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Hiç yüzünden Tüyler Ür
pertici Bir Cinayet Oldu 

M. Kemal Pt• (Huıuıl) - Kaaamızda bir hl~ yllzGuden 
kanla bir cinayet oldu. Çetin Ahmet ve lımall iımlode iki ıahı• 
kahYede otururlarken kahveye tlltlln muakkibi ve jandarmlar 
gelmiıler ve lamailin amcaaanın üzerinde bir tabak~ kaçak tütün 
bulmuılardu. Jandar~alar gittikten ıonra Çetin A~met gnt

1
mDf ~e: 

- Ulan enayi seoın amcan da kaçakçı imiı! dıyerek ımall le 
alay etmiştir. lımail kızmıı ve: 

- Ne glilllyorıun? diye Ahmet'e kllfOr etmittir. Bunun Ozerine 
Çetin Ahmet hemen kamaamı çekerek lamailin alnına ıaplamltbr. 
l•maU aldıia yaranın te•irile bir m&ddet aonra ölmllftOr. Katil 
yakalanmıttır. 

Akdeniz Karadenize 
Mukabele Etti 

(Mersin) den (Samsun) a Portakal Ve 
Mandaline Dalları Gönderiliyor 

Sam•undan Eskl••hlra gelen ilk lokomotif lstaalyonda (Foto Mahir) 

Eekiıehir, 21 (Hu11uıl) - Mer-1 nize ıelAml" lbareal yazılmlşb. 
ain'den Samsun'• gitmek nıere Etrafına palmiye ve çam dal· 
ayan yirminci g Dnil hareket etmiı !arından çerçeve yapılmıf, kenar--
olan katar bugUn ikiyi 53 geçe larına da mandallne Ye portakal 
buraya geldi, lokomotifinin Uzlle• 1alkımları aıılmlfb. 
rinde Merıto Belediyesi tarafından Katar da ayrıca bqtan bqa 
yaptırılmıf, etrafı çiçeklerle so.ıtı elektrik ampulleri ile ıDılD idi, 
~ayet f(lzel bir levha Yardı, Ankaraya dofru yoluaa devam 
lı.eriade: .. Akdeniıdea Karade- ettL 

Sayfa 

Tıp Talebesi 
Kongresinde 
Hadise 

a re• 

Tıp talebe birliğinin kongreli 
dlln Halk EYi kouferanı ıalonun• 
da toplanmıtbr. Kongre çok 
heyecanb olmuı, batta ıabıtanın 
mOdahaleıinl bile icap ettirmiıtir. 

Tıp talebeıl, uzun mtlddetten
berl heyeti idareden tikAyetçi 
olduğundan kongre reial Ahmet 
Huluıi Beye ademi itimat beyan 
etmiftir. Kongre açıldıktan ıonra 
çok pddetll mllnakqalu olmuı, 
tenkitler yapılmıı. bunun ftzerine 
rela kongreyi f ethedeceğinl 16y
lemif tir. Talebe, bu feab kararına 
itiraz etmlı ve yeni bir reiı inti· 
bap etmek iıtemiıtir. 

Bu vaziyet karıı•ında Huluıi 
Bey, zabıtaya müracaat etmiş ve 
kongrenin feıhi icap ettiğini ileri 
allrıollttllr. Zabıta memurları geç 
vakit kongreye gelerek meseleye 
müdahale etmiılerae de kanuni 
bir mahzur görmedikleri için çe· 
kilmişlerdir. 

Neticede ıUkiin avdet etmit 
ve talebe yeni idare heyetini 
aeçmiıtir. Kongreye ait olan r11im 
iç sahifelerimizdedir. 

vuzelliliklerden ikisi Daha Oldu 
Halep ( Huıusl ) - Ynı elli· 

ilklerden Bedir, Halil Rami Bey
rutta, Kiliı iııalinde Fran11zlara 
Maarif Mlldllrlutll yapan Mes'ut 
Remil Halıpt• llmDtlerdir. 

T oma• Deal'yl teakln ediyor 

( Duvaıuı 12 inci sayfada ) 

Gençlik Ne Düşünüyor? 

Türklük, Mücadeleci Ve 
lnkılipçı Bir Camiadır 
lstlrap Çekenler Hayattan Korkmaz 

G•nl AJban • Mehmel Celal B. la....a Hakkı a. 
Gençler araıında açbitmı• Gani Ayhan B. diyor ki ı 

ankete Yerilen cevaplann Defl'\De -Ben, cihan tarihini durduran 
devam ediyoruz. Buglln Çetme' den ve tarihe yeni bir iltlkamet veren 

TOrk inldllbını ve onun verimli. 
cevap gönderen Gani Ayhan, yaratıcı kudretini, temiz ve nurlu 
lzmir'den lımail Hakkı, Fatih'ten varhğmı neılin giditinde, ylire-
Arif Ye Mehmet CelAI Beylerin tlado, ruhunda, imamnda1 ve ma· 
cevaplarını okuyacakaınız. ( Duamı 13 Uncu aayfaffa ) 

Cemal Nadir Beye: 

T. H. - Ayol kalk.. Dııarda bır11z geziniyor ..• 
A. 8. - Korkma yahu... lıe yarayacak bir ıey bulurn, elinde 

almaıı kolaydır •• 
- Na1ratti.D hocadan -
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DABi'LilB.l.BBRLER I 
Ölçülerin Dtğiş
mesi Geri Kaldı 

Alaturka O'çul t>r in y~rine bıy
ncl milol öl~fllcr n ikame edil· 
ıucsi tc~ebb OeO, kanun bıllioe 

gcldigi h!\ do, htl'urlıklarıo 

ilrnı:ıt edile meıııu~; ) Uzünden 
geri ka'dı, ııo denı iıılı.? 

Mehmet Ual.t B. ( Nur s uıaniycdo 
:NurlıalJ:ı turlx> indo 3!? ) 

- Ne diyec eğim. Canım S1kıldı. 

Vakı& kanunun tatbik edilmesi aka· 
binde baz.ı ufak tefek ıatıcı lar b.ı.i 

aldatacaklardır, dün ı':ıin de yaz.dı· 
kJnız garireleri göstereceklerdir. 
Fekat buıüokü vaz'yet bir çürük 
d'şe benzer, eninde, •onunda çekile· 
cektir. Kendi hesabıma ben ditçiyc 
ı tmeııini ıevmem amma, ağrı bat a• 
yıoca bir defa da aal)dalyaya oturup 
bit.rmayi tercih ederim. Binaenaleyh 
bu iş le olup bitmeli idi derim J 

• Erctı ııı ı t il l t ll. ( Nuruosmani· 
~ dı • ur al ı tılrl! sinde 82 ) 

- Bana ııöre hava hot! naııl 
olsa alıt ver't ettltlm yoktur. Bu 
aualf babama ıormalı ! 

* A)Oe 1 nruk H. ( IIal'çte, Fener· 
de, Ttıht minare sokağ nda ı 

- A, oğlum, ben ne anlarım bu 
itlerden? Nasıl yaparlarsa yapaınlarl 
yiyecek ucuz'ıyacak mı, ucu:ılamıya. 
mıyacak mı? Sen bana onu ıöyle 1 

Çay, Kahve, 
Şeker Şirketleri 
Yapılzgor 

Piyasadaki çay, kahve tacir· 
leri birleşerek biribirinden ayrı 
olmak üzere bir çay ve bir de 
kahve şirk~ti yapmışlar, ıeker 
için de ayrı bir tirket yapılmaaı 
için haz·rlıklar başlamıştır. Tilr· 
kiyeye ithal edilecek çay, kahve 
ve teker mukabilinde Türk malı 
ihraç edilecektir. lktısat Vekl· 
Jeti bu hususta ihracatın ithalllt· 
tan evvel olmt1ıını ve ihracat 
dövizlerinden ıonra ithalat için 
döYiz verilmesini ıart koyduğu 
için takasa tAbi olup ta haric~ 
gönderilen Türk malları diişkUn 
fiatla aatılamıy ıcaklır. 

Vapurcular 
Ankaraya Heyet 

Göndermediler 
DUnkU gazetelerden bazıları 

lktıaat vekAleti ile temaı etmek 
lzere vapurculardan mürekkep 
bir hey'etin Ankaraya gittiğini 
yazmışlarsa da bu haber doğru 

değildir. V ıpurcularıo murahhası 
olan Llltfl ve Ruşen Beyler he
nuı lıtanbuldadırlar. Gitmek 

' 
icap ederıe bu iki zat Ankaraya 
aideceklerdir. 

Eaaıen vapurculuk inhisarı bak· 
kandaki kanunun tatbiki d6rt ay 
.uddetle tehir edilmiştir. 

Günün Tarihi 

~-------------------------J Hapishaneye ·Kocasile Birlikte 
Para Borsasında 

Tahkikat Devam Ediyor 

• 
Gitmek isteyen Kadın •• 

Beyoğlu polis merkezinin önllııde dün kOçlik 
birkomedi görüldli: Zabıta muhtelif zamanlarda 
muhtelif yerlede yap lan birkaç hırs zhk vak'asmda 
Antuvan isminde bir şahs n parmağı bulunduğun
dan filphelenmiş ve tahkikat esnasında fÜphelerini 
teyit edecek bazı vaziyetler ile karşılaşınca, bu 
zatı zan altına almıştı. Fakat Antuvan'ın .zevcesi 
kocasmm eve dönmediğini görünce ıoruşturmuş, 
karakolda olduğunu itilmiş, hemen merkeze koşmuıt 

- Kocam nerede? Diye aormuı 1 
- Burada! Cevabmı almıt! Ve: 
- Hemen bırakınız yokaa bu binayı sizin bqı-

nıza geçiririm 1 Diye bağırmıya başlamıştır. Anla· 
şıla bu hanım hiddeti arasında biraz daha ileri 
giderek aykırı kelimeler kullanmış olacak ki, ken· 
diainin do zan altına almmasına lthum görUlmllıtllr. 

Şimdi kan koca müddeiumumiliğe ayni zamanda 
gidecekler demektir. 

Postahanede 
Şüpheli Mektuplar Sahip

lerine Açtınlıyor 
1ktısat Vekaleti Sanayi mil· 

fettişlcrindcn Kudret B. dün 
poıtahaneye Almanya içiıı bir 
mektup göndermiştir. Gönderi
len mektubun kapandığı zarf hirli 
olduğundan memurlar tarafından 
kabul edilmiyerek iade edilmiştir, 
Bunun Uzerine Kudret Bey zarfı 
değiştirmiş ve mektubu tekrar 
postahaneyo göndermi,. Fakat 
bu defada memur tarafından 
mektubun aç.ık olarak getirilmesi 
iıtenilmiıtir. 

Kudret a, bunu ·bir mUıkUIAt 
addederek tikiyette bulunmuştur: 
postahaneye müracaat ederek bu 
hAdisenin sebebini sorduk. Aldı· 
f ım z cevap ıudur: 

- ''Maliye VekAleti mektup· 
larla e1bam !e tahvilit kaçak
çılığı yapılmaması için tüpheleni· 
len mektupların ıahiplerine açh
rılmasım ve muayeneden •onra 
kabul edilmesini bildirmiştir. 

Bunun için şilpbelendiğimiz 
mektupları sahiplerine açtınyor 
veyahut sahipleri namına başka
ları taraf .ndan getirtilen mek
tuplardan lüzum gördnklerimiı:in 
aç k olarak verilmesini istiyoruz. 
Y okRa halka müşklllit göıtermek 
mevzuubahs değildir. 

Grip Çoğaldı 
Son zamanlarda grip vak'a· 

ları bir miktar çoğalmışt.r. Muh· 
telif dairelerde bazı memurların 
gripte~ muıtarip oldukları için 
vazifelerioe gelemedikleri görli!
mektedir. Bazı mekteplerde de 
gripe yak,:ılanmış talebelere teıa· 
dllf edilmektedir. Bu mesele bak· 
kında Sıhhiye Mildürll Ali Rıza 
Bey bir muharririınize ~unu söy· 
lemiştir: 

.. - Baıı kimselerfo gripe 
tutulmuı olmaları muhtemel ol· 
duğu gibi, hafif bir soğuk algın· 
lığını aırip zapnedenler de vardır. 
Halk baıtalıktan korunmalı ve 
kP.ndilerini muhafaza etmelidir." 

---~ 

Gayrimübadiller 
Arasıııda . 
ihtilaf Çıktı 

Öğrendiğimize göre gayri mll
badilıer arasında mUbim bir ih
tilAf çıkmııtır. Mevcut heyeti idare 
azarları gayri mübadillere ve· 
riJmit olan bonolar tamamen itfa 
edilmedikçe yeni bono tevzi edil
memesini istedikleri halde diğer 
bir kısım gayri mUbadiller hü· 
kflmet tarafından herhalde yeni 
bono tevzi edilmesini istemekte· 
dir. 

Bunların noktai nazarma glSre 
verilecek yeni bonolarla gayri 
milbadiller mllzayedeye iştirak 
ederek emlik edinmek imkanını 
bulacaklardır. Her iki noktaina
:ıar çarpııtığa için heyeti idare 
kongreyi toplamıya karar ver· 
miştir. 

Bu meıele iıakkrnda kat'ı ka· 
rarı kongre verecektir. 

Limanda lki Kaza 
Karadenizden gelmekte olan 

Yunan bandırah Ekaniko vapu· 
ru limanda demirli bulunan lsveç 
bandıralı Lilbenat vapuruna çarpe 
mıştır. Müsademe neticesinde 
Yunan vapurunun baştarafı lsveç 
vapurunun da, arka arafı hasarat 
oğramııtır. Polis ve liman idaresi 
tahkikata başlamışhr. ,,. 

lstanbul 21 (A.A.) - Dnn 
akşam üzeri saat 18,30 da, Bo
ğaıiçinde Yeniköy vapur iskelesi 
civarındaki yablann rıhtımmda 
Yunan bandıralı Aghli Viktoref 
vapuru, Romanyada:ı Yunanista
na 160 vagon kereste götUrmek
te iken ıulsrm kuvvetJi akıntısın· 
dan rotasmı fatırarak karaya 
oturmuştur. 

Derhal kaza mahalline Türk 
gemi kurtarma limitet şirketinin 
büyUkdere tablmiye ista1ı1yonun

dan Sezar ve Lanina tahlisiye 
gemileri ıitap etmişler ve kurlar· 
na ı:m < li1 fEİ11e IJiflf mışlardır. 

Emir Geliyor 
Vapurculuk f nhisarı Ka

nunu Tehir Edi:di 
Vapurculuk inbi:ıarı hakkın· 

daki kanunun. bu ayın on yedi
sinde tatbik mevkiine gir· 
mesi lazım olduğunu haber Ye .... 
miıtik. Fakat kanunun tatbikine 
memur olan fstanbul deniz tica
ret müdiiriyeti kanunun tatbiki 
için hazırlıklar yapılıp yapılmada
ğ• hakkındaki auallere ne mlla
pet ve ne de menfi hiçbir cevap 
vermemektedir. SeyriseFaio ida
resi de bu iş hakkanda Ankara· 
dan henüz bir emir almamıştır. 
Çıkan haberlere göre yeni bir 
kanun projesi hazırlanması ta
karrUr ettiğinden bu proje kanun 
haline gelinciye kadar vapurcu
luk inbisan kanununun tatbiki 
dört ay m8ddetle tehir edilmit
tir. Tehir emrinin bugün yarın 
gelmesine intizar edilmektedir. 
Bu dört ay mllddet zarfında 
h.ısual vapur kumpanyaları mu
hakkalc bir ıirket t e§kiJ ede
ceklerdir. 

Hukuk Talebesinin Çayı 
Hukuk Talebe Cemiyeti 25 

kAnunuevvel pazar günU Tokat· 
lıyanda birinci sımf f erefine bir 
dansla çay ziyafeti tertip etmiıtir. 

Galata sara yJtlarm Kongresi 
Galatasaray ticaret ve bankacılık 

kıamı mezunlan birliği 6 kanunuaa· 
nide bir konpe yapacaklar. Kon
grede birliğin teıekkulünden bu ane 
kadar yapılan itlerle, bundan aonra 
)•ııpılacak itler 1"8rü1Glecektir. Ôj'· 
rendi~imize göre kongre bir yardım 
ıar\dıj'ı teala Ue, Ga atatarayın tica. 
ret lnsmından mezaa olanların AY• 
rupada ikmali tahsil edebilmeleri 
imkAnlanm arqtıracakhr. 

Muzır Görülen Filimler 
Sinema filmlerini murakabe 

eden heyet TOrkiyede ı&ıteril
mek üzer• gllmrOğe ıelmif olan 
on kadar filmi reddetmiftir. 

Kambiyo Mmakabe Baroaunun 
Ticaret kı•mında yapıldıfl zannedlle• 
yolauz1uk haklunda icra edilen tah• 
ldkat Herlemekt~dir. Ş!mdikl tahki
kat fhaarl mahiyette olclutundaa 
Baro ıefi Bedri Bey tara6ndan ya
palmaktadır. Tahkikat neticesi bir 
raporla Mallye VekAletiae bildlrile
cektir. 

VckAletı. • .. eJeyl maliye müfet
tltlerine tahkik eltirme•i Ye iti• 
llyıkite anlaplman i"8 maraluplar .. 
lardan Bedri Beyin ma:tıaahn• ml
racaat edilmesi muhte-.1 a-örill· 
na ektedir. 

Kimlerle Ne Haldeyiz? 
i!:rabat Ofisinin hazırladığ ı bir 

iatat;s fğe nazaran bu 8enenin Hk on 
ayında geçen aenenin ilk on ayına 
naz.aran Almanya, Arnavu•luk, Fin .. 
!•ndiya, . Hol•ııda, İngiltere, İıpan7a, 
ineç, Iıv :çre, Lctonya, Lih anya, 
Rusya, Filistin, Hicaz. Hindlatan, 
Irak, jeponya, M~kalka, Breıilya 
hOkOmetlerine olan ihracahmız art· 
mııtır. Buna mukabil AYuaturya, 
Belçika, Bulprlatan, Çekoıluakya, 
Daaimarka, Eatonya• FranH, İtalya, 
Lebiatan, Macarıatau, Romanya, Yu• 
nanlıtan, Y u•o•laYya, Çia, lran, Su
riye, S yam, Mıı.r, Amerika, Arjan .. 
tin, Şili hükfametlerine olan ihraca
catımız aıalmı,tır. 

Bir Çivi Fabrikası 
Halıcrntlunda Mehmet Arif Beye 

ait çivi fabrikaaı ft Bank unun da 
dahil olduğu limitet tlrket tarafın• 
drn devren .. bn a!aamıfflr. 

Rasim Ali 8. Müderris ... 
Dn l•t Şiraıı Yerdi fi bir kararla 

Ruim Vil BeJI DutLfln•daki va• 
zifeaiae iade etmiıtir. Ôirenditimiae 
.are Tıp Fak6ltHi Müderriıler Me .. 
Hal ile Darllf .. nan Şira karanna 
iltiba edeceklerdir. 

Bir Gemi Sahibi Mahkemede 
Huhu babn ılgorta edllmul hak

kındaki tetkikat ller ilemektedir. Ba 
iti hafta Ziraat Ban °<H• olmak üır.ere 
diğer iki milll baakanın İftlrak ettiji 
bir aigort a ıirketJ :ppacaktır. 

Zirai Sigorta Meselesi 
Hudavcrdi klmür kayıtı reiıl 

Şnkrü kaptan otlu Şakir n hamal 
Safer bir çuval içinde Hbun kal.bı 
9ekllode dokaata tane nlıadır kaçartr
ken Gllmrük Mulaafar.a 8qm0düri
yeti memurlan tarafından yakaJaa• 
mıflar ve derhal fbtiNı Malakem .. i
ne Yermişlerdir. 

Macaristanlı lukaıele Hazır 
Macariatola Tlrklye uaaanda ta .. 

kaa esasına milıtenil bir ticaret mu• 
kanleal akli aureti kat'iyede takar
rur etnılı Ye ••hYelenln esulan 
da haıır!anmıtbr. Her iki memleket 
blribirlerine muadil kıymette muay
yen eıya vereeektlr. 

Müskirat Litra ile Sablacak 
fnhiıarlar Umum MüdGrlyeti mile• 

kirat k11mı hlmladeld .... den iti
baren ıarap n rakıları litre lzerfa .. 
den .. tacakbr. $iteler ythr, elif, yir
mi be,, on beı. oa litrelik olacaldar. 
Bundan dolaJI rala ve ..... , fiatleri 
blraa dn,ecekttr. 

jon Postanın ,. ~simli Hikage si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: ] 

uti1onua Huaa l:Sey. 
a.. ... uue Def oa kuruıum 

var ••• 
• • • Ayni zamaad• ramzaa da 

1•ll7or ••• 
• • • Acaba '81t h a.:r kahYe •l 

tutum, yahut k~ bir Hrtl •I 
•sa•• •7• ... -,eru-. 

- Ha .. " Bey - 9r ..... e at .... 
zi-. ÇGn\ıl ,.11 .. 11 , .......... ta• 
• ....... u, ........ eri ~-c!.M 
pahall pahah Ut .......... -.,. 
.... , .. ı .. ;. 
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lstıırıbu 'fulara 
Gö::iinüz 
A_yclın 

''--------------------· Yarım cı~ırdanberi İılanbulun 
baş na bela kesilen Terkos Su 
Şirketi artı .. soıı gUnlerini yaıa• 
maktadır. 1'a:ıunusani bir tl\rihin· 
den itibaren şirketin biitlin meY• 
cudu ve biLün muamelAb Beledi· 
yeye g eçecekt1r. Belediye ile ıir
ket arasında cereyan eden mll
zalc:ereler bitmek llıeredir. Terkoı 
tirketinio i tiyazını ve ~ovc~t 
teaisatını almak için Beledıyenın 
Yereceği para cem'an 500 bin 
liradır. 81Jnu da bet takıitte öde
yecektir. 

500 bin liraya baıımır.a 2etlr
diğimlz bu şirketin yarım asırda 
bu tchre yapdığı ziyanları dtıınn
dUğlimUz zaman, ne kötn ıartlar 
ipndo istismar edildiğimw göre
rek ınUteessir olmamak mllmkün 
değildir. lstanbulu bir harabeye 
çeviren yangınların blr meı'ulll 
abıap binalarsa, bir mes'ulU do 
au yetiştiremiyen Terkoı ıirketl• 
dir. Yalnız bu yOzden ıehirdo 
raptığı zararın miktarını tayin 
mllmkiln değildir. Bunu dUşiln· 
dükçe " Son Posta , nın geçen 
ıene Terkos şirketi aleyhine açhğı 
mücadelenin bu neticeye yardım 
ettiğini görmek bizi sevindirmek· 
tedir. 

