
= 
26 KAnunuenel 1933 ~e 

===K=o=m=iı=. n:.=i~st=l==ik===--====M=a=====h=k=ô=m=l-=a====-r==-==-ı ::ıı::s:::::::=j ====A===la-t-ur-k-a. _Y_a_ğ_G_u_· re-ş-in---1i 

1 Niçin istemiyorlar? 

Fiatl s 1mra, 

Açlık Grevine Baş adılar Güreş Federasyonu Yağ Güreşi 
Aleyhinde Harekete Geçti Greve Sebep, Son Alınan Tedbirlerdir 

latanbul Umumi bapııhaneain- 1 klf olunanların tabli1eleri; 
de mevcut ye muhtelif bapiı 2 - Maznunlann 1aralanma-
cezalarma mabkam on sekiz ko- ıına ıebebiyet verenlerla teczlyetl; 
mUnistten on beti. pertembeden 3 - Maznunlarc:lu baulan 
ilibaron açlık greYİ ilin et• ke~dileri~e dayak ahldıta~ı iddia 

• • • A ettıklerl ıçin bu mea'elenın tab-
mıılerdar. Komllnııt mahkumların •-ık u bb"bl · · t __ : · 

• • & ve m ae ı ennın e~yeaı. 
grev ılAn etmesme ıebep, geçen Cumhuriyet mllddeiumumW-
hafta ~alı günll Ağır Ceza muha- ğine bu istida peqembe gDnn 
kemesınde muhakemeleri yapılan ~eç vakit verildiği için muamele 
ve kıs~en ~eraet e~en maznun yapılamamıt, eaaıen müıtea·ek 
komUnııtlerın nUmayıf yapmaları istidaların muameleye konma11 
üzerine polisin mUdahale etmeıl mUmklin olmadığına glSro bu 
ve maznunlardan bazılarının ya• noktadan da müracaat nazarı 
rala~mala~ıdır. A~ni zamanda dikkate alınmamııtır. Mamaafib 
grevın . bır ıebebı ~e beraet komünist mahkümlar, bu neticeyi 
edenlerm te.krar tevlnf olun~a- beklemeden açlık grevine batla· 
larıdır. Hapıshanedeki komUnııt- mışlardır. Dün, bunlardan beıine, 
lik mahkumları, bu mUnHebetle burun delikleri yasıtaaile ıuni 
per~embe gUnO akıamı lstanbul gıdalandırma uıulO tatbik edil-
CUmburiyet müddeiumumiliğine miye baılanuııştır. On ıekiz mab-
m&ıterek bir lıtida vermifler Ye fU latenbul cumhuriyet MUddel- korodan llçli, eababı ııbhıyyele-
Uç noktanın aazan itibara alınmuı umuml•I Kenen a.• rinden dolayı greve iştirak etme-
gibf bir talepte bulunmuılardır. 1 - Beraat edip te tekrar tev- miılerdir. 

Çok Karışık Ve Esraren- /~; Şer~r 
giz Bir T agayyup Hidisesi B~r ihtıgarı 

Öldürdüle~ 
Eski Ricalden Yusuf ıl>atanın Zengin 

Zevcesi Ortadan Kayboldu 

Çanekkaled.. ..adet Hanıma •ff olup Yuaut Pe .. klfkU 
nemlle amlen kllfk 

Çanakkale,25 (Huausl)-Şehri-ı lerinl yaptırdı. kiracılarile yeni 
miıde hastane bayırında merhum kunturatolarmı imzaladı, bu itler 
Yusuf Paıa ıevcelİ 55 yaılarında için çok uğraıb ve eplyce Ozllldli. 
Saadet Hanım geçen perıembe Saadet Hanımı blltOn Ça· 
glloündenberl ( 15 kAnunuevvel) nakkale halkı tanır ve ismine 
ortadan kaybolmuıtur. herkes yalnız ( Hanımefendi ) 

S d t H t t b l'd der. Çok söyler ve kulağa ağır aa e anım s an u a . . . M f . . d 
E kö U d K k .. ışıtır. en aatını Utlinmckteki 

_ren Y n. e azas er camıı azim ve sebatına görenler çok 
cıvarmda ıkamet etmekte olup b 'ki' b' h ld w 

Y f P 
ecerı ı ır anım o ugona 

merhum usu aıanm zevcesidir. hükmederler. · 
Damatları operatör Abdlirrahim S d t H ki i . aa e anım eı zevc 
ve Jandarma Kaymakamı Şeref Yusuf paşanın vefatından b" 
Beylerdir. müddet sonra Sabri efendi i~: 

Saadet Hanım her senenin ıon- minde kendisinden on bet yaı 
baharında Çanakkale ye gelir, daha ufak bir polis memurile 
burada, hastane bayırında Yusuf evlenmiştir. Fakat emlikini idare 
Paşa köşkü diye anılan köşkll· meseleliindeki vazifeyi yine ken· ı 
nün, hamamınıo, bahçesinin ve disi yapmaktadır. 
dUkkanlarmm yeni kunturatolarmı Saadet Hanım Çanakkale~ 
bizzat yapar ve bu işlerini bitir- de ekseriya bir aydan fat!a 
dikten ıonra tekrar lstanbul'a deva~ etmiyen miaafirliği eauat 
döner. Saadet Hanım bu sene do ıanda daima kısa .ve yalnıı bir 
eylül ayında Çanakkale'ye geldi. bayat yaşar. Fakat bu defa d6rt 
klfkllnl• " dlkklnlarıDto tamir- { Denmı 10 uncu .. rfacla t 

Malatya, 25 tffasuat) - Akça· 
dai kazasının Sllrgü k&ytınden 
Gençağa oğlu Kör baanın klanı 
aynı köyden Hoca Ali oğlu Ab· 
dllrrahman kaçırmıştır. 'Kar hacı 
ile kardeıi Hasan bundan muğ· 
ber olarak Abdürrahmanın babası 
Hoca Ali Efendiyi GldllrmUtler 
Ye kaçmışlard r. 

Her iki kardeş yapılan takibat 
neticesinde yakalanmışlar ye ad
liyeye tevdi edilmiılerdir. 

ip ekiş 
Eıkişehir'de Güzel Bir 

Mağaza Tesis Etti 
Eskişehir, 26 (Huauıl) - lpe

klı tarafından burada çok gllzol 
bir ipekli kumq mağazali açıt. 
dı. lpekiı kumaşlarına karşı gö .. 
terilen rağbet çok bUyllktOr. 

Burada b6yle bir aıataza açd· 
maaı allka ile karplanmııbr. 

Feci Müsademe 
Pariı, 25 (A.A:) - Gece ya

r111, dördilncil Hanri bul•anoda 
bir kamyonetle bir otomobil çar
pışmı§br. 7. ağır yaralı vardır. 
Biriıinin vazıyeti Umitalzdir. 

Kıral Faysalın Hediyesi 
Bağdat, 25 (Husuai) - Irak, 

Kıralı Faysal, biraderi Şarki 
Erden Emiri Abdullaba çok kıy
metli bir otomobil hediye et-
miştir. 

Bir Hırsızlığa Dair 
Çanakkale vilAyetinden alda

ğımıı bir tezkerede 15 kAnung. 
evvel nUsbJlmız:da çıkan yazı ta•• 
zih edilmektedir. VilAyetin tay.. 
:ı.ibine göre " bir köylUnlln 2000 
l~11asanı aldılar" batlıklı bu yazıda 

• ·parı ımiktarına~ 200 lira olduğu, 
~sirlerin izi üzerinde yllrOn-

ı .. ,.. 
· IQI ve köylin Gelibolu kaıua 
dahilinde olmaclata bildirilmek• 
tedlr. 

8111k•n ....... ertn• ...... ll•z•n• .... ,ollerlmlz 
Dilokn nuıbamızda T&rldr• ı beıt ,nreıin kabul edilmeli bak

Gllret Federaıronanma, alatarka kında bir karar alclaiuu Jum..-
yağ' gUretlnin terkile ,.,U.e Mr- ( Dea•nca 8 lael .. ,, .... , 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuwetler 

Casusta Dolandırılan 
25 Bi Dolar 

Kı .. Bir 
Huıisa: 
Amerlkada Ja· 

pon ameleaine kar 
fi' ,lddetll bir nef
ret vardır. Bun· 
lara uı.aklafbrmak 
için yeni yeni k .. 
nunlar hasarlanır• 
ken J apon bClk6-
metl bundan ba· 
berdar olmuf, a
ltnacak tedbirlere 
mani olmak için 
Oukl bir c:aau.u 
Nevyorka ~n-

. deı·mittiı . Bu adam, mairetlae ı 
aldığı Dorla Ye TomH adh Wr be 

Yazan: B•ndorf .......... .............. 
a.1w1,. Ne_. .............. 
rtal ......... ............. ,. 
il .....tka cal•r
•lfbr· Şimdi bir 
U.te •arcbr ld oa• 
almak lhamdar. 
Fakat bakla ba
lanam11or. Nllaa- 1 
yet daktilo ile n.
-'ll•iala 50 w. 
dolar mukablUade 
bu llahJI qar ... 

lan " HDl'a memlekettea kat• .. 
( DeYamı 8 inci NJfacla > 

Gençler Ne Düşünüyor? 

Memleket Mes'ut Aile 
Yuvalanna Muhtaçbr 

Yukerden Soldan ı Mehmet ttUlleverdl. llGfta Abf. a.n Sami ve 
anverAlll ........ Ortat111M11•......,.B•lllça. 

1 Y.-ı 1 •• .. ,ı .... da okaJU• I 
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Halkın Sesi 

Gülyağlarımıza 
Yap lan Suikast 

GOi) a~'arım•u, esrarenglı. bazı 
eller yabancı maddeler karı~tı· 
rarak yağlarımızın ııofa.setin1 
boı.uyorlarmıı. Bu buaueta hal· 
kımı:ı diyor ki: 

Etem .B. (Sultaııabmet Flruzağa 84) 
-"DDımao insana fat"ha okumaı

J• " elbette raldplerimlı gOlyatla· 
rımı.11 karıştıracaklar Ye Türk yağla
rını rağbetten dilşürmek için cllerir.• 
den her eleınl yapacaklar. Geç n• 
lcırdcı bu •oikaat tütünlerimizcı kar ı 
da yapılmıtlı• Ticaret Odamız: vo 
tüccarlarımız düımanların bu lfibi 
bilelerlne karp teobirler lmalıdırlar. 
'flcar•t mümeaalll rimlz de bunlarla 

n ad le tmelidir. 

* Ferit Bey (Ocler mahallesi 78) 
- Maraily , Triyeatcı, Hamburg 

slbl •n ziyade ticaret plya1a mcır• 
kezlerin •on zamanlarda mağşoı 

!yağlara Türk g6lyağı diye r:ıe· 
dil yor Uf· Bu auretl gOlyağları• 
mıı.an 4öhretlni lnrmak iat yorl:ır. 
(Bir ıeyin fuyuu vukuundan. beterair.) 
derler bu çok dotr u bi a8ı. 

