldığımız Cevaplar 
Bunu çoktan beri ben de 

kendi kendime ıorar 'fo dUıtı
nUrllm. 

( lnkıllb ) ın hakiki man.,ı 
ile Tllrklllğtln ve aair milletlerin 
ikıl•pları arasında kıyaalar yapa
rak edindiiim netice; ( TOrk 
inkılabı ) nan daha tuurlu Ye daha 
samimi olduğu kanaatinden 
ibarettir. 

Yabancı ülkelerde .. MeaeJA 
Rusya' da - oldutu gibi hllınllni· 
yetle baılı.nıp ve sonra bir milel-
det 9ahıl menfaatlar uğrunda 
aykırı yollara gidilmemiı; veya 
Ef,S!anistanda olduğu gibL. Milleti 
ru n ve fikren haıırlamıya hiçte 
llizum görillmiycrek: batta onların 
milli, dinf, fikri bir takım bağ· 
lamın, düşünüşlerine ehemmiyet 
bile verilmeden her akla gelen 
teceddüt vazolunmamııtar. 

(Türk inkılabı) nda bunun akıi 
ve hakiki ( inkllAp) m asil manası 
yapnmış ve yaşatılmışbr. 

Halka; evveli benliği' iıtiklAll 
tanıtılarak insanlığın ve insanhğı
nm bütün hakları duyorulmuş. 
öğretilmiş ve bu suretle iıletilen 
kafalar insant bir ihtiyaç olarak 
bulduğu herşeyi ancak o zaman 
kendiıine uıatılır görerek sevinç 
ile ve istekle alıp benimsemiştir. 

Bu miJJetf teşkil eden milyon· 
ları tam bir vahdetlc ; bir tek 
kafa gibi iıleten kuvvet ; inkilAbı 
ilk düşünen ve kuran büyük 
adamın hakiki ve samimi inkilA· 
bm nasal olabileceğini bir anda 
bulup ; onu hiçbir pürüze takıl
madan sükunetle 'fe kudretli 
iradesile idare eden dehasındadır. 

O; halkı tammıf, ona kadar 
inmif, ve yine onunla birlikte 
kemale doğru yilkıelmcnin o 
mertebeye varmak için hallan 
gidebilecegi yolları en kc,stirme 
ve fakat yine en faydah olan 
tarafını bulmuıtur. 

Bu inkilAp ruhlardan, mefkü
reden doğan öyle azemetli bir 
hamledir ki baıladığı baş dön
dOrUctı tarakkiıinde her haili 
kendiliğinden parçahyor; tabii Ye 
olğun akıt• önünde hertürln ma· 
niayı mahvedip, yörllr. 

Bu bir Türk kaynaımasıdır 
ki her kayıttan, her türlü endi· 
,eden azadedir. 

2 - Buhrandan en ziyade 
mütecuir olan yer Türkün top
rağıdır. Millet ve memleketin: 
Bilhassa iokılibm buna tama
mile karşı duracağı pek lcat'f dir. 
Bu mücadelede de muvaffak ve 
muzaffer olacağız. 

3 - BUyfik ve ezli, ebedi bir 
kudrete Jmanım var.. Eğer bu 

f 

Edebiyat Fakültesı talebe ce· 
migetl R•lsl Daniı R•mzl ÔB!J 

diJI01' ki: 

bir din ise dindarım deyebilirim. 
4 - Aile kakkındaki telAk· 

kilerim: Vatan içinde vatan, gö
nül içinde gönül. Ben onda her 
şeyimi buluyorum. Bütün benli· 
ğimi, ıeciycmi, her türlü varlı· 
ğımı , inHntn en yakinlerl, en 
candan sevdikleri, anası, kardeıi 
sevdiği yakioleri ve muhakkak 
sevdiği, aeveceği blitlln kan ve 
Yilcut ortakları. BUtUn bunlı.rdan 
daha sevimli, daha cazip ne 
vardır ki? .. 

Eminim ki her Türk genci bu 
rabıtanın kutsiyetini bilir ve 
onun önünde çok muhafazakar 
çok titiz davranır. Aile öyle bir 
bağdır ki kendi sevgisile insan· 
lığa hem vatanı, hem de vazifeyi 
sevdirir. 

5 - Hayattan korkmak mı? .. 
Bu ne acı, ne tahammül edilmer. 
bir sorgu ..• 

Türk genci, hayattan korkar 

mı? Onun ne kadar korkunç yU
zU oluraa olıun biz gülmiye ve 
ten, mHut olmağa ant içtik. 

Esasen bayat; haddi z atinde 
korkunç değil; gOIOnç bir çeh
reye sahiptir. Ondan korkanlar 
hayatı iyi g6remiyenler veya ters 
bakanlardır. zannetmem ki bed· 
bin bir Türk genci bulunıun. 
Buhran mı korkuyor, ifsiz mi 
kalmış?. Parası mı yok .. Bırino 
mi aııktır, ihanet mi görmUı?. 

Blltüo bunlar hayattan kork· 
mağı değil, bilak\ı korkmadan 
ona aarılmağı ve bUyUk bir iti · 
madı nefis ile h•r turlU güçll\ğe 
g1Sğlls gererek mücadele etmeği 

amirdir. Ne çok fakir ve dllşkUn 
ne de çok ytikıllk Ye lllkı .• 

Memlekete nafi bir uzuv ola• 
rak yaşamak ve bu yolda meıu· 
dane ölmek iılerim. 

Şimdi, Moskovn sokaklarmdan 
yavaı yava.v ~eçiyorlardı. YUıbaşı 
Reily dört gözle etrafına bakı
yor, her gördüğii şeyi zihninde 
n ot ediyordu. Burada, birkaç 
defa durduruldular, ve her .le· 
fasında, bu sefer Şatkovski tara· 
fından verilmek üzere birtakım 
i aretler yaptılar \IC geçtiler. 
Nihayet, epey yol aldıktan sonra 
şehir civarında, ttnhıt bir yerde 
bir k ır evinin önünde durdular. Fakat bir nra, içine fena bir -;-.----------•• 

korku geldi. Bir tehlike karşıı:n· E' ,-Hr '4 714-,:, ..4 
Hu. da glizel döşenmiş bir 

evdi ve içi bi .. çok adamla dolu 
idi. 

Yol ari.adaşlarının izahına 
göre btıtün bu adamlar tröst 
mensuplar: idi ve lııgiliz istihba· 
rat memuruna Rusya hakkında 
malünlclt vermek üzere davetle 
burada toplaıım şlardı. Derhal 
evin bl\yük salonuna geçildi. Her
kesin önllnde bir takım kiğ'ıt ve 
bu kağıtların üzcrinda bir takım 
notlar vardı. Herkesin münferi· 
den izahat vermesine baılanma• 
dan evvel hazırun<lan biri ayağa 
kalktı, olonkça muntazam bir 
lngiliıce ile söz söylemiye baı· 
ladı. Bu adam her şeyden enel 
lngilterenin Beyaz ruslara yardım 
yapmıya hazır olup olmadığmm 
anla,ılm:ı11 15zımgeldiğini söy· 
lüyordu. 

Sözlerine şöyle devam etti: 
" - Biliyorum ki aramızda 

bulıman yüzbaşı Reily bizim 
istediğimiz teminata şahsan vere-
bilecek vaziyette değildir. Bunlar, 
öyle şeylerdir ki hllkümetiniz, 
bunları sizinle görüıüp müna· 
kaşa etmez. Fakat dUtlinünüz: 
Bizim size vereceğimiz malümat 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. 
Buna mukabil lniilt•r•~sn Rus-

da bulunduğunu hissetti. Çünku Bu haf ta .L ..tt.1 r ..1 ı l.f-1. Sinemasında 
Opperput ile Yakuşefin önlerin· 
deki kiğıtlara birtakım kelimeler 
ve rakamlar sıraladıklarmm far
kına varmıştı ve sustu. Anlamadı· 
ğı bir sebepten dolayı ortalıkta 
garip bir dehıet havasının esti· 
ğini hissediyordu. Bir ara ayaia 
k.ılktı ve pencereden dışarı baktı. 
Sokakta kimse yoktu. Yalnaz, 
güneı• kartı oturan bir adama 
sigara içmekle meıguldu. Reily 
nin arka1ından bir takım seıler 
ve mmlhlar geliyordu. Bazı kim
selerin salondan dııarı çıktıklarını 
iıitti. DöndU, hizmetçilerden biri 
bir ıUrahi su getirmİf, masanın 

ortasına koyuyordu. İçinde kuv
"etli şllphe belirdi Ye sokağı gö
zünden kaybetmemiye karar verdi. 

ETUAL Sineması 

F evkallde takdir edilen ve 
rağbet gören 

ARiAN "GENÇ RUS KIZI,, 
Paıara kadar 1'Öıterilecektir. 
Acele ediniz. Buglln 2 1 2 da 

talebe matinesi 20 kuruı. 

Pazar ıilnünden itıbaren 

fl0SY0, MADAM ve BiBi 

ERNST LUBITSCH tarafından vücuda ietirilen 

MAURICE ROSTANO'm eseri 

ÖLDOROOGOM ADAM 
muaırarn film ini ıöre ılcr, senenin en rüzel film i 

f lih etl"n : 
oldutunu t •dik ediyorlar. . . 

PAH:\ \10l NT il fC\ l.. ııı iı tarc k<'nın eııcı 
mııkrnıın ı ııı tı"'ıl" t•ı hu,..u .. i kcıpy il · lıcrnlJ ·ı. 