Terkoa şirketi imtlyazmın ıehir 
Belediyesi tarafından satm alın· 
masanın iki manaıı vardır.. Biri 
ıehrin bilyük bir belAdan kurtul· 
matı. fkiocıai de saltanat devrinde 
memleketi istismar etmek üzere 
burada yerl«:şen ecnebi tirketler
deu birinin sökülüp atılma11dır. 

lnkıiAp Türkiyeıinin ikhsadl 
cid2li, kendisinı yarım müıtemlo· 
ko hA.linde idame etmek iatiyen 
Avrupa emperyalistlerinin istis· 
marından ve esaretinden kurtul· 
ınak gayesine müteveccihtir. İn· 
kılAp hükumeti ilk gilndenberl 
memleketin hor tarafma kolatan 
bu cmperyaiist müe11eselcrin ha· 
yatlarına birer birer nihayet ver· 
mck, yar m mnstemleke devrinin 
esaret zincmerini birer birer te
mizlemek ve maziy~ lasfiyı..· et· 
mekle meş uldUr. Evvela Anado· 
Ju demiryoHarı ecnebi elinden 
alındı. Sonra Duyunu Umumiye 
•• borçlar meaelesinin taafiyesine 
teıebbO• edildi. lzmirde rıhtım 
ıirkelinin vaziyeti düıelti1di. Şim· 
di de terkoa tirketinin hayatına 
nihayet veriyoruz. 

~ütün bunlar Türkiyenin 
yarım müstemlike zamanından 
kalma izleri ailmesi ve iktısadi 
lıtiklAlini kuvvetlendirmesi de· 
mektir. 

Bu itibarla terkos şirketinin 
belediyeye geçmesi lhizi iki nok
tadan sevindirmiştir. 

Komünistlik 
Nümayiş 

Zincir 
Yapa~lara 
Vuruldu 

Haklarmda karar tefhim edil· 
dikten sonra nUmayiş yapım ko
mllnistlik tahrikatı mahkümlerine 
teırkifbanedö bu clirUmlarından 
dolayı ceza verilmi9, bunlar ayrı 
b6crelerde tecrit olunmuş, ayak· 
larınn da zincir •urul111u~tur. 

Beraet edenlerden de üç kişi· 
alo ollmayiş yaptıkları anlaş · lmıı 
bunlar tekrar tevkif ttdilıni~ ve 
haklarmda kanun! muameleye 
batlanıhnışl ır. 

SON POSTA 

r Son Postanın Resimli Makalesi 
-, 

g Yanlış Düşünenler a 1 

1 - Yalancı ve yaahı dütOnen 
adam da, gtirütünii birtakım deliller• 
•• maııbklara iltinat ettir. 

2 - Dofru dGşDnen •dam da 
dlıChallfOnde birtakım delil, ve1lka 
.,.. mantıklara latinat eder. 

-1""'5. TP 

3 - Faluıt yalancının H 7an!ıı 
clltGaenlerin bir ılllhlan ekıiktir: 
Mhamaba. Onlar yalnız mlsamalla 
ile batkalannıa dalillerbal dlnlemlye 
tahammOI edemezler. 
S!ii --- ?su • JE& 

SON TELGRAF HABERLERİ 1 

1 

Bulgar Kabinesinde Buhran 
Bugün Parlamento lçtimaında M. Muşa

nof Kabinesinin İstifası Muhtemel 
Sofya, 21 ( A. A. ) - Son gUnlerde gazetele 

adliye nazırı M. V ilrbanof hakkında meclise tevdi 
oJunan ist}zah takririnden bahıetmektedirler. 3u 
iıtizah takririuin müzakeresi yarınki mecJiı ruına-

ka bir nezaret iıtcmek huıusunda ıarnr edeceğini 
ve bunun için kabin~nio kısmen değişmesini iıte
miye karar verdiğini bildirmiıtir. Gazetelere göre 
ı:iraatçiler liderinin aldıği bu vaziyet kabinede 
tebeddüllt yapılrnaamı zaruri kılmaktadır. 1'" mesine dahildir. 

Matbuat ta bu istizah takriri mlinasebetile ka
binede kısmen tebeddUlit yapılacağmı hıhmin etmek 
tedir. Hükumet blokuna dahii l!İraatçile grupu l<ahi· 

nenin bu mesele haricinde ol~uak kısmen değişti .. 
rilmeıi için bir vesile bulnıuı1ardır. Ziraatçiler 
Krupu Şefi Ziraat Naı·r1 M. Guitcef gazetelere 
beyanatında fı.ıkaamın Maarif Nezareti yei'ine baş· 

Akıama kadar bir taraftan Adliye Nezaretine 
munhasır kllçllk bir tasfiye ile bir kabine buhra• 
nınm önU alınacağı ileri sUrilliyor ve diğer taraftan 
da Adliye Nazırmın mecliste kendisini mUdafa 
etmeden, ınevzubabis suiistimalleri kimlerin tesiri 

altında yaptığını söylemeden çekilmiyeceği hak· 
kuıdaki kat'i karar vo JBraıındwı babsolunuyordu. 

-----~-- ---------
Dünya Güzeli 
Seyahat Yapmak 

İstiyor 
lzmir. 22 , tia:!Usi ~ - DUnya 

güzeli Keriman Hanımın babaıı 
Haliı Bey, yakında km ile bir· 
liktc Avrupa ve Amerika seya• 
hatine çıkacaklarm , İzmir rnah· 
sullerini reklAm yapmak iıtedik• 
lerini bir mektupla şehrimiz 
Ticaret Odasına teklif etmişlerdir. 

Y alovanın İmarı 
Ankara2 2 (Hususi) - Yalo· 

vada mesken, gaııuo ve saire 
inşa etmek isteyen tUrk ve ecne• 
bilere iki bin metreyi reçmemek 
şartile bedava nrsa verileceğini 
yazmıştık. Y alovadaki mekşi'ıf 
madenlerle kaphcaiar, hazineye 
ait tesisat, piAjlar ve sairenin de 
elli sene mtiddetle Seyrisefaio 
idaresine verilmesi takarrilr et• 
mittir. 

Ekmek Fiatı 
Ankara, 22 (Hususi) - Bele .. 

diye ekmek nerhma buğdav fial· 
terinin esaı tutulmas' için [ktıaat 
VekAJetine müracaat etmiştir. 

Dahiliye Vekili 
Dahiliye Vekili Ştlkrll Kaya 

Bey diln tr\!nle ıehrimize gelmiş
t9r. Mumaileyh yarın nya cumar
tesi gUnU Aukaraya avdet ede
cektir. 

- - -- -- -

1 Türk Parasının 
Kıymetini 

1 

Koruma Kanunu 
Ankara, 22 (Hus"usi) - Ttirk 

parası kıymetini koruma kanunu· 
na zeylen bUkun1et meclise 
bir layiha (evdi etti. LAyihada 
bükftmete verilmiş salahiyet mUd
detinio l\ç seneden alt& seneye 
iblAğı lıtenmektedir. 

Esbabı mucibe mazbatawuda 
bu temdide lüzuın şöyle izab 
ediliyor: 

AlemşUmul buhranlara rağmen 
paramııa fili bir iıtikrar temin 
edilmiştir. Altın eımsına bağlı 
paralardan mühim bir kısmı 
umumi buhran tesirlerile azçok 
temevviiçlere uğramış, bu se• 
heple birçok meuıleketlerde al· 
dığımıı: tedbirlere mUınasil, hal· 
ta daha ağ r tedbirler gelmiştir. 

• 

Bir istizah 
Ankara, 22 (Hususi) - Muh· 

telit Hakem Mahkemesince Teri· 
len karar üzerine mülga Donan• 
ma Cemiyetinin zıyaa uğratılan 
( 80 ) bin fngiliz liralık alacağı 
hakkında Refik Şevket B. (Mani· 
sa), Refik B. { Konya ) Müdafaa 
•e Maliye Vekillerinden sual 
sormuşlardır. 

--...-~ 

ı Sabık Vatandaş 
Tekrar T abifyetimize Gir

mek istiyor 
Ankara, 22 ( Hususi ) - HU· 

kümetimizin milsaadesini almadan 
İtalya tAbiiyetioie girdiğinden 
bahisle Konya istiklal Mah· 
kem esince verilen hUkOmle 
nileıile birlikte milli hudut 
haricine çıkarılan ve hilen 
Üsküpte oturan Suat Ramiz 
Efendinin tekrar Türk vatan• 
daşl.ğma kabulU ve Türkiye
ye avdeti muvafık olup olmı· 
yacağmın Adliye Encümenince 
tayini hakkında hükumet mec• 
lise bir tezkere tevdi etmiştir. 

Jandarma Kanunu 
Ankara, 22 ( Huıuıl ) - Jan• 

darına efradı kanunuııuıı birinci 
maddesindeki kDçllk zabit kay
dının kaldırılması bakkmda Mec· 
ilse bir lAviha vel'ilmiıtir. 

Borsada 
Dun Borsada düyunumuvab

hide 59, mümessil Anadolu 40,80 
afyon Anadolu 24,40, Anadolu 
obligatyon 38,85 Rumeli ıimen• 
diferi 5,50 den muamele görmüı· 
tUr. Evvelki güne nazaren pıyasa· 
da yirmi para kadar bir yükseliş 
vardır. 

Ayasp·aşa davası 
Üçüncü Hukuk Mahkemesi r İNAN, İSTER İNANMA! JSTER Tabldkat Hakimi tarafından Ayas

pafn mezarlığı davaılna dün 
devam edilmiştir. Dünkll ınuha· 
kenıede mütevelli Sa!ahattin 
Molla Beyin YekiHeri ihsası rey 
ettiği iddiasile MUYerrib Ahmet 
Refik Beyin ehli vukuf meyanın 
da bulunamıyacağım aöylemişlef't 
dlr. Bu cihetin karara raptı için 
clava mahkeme heyeti umumiye-
aine H•kedilmt,tlr. 

Y1ıpıl<1n bir huaba göre Anupanın harhnnrl blr 
mem:eketinde 150 l"raya tedarik edi'en bir radyo 
cihazın n meınleketimi:ıde kıymeti aaıari (400 ) lirz dır. 
Bu çefit radyo maklne:erinin atırhğı ( 25 ) kilo gel· 
ditine ve bi:ıde beher k:loaundan ( 5 ) lira aUmrük 
almdıgana iÖre aradaki bu ( 250) lira f.ırkın ( 125) 

Hraaı gümrüğe, ( 50) lirHı radyo 1lrketine, uıiltobaki 
( 75 ) liruı dıı muamele vergi.t"nr, nakliye u ıigorta 
matraflal'uıa gitmektedir. 

Bu terait altında. eğer radyo1ardan glımrült re1ml 
tenzil edilmeue Halk Evlerinin iatedig ı gibi her kö)·de 
bir din 'em• odasının tuis edilebilec~ğine bb inan. 
mıyorua,, falcat ey !cari .. n. 

JSTER iNAN. iSTER JNAN.~I~ 

Sayfa 3 

f 
Sözün Kısası 

Kazandıran San 'at 
Ve Acı 
Bir /Vlukagese .. 

~· 
Bir sabah gazetesi, sahneye 

çıkan, ainemada rol alan, ıarkı 
ve gazel okuyan erkeklerden, 
kawnlardan bahaederek bunların 
kim olduğunu araıtırıyor, bir 
ayda ne kadar kaıandıklarını 
haber Yeriyor. 

Kazanç, muvazene, buhran ver-
gilerini tahkik edecek Yatandaılara 

bir kolaylık teşkil edeceğini umdu
ğumuz bu yazıların yatanpen .. 
rane bir hiıle yaztldıtını ı:ann .. 
deriz. 

Bu kazanç rakamları, baıka 
milletlerdeki aan'atklrlann cep
lerine akan maden ve kAğıt ael• 
lerl yanında deYedo kulak gibi 
kalıa bile, kendi memleketimiz. 
deki 3teki kazanç aahıpleriniD 
ağızlarından ıu aetirecek veyahut 
parmaklarını ııırtacak kadu 
fazladır. 

Setleri gtlzel olaa baza kadlD 
un'atkArlann kazancı, bu arada 
en bqta ve en 6ndo geliyor. 

Bir baıka gazetede, muıikJ. 
mi:ıin hangi yola doğru gitmeal 
llz•mgeldiğjoe dair bir anket 
yapılırken göze çarpan bu faikle 
yet az mOhim değildir. 

f spirtolu içkiler lnhisannın bu 
itibarda ve bu kazançta bnytık 
bir rolll olduğunu da loklr etme
meliyiı. 

Ha~aa• az çok cıgua duma· 
nile ıiıleomif bir salonda, keyif 
erbabının kursağından damla 
damla inen ve bir buhar halinde 
hemen dimağı aaran rakı, birçok 
musiki aan' atkArlarına yli.zlerce 
lira takdim olunabilmealne aebep 
oluyor. 

Şarkıların Ye beıtelerlo ze..
kini dUmanlı bir kafa ile tadan
lar, o humar %ail oluncaya kadar 
bu san'at ıuheıinin uğrunda bir 
çok fedakirhklar yapabilecek 
birer kahraman oluyorlar. 

Öteki san'atlerin böyle baı 
döndürücü bir yardİmcııı yoktur. 

Bu rakamları okuyan •o ala
turka musikiyi ıevmiyen bir ta• 
nıdığım: 

- Alaturka musikinin san'at 
olmadığına en bllyUk miaal budur, 
diyordu, aan'at olsaydı, öteki 
tubcler gibi, o da biç kimseye 
birşey kazandırmazdı. 

Bu, biç şUpbo yok ki, bir pa
radokstur, fakat, gUnlln birinde 
ediplerin ve ıairlerin de kim ol
duklarına ve ne kazandıklarına 
aıra gelirse, mukayese pek acıktı 
olacak; ondan korkuyorum. 

Meclis Reisi 
BU.yük Millet Meclisi Reiıl 

Kbnu Paşa Hazretleri ıehrimiz• 
deki ikametlerini bir müddet 
daha temdit etmiılerdir. Muma• 
ileyh vukubulan beyanatında Mec
liiin kış tatili yapıp yapmıyacağı 
bakltında henüz nrilmiı bir ka
rar buluumadığım, iktı1&t ve ta· 
aarruf haftaıımn memleketin her 
tarfmda büyllk intibah hisleri 
uyandırdığım, matbuatın bu ıa· 
hadaki neşrivabnın şayanı takdir 
olduğunu söylemiştir. -----
Mıntaka Kararı 

E eşik taş Haklı Görüldü 
Beşiktaş kulübü ile Galatasa• 

ray arasında çıkan ihtilif dün 
merkez heyetinde müzakere 
edilmiş, neticede Beşiktaı kulü
bü hakh görülmüı , fakat 
Yugoslav tebeasından İbrahim 
Beyin bir daha Jik maçlarında 
oynamamatma, maçın neticesi 
hakkındaki kararı da futbol he
yetinin vermesine karar verilmiş
tir. Futbol heyeti keyfiyeti paıu
teıi 1Unll i6rOıecektir. 
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Siyaset Alemi l' B&BİCI TI LG B& rL&B 
Anzerikadan 
F ransaga Karşz 
Yükselen Sesler 

Ruzvelt Teklifi Reddetti 
IS l< anullu~"velcle Franıanın Am•

rikay .ı vermui lizımgelcn borç tak
aiti \ .. ri m di. Hu yüzden, taksitin 
hd.y• ııi lehinde bulunan Heriyo 
kabinı-ıı de h,tifa etti. Buglln 1 yarın 

yeni bir hükumet to,ekkill edecektir. 
Fakat l.ıu hüku etiı borçlar mue e•İ 
k"r'ı 'ında a~c gı vaziyet ne ola
c4ktı •t Ayni zamanda, Amerika 
hil ümeti bu, borç vermekten imtina 
bucl d ne karşı ne diy«-cektir? 

M. Ruzvelt Harp Borçları Meselesinde 
Bir T adilit yapmıya Taraftar Değildir 

Vaşington 21 ·- 1\1. Ruı· 1 
nlt'in, M. Huver'Je teıriki rne- -

il r ı ncl •ualin cevabını !iimdil ik 
••tehi mele mümkiln olmadığı r i bl 
H< ne si için de kat'i bir fikir ıerde

dile ·neı. ÇUnkü Amcrikada bugi.\n 
il<t:d.u nıcvki i nde bulunan hükumet 

nnııvaldı ;ntir.Dört mayısta mevkiini yeni 
bir lıiil,ümete, amma baştan ba~R bir 
yerıı.ıı:ııe bırakacaktır. Binaenaleyh bu 
dikt-ıtli muole üıerinde konuırmak iki 
tarafın da yeniJen i' ba.f na gelt-cek 
olan lıükıimotlcrine düfecek b·r vazife 
ol11c klır. Fakıtt Amerikanın. bu mc· 
ıele lı11kkındakl umumi f l,rini Öğ• 
r•nınek için bau kongre azaaımn 

•Ö} ledılderini buraya luıydetınck 

fapl.dı olur. Çünkü möıtakb•l hattı 

hareket hnkkmda u, çok fikir vere· 
hllecektfri 

Borah: Haricıye Encilınenl Relııl ; 
herlıarıgl vazıh bir fey ıöyleıneMi•

tlr, mııaınaflh M. Her!yonun hakh 
hrarını muvaf1 < bulmuş, Fransı:ı 

ınec 1 isinln reddıııl de, kendisine ait 
bir menle teliikki etmiştir. Fakat, 

büyült b' r iıtikrab hissi ile, Amerl
kaııın bu yirmi milyon dolara muh
taç olmadığım da kaydelınittir. 

Reed: Ordu Encümeni Reiıi : bu 
hare :,ct1 1914 te başlıyan Amerika-

Fraıısız 6t lcı doatlult münuebatırıın 

ölü ııı ü dumektir. 
Fraınu'nın hattıhat•ketl bh.l 

hayrt'te dlltürnıütUJr. Frünııı Me<.'
Jiıiniıı bu kararını verınui, halk-
tan gelen bir harekettir. Bunu 

anlıyorum. Fakat ayni hakin 
Franu'da bırakhğımt1 paraları unut
PIHllll garip buluyorum. O paralar 

ki, bunları ktımen etle ne• utrund•, 
kumen zarar g8ren mıntakaların 
imarı için, k11men d• kırmı.u Salip 
Cemiyetine terkettik. Sonra. h•men, 
henı,.n biltil~ harp borçlarından 
Franu'yl affettik. Şimdi de, harpten 
ıonr , tekrar yilrilyebilenk bir 
hale ,ııelnıek 'için franu'nın aldığı 
borçlar ödenmek i.tenmiyor; ara 1 

Arnerlka'mn iki mlllıiın ıimuı, 

ıiındi llk bu borç ödemelttııın fıtinlı.Af 

lıar~keti kar~ııında ancak bunları 

ıöylü~·orlar. - .Siiroyya 

ıai etmiyeceği Ye Huver'in tek
liflerini kabul etmiyeceği anlaııl· 
maktadır. M. RuıveJt, Huverin 
beyannameıine verdiği cevapta, 
bir borçlar komıiyonu teşkiline 
taraftar olmadığım söylemiıtir. 

Huver'in teklifleri KAnunuıa .. 
nid~ tetkik edilecektir. Bu tek
lifleri tetkik edecek olan komite 
reisi de teklifleri iyi karşılama• 
dığıuı söylemiştir. M. Ruzvelt, 
harp borçları, Cihan lkbsat · Kon· 
feransı ve tahdidi tealihat mese
leleri arasında bir irtibat gör
meye taraftar değildir. M. Ruı· 
valt'c göre harp borçlarının ayra 
bir meaele olarak mlitalea11 

IAz.ımdır. M. Ruzyeft'in aldığı 
bu vaziyet eğer dabib bir ıiya-

ıet endi~eıinden doğmuyoraa, 

harp borçları itinde tAdilit 
yapmıya taraftar oJmadıtı anla
şılmaktadır. 

Komünistlerin Yağmacılığı 
BerJin, 21 - Nurmberg de ernk 

nıağaxaları yağma eden 29 komOni•t 
yakalanmıştır. KomOnlıtl•rin reiıl 

ecn~bl bir memlekete kaçınıttır. 

ltatyada Talebeye Gösterilen 
t<olayhk 

Roma 21 - İtalya DuDlfünan• 
larında bulunan Ye tahall icln buraya 
relen ecnebi talebeye tren Clcretle
rin de yOıde elli tenıilit yapılacaktır. 

Sabtk K•Y••r Haeta 

Dorn 21 - Sabık Kayıiir roma
tiınıadan ha1tadır. Oda11ndan çık

mamaktadu. 

Bir Gazetecinin MahkOmiyeti 
Var9ova 21 - Mally• Nuırı rnu

aYlnine iftirada bulunnıakla maznun 
gaı:etecl Olpinıkt on ay hapse mah
kii :n olmtıf v• ucuı bet aye lndi
rilml4tir. 

--TEFRİKA NUMARASI: 

• • 
ısı C-IPBE GE 

'' M l l L I R O M A N ,, 
-- Muharriri : Burhtln Calıit 

Ayaklarmdaki kalo,lar di- delikleri kebap kokularına açalan 
Hm diliın ayrılrmş, dilimlerin insanJarm ~özliue aokmıya çttlı-
araımıa toplanan karlar barn- fıyorlardı. 
yayın 11cakhğı iJo erımıye, ıçı- Açlık ve fuhu1 kaldmmlarda 
D• cloğru sü:ıülmeya başlamıştı. ba9baıa kalmıştı. 

Yalnız bir genç adam vardı. Binba11 Faruk eıkl maaum 
Yüı:U oldukça neşeli görünen bu lıtanbulun bugünkü halini lire• 
scenç Sultanahmelto tramvaydan nerek seyrediyordu. Avrupadan 
inmek için yerinden kalktığı za- her dönUtte duyduğu memleket 
man binbaşı Faruk onun bir lcol- hi11ini o ( F rederik Ştrase ) ile 
tuk değneğine dayanarak 1a1lan• Sirkeci kaldırımları arasındaki 
dığmı gördü. Bu da malüJ bir farkı pek hissettirmiyordu. Fakat 
ıençti kafa1mm gözlerilo beraber iıle· 

diği bu al<ıam gördl\ğU sefalet 
Tramvay Sirkeciyi geçiyordu. 

manzarası ona yUıbaıı Nihadm 
Donuk camekiinlarm arkasında çerçivetmı çizdiği memleket pa-
kebapçılarıo isli gölgeleri fakir noramaaı kadar tesir etti. 
bir sinema perdesi gibi göriinU- Genç ErkAnı harp yakaa nın 
yor. Çelimsiz, Urkek bir kalaba- kUrkUnU tekrar gözlerinin hiza• 
lık kapılardan sızan et lcokuiuııu E>tna kadar kaldırdı ve kalın as· 
ıümürmek ister gibi yan kaldı-

trağan ın yumuşak, ancak tüyhıri 
rımları dolduruyordu. 

arasına ıa:..lllndı. Ve bu cadde lizerinde pi}a· 
aa ederek nafak'iiarmı çıkarnHya 
çalış :rn düş~·in kadınlar elektrik 
ıı ğı bol yer erde dunırak yl\ı;le-+ 
riniıı katmı;,di boyalarını · burun 

- Amma geç kaldmıı Faruk 
Bey. hani erken gelecektiniz. 