"" l mail B. (Noruoıımaniye engen 
eokak 8) 

- En gOz.el gOlyafı, tQtUo Y ıa• 
lre yetııtiriyoruı. Diln7aum eu çok 
tUtnn yeti tiren bir m~ı;:ıl keti oldu· 
ğ'u halde Amerika b:l tDtünleriu 
çeşni v rmek için Ti T'k tDtDnO lır. 
GO!yağlarımız da l,,8ylc.. Yüksek 
ayardakı yaQ-larımııı karıştırarak 
utanlar eminim ki bizim yağlanmıu 
gözden dOtilrmek iatiyen rakip 
memlel<et propag ndaetlarıdsr. 

Jf 
Ş m, B. (~irkcci Meserret oteli) 
Gü lyağlarımıııo ,öhretini kırmak 

Cbt>re beyn Jmllel piyaıa merkezlerine 
arzcdilen bozuk yağlarlıı ı .. Ocadele 
etm k için Ticaret Oa:ıaının fa
aliyete geçmeıi çok hoıum gitti. 
Bu gibi suikastlarla vak tın da müca
dele edilmeue aonra zararı ız bü· 
Ok ol r. 

Kerima anın 
-----

~ısır Ve Amerikaya Türk 
Sigarası Götürecek 

DOoya güzeli Keriman H nımın 
y lunda Ankara 'ya giderek Hild
Jiahmer balosunda bulunaca
ğını haber vermi~ tik. 

Öğrendiğimize göre Keriman 
Hanım mUteakibeıı Mısır'a ve ora-
dan da Amerikaya gidecektir. Ke
riman Hanımın pederi Halis Be}• 
Tütün inhisar ldaresin milraca t 

derek Amerikada propag oda 
y pmak için 4000 Türk ıdgar sı 
lııtemiştir. 

Falcıhk Yapmamış 
Emine Hanım iımiode bir kadın 

falcılık ve üfürükçlilük yapmak cür
mile Adliyeye verilmi;tir. Dün bu 
adının muhakemeıl y•pılmıf, fakat 

iddia edilen cürüm sabit olmadığı 
lçln Emine Hanım beraet kararı 
lmı.etır. 

Kaçak Tutun 
Gil'mrük~Muhaf ıa Batmüdüriyetl 

.emurları dün meyvahotta 56 kilo 
lcaçak tütGn yak lamıtlardır. 

iki uf etti ş 
i hııat Vek letinln iz.mır milfettlt

lerlndcın Hal t Beyle fatanbul müfet
tlıler0nden A''eddin Beyin tlmdilik 
.Aokara'da çahşmal rına karar Ye• 
rildlği ılSylenme~tedir. 

SON FOSTA 

• a ibi ır Kad 

ta ın a ama a 
Bazan kadınlar rasmda da dev szibl m hluklnr 1 Ustilne yUrUmUş ve şöyle bağırmıı: "Bre kuzum, 

ttıreyor. Şimdi hikayesini anlatacEğımız Madam sen bu Ethem olacak adamla gezmiye sıkılmıyor 
Marika bu cin kadınların muhakkak ki en y ma· musun?" İbrahim Efendinin eski maceradan haberi 
nıdır. Lütfen dinleyiniz: Etem •e lbrablm isminde olmadığı için bu apansız hareket karııaıoda evveli 
efendiden iki arkadaş diln Beyoğlunda Hamalbaşı şaşahımış, fakat Madaın M rika sorduğu ıualin 
caddesinde kolkola gidiyorlarmıı, bir aralık karşı- cevabını beklemeden kollarını sıvamı vu adamca· 
larma iriluyım bir kadın çıkmış. Bu kadm, Marika ğı%a derhal birkaç tokat savurmuştur. İbrahim Ef. 
l minde bir Rum Madamıdır. Madam M rika tokatlaran tesirile yere yuvarlandıktan onra Rum 
evvelce Etem Ef. ile bir müddet beraber oturmu11 Madamı Ethem Ef. nin de üzerine yOrOmDş ve 
sonr her nedense aynlmışlar. Rum Madamı iki onu da bir gllzel patakJnmıştır. Bu ırcıda poli11ler 
arkadBiJ kolkota g6rllnce evvelA İbrahim Efendinin yeti erek Madamı ynknlamışlardır. 
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Bir Amele ik· 
Sıkışa ak Feci 

e 
Vagon.un 
Şek

0

ide 
Arasınd 
Y~ra a 

Yar il Am ı otomobll blndlrllf k n 
Dun aabah ehrimizd bir emasınd y zife icabı v gonl r 

tren f cıa ı olmuş, zn.- Ilı bir arasından geçerken birdenbire 
mele iki vagonun tamponları tr n gelml ve iddetli bir tazyik 
ra ında ikı arak ağır bir uret· neticesinde kaçamıy o mele iki 

te yara! nmıf ve ezilmiştir. HAdi- vağon rasında ezilmekten ken-
e Sirkeci i tasyonunda geçmiş· dini kurtaramamıştır. Yaralı amo-

tir. Amelenin ismi Alidir. Bu le d~rbal bir otomobile bindiri· 
d mcağız bir trenin manevrası lkrek ha tahaney gCStllrnlmllşttır. 

Açıkgözlük 
Bir Ekmekçi Para Çalarken Mazhar Osman Beye Göre 

Yakayı Ele Verdi Hayli Ziyadeleşmiş 
Mehmet ismindo bir kmekçl Mazhar Osman Beyin erdiği 

dun bir kadının altınlarını çalar· malumata. göro son zamanlard 
ken y kalanmııtır. Mehmet kOçllk Eroin istimal edenlerin adedi ge-
pazar ci arında ki evlere ekmek b" k • ı· 
d w t B. 1 k s u çen seneye nazar n ır ç mıs 1 
agı ıyormuş. ır r ı ıyav ı 

P şa medre esine de uğramış ve artmıştır. 
oradc bir odada oturan Hatice Bakırköy emra:ıa asblye has-
Haıııma ekmek bırakmak istemiı· tanesine müracaat eden Eroin 
tir. Fakat o ırad odada kimıc mUptelalan yer olm dığmdan ka-
bulunm dığı için Mehmet fıraattan bul edilememektedir. Doktor, bu 
iıtifode etmek istemiı ve derhal fena ve muzir itiyadın muhak-
odaya dalma tır. Açıkgöz ekmek- kalt önüne 

0

geç~lmesi için GOmrUk 
çi odada yatakları ve sandıkları, baş mUdilriyeti ile Polis mUdUri· 
kanştırmış, Oç altın lir ile on yetinin naz n dikkatini celbetmek-
kiğıt lira bularP.k cebine indir· tedir. Bununla beraber esasen Polis 
miıtir. F kat Poliı me eleden mlldUriyeti Eroin meselesile ciddi 
haberdar olunca Mehmedl yak • bir mUc deleye geçmiş bulun--
hyarak Adliyeye teslim etmiftir. maktadır. 

Taksitli 
Satışlar 
Ve Yeni Teklif 
Şehrimizde 165 Parça 

Emlak Sahlmışbr 
Yozgat meb'usu Sllleymoo 

Sırrı Bey, hazineden taksitle mal 
almış olanlaum takait bedellerinin 
tecilini ve sekiz taksitten ibaret 
olan ödem şeklinin yirmi seneye 
çıkarılmasını Millet Meclisine 
teklif etmişti. Ank radan buraya 
gelen haberlere göre bu teklif 
yokındn tetkik edilip bir karar 
bağlanacaktır. Biz bu mlinase
betle imdiye kadnr lstanbulda 
bu çeşit satışların ne miktara 
baliğ olduğunu tahkik ettik. Ôğ· 
rendiğimize göre Defterdarlıl< 
341 ene~nden bugüne kadar 
sekiz ene e cki:ı tak itte 
ödenmek fizere (165) parça em· 
lAk satmıştır. Bunların bedeli 
(800) bin lira tutmaktadır ki bir 
k smı ödenmiştir. Ayrıc 50 par
ça eml k de ( emlAlrl mazbute ) 
den ayl.k olanlara erilmiıtir. 
işte Yozgat meb'usunun teklifile 
elik dar olan emlAk lstanbulda 
165 parçadır. Fakat bu çe~it 
sab lar diğer vilAyetlerimizd de 
yapıln.uştır. -----

efterdar B. 
Bazı tşler için Yakında 

An)cara'ya Gidecek 
Haber Idığımıza yöre defter

dar Mustaıfa Bey birkaç gOne 
kad r Ankaraya gidecektir. Def· 
terdar Bey Ankor 'da k ldığı 
mllddot zarfınd defterdarlığı 
al k dar eden b zı itler için 
Maliye Vek letile tem decok, 
bir hafta kad r sonra ehrimize 
dönecek Ur. ----Saat Hırsızı Bir Hamal 

Ham l Khım iamlnde biri 
Oskndarda Mevhibe Hanım 1 min· 
de bir kadının evinden bir gO· 
mOş saat ç~larak aavu urken ya· 
kalanm•ştır. 
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Günün Tarihi 

Bir Otomob·ı iki 
Tramvay Arasında 
Kaldı Ve Yandı 
Dnn Fındıklı'da bir otomobil va 

tramvay kaza ı olmuı, oför lsmail 
Efendinin 2693 numaralı otomobili 
219 V• 233 nomeralı tramvay araba• 
larıuan araaanda knlmı,tar. Otomobil 
temamen yanmıh tramvay arabala
rından biri tutuımu" diğeri de yol• 
dan çıkmıttır. 

Yolculardan Oç kişi hafif "e eh m• 
miyebi:z: •urette yaralanmışlardır. 
Polis meseleye vazıyet etmiı, tah l• 
kata ba,Iamıştır. 

Uydurma Bir Dişçi 
Geçenlerd11 Pcrikli l•minde bir 

ditçinln albn div yerine bııksr dif 
Y.aplığını ve yakalandığını yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre bu ada.o diş t .. 
bibi değildir "" diplo 11ıs olnra 
kaçak diıçilik yapmaıtta ik n tutul .. 
muştur. 

Hukuk .ezunlarma Ziyafet 
lllanbul Hukuk Fakült ıinin ge• 

çen Hn mezunları erefine dQn 
akşam bir çay ziyafeti verilmiştir, 
Ziyafet f akü itenin bu aeneki ıon 
ınnıf talebesi tornfından Tokatlayan• 
da v rllmiştir. Ziyafette talebe y 
müderrislerden bazıları tarafmdan 
ıamiml nutulılar söylenmi1tlr. 

Yerli Kesme Şekerler 
AJpullu eker fabrikn11 sandık 

içindeki keaıne şekerl.rin aah~anı 
durdurmu tur. Şirkette lce me şeker 
kalmadığı ı;öylenmekte ise de bu 
haber h kkında kat'i m !Om t yoktur. 