Bu akıaııı saat 
2t,30 da 

Oç Saat 
Operet:3 perde 27 tal>lo 
Yıı zan: Ekrem fü.·t·t 

Bostelf \ en : 
amal Retit 
Umuma 

Pazvt .. ı oyun yoktur. 
Matineler 1•l•ı& 

Cuma ~nlulcll 

İ\'Jnbul Bdtdiyl!si 
Şehir1i·yatrosu 

11111111111111 

llL~ 
llllUI 

Hüyük bir zafere doğrul .. 
Bir san'at harikası .. 
Bir telclmDI bediası ..• 
15 yaşının unutulmaz 
tatlı an]l\rı: .. 

MEKTEP L i 
KIZLAR 

Bu fevkalade mnvaffakıyeti 
bu akşamdan itibaren 

MAJİK 
ıinemasında görUp 

alkı,layacakıınaz. 
flavctr- n: R. K. O. hnlıhazır 

diin)a lıavddi~len .. 
Yerlerinizi evvelden temin edınıı~ 



Kanıınuc\'vcl 

En Son Keşiflere Ve T~tkiklere Göre 

BAZ ETİ YUSUF 
ve 

HAZRETİ MUSA 
Ya1•ın: Ömer Ruo. 

-1 

Yusuf zamanında Mısır'da Harem 
Nedir? Hayatının İç Yüzü 

- Mukaddeme -
GP.nçliğimizd<· derin hir ze\ k 

•e tatlı bir merak Vt! lı~yecan 
ile okuduğımmz P-serleden biri 
ınerlıuın 'evdct Paeanın " Kasa~ı 
Enbiya,, tıı idi. Onun t ınlı dili, 
'e güzel ahenği lıAla kulakları· 
lllııda çınlar. t mm ku" etli ' e 
özlü, aynı derecede içl i ',. ÇO:i· 

kun kalemi R)C inde, ulu pc)· 
gaınhcrlel'in ha) atı, gençlik çağ· 
!l:ıızın be' ninde ve gönlünde ne 
~§siz bir mevki kazanmı l) n ne 
•ilininmeı bir iz lıirakmı ~tı ! 

Bugiin hir çogumuz " KttsaM 
tııbi) a ,. ~ ı tarihi kı rneti llını) :ııı 
h ikay el r·rdr-ıı a\ ı nr, bir kı!ımı · 
11ll z onları tı \ılurııı ıı ırnı<:.dl ıı r n· 

nt)o ı·. llinı admnl. rnıdan hazılnn 
da bıı fı kirdr i ıliJer. Hnnlnr im 
kı alaı ın ı ek 1,. 11 k ıo:öııı·<1da ıı, yani 
huularm k ahı aııı.11 11 olan i ıı .. aııla· 
tın ve w~··'l lle ı i ıı ~c idip gitmole· 
tınd(• n a ı rl n rcıı ~oıı ra ) a :ı: ılını~ 
,,.)a tı \c.lurnlmıı ~ 11111 .. allar ı)lduk· 
lır , •n l ka ıı · dıl ·r. 

Orılm ı gorc· Ku-. .ı ı Enbı) a lllıı 
en " ki <l - lcl!,t olan Tı·nıHta, Mu· 
'n; u all ıı ıe ıık ı he. lrı ve kitaplar, 
tııil~tta ıı ,., , d, dl)kuzuncu, .. ı•ki· 
tinci \'t' a lll ıı rı a., ıı lan.la }azılmış· 
tı. flallıukı ) a lı udıleriu ~h-ırda ıı 
Çıkq1 gı tıno leri ıı ııliHtan a~ağı ) ,,. 
kuıı 15 u-..ır e\ \ t' I \tıku buldulru. o 

tı a ~o ı ,. lıu \Ul ıJadu o } aı~ı ların 
ltı '\zuu ola ıı lıadı eln n ı n-ıııda 
hi ı.;ok n 11 lal' g•' ı mi t i. O halde 
lltınların doirru oldu i•u ın innn· e M 
1
ll ct k iı;ııı, ade di l olmak gı·· 

l°f'ktir. 

ll i ıı ı . ıdaml:ırımlaıı bir kısıııı· 
n~u il<.·ri ... finliiğii 'ı· ıııii<lafoa etti· 
f~. bu k ırnaa t "- ıı-.ı ... ı Fnhİ) a) ı d:t, 
'Uluıı ıııe ıııhalu ı ı 111 da }lt'r kı)· 
lllı• ttc ı ·· ·· ·· d ' il t U., lll'U) or u. 

Hakikatta lıu me ... eJP. geçen 
• •rda \c hu a ırdu ıınıl,ndde .... Ki· 
~!>la rı tetkik il ııı c 11 gul olan, bu 

• 1tapl arın n ıı lall ı~ı turihi hadi-..t>le
tı 1 tk ik ı d· · ıı. tcıpı .. ıkları knza· 
tak huııluı ı lC\ it ı•rlf' rck w-ika 
llrı\•n ·1 · 1 • k ~ R 1"11 a ıı ı ı l' l'l çcı • ugrcı . lıı nıı,111. 

tıııl .ırın "ldr l'ltiklr·ri ıı f·liı·ı·l·· r 
h' ' 
1

1 1 ~CJk k a ran lık ııok tala r ı l\\ılırı-

L~ltı. Biz tle lıuııluı m kı .. -;-i l lı·riııi 
ır ır . 1 1 . 

d ı k.' a~ ı gt'tıır ıı · ._ Hı e"'Pl'l \UZ· 

k 
Bu \,ı z ıl .ıı ııı j ... ıiıı.ıl g<ilıı ı. ~m 

'r i · ı "'· 1 f • J l ~ l l .. o 1 JI" ıa n ).ll. ıı · uH f' h o-

0fk t ı•tkık .ı llıı. Hz. ) ıı ut ilt· 
.u ctıı ı ıı k J"'ıs,ıl.ı rını hu ıki 1', :l , ,ı 

&ör~ ) ı ııu:: lııı l ı ı ıı 11} u rn z. 

~ 

Mısırda Hazreti Yusuf 
l\ld '( Uıuf, Hazreti Y akubun oğ· 
do .. ur. Babaımın ihtiy:ırlığmda 
,~1~•n . Yuıuf, onun r.n ıevgili 
Ql\ dı ıdi. Biraderleri, bu yüzden 
ltı"u kısknırl:udı. Yusnfun çocuk
\)i~l~k ~e gençl iği, biraderleri ile 
y •k te ıUrUleri gütmekle geçti. 
hir ~buıı, Yuımfa karşı sevg isi; 

t6r~·~ .. rl.erinin hasedi, Yusufun 
htradugu rUyalar, onun bütlin 
ııı.1 erlerine karşı faik olaca· 
4' tıı h .. 
.,6 ' epıının ona bat eğeceğini 
' Ster 
'Grıct en manevi itaretJer yü· 

8 
en kat kat artlı. 

iluf.:ba nıubabbetinden, baba 
ndan mahrum olan bira• 

derler, Yusuftan intikam almayı 
kararlafhrmışlar ve bir gün onu 
öfdürUp bir kuyuya atmayı tasar
lanuşlardı. 

ihtiyar pedere, Yuımfu bir 
' canavarm kaphğmı aöylemekten 

daha kola ' ne vardı ? Bununla 
beraber biraderler, kardetlerinin 
canına kıymayı röıe almıyarak, 
onu yalnız kuyuya atmaklH iktifa 
ettiler. ÇünkU içlerinde, onu ku
yudan kurtarıp bahatma götOr
r:ıeyi de dUşUnenler vardı. Yuıuf 
bo~ hir kuyuya otıldı. Fakat tam 
bu sırada lsmaililerdcm [ 1] bir 

kervan r örUnl\yor ve Mııır yolun• 
da ilerliyordu. Biraderlerden biri 
dtitiindtı : 

- Y ıısufu bu kP.rvana ıatsak 
d~ha iyi olmaz mı '? 

.... Olur. 

Zaten k~rvan kuyu baıana 
gelmiş, Yuıııfu da çekip çıkar
mışlardı. Biraderler mi\dahale 

ederek Yusufıı onlara satt ılar. 
Yusuf ta oıılarlR birlikte Mıaır'a 
gitti. 

ihtiyar Yakubıı, Yuıufun bir 
cannvar loraf odan parçalandıAma 
inandırmak ıçın, entarisi kanıt 

bulandırı larak babasına götürllldli, 
ve ihtiyar yas tuttu, ağladı, 
oğlunun hıcranını hiçbir teselli 
dindirmedi. 

Yusufu Mısıra götürenler onu 
orada Firavunun en ileri gelen 
adamlarından olan Potifara &al· 
tılar. 

* 
KıHamn bu baılanğıcı De 

Masır arasındft hiçbir münasebet 
yoktur. Onun Mısırla a14kaıı 
bundan ıonra başlar. Yuıufun 
M 5ırda geçirdiği ilk ve en mU-

• hiın macera bize Mısırın o uman
ki harem h yatının İç yiizlinli, 

harem hnyatında cereyan côen 
mua~a '<alan g österccektir. 

Yusufu . satın alan Potifar 
onu evine götiirdli. Yuıuf, zeki, 
dir:ıyctli, diirl\st bir gençti. 
HenUz on sekiz yaııııda var 
yoktu. Onun zekA ve diraye
tine ylh.iinlin, fulrnt erkekçe 
giizelliği bnşbt bir re\lnak veri· 

yordu. Yusuf bir mliddet ko· 
naida çalıştı. Potifı-ır'ın emrettigi 

lıc r işi yaptı. 01111 11 dendisinden 
ald ğı her işi mm·affakiyetle ba
şard ğı , efendinin gözünden kaç· 
mı} ordu. Gl!nç köle, hergl\n 
efcııclbi ıjn ı: öziincle bnyUyor, 
herglin onun emniyet ve itinıa· 

dıııı biraz dahR fazla kazanıyor
du. Nihayet efendi, bu ga) retli, 
bu ıcki, bu iş becerici ve emni

yetli kölcaini kethiidalığına tayin 

etti. Konağ nın billün ida
resini ona verdi. Malını, ml\lkUnU 
ona emniye t elti. Yusuf, bUtUn 
konağa hnlcim o'du. Herşey 
onun eınril c oluyordu. 