Dilrliba H. bu ak1Am kavuniçi 

M. llariyo Pransıı. Pıı.rlarnentoııunda 16 KAnunuııanide Aınerlkaya verilecok 
olan 5'.JO milyon franklık taksitin verilmesi ni hararetle müdafaa etmişti. 
l<~ak:lt ıneeliıı, Fransız Hıışveklllnin miidıfaa ettifi noktai nazarı kaimi 

etnıiyıırek o ıı u devirdi. 

l: csmlmlı, Fransız Meb'ıısftııırıda ııabılt }{a~' okil AI Horiyo'yu son ııutkunıı 
irat Nforken glistermektedir. 

in gilter~ A ~ustury~ya Ma
li Yardımda Bulunuyor 

Berlin 2 l - Maliye nazırı 
M. Çenıber]ayn. Avuaturyaya ya· 
pılacak muavenet ve iııtikrazf hak
kında avam kamarasında beya
natta bulunarak: 

" Viyanada vuku bulacak her 
tlirlll mali felAket Avrnpanın 

-
umumi krediıi üzerinde vahim 
tesirler yapacaktır,, demiı ve 
muavenetin 300 milyon şifinga 
baliğ olacağını ilAve etmlıtir. 
Avam kamarası reye müracaat 

etmeden, mali yardımı kabul 
et mittir. 

~----~------------···---------------------Hindenburgun Emirnameleri 
Berlin, 21 - Reia:cUmhur Hiıı-

denburg, Cilmhurlyetin himayesi ve 
karrafahk yapanlar10 fiddetl• teczi" 
yeıi iç'n y~ni bir emfrnauıe netret
mittir. Emırname de fe\lkalide mah
kemeler liğvedılmektedır. Rei•icilm
huru.1 ,ahıma ve orduya karta hakR· 
ret yapanlar hapıedllecektlr. 

krepdamurdan vücudün• yapışık 
gibi ııkı bir tuvaletle onu karşı 
tadı. Genç kadının iri mavi göz
leri ve dolğalı sarı saçları bu 
kavuniçi tuvaletle çok kaynaş
mıştı. 

Binbaıı Faruk bir çok maze
retler ıayıp dökmeye çahşırk'1ıı 
aalona girdiler. 

Kalorifer, apartmana mayıı 

ılıklığı vermişti. 
Küme kUme, •alkım salkım 

elektrikler söndOrlilmUt, yalnız 
klSıede yUkıek ayakla güneş 
rengi abajordan kavuniçi bir 19ık 
ıUıl.Uiyordu. 

Ve bu kötede hazırlanmıı 
küçük bir içki masaımm batına 
oturdular. 

Bu alçak, dört köte masada 
çok bir ıey yoktu. 

Dilrl\ba H. ince zevkini bura
da da göatermitti. Bakara bir 
küçUk ıUraht ve iki eı kadehi 
•e bardağı, meze olarak yalnız 
mini mini ekmeklere ıUrülmUt 
siyah havyar vardı. 

Hafif mimoza kokusu yayılan 
bu s ıcak ve akşam rengi salonu 
genç erkAnı barp: Dışarmm kirli 
ve çamurlu hayatandao bir başka 
Aleme ıçalmıt bir ıihirll dehlize 
benzetiyordu. 

Siyasi Mücrimlerin Affı 
Berlin, ~I - Rayiftaı •iyıtai 

rilmler hakkındakl afü umumi 
j•ıini kabul etıuittir. 

Sab•I< Yunan Kıralı 

cü-
pro-

Viyana, 21 - Si!ıbık Yunan kıralı 
Yotginin mütenekkiren Viyanada 
bulunduğu haber verilmektedir. 

Öyle bir dehliz ki sinirleri 
ve kemikleri bir balmumu gibi 
eriten, göıbebeklerini yaralı bir 
kuı gibi titreten heyecanlı ve 
ate~li aşk sahneleri var. 

Kavuniçi tuvaleti, dalga dalga 
ıarı saçları He gllneı renıi abn
jordan ssıan sarı aydınlıkta eri-
mit bir safir gibi görlınen 

genç kadınm çıplak kolu 
uzandı. Sürahideki parlak içki 
Hrin bir ıırılta ile billQ.r ka-

dehl~r• aktı. Hiç konu~madan 
yalnız gözlerinin ifade ettiği nıa-

nayı anlıyarak içtiler. Binbaşı 
Faruk sinirlerini yumu,atan, etini 

kemiğini okıayan ııcaklık vo 
sabahtanberi kafasım kemiren 
fena ve aksi düşüncelerini sökUp 
atan bu darlık içinde uzun biı 

yorgunluktan kurtulnmt gibi teh
likeden kaçıµ emniyetli bir yere 

ıığınmış gibi geniı geni~ nefeı 
alıyor, ciğerlerinin bütUn kuvve-

tilo bu alık mimoza kokusunu 
emiyor, emiyordu. 

Genç zabit biribirine nt duy
gular içinde ilk dakikalar adeta 
nöbetler geçirdi. Bu ılık bahar 
akıamlarına benziyen ıalonda 
bu güzel ve ıokutııan kadanın 
yanmda bulunmaktan utanıyordu. 

Sayfa :S 
= 

ı~---------------
Gönül işleri 

1 ~. 
1 Karilerin -
Suallerine 
Cevaplarım 

"21 yatındayım. Beı sene ev-· 
vel ! 4 yaşında blr kızla seıv1tı· 
yorduk her nasılsa aramız açıldı. 
Ve kocaya gitti. Altı ay ıonra 
kocasından ayrıldı. Şimdi dört se
dir glSrUyUyoruz. Aıkerliğimi ya
pınca evlenmek taraftarıyım. Fa
kat bir arkadaıım bu kizm ken
disi ile alikaıı olduğnnu söyli
yor. "Bu hususta birçok tahkikat 
yaptım. Bu kızda böyle bir ıey 
göremiyorum. Ne yapsyım? 

Aııkara : A.fıf. 

Dört senedenberl tamdığmı.1 
bir kızın ahlikı hakkında başka-

larının dedikodularına nuıl ina
nıyorsunuz? Bu genç aiıe bunu 

ne maksatla haber veriyo~ bunu 
tahkik ettinizmi? Kızı yakından 

takip edip hayat ve mlinasebetle
rlni öğrenmek okadar güç olmasa 

i'•rektir. bb tahkikatı yapmadan 
arkadaıınır.a inanmaymıı: ve kı• 
hakkında bir hDkUm YernıeyiniL 

* Bu yaz blrkac ay ıçm bir 
yere 1ayfiyeye gitmiıtim. Orada 

bir gençle konuıtum uf ak bir 
yer olduğundan daha fazla ko· 
nuıup biribirimizi anhyamadık. 
Şimdi 11k ıık mektup yazıyor ve 

bu ınektuplarrnda beni çok ıev
diğini ıöylüyor. Fakat ben buna 

inanamıyorum, ve böyle mektup· 
laşmanm boı olduğunu anlıya• 

rum. Mektup yazmak istemiyo· 
rum. Siz benim bu fikrime ne 

dersin.iz teyze hanım. 
BtiyDkdere: F. ~ 

Kızım, 

Mektuplaımakta bir mahzur 
1rörmüyorum. lık zamanlarda 
anlatmak için muhabere, doaru· 
dan doğruya koouımaktan daha 
az tehlikelir. 

Bu muhabere neticesinde er
keği kendi mizaç ...o meırebine 
uygun bulunan koDL11ur, anla
ıırsm. Bulmaısan muhabereyi de 
keser, kalbini yormadan işin 

içinden çıku•ın. 

HA 'll\fTEYZIJ.» 

Yüzbatı Nibadın acı acı anlattığı 
vak'alar ara •ıra boşluktan gelen 
bir ses gibi kulaklarına çarpıyor, 
tramvayla Sirkeciye inerken gör
dUğll manzaralar korkunç birer 
sefalet sahnesi gibi gözlerinin 
önlhuı a-etiyordu. Memleketin ve 
halkın içinde yuvarlandığı lehli· 
keli vaziyet kafasını bir burgu 
gibi oyarken o kendisini bu sı
cak köşede ve bir af k ilemindo 
bulmaktan UrkUyordu. 

Güzel kadın kıvrak vücudu· 
nun bUtün hatlarını ifşa eden 
dar tuvaleti içinde okşanmak iı-
tiyen bir kedi gibi ona sokul.ur
ken gözlerinin önl1ne ileri siper-
de Uç senedir karısım, çocuklarm1 
görmeden yazın ylineşine, k'fm 
tipisine ve dlltmanm ateşine ~ö
ğOs veren silah arkadaşlan, go· 
rilerde kenar mahallerde yıllardır 
onlarm yolunu bekleyen, ımsır 

ekmeği kemiren ve nihayet bir 
gUu )'Ohmu bekledikleri babala· 
rının kocalarmın elbiseleri!., lc:ı-
1.çlarının ye.;ine miras olarak 
kapaya bırakıld ğını gören genç 
kadmlar ve Kavruk yavrular ge1İ)'Or 

kalbi bir menkene içinde sıkıfnııt 
gibi ağrıyor. Başma kan çıkıyor, 
boğulur gibi nefeı alamaz gibi 
oluyordu. 

t Arkut var) 



Bir Dev Gibi 
Para Yiyen 
Bir Şehir 

Nevyork ıehrinin epey zeman-

~
Neugorkuu danberi çektiği 

1 para aıkmbsı •on 
e J aponga- zamanda en son 
ın Borçlan haddini bulmUftur. 

Şehrin idaresi için IAzım olan 
paranın yekiiou, ıon senelerde 
akla hayret verecek bir miktara 
yiikıelmiştir. Okadar ki Japon 
imparatorluğunun bOtçeıi bile 
Nevyork ıebrinin btltçeıi yanında 
küçlik kalmaktadır. Koca bir 
imparatorluğun ıivil idaresile be
raber yine bu imparatorluğa ait 
muazzam bir ordu 1e donanma
nm bakımına kafi gelen para, 
1933 senf'ai için 450 milyon do
lar olarak tesbit edilmiştir. Hal
buki ayni sene için Nevyork şeh
rinin bütçesi 560 milyon dolara 
yllkselmektedir. Şu farkla ki Ja
pon blitçui, yalnız ordu Ye do
unma ile memurlar idaraiae 
milnhuudır. 

Bunun haricinde tevhit edilen 
Nevyork ıebrinin borçlanndan 
adam bapna düşen miktar 52 
lngiliz lirasına baliğ olmaktadır. 
Umumi yek6011 1830 milyon 
dolardır. Buna mukabil Japon 
imparatorluğunun umumi borcu 
ise 1200 milyon dolardır. 

Umumiyetle 

Nasıl 

* mfttaleayı sevenler 
için bir saniyede 
altı kelimenin o-

Okur"z ? kunabileceği bir 
esas olarak kabul edilmiıtir. Ve 
tecrl\be ile sabit olmuştur ki 
fikri muntazam surette itliyen 
bir adam güçlilk çekmeden ~e 
yorulmadan saniyede altı kelime 
hesabile tabii bllyllklükte bir 
kitabı dört buçuk saatte okuyup 
bitirebilir. Bu hesabı yapan, 
Kolumbiya darnlftlnunu prof~ıur
lerinden doktor Woodsvort'tur. 
Profesarun mDtaleaaına göre, 
kitabm nev'i de mtttalea llzerinde 
tesir yapar Ye mesel• bir etfen
celi roman, muhakkak ki bir fen 
veya itim kitabından daha çabuk 
okunur. Çünki mlltaleamn çabuk 
olmıw g6ze deiil fikre tlbidir. 
Zira kelime Ye harfler llzerlade 
gezen bakıJ ilerlemek ve gerile
mek Ye bu ilerleme ile gerileme 
arasında durmak mretile mOta
leeda bulunur. Bu duruılar, mO· 
taleaya tahsis edilen zamanın 
yüzde 95 ini alır. Geri kalan 
ymde bet niıbetindeki m&ddet 
zarfında iae g6z okumakla me,
guldOr, Okuma itiyadı, daha 
ziyade 12 ile 15 yaı arasında 
edinilir. ÇOoki o devrede çocukça 
eserler bırakılarak fikri gıdalao
dıracak kitaplara geçilmiıtir. 

* Geçen glln F ranuz n.sır-

Dalgın Bir !arından birinin 
bqana oldukça 

11azır garip Mr vak'a 
ıelmiş. Tuhaf olduju kadar ze· 
kice cereyan etmft olması itiba
rile nakle değu bulduk. 

Bu nazır, borçlar meselesi 
hakkında Millet Meclillnde bara· 
retli bir içtimada 6ulunduktan 
aonra sıktlm ış, bir az hava almak 
için dııan fır1amıf, sokağa çık· 
mıı ve bir mftddet yörllmD1- Bu 
sırada, <Snlinden geçtiği kllçl\k 
umumi bahçelerden birinin bek· 
çisi kendisine yaklaıarak: 

- Lütfen kurıun kalelDİllİZİ 
yerir misiniz? Demiş. 

Nazır çıkanp uzatm.. Bekçi 
de sormuş: 

- lıim ve adresiniz? 
- Ne yapacakıan? 
- Bahçeden çiçek kopardı-

nız. Zabıt tutacağım. 
Filvaki nazır cenapları o ıı

kınta ve dalgınlıkla farkına var
, -tan bir çiçek kopar mı 7 imi,. 

·n görülen nazır, 10 frank 
~zaa ına ınahküm olmu,tur. 
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En Garip 
Hindistan-' da Yaşayan Nairler Yıla na ~:Zffe!: Lamba 
Tapar Ve Kadın Tesiri Altında Yaşarlar istiyorlar 

Denile bilirki 
dOnyanın en g .. 

rlp adetli insan• 
ları Hindiatanda 

ve Hint yanm 

adaaının tam Ce
nubunda 7qarlar· 
Bu yanm ada-

nın ada Malabar
dır. Malabarıa 

garip adetli bal
kının İnli de 

Nairdir. Denile

bilir ki Nairler 
memleketinde kadaa Ye Jdan 
bAkimdir. Çllnldl ba kaYm yıla
na tapar. İçtimai hayatta ise 
Mader $alnduo. Yut aaa•a 
h6kimi7etl kabul edilmiftir. Her 
ne kadar bu yanm adanın sakin
leri aadece Nairlerden ibaret 
değilse de ekaeriyet onlardad1r. 
Soma d&nyaoın en cenk aever 
balkı olduklanndan diğer akalli· 
yetleri kolaylıkla hftkümleri altt
na almışlardır. 

~u memlekette doğan çocuk
lar babalanmn adile anılma:rlar. 
Babaların ı n kız kardeşinin çocuk· 
ları olurlar. Bu itibar ile bir 
adamın mirası da kendi karısına 
değil, kız kardeşine ait olur. 
Bu garip hukuki esasm Nair
ler memleketinde yer bul
masına sebep, bu memlekette 
yaşayan iki kuvvetli bukukcunon 
fikirleri sebep olmuştur. Bunların 
iddiasma göre zevce ıonradan 
tamaan " hirletilen ..ahlGkhlr. 
Halbuki kız kardeı çocukYuk 
arkadqı ve bir aı yaşça büyllk· 
ce ffh anadır. Bu itibar lle aaıl 
aile od•. Sonradan peyda olan 
SCYCtl değildir. 

Nair kabilesi 6tedenberl ha
yatına harp ile geçirdiği için ilk 
evvel ba kabile erkeklerinin ev· 
leamelerine dahi mllaaade edile
mezdi. Çllnkü kadının ve hasıl 
olacak çocukların, erkeklerde 
mevcut olması lizımgelen harp 
ateıini ı&ıdürebilec"klerine blik· 
medilirdi. Maamafih ıerbeıt ev
lenmeler yapalmuuıa mllaaade 

olunuyorda. llaamafib ha ılbl 
izdi1!&Ç mahlAlltl çocuklar ya ka
dının anasuua Jahot akrabalanna 
veya kardeflerine bırakalırclı. 
Bunun içindir ki bir Nair ailenin 
rem kadındır, efrada da kız Ye 
erkek çocukfardır. Umumiyetle 
Nairler gayet lr.iıçük Jqla nişan
lanırlar Ye niklhlan kıyılır. Dü
ğün merasimi bfty6dillderi zama-
na bırakıbr. Şayet kızla erkek 
büyilyilpte her hangi bir sebeple 
evlenmezse, o takdirde kız bir 
nevi mezada çıkarılır, sokak 
sokak dolaştmlır ve en çok 
verenin üzerinde kalar. Fakat 
bu müzayede ile mesele halle
dilmiş değildir. Gelin olacak kız, 
köyün sihirbazına veya münecci· 
mine g.Stürülür, o iki tarafın yıl
dızlarına bakar, eğer bunlan 
mutabık görüne evlenme tarihi
ni tesbit eder. Aksi takdirde 
bu müzayedeyi bozar. 

E•lenme rasimeamdea 110Dra 
gelin arbk "ana,, ismini almııtır. 
Herkes, onunla konupırken bu 
ıekiJde hitap etmiye mecburdur. 
Fakat kocasının eYİne gitmez. 
kendi evinde oturur ve kocası 
ancak akfamlan eYe gelir. Hatta 
yemegi bile karm ile yemez. Ye
meli yer gelir. 

Nair kabileaiade arazi mirası 
yoktur, yani uui taksim edil
mez, ailenin en yaşlı kadan reisi 
tarafından umumun menfaatine 

olarak ifletilir. 
8u prip adetli halk yılan-

lara tapar. Esasen b8tün Hintli-

lerce yılan bir 
nevi mukaddes 

mablUktur. Er
kekler başlannı 

ustura ile kesti· 
rir, fakat abnlarma 

dlşecek tekilde 

bir demet saç 

bırakırlar. Ka· 
dınlarm örtüsil 

Kobra yılanınm 

tepesini andmr. 

Nair'ler yılana 
taptıkları için 

her ellenin kendisini himaye eden 
yılanlan Ye yılan resimleri var
dır. Bunlar, en mutena ve karan
lık bir kBpde muhafaza edilir, 
bunlann Bnftne zaman, zaman 
süt ve muzlar konur. Bir mtıddet 
sonra bu ant ve muzların ortadan 
kaybolduklan görftlftr. 

Sebebi tudur: Hindiıtan'da 
çok maymun olduğu için bu atıt 
ve muzlara maymun1ar ve karga· 
lar qır rlar. 

Bu kabilenin hayatında yıla· 
oın büyük bir mevkü olduğu için 
bu yfizden vukua gelecek kazalar 
içm de gayet mahir doktorlar 
yetişir. Bunların adedi çok mah· 
dut olmakla beraber meşgul 
oldukları iş te, sadece yılan sok· 
malarına karşı tedbir almak· 
dır. Maamafib böyle bir ilme 
sahip olmak iatiyen adam Nair 
dinine göre, bu fedaklrhğını er, 
geç bayatile &lemek mecburiye
tinde bulundup için yılan ilmile 
meşgul kimseler pek azdır. Bun• 
lar, tedavi ettikleri baatalerdan 
para almazlar. Sadece fay, kahve 
gibi ehemmiyetsiz hediyeler alır-
lar, çlinkft bu muleğe girerler· 
ken para almı,acaklarma dair 
yemin etmiflerd.ir. Fakat bu güç 
mealekte J01 alabilenlerin ilml 
isabetleri o derece fazladırki yılan 
aokmuş bir adam getirildiği za· 
man, bu adamın sesinden yılan 
hangi noktadan kendilerini sok· 
muş olduğunu derhal anlarlar. 
itte Malabar yanın adumcla ve 
lngilla bAkim1eti albnda yqayan 
Nairler böyle bir kavimdir. 

Amerika Donanması Manevra Y apb 
BfttDn Ame-

rika donanma11 
bundan I~ hafta 

enel cenubi 
Kaliforniya ıahil· 

lerinde muazzam 
bir maneYra yap-

tı. Atlaa ve bO
yllk Okyanoa 

donanma lan am 
iftirakile yapılan 

bu mtıthit deniz 
kuYVetine Amiral 

Ripr Lay ku
manda ediyordu. \ 

Yllz iç harp 
gemisiniıa iştira• 

kile yapılan bu 
deniz muharebeıi 

taklidinde, bil-

hassa deniz tay• 
yarelerl mühiaı 

bir rol oynamış· 
lardır. 

lki donanma-

nın karııl•JlllUI 
HDH1Dda zıhlılardaa mancinlkler- le havaya farlablu we WribiriL.. 

lberine •aldı

ran tayyarele-

rin manzarası 

g6rDleeek bir 
.. ydL 

Mme'fl'8 bitip 

te tayyareler 
ıemilerine av· 
det edecekleri 
aman V eat • Vi-

1 rjinya zıhlıu de· 
Diz llzerinde ge-

l •it bir kavia çize
. rek au latOne 

~. , 1 J•i dUkmlı ve 

bu suretle de· 
ni:dn llıtD. ıayet 

lakin bir hal 
alDUfbr. Hundan 
IOlll'a ha Yada 
ipret be kliyen 
tanareler denize 

inerek ait ol· 

dukları ıemilero 

1anqmlflar ve 
lauausl viaçlerle 

' •• ..u ............ ., ..... 

• 

Akaarayın en lılek semtlerin
den biri olan Sorguççu sokatı 
yağmur yağd.ğı zamanlar bir ça
mur deryaaı haline geliyor. Bu. 
ıokakta tek bir limba bile bu
lUDmamam halkın gelip gitmeaine 
aon derece zahmet Yermektedir. 
Belediyenin tamir yapıhncıya ka• 
dar bu ıokağı tenvir etmesi 
)Azamdır. 

Aksaray Sorguççu sokak lıl. B. 

Muhtarlar Okur Yazar Olmalıdır 
Yeni ıene muhtar intihabı 

batladı. Muhtarlar bilhassa köy
lerde ~ok mü·. m YUifeleri olan 
pheiyetlerdir. Bu sene yapılacak 
intibabatta muhtarlarla ihtiyar 
heyeti azaJanmn köy eşrafmdalJ 
deiil. fak at köy okur Jaz arlaruıL 
dan seçilmesi köylüler için çok 
faydalı olacakbr. 

Jıleogan BaılorköyftndeD M Ceıui1 
Maaş Ala mıyan Hayrat Hademesi 

Eıkiıehir Evkaf MftdilrlüğG 
hayrat hademesinin teşrinievvel 
Ye teırioisani maaşlarım henb 
verememiıtir. Üç aydanberi maaı 
alamayan hayrat hademesi milıkOI 
bir vaziyettedir. Evkaf Umum 
MDdllrlliğüniin nazarı dikkatini 
celbe derim. 

Eskişeh ir Tbra bim ~011\mi 

( Cevaplarımız ) 
Nazilli'de D.ıvavtı"ıli ı ttım Boyo: 
- Evvelenıirde icadmızın be

rabm alınız ve ondan sonra 
fal.ika araıımz. l.anbulda fab
rika bulmak kabildir. 

JI. 
il. Hamdi Beye: 
- Bir millet ayamyor lilml 

mtlnaıebetile g(Snderdiğiniı ya11 
çok uzun olduğu için neıredile
mecll, gazeteye gönderilecek yae 
zalar azami on aatın geçmemeli
dir efendim. 

• M. Silreyya Deye: 
- Allkanıza teşekkBr ederl1, 

mektubunuzda Yerdijiniz mali· 
mattan istifade edeıek tahkikat 
yaptırıyoruz efendim. 

Yen Neşrigat: 

Foto SUr•JY• - 19 •ncu au .. 
ham birçok reaımlerle llÜall olarak 
çudL GiJzel aalon mecmuaS1dır. 15 
kuru,tur. 