Yerli Mallar 
Raeıazanda ·Beyazıt Cami

inde eşhir Edilecek 
lıtanbulda mevcut esnaf teşek

külleri tarafından y pılan bütün 
mamul!t R mazanda Beyazıt ca• 
mii avlusunda teşhir edilecektir. 
Şimdiye kadar sergiye iştirak 
etmek için yirmi kad r esnaf 
teşekkUIU mür caet etıni ve s r· 
gide yer im şt r. 

Faydalı Bir Teşebbüs 
Alınan haberlere gör Almanya 

Tilrk Ticaret Odaaı Türk ihracat 
mallarından Wtiln, lbfim, incir, fm• 
dık, yumurta pamuk, yün ve ham 
deri gibi mali rıa maliyet fiatlerlol 
dütürmek iç n nakliye irkcıtlerl 
nezdinde teşebbüste bulunmaya k rar 
wermiştir. 

Belediyede Tekaotluk 
B lediyede hu usl bir komis

yon, Belediye memurl rının te
kaütlük nizamnıımelerini hnurla• 
maktadır. Komisyon, yeni k nu
nun tatbikinden sonra Belediyeye 
inUıap eden memurlara verilecek 

tekandiye mikt ram t bit etmiştir. 

Şarapçılar 
Bir Layiha 
Hazırla yor 

Şehrimizde bulunan yerli ıa· 
r p amillerinin Ankara'yn bir he
yet gönderdiklerini yazmışbk. 
Diğer tar ftan aldığımız malu· 
m t göre, ıarapçılar Türk arap
çı1ığının bugUnkU önUk vaz'iyetl 
Ozerinde mil olan cihetleri te -
bit etml ler, bir IAyiha hazırı • 
mıya b şlamıılardır. 

1 n Postanın Resimli Hikige si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: J 

l - H san 
önül \'erdim. 

)Orum. 
Çıldıraa.ya H'Vİ· cayır cayır } •n.ya1. 
B., bir gO.zel l 2 - Ateşi aşkmdan k lbim 3 - Nih y t alnın bir mek· 

tup y:ızıp gönde!dim. l 
4 - Fakat kız hiç or 1 rda 

. 

değil... C va p bile yanıl dı. Şim-

di ne y '· ayı 1,,.i' en? 

5 - Vah uvalh nb... Sen daha 
yirmtnoi uırda •lk mektupl mıırı na· 
sıJ y ıılaca~ını öltrenememiısh. Zar· 
f '\ ;"i o c Z ia ını luly yj.ı· italıı 
ıı !loııiıı paşifli ırak'r Kil i.i.! .. ... 



ML;n 
4und.an 
tir. 

ızın çoklu
dercedilememiş-

-- ---
Ağaç Kesmek 
Yasaktır 

Boıucla •• adalarda aahlpll 
arazide de olu •taçların k..U
mui meaedilmiıtlr. Ataç ke .. n· 
derhal Adliyeye Yerllecektir. 

S. Şükrü Bey 
Millet Meclisinde Borçlar 

Meselesini Anlatacak 
Ankara, 26 ( Huaual ) - Pa

riı'te borçlar meMluinl mllzake-
re etm•kt• olu Saracotlu Şllk· 
rll Bey .. brimize hareket etmir 
tir. Şllkrl Beyin borçlar me..Jeli 
bakkaadald baba Mecliste tatilden 
en4'1 dinl•aecektlr. 

Beraat Kazandı 
Dihl ajar eua mahkemesinde 

lzeriacle (20) raket kaçak eroin 
bulunmakla auclu Oıkldarlı S.Uh 
otlu Hllae1ln'ln meYkafea dan
una de••• Hllmlftlr. Mahkeme 
Htlaeyia'la erolal utmak kaıtile 
tat dıia Ye ıattajl hakkında Yİc
dani kanaatini tatmin edid delil
ler balmacL.. için beraetine 
karar -vmlftir. ---T.-ksilerin Muayenesi 

Şebrimisdekl batan tüll ato
mobiUeri bu aabahtan itibaren 
boya muayeneaine tabi tutulacak, 
ıon tallmatn•mefe ı&re boyan
mamif olanlar çalıımaktan men
nedilecktir. 

Ereğli Şirketi 
Kaçakçılık CüımijqdM 

Beraet Karan Aldı 
Glmrllk idareai geçen aeae 

Zoapldak limaaında bata Haa 
sade .apurunUD ftaçlerial ıa.
rlk ~ wnaed• f!karclaldan 
ye kulludaklan lçla Eretli kl-
mlk flrketl De firketia memur
lanadaa Sallla nİI alebiae bir 
daya afllllf Y• Aclll1edekl b.tiau 
mabk....ı.. ...... ti. 

batı- -·--- cila '"' dan n. megul ODUf, aeticede 
kaçakplak aabit ohaadıtı için 
lteraet karan ..Umiftlr. 

Bir Müracaat 
Samsunlular Şeker abri
kası Açılma•ını istediler 

Ôirendiiimbe lflr• Samaun 
tacarleri ktıaat Veklletiae mllra-
caat ederek S.Tuta bir -1•ker :kab
rika.. açalmaam temenni etmif
lerdir. Samnnlularua 1apbldan 
tetkikate ılre, S.Yu mmtakua 
pancar Iİraatlne mlluit oldutu 
pbi amele lc:retleri de ucmdur. 
A1m aamanda S.Yaata açılacak 
fabrika dolay ille Kan, ArtiYia, 
Enuram n Van sibi YiJAretı. 
de uca ıeker teclarik edebil .. 
ceklerdlr. lkblat V eklleti bu me
aeleyi tetkik etmektedir. 

Türk Tütünü 
Çin Tacirleri Bizden Tütün 

istediler, Fakat. •• 
B.zı Çin tacirleri tehrmizdeld 

ihracat Ofiüne mllracaet ederek 
Tllrk tlltllaO ıabn almak İ.ltedik· 
lerioi bildirmiflerdir. Fakat Çin· 
lileria bu taleplerini yerine ıettı
mek mlmldba olamı,.caktar. 
Çllnkl Cine ı&nderilen tlltllDler 
7an yolcla çok •cak mantakalar
da pçtiji için çlrDmektedir. 
Dijer taraftan bbim tltlaler 
dalla iyi Ye bu Mbeple P11laala 
oldutu içia Çiade kull•mlaa Vlr
Jinya tltlalerine rekaltet eft.. 
•e1Hkt.dlr. 

011 PO'STA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Buıibulen ...... olu u• 
c1ır. Herkea yarı• Ye Jahat latlk· 
balde berbuti Mr rl• emellae lca
YUfUÜ meı'ut olacajanı lmlt eder 
Ye o lmitle JafU. 

2 - Sokakta ıWerk•. larda 
......... kite ........... ... 
•• plaat .. tıepe,a .... ca •ı .. ıa-
adet ptlr•eek ,..ı ltr. .. , .. ka
ntaeatamm sanaMerl• 

: 

il Hep Yarın a 

3 - la.anlar .,. ..... ellerlaeld 
ıaadetl wı ... ı.. hep ...,,. .. 
lmlt arkaııada koprlar. 

-

• SON TELGRAF HABERLERi 

Vekiller Heyeti Karar Verdı• 
Uyuşturucu Maddeler Ticaretine Kar

şı iddetli Bir Mücadele Açılacak 
Ankara, 26 ( Haaual ) - Vekiller Heyeti din 

RelücDmhur Hz. Din rı,.aetinde toplandı, a)'Uftu
rucu maddelerin takibi meaelealoi ve bununla ala
kadar olan ikbıadl •• zirai me .. leleri ı&rllftll. 
VerUen karara a&re ıerek milletin menfaatleri, 
gerekte beıeriyet için bu huıuıta etraflı bir 

lelinla lataca, uyllflurucu maddeler J&pan we kapablu 
l.tanbalcla iç fabrikama bir daha açbnlmama• 
ft ıidl imallba tiddctle takibL 

Fakat bbbl ihtiyaçlar için .,.ynelmilel bir 
fabrika kuruluncaya kadar Tllrldye de•let lnbiaar
nda olmak &zere bir fabrika açacakbr. 

program yapalacakbr. 
Meıele enell Halk fuka81nda ,ar8fllecek, 

mlteakiben Millet Mecliaine intikal edecektir. 
Veklller heyeti prorramın ilk teklini t6yle teabit 

Afyon lbracab ticari bir birlik halinde idare 
•• ur'i1at tahdit edilecek. Earar çıkarda Hlat 
k•eftrl TlrldJeJ• eldlmiyecek. Uyatturuca mad-
de kaçakçılıia yapalar lbtiuai mabkamelerine 
~erilecektir. Tilrkiye bu protramı tatbik etmekle etmiştir: 

Labey vo ~vre mub11tıleler~ ~ak • ~ hizmeti yapmıı olacaldar. 

Bir Cinayet 
Fataada Eşraftan Nafiz 

Efendiyi Öldürdüler 
F aba 28 (Hulall) - Gavroa 

k61Bndea Hatip otla C.lll lık .. 
lede Serdar zade Naib Efendiyi 
lldllrmlltttlr. Katil ciaayetl lfle
dikten IODl'a dotruca zabıtaya 
tali• olmllf, ciaa1eti Nafiz Efea
clbaia taıallllblne tahammnl ede
mediti için itledljial alylemlftir. 

Gazi Günü 
Ankara, 26 (Ha1ual) - Yarın 

Gazi Hz.nia Aa~a1a ilk ayak 
' utaklan gine teaaCllf etmekte-
dir. Bu mlauebetle bftyllk me
rasim yapılacakbr. 

ltalga /le 
istikraz 
Müzakeresi 
ltalyanlar Bizden Fazla 

Faiz lstiyorler 
Ankara 28 ( Haaaal ) - İtalya 

hDk6meti il• Roma aeflrimiı 
Va11f Bey ar .. ada cere1aa 
eden gtikraz mllakerelinde bir 
netice elde emek lmldl zarıfla. 
mlftır. ltalJama IOD teklifi •eri
lecek otUI mU1oa Tlrk lira
ıındaa 17 milyon lir..Ue ltalya 
mhneMlerille olu borca•uza 
kapablm• Mltebald 13 ..Uyoa 
lira da mlnhauran ltalyaclaD ala-

JSTER iNAN, iSTER 

iskan f şleri 
Müfettişler iz mirde T etki
kat Y apmıya Baıladılar 

lzmir, 26 (Hususi) - Malldye 
MOfetti\leri lakla claareıindekl 
teftiflerine devam etmektedirler. 
Bu teftitlere çok elaemm;yet 
Yerilmektedir 

Kemalettin Sami Pş. 
Berlln bOylk .ı,imiz Kema

lettin Sami Pt- ıebrimize ıel•it
tir. Mumaileyh birkaç flne kadar 
Ankara'ya tldecelctir. 

-urn:::u 
catımız mallara Yerilmeai tarza
dadır.Buna raimea ltaJ7aalar çok 
fail i.temiflerdir. Allkadarlar neti
ceden Gmitaizdir. 