Onun bu salahiyeti aldıktan 
ıonra karşı laştığı ~n mUhim şah· 
ııiyet, ~vin hanımı idi. Yusuf 
''l..dhiida,. olduktan sonra ikide 
birde han nıın emirlerini de te· 
liltkı ediyor, onun arı.ular1111 da 
iı'af ediyordu. Fakat çok dindar 
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Aratt Hıamr 

2 • Şaban 1351 18 • 2cl Tttrla . ll&i 

bir muhit içinde yetişen, dindar 
olarak bl\yUycn, lbralrinıin •inine 

tevarl\s eden Yuınf, bir kere 
göd\ni\ açıp hanımının yüzline 
bakmanuıtı bile. 

Yusufun bUtlin •aptığı hanı· 
mının emirlerini telAkki ederek 
iıtediklerini yapmaktan ibaretti, 

Fakat hnnım onu •ık ıık ça· 
ğırıycır, onunla görüş'nıek, onunla 
karşılatmak için her bahaneden 
istifade ediyor, Yusufun toyluğu 
Yusufun mahcupluğu, ber ıeydcn 
fazla gOıelliği ve sevimliliği 
onu günden güne cezbediyordu. 

Nihayet Potifor 'un karısı Yu
ıufsuı duranıaı olmuıtu. Evin ha
nımı, bu lbrani gencin aıkile 
kıvranıyor ve onu ele geçirmek 
lıtivordu. işi bir fırsat meselesi 
idi.' Birglln, kedm bu fırsata ya· 
kaladı. Potifor evinde değildi. 
Kadm, her ı.aman yaptığı gibi 
Yusufu hareme çağırtmış, ona 
evvela ev işlerine ait bir takım 
emirler vcrnıif, sonra ona, içini 
yakan hır11 anlatmıı, onu kolları 
arasına almı f, sevmiş ve ok
şamış, ve genç Y uımf'tan muka
bele beklemişti. 

Genç Yuauf, şimdiye kadar, 
bu derece cazip, bu derece hırı
landırıcı ve bayıltıcı bir vaziyet 
karıııında kalmanıııtı. 

( Arkaıı var ) 

Sayla l .l 

!Müezzinler Türkçe Ezanın 
T alimineDevamEdiyorlar 

TUrkçe ozanı tıpkı •r•pç• ez•n 
••kllnd• okum•nın uaullerınl 
bul•n ve mUezzln Efendllere Bl-

reten l•nDurf DDrrf •· 

Şehriıniıin muhtelif camilerin• 
menıup müezzin efendiler dlln de 
toplanarak tarkçe ezanın talimine 
devam etmiılerdir. Kııa olmakla 
b•raber yapılan ilk tecrUbelerin 
netice.inde anlatıldığına göre tork· 
çe Han arapça ezan lle ayni ma-

liZ
2 

J 

Arapça ezamn dUglıhta beslelon. 
mlf bir parçaemın ••kiden Y• 
11Umıf bir noleeını n•tredlJG• 
ruz. Bu nota ille ve ikin., 
ezanl•rınde dtnledijlmlz m• 

kamı gB•termektedlr 
kamdan okundufu ve arapça
eıanların da atedenbcri notalıtn 
mevcut olduju cihetle mOeıım 
efendiler talimi çok çabuk öj'ren
aıiılerdir. Makamın ayni olma11 
dolayııile tOrkço ezanı uzaLtan 
arapça tun ile ayırt etmenin i ı· 
klnı yıktur. 

$ 5- ••• . ' • • ··~········ .................................................... . 
i * f RA OY O ! lf ı 

..t .................. ~ .......................... ~ .......... 1 •. 
! : 
1 KAnunuevvel Perşembe 
2ıtaabel (1200 metre) 18 u.ı. 

(. t biloglu l ıunıı.11 B. 18,4~ ork.eıtra, 

ıı ı. 20 '.FrAn aı :r. ça d ers (ilerleınit olanlara) 

t n, ı; ork• tr:ı., 20 !iM:, (Sani~ e H.), 

.ıu.uo Darillh«l!i.~i ıı.rfoUeri tıı.rahnclau 

teıııRil , ~ l 'Jl':ıınbu ri Ho!ik R. 'e ark"· 

da ,ınr ı, 2! grnınofoıı, Ajane n Boru 

lrnlıorlod, iM.ti A.} ırn . 

BOkret ( 894 metre ) 20,.46 Ho· 

lllRll) 11. musiki i , 2~ Mstda me lhıtf(\rfly 

opt rncı ı , grnın•>foıı ilt" 
Mel•r•t - 431 ıutre ) ! O konur, 

21,H'ı ı,ornedl, ~2 kora. 
Ronı• - 44 1 ııı etrt ) 21,45 OU7.el 

H.ı zt t ja rı i ı deki oıı rot. 
Prat · 4~8 mtıtt) i!O,W . I{ efon, 

20,~ıO asbcrt band o. 
Vly•na (517 ııı e tre ) 20,!JO ~ilok 

isııııııdt• lıir ı,omedl , ~H,40 ak ~aııı koıı· 

ıe rl. p.,t. 
uı ll't\ .. I 111• 

Yario•a 

5 O ııutre 21,l:l \llkEOk 

t•• d dou ı akıl. 

ı ... L.! ı . ı trı 20,5 

e•l l ı~ t tı.: ııı"il eri, :.1 hafif konaor, 

!.l!,30 lı l İ C\' k1tdl 11 f 1111 ıi bı r 

ıı ret. 

Berin (ltı ı-ı metro) - f:.. ıııoıar 

hO l'rl. 

2 Kanunuevvel Cuma 
latan bu 1:.0J ot ro 

if'lı; rt•ıı. 

Biikrct ;{~il ın t r P) - :.u: fclatıfı 
, u liıı lıak kı ıı da h r l\oııfl aıı , 21 
i t ı f l O l . 

Belırat ( 4~1 nıetr ) 20. Ora ı il• 
ton, 20, 16, Koııferaoı, 1 1 'lyaııa da n 
nakile ıı latkeli hal •) ı • ııi deki opera. 

Roma ( 441. metre ) · O. J o. 
haber " " gramofon, :?J, 11} m 1 telit 
konser, ~f iki },it ilik t rk ı lar. 

Prat - \4 ıneta 20,20. l\ vra 
J, o nııe rJ, 21,80 J otlıo ' ıı ı 'len parçnıa r. 

rı l ~. 1 ıtrı ~ 1 Hır 

maakc'ı lınlo irnıitıd• ki op r ı, ~R,40 

dans hın ll:m. 

Peıte 650 lı et re :.O,> ( \ f 1111)-

11111 O lı llo i ıııi tl"kı oıı ra ı. 

Vartova 14 ll ın et· ı 21 hoıı· 

t1er, 21.l~ı eııfoıı. 

Berl in - 11 ,3 ı ıı f' re :. ı,.t.'> o i ,.. 
'eııi .ı .. slnr. 

&rornura\ 
4( KnoU -

·mc\erini bu ün 
~0~1ıp;• edenler ) ann, 
ıstıma \dar bir n nıet 
en \<ıy-ıne 

o\an • nir\er\n 
S' • 
muva,enesı 
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Beşiktaş Cinayetinin Ka
ranlık Tarafları Nedir? Küçük Ilinlar 

( B ştn r Cı 1 in cı ııyfada ) 

tan şmalan ba,ka tUrlll olmuttur. 
Klmrao Hamm diyor ki : 

- Cahide ile Zeki bundan iki 

~ ·~------Fı_a_g_d_a_ıı __ A_d_r_e_sı_e_' ____ ~ 
HU snU Mu ... f• Ak11ra7, Ordu cad· 

dul, Paur mahalU, 
Hnlll boy np:ırtm:ın 2 inci kat. Ilaıta· 
ıarını horgOn knbul ve tod:ıvl cd r. 

Adll Toplaaa., Hotuk .... 
caddeıl No, 89 

lJorıUn saat O dan 18 e kadnr 
farını ı~abul 'e teıla' i f'der. 

aene evvel Bejiktaşta lbllmurda 
tanaıhlar. Konuıtular Ye dolqtı• 
Jar. Bu yaziyeti görenler lsmail 
Efendiye Cahidenin bir gençle 
ıeviştiğini ve bu bale mani olma· 
tını aöylediler. bmail Efendinin 
iıticv .ibı üzerine Cahide her .. yl 
itiraf etti ve 

Çıldırasıya SeviJorum ! 
- Neyaı: ayım çıldıraıiye ıevi· 

yorum! dedi. Bunun Oıerine nipn• 
landılar. Zekinin bir mlidd~t sonra 
Cahidenin c\•ine taşınması izdiva· 
cm ne çok yaklaıtığı fikrini verdi. 
O sırada Zeki iyi para kazanıyor 
ve bol para sarfe;tmekten kaçın
mıyordu. 

Zekinin Kaç ismi Var? 
Cahide ile Zeki sık sık sokağa 

çıkmaktad rlar. Yalnız Cahide 
ku~kulanmaktadır. Çünkft nişanlısı 
ıle karşılaıan muhtelif arkadasları 
Zekiye muhtelif iımıerle bitap et• 
mektcdirler. Zekiye, Salih. Vecdi, 
Zekeriya Bey diye çağırmaktrdır
h1r. Bu fena tesadüfler Zekiyi 
•İnirlendirmekte ve bu vaziyetleri 
ıaiıanhı.na muhtelif şekillerde te
-.il etmektedir, Cahidc bir gl\n 
bana dedi ki: Onu çıldıraııya se
viyorum fakat şUphelerim de git
tikçe artıyor. ÇUnkU Zonguldağa, 
ıuraya buraya gidiyoruml Diye 
evden çıkıyor. 