Mlhl Yol - ldel • Orll lııtlklAl 
fikrinin nafirl olan bu mecnıuanıD 

12 inci numaran ~ıkmqhr. LI•• mecmuaaı - Adana Er• 
kek Un•i tarafından 15 pnde bir 
çıkardır. lıio..ı, felaefe, edebiyat 
mecmu .. ıdır. lik uyıa 11' yaırılarfa 
çıkmııtır. 

AKIR - Trabzon rençler ırup• 
blmayealnde 15 gilnde bir ç kar. hml 
•• mesleki mecmuadır. 17 inci aa71• 
aında birçok reaim, pir, hikaye " 
makale •ardır. 

Halle Ewt - F.aldtelair Hal\t Evi 
tarafından ayda b.ir f karılır mecm .. 
adar. 4 Gncll aayııı Df'Ç!'edilmittir. 
lçiade tiirler, tvb yul yuılar, ed .. 
blyata ait fikirler, hiklye Ye daha 
kıymetli yazılar vardır. 

BrezllJ• - .Sabık Riyodöjaneryo 
elçlal Afi Bey Brezilyanın tarihi, al• 

1..ı, iktı•acli ve coj'rafi malumabna 
dair bir eser nepetmiftir. Satı~ yeri 
Şafak kit pbancaidir. 

Yerli Malı Oyuncakçı~ara 
lıtanbul Matbuat Cemiyctindena 
28 klaunusani 19.13 cumartesi 

rllnO verilecek olan Ma.boat balo•• 
için 07uneak ıiparit edilccetindea 
ye1U m•h oyunc11k ve aalre imal 
edenlerln Cemiyet .M.r~ulne milra
caatlara. 
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fHavadis B R Bu Resimdeki Hayvanı 
Bulabilir 
l\1isiniz? 

Bu resimleri dikkatle keaip 
ltlribirine yap ft rınız. Bunları ya• 
pıfbr•nca tan.dığmıı bir hayvan 
olduğunu g6rrcekılnlz. Bu belki 
de ıizin evde de Yardır. Yalnız 

keıerken kenarlarını bira• e•nİf 
bırakınız ki, diğer kıamı Ozeriae 
7apı9tırmak için için yer kalaıa. •• 

Dört 
Yaşında 

Bir 
Baloncu 

Bu k Uç ilk 
baloncuyu görll-
7or musunuz? bu 
~ocuk dört , .. 
tındadır Ye dil.a
yanın en küçllk 
baloacuıudur. 

Bu balonu 
ona babaıı yap
m11br. Balon o 
t•kilde yapılmış 
tır ki yalnız bir 
iki metre yllk• 
elir. Knçnk b .. 

loncu duvarlar
dan, ağaçlardan 
thyarak uçar 

Ye istediği yere 
iner. Onun bq· 
ka bir eğlence• 

al yol..tur. Sinemara sltmel. 
Top oyunu oynamaı. Oyunca.: 

ta da meraklı delildir. BUtllD 
aaeralca balonla uçmakbr. 

Birazda 

Muallim ç cuklann evde yap• 
t.kla ' hesap vazifelerini g3ıden 
r•çi<iyordu. D ~anın nı;.ısasıoa 
ıeldi. Doğanın kAğd: ! zt•rinde 
Jki de kuruş vard·. Mual!i.n lior<iu: 

- Bunl~r ne'/ •• 
- Ef~ndim, beıapta ika kurut 

nolc~an ç ktı. Cebimden tamam
ladım. 

-

-

I 

Muallimle Çocuk Arasında 
Mualliın - içinizde fil deriıl 

ıören var mı 1 
Çoculc - Ent efendim, ben 

g6rdüm. 

Muallim - Gcfrdtınma r•Y· 
rum? nerde? 

Çocuk - Filin th:erinde. 

Akıılı Çocuk 
Çocuk - Anne, bir parça ıiJ. 

gi kiğdı ~erirmiıin? yutacağım. 

Ann• - Ne yutacakmıaau? 
niye? 

Çocuk - Biras ml1reldcep 
yuttum da, içsin diye ••• 

Nasıl Söylenir? u esim de Saklanan Ke· 
Anad<>1uda toprak sahiplerin• d "J • R ı b • ı • M.. • • ? 

den biri oğlunu tah•il ıçın ı erı _.J u a ı j r ~sınız. 
1staobula 'önderdi. Çocuk 
uzun uman 1ıtanbulda okudu, 
memleketine dönmedi. Bir =tlln 
mekteple okurlılen, keneli çıftlik 
adamlarından birinin sıeldiiiui 
haber verdiler. Çocuk adam1 gö
rllnce: 

-Hayrota. oiyo geldin? dedi. 
aldıta ee•ap tuvdı: 
- Kediniz Gldn d• ... 
- Kedim 6ldllrn6? .• Niy•? za· 

vatlı hayYaııa ne oldu?. 
- Çok et yedi, bazimsi:dik· 

teD 6ldQ. 
- Çok etml yedi? bu kadar 

eti Dereden buldu?. 
- Sizin ıayalh at .nızıo eti.-
- At.nun etimi? ne, abm da-

mı lldO? 
- EYet zı•alla hayYaD yor .. 

gunluktaa Gidil. Çok ıu tqıdı, 
yoruldu. 

- Bu kadar çok aaı neye 
tqıda? 

- Erinitiıı yanııoııaı e6ndür· 
m•k için.. •• 

- Ne •Yimi:ı de mi yandı 1 
- EYet... Uıak. ıamdanları 

a&adlrmeyi unutmuı, eT, yandı •. 
- Şamdanlarmı... Niye pm• 

danla yatıyordu? 
- Babamzıa 61dUğ8 g~ee, 

ruhuna mumlar yakblar ••• 
- Ne, babam damı &ldU? Bu· 

nu niye h•pıioden evvel ı6yl .. 
m•dio? 

- Bu fena havadiai •İz• ya
••t yaYaf yermek için. .. 

?I ••• 

Muallim - Mithat Paıanın 
61Um0 hakkında ne biliyorıun? 

Çocuk - Bunda bilmiyecek 
ne yar?.. Her insan gibi kalbi 
durmuı, 16zlerini kapanııı öl

milttfir. 
Muallim - DahL •• Daha .•. 
Çocuk - Bundan öteaine 

sual me14ikeleri karııır ••• 
-......,;;;;; - - -=»=::::::::» 

Aç gözlü Kız 
Dayı - l~te ıana blr kurut 

Stııan. Şimdi rQl bakayım! •• 
SOzan - Binbir kur ancalr 

1ıınwserim, dayı. 
Bir Tesadüf 

Maymun tlanım - Köpeti•l· 
ıl ıezmiyeml ı&tllrllyonunus? 

Çocuk - Ha1ır, o beni ıea· 
mly• 16tnrilyor. 

Domuz. ka. ele, kurbağa, sincap, tavıan, nç fare bir alin birl•t· 
miıler bir ziyafet yapmıılar. Bu ıiyafeto iJd do kedi daYetli lmif,. 
Kediler plmif. fakat bay•anlardan hiçbiri, geldikleri halde kedileri 
raremiyorlar. Eğer ıis kedilerin nerde olduğunu g6rftr, yerlerinl 
çizeneoiz meseleyi halletmif olursunuz... Bu bilmeceyi dofnı ball .. 
denlerden yUı kiıiye 5!llıel hediyeler Yerilecektir. 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer Adet MUrekkepll Ka
lem AIL- caklar. 

Boyoğlu Jan Dark kıı mıktıbl 

oo nen aınıttan 26 lfuaızeı De"it' 
ı~tılnbul liseııi orta kısım birinci sı· 
ruftan 6~2 Hayrettin, lııtanbul kız 

orta mehtebl üçUııoU ıınıftı"ı 199 
N. Feride, Davutpa9a ortarnektebl 
ikinci fltnıftan 9J Fahri, Kabıtaı er
kek liserıi talebesinden 1\8'1 Fe•it. 
letanbul kıı ortamektebi taleb11lnd•D 
124 Nimet, Şitli Eu-Yerp&fa mektebi 
talol>eıı'nden Nedret, lsranbul kız or• 
tamoktcbl ftdncl ııınıftan 24' Beria, 
Cunıburlyet ortamcktebl üçüncü ıınıl 
taleberıi.nden 6:i Lemln, İstanbul kıı 

ortamektebl talebesinden S71 Hikmet 
ll&nım ve Beyler. 

Birer Adet AlbUm Alacaklar. 

Adııpa~l\rı ortamektep biri ıı el sınıf 
talebe11ir.den 169 Sabriye, lııtanbul 

ıuı ortamektebl talebesinden 231 11.ıy• 

rUnniııa Darıcada topçu 82 al~y ikin· 
ol tapur kumandanı binbqı MUnlr Bey 
kısı Nermin, Samatyada pamukçu so· 
kağındl numara 57 Semiha KAıım, 
lstanbul Ttlrk llaeal talebesinden 66 
Neuhot, Ankara kız füeıııl birinci ıu· 
ntf talebesinden :?39 Adnan Ayte. 
Salibll avukat Hayri Bey ktıs Muaızcz, 
Konya ukerf ortamektebi ıekizıncl 

11nıftan 48:h~ O.sınan Ata, Sına kız 

ortaırıokttıbt birinoi ıınıf taleb0ıılnden 
rs z ynet, letaııbu] kıı ortamektebi 
taloheııindon 225 ?ıHJzeyyen Hanım 

n Ueyı,,r 

Blror Adet Dolrn• Kurfun 
Ka,eml A1act1klar. 

letaı1 bul ktı liseeJ talebeelnd&D 
189 AHye, letaubııl 12 inci mektep 
OçUoeU tnuıf talebJsioden t79 Naci, 
Galatasaray lisesi t:ı.lelıesinden 60 MU· 
nür, Yedlkulcde kuyulubakknl soka· 
ğında 18 numarada ıtuııtab., lstanbul 
ktı orLv.m~ktebi ücflncO 11n:ftan 197 
.Melahat Fahriye, Çarıamba US inci 
me~top lkiuci srnıftan 6~8 Hüıniyt, 

D&vutp·ıı• ortaruektebt talebesinden 
11:3 A\I, lııt.ı&nbul Pertevnlyal liteıl 
talehcsinden 838 M·,hınet, Ortaı.:öy 
i?9 uncu Jlkm&'tt tep tıeıincl 11111~ tale· 

1 GARiP ŞEY~ER 

Artistlerin 
Cesareti 

1 

Sinema pnden ıüne cambaz. 
lak Y• ce1arel mektebi halioe 
ıeJiyor. Me,hur artiıt Harriy Piel 
tehlikeli oyunlarda ihtis11 sahi
bidir. Bu reaim Holivut'ta tel 
üzerinde biıildetle aezerken aho
mıtbr. 

beainden ısa Hasan Fehmi, lıtanbul 
4' tlııcU mektep dördOncll ııntftan 

U?4 Mehmet Hılmi Bey ve Hanımlar 

Birer Adet HU.Aya Kitabı 
Alacaklar. 

latan bul kıı orta mektebi taleb~;a
den 0:?8 .S.:!&b•t, Kaynrl Cumhuriyet 

ınekt.ol bcttııc: ıırı.f t.alebeıindo:ı 62 
Arif Jıfouıd ub, lımlr erkıu. muallim 
mektebi tatbikat dör( Oncu srnıf lG 
Cı1 rıgh, Salihli poıtahane karımndı 

tathcı Adem Bey ve Baı.l\mh.r 

t - B g.l.a ç.emour 
oyıuyncaqı.n 

2 - Aıı, 
•••nıyorum· 

ko,ar~en 1 3 - Aman Allah, p .. 
kellerin birini kaldırı .. 
rtm, öteki dUt•r ... 

4 - A.. Paketlerini 
benim çemberim• b•i· 
uyw. 

5 - 1 şte çemberin 
l9ln on tuırı.ıf••• 

8 - l :• t• m r•ul 
çam!Jeır •ldım. ft•n• et• 
b•f tııu.r\lt ka'l:•ndem·., 
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Haftada iki Defa Spor 
SPOR -----

Pertemlıe n Cumarteai Ghleri 
Çlkaa Spor Sayfalanmısı 

OkuYUnuı .•• 
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Avrupa Spor Alemin-de Neler Oluyor 

Avusturya Milli Takımının Gelmesine 
Federasyonumuz Razı Oldu 

Areenal t.kımının mOdatll J•ralandılı zaman böyle muntazam lllr haeta bakıct tertlbetlle k•khrıldı 

Avusturya 
Milli Takımı 
Gelecek Mi? 

lngiliz Milll takımı ile çok 
ıerefli bir maç yapan Avusturya 
Milll takımınm en kuvvetli kad
roıile lstanbula getirtilmesi için 
Avusturya futbol dlktatöril.oe 
müracaat yapılmııtır. Hugo Maz
ael'in çok Hvdiği bir Türk doılu 
taraf .odan yap:lan bu davetin 
ltabul edileceği zannedilmektedir. 

Avusturya Miili takımımn ilk
baharda ıehrimiz:i ziyareti için 
bir taraftan Maızel nezdinde ta
•assutta bulunan zat diğer taraf
tan da futbol federasyonunun bu 
temas hakkındaki noktai nazarını 
iğrenmek llzere müracaat el· 
miştir. 

Futbol F cd~raayoou Rciıi 
Hamdi Emin Bey: "Avusturya! lar 
İibi futbol üstat'ar nm tehrimizi 
ziyaretlerini halka en g Uzel bir 
futbol nllmunesi göstermek, ayni 
aamaoda oyuncularımmn istifa
desini temin etmek itibarile pek 
muvafık göreceğini hususi surette 
bildirmiştir. 

Maamaf.h Avusturyalılardan 
henllz muvafakat Ct>vabı .:elme~ 
diğinden müsaadesinin ahnmaaı 
için federeayonuuıuza reıml mll
racaatta bulunulmannşhr. Muva
fakat cevabı geldiği takdirde 
federasyonun muvafık bir karar 
•ereceği Hamdi Beyin bu husus· 
taki hususi ıurette söylediği söz
lerden belit olmuştur. 

Almanya .. f raıısa Maçı 
Almanlarla Fraosııların yapa· 

cajı milJ1 maç için Berlıo'de 
timdiden hazırlıklar baı'amııtır. 
Alman Federasyonu Fransız milli 

Avusturyalılar Mı_u_a_z_z_a_m ___ _ 

Şaşırıp Servet 
Kaldılar Ne Oldu? 

İngiliz milli takımilc çarpıtmak 
nzere Londraya giden Avusturya· 
lalar memleketlerine avdetlerinde 
lngilterede gördtıkleri kulOpler 
hakkında bazı beyanatta bulun
muılardır. 

Avusturya oyuncularımn ekacriıi 
Londradaki Araenal kulllbtıno 
girdikleri vakit hayretlerini aak
hyamamıılardır. Avuıturya •yun· 
cular nm ıöylediklerine nazaran 
dlınyanın hiç bir futbol kulUbU 
Arsenal'ın malik olduğu tertibata 
sahip değildir. Bilhasaa oyuncu• 
ların tedavl dairesi tatdacak 
kadar mllkemmeldir. Muhtelif 
elektrikli masaj cihazlarını, ront• 
ken makinelerini ziya projektör
lerini ihtiva eden bu daire aya• 
rında baıka memleketlerde has• 
tane bulmak bile mOıkW oldu .. 
ğunu Avuıturya· futbolcuları orayı 

ziyaretlerinde görmtıılerdir. 
Arsenal oyuncularından sakat

lananların aahadan hastaneye 
nakilleri için olan tertibat ta 
fevkal&dedir. Geçende Londrada 
maç yapan Fransız futbolcuları da 
sedyelerin ve ıedyecilerin bir 
aaniye içinde aakatlanan oyuncu-. 
lan kaldırıp ilk tedaviyi J&pbk· 
tan ıonra kulObUn tedavi aalo
nıına aevketmelerinl gördllklerl 
vakit Avusturyalılar sribi tBfırJp 
kal mı şiardır. 

Bu havadisleri okuduktan 
ıonra bizim çöplOğe benziyen 
Takıim sahasım hatırlıyarak iÇimiı 
eı:dads. 

Atman.yada Profesyonellik 
Cenubi Almanya•d·a futbol 

Bundan -beı aene enell bok
ıörler arasında en bDylk ıahreti 
olanlardan Fransız bokıörfl 
Karpantiyenin btıtDn parabnoı 
bitirdikten ıonra geçinmek tızere 
danı yapmlya baıladığı haber 
verilmektedir. 

F ranıız bokıörtl harbı umumf.. 
den 10nra yapbğı maçlar vo 
sr6sterlı bokılarile 12 milyon 
kazanmııtı. Gazetelerin Yerdiği 
haberlere nazaran bu mtıhim 
ıerveti iki ıeoe içinde tamamen 
bitiren oıki boksör timdi danı 
yapmaya mecbur kalmııtır. 

1 
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Yarınki Maçın Ehemmiyeti 

F enerbahçe Takımında 
Tadilat Yapılacakmış 

Yana Uk ••~arıaın en mQ.. 
hlm Y• en beyeculı11 olan 
Beıiktat-F enerbabçe mllıabakaıı 
Taksimde cereyan ecledcektir. 
Bu maçm latanbul 1ampl7onlağu 
mtıaabakalarında ne kadar ebem-
miyotli bir mevkii olduğunu lza .. 
ha lllzum yok~r. Galatuarayı 
(0-3) yenerek Fenerbabçenin 
yeğine rakibi meYkiine ıeçen 
Befiktafhlar ya•&f yavaf k6klet" 
miye bqlayan ıöbretlerini bir 
kat daha ubrmak için yanold 
maçı da mutlaka kuanmak u-

. mile aahaya çıkacaklard1r. 8mia 
mukabil F enerbahçeliler do ga-
libiyetlerini bekleyen binlerce 
taraftarlarını mUteeair etmemek 
ve en tehlikeli rakipleri olan 
Beıiktaflalann kendi mevkilerini 
de almamaları için ellerinden gel
diği kadar mOkemmel oynamaya 
çahıacaklardır. 

Adeta eaklden yapılan Galata 
aaray • F enerbahço maçlan fibi 
lddiah bir ıekil alan bu Beşiktaş· 
F enerbahçe maçının neticesini 
bugtınden keatlrmek çok gtlçHlr ı 

Uı maçlannın ilk haftalarinda 
yapılan maçlardaki galibiyetlere 
bakılınca, Beıiktqhların Fener
Jilerden daha gOç bir imtihan 
geçirdikleri ve muvaffak oldukları 
g&rtılor. 

Filhakika Fenerbabçenin yalnıa 
Beykozu kazanmaıına mukabil 
Bepktq Boykozu ve Galataaarayı 
yenmiştir. Tahminimizi kazanalan 
maç adedine sröre ytırtlttüğümilz 
zaman, Beılktaıın daha fazla 
galibiyet ihtimali olduğunu görll-
yoruz. Halbuki ortada bir de her 
iki kulnbtın yendiği Beykoz takımı 
•ardır. Evvelki hafta Fenerbabçe
nin beı golle yendiği Beykozu, 
geçen hafta Beıiktaılılar Gç 
golle mağlilp ettiler. Şu halde 
Beykoz maçını 6lçfl olarak 
kabul ederaek, gol çıkarmak ka
biliyetinde F enerbahçolilerin faik 
olduklarını kabul etmemiz lAzım
dar. 

Maamafib futbol maçlarmda 

bir oyunun diteriae hiç benQıt 
mediti muhakkaktır. Bu itibarla 
yapı1mamıf bir maçın tahmini, 
yapılmıı dijer maçlara kıyaala 
bulmak pek doiru olama. Etw 
bO iJd kulOp ıimdiyo kadar •Jl'I 
ayrı rakiplerle bet on maç yapa 
mıı olHydı, ahnan neticelere 
göre, takımların hakiki tahmiD
Jerini buaplamak mOmkOn oJi. 
bilirdi. Şimdiye kadar bilinea 
•azlyet bayle karanlık bir halde 
lkea en dofru manaıı ola
rak iki takım oyuncular.nın eıki 
kıymetleriıd tartmak makuldur. 

Bulfllnkll Beşiktaşın on bir 
oyuncWlu Ue bagtlnkft FenerbaJa. 
çenln onblr oyuncusunun umumi 
kıymetleri bir terazide tartıl .. 
biJte, F eaerlilerin gol çıkarmak 
faikiyetlerlne mukabil Beşiktapı 
hlarm beraberlik bassalarıma 
daha ytıkaek olduğu görtilUrd&. 
Evvelce Bqiktaı iyi oynadıfı 
halde gol yapamazdı. 

Bu 1eneki Beşiktaş bu eksi
tini de tamamlamıı vaıiyettedfr. 

Haber aldığımıza göre, B .. 
ılktqın çok tehlikeli bir rakip 
olduğunu kabul eden F enerball
çeliler yarınki takımlaranda ehem
miyetli tadilat yapmaya karlU 
vermiılerdir. Bu m·eyanda birkaç 
aydan beri muavin batt. oda oyn14 
yaa Fikret'in hücum hattına ah• 
maaı ve bu ıuretlc takımm gol 
çıkarma kabiliyetinin artt11 ılma11 
dtııOnülmektedir. Fikretin ileri 
geçmeıile muavin hattmda huıl 
olacak boıluğun da Omit edilmk 
yen eıki bir Fener futbolcuılle 
doldurulacağı ıöylenmekte<lir. 

iki tarafJn bu milcadele haaar
lıia cuma 1rllnktı maçın adam
alullı ııkı cereyan edeceğini a-a ... 
teriyor. 

Biz tahmini pek gtlç olan bu 
maçta her iki takımın aon vazi
yetlerini auarı itibara alarak 
aalibiyet taliini mlisavi addetı. 
mekteyiL Onun ıçindir ki oyae 
nun ilk on bet dakikas·nda al• 
temini rakibine kabul ettirebilen 
taraf galip çıkacaktlr, diyebiliriıs.. 

tak mını fev!,alAde bir ıurette 
latikbale karar vermi~tir. Maç 
ıubat ayında icra edilecektir. 

profesyonelUği resmen baflamıı· 
tır. Bugllne dadar amatör kalan 
Almanlardan bir kıımı cenubi 
Almanya mmlakaıındalci bu cere
y.,na hiddet etmektedir. 

8on zamanda Avrupa kadınları arasında bizim ••ki mahaUe oyunlarımızdan (Birdirbire) karfl 
r•lib•I bafl•m••lır. Bunun ••b•bl Alman doktorlartnm kadın vocutları için llu orunu harareti• 
tavalye •tm•larldlr. Bu realm birdir bir OJUDUftUll ne kadar MVe91e reptldıltnl gBalert..-r. 

,. .. 



jlWermek için ( Talaa Pft
lik ) llllllndekl filhadea ....... 
..- lbıauht. !la ftllmae Wr 

kır• ftnluı. Ilı• Wr 
.-m. Derlirea ·~~ Wı
ı;pt maballiade bir çiftçi araba-

• ,. 

_,...... ............ .. 
... nrchr. Fakat tlru .. ldld-
6 " obdar hlılk Wr •'atle 
ıelir ld tam •·-•ela --'-'•• 
atla1abll .. k lçia bl,lk ltlr l9luk 
bnLlılc U..Lr. 