IN,4NMAI 
HAkimiyetl MllUye •aa•teıiode okadukı ak1a1on DGlckln yapıl ıyac.k yerele herba•ai bV 
•Ankar ..... Profellr Yaaaea tarafında• yapdaa •ıt e.tnln bir oda1nun, basan birkaç odaı nan du.,ar• 

pllaı tama• olmqt.r. a. plla arbk kuu• tle••ktlr• lar ... ,._ak dilkkln olarak kullanıyor. V ah•t waraJ 
Pil d bitil ı fbtl ... ı d •Gıaacleal alarak bahçH nfn b r kenarına kanlap 

n • • •aauıa Javau ara11a a çarp, pazar ,.,.,, dlkkln olarak kiraya nriyOI'. Bu emrlnk ler 
ıre baa :rorlerl tlütlnllmlttlr. PUaıa tatbiki iti• .. y ......... , .ala Yetmektedir. Loaaa ••rtlaaı itil m•a• 
l.ar Mldltl,.tlne kafi kontrol tallh•r•tl Hril•lıtlr. •ı~e ._..tir .. 

• Y-alnıs tatt.ıkat ft it• utaw,etl• Mr nokta tla Bhrl• felainllltl.ı.. artak. 

iSTiR iNAN. IST•R (NıtNlli 

Takdim Elmeıe, 
Unutmaga 
Ve Dalgınlıta Dair •• 

1--------------M.N. 
Bazı kelimeler, ~çeJ• y 

banca bir mlna içinde fire 
Bazdarı kullaaddajl ,.,ı 
deiiftirilerek Jabu.Clla4ttanılul 
Bendeai.ıcle bayi• blimel 
tahammlll edemem. Ne 1lrml1 
da7amnm, ae olnmaya, ne 
duymaya. 

Sinema perdeleriadeld 11Metr 
GoldYbı 11a,... takdim ••· 
• bilmem •• lrarcl-.I- tak 
eder., " falu ıa..,.,. ._._ 
eder., clmleı.t ba kablWwllr. 

EuHD bea, ......... Wmı 
•• bir tirli ._ ....... .. 
Lldd• .,.c11p1aa ntll• ~ 
lcha kaHaadu bu ...... clüa 
aoara, bla prp acletl.W tatWD 
bqlaclaktaa IOllra ,.,,... .. 

mlna alda: 
- Sbe ubclqı• Aw,t 

takdim ecli1orum. 
- Size KmW• .JaleJi talı

di• ederim. 
- Siıe kanma takdim ed.

Jim: Geı....e s.a-. 1 ilk ... 
maalarda •pruate etmek., .. k
linde 11,leaea bta .. adar, her 
nedenle, tutunamadı; aonraclaa 
takdim etmek olda. 

Bir doRula bir d.ta, bir .... 
cenin bir arkaclap. bir Kaıinm 
bir akrabaya takdim eclilmuinl 
yadargayor detilim; fakat nedea
ae, kelime üalrlme dokuna,_. 

Sonra •takd11a,. kelimeaioha 
llzerimde kalq kiti tuirlerl 
de Yar da ıaliba bu ,acllr
ıamam ondan. 8ua dalpa 
ıllalerimde, baM takcll• 
edilmlf baza a .... len ta
aayamadım. Bualana iciad• ıenç. 
ihtiyar, kadıa, erkek ._ ciaat• 
varda. Çok defa m.,daiu• ldea
bı sldermek, k....uma batat
latmak için bat YUrmaclatı• çare 
kalma ela. 

Onun için "t .. J.cll ., kelim lal 
duyar daymaı yürc,ım: 

- Hopl 
Eder, 
- Eywab. clerim. yiae biri

üle tuupcataz •• ...... blriade 
kencllaini tamyama1ta• ..ı.cup 
olacajım. 

Unatkana+n Allah belAeını 
Yenin. Dalaın Te elababa bol bir 
adamın bir doet•a bir doetaaa 
takdim etmeai de buen bir feci& 
olur. lki doetunaza teaacllf ader
ainlz. Birlal mektept-. lteld u
kerlikten an cltv Hd arkadq. 
Bunları biribiriae takdim ed .. 
ceksinız. Kir ıeytaa, tam o ..
da birisinin, yahut ikiünia ada• 
batarın zdan pkarar. 

Dal6ınlık ber za .. a Emrallala 
Efendiye bitipjin cebinden t..bk 
ikram eden hayarb bir .. , de
ğildir. Buea adama ba ter, 
batta g6zyap clak~. 

Kato ıeydir ••••llm. Dalpa
bkla, unutkanbfln bo1 boJ 111-
muneleri yarclar. Hatta buea 
Tor• datlanndakl • Blle•edlk .. 
gibi istui1oa isiminde bUe 
bu k6r olmayaıı keadlal röıterir. 

lrak'tı intihap ıacadelesi 
Bağdat, 25 (Huual) - Ya

kında yeni meb 'u intibabma 
baılanacagı hakk nda Karalan bir 
emri nefl'eclilmiıtir. BltOn farka
lar intihap mtlcadeleaine baar
laaıyorlar. 

ırak için u.an 
Kudli.. (Huaual) - Filietia 

biikiimeti Hayfa lima•ada Irak 
blk6meti için eerlte.t bir ticarat 
mıntakasa arn&.•••' kaW ... 
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BABİCI TBLGB&fLAB Gönül lılerl 
Cemiyeti Akvamı 
Kimler Tahdidi Teslihat Meselesi 
Öldürüyor 

Cemiyeti AkYamıa on dokualu 
komıhıi, Çin • Japon lht:Ufını yine 
batından attı. Bet murahhHtara mü· 
rekkep olarak teıkil ettltl "barıf• 
taraaa komiteel., nlıı yQcuda ptirdifl 
bir metni iki taraf murabhaaaaa 
teb:Jj' etti. 

Eğer Devletler Hüsnüniyet Gösterir
lerse Kalkmayacak Müşkül Yoktur 

Bu metin li&erlnde düşüaOp an• 
laımıya yanaımalan L.ı vsiye&lnde 
bulundu, •onra datJ!da. Te~rlniaaai 
ortalarında ıreya daha ıonra topla
nıp iki tarafa bir daha dinliyece'k •• 
•at'i kararını. eter Y.rmok l•terse, 
• saman •erecek. Fakat ba karar 
manbkan Jıponyanın aleybJnde çık
mak lhim•• dltine g6re, atlebl 
llallmaJ, lait ~erilmlyeeek. Bu, bir ... 

D ter tareftao reni •• Japonya• 
aan blmayulnde tejekkiU eden mCla• 
takll Man~url hükGmetl, JaponJanın 
teı• .kile Cemiyed Akvama kartı 
aGmaylıe l'eçtL 

Japoa Hflk6metlne bir nota vordl 
H Japoaya lle Mançurl aratın da 
menut muahede mucibince hakkı 
elaıadıta halde burnunu Maaçurl 
itlerine aokan Cemiyeti Akvamdan 
Japonyaaın feldlmeılnl mtlna1f p 
flrdütllnl ı6yledL Bu da, iki." 
Japon murabbua alenen Cemiyeti 
Aknmı tebdlt ederek eemiyelten 
cekilme imalarında bulunurken bir 
t.Gk4met ta•lata ol•aktan ate,. 
reçmi7ea yeai Mançurl .... ı.tıala 
btıtlln ıiyHI ıaataj!ar yapmuı, t•· 
paı dikkat bir ha!etl ruhlyeyl ifade 
edl7or. Ceml7etl Aknm, Japonyaya 
karfı ıayıf da•randıkça •• l>u xafi· 
r•t fngilter• •• FranHnıa muufı· 
katlerile oldukça, Japonyanın bu 

tarzıharekette denm etme.ini tabii 
.... k llllamdar. Fakat gariptir ld 
Cemiyeti Aknmı en alyade J•t•t
mak lddiaaanda bu1unanlar, onu 
lldOrmelc için elleriadea ıeleıal 
rapayorlar. 

Bu dnletlerln, bu vaılyetto, ıulh 
ilıderlne arbk banrf ıafdll lnana• 
Wllr ? - SOreyya 

Timartaf Han'ın istifası 
Ttihran 25 - Şahbtın en mtıhlm 

wkanıadan olan ıaraya tabi na1ıra 
lı.wtq Htn, lıtifa etmlıtır. 

Amarika'da Bira Hasreti 
Milatla 25 - Bı. oteloller ....... 

bıı, 20,000 fıçı bira ıl~lt etmlftlr. 
Bu biralar, 1enl Amerika kon• 

tr•L bira aabıına ruhıat nrtr Yor
._ Amerika'1• ınkedllecektir. 

Prag, ~5 - ÇekoaloYak Hari
ciye Nazın Ye tabdicll teallhat 
konferansa mazbata muharriri 
M. Beneı mllbim bir mekale 
neıretmiştir. Buna nazaran, kon
ferana 1 O aylı le bir çabımaktan 
aonra ıu prenaipleri kabul etmiıtir. 

Tealihatıa keyfiyet itibarile 
tahdidl. en.kuYYetll taarrm ıilAlı
Jarının ortadan kaldır.lmua, kim
yevi harp ile .ı.n ahalinin bom
bardıman edilmeaiaia kat't olarak 
men'edilmesri ıuretile mnmktmdlr. 

Bütün devletlerin teılihab 
tiddetli bir kontr6le tabi tutula
caktır. 

Niha1et. Almanya'nın hukuk 
mllsavatına sahip olduğu prensipl 
kabul edllmit ancak ba prenalpln 
emnl aellmet prenıipine ç8zl\lmez 
bir ıurette batla olmau ıart ola• 
rak Heri aOrDlmlftlr. 

Devletler ve bRhaua bOyOk 
devletler, hUmftniyet g&ıterlrlerae 
kalkmıyacak hi~bir mllfklll yoktur. 

• 

Yeni beynelmilel ılyuet, bli
yt\k ye knçok devletlerin menfa· 
atlarını ahenktar bir aurette telif 
edea bir ıiyuot olmalıdır. 

Çingeneler Bir 
Çocuğun Gözünü 
Qqdular 

Belgrat, 2S - EhlllettlrUmlt bir
takım ayılan oynatan b"r Çingene 
•rubDnu temqa tden bir iki çocuk, 
bu ıurup içinde bulunan 7 rqında 
bir kızcatız ile konuımaya muvaff Ak 
o!mutlardır. 

Küçlk kıs, ağhyaralr ÇI npnele
ria k•dlalni &aafUldan, babuanda• 
çalarak ıBzleıini 01muf olduklar1111 
ılSylemittlr. 

Zabıta, kızın Romaa1ah oJdutu• 
na teıblt etmlı n Çtnrenelerl te•• 
kif etmittlr. 

Macaristan'da Affl Umumi 
Budapeıte 25 - Noel rortulara 

mGnaııebetlle 131 hukuka amami1e 
müc•imi aff•dilmlıllr. 