Oyunlar Başlayor ! 
Birde bakıyorum ki Beyoğlun• 

da dolaşıyor. Bir defa da cebinde 
bir kad.n r~~mi buldum yırtmak 
iıtedim fakat man1 oldu. Zavallı 
Cabide bunlara a6yledikttın ıonra 
hönkilr böakUr atladı ve ne ya
payım bilmİ) orum dedi. Biraı 

aonra Nazmiye Hanım meselesi 
ele ortııya çıktı Y• bunu~ üzerine 
nişan bozuldu. 

Cahide Sen Benimsin 1 
Zeki etynlaranı toplayıp Ca

'ıidcnin evinden ayrılırken : 
- Cabide een benimaio, bizi 

• alnıı ölüm ayırabilir demişti. 
-şte facia bundan bir ay sonra 
oldu. 
Cahide Hamının diğer bir arka· 
<in · muharririmize uzun tafsilat 
"ermiş ve bütün facian n mnnevJ 
me 'uliyetini bu izdivacı hoş 

görmiyen b,rıı aile dostlarına 
yüklemiştir. 

Ciı•ayet Nasıl Yapıldı ? 
Cınayetin nasıl yapıld.ğma 

gcliı cc: Anlaşılıyor ki sinirlenme, 
bilh ssa Zekinin eve girmesindt-n 
•oııra başlamışlar. Filhakika Zeki 
kalbinde biriktirdiği bütiln ihtiras, 
kin \e intikam hislerine rağmen 
evYela büyillt bir ıo~ul< kanlı· 
Jakla eve giriyor. Bu esnada 
Cahide, annesi ve teyzesi• ça- · 
rnaşırla meş~ uldiirler. Zeki: 

-=--

Cahldenln anneaı Nl .. r tt. 

- Size son defa yalvarmıya 
g !Jdim. Bizi ayırmayınız diyor. 
Cahidenin annesi : 

- Söz veriyorum. Kızı sana 
verecegım. Fakat timdi lamail 
Ef. gelecek. Bir cinayet çıkma• 
&jDdan korkuyorum. Gel aeninle 
beraber! çıkalım di1or. 

Fakat Zeki atlatıldlğıoa kaai 
oluyor ve hemen ailihma dav
rım1yor: 

- Dur cinayeti ben çıkara· 
yım diyor! ve •ahşt bir ihtiraıla 
kurşunları boıaltmıya bapyor ve 
facia dlln yazdığımız ,ekilde 
cereyan ediyor. 

f smail B. Ne Diyor! 
Cahide Hanımın babaaile 

konuıtuk, bir gazetede : 
-- Kızman dönme olduğu ıçın 

Tllrk nipnlaaından ayrıldığı tek
linde bir haber görmi\J, mO
teeaairdi: 

- Kat'iynn yalandır. dedi ve 
bu haberi yaıan gazeteye teea
allften sonra ill•e etti: 

- Kızım zaten onu 6teden
bcri istemiyordu. Zeki, kaha, 
asabi hoyrat bir adamdı, hatta 
ufak bir mesle yüzünden bana 
bir alrıam bir küfür de savur
muştu. Bana maddi muavenette 
bulunmadı. BilAkis benden yar
dım gördü. Fakat Cahideye 
yaptığı hediyeleri inkar edemem. 
Nişan bozu1dukt~n sonra bun-
lara da iade ettik. 

Zeki'nin iş Hayatı 
Zekinin iş hayatı hakkında 

malumat almak için çalıştığı şir· 
keline gittik. Bize dediler ki: 

- Şirketimize beı altı sene 
c\•vel gitmişti. işinde çalışkandı, 
memnunduk. Yalnız Sinop köprll
sllnde ora mühendisi kendisine 
kızmış ve onu buraya yollamıştı, 
burada intaat olmadığı jçin ken• 
disiııe iş vcrmemi!ıtik. Hususi 
bayat na bilmiyoruz. 

= 
ISTANEUL iNTiHABATI 

Meb'usan Heyeti Teftişiyesinden: 
Ahmet R uıinı Beyden inhilal eden lıtanbul Meb'uıluğu için 

K. evvelin i tinci cuma gUnU intihap icra edileceğinden mUntehibi 
aanılerin as ıgıda gösterilen s rayı takiben Beyazıtta Darlllflinun 
Konferans salonunu teırifleri rica olunur. 
Sant 

9 ili 

10 " 
13,30 " 

15 " 

10 
12 
15 

16 

Fatih, EminönU kazalara mUntehlbl saniJerl. 
Kadıköy, Bkşiktaş, Beyoğlu ,, ,, 
Sarıyer, Beykoz, Üsküdar, Adalar, Balnrköy kazaları 
ve miilhakat. 
Sırasuıda limazeretin geciken mUntchibi saniler. 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
4 • 12 • 932 pazar gDnD saat on dört buçukta mektebimizin 

aç imasının elli altınca yıld6nUmU kutlulanacaktır. 

Adreıleri bilinmediği cihetle keodilerjne davetiye ganderiltniyen 
eski ve yeni bOtlln MOlkiy• mezunlarmm Yıldızda Mülkiye melde
binde tertip edilen bu içtimaa teırifleri ve bu illnıa davetiye ma
laiyetiade tel,kld buyuralmaaı rıca olunur. 

DOKTORLAR 
( Operatör ) 

Dr. Sebl-1 Osman Sirkeci 
Şahtnpqa otett Jı::arımnda • Dervit1er 

• aok. No. 2. Otleden akpma kadar ı 
bllQmum harici n kadın haıtahklan. 

Cilt ve .Uhre• 
Dr. Kem.. NurJ Ti hutabklar 

mltehasınsı. Beyo~lu, latiklll caddesi 
Abdullahcfendl lokantuı ittisalinde 
Rumeli Han No. tG. Her gün öğleden 
sonra ıs 1/2, 20 ı 2. 

Dr. Mehmet Alt Bewtlye mtıteba~-
11a, Slrk~c!c!e\u 

muayeııobaoealni Eminönit hanına 
(sabık Kıı.rakq) ııskletmiıttir 4'nhııl: 
lıorgUn öğ'ledeu •soma. 

Enır rı Dr. M. Nnhabetyan dahiliye 
?.flhro\•i)o vo .kadın Jı:ıstahklnrı 1od:ı· 
vihancsl Ucyoğhı, S:ıkıı .ı\~t{Ç No ."'ı. 
Kııbul saati: !l-12,e11·0 1 

Dr R it K d J Un.iye • e, 8 r h1Ül4!hil8111111 

Sirkeci, 'Iraıcn nı durağı, No 8 HP-r 
gOn eab.<ıhtnn • 1 şnm L k.ı<l~r 

Dr. Sabih RU,tU 
Jıfuaycııeh ncs·: Balıçckapı, IJr 
yan 11-aıı, No. H- 4 cıımıvlnn 
her r;an ıı · 18 e kn•l r 

\ rt ır· 
ııı:ı.111 ı 

Dr. Ken•n Hasan Nôatlcen v• 
Racllum 

rniitolı.~ ı ı ~Hup:ıdaı :\\dotle )Ctıt 
getirdiği afotıerl lı ı tnl:ırrnı ~eni nnk· 

lcttigl mor; 'L Sİllf'lll::ıcıı fc\'l,indcld ınu· 
:t) cnohanosiııde her ~iln ltnlıul Mcr 

IfostJtlarn l yilk Hhulot f.iÖ"loruıcl.tt dir 

Or. E. Orfan'dl• Ciat v~ Ztıhı:_eyi hu· 
• talakl.ır mutehauı. 

{ uııı:ıd:uı m.ıda lıorgUn ıo;,tlıuhtan :ık· 
ş:ı ıın karlar 1 nsta .mnı l,abul eder 
fü·yo..;lıı lstildaı <·addı"• i :\o 23 ı l'ı ı 
U<'yoğfo :mı ı. 

-----------·· .. _.._,. --
R3ntken 

nıüteh11aaıaı lamall Süleyman 

l:galuğlu, H:ı.hn lıc) ıtpnrlımanı 17 • 21 
Y<'ııi gctlrd"ği soıı f!ic:tom m ıkin silo 
lıt'r gUıı tıalıahtırn akş:u H\ kad:u 1 :ıs· 
t:ıl:ıranı tc<lnvi eder 

DahiH Ye {ocuk 
Dr. Nazif lbrahlm hHtalık?an tcria· 

vlhnneıl 

mu.ıyoııolıaııt>~iııı fatıtı 'l'ram\'ay ieta. 
.} oııuııd.ı l-'ırrı 1-.ın ·r eczanesi 1.ıitioigin· 
d• :!.i No, Jı • Azim " ı partam:uııııııı 
ııirıııci k tıu., ıııklctıııittir. Hcr•-.uıı 
l!l t·n 2J )O l:vlar 

-------·--------
' 

ki Cilt ve zilh· 
Dr. Bahattin ev rcvt hııstalık· 

1 rı mü t ha !\. t\ııka~n c:ıddesi Mc· 
ur ı otf'lı S..ar9ısındn, vni Boy 
:ıpmtıın nı No J ~;-;. Uoq~iln :ı.k9aml\ 
k:111.ır. 