• T,nba Pftllk • film p~ 
rUditl akit. ........... telalikeıl 
1akmdaa ,kl,ar " eo ••• ,. 
iku edi7orda. Hatta trM ~ 
bir el• ._.., • .,, .... ta. .... .. 
•• o ...... • ... .. C... ........ ~ .• , .. ....... 
erab.,a ~rparak ~ııacalcb. 

Nihayet tren harekete pi& 
Herli:• heyeen lçlade fdL 81,11& 
bir dratle u.aı,. -.o• 
Jpnt ...... • .......... 
: Coa. blll araba11111 lnriade 
cluıuyordu. Herkeal bir de ... 
almıştL Cehennemi bir dtatle 
iıer:iyen tren tam araba1a do
kundap 11rada Cou Jerlada 
firlacb •• mllhit bir ...... ti de 
ele arkumclu araba parplaacla. 

Di;er bir ftk'a pclur ı 
con ew1 bir elit..- telalik• 

adamı Ue • • • • 61miai p~oı
larda. BanUD laml de Coai S-k
lerclL Coal bir pt,u_.. De 
mltlait Mrı:•- ~ 
Ba tel ancil rr aclam •i*!alam 
tap7abilecek bnette idi. Falrat 
1- ba arada Coai,t lbDrllk 
tatta. Ökdrih lbarmeı haul' 
olacak ıan nb ile telin kopup 
ConiıWa uçuıuma ~nrlanma11 

Ü..- ..., .,.,. ..ur. 
O da tattu. Fakat Coal'Dln eH 
terli leli n ka111orda. Napr 
aw, arkadqanı ··~ndu , .. 
katada " filim çenilclL it bittik• 
tea IODfa Billy'in aftCGllCla bir 
tatam uç kalmtfb. 

Haftanın Filimleri 

' ....................................... .. 
Gr• Q.,.._ •• _ •·ta H•rtll .. W•••• falhalerl uannda eott-a.ar,.. ,· a. .. 11 .. 1 .. n D••n •lo~• tletUll• .. fili•• 

...... ,.... ••ftffıttılr• ta• ..... '4 r&UIJ'or. Hliftaeıa ..... 
lllliler& ..,.. .. ala .,.. ••• traı•tlaatlil " Art ır~te pterU.. 
• Delltl•.fa ••19 -: rJJlinlerla( de llll~I .aebnr..tı. Glorya ılaema•l t.t1 biftj 
41iltar UJ•• H·ra aa • Gllwt prealt • lımt .. delal f&la•Mn ... IRfttetlr. 
Aut "'•••ada ....... llll ...... ....... :-t.rJI ile Lo .rıa • 1'afettl • • ......... ....... ,. 

Beyaz 
------------------
Yüzlerce ocu , Holivut'ta 
Aramakla Meşgu d 

·-··kici* ,...... ..... , rllea elaemmt,et ... sestik~ 
.....,.. ŞimcB - ...... .... 
lercle ea yllkMk ,........_ ,.. 
DIDda birer ele kici* Jdcb ... 
rllyon& Kampanyalar, ,.m ~ 
Yirdiklerl fiUmlercle ~ Jllcb 
lara rol Yerilmal lau1111UDda çok 
clikkatJa claYnlUYGrlar. 

jWlerl. .............. 
.., ..... tt.1 •• alllDf taygp. 
lan k...-la daha fazla ... 
ahyorlar. Ba nokta11 pk IJI 
kavra1a lmmpaayalarda ~ 
yıldız olarak J•lmz Celd Kapm 
tam1or " 1eYiyorclalr. Fabt 
fimdl le deilftl. Baıtm HoHnt 
,... .. ~;.ı-.-.a ...... 
............ ldi,or1ar ....... 
na 1Pt8 bitdalcta olanlar, ... 
..... ...,-., .. pmber ~ 
*- kltlkl• clohadar. e. kl
clk ,...... Ubmcla artletllk 
bhmJetl.dtuanclaa plc ......... 
1 ....... ela •arclar. Banlar ba 
•pde clalla tlmcliden milyoner 
........ M...ıt ....... Ho
lı ... - ........ ,. ~ 
,.._ Celd Kapa.rdlr. Ba ltaeak-
• Jlldil .,_claıi flHm ce*l1or 
" ili .......... , ..... 11 ..... 
,.. .. G. M. 1ca .. ,.., ..... . 
klclk pdı·•- ela ...... wl 
Wnde Jllla pwrme~ n lna 
llllr'• - ,... .. lcntle ................ D.n,......._ ...... Dld .... ,... ....... ..,.. .. ... 
••• ,.. ...... alta ,... ... ..... 

tııia '*"" ,..... ...... Dltıila'ill 
•s..V..a...ftl.ı.tle ..... 
18' ~· Fakat .a,... 
p..- ltldyolarmda cahfaa 
..,.. u..n b ........ .,.. 
tat ,.artacak •nnaffaldyetler 

1~. Ba ldıç8k clelikaah 
• .a- rollerde latat ...._... 
de .-.ffaldyet glateİ'mif, her
kell laaiyrette barakanıtar. itte 
lna aapdedlr ki ~ Rober 
pcll mepur yıl~dar kadar 
....... clir Y11M Franaacla J•lit•• 
klclk Jlldaıdardan nldz JAflD9 

claki Emil de ..... ~-
blar.•••lut aruında .. ""1 ka-

..................... ! ... 

.... il ,... ........ 
...... Lla• 

........-. Ameılba ......... ......................... 

... .... ...... ..o.. 

.......,. fok prip bir •d1et .............. 
.... ieit• ....... blr

Pia CCQklanm kaptıldan ılbl 
Holnt'a tltmlfl•, ,.....,,.. 
........ etmek .... ampu1alara 

_...,. Mtlam ...... ar. 
.., -- ı'• clidea artflt 

u•setl Olarak atacl,olara yeri ... 
....... dlr. 

Bir Millet 
Uyanıyor 

Ue ek •• El'"amn .......... 
ıördiitl nibı • B r mUlel "J8D•JOr• 
funa• An do u'nun muhtelif t•Wr ... 
riade de r f!rilmre '-flaa .. ıtll'. 
Gele• haberlere Nl.ı ll'M '-• f ı..
Aaa.tol•' Ja ıöree ti raib•t l.tu
lnıl'.ıak ne faık olacaatbr. 

lpekıı k•r~•tltt•• •••lekett.ı.•e 
Japtlklan lk acı filme .. l nff& .. &mit 
1 ......_ Paket ,W.nı.t.ti .. 
Mala ...... Mil ......... 

'En'!!!!!..-m!Y.!l!!le_n_l_ ...... __ 

Filmler 
Ve Hadiseler il.... ,.tclaılardaa K.W 
DarflJ O. .-.raf ten& Ju Ki.
para 1-' Wr prlnb filim p .. 
~- •Senin için bir prla. 

... filim ,.. .. 
lllteoeldlr • 

.. ..... -~ratorip. 
.... ... 1al bqlmn Lir fiUmcle 
... rollll'i PIJer Ttefea ile F ..
m t....O etmektedir • 

• Bir mlcldet enel hatlan• 
O- IClfot ...,. • mllhba ... 
... .,. ikmal edllmittfr. 

lf. Glsel Jllclıslarclaa Kate foa 
Nail tok W.Uk• bir kaaa _..... 
....... Gelea luaberlere ılre ita 
.. .... im ........ bia mlfldlat 
ile kartalmaflltr. Kazadan 80lll'a 
• ...,.,. ,.bnlaa Kate fiiltdl 
a.cU .._. iatirabat et ...... 
tecllr. 

Jf- GW Alma ,.Jdm Bri .. 
Helme bdlaç lçia iki teklif .,.. 
pdmıfbr. Glael ,.tela bu tekllf. 
leri derltal nddetmiftlr. 

Jf. ~ tarlbl eserler yaua 
IDtllbar Alman mnbarrirl Eİlll 
LaclYiı 80ll umaularda iti ... 
aema _...,ocalujwia cllkmlttlr. 
Ladwiı ilk eaıer olarak Almaa 
mmikişin .. BethOftD'"m haya 
ait bir tenaryo haarla ...... 
Ba • ..,. ftlm• aluıd kt• ._... 
Lnd•iı birkac tarihi ......,. U. 
.. yaz caldar. 

Jf. "0ç lillhforlar .. lmniachld 
•anaf tuibl ,...... Mili m.. 
al adajım eYvelce haber nnali
tlk. Pw .. inalan bu baftadllİa 
itibar• ba 7em fDiDI ileteradje 
-bqla~. 

Garp Cephesine 
Karşı 



-----·-----------------------------. ıSON F~'l A J "9 IJtUU .. te,gUI Wltla 
,enclerl" kalp Wt ..., 1'1erinık CD au11~mt cfftrt 
•rhfıdsr. Alleeıff, 4-tlano ... M>yli~ .. llğl i.ıı 

•ek tfertlerlalıli tla•1wıte1u1• 1ııaan. Haaıa• 

teyn 1• ber clalsl &Gtaada n1• buut •Ü• 
lwtll• _..., ...... Haıd91kyft91tı ,.iri ..... Wrç• 
fettçjet4 ...,... •ltlstlle,cl• lu&rtan,.,. 

K A.D 1 
Derilerinizi He11Unt.!lze,- Yazını• -

t ~ · Etekle Giyilecek 
Sekiz Bluz 

Bu •ene etelr 
~o bnfilz mod .. 
foktur. Fakat laer 
bulUze bir etek yap-

uk pahalıya mal 
olur. Bir etekle •~ 
kiz muhtelif tuyalet 
deiiıtirebiJininiz. Aı•iıda g&e-1 
terdiğimiı modeller fU auretle 
u:ydana getirilebilir: 

1 - ipekli organtindea bulDz: 
Kollarm kenarları neronrle ıuı .. 
lenmiıtir. Kollar kUçllk dolan
lardondır. Göğtıateld dntnm 
bulnzl beraber kesilmiıtir. 

ı - BuJn:r; pileli iki ~apraı
dan ibarettir. Kı Har kısadır. 
Beldeki püğOm bulll:EOn içinden 
çıkmaktadır. 

3 - Kırmızı kadif6den küçUI< 
pelerin: Peleriniu ı traf. siyah 
tilki kfü l<ile süslenmiştir. Göğü .. 
teki diinüın kadifcc'endir. 
-== 

ı~ 

, 

4 - BulDa 
pembe tifondan-

dır, dırapelldir. (). 
mmlardald parçalar 
eteğin kumaıından 
bir utel albl keıil-

miftir. 
ll - Etek belden yukan 

ı&ta• kadar yUkaeltilmiıtir. Ön
den parçala •• klottur. Bulllı 
pembe jorjetdir, etrafa beyu 
knrkle anılenmiftir. 

6 - Krep aatendea ıimono 
biçimi bulOz: Kolları d6trijle 
atıalenmiftir. 

1 - Çapraı ıiyah dantel-
den bulUıı Çaprazlar arkadan 
dDillmlenmektedir. OmuZlar dır .. 
pedir. Gq.snnde larmw bir sılll 
Yardır. 

8 - Y eıil kadifeden bolero: 
Kollu japone ve gimono kollan 
gibi boldur, Boleronun iki ucu 
arkada düğümlenmektedir. 

Kadın Baloya Giderken 
J sıl Hazırlanmalı? 

Ilnloya giderken bir kadın 
çin bu· ilk baııı Jıkla _. ihtiyaç 
vardır. 1 !er şeyden evvel cildin 
gUıel igini temin etmek. Bunun 
ıçm \',· cudunuı.u yan ya kadar 
kolony<ı l ı su ve sUnt erle uğuştu
ruİrn:ı:. K ı n.ldarımıa ve boynunu
:r.a bilh ıı>sa itina ediniı.. Badehu 
) üzlinüıı: viıcu·Junuz beyaz krem 
aUrtinüz.. Kremin Uı.e .. ine pudra• 
mıı sürebfürsiniz. Eğer burnunuz 
kızarırsa buna mAni olmak için 
bu .muıa kalın bir krem t ba
ka ınm üzerine iki Uç defa pud
ra ~etiriniz. 

Kirpiklerinize ıekil vermek 
için evveli hafif zeytinyai i 1e 
yumuşatın11 ve fırça ile biribirin
den aymp yukarı} a kıY•nnız. 
Dudaklarımıa gayet açık kırmızı 
Ur On Uz. 

Koli. r n ı a biraz itinaya 
ihtiyacı vardır. Kol! ra da bir 
nıiktar krem sUrdiikten ı nra 
üıeriuı pudral~yın z. Tırnnkl .. t .
mıı efüic;enizı'l re •ıginc göre 
pemb , 1 rmızı vey s.ırı bo~·a
yımz. Dirsckln krem ve ı udrayı 
tutm L B.u St beple bu sene dir· 
delere bilez: ' tokmak mo<!a a 

çıkmıştır. Rt:simdc gördüğlln5% 

l'bi bu bile1.ıkler lrnrdeli .. o 

portakal çiçeklerinden yapılmak• 
tad.r. Baı..ları bu bilrıikleri kürk• 
ten de yapmaktad:r. Şifon Yt 

dantelidan dn yapılabilir. Barı· 
)arı bunları yalnız kurdelilardan 
yapmaıda, nıendillc . iui burada 
saHamaktudır. Hu çiçeklerden 

boyu a ~erd.rn .ık yctpmak ta mo

dachr. Pari le saçi .. rd ku mızt gül 
takanlar du halolarda ekseriyet 

taşkil ediyorlar. Ei.ha sa aiyah 
saçlarda bu güller gayet zarif 
bir manzara tc-1kil e.uoektedirler. 

1 

Benekli 
VeAjorlu 
Çoraplar 

Geçen •enenin moduı dlb 
ipekli ye koyu renk çoraplardı. 
Bu aene moda tam•men akıino 
d6nD1er. Koyu renk çoraplanu 
modua geçmiftir. Açık bej, et 
renıi çoraplar lnlu en çok kuı.. 
lamlan çoraplardır. Bundan baıka 
benekl~ jorlu, çizgili çoraplar 
da ekseriyeti te.ykil etmektedir. 
Fakat bunlar daha ziyade l('lkak 
elbiaelerile giyilmektedir. Balo 
tuvaletleri için yine dOz çorar:lar 
modndır. Bilhassa sinema artiıt .. 
leri bu çorapları çok kullanmak· 
tadırlar. Bu resim Joan March'ı 
benekli çoraplarile gaıtermekte• 
dir. Joan March'ıo fikrine g&re 
dDz kum1aflarla benekli çoraplar 
daha ıarif görülmekdedir. 

Ev Kadını 
Neler 

Bilmelidir? 
Sigalt Elbistt 
Yakalarını 
Nasıl 1'emizlt!nıell? 

Siyah elbiıclerio yakaları ça• 
buk kirlenir. Bunlan lemiılemelc 
için, yumuşaak bir kumaşı tuz 
ruhuna batırmalı, bununla yakayı 
ailmelidir. B dehu üıerino bir 
gazele ğıdJ da örterek UUiic

melidir. 

* Çocukların ÔksurüJiinü 
Azaltmak için 
Ne Yapmalı? • 

Çocuklarm 6ksUrüğUnO azalt
mak için, aık 11k sıcak tekerli 
ıu içiriniı. 

)#.. 

Saçlarınızın Yailünmaswa 
Nosıl Mani O'uraunuz? 

Saçlarmız10 yağl~nmaaıoa ma· 
nl olmak için, başınııı yıkayaca· 
tımı ıuyun lçeraioe bir miktar 
boralu ilive ediniz. Badehu çal
kalayacağını:1 ıuyun için• de bir 
limonun ıuyunu ıakınıL 

~ 
Yalı11 tavada 
Çatırdamasına Nasıl 
Mani Olmalı? 

Yağın tavad"' Çltırdayıp etrafa 
snçtaınasma mftnİ olmak için, yaiı 

ı ·ı koymazdan cvve tav ya aı. mu<• 
tarda tuz el:i ıiz. Yağı ta,•uya 
ko\'duktan sonra kızdığım anla
matk için, dum.muı mavi renk 
lma ıım bekleyiniz. Duman mavi· 

leştikten sonra yağ, istediğiniz 
maddeyi kıTartmak iç.in ba&ırlaa-
m.ı demektir. 

( SOll POTA l ~ ... P"t Wan 
alllradıw .._ •• .-.,.. ltw ..,._ ..... 
...... ,... •••tllrt .... 

$ı.d• .._.. lııall ... Wır •• ita.._ ..,.. 
faaa e1acal& "\w a1'ada t..tar b.& .... a\tlt· 

a..lllk .......... - ......... • •• .,. 
-- t.ttı,. ....................... - ...... 
el ft1M'I " Htre.,. 

iListikli Fi ile le Kendiniz 
De Ondüle Yapabilirsiniz 

Bu fileyi aiı kendiolı yapabl· 
llraiaiz. Baı nıu uyan bw fileyi 
alınız. Saçlarınıza ka~ ondi1le 

J•pmak lıtiyoraamz, ba11nı11n 
boyuna rCJre filenia OzerJae birer 
toplu iğne ile iıaret ediniz. Top
lu ipeleri koyduğllnuz yerlere 

lhtik ıerit geçiriniz. Filenin etra• 
fına da bir JAstik ferit sreçiriniz. 
Fileyi aıkmak için iki ucuna 
birer kurdeJA dikiniı. File hazır• 

!andıktan sonra 7apacağınız it 
aa,lermızı ıslatmaktır. Badehu 
tarakla saçlarınızı tanzim ediniz. 
OndOle olacak yerleri taraktan 
yllzllnilze doğru çıkannıı.. lkiud 

rea1mde ı&dilğilnUz sribi kurd .. 
liluı qağı doğru çek.inia n 

pnenizin altına bağlay1nıı, fileyi 
&atladıktan aonra arkaya kaçıp, 

ondUlelerin bozulmaııaa mani 
olmak için bir pabuç veya eldi

•en ç.ngeli ile 6nden ç.ldniz, 
on d•kika bu vaziyette durduk-
tan ıonra fileyi arkadan 6ne 
dofru çıkannız. Son reaimde 

1 

!ürdtıillnOı fiLI 1&çlanaıı bit 
nıasrafııs oadnle eclilmlf olur. 

Bebekler İçin Önlük 
Ve Gecelik! Çantası 

Bebeklerin boynuna takılacak 1 
olan 6nlOklerin dayanıkh bir ku-

-

mattan olmaıı 
mllreccabbr. Bu 
aebeple keten 
hepsinden el· 

Terişlidlr. Re- ' 
aimdo ıördO

ğUnOı model! 

pembe. mavi, 

yeıil keten nzerine ..... 
işliyebilirainiı. Ge- ~ 
rek 6n1Uklerdekl,~ P...-rr:.... ... 
gerek gecelik çan· · 
taaındaki modelleri 
arın ettiğiniz renk ipeklerle ifli· 

1 
ycbilirsiniı. lpeklerio Moline olması 

Ne Yemek 
ltalyan Usulü Tavşan 
TnYşam ltalyan uaulUnde pi· 

ıirmok için bir miktar makarna 
ile. rendelenmiı kaıar peynirine 
ihtiyaç Yar. Tavıana yumıayıncıya 
kadar kaynatıoız. Badehu etlerini 
kemiklerden ayınnıı Ye bunları 
ufalayımz. Parçalmr pek küçüle 
olmamaladır. Makarnayı tuzlu 
ıuda kaynattıktan •onra taYıana 
ilin ediniz. Yl1ı dirhem kapr 
peyniri rendeleyip Oıerhıe d6-
kOnllL Badehu yukanda tarif 
edilen terbiye ıibf bir terbiye 
piıiriniz. Bunuo n11fını tepıinin 
dibine dökilnllı. Ta~tanla ma• 
karnayı bımun Oıerlne d&ktOkten 
ıoımı terbiyenin diğer nııfım 
tav9anıo Uıerine dökUnllı. Fmna 
ulıo ı.. ................. ·-··········-······························ 
Yumurlaları 

Nasıl 1-Juşlamalı? 
Yumurtaları başlarken kabuk· 

lannın k ralma11ıoa mani olmak 
lçla. •uyu• içine bir ka11k airk• 
ili•• edinia. 

..-ccabbr. Bunlano bo} a 11 çık
.. ı ye rengi bozulmaz. 

Yapsam?. 
Terbiyeli Tavşan 

Ta•ıanı parçaladıktaa aonra 
ıoğuk ıuya koyup yarıuı saat 
bırakınız. Suyunu süıOp iyice 
kurulad.ktan aonra Uzerine tuz, 
biber, kimyon, diğer baharatı 
ekiniz. Bir mlldar maydanoz, 
dereotu. naneyi de içerisine uf .. 
layımı.. Bir tencerenin içerisine 
yağ koyduktan •onu taTfanlan 
içeriıioe koyunuz. pembe pembe 
lnıardıktan aonra, bir miktar 
ıu ile piıirhıiz. 

Dijer bir' kap ıçeriıine bir 
kaşık yağ, iki kqık un, bir knoık 
beykinı paYr koyup kııartıo ı, 
badehu ıGtl• pişiriniz. T erbiyeain 
içerisine bir miktar da tuı ilA•e 
ediniz. Koyu bir terbiye gibi 
p1,tikten aonr• tabata ahnmıt 
olan tav~an n üzerine dökUnüL 
Ayrıca bir kapta bir katık yat 
ile kırmıZJ biberi gayet aı bir 
zaman ateşten ıeçirimı.. Bu kı,.. 
mııı salçayı dı terbiyenin üzerine 
ıezdirini&. 
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Yedlbell Hrbere girer gfrmeı 
ceblııadn tabancamu çıkarıp ay
..... laOne koydu : 

- Beni trq edecebln, fakat 
JldmBn •1r yerini utan Re 
~becek olanan ba ta•anca De 
h,.ml patlabnm. 

Berber lfİDİ bitirdikten IOlll'a 

Y edibell tabwap 8JD8DID 
lalladen alda ı 

- N .. 1. dedi, tnf eclerlr• 
,1aım1 •-ek lhtimaff akLaa 
ıellp ~ lrorkmadm au ?. 

- Hiç korkmatt.m... Eter 
,e.ttnDzB bir parçaak kaece• 
elaayd11m, tabuca11 almanaa 
akit kalmada• Ultara De bo,. _ .... _,, ...... ....._.. 

Iİlll 
.. ., •"9hd• tel. DerclW 

do•tu N. Be,. anlatb. N. O., 
lılf Wr ,.,. ehemmiyet •ermlJ• 
•ır J•radıhıta idi: 

-Ald ........... ..... 
tl .... ld ............ ..-. 
•ada daima bir Klaef pdldlr. 
v alrti seliace doğar. 

M. Bey bu dze kwh ı 
- Ne ilA, denizin albnda da 

toprak yardar. Nihayet yine 
ayağım toprajr. dejer diye kal-
darıp kendini denize at-a L 

Haber Çocukta 
Kllçllk Naciye miaafire iltifat 

etti. 
- Beyefendi, üz ne tatlıaams. 
- Ya &yle mi?. De .. k beni 

•Yiyorsun. 
- Hem çok •eviyorum, ne 

bdar yeeem doyamıyorum. 
- Nami? yesem mi ~. 
- Eyet, .-.,. Jt ..... Wtlİll-

ıorclam. Biraz enel ıizin geldiif
aizl haber Yerdikleri uman b .. 
bamdan lfrendim. 