TEFRiKA NUMARASlı 33 

C:BPBE GERİSİ 
"MILLf ROMAN,, 

Muharriri : Bıı,.lıan Calıil 

Kenditi de aakerlikten aiyade 
llyaıl manada bir yazife ile AY• 
rapaya gitmeseydi ıobpesiz ken· 
dı.l de ona benziyecek. Bqkalart 
kanrgAlılarda ınn aıın 1akala· 
naa yaldıı UAYe eder. G&ğOıleri
.ı pngır ıangır nifanlarla dona
brlarken o uzak bir c•phedı ya 
fellib etklyaıile nruıacak, yahut 
A.naturya cepheılnde Karpaha 
brh tepelerinde kazak kurıunla· 
nna ıatGa gerecekti. 

Ve ıonra ne olacakb? 
Daha İıtanbula plditl gOn 

enel Sina cepheaindeld bosğun
la beraber nezaretteki erkandan 
birinin dBjla tahillbm dini .. 
mitti. 

Sina cephealade mevcutları 
ran1a inen b6lllklerin ıorlu ingi
n. alaylara karıısında laaıtalıktaa 
~• a-ıdaıızlıktan tutttnamaclıklarını 
Ueri hatlardaki efradıa aylarca 
•cak femek ylızD gGrmediklerl 
ipa buurdu ıerildlklerinl din
lerken bir arkıdqa Balork~de 

erklndın bir pqama dDiünlinO 
ı&yle anlatmııtı: 

- du binbir gece manUan.11 
andıran bir t•J oldu. Pqa ıeUne 
yirmi bin liralık pırlanta Ye inci 
hediye etti. Diljlhıe relen hanım
lar elma•lara, yakutlara boiul· 
moılardı. fpekll tuvaletlerin ~otu 
Viyaaa'dan Berlin'd• gelmitti. 
Ve büfeden yalaı• 1&mpan1a 
ikram ediliyordu. 

Bu haberler ille ıamanlar 
genç erklmbarbl okadar mOte
eulr etmiyorClu. Fakat yftzba11 
Nihadm ıözlerl onun kafasına 
birer ÇİVİ aibl Aplanmlfta. 

Hakikaten •• olacakb •• 
•• oluyordu. 

Bu çözlHtıın, bu gtdişl hıta
cak kuTvet elinde dejildL wo 
nihayet harp idaresi her tl\rl8 
itirafa Ye tenkidi ihanetle telakki 
eden bir idare idi. 

Olacak ıey ıu ldL Melbleke
tin hali, bir kuırradaa ıonra 
ıelu tufamn rolunllaldtwi .... 

' 

)(. Pel Bonkur'11n riyaseti altında tefekkOl eden 1ınl Fran11s kabtneılnta 
beyannameat lleb'nıın llecUılnde iyi tee1r bırakmııtır. Kabine, azuı lttban 
ile Hkl Heriyo kabineslııe benzemesine nğmeıı, Meb'uaanda büyük bir ekıe
rlyet t.emln edebllecetf sannedflmektedlr. 
Reamlml~d• X ltaretll zat )(. Pol Bonk.ur ,.. onan ırbıındakl sat yeni 

maliye uazm M:. Şeroo'dur. 

M. Heriyo, Başvekillikten 
Düşmekle Gurur Duyuyor 

U1oa 25 - Amerikayı olan harp 
borçlaJranıa nrilmulne taraftar ol• 
dut• için da,.. Sabılr Fran•• 
Batnldli M. tteriJo, radikal 1011a• 
liıtlerln bir lçtimaıada l11bat •••· 
rek demlıt:r ki: 

c-Fraoıanıa harp borçlan .... ı .. 
.... ·---·- ,ı.,.t •t•••lal t .... . 
için, J•ptıtım tetebbh O~erine da.-
melde ıurur •• iftihar duyuyorum. 

Maeariltaaa 300 •llyon nrlll,.. 

ken, iflb laaHade balaailn bankaların 
lyllunma11 ifln 2 milyar Yerilirken, 
75 bin Yatandaıı FraaH topratında 
6len Amerikaya 480 milyonu •erm .. 
mek n bu suretle Amerlka • Fran1a 
lyl mllDaaebe lerinl tehlikeye koy
mak doj'ru mudur.• M. Heriyo, hup 
borçluını Yermem•la fena netic .. 
ler doturacatını n bu ut11rda yo-

ruJ maluızıa mOcadele •deeetlnl 
16ylemlttir. 

~~----------~ .. ·------------~~ 
Prusya'da Siyası Mevkuflar 

Berlla 25 - Prua7a baplbaneı .. 
rinde• tahlif• edilea •IJHI mHkuf. 
lann adedi, iti• ••idi 4,800 kltiJ• 
ballt bulunayordu. 

Faşist Alıyhtan lavkuflar 
Roma 25 - Affa •muml dolaJI• 

ılfe Adll1e aesaretl tarafaadan ner 
rolu.aaa ...... bir teblife rlre Fa· 
t1•t ale1btan mnkuflaraa mlktan 
3.17 ldtlJe l•mlttir• 

Ekmek Ve iş , 
Parl., 25 - Pbli., ''ekmek H iti.. 

diye batatarak Monmartr'ın •ece 
mle11eaelerJal bHaa ltıiılerl clatat
mııtar. 2nO kiti tnkif edllmiıtlr. 

lngi ltere Borcunu Gönderiyor 
Londra, 25 - ln,ııtere Hilki•ett, 

Amerikayı olan harp borçlara takıl• 
tlaia bir k11mı olan n bir milyon 
ln.iliı liraııadan fazla kıymeti olan 
albnı buıOa •apurla Amerika1a 
g6'1dermlıtlr. 

1 

rlkleJitine benziyordu. Ba mllt
biı akınbda kendill de bir 
yaprak gibi yuvarlanıp gidecekti.. 
V • 1Dphetiı ... ı meauller ortada 
g&rllnmiyecek, belki de kendiai 
fibl onlara alet olanlara mllcrim 
1aftuı yapqbrılacakt . 

aımz. Fıraatlar kaçır•yorum. Yuık. 
Dedi. 

Genç kadın ber aman da 
etrafında ğ&rdl\ğll maddi dlıDn
celi, pifkin, katı nhlu it adam• 
larmdan o kadar aefret etmiıtlr 
ki timdi ka11111nda dlttlncelerinin 
blltün K eçit ve d6n0m JerJerini 
ifşa eden bu aamimi ve temiz 
genç zabiti takdirle dinleyordu. 

Gen' adam bunlan dD16n
dDkçe aiairleaiyordu. 

Mademki elinden birt•J 
plmiyorda. 

Binbaı• Farukun kafaaanda ba 
dOtllnceler bir gaz damarı gibi 
karaqırk•• a6zleriaia 6allnde 
bazaa (Narla) ia tafakatla gözleri 
baaa11 (Ceagiı) la bir tomurcuk 
gibi canla •• bam ylzll gülüyordu. 

Cepheler, yol,suzluldar, kan 
•• 6lllm sahneler~ aoora (Berlin)ia 
bq d&ndllrllcD eğlence hayatı, 
Ziıka'nıa iri reıil gözleri, ve 
kartı• nda bir erimif bal lezz.etile 
içini gıcıkbyao bu rnıel Türk 
kadınının kok .ıau, rengi, eti •• 
siniri. 

Bntoo bunlat genç erklmhar
bin kafasında aildon halinde d8-
n0yor, dönllyordu. 

Dilruba hanam billur •uuha
dekl ıakınuı •on damlalarım 
boıaltırken hızla kadehi aldı ve 
bir JUdumda içti. 

- Haklunıa Yar. Çok balda-

- Ozolmeyin Faruk 8., dedi. 
Sizin için kaybedil.ait bi11e1 yok• 
tur. Geoçainlz, çala1kan11nız, ma
IOmatlı11nız. Sizin yaziyetiniade 
bir erkek için kazanç yolu daima 
açıkbr. 

Ve blraı durarak ilin etti: 
- Ba akşam ıiıinle biraı 

dostane konUfmak iıtiyorum. Fa· 
ruk Bey, baoa kalbinizi açtınız. 

dDtUncelerinize ortak ettiniz. Nf. 
bayet bir noktada birleıtiğimizl 

anbyoram, O halde ıizden blrfeJ 
gizlemiye IDzum görmeyorum. Bu 
ak,ıtm aizinle daha 11kı fıkı doıt 
olacağımızı zannediyorum. 

Binbafl Faruk mimoıa lrokula 
Alonun ıbk ha•• amda biri birini 

kovalıyan kıdehlerlo te•irinl 
biaetmiftL Erimit bir gtlneı 
kadar aıcak Ye bir aarı rOI ıibi 
bula ı&-tın•a ren~ kadıma 

Bugünün Gençleri 
Nasıl 
Kız Ararlar? 

"Buglino kadar iki kıs 1e\'dlm. 
Biriocitinden mukabele ı• 

medim. lkinCİIİa de kas ~•l~inla 
taıyık• ile benden uzakiatta. 

Y Aflm yirmi iki oldutu halde 
batımdan bqka hiçbir macera 
geçmedL 

Sokakta, atede beride geaı 
mlarıa arkuından gitmek daha 
doğruau lif atmak beııl muazzep 
ediyor, Ye eıaaen böyle hareket 
edeclerden nefret ediyorum. 

Tanıdığım birçok kızlar Yal'. 

Fakat aramızda kıza bir •merha• 
ba.. dan bqka bir ıe1 rok. 

Bntnn bunlara rağmen mDt .. 
anıp değilim. Benimle imiva9 
edecek kıaa maziai • allinmiye
cek bir leke olmamak ıartile • 
beni allkadar etmez. 

Bugt\D ~ macera pçirme
mff, Korta yapmam11 laı bulmak 
616 g6zilnde J•I aramlya benzer. 

Beni teaeW edecek, bana bO
tlln incelijile batlanacak bir 
ııenç kız arıyorum. 

Fakat prtlanm Yar. 
1 - Zengin olmıyaealr. 
2 - iyi bir aileden olacak. 
3 - Gazım ,..u, ma.t, .ıa 

olmıyacak. 
4 - Kumral olacak. 
li - Fazla fiıman ve UIUD 

boylu olmayacak. 
6 - lstanbullu olmua ea 

bll7llk ıart. .. 
.. 20 yafllldayım, Wrka, u

mandanberi tanadıtım rimel bir 
kı:r.a seviyorum. Kendimden 3 • 4 
yaı klçllk olan bu imla aifan
laomak istiyorum. JAueleyl aile
me birkaç defalar anlatbm, ailem 
bentız Jatının ufak olduiana b .. 
hane ederek ba bahll kapamak 
iatediler. Fakat bu MYgl kalbim
de blflldDkçe blyllyor. 