. ttJ Zührevl haa 
Dr. Muhıp Nura n ta!ıkl:ar. B.obı . 

a\I caddo3İnde GM ret kOUlplıaııtıs 
itti ali ıı lo !) dan (i ) n k:\ılar. 

fı. 

i 

O •ıı h Sabahtan Qle11 ka 
r • .,. Maz ar dar: Takılmde Altı 

pnrmn.k ır.ağ:ıza ilstOndo 1 inci katta 
Öğleden !onra: rutihto, 'frnm:ıy 1s•ns· 
yonund:ıki ınu:ıyonohancsiııdc 'l'ol.2· n69 

Dr. Çlprut Orahalm ve Franaız 

baetanolori cilt, saç, frengi ve belso· 
ğukluğu ı lııcl unıf mlltelıa.ssııı. Be· 
yoğlu, Asmalı Mo çit, Atlas Han Tol. 
43!L5~. 

a Datıııı va çocu c 
Dr. allp Hallkı hasta akları. Sabah 
.... Hinde ( Topkapt Tram. Cad. e 
Cuma, pl\zardaıı gayri 2 • 6 muayene
hanesinde ( \k>;·ır ıY Ft<"'ı Pı>rtev PC-.. 
ccı.:ısi artta ı: \:nk 1 t ' 

Operatôf U· 
Dr. Muamme .. Nurlroloı tenaaU· 

1 ı haet:\lıkhm ınUt h:ı~m ı h:uhlye<le 
trutr\\ ıı.) duragı kar11ı ıuda No &'l. Et~
lı YO Cıımıuhııı nı'.ld.ı her(ltu 14·!.'0 ye 
k:ıdar. 

DIŞ TABIBLERI 
,._mal Ziya K6pri1ba,ı, Em•n3nll 
- Han 2cl kat No. 4 

Has~:ı1. rmı her f!tlu 'I 1 2 • Hl .l kn "· r 
k:ıl•ııl '•• t:ın:n ı <'ıl"r 

Nurhayat Hanım beyoğlu, 
Totoııya 

kar9ıs11 da ·o 472. Cumadan maada 
hor A"ilıı 10 • l I} :ı kaı'lar bn talnrını 
knlm I "" f<' 1. 'i ı ılPr. 

a heyOfHI İanr< a 
PUzant Şam.ıyan Cad. Mulen R ) 

ynnındaki 2 No 1ı :ıpartım:ı.nın 1 ci 
kııtııı.ı ııal,lolunup hor g-tın lı:ıatalarınt 

k:ılıııl <>d.,.(l:;;,:,r.:..· ----~~~~--
- Hcyoilu. 

Muzaffer HU•nU imam ıok. No. 
2 Nuri H. np.ırtııı:ı ı kat 1 lıergUıı saat 
!) dan :o p k:ıdıır, a fcvkal do :ıhv:ı.1· 
ıfo C'P!'l'll'ri ilahi h:ıııtal:ır rıı k:ıhnl e<ler 

E (,,:emoewt•ıt 
Keme1 nver Turan apartnııuı 

1 inci kat Hor giııı sa:ıt !) • 20 ye lrn· 
dar Jı:ıstal:ırını knbııl ı.·o tnd:ı.vi "der. 

Kara•Öy tramvay du• 
Tevfik Rız• rak mahalli No. 3. 

BergUn cuın:ıdaıı mu.ada 8 den !:0,30 a 
ka l:ır h:ı~t:ı 1 :ırırıı knhul eoor. 

F h 1 bahçel(apı, Ka:r.oılrci Alı K aa 
• rı .. u ... ·•••lala natllad•. 

Juot Bo} Ifou Her giln saat 10 dan 
19 a kadnr. 

-----------~"'!"""'l..,---::--

Bun va m l n lstepan Cagalogı..a ıda-
ı ki •abılıı Şark 

Ecıan si salıib . (ıedikpaıa, :Müsellim 
sokak No 20 Her garı, cumadan mıı.ııda 
sa.'\t 9-20 ye k:ı<lnr 

1 c. k 1 l•tanbul Ankara cad. • .,..ev a, Telı 20().&9 
lst.n.ıı bul ı. o l'arıs l<"akilltoleriııden 
me1.un. Her gUn 2 • G vıı kadar 
hastalnrı nt kabul cdor. 

Bedri Hakkı Kaoıköy 
Altı yol 

Cuma vo psı:ırdarı maada her gllıı 
saat !) dan 20 ) e kadar. 

Paaga tı 
Robenaon Aynac•yan Harbiye • 

l:'atih Tramvay istasyonu karıısında 
No. 67. l{abul aatlori : Hor ~Un 9· 12 
\O 14·22. Cuma 'er :tı:ır i. ~levo ka 1 ır 

Ah t Hık l 
Slrkcc Dörtyolağzı 

me me Hqlr Kemal Eaaaeal 
karıtısınd:ı. No. 4. Hor glln saat 9 • ~O 
yo kadn r hastAln rnıı ltabuJ eder 

Tesisatı Elektrikiye Türk Anonim 
Şirketi 

Mühim 
• 
ilin 

Tesisatı Elektrikiyc Türk Anonim Şirketi, memurmın 1932 se
nesine ait koyu pembe renkte ve mllatalil şekilde hüviyet kartları· 
nan 1 Kinunusani 1933 ten itibaren iptal edilerek 1933 aenesi içiu 
muteber olmak ilzere krem renkte ve mftatatil tekilde kartlarla 
tebdil edileceğini muhterem mllşteriluine arzeder. 

Mezk6r kartların baı tarafında Şirketin unvanı yani .. Tesisata 
Elektrikiye TUrk Anonim Şirketi,. ve eğri olarak ve bOyük harf· 
lerle 1933 senesi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulilne gayri muvafık ad· 
dedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. 

Şirket mU~terilerin iıbu ihbarnameye riayet etmemelerinden 
tevellilt edebilecek neticeler için her mesuliyeti timdiden 
reddeyler. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANATI 

Satılık dükkan ve hane 
Eaaa Mevkii •o ne•i 
233 Unkapanında Yavuzerainan maballeal Ayaımı demir

yolu ıokak eaki 715 ve yeni 3/315 No. dllkkln. 
431 BiiyDkadada Karanfil mahallesinde Pa1kal ıokatanda 

Teminat 

20.-

42 No. laaneain 314 biueti. 20.-
Ballcla yaah emllk bllmbayede petin b•delle aablacatından 

taliplerin ibalere •ludif 18.12. 932 paurt .. ı aaat oa altıda Şu• 
b .... •lracastlan. 

CahU Kamu KaraklSy Tünel 
kartıaında No. 21 

Her gUn s:ıbahın 9 undan akşacnıo 
lU uua kaıl:ır hnstalarıııı kabul ~• 
tod:ıvi eder 

----------------------~---Ubeyl ŞemU Kadıkı:rc/83rayol:ı 

Cuın&d. ıı ınad.ı lı r g- ın 8 buçukblt 
19 a kad:ı.r ha talarını k bul odot· 

8Uleyman Faik Toklu OjJll 
Babçokapı. Sel met. Han linci ka& 

No 2 ;-0 n. df'tmi1t'r. H rgnn 9 da• 
:ı'·~:ı ı:ı :Ldur ha t:ılıırını kalıul edet· 

M. SAIT \'en poıtaııe cndd-1 
VIOC"a Han No.11 

Por9ı.ıuıfJc 'o eumartosiodon mMCll 
horgfln 10 d ıı 18 o k ufar 1 aiitalaruı 
knl.ıul vo tod n·i ndcr. 

KiMYAGERLER 
Dfva~yol• 
F.akl Şark 

Matı fili. 1 ol· :.3:>48. Hayati sınalı 
gıd bilOmuın tabii f'l.t 

Dr. lbranlm Etem 

MiMARLAR 
Nihal Vedat DJpL Mtlh. 

Mimar 
Beton • :ırme, Mıınnrı ve TaahbQ& 
projeleri 10 AiJnde teslim edilir ve ınoO 
canidir. Oalata,Mincrva han 2M!~ 

~anı T avsige Milılsse1Bler 
LOKANTA va BiRAHANELE~ 

1 1 L Sirkeci tren 
• aayon okantaaı ııtuı1oıtu 

Mııııta7.aın llğlo ve akıam yemekleri 
Bira ve rakı bulunur. .ı:'ofiı meı. let 
vardır. Fiatlarda az:ımt ucuzluk. 

S t 1 k L k • KarakB7tln .. • ı ı o an ta. ka la .._ hk ., • 

mutena mahallinde 70 aenoden beri J{tt' 

çük Ayna ı lokaııb. ı namile maruf 
lokanta btıtıın levaıımı ve binanı• 
lfO hisse it!Larile 67 hiıseııt ~tt"' 

lıktır Lok ııta ayrı a;rı oları~ 
ta satılabilir. Anu cdoolerın meıkOt 
lokanta ın Udtlriy~tine mfiracaAt Arı ili• 
olunur 

----~-------------~-------~ 
TERZi ve TUc. TERZiLER 

Halli Yeni Poalane karımııda 
Fandık zade Han No. 1 

En son nıodn, gayet itina ile dikil rnıf 
elbi e giymek isterseniı ınfiraeaat 
crlehlleceğinlz yerrıı.ao ınUessesodir. 

•-vlm TerzlhaneaL Haaaa Muhittin. 
- latanbul Ankara Cad. No. 55 

Şık vo son modavo. muvafık clbisoleı' 
uygun fiatlerle. Kanaat getirmek içi• 
l>ır ziyaret kt\Cidir, 

------·-------------------
GOMLEI< iMALATHANELERi 

ima lthan~i "' 
t 0.000 Gömlek kadın çamaıır .... 

bluzlar, cıhaz takımları, ) astıklsr ~ 
saire. En son modeller. Beyoğlu, 'fO
katlıyaıı kartısanda Suteraıi ıok. ( Tot' 
nac.ll:ı.tı) 11. 