- BallcalNlta , ... ıelmlf. Şim
di brtw karflYa geçip uaderce 
etaracai&· Dedi. 

Ayalrnı Basmaror 
-1>111 ..... ~,. 

.. adam; .. daha --· .,.... .... , .......... ded=. 
- Bir daha odana ıelmecl 

mi? .. 
- Geleli; mefer akiden cam

ha•k ,..,......, gelirkea ysde 
.U.U. 1lril1orda. 

Hiflir Şey 
Bir bahri1eliye aordalar: 
- Nereferi ıeaclia? 
- Bahnalamer, Qa el.mi, 

OkJUoı clenizL. 
- Kimbilir aelor ........ 

llndlr? 
- Hiçhlr PJ ,armecllml. 

Tahtelbahirle 8eJY••at etmlttlm. 

_ .. - .......... '°' ........... -·-·- ....... .... - ......... llllrll_ .. ..... .... . ........ 

- Benllllle llan.,...rken .... 
im• alhdal llallllnlz• llaıurar
... nuz.. 

- ..... _ o tar- da 
... .. ıra JOl&l•mllll ............... 

Ayni Blya 
Genç lL yqh 

reuamı reelm .,., 

part•• eonıı .• 
-Bolar••rt

sel renk, h boJa• 

lan atnd•• alı
J018UU .,., .... 
m .. 

...... ı•no 
Baumaa uaa rya 
IUlll •oları na, 
bembeyu Jlslne 
1Dptınaı11 4ada't-

..... 
DEYiNCE 

51,Jerlm Wrer birer, 
cu. .. tak..,. ..... 
Bekle ... 11.,ar 1ide11 
Hele'* .... .,.. .... 

KJflr ... ....... 
Hiı ............. . 
Be• bar akmam pc ıtnl, 
A..- •rak cle1haee.. 

Aeap kimde kabahat, 
ettir ... bir tün rahat, 
.,... cehre •••t; 
E•d• kaltak cleyıaee.. •.. ,.. .. ,.~,.. 
Ka~~· laifbil ça, .. 
Dellaal l.ter alıp11; 
Yaaahp ak de1lace •• 

Ka•PJI o baıarlar, 
Darmadan dırdır darları 
BeJDI .. lwmn hrlar, ......... ...,.. ... ..... - Alo, 81e p11lulcı •lzmlal

nlzT. 8ugDn ..,..•rladlllm fapıo 
ilanın renll ..,_,. .ı•n.. Ya• 
tutllcl ....... 

Dram 
)(Qellif bet pv

delik bir dram il.. 
sırlayord•. Dert 
per de ı al tiyatro 
~ji örüne olradu .• 
rf'JİıDr ıordu: 

- Bitti m ? .. 
-Hyır, aııl 

91 ndi eıerla en 
ı ıtlbim yerine g I-

~u ~~W~,~~J!~i~~~---j;~~------~J katli baktıkta IOD• 

dık betinoi r rde
de Aıılın Olm i 
il ru, fakaı fakat 
nasıl ö dl re yimt 
diye düt ııüy rum. 

R jil6r da ba 
fazla abndemedf: 

ra oevap~eıdi: 

- llatimal ddn

le apl 7•4•• ba· 
nımefendil •• 

- ....... oocukW- - Aaisim bun-
- a...e ...... ..., aaaa edtel .8111J•-· elan kola7 ae Yar?. 
- Y -m •ıv•• llurru..,_ ....,,,. ..........,..,. ... ilk dön perJ .. yi 

inecek oku7ap dlalcüra n! .• 

1 
T~~· 

-t-. ··--------
• 

Klrdu 

lllpm k•daa llltedi, ıano• 
- Bir clakikaf. 
De,lp ıftti. bir dakika geçti. 

bet daktü seçti. mUfteri ... 
bmazl.cla: 

- Ganaa.. 
- Efendimi 
- Senden k&-claa latemiıtl& 
- Şimtl setiri1oram. 
- Ş.CU,. lradar aldaa ... 

nele idi.. 
- Me ,.,.,... efncllm • 

...ı ~ bafkalan da 
mlfterL .Ajalarmdu alacak .... 

IM.:J.C; ...... .,_ .... ..._ 
Aı .... 

Awa....__.... 
- K_._ 1Hr ta..- lamr

W.-. ~ pbceii-.. Hala .... ,.... .............. .. ,. . .,. ....,. ...... . 
M ...... da .,...- llldrcle iclla 
- ... .._ nr, .. tawp•lar 

.. .,.. hecerlbia u97an1ardrr 
W Wr iMi lrolllJca 9Walmazlar. 

F• Delil 
l..k bma San,. pk •verdi. 
- Sana seJecek blltla fell

ketler bana gelain elerdi, HDİll 
yerine ben kazaya ajr yayım, 
aenha yerine hen lauta olayım!. 

- Ya ben dal kalmam?. 
- SeaiD yerine bes kalayım!, 

Demif 
- Naci,. -d• •Jnhr ay

nı... cloira .... ıeldi. Boy
..... atdda. 

- S6ılae lnamnm bana da 
llylemiftL Kartıma ilk pkacak 
adam nekadar aptal olana ol
m ••la ,..,. .... demifti. 

Bauaıi' 
Klclk Halik ......... nna 

MlabJGHlm 
- Brnie Wr kır•ı:• claba 

.... ............ ... •• ., benaeria 
ki bablm itile bbıl a,..t edemez. 
bd.iad• llirl bir bbalm yapa
cak ola lamıimis oldajuaa 
ulayam& llsi.W INnl• cllYer •• ..... 

Bir tavuk plakLyorcha. Tnccar 
arkadq11n clikkade clWecli : 

- Mlkemmel Wr reklam .. 
- Tawk sıdaldam .. mı? 
- E•et, ,......rt. ipaL 

Telefaı 
- T.W. • t,I Wr fey .• 

lam pbacalı .a,&,ecetiai ıır 
ı.,w.n,or • 

- Ewıt fakat ............ kadın 
olmamak lsere. .. 

- ~ahate ... çıkırorau 
nuz? •• 

- Ew9t lllr Avrupa ••r•h811 
, ... ,, lllln•cellrn.. ,..... et• 
lim, DU eeıellal J•lll ..... c•el 
bir •ilence ıerln• •tmekıen 
d8ha ucuza m• •uıor .. 



ITTIBAT VE TBBABKI 
- Her lıaklcı mahfuzdur. - •••• ı 4•1"• ? •. 

................................ Na11l Y.,.tL ? .• 
Tt.frika No. 12 Nasıl Ôldi ? •• 

Ahmet Rıza B. Pariste Yazı Y ~zıyordu 
Abdülhamit Telişa Düştü 

Tam otuz gece, aabablara 
kadar ltne ile kuyu kaur ıibi 
taahih iflerile ujTatan ve bu zah
metli ite mukabil, ayda ancak 
ytız elli frank alan Ahmet Riu 
İley, blyle (yirmi d&t aaat yoral
•akla yazmıya muvaffak olduju) 
otuz beı aabr yazı için yine yh 
elll frank alınca, tabiidir ki bu 
iti daha kırla buldu. V • arbk 
(••mi• •• umana m&aulp ••v
•u• lar araau,ya kopldu. Bu mev· 
suları buen tamcbldarıadaa H

rtiyor, buaa da Kleaaanao k•ntll
aiıae IDaalil ecli7orclu... O .. ada 
Ahmet Riu BeJia (LajlWia} sil>l 
bir ıuete7e JUi 1uclaj1 l.ıu
bul' .. da,Wda. Derhal Abdol
bamide bir junaal takdim oluadu. 
Bunu• berine de (Aluaet Rm 
Beyia derhal latanbuJ'a avdetinha 
temini) hakkında (Paris Hfaretl 
Hniyeai) ne bir (irade) teblif 
ltuyuraldu... itte, Amet Riza Be
yin zeki ve fetaneti, bu andan 
itibaren bqlar. 

\ 

hrlat• 1111 defe Ahmat Rız• .. ,. 
netplıat Alemlne sokan m••hur 

bafwekll Klemenso 

IOl'Ulması hakl.:ında Paris Hfirl 
Eut P ... y• haber yolladı. Fakat.. 
Rıza Beyi ıefarethaneye celp ve 
iradeyi tebliğ eden aefir, onun 
tarafından ıu cevapla karıılaştı: 

olmaaı llzımıelea bu ifadede, 
en hakiki bir vatanperverlik 
meYcut ldL V • bunun da b6ylece 
telakki olunma11 lhamgelirdi. 
Fakat, bu ıöıler, bu şekilde 
kabul edilmedi. Evveli, Ahmet 
Rıza Beyin vaktlle Maarif itinden 
dolayı kalbinde belleditl kin ve 
ıayn bu ıuretle izhara baıladıj'ına 
•oma da kendi•ini Paria aokak· 
laranda aç ve aefil bırakan 
Abd&llaamitten arbk intikam 
atma,. huırlan~iuıa alkmedildL 
V • o tarihten itibaren, muhtelli 
ıa1eler takip eden muhtelif 
phalyetlerla ıözlerl de, Ahmet 
Rıza Beyin tızerine çevrildi. 

* O ıırada, Her ( Mu .. ) ya bir 
( F ırann ) halk eden Cenabıhak, 
damat Mahmut Paıa:ra (Meymon) 
iıminde entrikan bir adam 
muullat ettiti ribt Ahmet Rıza 
Beyin kartıaınada bir ( Yusuf 
Matran) çıkardı. Bu adam.. Hatırı 
aayıbr kurnazlardandı. 

( Arlıaıı .ar) 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Amerikada Gizli işler 
Gören Japon Casuslan 

( Battarafı 1 iııci sayfada 

Birlikte aparbmanı g6zden ge· 
çlrdiler. Botnn efJA, maruf bir 
mDeueden tedarik edilmiıti. 
Tomaa. evla umumi manzaraıın
dan da çok •emnun oldu. 

* Dora ile Amerika Bahriye 
Nezareti umumi kitibinin ilk 
otomobil gezintileri gayet resmi 
bir surette nihayet buldu. Bunu, 
bilbas1a Dora b6yle lstemiıti. 
Bu ıuretle sıenç Amerikalının 
kendiıine daha ziyade yakınlak 
göıterecejini zannediyordu. Fa
kat onun bu tahmini yanlıtb· 
Çllnk& Amerikah Doranın Hvi· 
yelinden çok yDk.ek bir adamdı. 
Binaenaleyh o da bu mlllikatan 
b6yle ruml bir tekilde netice
lenmesini iltemfttL Bu demek 
dejildi ki, o adamın bltla ml
auebetleri yalaıa kendi ıı .. 
mine meuap kadınlara mlD
haurdar. Fakat her Amerikalı 
gibi kafasanda muayyen pyler 
Yardı Ye meaell görOıtttğD lnun
ların apor aevmelerini, ıpordan 
anlamalanna İllerdi. Halbuki 
Doranın sporla allkaıı olmadık· 
tan bqka huıuıl mllnuebetle
rinde kendlıine bir vuı mabaaı 
veriyordu ki Amerikalının lıte 
bu botuna gitmiyordu. Çtınkll 
Dora için aık her pydi. Ameri· 
kalı iıe bunu, nihayet bir botça 
Yakit geçirmek weaileai addodl
y ordu. Buton bu mizaç ayrılıldarı, 

lenip bittikten ıonra birdenbire 
pancar gibi kızardı. Bir top aibi 
patladı. Ajzmdan çıkanı kulağa 
itltmiyordıı. Kadmı ahmaklıkla 
mı, aptaUıkla mı itham etmedi 1 
Bu derece baait bir iti yUrlteme
diğinden dolayl ona tilrlO 11fatlar 
mı Yermedi 1 Herıey, herıey lly
ledi. Daha da çok aöyliyecekti 
amma, Dora, a.len Lehiatanlı ve 
Cernoviçli olduğunu batarlacL. 
~depsizlik damarlan kabardı. 
Ağzındaa bir ılirU kDfDr ak•J• 
baıladı. Pia kokulu bir lliamdu 
ne taıarsa onlara benzer ı~yler •• 

Bu ı~zler, karııaandakl adamı 
put aibl dondurmuttu. Kadıa 
batırıyordu : 

- Artık yetİfİr. Senden ele, 
aenln çete arkadatlanadan da 
bıkbm. Haydi. defol büahm. BQ 
dllkkln bealmdir. Haaıi hakla 
buraya ıelip te bua çakıp7onaa. 
Çak, çık dlfUL 

Tomu, Mkikatte centilmen lıur 
Ju bir adamdı. Kadı•la koallfUrk• 
maaanın yanında duru bir dlftD 
Oz•rinde oturuyor, ılile de b ... 
tonunu tutuyordu. lçindea bu be
yinliz mabl6ku yola ıetirmek iP. 
ne yapabilece;inl dBfllallyor, fa
kat bir çare bulamıyordu. 

lhtiyata11 baıı liderle çileden 

Ahmet Rızı Bey, ( namı na
mti Hasreti Padiphl ) ye olarak 

• ( P aria aefiri kebiri ) tarafında 
kendiaine teblii olunaa bu ( ira
de ) deki telif Ye makaadıa ma· 
aaaını clerhal hiMetti. ( ffebDz 
alümu felHfiyedeld tetebbllatını 
ikmale muvaffak olamadıtıadan ) 
bahHderek: 

- Zatı phaneaia beni hatar
ladıldarnıa teıekkDr ederim. 
flmdilik hayatımı temin edecek 
kadar para k•zanablliyorum. Buna 
binaen biç bir 9eye ihtiyacım 
yok.. Nepiyah terketmek cihetine 
ıeHnce, bunu yapamam. ÇnnkD, 
deYlet ... milletimin buınaıko 
iüreaidk Jlzlnden maruz kalclaiı 
fellketi 16rllp le r6z yumamam. 
Zatı pbane, bu nefrİyattan muz
tM'lp oluyorlarsa, ( Memallld 
maluıuei fÜaae ) leri dahilind. 
ı.IAbat yap11nlar; halka aOkln Ye 
refalı temin buyuraanlar. 

4"1•w111-.ıliıllloiıl•M•---*,.___,,,~---~ııw..-ill!IM ıenç Amerikalayı Doradan uzak-

çakardıjı kadını mantık ile mu· 
hakeme He yola ıetlrmeala ma..
ldin olamıyacatım anlamııtı. Ôyle 
bir çare bulmak istiyordu ki, bir 

- Şimdilik burada kalmak 
l•ti1erum. 

Dedi •• l.taabula avdet et· 
medi. ı .. kla, apl umuda da 
koca Ydtla ..,.,_ ve ba1auu. 
Abdtlu...tdl tellp d ... eeek 
t1 .... cec1e Wr lnadnt ft bblHy•t• 
malik olclaiaa ehi aDCak O Ut

man ketfettl. V L. O ıhden iti
baren Jualaruua ( semin ve sa
mana •J- ) o1....... daha 
ziyade ehemmiyet verclL Bir 
mlddet mubtelif aoktalar tize
rinde dlalp dolqbktan •onra, 
nihayet mevzularını, Yıldız ıa
rayıaa kadaı ylkaeltti. 

Ataiı, yukarı bu maelde 

Edriyatik Meseleıi Dün
yayı Endiıeye Sevkediyor 

( B.ı9tarafı 1 ıııcl sayfada 

larıa bu nlmayiflere mukabele 
tarzlan Adiryatik bavalisioi, batta 
Avrupa afakını. bftyOk bir endi
f9Y• dlltlirmOştür. Bilbaua İtalya
da tahriklt ç karmak için Yugca· 
llYyayı öne aliren meçhul ellerin 
faaliyetinin, bir barut kokusile 
neticelenmesi düşllnceıi endiıelt:ri 
ar.tarmaktadır. 

MATA 
HARİ 

GRET A GARBO ve 
RAMON NOVARRO 

tarafından yaratılan b.u muazzam 
plafter bfttGn İstanbul hallunı 

MELEK ve ELHAMRA 
ainemalarsaa topluyor. 

Bu dHecede ıUzel bir film 
henllz eörftlmemi,tir. 

akpm saat 
21,30 da 

Oç Saat 
Operet: 3p. de 27 tabi• 
Yaun: (o,krt>ın Rotıt 

Beste iyen : 
Ceıııal l<e9ıt 

Umuma 
Umumun arı.uau a. 
ıerine Lir hafta da· 
ha temdit edi1mlttlr. 

Ru ı& 11111 .G ıııtı 

h t•ı•kt r. 
1) lll t ı ıııl •lı· 

Bu akşam G LOR Y A'da ı>üyuk GALA olarak 

GÜNEŞ PRENSİ 
Gar•• •ll•nceU •• STOLZ mU•lklll ........ . 

laıtardı. Halbuki bu hal Dorayı 
ıon derece mOteuir etmitti. 
Çtınkn o, Amerikahya kartı yapa
cajı rolleri, uzun geceler uyku
sunu feda etmek ıuretile bazır
lalDlfb, biyle bir aldbete dOfmek 
onu fena halde rencide ~lfti. 
Son defa ayrıldıkları vakit, bu 
ayrılığın ebedi olduğuna kanaat 
ıetirmlıti. O baıka bir defa 
ılrtltmek için 16nderdiii mek
tuba İM hiçbir cevap ıelmamifti, 
bu muvaffakiyetlİzllk lıeriae 
telefoaa unldı, tekrar mektup 
yazdı; fakat blHOa bu mlracaat
lardan hlçltir •tice çıkmadı. Şu 
halde birçok 11arvıar edilerek 
tuiı olunan Dora Grin moda 
mleueaeıi biçblr ite yarama• 
mı9ta. Bu dilılhaa Ye aairlerine 

vereceği beıap Dorayı çıldırtıyordu. 
l7te bir ıtln lğleden •onra 

mağazaya gelen Toma .. Dorayı 
böyle bir lıaleti ruhiye içinde 
buldu. Adamın içeri glrclitinl 
g6rDr ı&mez elindeki İfİ bıraktı, 
mağazanın arka tarafındaki blro 
kı•mına geçti. Bu ıeçiı .. aa11nda 
a6yliyec•klerini kararlqbrmış, ne
fe• almak için bir parça vakit 
bulmı ı~ur. Yalnız kaldıkları za• 
man, bOtlln olanı, biteni ulatta. 

T omu, kadının anlatbldarını 
battan bap ve bOyOk bir dik· 
katle dinledi ; o anlabrkea hi~ 
.., çıkarmada. Fakat hertey '6y-

anda, bu çılranhk tufanını dindir
sin. Bir ara suıturmak için kadam 
öldftrmeyi ••ya reblrlemeyl dl
tDndft. Fakat ikisini de derhal 
yapmak mtımklln dej'ildi. Zamana 
ma~~ ~ap,alerJa b'°\likirden 
de vazgeçti. 

Bu ıırada iki yumruiunu Hl· 
la7arak karf181na dikilen ve kea
dilial bu yumruldarlarla tehdit 
edea kadının yazfyetl. aldana fim-
tek aibl bir fikir ıetirclL • fikri 
tatbik etmek botuna fitmiyordu, 
fakat çaresiz kalmqb. Y eriacla 
fırlach Ye kenclı.tae yaldapa ka
cbnı, bot kalan •i elile mltlaif 
bir lille iaclirdi " 1apbpad• 
delqete dlferek tekrar yerlae 
oturdu, Yalİyetin alacala .. kH 
bekledi. 

Fakat. •• Girdi ki mabakemell 
clotru çakmııtar. CllakD ıllle,t 
JiJ• kadın, haykıra, lıa1kara 
ridip maıa üzerine kapanmlf Ye 
ailamı1a baflamııtı. Az aoara 
maaanın llzerinden bqıaı kalcla
rınca kenclWaln bedltahtlıiınclan, 
biçare •• klmaeıizlijinden balt
aetmiye bqlamıftı. Ba hal bayarb 
bir allmetti. Kadını yanına oturt· 
tu, t ... llı wercli Ye o alqam erini 
bir daha gladen ıeçlrdi, aonra 
V qinrtona hareket etti. 

(Arka11 nr) 

O zamana kadar benlb bu 
ıibi aepiyata ahf mamıı olan 
Abdlllbamit, Ahmet Raza Beyin 
bu vaziyeti brtı11nda ptaladı. 
Babuau ( iradei MDİJe ) ye raj
men onun avdet etmemeaiaden 
bnsbGtlD kutkulanda. Alimet Rıza 
Beyin bir lene eyvel ( maaı tah
ıiıl iıtlrhamile ) takdim ettiii 
iatidayı hatırlada. ( Netriyatı ter
ketmek Ye mtlahuaran tetkikata 
ilmiye ile iftiıal eylemek tartile 
mablJ• •• miktar paraya ihtiyaca 
oldupaaa ) Ahmet Rıza Beyden 

MiimeHilleri : LIANE HAID n WlLL Y FORST T H dise ç 
!\e,•e - ::'<'rılık - Zevk ve et ( I Ctl T ~p al ebesi Konaresinde i . ddı 

FOX Juraal'de bitin ha lhaslr dlaya ... wadlalerı re.,ii llalı•d• G_• 

~--.. Yarın uat il de tenzillth fiatlarla .. 4atine •----
.---...... BUGÜN BAŞLADI! 

BiR MİLLET UYANIYOR! 
Memleketteki va tarihteki mim kurtulu?Uft?uzun kısa fa at alevli bir destanıdır. 

~-.....--8 O Fi L M-----.... 
Y ediden yetmite kadar herkesin görmesi milli 

bir lüzum olan en büyük eserimizdir. 

-tet ALEMDAR Sinemasında 191-
Bugüp saat iki elen itibaren başlamıştır 1 

~-.. lacla"h&m olmamaaı içia yalaı.a b. 81me mahs• olmak kere mati11eter: 2·4-6 ı•ce a.ttl·IO .,.._.,. Ha aktadNan •o...,.Mtln lllr lnt.H 



22 K4nuunenel 

En Son Keşiflere Ve Tetkiklere Göre 

HAZRETİ YUSUF 
ve 

HAZRETİ MUSA 
Yazan: Ömer Rıza 

-22-

Alelade Bir Adam Olacak Ve Bir 
Esir Muamelesi Göreceksin 

Uıerli cevap vordi; 
- Hayır Osiriıin bunu yap

mıya henlb: kudreti yok ! 
Tabip ili ve etti : 
- firavun benüı ya.f:yor. Bu 

nöbet biraıdan geçer. Herku 
aavuııun \'C Firavun rahttt et•in. 

Herkcı gidiyordu. Y aln.z Seti, 
babaımm önünde diı ~ökttt, 
alnını öptl\, aoura ayrıldı. 

BU- ııaal ıonra Prenaeı Üıcrti 
bocaaı Preuı Seti'nin ) anma 
ıeldi ve anlattı: 

- Seti, Firavun hAIA yaşıyor, 

f akal tabip!ar Bahah olmadan 
aı~ceiini ıöyfüyorJar. v ıt.ktimiı 
•ar. Ben, icap eden yauyı yaz· 
dırdlpı, mühürlettim. V • bııa hamı 
hu~Un ıöylediğl sözlerden vaz
aeçirllitn. Sen de veliaht olarak 
kalıyorsun f 

- Öyle mi kancığım. Fal<at 
aekerat halindo elan bir adam 
bunları yapamaz 1 

- Babam bir aralJk açıldı 

,. bunları yaptı 1 Vakit ~ayi et
miyelim prens 1 Sar.ıly . muhafızı 
emrinizi bekliyor. Sizin ıad. I< bir 
'beodeuizdir. Ona vadettim, taç 
ıiydiiinix gUn her askere bir 
hediye vcrecejim. Vezirler hep 

dışarıda. Y alm~ kAhinler, lbrani
lerin o ıihirbaı kadını yüzünden 
•leybimizdodirler. Derhal hareket 
at kocağımJ Menle kalınaz ve 
taht blıim olur 1 

- Naııl hareket edeyim, 
karıcıtım? 