Ailemi kandırmak lçia ,.... 
madıtım ıe,, bqYUr111ad iam P' 
re kalmadı. Hatta o kadar ki 
intihar edeceifml bile 13ylecUm. 
Fakat nafile timdi Hammtepecl
lim ılıden rica edlyonnn. e. 
kızlat nlpnlanmak için matlab ai
len i ruı etmek lbtm. Ne , .. 

•ym? 
Nept Halla 

Allenlzln dlflcell dotraclar. 
20 yqında eYlenmek doğra de
lildir. Ailenid delil. keadlabl 
kandarınıs. 

HA"ll\ITKY!I 

kartıaanda bltUn mukavemeti 
kınlmııb. 

- Çok aadkalnlı Dilrtlba 
Hanım, dedL Nulk Ye ıeYimH 1 
Ge~ kaclaa oaa ap1ak ltte

dtjl babae girmeden enel yemek 
•aktiDia ıeldiğini anlacla. 

Miaafirinl padakl aaloaa p 
çirdL 

Tawandaa d6klllen HllwD 
elektrik avizeleri albnda muanıa 
&zerini dolduru çiçekler ve , .. 
mitler bir bahar manurnı .... ~ 
yordu. 

Karı• karfıye oturdular. 

8
Y emekte fazla birteJ yokta. 

Bn aofra deminki içki aleminin 
daha bereketli bir devamı giblcR. 
GarnitUrlO ıopk .etler, Ye 81W 
bir Nemae bareti, fakat maauı• 
ll&erinde okad.r çweı wardı ld 
bunlar bile bir ziyafet rerin• 
ıeçebff irdi. 

Evveli ıarapla bqladılar Ye 

bir aaat dren yemekte iki fİleJI 
tamamile boıaltlılar. 

Genç kadın mlaafiriul tekrar 
Alona reçirditl zamaa. Blabqa 
Faruk deminki rakı muaaınıa 
pldiul deiiıtirclltlal " IUl'ahl n. 
kaclehlerln kallnp yerine bir Yiıkl 
fifelile iki .. ltardalr koada
tunu .6rdll. a .. , adam kendi 
'•adille IDU'ıldaadı : 

'-'* ... Yar) 
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............ .., .. Wta ...... .., 
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• s 1 EMA 

.... ..................... _ .,.. ,.,... . ..,,..... . ,.... - ,... ....................... .. ..,... .. ·-· "-...... -··t ...,......... ......... 
Müdür Haklı ! 1 

Stüdyoda Denize Lüzum 1 
Var Mıdır? 

Kalif orniya PJijlarında 1 
Dört Yıldız 

Bensali isminde Bir 
Filimde Rol Aldılar 
Holintta plea • 1011 ... 

berlwe ıar. M,a perdrm 
Hollntta Onivenal filim kam-

caDJ.. •Meçhul aemte doiru. 
minde 1enl bir filim çevirmlye 

karar ftl"miftir. Filmin mllhim 
bir inamı denizde ıeçeceii için 
kumpa&ıJ• dif..ınmlf, t.flllllllf 
" lltldyoda blyDk bir 111 Yl
cacla l!t~.rl muvafık buha..
tar. Halbald deniz Ho&wda 
Wr c•1reas meufededlr. Buaa 
aiçln ilzam ılrdDjlnl Mraa 
ıuetecil_.. bmpaaJ• mldllrl 

c,...... ·--ittin •Deaizla 
Mlll olma. Bau• birclea-

bire ...... pkar. deaia bbanr 
" ~~--- ..... 'da COf• 
--~ ........... ... 
.-...,,Şlmtli ....... .... ....... .., ---.......... 

Gepalerde ıtb.el pclea Kate-
tti Na .... Wr oto .. WI asanı.,. 
.. ....... ....... .....ıwtik. 
Soa pim llaber:en ı•• ba P. 
• ,.... tama..U. .,.. .. llİflİr. 

Holivut'tan Yeni Haberler 

Silviya Sidney işsizlik 
Derdinden Kurtuldu 

Holm.t, (Hasasl) - Burad• 
•ethar yıldızlar lçla iki tirli .. ,.t yrir .......... bir ..... 
lllld101arcla ababtao akpma ka
dar culan çakarcauna çahFIV
kea diler bir lmma el'leace De 
akit ~· Fakat lkbAdl 
nbraa uema llemln• de ... 
Jel ettikten MDn etlence Ue 
..kit ı.P• Jalcbdana uylMDCla 
Wr kabanldak baflacL. Bubru 
• dereeeJI Wcl• ld enelce ~ 
bat w..,... mltemacll,eD 1eal 
filia. çnirea Jllcbdar bile it ba
lama oldalar, Şimdi lkbucll .. 
babam aıaldala •lpiaed• eclll
aelctecllr. 8.a 1ebeplecİir ld ipil· 
ilden l>uulu ,.tdazlar tekrar 
tekrar ltldyolara d&ame7e ..... 
ladalar. Ba 7ıld1Zlana bquıda 
ılzellik haauuada rekor kana 
Sihlya Sidae1 ıelmekteclir. GG
..a Silwl1a 80ll 61..W çeyjrlp 
WtirdUdu ......... , ........ 
lpiL bWl n kue"•ia paralan 
laarcama,. ltqlack. SilYiya la.ket 
eJU-D pis IPcliji lçia ftktlni 
Mp kriket ı•ltalanada ıeçlriıorclu. 
Nilaa1et tali 011tm ela rldal ok-
eacla ...... ,. ... ~ birfllme 
~ ...... 'ıılılik c1 .. 
Aac1ea 7ak_. ~ SBW,a-
- •ıaJ• olduta ..... .... 
•M.-. Blterfll.. tlir. K•tıı.. 
.. ._. ..,ı.ar 11ldııl•l1111 

...... n ela nfakat edecektir. la .. ....., ... ..,. ... ... 
_ ... t11rt ....... ....... 
.......... tere, ....... . 

Wracla Norma Ş.. 
._ •lıi•ıde,t& Glıel Norma 
..... lrohat ta ... pl7onlak 
i'ekoı.. llirllllfllr. Norma Wç 
.. ..,. ......... Wr .. ~ ........... , 

.... taftfet ... ,.,Olllaklan-
•• ...., ........ asıır. Cici,.... 
pe .... c1.,ea1 Wr ...... ....... kltk••-~ 

hat etmektedir. Fakat boı gepn 
flnl• Normaaıa fltmelam•ıına 
eebep olclata lcla cloktOrlar kea
diahal zayıflatmak için •frqıp 
duruyorlar. 

Şarloya relelim; d1D1ama bu 
eD metbar komik ,.lchZI halrlaada 
1eai riYayetler tlnmlıtir. Gaze-
teler Şarloaaa bir Japon luaile 
evleameı.; am11111pcla oldajmıa 
llaber verdiler. Fakat Şarlo bu 
haberi teblp etti. Bununla bera-
ber laaldkl YuİJ•tia •• oldutuau 
lj'namek •lmktla olmmJor. Her 
laalcle Şarlo baZI ıiıli itler pe
flacle doJatmaktad1r. Hakikati 
bir mldclet IODra fllplaem ki 
ljreneceiiz. 

Gari Gruba Par .... t tlrk .. 
ille mokaftleal bltmlftl Fakat 
kampanya bu metbar yddısclaa 
YU ıeçmek İltemediii içia ma-
ka•elelİDİ tecdit etti. - Tur-

----Ernest Lubiç 
Büyük Reji.ar Avrupa'da 

Tatil Geçiriyor 
Dla1aua • ltlJlk rejlllrl 

F.ıaat 1Abi9 tatil ............ 
çinaek lser• Amapap ,.. ... 
Berlia. Loacln. vı, .. " Bacla
pefte pJlirleriai sncllkt• ....... 
, ............ Lablf vı,...,. 

atraclatı u•a•, .a,_. Atı.,.. 
da clol .... •ıılaar komik ffarolt 
Lok ...... lftlr. 81,ak reji-
.. .... P.mte Wr Wta b&lu 
kalarak, • ,... ... ce-

teknr Amerika,. 
ldir. Eraeat Lablc 

Amerika filim 
lkticla-

rmclaa lltifade lcla -· 18Mlerce enel Jlla bW.. clo-
ı. ....- mretlle Aa.llsaya 
...... ,.... Lublf Amerikacla 
......,. War ..... ...... ..... .... •... .. ..... 

Bir Yıldız 
Tanıtı .. 1Joruz 

-t" .,......,.,. ... ,.. .. ,....., .. , ........... ... 
,.. ,...._ Wr Lela ,.ıc1mc11r. 

..... Da.ita Anidir " • lil

... .. ,. Wr -Yllffald,.t 
kau•!Nfbr. Alttaki U,aa H.
•erl tam1orma. Bu del ,.tdes 
lna ... içinde Am1pacla en çok 
film c•Yirmeas nkoraau laratafbr. 

ba uyede •ilJarlar aruma ka
bpufbr. •Old•clllil• Adam. 
• Atk ........ ıecldl. sibl blttla 
bayii& fillmler Lubiç'ia ... ridlr. 
tslttba ,._. •• metlmr Jlldaa ba 
,ekMk np.artla idareli albada ,.__....c11r. a. ..... ı.uw. 
.......... pis ... ,., •• 

cllrt metbar ,.W.. aJ11i filimde 
rol allDlflar Ye ite ele ......... 
larcLr. Balar hepimizin tmudaia 
" ~ok alkıflamtı Kllw BrU. 
Fn-Mk Ma"' Ripr Ari.-, 
Garl Kaper'dir. Kliw 8nk 119 
fihMle rol almak ı.t .. emif, ı.. 
kat reJ ......... •an ...... 
........ ,.,.laa teldlll bW .... meclnlri,..... ..... ..... 
Aiu'Nlla •u.tia ba ..... .._ 
..... , -G.l ıc..- ile ..... 
-.as ......... Clal&tl ... ... 
" -- ... ,.. Cari ...... Wr 
•lddet ..,.. bir .,,.... -
.... ıaı .................. ... .,. 

ilk tlrkçe Mili 11111··-
mlDet UJUIJOf • &imi blJik W, 
njbete maıb•r olduju lçila ... 
rlmlscle bir .addet dalaa: ,.._ ,... ................. 

Bir Mubanir Ateş Püskürüyor 

Yıldızlar Sevda Rollerini 
Beceremiyorlarmış 1 

Mqbur Fraam muharrirlerin· 
d• '4q cllkobra atk w lHda 
~ ............. 
zmıştır. Dökobra bu mekaleıinde 
sinema yıldulanna h6cum et
mekt.. bilha111 Amerlku JJlcL.. 
lanm lurpal•maktadll'. Fnw 
muharriri bu makalealude .. k 
baklanda am Uacla1• izahat 
Yerdildea IOlll'& ..t ••clalum 
eok ............... ald .. ldaa-
clald ........... ba,Unkl atkta lale 
slzlkmeclijial llylemekte " .U.. 
ba7et kababab IİDema ,.ıcWa
nada halmaktacLr. 