MUHTELiF 
1 ııı.üatahdfnıl11 

Madam Ed t idart!haııesl 
Beyo..,lu, Karanfil ok. 'fUnel Uaıt 
No. 5 Tol. 41480. Dad1, aııOrebbiY'" 
daktilo, v:ı.ndöz, a1ç , Vd hlzme~ · ti' 
darik olunur 

ı. erlvor: Temiz bl• e" kadın~ 
• ar&JOI' aprtmaa katı 

p• 
O(SUll, RhÇtlık olsuı 1 ort OCf i t ye g 
!ere Beyoğ u Jstiklttl cad No. 3 
kundurncı Yer\'ant Lf.\ o ın r···· .. -......... -:--.... ___ .. .. 

1 
Küçuk ilan Şartları 

1 - Ktıçllk. iltıı tar haftada ı 1 tef• 

1 .e9r dilir. 
1 2 - Bır ilAn bot atırd:ın ıbar ctJr. 

1 
Knlın yaıı ııd :ıtır sayılır 

3 - Her satır ~o ata ı 4 keli ı d r 

4 - llinların beı satJrdııo faıl~ 
her !atırından ayrıca t ıdakt 
fıatlor alınır: 

~ aaurdaa lba· 
ret lılrun 
Ayhıı J00 Xr. 

lt • 8111., 
6 " 1300 •• 

~ eatardan ı..ı• 

her 1&hl '''" 80 Kr, 
ıeo ~ 
300 ,. 
~ . 12 • aııoo • , ........ .._ .... ._ ............ """------~ 



r 

1 KAnunuewel 
---~- = ~ON PO~TA 

. 
ı 

. 

ôLOM 'i . 

KULESİ 
! • i 

. 
li lll . 

J i il .._ . 
A 

Bakireler Ayinine Beldenin Bütün 
Genç Ve Güzel Kızlari Girerıniş ! 
Şu Halde Bu Ayini Mutlaka Görmeliyim! Dedim 

-8-

- Muhterem ve alicenap za
hit efendi !.. Sizi tamamen mem• 
bun ~debilecek derecede eğlen· 
:İ~ehildigimi hiç zannetmiyorum. 

ger biraz fedakirl k etmeyi göze 
•labiJirseniz, ıize hayalinizden bilo 
leçrniyen bir Alem gösterebilirim. 

D d' e ı ... 
h· (Nada) gibi sıc~k ve yumuşak 
ır kızdan daha Ustün bir zevkin 

ile o!abileceğini, kim olsa benim 
tibi merak ederdi: 

- Fedakarlığa hiç ehemmiyet 
~etrne dostum. Cebi,ndeki ister· 
•ngleri, tayyaremle ahrete taşı· 
~ak fikrinde değilim. Yalnız, ıu 
~Yalimden bile geçmeyen alemin 
Programım kısaca anlatır mısın? 

Kılavuzum, derhal ciddi bir 
t~vır aldı. Pencereye doğru 
t•derek', parmağım yUksek bir 
" 0 ktaya uzath ve söze başladı: 

- Şu, tepedeki mabet na· 
'-11 dikkatinizi celbetti mi? 

- Hayır.. ne mihıasebet ..• 
'1 :- Hah.. fU halde size arzc· 
~Yirn ki, nazarı dikkatinizi cel-

bniyen o bina, (Kandab-Sivani) 
!"•bedidir. Bu binada hersene 
46ynk bir ayin yapılır. Bu 
'Yine, (bakireler ayini tesmiye 
Olunur. Beld~nin, bUtUn genç 

•: &Uzel kızlara bu ayine iştirak 
~er. Bir ~cnebi için, cidden gö· 

lecek ıeydir. 
iç· liemen kalktım. Yatağımın 
)i•ne oturdum. Elimdeki yelpaze· 
ti daha süratte saJbyarak onun 

ıtıno kestim: 
~ - Şu halde.. Bu ayini mutla· 
il &Örmeliyiın. 