- Anlamıyor muıun! Koca· 
cıtıw 71 Sana akıl mı ağreleco
jim. Aınenıeı aaker toplamaya 
baıladı. Onun bu dakika da kırk 
elli adamı yok. Fa~al ıenin bin
lere• adanmı var. Amenseıi der
hal öldürt. Derhal tahta oturur
ıun. Saray nıubafızını Çtii'ıra
yını wı?. 

- Hayır! ÇUnkU Firavun be
lli bal' etti. 

- O halde Aınenseı aeni 
6ldUrtlr. 

- lıterac . öldünilnl Firavun 
bir daha açıhrH o .zaman iÖril
ıtırUz: 

z 1 

- Firavunun bir daha açıla
cağı yok. Tabibi onun öldöjtinU 
haber verdi! Haydi harekete geçi 

T abtın. tacın elden gidiyor! . 
- Bunlar ıatcn gitti! 

Dlhıyan n cibangirHğini 

kaybediyonuu! Birkaç ıitat ıonra 
alc)Ade bir adam olacak ve bir 
eair muamelesi SlÖreceksinf 

- Buna h:ç (ılphc etıuiyo· 
rum! Fak at razıyım! 

- O halde Allaha ıımarl•dık 
Seti 1 Ben ~idi) orum 1 

Tekrar dönece le mitin 
Userli l 

- Hayır ? Ecn adi bir 
adamla yaşsyama:u. 

- Sen bilirsiu l 
- St!nİ mal.ut sihirbaz Ya-

lı udi kıı ı ııa bırakıyorum. 
- Haydi kanc ğun, selAnıcl· 

lcr. Faka l kazkarc!eşiın o!duğunu 
unutma bari ! 

Seti, kAtibi Ana ile kaldı ve 
Seti oua içini döktü: 

- Bugün he:n karımı, hem 
tahtunı kaybettim. Aleliide bir 
vatandaşım r 

- Bunlar olilğan fC} lt'rdir, 
preo• ! 

- ô,.ıe. 
Derlum kapı vuruldu ve ma

beyinci haber verdi: 
- Y •o udi k ıı Merapi ile 

iki Yahudi erkeği sizi aörmek 
istiyorlar. 

- Girıanler! 
İçeriye gllndtiı.iin Firavunu 

görnıiye gelen ~içi ile Merapi ve 
onun amcaaı Jabeı eirrniılerdt. 
Encll eJçi •Öze baıladi : 

- Prcnı Hazretleri 1 Şu ka
dunn bizimle birlikte kavmine 
aeri dönmesini i•tiyoruzl Lutf en 
buna mu .... J. ediniz! 

- Cevabımı biliyorsunuıl 
Kendisi ne arzu ediyorsa onu 
yapabilir. Ona müracaat ediniz! 

Merapi ıordu: 
- Benden no iıtiyorıunuz ? 
V • elçi cevap verdı: 
- Kavmine aeri dön 1 

( Arkası "far ) 

Sütçüler Cemiyeti 
Dün Toplandı 

Sütçüler ceıııiycti dün aenelik içtimalarmı aktedorek ıüt moaeleai 
llıerinde görüşmliılerdir. içtimada müslahıil ve perokendecilerin 
rekabetlerinin doğurduiu ıarar mevzuubahiı edilmiştir. 
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20 fr. Franıı• 169,- J pueta 17,-
20 liret 21~.- 1 Mark • 50,50 
20 fr. Belçika 117,- 1 :ııloti Z4,-
:ıo dıahml ı.i,- 1 Penıı3 ~o.-
20 rr. fıviçr• .. 821,- 20 ley 2.'i,-
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1 florin N51- 1 Çeıvon•ç -,-
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Br\ll.acl :i,3939 Var, ov• 4,1817 
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" 
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" 
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:\2,40 ŞırkcU Hayrıye ı ı ,:ıo TNko• 
Ha'i( fl.'H l-J.y~ ıııııl Zl.-
Anado'u •,66\'. 2t, (1 Tel-.fon ),),-

"' 
e,.60 P. 2L11;) lh.uuo.ıll • :l3,6'"> 

Esham va Ta:.vU:U 
L rA T: r l 

latll.ruı Dahili 95,00 R .. jı 4,20 
DÜ}'UloU Mu. 5S.2~ T.aınv.:ı.y 4,~7 
Gi1nırilk li,tlQ Rılılı" 11'!,t>O 
S•ydl maht fi,liO ü.ı.Ud.ar su 170,-
Bıo~dat tertip 1 8,75 T~rt.os 41, ıO .. " 

n !>.ın k:lektrik • -,-
BORSA HARiCi 

Tahvllac - MeskOı<nt 
Lira Lira 

Türk Allını 9,23 ( Rc~.at) 4fi,7!J 
lnr. 

" 10,-&2 { v ııhit J .ıı>,ıo 
rr. • H,22 Jncc b,.,ibirlik • ılhn 
Rıı• " I0,75 
Mecidiy• 34,00 ( Ciimhuriyet ) 45,-
Baııkııot (Oı. B.) ~42 

( Hauılt) aruııılı f.O,.J() 

Kalın betibir fk altm ( Rc~at) ~ .J7,00 

( GUmhurı)ctJ 
( V11hiı) .. 48,tıO 

46,20 ~ıeır Kr.Fo. 1886 154,00 
( Aal:ı) 46,00 

" • .903 ~s.oo 
( H~ınlt) 46,00 

" .. " Hll 1 63,5 

__ RADYO-- -
22 l<Anunuevv31 Perşembe 
lıtaubul ( 1 :.!OU ıııeıre) 18 ~6• 

bil oğlu lı:mıı.ll Hakkı Boy, ı ~"5 
Orkeıtr:ı, 19,:?U l'r:ııı,..ıı.ı:~ ders (ileri., 
miıl.,re ııuı.hıuı \ ı !~, ı~ı Orke1tu, :.:o 
Seniyıt Haıııın, ~0.:30 O. rUlbellayi ar
tistleri ı:uı:ıfııııl.ıırı h'uıbil, :tt 'rllıı huri 
Refik Hey ve ark:ı.thtları •>-> ·~r· 11 ı .... v "" ıo· 

fou, 1\j;ıns, bvraıı lı·~bcri, 8~at .ıyııı-r. 
BQkreı - l mu IUtıtre ) 20 ıurnat 

ve mueil~i koııfera.ı~ı, .:.10,ao eperaıb.n 
nakleu ::;e .. r. ll•re ıınundoti opera. 

B•lırat - ( 431 ın••r• ) 20 Gra· 
mofoıı iO,ll~t koııftınt .. !!, ~1 J.Ulıli)arı 
yadaıı nak ıl. 

Roına (411 metro; - ' .. 'l,lJ"' Ura-
woıon, 21,45 k:ırıtık kuııısur. 

Pnt - ( 488 ııalt• ' 20,0:i. Brıt· 
naJaıı nıtkil. ~0,:!0 uı. ııdolin 1.; 1111• 

seri. i0,45 halk tn •llıtrı. ~ı.ıu J.ıııo · 
ıik lııuıindo. bir lale\'ak tr.tjcder"L 

Vlıaıa• (iJ18 ıueLr• ~O,<:ö Eıılı ufeıı 
dl, lsıııiude bir fıuıtozi, 21,05 kMıeer. 

Peıt• - (~:>\.I ıuetn) 20,30 il uf· 
m~n iınılııde bir operat. 

VarıoY• - (l-'12 ın••ra) :!1 hafi{ 
muıiki, ~2,30 Lir kumu1.H, fS,13 <14J1 

bavıları. 
Berlin - ( 16:3/S ıııetre ) 20,:JO, 

J<'ilarnıout 22 ll;ııuıı. l\aponl tarafın· 
dan 9auıla.T, i!~,.ıo. ~alon orli.eııtr•t"ı. 

23 KAnunuevvel Cuma 
1.taAblll - ( l!.00 ııı.tr• ) 17 uz 

( llilterref ~anı ııı ), 17 ,45 gr.&uıoıon 
18 Keuı•l Nı:>:~ıı Bey ve •rkad:•ıları; 
19 orkcıstra, .. o .BıjJ.,u ilaıııı.n, l:U,UO 
Hanımlar saz heyeti, 21,30 orl..eı:;tra, 
ıjaııs , e bursa haberi, saııt ayarı. 

Bllkrııtt - ( Sl'4 mt&re) 1{) kon· 
ferıuıs, ,19, 10 ğraıııof~n, ~1 nyoloııeel, 
21 4!> pıj a ıo konserı. 

'Belırat - (431 metro) 20 gramofon 
20,5 k.iiçilk koıneı.ll, 21 Vi}aııadan 
nakli. 

Roma - {4~l welrt) 21,46 salon 
ork.estrnsı. 

Pral - (t~8 meıu) S0,50 n. J. 
or.uıstrası. 21,50 opera parçaları. 

Viyana - (51& ıııetre) 20,10 yeui 
filmler 21,15 konser 23 bar orkestra ı. 

Peıte - ( 650 metre) 20,ıo or· 
ke11tra 21,4.5 konferans ~2 urkestra. 

Varıo•• - (1412 ruein) 2J,30 
ecnebi mewlekellonle ne oluyor'? 21: 
Musikili musııbalıe, ~ı ,15 senfoni :.:4 
dans havaları. 

Berlin - (1635 metre) 20 kouforan 
20,20 LUçUiı:. \ı r komedi. 

1 Gençler Ne Düşünüyor? 
( füıt ru.,fı ı i ıı ci ııııyratl.L ) 

natında huluyoruın. BüyUk dcha
mn çiıdiği nurlu iz üzerinde yU· 
rüyen yeni nealin omuzları li:ıe· 

rinde yükselen inkilip, hı:ımı 

kendi il•hi kaynağından alan ve 
durmadan çağhyan bir telife ha· 
!indedir. 

Dlinya buhranın n bil.yük ve 
ınilli bir iutibahJ varôır. Cemiyet, 
hayatiyetini 1at•rabm verdiği bu 
intibahtan alacaktır. Bubraodan 
korlcmuyorum. Buhran benim iı· 
tikbale ait Umitlerime kunet 
nrmektedir. 

Din meaele•ine relince; hisler• 
ve duygulıua bitap eden ruhi •• 
manevi kuvvete iınan ederian. 

Herkea gibi ben de dt;vamh 
bir aadakat ocağa, mes'ut· bir aile 
yuva.aı kurmak emelindeyim. 

Vatan için, istik bal. milliyet, 
hurriyet ve demokraai için çarpı
tan kahramanların prenaiplerl 
benim kanaatlerimi kuvvetlendiren 
mühim amillerdir. Hayalla çok 
ııtırap çektim, fttkat meyuı ol• 
mad.m. 13öyl• bir genç hayattan 
korkar mı? 

Son ıUaliniıe kısaca cevabım: 
HUr yafamak, bUr duyruak. hilr 
dl\şllnmck ıçm hür bir bayat 
isterim • ., 

lamail Haklcı Beyin cevabı: 
- lnkilabımızın taııdığı bU

yüklüğü bal<ki:e ifade etmek çok 
nıUşklildl\r. Biı bcnilı onun baı· 
döndüı Ucü ıcyri önilndeyiz. İçi
mizden birçoğu bu harekete ken
dilerini şuuuuıca kaptırmışlardır. 
Tiirk inkil4l>t t.rihin ilk defa 
kaydettiği ~n muazzam hldiaedir • 
Dün ile bugUn arasında asır ıeç· 
mit kadar büyUk farklar ıörllyo• 
ruı. Şimdi herkcı inanın fhr ki, 
TUrk milleti iokillı çı bir camiachr. 
Ben de bu camıanm bir ferdi ol
makla mağrurum. Daha birkaç 
inkilaba ,ahit olacağııı: ki bt\y\lk 
liderin dehaama bağlanan isabetli 
•ezitlcrİ biH yeni yoJlar WÖller ... 
cektir. 

Bugl\nkU buhran vaı.iyetl in· 
unlttra bir tasarruf deraidir. MU. 
vakkat olan bu buhran kendi he· 
ıabmıa biraı da iyl buluyorum. 
Hc1ab.m bilmiycnleri yola sıetir
mi,tlr. 

Din nıcıeluaine cevabım: Din· 
darmı. Ta11ıup ve hurafeyi itika· 
damda yaıalmıyao bir milılllma· 
nım. Din kanunlarile bcıeriyelin 
bugünkü kanunları aratmda far.kıt 
noktalar vardır. Fakat ben lnun-
lıia fayda veren her fikre taraf
tarım. 

Aile hakkındaki telikkilerime 
gelince; evli bir adllm n bayat 
mUcadeJe1indeki mukadderatı aile· 
ıinin avucundadır. Hayatta ıu· 
urla çahıan kimaeler dain1a .. a. 
det bulur. Ya saadet köşklinU 

Konferans Tehir Edildi 
ıetanbul Halkevl Relsll§lndan 

2:~/l!?{t#:J;J l!HUHl gÜllll l!ı:.!lf lb lO 

H<llkevi rııork cı.i tıdtı yen L öl~UlHr hak· 
ıuı11.la verilfıcl'ğ'i ilfın olıııı:m koııferıuıı 

batkıı bir~Uııu ıı:ıhır eıiilııı i tir. Kon· 
feraua ıarihl ayrH•" tel- r:ı.r lift ı edi-
1.ıcuktir. 

letanbul ikinci icra Memur
luAundan: Bir borçtan do.ayı mah
eus ve Htılmaıı mukarr~r aynalı 
konıol, lauman, i'ardrop, 29 - l2-932 
tarihin• müıadif per~embe günfi ı:ıat 

13, 1-lte Be)oğlunda Takılm Hocaıade 
,okak 12 No.lı ha11ede bilmü:ıayede 
ulılacatmdan Ta'lp olanların ma• 
ba!Hnde haıır bulunacak memuruna 
müracaatları lüzumu ılan olunur. 

SANTRAL 
KABARE - DANSiNG 

Beyotlu, lıtiklil cad. 220 

Her Akşam 
iki ıaat bilafaııla 

BUYUK VARYETE 

LAKS EKSPRES 
REVÜSÜ 

kuracak bir arkadatla birle,melf, 
yahut yuva kurmaktan nıg•ç· 
melidir. 

Şuurum yerinde iken hayattan 
korkum yoktuı. Hayatın çetin, 
Fak al bana iıtik bal verecek olan 
yollarından ylirümek isterim. 

Dilediğim hayat: EYlenmeden 
evvel çalı,mal<, cemiyete olan 
borcumu ödemek. idealimin to
humlaımı t<lçmak ye nihayet 
kudretim derecesinde hayat temin 
etmek . ., 

Arif B•yin ccvabu 
- lnkillbımııdao Oç fey 

aoJaa&m: Mazi, hal, iıtikbal. Maıl, 
baıta Gazimiz. olmak Uzer• 
HimkAr ve inkılapçı ruhlu adam-
lar bu inkıllba wOcut ferdil•r. 
Gelecek neaiJ, maneviyat. bozul· 
duğu zaman bu inkallptan ku-vnt 
alac:a!dır. 

Haf: Cehaletle mncadeledir. 
Kara kuvvetin, zalim hUkllmdar-
Jarm baıarmaktan korktuğu bu 
İfİ, Türk inkılibı bir hamlede 
tamamladı. 

İstikbal: Bugün• kadar yapı• 
lan t•yler, inkslabıo temel direk· 
leriui sağlam baabrmak içindir. 
T eoıoll aağlam olan binanm 
lıtlkbalinden her ıamao emin 
olabiliriz. 

Dt\nya buhranının birçok H· 

hepleri vardır. ÇaJııma ai.temi 
kötildür. Birçok memleketlerde 
iıçiler elin eıilmektedir. Bllyutı 
aermaycdar, müstabıiUer makin• 
kuvvetini kendi menfaatleri ua ... 
runa iıtiımar ediyorlar. Bu vaıi· 
yet böyle devam ettikçe buhran 
ortadan kalkamaz. 

Din meıeleıine gelince; ben 
bu iti benüı tetkik etmedim. Bir 
ıeye iyice akıl erdirmeden ona 
iman etmek iıtcmem. Fakat ben 
dinin na•ihatlerinden çok latifade 
ettim. 

Aile hakkında da henü& bir 
t•Y dü~llnmediııı. Hayatın daima 
acı taraflarrnı görerek yetiftiğim 
için ondan korkum yoktur. Faa• 
liyetl• dolu, ayni zamanda blltUn 
in1anlarla birlikte refah içinde 
bir hayal lıterim." 

Mehruet C.elal Beyin cevabı: 
- Tbrk inlulAbı cihan tarihi .. 

nin yapraklarını aydınlattı, onı 
ıeref verdi. BD)·llk Gazi, ıenç• 
liğe ümit veren, Yatanı ıenlen• 

diren, bu aeni' ülkenin tanyerini 
ağartan bir ıtıncf gibi parladı ve 
bi.ıe bu btıylik g tınlerl hediye 
etti. Fa kat inkd ip biı 1ıençler
den çok büyük itler bekliyor. O 
vazifeleri baıarnıamıa )Az. mdır. 
Dünya buhran·nıo te1irl TUrkl
yemizde çok azdır. Eıaaen bOyDll 
Gazi başımızda bulundukça buh· 
randan ve hayattan korkmalı 
manasız.dır. Buhranı metaneti• 
karştlamak ıçın kazancımızdan 
taaarruf yapmaını~ llıımdır,.. 

B••lk t•• lcr• Dalreelnden; 
Borcundan dol•} ı mahcu.ı iki r•'• 
inetin paraya çevrılmeıine karar 
verilmit olduğundan dellliiye y• 
ihale pulu ve ruimlerl mo,t~rlıln• 

ait olmak ÖHr• talip olanları• 
28-12-932 tarilıiue mü1adif çrrşamba 
ıUnil uat onc'a ı on ikiye kadar 
Fallht.. At paur. oda haz., buluna• 
cak memura nıOr"c11at'arı ilin l•ıour. 

&rornural 
• Kno\\,. 

r\ıne\erin\ bugün 
~o~P \ edenler yarın, 
ı;~'~ı~me\dar bir n\me\ 

o\an sinir\erin . 
mu.vaıenesı 
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Fakat Kızın Babası Ben Kızımı Satamam Diyordu 
Muharriri lf- l 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-225-

Baltac lı~ın bu suretle lAğvin· 
cleıı ıı:onra Cerkes Mehmet, piya• 
C!e taburun a kalmak istememİf, 

S~timiye kışlasında bulunan ıQ· 

vari böifiğune ııakleylemiıti. Zeki 
bir a an olduğu için az zamanda 
zabit ve amirlerinin gö~üne girmiş, 
evvela onbaşı ve sonra çavu, 
oluve ·niştir. Bu esnada, Yıldıı· 
sara} ııda oldukça nUfuz sahibi 
bulm.an ve ( saray mildiri Arap 
İzzet Bey ) den ilen zata çatmış• 
tır. (Bu Arap 1zzet Bey baıka, 
lcAttbistni Şanı'Jı Hclo paşazade 
İzzet paşa da yine başka şahıs• 
ıardır Bu iki şahsiyeti biribirine 
karışl t mamalıdır ) Arap izzet 
Bey, bu zeki ve terbiyeli Çerke1 
Mehmctten pek ho~Janmıı, Ab
clUlbamide arzederek onu ( Hlln· 
kAr çavuşu ) yaptırmışhr. 

Böylece ıaraya intisap eden 
·.-e aynı zamanda Arap izzet 
Be} e karşı da kalbinde derin 
bir minnet ve ıUkran bealiyen 
Çerkcs Mehmet Çavuş, derhal 
nıuhitini tetkik etmİf, sarayın 

cerey mlarını ögrcmmif, hoşuna 
iİdectık şeyleri aaJaıDakta da 
geçikmemiştir... Bir aralık izin 
almış, Sab.mca, Düzce, Adapa· 
zarı hav.ı isine giderek oralarda 
dolaşmı:, mensup olduğu çerkeı 
kabile inden birkaç kız tedarik 
ederek getirmiş, Arap izzet Bey 
vasıtnsiJ., ( hMemi hUmayiin) a 
vernıiı ve bir derece terfi et· 
mişlir. 

Bu suretle ( yaveranı hazreti 

ıehriyari ) silkine dahli olan 
ye arlık ( Mehmet Bey ) tesmiye 
olunan Çerkes Mehmet Çavuş, 
velinimeti olan Arap l:ızet Beye 
dört elle earılmış Ye hatta bu 
zatı ( ai 1 e\•İ ) bir meseleden do
layı maruz lrnldığı mUhim H 

mUşkil bir mevkiden kurtarımt· 

• tır. izzet Bey, bu derece mer-

dane bir aadakat gösteren Mch· 
met Deyi cidden takdir etmiı ve 
keriuıcsioi ona vererek kendisine 
damat etmiştir. 

Bu "ekildc de kcndiıine ka· 
lupcderi izzet Bey ııibi kuv\·etli 
bir istinat noktası bulan Meb· 
mot Bey, artık sarayda her ite 
aokulmağa baş)aım~ ve bütnn 
mesaisi, ( haremi huma} un ) • 
lizım olan kızları celp ve tak· 
elim etmek ooktaınnda topla· 
mıthr. 

Az zamanda kendisin) göı· 
terme.sini bilen bu adam AbdüJ
hamiduı nazarı dıkkatini celbet· 
miş; onu sık sık terfi ettirnıe-kle 
berab~r ( Yaveri husust } leri me• 
yan na ithal etmiştir... Mehmet 
Beyin bu suretle ı arlaması üze
rine etrafmda ynvaı yavaş bir 
( Mensup ) lar halkası peyda ol· 
maya başlamış, bunların verdik
leri jurnalları ( Zati .-haneye 
takdim ) etmek mecburiyeti, Meh· 
met Beyia 6Ailoe yeni bir Hha 

l 

1 
j 

Çerk•• Menmet I'••• 
Kısa bir müddet zarfında Ab

dftlhamldin bOsbOtOn emniyet ye 

FRATELLI SPERCO 
Eıırico Sperco ve mahdumları halefleri 
Galata 6ıncı Vakıf han (Sabık AJ'apyan 
Ban) 1 in el kat 1·10 Tel. B. O. 4792·1 

CIE ROY ALE NEERI.ANDAISE 
v lpur ş lr eti • Amsterd ,m 

A nver Roterdam,Amsterdam ve H:uuburg 
için yakında hareket edecek vapurlar: 

Ore•t•• ı;ap ıru .. R k:\nunuevvele 
doğru. 