Çhktl DlkobraJ8 ı&-• ... 
ma yddıxlumıa HJa& perdede 
oJD&ClaJdan ... c1a ............... 
dar u1dmma " obclar yalna
clar ki bu Jllld• ıeaçı- bakikl 
atba • oldalm ft ... ı oı.a. 
IAıımıelcliiiai ape ...... ekteclil-
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YILBAŞI 
Bla doku yilıı: otuz Oç, 
Bu kat ayak baaacak. 
Senede kolay H rGç 
Ne Yaraa toplıyacak L. 

• Karlar yatarken hele, 
Ne hoıtar yeni aene, 
Afuaa bir yat rene 
Atacak mı derainiıı: ?. .. 
Ab çocuklar, çocuklar 1 
Ynretim timdi hoplar, 
O kapanık odalar, 
Kımbılir ael~ .. 1ı1er ? 

* Noel baba ıelirk .. 
1eaiaisl kealnis. 
Kapanaı çekilirk-, 
Keailmeli •eaiolıı: L. 

* Y ... 1 •aflar latenden 
Pamuk karlar dakGIGr. 
Etrafa lnce tGldea 
O,uaealdar blklllr L. 

• Hep lttrdea el aç.lam, 
Noel baba r•llrken, 
Gvlüp a... aaçalame 
Eli dola reHrken L. 

AFACAN 

Yerli Mala 
O ah muallim umfta taıu

raf •e yerli malları hakkında 

bir konferanı •eriyordu: 

- Çocuklar, 1erli mala kul
lanınız.. Yerli mala ıize çok 
acuza malolacak, masraftan, zah
metten, acıdan kurtalacakamıL. 

Ecnebi malt sizin yüzllnUzde 
pldayan bir tokathr .. Eğer yerli 
malı kullan•rNlld, bu tokat mia 
JlldnDzll okpyacakbr. Bu IU'a

da Afacan oturduğu yerden elini 
kaldararak llz iatedL. 

- Efendim. birpy .aylDye

teilm. 
- 5ayle bakalım Afacan.. 
- Şey, bandan ıonra bize 

dayak atarken yerli tokattan 
lwllıaıaız. olmaz au maaWm Bey?. 

Zeka Eseri 
Rebeka çocuj'unu kasaba ı&n

eleri7or. 

- bak oğlum, ılt bale kua
baa paçuı var mı? 

luk eYe J91İyor. Aaneal ~ 
ra1or: 

- Papaa nr m? 

lak ce•aben: 

- Anne, kaubaa paçalan 
..., amma çamurla. 

- Senin yqan kaç Afacan ?. 
- iyi bilmiyorum efendi amca 

bea kundakta ikea annem ken
diliala yirmi sekiz yapıda oldu-
- llyludpi. Şimdi lteldae 
....... otaa J911Dcla olclataaa 
..,..,... Arblr .... • ..... _.....,eti 

YILAN 

Şifmu Kadri Efendi, bir glta 
k6petile kıra gitti, gezdi. dolaştı, 
yorulda " dinlenmek için bir 
ağaç albaa ~ •• 

Tath 
Afacan, Baaaa B., 

Hanımteyse, blrkao 

gOn nvel Halk 
Evlndet yapılan tat· 
1ı mOsahakası:ıa 

gittiler •• Boyut ıa· 

lonun ortanndakl 
uzun masada bir 
ço\: boğa& açıcı 

tatlılar vardı .. Afa· 

canında atıının 

suyu akıyordu •.• 

Bu 11rada Afacan 
babasının kulağına 

eğilerek dediı.t: 

- Baba, bani 
Hn evde anneme 

yalvarırdın.. c Da· 
DllD fil dilini .tat
hla9tırl• dtye... şu 
tatlılardan lıiraı 

KÖPEGi YUTTU! 

K6peti de keadW de halalı 
kalmlflarcla.. Ba Mria aiaç altı her 
ikiaine tatb bir pkerleme •erdi 
ve horul horul uyadalar •• Fakat. •• 

Ajacıa ldlladea iri • bir 
yılan uzanarak, bobiJI 1ayqp 
apna alcL " 111tta.. Şifmaa 
Kadri Ef. bircleabire ayamaca. .. 

Metelila Kurtın 
Ogln Basaa Bey 

eve hlddetll gel· 
mlftl.. d11rmadan 

odayı boydan boya 
dola111or, elini ko

lunu ealhyaralt ho
aurclanı 1orda.. 

Afacan bot b11-
lund11 birdenbire 
lıabwna ıordu: 

- Baba metellfe 
k Ul'fUD atmak Dl 

demektir? 

Hasan Bey bld· 
detle dOndO: 

- Abdalhğın 10· 

HIDU yok • gGrml

yormı11n? •• Demin· 
den beri o k•u'fuını, 
bep beu o kahro

lası kurıuna atıyo

rum da tultura· 

mı yorum. 

anneme ikr m et· 
ıek, acaba evde 

bagırıp çal'ırmu· 
mı? - Aman oğlum aman 1. G&z&nll aeveyim.. Şu dilmeni bırakma, 

elini çekme oradan ... Otomobili bir yere çarpbracaksao ı .. 

Noel 
Gecesı 

iki fukara çocuk konutayorlan 
- Ayakkaplanm ocağln ana

ne koyacak masın"/ 
- Ayakkaplanm yok ki oca• 

tın Gnllne koyayım! •• 
Ayyaşm Çocuğu 

Hoca umfa hitap ediyon 
- ltret fena .. ,dır. Clte~ 

leri yakar ••• 
Rasim ayala kalkarakı 
- Aoaem de lyle llylllyor 

ammL.. Babam 1akmu yalnaz 
lmdınr diyor. 

IUklfat 
Fatma Hamm kllçDk yeteni 

olan Ahmecl'I ılnalJ• tidiyor. 
- u.ıa oturana .... bir 

lplclk •eririm. 
- Ceıa olarak mı? 

YAŞ 
Bir ıllD e•• birkaç genç kıı 

gelmiflL. Hepli de Afacamn 
batına 8fi1ferek, onu urımıya, 
gWdllrmiye, gıdıldamıya bqla• 
dılar... Ba ıırada Afacan kada, 
bapdı: 

- oooof ı.. bırakın beni ı .. 
koskoca çocukla alay etmek 
olur mu?. 

Genç kızlar kahkahalarla gtll· 
mlye bqladılar. içlerinden biri 
atıldı: 

- Si1le bakabm HDiD JallD 
kaç Afacan? •• 

- Beaim iç ttklD J&fl• •ar 
abla?. 

- N-1?. 
- E•d• •kb rapmclayım, 

anneme 10rarlaraa, ihtiyarlıiını 
belli .tmemek için 6 der. Fakat 
tramva1da, ılmendiferde 5 , .. 
ıundaJJmchr. 

Elma 
Hırsızı 

Afacana baba• yalbaflnda bir 
kitap hediye etmifti. Afacan bu 
resimli kitabı berglln mektebe 
g6t8rllp getirmlye b.,ıadL. Mek
tepte, tenefftla emaaında bir 
ldSpye oturur, UIUD uzun resim
lere bakarcL .• 

Yine bir gGn teaeffhte kita• 
bın bir yapratıaa clalmıfb.. Re
ıim bir eli bıruza çocuğuna ko
•alayan bir bahçıvanı fllterlyor
du. Bu •rada muaWm de 1aaau 
relmiftL. 

Afacana IOl"du: 
- Öyle cllkkatle balıtafın 

reaim •• Afacan? 
Afacan ceYap •erdi: 
- Babçınna bakıyorum.. Ço

cuğa bir tiri& 1akabtamayorl •. 

Dolma Kalam TOBl'NIN SALINCA<ll GOnler 
Afacan bir karta· 

ılyecl dGltdnına 

girdi H bir dolma 
kal ena almak lıtMiı 

DOkUo u.bibl 
kalemi methediyor
du: 

- Haydi bakalım 
Jr.açotnm, botan 
mektep samanında 

bunu kullanının •. 
Dayanıtbdlr .• 

Afacan "f'UC80tb 
- Hacet 7ok dt-

41, çbkl 1an• 
...... , latlll ... 

Mlnlmbıl arap tob~ bir &in 
anaealne aeldl : Hani .-., dedi, 
buraya bir samualar beJU IQaaa
lar plmlftl de çocaklannuı ..ııa
cata •ardt.. itte bea oalarc:lu 
llterlm. Ve ...... laDaslr ..... ..,. 

T obİDİD anneli d8fUndD, ta
ıında, çocuju11u ıuatunbilmek 
için aldaaclaa ıeçealeri yoklacla 
•• aUaa,.t ı - Hah 1.. diyerek 
kofta, RI babanm clltl•riae 
takbfa ...,.. ,....... ..... .... 

Haaımteyu pr· 
gef ltll1ord11. Bu 
11nda Afacan an• 
aeılne dOodO• 
-Anne, gQnler ar 

tık yirmi tıo uat 
oldul. 

- A, dellmlaln 
ıent Hlo cttn ylr· 
mi ao eaat olur
mut Yirmi dOrt 
ıaaUlr •.• 

- Oylı amma, 
babam Üf&ID H 

diyordu? GClaler 
bir tut kı..W. ... ., ..... , .. 

RAMAZAN 
Bu aJID bilmem kaçı 

Ramazanmıı çocuklar, 
eıki1l Arap aaçı 
Y apaa yuımıf çocuklar L. 

* ül&idea ramuaalar 
D.swllarla aelirmlt 
Bu botbota&Ja canlar 
Tatlılarla selirmlt L. 

* Kaactiller 1t•I ..... 
Yanarm'f camilercte. 
Oruçlar mıtıl •'f• .. 
Top• bekl••it eMe. .. 
Ge• kenar ··~ 
Karaıla. .,.._..., 
•Vay baci•adam Derele?. 
Hac:iYat ........... ı. 

* Gece ,., ...... .. 
Sahur 1•••k Mı......., So&.,. •••• .. ... 
Ye•ekler 1tot .a. ... L 

• Şimdi fktıHt .,. 
Sabura kalbe , .. ..,, 
e .... ., ...... 1at dı,.. 
Ltnaea kanwa toktarL 

AFCAll 

Mersin • Samsun Hattı 
Bitişik kompnun lmı, oka

dutu aueteyl baaımte71e7e r• 
terdi: 

- Bak hanımteyzecitlm, ar
tık Merainden Samsuna kadar 
tiren ifleyecekmiı!.. 

Hanımteyze birdenbire tellfa 
dllıtll: 

- Ey•ab, fellketl. 
- Ne oldu, ne •arl 
- Kaz kardetlm Menlnd .. 

ka1nanam da Samıunda... Şimdi 
uçaaça, bqbqa ka•ıaya Ur 
layacaklar ... 

- AalamadımL 
- A benim canım kazam. .. 