Dedim.. Kılavuzum gUldO. 
) - Fakat.. Bu ayin, öyle ti
-~to ıeyreder gibi tamaşası 
&i ~kün olan bir şey dı:ğildir. 
lttttnı mukaddes (Siva) mızın kul· 
~~~~dan maada hiçbir kimso ma-

ın kapısından geçemez. 
~ l)oğrusu bu fikre gUldUm. 
hun, hıristiyan olup olmadığımın 
' . farkında değildim. Acaba 
~ dı kılavuzum beni, ıarkm o 
~it-·a'ara benziyen (ilah) !arından 
Sa ıdne kul etmek mi -istiyordu? •• 

r Utn: 

'ty ..... Demek ki biz, pencereden 
~ t~~eceğiz. Bu, her halde tat· 
tiı b ır ıey olur... Geliniz dostum, 
~- U fikirden vazgeçiniz. Biz 
~. ~ce yine ( Nada') ya gide
-,i U kUçUk kız, bana çok 
-.._ ~n geldi. Hiç olmazsa, (Siva} 
hı,. ulu olmayı icap ettirmiyor. 
•iıtısi •arı laterling mukabilinde, 
~, f l'ah gözlerinin bütnn sihir 

L~•urıunu gösteriyor. 
lltr .. h ltı1111 • soze ve er fikre gülen 

~CS!d~ kılavuzum, bu sözllme de 
ll: 

i~<ı.b._ Fikrjmi henüz tamamile 

~•~tıd~~rnenıiştim. Muhterem zabit 
-t~ed~ . müsaade buyurunuz da 
cııduk Yını... Benim delaletimle 
t' tan lrt'rıek sonra, (Kandah-Sivani)ya 
~(ltll.lek • ~e ( bakireler ayini ) ni 

l.llu •Çto mutlaka ( Siva ) nm 
.,... <>lnıak . s· . 
"~c ıcap etmez.. ızı 

'-a~ :h ( •likôtl rahip ) ler meya
llu al etmek kafi. 

~"- •efer t • -ctQa: • ya a.dam dııarı fır• 

- Ne ıöyliyorsunuz, kılavuz 
Efendi?... Hayatımda aklımdan 
geçirmediğim bir şey varsa, o da 
rahip oJmaktır. Bahusus bir Hint 
Rahibi ... 

Şarkın ezeli mütevekkil ruhu· 
nu iyice bazmetmiı olan kılavu· 
zum, yine o sakin tebessümle 
cevap verdi : 

- Telaş buyurmayınız zabit 
Ef. Mutlaka rahip olacak değil· 
siniz, Yalmz, mabette bulundu· 

YAKUP ~ ENAN ve AHMET 
HAMDI Vapurları Acentalıgı 
Elek trikJe müeehhez lüks birinci 

ve ikinci kamaralı 

KEMAL VAPURl.ARI 
lıer hafta PAZAR ve PERŞEM
BE gllnleri Galata rıhtımından 
saat 19 da hareketle Tekirdağı, 
Hora, Mürefte, Karabiga iskele
lerine uğrıyarak ayni tarikle 
avdet eder. Fazla malumat için 
Yemiş Sovan iskelesi merkez 
acentalığına mliracaat. 

Telefon : 22300 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENİZ VAPURLARI 

iNON O 
vapuru Peyşembe 

1 Kanunuevvel ' 
gftnll akşamı saat 18 de Sirkeci 
rıhtımmdan hareketle (Zongul· 
dak, Inebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, ve Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı altmda acen
talığma milracaat. Tel. 22134 

lstanbul Be,tncl icra Me. 
munuaundan: Galııtada Ferınenccl
lerde 104 Xo. lu dükk~n üstiir deki 
odad:ı.: mukim iken oly<l\ m Bulg:ıris· 
tanın neresinde buhmduğ•ı meçhul 
bulunan Madam Ihsanti bJnti Ando
naki efen dinin Halim ofeıı diye olan 
229 lira ve mrsarifin temini için Ka
eimpqada Camii kel.ıir mahallesinde 
Odalari~j sok:ı~rıııda atik 9 yeni 13 
No. haneniz haciz vo nçık arttırın:.ı.-

1 ğunuz müddet zarfında o kisveyi 
taşıyacaksınız. Meseli, bakınız, 
ben de o mabedin seyyar ra
hiplerinden biriyim. Hergiin muh· 
telif iş1erle meşgul olurum. Sizin 

gibi cömrrt ve zevk ehli ecnebi· 
lere lesadilf edersem, onlarm hiz
metlerinde bulunurum Ancak 

fev!,alAde zamanlarda ruhani kis-

1 

vemi giyer. 

( Arkası ''ar ) 
~===== 

FRATELLI SPERCO 
E ıril'o Sper('o 'o ım hduıı J.ırı haloflt.ıri 
Gal:ı. n 6ıncı Vakıf lan ("alıık Arany:ın 
llaıı) l iı ci kat 1 -10 'rol. B. O. 479!!-1 

ClJ· l10Y AU~ :t\EEl{L \l\DAJ:-;E 
'np ır şirı,uti - Aıııstord ıın 

• .\ llVl'n J.oll'tdu 111, .\ 10 ' flrdarn V0 IJ \111 !Jurg 

içiıı ; drnıda fıarekd cdcc~k vnpurl.ır: 
Ganymodea 'apuru 1 J{. *''vele 

dogru. 

Ufysses 'apuru 10 K. en de doğru 
QrCSt9S vapuru 2:! ld\n Ull UOV\ ole 

doğru. 

Coms:agnle Royale Noearlandalse 
vapur şirk ti nı"ıt:ıı;i e YO bilu•ııuıu 
NoC'rl ııd isos 'apur aca.n taları ara ın • 
dııki ııı 11 lı,,lı('rat e:ıyl'sind(l DO SY \l\jN 

B01 ( X LBJ \:KTAHI İl(iıı emti l lrnlrnl 
edili~ ve DO{~JW KO;\~lillEXTO ,·orl
lı•b l:r. 

1 

Yakıı d.~ Bıırg,ı,:, Varııa \C Kiısten<· )O 

lı:tr<'ket •·<ll.•cek v:ıpıırlar 
Ulyssas vapurıı 1 K. cvole doğrıı 
Crestes vapuru 1J K. evvele doğru. 
H•rcules vapuru ~S R. on·clo 

doğru. 
A ıı stt>rdaıııdan be klon en vapurlılr: 
Ulyesee vapuru 30 1'. sa. ıİJ o de grıı 
Orestes 'upııru 15 K. evvele <l"gru· 

Aınsterdarrı•lan lıareket f'decek vap r'ar 
Ulysses 'Jpuru 7 1\. en-vele dogru. 
NIPPON YUSEN KAISHA 

(Japon vapur kıımpanysı) 
Ycıkolıama, Kolıe, Dairo:ı, 'l'singtao . .. ' 

Shanghuı, IIonkong, t:iıngapor, Colorıılıu 

Sııaı, Port S.ıit, lzınir, lsta.ııbul, r re: 
Ceııeno, Vı len(•ia Livorpo1 ve Gla"gı w 
limanları arasında dogru poKtn. 

(Ak t ruMsız. \'O doI;"Tu) 
Dakar Maru vapuru 19 K. saııi 

d(ığnı. 

Tal. ilftt için t~alata'da Altıncı vakıf 
Haııı•ıda l'Ilı\TELT~l SPERCO, ENRICO, 
SPLHCO ve MAHTUMLARI halefleri 
va.ırnr arenb.lığına ıııür:ıcaat. 

Tel. 4 - 4 792 - 1 
~:-========:==:============
ya çıkarılmıştır, Birinci arttırması 
31 lıirinci kAnun 932 tarihine miiB.a.dif 
cumartesi g!lnO icra edileceğinden 
ilfın tclıli~I yerine geçmek lizere i.tın 
olunur. 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

Muhafaza 

l 120 Metre Kıtlık elbiselik kuma~ 
432 Adet Ynn battaniye. 
330 Metre Kaputluk :ıumaı. 

l 100 " Astarbk bez. 
3 O ,, Kışlık elbiselik kumaf. 
120 ,, Y eteklik kumaı. 
960 ,, Astarhk bez. 
450 ,, Kaputluk kumaş. 
252 Çıft F o tin. 
504 ,, Yün çorap. 

ı 250 Metre Çamaş1rlık bez. 
126 Adet Ekmek torbası 
126 Takım Kütüklü palaska. 

1 - Yukarıda yaztlı ( 13) kalem eu•a pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Paı:arhk işi İstanbul Gümrük Muhafaza BaımUrdillüğt.in
deki Satınalmak komisyonu tarafından Kanunaevvellıı 
4 düne rastlıyan Pazar günü aaat (9) dan (16) ya kadar 
}'.apılacakbr. 

3 - istekli yerli fabrikalar mümessil veya vekili olduğnnu 
iıbat eden •esika ve teminatı )Azime ile o mezkür gtta 
Satılma Komisyonuna müracaatları. 

4 - Nftmune ve 1artnaqıe ·Ye evıaf klğıtları her aDn meak6r 
BaımlldlrUlkte sGrtllebilir. 

Sayfa IS 

Ankara Postası 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

nin de Ameli bir faydası olmıya
cağı bazı komşu devletlerdeki 
tal bikatla sabittir. 

Şu halde anlaşılıyor ki, çiftçi 
borçları için ameli bir formül bul
mak Bilyük MilJet Meclisinin bu 
başhyan içtima senesinde ilzerinde 
ciddi surette meşgul olacağı mev
zulardan birisi ve muhakkak ki 
en ehemmiyctlisidir. 

Hayvan vergısmın tenzili:ıe 
gitmek İte Adeta bir zaruret ha
lini almıştır, denilebilir. Müteaddit 
meb'uslar bunun için meclise ka
nun teklifleri tevdi etmiı bulunu
yorlar. Ancak lıükümet bu hususu 
933 vari 'at bütçesi ile birlikte 
mütalia euecektir. Bütçe enciiıne
ııinede vaziyeti ye.ıi bütçe prcjesi 
üzerinde tetkikata başladığı zaman 
etüt ederek bir karara varabile· 
cektir. Son aylarda memleketin 
muhtelif mıntakalarında hayvan 
fiyatlarının gittikçe tenzili vergi 
nis, etinde esaslı bir tatil yapmak 
hizumun.ı amiı·dir. Yer olmuştur ki, 
vergisini -vermedıği için davarına 
vaziyet edilen köylü ıUrüsünü ter-
kederek işin içinden çıkmaktan 
başka çara bulamamıştır. Devlet 
memurları ne kadar müşfik 
olursa olsun, ortada tatbiki mec
buri bir kanun ve ha:ıineniu men· 
faatı dururken idari herhangi bir 
muameleye tevssül ile mükellefi 
korumak imkanı olmadığı gibi, 
hayvanın kıymeti ve vergi nispeti 
arasınd'lki mtikellef aleyhine olan 
fark; böyle bir muameleyi ancak 
faidesiz kılmaktadır. 

Tuza gelince, memlehalarile 
meşhur bir memlekette Tuzun 
bugünkü fiatle sablması gayn 
tabii bir hal addolunmakta, ve 
hudut boyunda tuz üzerinde bile 
kaçakçıhk vak'alarının g6rülmesi 

bu gayrı tabiiliğin bariz bir deJiU 
olarak gösterilmektedir. 

Dert, yine çiftçi kütlesinin 
derdidir. Borcunu veremiyen, 
vergJsıoı ödemekte mUşkülAt 
çeken kütlenin derdi. Bu iş te 
diğerleri gibi halle muhtaç, ve 
halli muhakkak meseleler meya• 
mndadır. 

* Medeni kanun hilafına din1 ni• 
kah kıymak suretile birden fazla 
evlenmİf vatandaşlardan doğan 
çocukların vaziyeti de hiikümetia 
meşgul olduğu meselelerden, 
dikkate f ayan olanlardan birini 
teşkil etmektedir. 

Hükômet esasen geçen sene 
Yozgat Meb'usu Hamdi Bey ta-
rafından Millet Meclisine takdinı 
edilen bir kanun teklifi nzerine 
mUtaleasını vermit ve bu işle 
meşgul olmak lhlmgeldiği kana
atini izhar etmişti. Adliye Enca. 
meninde bu yakınlarda müzake
resine geçilecek olan bu mese
leye hir. an evvel bir netice 
vermek zamanı gelmiştir. Zira 
Anadoluda henüz hukuki vazi· 
yetleri muallakta olan binlerce 
ve binlerce çocuk nerede ise 
m~ktcbe devam etmek çağına 
gelecektir. Bugüne kadar bu 
nevi cürüm işlemiş vatandaşları 
af, çocuklarının vaziyetlerini te.
bit cyleme1c, onları nüfusa kayit 
ve tescil ettirmek; bundan son
rası için de mevzuata şiddetli 
cezalar ilave etmek yeglne çı• 
kar yol telakki edilmektedir. 

Medeni kanunla vazedilmit 
esaslar haricinde nikAh layanlar 
ve kıydıranlar iyi bilsinler ki, 