Hercule• \'apurıı G K saniye doğru 
Harmea 'apuru l!l K aaniye doğru 

Compagnle Royale Nee•rlandalse 
vapur tırkrtı vasıta'Jilo vo bilumum 
Neerlandaisos vap ır acantaları arasın• 
dak1 mubaberat sayoeinde DO~YA~lN 
BOTtlN LlMA1'1.ARJ için emtia kabul 
edilir ve DOGRU KONŞiMENTO veri· 
lcb lir. 
Yakıuda Burgaı, Varna ve KlJsteııceye 

hımık et odccok vapurlar 

Hercules vapuru 28 K. evvele 
doğru. 

Herme• v puru 11 K eanlı e doğru 
AIT'&lordaıııdıuı lıeklorıeıı vapurlar: 
Herculea 'npuru 281\. ovvolo doğru 
Hermes v pur ı ı ı 'K. saniye doğru 

Amsterdaındaıı haro;uıt c•deoek vap:ırlar 
Hermea npuru 21 K evvele doğru 
Cere• ' p mı 4 uıiye doğru. 

NIPPON YUSEN KAISHA 
(Japoıı ,·ap ır k ımpanJası 

)'okobarnıı., 1' obo, Dalron, Tsiııgtao, 
Sbar ghal, Ilon oııg, Singapor, Colornbo, 

Suez, Port Saıt, .zmir, lstaubul, Pıre, 
Ceııovre, Valeııcl Lıvorpol ve Glasgow 
lıaıaııları ıırasıı la <hığru posta 

( Akt r:n ıı \ ' O do~n) 

Toyooka Maru vl\puru 21 K. 

itimadını celbeden Mehmet Beye 

hDnkAr tarafından bazı mahrem 

tahkikat hanle olunmuş, bu hh~

metleri muvaff akiyetle ifa etmesi 

onun bOıblitün parlamasınaama 
aebep olmuştur. 

Bu esnada Adapu.arı kayma

kamından bir telgraf gelmiı. Ada

pazarmda mukim ( Elbüs Bey ) 
jıminde bir zatın emsalsiz dere· 

cede güzel bir k zı olduğu haber 

verilmiıtir. AbdUlhamit bu telgraf 
llzerine kızı görmek ve ailesini 

ikna etmek Dzere ( Yavtri husul, 
Mehmet Bey ) i Adapazarı· 

na g8ndermiı. Mehmet Bey, 

kaymakamın tertip ettiği bir 

planla kızı görmllş, saray için 

satın almak lıtemiı. Fakat kııın 

pederi: 

- Ben, kızma 1atan Çerkes· 
ferden değilim. 

( Ark ll!lt ı; ar) 
sz:== 2:::31 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
Yapuru p b 

22 kAnunuevvel erşem e 
gOnU alqamı Sirkeci' den hare· 
ketle ( Zonguldak, lnebolu, 

Samıun, Ordu, Giresun, Trab· 
zon, ve Rizeye azimet ve avdet 

edecektir. 

F aıla tafsil At için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı· 
na mUracaat. Tel: 21515 

NAİM VAPUR iDARESiNDEN: 
ADNAN VAPURU 
Tamirat dolayısile dört hafta 

kadar seferini yapamayacağı nıuh· 
terem mU9terilerinin malümu ol· 
mak Uzere ilan olunur. 

:S;j ~ 

evvele doğru 

Daker Meru rnpuru 19 K. aa ı ve 

deığru . 

Tarııillt ıç111 Galata'da Allıııcı vakıf 

Hanında FRATELLI SPimCO, BNRICO, 
SPI<:RCO vo MAllTUMLARI halefler! 

vavur aceııtalığına ınUracaat. 

Tel. 4 • 479.H 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdüriyetinden: 

504 Çift Yün Çorap İlanıdır. 
1 Kıtaat için aatın alınacak olan 504 çift ytın çorab açdc 

kırd rmaya konulmuştur. 
2 - K rd11ma tartları kağ.dınin tudildi auretleri lıtaobul 

GUmrUk muhafaza BaımlldUriyetinde aatınalma komiıyo
nundan alınacaktır. 

3 - Kırdırma lıtanbul GUmrük muhafaza BaşmOdOrlOğllnde 

4 
kuru!ac:ık ahm sıthm komisyonu tarafından yapılacaktır. 
Kırdırma 25- 12- 932 tarihine l'aatlıyaa Pasar gUaU Nat 
14 tedir. 
Her istekli, biçilmit bedella %7,5 tu otu 12 lira 10 
kuruıluk muvakkat glYeame •teminat" larlle belli aut· 
ten evvel komisyona ıelmelerl. 

1 - Örnek: lıtanbul GOmrOk mulaafua 8qmGdlrl8iOadedir. 
lateldil• orada ,...wıirler. 

K•nunuevn 22 

• 
• Küçük Ilinl&r 

........................... 111[1111 ............................ . 

CFogdolı Adresler J &Uleyman Faik Toklu Ojlu 
Babçekapı, Sel. met Han, linci kat 

No. 2 ye 1 akletmittir. Hergiln 9 dan 
nkşnın:ı karl:ı.r h:ı~t'l t . rı nı kabul eder. 

DOKTORLAR 
D Bevily• MUteh•._ r. Rafit Kadri 1111 Slrkeel. tram-

vay durağı, No 8 herglln ubahh~n 
aktama kadar. 

Dr. Mehmet All S.vllye altehu-
••••, Sirkecideki 

muayenehanesini Eminönü hanın& 
(ubık Karak::ı.t) ııakletınittir kabul: 
hergOn l>ğleden Eonra. 

Dr Muhip Nurettin Zührevi has-
• t alıklar. Babı· 

alt caddoıindo Gayrot kUtnphnnosi 
İttisalinde 9 d:ın 6 ya kadar. 

Dr. All Mazhar Sababtnn • l>tl•J• ka 
darı Takıımde Altı 

{>_arıııak n.ıı~aza nstlJnde 1 inGI kıı.tta 
Üğlodon ııonra: ratihte, 'l'raml\y iııtas· 
JOnund ki muı...: n ebatı <' iııdo. Tcl .2:.'369 

Dr. Gallp Hakkı Dahili n çc~uk 
hasta ıkları. Sabah 

akf-m •Yfnde ( Toplupı Tram. Cad. M 
Cuma, pazardan gayrj 2 • G mtıa) one
hanoslnde ( Aksaray, Et~m Pertev oo
ocıasi arı a s okak 11 ) 

D Operatör U· 
r. Muamma .. Nurlroloı tenaaO· 

lt hastalıkları m lı tehassısı. 11 rlıfyedo 
tramvay durağı karş1sında No 65. Sa· 
Jı ve Cumadan mıula her~On 1'4·20 yt 
kafi ar. 

O Ah t YI d 1 Mua y•a• ha· r. me C an nea:nı Veıı:necı. 
lerde Lctafot apartımannıın ~ inci kat 
2 iııcı dıureelne nakletmi,tir. Cnma· 
dan maada herf;!'.lln 8 • 1-1 ve 1' - 20 e 
kndar, p. 7.a.rte:ıi g ·ııılorı m cc ıııfdir. 

Dr Fevzi Ahmet Clıt Ye zDhrevf 
• ' haatahklar mu• 

tahassm. HorgUn sabahtan akıama 

kadar Ankara caddesi J<'eyzl Bey han 
No. 43. Tel. f8899. 

--~--~~----·~~--~--

DIŞ TABIBLERI 
C 1 ZI Eınla8!1U. Ealnllal 

eme Y• han 3 lacı kat Ne 4 

Ibetalarını cumadan maada berglln 
9,5 dan 18,5 a kadar kabul ve tedavi 
eder. 

Muzaffer HUsnU lma'!?.c::l:.uNo. 
2 Nuri B. apartman kat 1. hergUn saat 
9 dan !:O ye kadar, ve fevkalllde ahval· 
do geceleri d:Lbl hastalarını kabul eder 

C hlt Ki il Kaukö1 Tilnel 
• m kartı•ıııda No. 21 

Her glln sababm 9 undan akıamın 
19 una kadar haetalawu kabul ve 
tedavi eder. 

M. SAIT Yen·poatan• caddeal 
Vlora lla.ıı No. 11 

Perşembe ve cumarte inden maada 
ht1rgfln 10 dan 18 e kadar haııtalarııa 
kabul ve tedavi eder. 

&J EF lf!iS 

Obeyt camii KAc;lıkö1 Pana7ohı 
v No. 83 

Cumaclnn mada hor !,! ı n 8 buçuktan 
19 ıı k:ı<l.ır ha~hl rır ı k ıhııl o ler. 

Dl• Tablb' Saffet Arif !'e~:i'11e: .. 
Bah~ekapıda F.rtuğrul mağuası kar
tısıııcia Ka~aı yan lıımı l inci kat. Sa· 
lıdan mnndl\ hergiın h39talımnı kabul 
edor. 

c;:onı T a11sige Mii•••~Hl•r 
LOKANTA ve BiRAHANELER 
1 t Slrkec: tron 
• 11eyon Lokantası ıstui1oıu.ı 

ıfunmıam l\ lo ve ak,:ım yemekleri 
Bira ve rakı bulunur. Nenı meıeler 
vardır. Fiatlarda m:aınt ucuzluk. 

TERZi ve TUc. TERZiLER 

Sevim 
Tenlbaaul. Haaaa Muhlttlıs. 
la•anbul Ankara Cad. No. 5S 

Şık ve son modaya muvafık elbiseler 
uygun fiatlorle. Kanaat getirmok içlıı 
bir ziyaret kAfidlr, 

Terzi Şekib• HHımlar terzlha· 
neel Dlna1ola 

beatekAr ııokak No 2. 

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

MUHTELiF 
Laleli'd• Çüurçet•• 

Satıllk Arsa caadeslnd• harllaed•rb 

apartmanları kortmnda iki cepheli 
apartman ve dOkkAtı yapılmasına 

olveritll arsa ıatılıktır. Taliplerin Lt.
Iell kıraathaneııl müsteciri Ali Eten· 
diye mflraca.aUarı. 

Satılık Piyano Meıhur • Steln· 
vveay • Sanıı :o markalı yepyeni, kuy• 
ruklu bir pi}ano satıhktır. Beyoğlu 

Tepeba9ında Mcırutlyet eaddetlnda 
No 67 ye uıilracaat 

r······;;:;~HM;;;,.-·;:~;~~-
'I - ffiUçUk illnlıu) haftada iki defa 

neıredilir. 

2 - Bir ilı\cı lıot atırdan ibarettir. 
Kalın ) azı ıl.i atır sayılır. 

3 - Her satır on aı;ağı 4 kelimedir. 

4 - Il~nların bet satmhn faıla 

her satırından ayrıca t.fAg'\Qa.lcl 
fiatler l\lınır: 

:-, utırdaa fb!l· ~ setırdaD faıı:la 

ret lılnın hef .. hl lçiıı 
Aylı;. 300 K,. 60 Kr, 

a .. tiOJ .. 160 
" 6 " 

1500 
" 300 .. 

12 • 280i) • ~ . 

t ~ 1 lstanbul Belediyesi ilanları r * ~ 
oeyog.uuoa K.llmçaıı ~ş. manaalesmm Cınaogir yokuşuncıa ve 

Cihangir camisi kapııı karıııında 11 - 13 numarah maili inhidam 
2,5 kattan ibaret ahıap binanın hlsaedarları bulunan Doktor Klmil 
Avukat Hasan Ye Hilmi Beylerle Handan Hanıma ait olduğu bildi
rilmekte ise de defi tehlikeıl IOzumu hakkında yapılan kuunl teb
ligat ve ihtarata rağmen defi tehlike icra edilmediği ve bina 
yakinen inhidam tehlikeli irae eylemekte oldup görllldilğilndca 
nOfuıça bir kaza vukuuna meydan verilmemek üzere tarihi ilAndao 
itibaren 48 ıaat zarfında tehlike aahipleri tarafından izale edilm .. 
diği takdirde dairece ebnfye kanununun 48 inci maddeline temku 
bedmedileceği bitekrar kanuni teblJgat makamına kaim olmak ftzen 
ilin olunur. 

Ankara M. M. V. Satınalma Ko
misyonundan: 

Aıkert Liıe v• Orta Mekteplerde apj'ıda pterilea deraleria 
muallimlikleri açıktır. Verilecek llcretler hizal~ına yuılm1tbr. Ted
ria için Reıml aallhiyetl haiz olan ye bqk• yerlerde allkaları ol
mayan muallimlerden anu edenleria 10 gtln zarfında istida ve fo
toğrafım mu1addak fitlerile Ankarada Askeri Uaeler ml\fettiflijine 
mDracaat. 
Mektebin iami: 

Kuleli Liaul 
Bana 
Burıa 

Bur• 
KODJa A1. O. Mp. 
Enincan 
Enincu " 

" 
" 

MuaWmlltia neYI 

Fizik muallimlitl 

" " Kimya " 
Tabiat " 
lngilizce " 
Almanca " 
Tlrlrçe .. 

Ücreti: 

Ocreti 98. L 
" 108. L .. 
" 
" 

• 

108. L 
108. L 
108. ı.. 
108. L 
lext L 



ÇAPA MARKA 
Müstahzar atı 

SAHLEP 

Kız - Baba. aana artık h•r aabab çay. kah.e yerine yurdumuzun rıda
••ndan nefiı SAHLEP Yereceı·rr. Çinko SAHLEP ~atıünü yumuıatacak, 
ricuduna kuvvet ve apaa da lezzet vereceld r. 

Bab• Bu dOtlGfftle, lıabetU hareketine tetekktir ederim. Aferin kııum! 

Bu taARKAYI iyi belle, 
Boyacıya gitme; 

HOLSTİNA 
ile kendin boya! 

Re ....... modall r~ bepmneditia 
YONLO, iPEKLi, PAMUKLU her teyi 

Kolay BOYAR 
Bir saatte 

URFA 

BQ R 
istedığin renkler BOYAR 

iSMiNE, MARKASINA Dikkat et 
T.-ldye'nin her k&ıeıinde ubh 

BAKKALiYESi 

Düşünmeye Mahal 
Kalmadı! 

Küçücük Bir Mağaza 
Piyasayı Altüst Etti! 

Hayret Edilecek Fiatlar : 

En .., 
krep Maruken'ler 285Kr. agır 

En ağır '' Bjrman'lar 180 ,, 
En ağır " Mongol'lar 225 ,, 
En ağır '' 

Ankara'lar 275 " 
TUVALET ve MANTO için inanıl
mıyacak ucuzlukta en ap kumqlar 

Mahmutpaşa - No. 200 
"Ucuz Mallar Pazarı,, 

Bir Elektrik Cihazı 

s 
ıutumr .. ı lfôbult an m1a ahcus 
Mehmet Vehbi El. ve Hıcer HL 11111111 

uhteleri ıdo olup kabilı ta sim olı ıa-
masına binaen t yuunun ızalesi hakkın 
daki nıın mueilıince aatılmaaı ıca.p 

edeıı vo tamamına 720 lira kıvmı>t 
takt r edilen Kaıımpap'da Pıyale tahta 

Faydah ve hoş bir hediyedir. 

A T i E 
6 ila 12 ay vade ile 4 

Kahvecilerin ve Gazinoculann 11ıarı mkkati111 

köprtl sokağında 4 N · J ir bap hane 
bahçes le berab r a~ ık arttırmıya k.o
nulmııt ve prtn~mes~ 8-1-988 tar hın· 
den it ren daıreuıızda berkea tara-Mü ide • Balıkp:ızara cadd i fak .. udi)e Ham altında frndan göıüleb ıeceğı g bi 29-l·!l~S 

"J • No. e7. A. AA tarihine mtıaadif eden p:tzar gUnU a.at 
11 .... Zlllla ait bOt n lhtıva~I rı ıı.ı ebYen fi tla yukarlkı 11.dr en tt>r nn eıdi 117_ 14 den 16 ) a kadar d uremiı.de birıncı 

Halis enfes u R FA Yağları " ılı: ar tırm& ile eatılacıkttr. Arttırma 
AYVALIK zeytin yağları her nevi zahire taktir 0111 an kıyme 0 11 ~ 1s 11ıı 

~-.. Lütfen waı....zam ı.ı bir defa ı.h:aret elliııiz. M.-ı nun k d r ı ıı., ••'~ bu madığı ta dirJe en aon arttıra ıın 
a• ~ üzer 1 d taabOdll laki kalnıat ıızore 

Zabitan ve memurine müjde; 
Portatif Sandalyeler 
Yllbaşma kadar reklam fialı 

360 kuruşa 
Yalaız matuamısda at lmaktadır. 

lstaıbul Rizapaşa yokuşunda 68 No. 
Asri Mobilya Meşheri 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdüriyetinden: 

500, 1100, 960 Metre Astarlık F ez llinulır. 
1 - K taat içi• ••bll aha.ıcak ol ıa iç kalem aatart.k 

bez aç•k kardırmaya konulmuftur. 
2 - Kard rma ıartlan kliıd nın tasdikli aurt.t!eri İstanbul 

Glmrik Muhefua BqmüdOriyeti aat n alma k(,miayonun
claa alınacaktır. 

3 - Kırdırma İstanbul Glmrlk Muhafaza 8aşn:üdüriyetinde 
kurulacak alam aabm komiıyoau taraf odan yapı'acakt r. 

.. - K rbar.aa 25-12-932 tarihine ruthyan pazar ıüna ıaat 
14 tedir. 

1 - Her •eldi. lliçil•İf bedelin % 7,5 .. • ... 64 lira 34 
~ •nalıkat fhe11m• "teminat,. larile ltelli uatt .. 
enet 1ı •• ..,_ pbHleri. 

1 - Ônaek: latanbul GllDl'llı Muhafaaa •ldlriyetiacleclir. 
l.t .. dil• .................. 

13· -931 tar bine tesadüf eden paıaTteai 
gflnQ saat 14 dem 16 ya kadar daire
mizde yapılacak olan. ikıncl artbrıua· 
sında meık4r gayrımeııkul en çok 
arttırana ihale edilecf'~·nden moııeri
ler 11 taktir edilecek kı~ metinin Y.v •dl 
buçıık nııbetinde temıııat parıtaı ver-
melı rl nya Milli bir bankanın tem· nat 
mektubunu gedrmelerl lh nıdır. ltba 
gayri menkulOn mflıteriye ihalesi 
tarihine detin ınüter kim vergilu ile 
vakıf learesi •e belediyeye alt realmler 
arttırma b<'dtli ıden verilec ğ.oden iha
le tariblııden iti aren i9Jeyeeet mezktr 
resi mit r ı 1 "l9teriye aittir. !004 No. hı 
icra ve l As kanununun 1 !6 ıncı mad
dnintn 4 ti ctl fıkrasına tevflkaa bu 
g yrlmeııkul tıserlndekl ipotekli ala· 
caklılar ile dlfer al&kadaraaın Ye irti
fak bakkı aabipler"nln bu baklarını 
•e husıuıi1e fais ve muarife da r olan 
id:iialar nı i'A ı tarihinden itibaren 
y"rıııi gf1n i nde evra ı mGsb teltrfle 
bildirmeler l zım gel P abi takdirde 
baklan t pu f!ieilleril sabit olmadıkça 
Httn btdelınl11 paylq naeından hariç 
lc-lacakları cihetle a alı:adaranan tbu 
m ddenlu m zk(lr fıkrası ıa «öre hare· 
ket eylemel ri eap eder. ı-·uıa malu
mat almak iıt ~ e ılt-rın 9::3:?·5-60 No.,lu 
doMy tahta d • daırem &e m racaat 
e leme .-rı il ı •in nr. 

---------------------------Zari ı Ga ata ı lıallt ttD mr01!1t fJ ıı 
f>OI 7 No. ve 9 ' :il tarihli beyaa.na· 
11 ~ine ait 31, t 7 numaralı gflmı Ok 
••• ........ aa,t ettik blk•I nl•ad·'"' 
ilin ehaaa.r. Auta ye 'ak.lly• ı 

UıAU•lye Sin•• 

- İNIZA!JINI 8VLAN_A -
İ~RAMlYE VERILIA 

" . ,. .~ 

--------------------------------~------------------ . INGILIZ PAZARI .. 
L. LASTNICK 

latanbal Emio&atıade Klprl meydaamcla 13 
numarada t iad katta 

MUŞAMBALAR 
lagUiz lmmqlanaclu api •••w1'a hem parduii, 
hem mapmba YUifemini ır&-- jmr Aagle kauçuk 
ra1et ıık parded ıabar<lin empermeabilize her 
ıeUt• b...__. Hazar ye 1S111arla ... Deri jaketlcr 

de balanur. Her çqit •• N11klerde: 

ONIFORMA, ASKERi, IEKTEPLI 
•e ıalre, kadın ve erkek, çocıaklaıa mabıa toptan •• perak n 

fABRiKA Fi~TllA SATIŞ 

Ace!e Satılık Bahçeli Hane 
ht hte Kız . ' da Jskenderp f& ınahal" e ı e Y •hp ta addeair d '• 

Nı ril alu ıı k ı ı a 18 numarMlarl murllkkanı J .IO 7.f.rr;\ a 11& tızerı h· 
f ı• k ımı 3 oc a 1 m tfak ve etrafınd.ı 17 ad~t k llıtlk a o~ a rrc.u kt 
kat i ve iki takıimath b r tarafı 5 oda J m ıtf tk n dığer 1 ı 

ınutf ık ıarı ıç H k•yuıan, eecan mfl u r yi bavi bahç~li kir,r r an• 
tcatılıktır. <'t1ruberli&&fta tramva1 t'.addea"nde 10 No. aaat~ı lbrahiıa R ılıı 
B ) e mftracaat. -verem Götuılerl sayıl olaalardakı ökı ilkler• ..,a .._,.,.~.el , .. 

•"lidir. liTRU llAIUU EKRı:.Jl ı.al~Hl9 ..... peeı. 



Bilhassa Super heterodin Telefunken 
ahizesinin kullenıfl tasevvw edilnan 
derecede basittir. Tek bir dürmenin ted· 
virile bütOn avrupenın musiki nefriya• 
tını temi2 ve tabii olarak dinlemek, ve 
istasron isimlerini ıa,.,... ıtlkh Otoma -
tik iskala Ozerinde istediiiniz istasyonu 
bulabilmek ralnız TELEFUNKEN 850 
ile mümkOftdOr. 

Bedava fırs&ft Kaçırmayınız. 
• 

BaUta lıir''RAZVITE,, için 
•t•tıda isimleri yU.la •öeueaelen tahriren müracaat ediniz. 
.. ,, .......... ı 

G. va A. Baker Ltd. 
Palaf llrfliiaı. 
Drogöri Santral Dery11. 

,. t ••lazut. 
PUıreJ f ran11z ıtriyat maiazası. 

............. 1 

Zuaaa ICZ8 •u. 
llazen \ Beton tcza ••· 
laka faraci ıtriyat mı sı. 

~ V i T E 

DiKiŞ YURDU 
tabaili en ylksek biçki mekte
bidir. BiÇKi. DIKJş, NAKIŞ, 
f8pkac lıtl ft boya ile resim 
ve tezyinat &ğretilir. Gayrima .. 
lllmler de ahnır. Hususi den 
de verilir. kayıt açıktar. 
BE,IKTAfı Akan&lttr No. 84' 

TAMAYARU R 
.., ...... llllp8Z8rlftlle 181/133 
numaralı barclacı YA81L mataza· 
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