inkılAp Tilrkiyesinin meclisi ve 
hükumeti, inkılAp kananlarınm 
en mühim hllkümlerini ihlAI eden
lere karşı bu son atıfeti ola-
caktır. "-"~-~ 

İstanbulda havagazı Ve Elektrik T e
şebbüsah Sınaiye Türk anonim Şirketi 

Mühim ilin 
lstanbulda Havagazi ve Eleldrik ve Teşebbüsah Smaiye TUrk 

Anonim Şirketi, memurının 1932 senesine ait turuncu renkte ve 
müstatil şeklindeki hüviyet kartlarının 1 Kanunuaani 1933 ten iti• 
baren iptal edilerek 1933 senesi için muteber olmak l\zere açık 
yeıil renkte ve beyzi ıeklinde kartlarla tebdil edileceğini muhte
rem milşteriler.ine arzeder. 

Mezkiır kartlarm baş tarafında Şirketin unvanı yani "İstanbul· 
da Havagazi ve Elektrik ve Teıebbüsab Sinaiyo Türk Anonim 
Şirketi,. ve aşağısında 1933 ibaresi yazılıdır. 

Bu evsah mulıtevi olmıyan kartlar usulüne ğayri mu'!afık ad
dedilerek hamil!eri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket müşteri
lerin işbu ihbarnameye riayet etmemelerinden tevellllt edebilecek 
olan neticeler için her mesuliyeti ıimdiden reddeyJer. 

İstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Kinunuevvelin muayyen gllnlerlnde aatın alaca§'ımızı ilAn 
ettiğimiz 3 kalem 2100 metre astarlık bez 1035 metre kı,lık elbi· 
ıelik ve 310 metre yeleklik ve 970 metre kaputluk kumaşlarla 471 
adet ylhı battaniyenin pazarlık için İstanbul Gllmriik Muhafaza Bat
müdUrlüğünde ıa.tıo alma komsiyonu tarafından Kinunnevvelin 

3 üne rastlıyan cumarteıl aünii saat 9 dan saat 16 ya kadar yap .. 
lacaktır. 

2 - İstekli yerli fabrikalar mümessil veya •ekili olduğunu 
iabat eden vesika ve teminatı lhime ile ogün mezk6r aabn alma 
komisyonuna mftracaatları. 

3 - Nümune ve tartname Ye evsaf klğıtlan hergftn mezknr 
BaşmüdUrlilktt>f g~rülebilir. • 

- Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Mühim İlin 
Elektrik Şirketi, memurmıo 1931 senesine ait "koyu pembe11 

renkte ve ,. sekiz köşeli,. şekilde hüviyet kartlarının 1 KAnunusani 
1933 ten itibaren iptal edilerek 1933 senesi için muteber olmak 
üzere "açık kül., renkte ve "mustatil,, :şeklinde kartlara tebdil 
edileceğini muhterem mllşterilerine arzeder. 

.Me:ı.kür kutlar n bet taraf oda şirketin unvanı yani "Tllrk 
Anonim Elektrik Şirketi,, ve eğri olarak hilyUk harflerle 1933 
ibaresi yazılıdır. 

Bu evsafı muhtevi olmayan .kartlar usulüne gayri muvafık ad· 
dediJerek hlmilleri hemen polise ihbar olunmalıdır. Şirket, mUşteri· 
lerin iıbu ihbarnameye riayet etmeDTelerinden tevellüt edebllecek 
olan neticeler için her mea•unyeti ıimdideo reddeyler. 
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PHILIPS 
"830,, 

Bir Tek Düğme ile 
Bütün l\vrupa Dinleniyor. 

PHILIPS 830 A 
Süperendükt.ırıs 

-
1 

ı-a.oSO N ~\\ 
., Lastik\ erin 

S gv \am\arını 
c. Şık "e a 30 3ı ~n karş,smda No. , 

'l en\\\os\ane duıatında No. ıs 
fat\b tra•••Y l\ı. . niın 

~·· kiye ""no . 
l ur ş· ketinde 

astik ır ı Bu\ursunu:ı. _ı 

Bu r~ARKA YI iyi belle, 

Boyacıya gitme; 

HOLSTINA 
ile kendin boya! 

Rengi solmuş, modası geçmiş, beğenmediğin 
YÜNLÜ, iPEKLi, PAMUKLU her ıeyi 

Kolay BOYAR 
Bir saatte BOY AR 

istediğin renkler BOYAR 

iSMiNE, MARKASINA Dikkat et 

SON POSTA 

1 BASAN ımvYET 511RUBU 

...,_ 
Zatı umumf, kansızlık. romatizma, damar. 
sıraca, kemik. sinir, verem, ademi iktidar 

hastalıklarında tesiratı fitaiyeai mQcerreptır. ı - -- - ----------

ÇABUK ve SIHHI 

suıuz, sa.bunsuz, fırçaını 

T J R A Ş iste~1 :~:iniı. 

RAZViTE 
kremini kullananız. 

MiKROP olan fırçalardan, yflzü
rıılzün cildini burutturan potash 
kreın ve sabunlardan kurtulursu· 
rıı•z. KiiçUk ve büy!ik tüpler 
l&rdır. Her yerde satılır. Deposu: 
Yoşildirek, Sıvacıyan Hanı No. 10 

'ftıl. 20131 

lçü üzerine 
Fenni 

asık Bağları 
Mide, barsak, böbrelr 

dütkünlüğ!lne 

Fennf 
Korsalar 

lstiyenlere ölça 
rifesi gönderilir. 

Emin6nll: 
lzmir sokatı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

Dr. A. KUTIEL 
Karak~ı 83rek;i fırını aıraıında S4 

TOrkiye'nin her köşesinde 1ablar -------------
• ıldırım iş evi 

Alam Sabm ikru ve lıtikru, 

~ 1 ı - ~ her nevi muamelit, intikal mua• 
• atan. bul Belediyesi ilanları 1 * mele1i için petinen para abnmaL 

_ • itin hitamında alınır. lıtanbul 
Köprübatı Emin8nil han No. 2 

, l"a~ın be!e<Hy~ Şubeaı lV_i~durJüğunden: Aksarc.y'da Yusufpa• 
ıa da Şır1Det ~avuf ma!1-"~~nm Topkapı caddesinde 124, 126 nu· 
marab hane kıraya verılecegınden taliplerin pey akçaaım yatırmak 
Uzere Daireye müracaatları ilin olunur. .... 
Qrtaköy Cavitağa mahallesinde 4 No. dükkln : Teminat 4 lira 
ÜıkUdarda 73 No. dükkin: .. g " 
Kadık6yUnde Y eldeğirmeninde kulübe : " 4,5 ,. 
Eyilpıultanda Sokullu KlUOphanesi: " 4 
Hasekide lbrabimpqa mektebi binası : " 5 5 • 

Yukarda yazıh mahalier kiraya verilmek tlzere açık O::nzay;. 
deye konulmuştur. Talip olanlar tafıilAt almak için her glln leva· 
zım mUdilrlftğnne müzayedeye girmek için de teminat makbuz Yeya 
mektubu ile ~ 12 932 pazarteıi gilnft ıaat on bete kadar daimi 
encilmene mllracaat etmelidirler. 

verem Göğtıaleri Z&flf olanlardak.i öksürüklere büyük ehemmiyet ver

melidir. KATRAN HAKKI EKREM tehlikenin önü.De ıeoer. 

Kadıköy icra Delrealndenı 

Bir deynln temini istifası zı mnrnda 
mahcuz olup satılara.k paraya çevril· 
mesl mukarrer bulunan bir adet ma
den banyo 7 · 12 • 932 tarihine tesa· 
dUf eden çar9amba gllnU saat 10 dan 
12 ye kadar Kadıköy Yeldeğlrmenln· 
de Akif Bey sokağında Valpireda apar· 
tımanında açık arttırma ile ikinci lha~ 
ICISİ icra lı.ılınacağından yüzde iki 
bucuk resmi della.liye müıterisine 
ait olnınk flzere taliplerin mezkılr gün 
ve eaatta Q\Sballinde bulunaçak m&
mura miiracaat eylemeleri iHl.n olunur. 

8oa Paata Matbaa• 

Salaibl ı Ali Ekre• 

Neplrat Mld .. H.&11 L6dl 

lia,kaJarından ibret alalım; çok hassas olaluı; ... 
Hiç ıllphesiz bu aeneki pek ıengln yalbqa piyangosuna IİI .. 
ittirak edecekıiniı. itte size aziz Tllrk toprakları için harpte bir 
kolunun feda ederek tek kolu ile çallf&n bu memleket evl&dı bir 

Türk bayii ( Emin6nU Sellnik Bonmarıeıi k6fesinde) 

Tek kollu Gazi CEMAL'in 

GAZI GiŞESİ 
Muhterem mllşterilerine kolaylık olmak llzere 

Ufak taksitlerle size bilet veriyor. 
H~men. tim diden yılbqı biletinizi kapatbnnız; acele ediniz; 
Hıç bil' yerde aubesi yoktur. Adrese dikkat ediniz; 
Biletinizi bir kollu Gazi Cemal'in tek elinden alakız; 

.. -------~ Telefon: 24093 ... _______ , 

Mevsim münasebetile 
MefhUr 

HACI BEKİR ZADE 
ALI MUHiTTiN 

Tlcerethanelerl 
Kaymaklı, hindiatan cevizli lokumlar, keıtane tekeri, taa ... 1 

helva11, fondan, meynlı çikolata, balep yatile 
~ baklavuı, tulumba tatlı91 imal ediyor. 

L ON D B A BiRAHANESi 
Mevsim dolayııile muhteıem saz heyeti her alqaaı saat 

tam 18 de icrayı ahenge baılıyacaktır. 

Muhterem mUşterilerimiz bugünden itibaren 
Deniz Kızı E F T A L Y A Hanımı 
ve kemani S A D 1 Beyi 

tam saat 20 1 /2 ve 23 te dinleyeceklerdir. 

Muhterem Ankara 
Kq me•llml dolayııile methur 

IKSILSiOB 
Büyük Elbise 

Ankara mllstarilerine bir 
Ankara 'da M O D A 

Fabrikasının 
suhulet olmak ozare 

SALONU 
üstünde açbğı sergiyi 

16 - 12 - 1932 tarihinde kapanacağından 
sergide mevcut bllyllk mıktarda Kadın, Erkek ve Çocuklara 

mahıua Elbiseleri, pardeıftlerl ve Paltolan 

l /12/ 1932 den l 5/ l 2/ 1932 tarihine kadar 
Pek ucuz flaUa T ASFIYE auretlle 

elden çıka.racağını arzeyleriz. 
Bu fevkalAde fırsattan istifade etmeniz tavsiye oluaar. 

Zafıyeti umumiye, itlihaaısblc ve kuvn 'sislik ha(ltanda birls 
lalde " . teılrl r3r4lenı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

Pertevniyal Vakfından: 
Şi11Ude Ebekız sokağında Valde apart. 5 ve 19 No. daireleri birer ıeo• ~ 

dikulede Begrat kapısında 22 No. bostan üç sene müddetle. Köprüblf111 

Valde hanı tahtında 26 No. mağaza bir sene milddotle. ~ 
BalAda muharrer emlak yirmi gün müddetle müzayedeye vaıedUIPi _,, 

Kiralamak isteyenlerin 12 K. evvel 932 tarihine müsadif pazartesi güntl dJf' 
onbeıe kadar lstanbul Evkaf müdüriyetinde Pertevniyal idareılne veya t 
encümenine müracaat eylemeleri. ,__/ - Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: . . 01,,, 

30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun bilkilmlerine göre teıcil edılıııif ~eıf 
Ecnebi Bankalarından "Kredi Liyone - Credit Lyonnais,, Bankası bd 0~ 
müracaatla Türkiyedeki faaliyetıne nihayet verilmesi karargir oldU~:ııı11I 
beaapların 31/12/938 tarihine kadar kapatılmasının müşterilere blldirıl ııtl" 
ve bir gftna banka muamelesi yapılmamakta olduğunu ve mes'ul ıneınu~,,.. 
vukubulacak müracaatları 81/12/932 tafihinden eonra dahi lUzuaı gö~~ 
müddetçe $ultanhamamındaki büroda kabul edeceklerini ve bu ıneın fJi(' 
Uııp tarihte infildkı e1lireoelderlnlo ayrıoa bildlrllecetinl bll.cllrmifdr· 

a,.ı llf.n oluav. 