Ka1nanam danize bindiği amaa 
için dıf ına çemlir... Şimdi 
kolaycacak oğluna ıidebllecelr. •• 

Marifet 
Afacanla Cinılz otarm111e 

ıaıete okuyorlardı. Bu mıda 
Ciaı&z ıazetenia b.. tarafında 
bir yeri ıa.terdi ı 

- Bak dedi. Anadolu' da bir 
çocuk ufacık bir kerute fabri
ka• yapmq, bir buhar maklne
IİDiD aymm da teneke parçal .. 
rile taklit etmlı lfletmif. 

Afacan rtıldii: 
- Eh, bunda ne it ftf? •. 
- Ne le olacak. eocuta 

eUaden heqey ıeliyor, lavter 
1apayor ... 

Afacan bqıaı .aılada: 
- Ben ele ber cama bab .. 

mm vercliil 30 ku1111u koakoca 
bir • de•e • 1apıyorum 1a L . 

- Siyle bakalım Afacau, 
Salten Murat Kona maharebe
llDde •• 1apb? .. 

-Bee ... .,...,.. ....... 
.... arblr ..... .....,... 
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İsrailin Bize Reva Gördüğü Hakaretin 
İntikamını Almak İstiyordum 

- Fakat senin bayatı o buna 
hağlıl Gelmezsen öleceksin. 

- Kim öldürecek ?r. lsrai mi? 
- Hayırl Seni İsrail öldür-

miyecek. fakat ölt.ceksid 
Emin misin ? amca. 
Eminim 1 

- Ohalde burada kalacağıml 
- Demek ki Mıaırh'yı çok 

1eviyoraun. .... 
Kızım gelmlyecek misin 1 
Gelmiyeceğimf 
O halde benimde yapacak 

bJr işim kalmadı. Yalnız aaoa 
babandan birkaç davar, bir bahçe 
karmıştı. 

- Bunları ıaua blrakıyorum, 
amcal 

O halde Allahaıımarladık 
kızım •• 

- Allabaısmarladık .•• .. 
1srail bazırlamyordu. Haneli 

Musa kavmini götürmiye karar 
vermişti. Yahudiler, alacaklarım 
topluyor, öteye beriye dağılan 

Yahudiler bir araya geliyor. Mısır• 
lalarla evlenen Yahudi kad nları 
kocalarından kaçıp f srail ıürUaüne 
iltihak ediyorlard • 

Mısır balkı İbranilerin bu 
hareketinden ıon derece mcm· 
nundular. O kadar ki. halk bir 
ıürD feJAketlere uğramı~ olmak 
1üztinden pek fakirleştiği halde. 
seviniyor, mabetlere adaklar gö-
türOyor, mabetlerdeki keykellere 
yeni puşideler yapıyor, ilahlara 
çiçekler götürüyor. Ve Amoo 
mabedinin batkAhini sayılan Prenı 
Seti ayinlere iştirak ve halk ona 
.. Firavun" gibi hürmet ediyordu. 

Halkan bu sev\ncini gören 
Firavun, Yahudilerin hareketine 
karşı IAkayt kalmak hıtemiyerek 
ilah Amooun en bllyl\k mabedin· 
de bDyük bir meı ve ret meclisi 
topladı. Fira7un, bu mecliste, 
lsrailin Mıa.rdao çıkmak için ha· 
ı.rlandığım söyledi. Bunlar mem• 
leketin bütUn servetini de alıp 
götürüyorlard1. Bunlara karıı bir 
ıey yapmak IAıımdı. 

Firavun bu sözleri ıöyledikten 
aonra prenses Uıerti bir nutuk 
ılSyledi: 

"Atalar.mıztn ruhları, bilhatısa 
babamın ruhu namına, ıendeot 
ey Firavun! ve ~izden ey halk! 
lsrailin bize karşı reva gördüğü 
hakaretin intikam. nı almanızı Is· 
tiyorum. Jbraniler, iliblarımn:a 
hakaret ettiler. Onların bllyllsil 
yUzünden memleket görillmemiı 
felaketlere uğradı. Binlerce Mı· 
•ırlı onların yüzünden helAk oldu. 
Bunların hepsi de bOylicUdOrler. 
Bilhassa Menfiıtekl ba~bUyUcUleri 
olan kadın başımıza belA kesildi. 
Böyle olduğu halde blltnn bun• 
larm bu momleketten, kazandık· 
ları bUtlin servetle, topladıkları 
blltüo mUcevherlerle, çıkıp git• 
melerine mllaaade mi edeceğiz? 

Olamaı. Firavunun iradesi nedir? 
Firavun bir cevap vermedi Te 

Uscrti devam etti: 
- Firavun cevap vermiyor. 

O halde meıveret meclisi ne 
diyor! Mısmn bUyllk bir ordusu 
Yar. Bu kölelerimiz çıkıp gidi
yorken ba ordu bomboş mu dura· 
cak? Kölelerimiz Suriyedeki düş
manlarımızla birleşerek Uzerimizo, 
çuJ!anacaklar. Biz de bunu mu 
laekliyocejiz? 

Meşveret mecliainin lStebe· 
risindem 

- Hayırf hayırf aesleri yük· 
sefdi. 

Userti tekrar Firavuna döndü: 
- Firavunun iradesi nedir? 

Halk, Yahudileri bırakmak iste· 
miyor. 

Firavun, pirenıeae hitap etti: 
- fcabına bakacağım. Fakat 

biz. senin yerinde kPcanız prens 
Setiyi dinlemek isterdik. 

Userti hiddetle cevap verdi: 
- Kocam prens Seti! Men· 

fiste ıibirbaz bir kar nm saçla· 
rıoa bağh. 

Firavun ayağa kalkarak em
retti: 

- Kumandanlar! ordumu ha· 
:urlaym, ordu burada T aois te 
toplanacak ve bizzat onun baıın· 
da bulunacağıml 

Meclis dağılın ştıf 

* fbraniler hazırlandıktan son· 
ra eeyahate koyuldular. Firavun 
da ordusunu hazırlamalda meş· 
guldu. Menfiadekil~r ordunun 
hareket ettiklerini haber aldıkları 
zaman telaşa düştüler. Mısır'ın 

ordusu mahvolmak yolunu tut· 
muştu. Orduyu kurtarmak lizım
dı. Prens Seti uı.un uzadıya dil· 
tUndükten ıonra orduuun arka· 
ıından gitmiye ve Firavun ile 
görllşerek bu harekete karşı ~el· 
miye karar verdi ve derhal hare· 
ket etti. Merepi'oin bu sırada 
gCirdüğU bir rüya onun hareke
tini tacil etti. 

( Arlca11 nr ) ................. -............. -............ -.............. . 
M. Matsuoka 
Şehrimizde 

M. Macsuaka 

Japonyamn Milletler cemiyeti 
nezdindeki murahha11 M. Mat· 
ıoka bu sabah Semplon ekıpre· 
sile ıehrimiıe gelmiş ve istasyon· 
da bükfimet namına karşslanmış· 
br. M. Matsuoka Perapalas'da 
kendisino hazırlanan daireY.e in· 
miştir. 

M. Matsuoka, bir. iki iÜn bu .. 
rada kalacaktır. 

Jstanbul 

BORSASI 
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~------------------------J 
Para:aır (satıt) 

kuruş kıırııt 

1 ıs•erlln 710,- 20 ktıroıı 122,-

Memleket Mes'ut Aile 
Ocağına Muhtaçtır 

J dolnr 
20 fr. Franııs 
20 liret 
20 fr. Belçika 
20 dral:ml 
20 fr. İsviçre 
20 lf'VA 

1 florin 

2!3,- J tilin A•u•. 
170,- 1 peseta 
219,- J Mark. 
118,- 1 alotl 
2:-i,- 1 Penııl 

EW,- 2U ley 
21,- 20 din•r 
85,- 1 Çervoneç 

Çekler 

Z7,-
17,-
5",00 
24,'iO 
31,-
23,-
58,--.-

Genç!ik anketimjz için gön· 
derilen cevaplardan bugün de 
bir kaçım dercediyoruz. Bugünkll 
cevaplar Edremit muallimlerinden 

Loııdra • 709,00 Pr•ıı f5,903750 

Enver Alp, Adana muallimlerin
den Sait Sami, Ankaradao Rüı· 
tü Atıf, Ankara mallimlerioden 
Muammer Behiç, Mersin muaHim· 
ler:odeo Mehmet Hiidaverdi Bey• 
lere aittir. Nev • york 0,4701 Viyana 4,0650 

Pıulı 12,06 M.ıdrit 5,7784 
Mllano 9,1888 Berlb J,9763 
BrUkael :'1,3985 Var,ova 4,17 
Ati na 89,7675 Pefte 3,4493 
Cenevre • 2,438750 BUkre, 79,87ıS 
Sof ya 65,7350 Belgrat 34,6350 
Amsterdaın 111719 Moıkova 

Hlsaa senetlerJ 
LI ra Lira 

f, füınk.(Nama) J0,00- Anado'u'9 IOOV. 37,50 
,, ( Hlimile) 10,'5 Şark O. Y. • 4 t,45 
" ( Müesa • ) 9:>,- lst. T,.m.,., ~0,00 

Osmanlı Bonk. 3S,-
c- " 1 "9 o.ısüdar ... 11,00 • e .. n" ,, .,, } 
Şırketl Hayriye 11~ Tcrkoa 32,40 
Hıı iç 0,9'.) Hay,gazl Z7.-
A uadolu,. 60 V. ' 24,~ Telefoıı 15,-

~~60 P. ~L,I~ Bomo. ti 2.\6~ 

Esham va Tanvltat 
L ra Lin 

l•t 'kraıı D•hllt 95,00 Reji 4,20 
Di'yuı.u Mu. 59.00 Tramway 4,97 
GümrlJk 6,00 Rıhtı 11 18,60 
Saydl mahl 6,60 Üaklldar •11 170,-
Bnğdat leıtip 1 8,75 Terkoı 4J,JO 

H " il 5.2{) Elektrik • -.-
BORSA HARCI 

Tahvilat. MeskOkal 
Lira Lira 

Türk Altıru 9,23 
fng. ,. 10,47 
fr. • 8,25 
R~• .. ıo,s; 
Mecidiye 34,00 
Ba.tbot (Oı. B.) 242 

Kalın be7ibir ik a l tarı 

( Giiınhurlyel J 46,25° 
( Aıi:r ) 46,25 
(Hamit) 46

1
2) 

( Reşat J 47,50 
( Vahit ) 46,~ 

f nce bcıtiblrllk altın 

( Cümhuriyet ) 45,
( Hamit ) armalı 50,00 
(Reşat) • 47,00 
( Vahit ) • 48,GO 
Mmr Kr.f"o. 1886 156,00 

• il " 003 fl8,50 
• ,, • 1911 Mi,50 

("} Muamele yapılmamı1hr. 

Erme ıi KomUnist:er 
Berut, 25 (Hasusi) - Poliı 

iki gündenberi bir Ermeni komll· 
nist cemiyeti tarafından dağıtılan 
bir çok beyannameler elde et• 
mektedir. Ermeniler bu beyanna
meleri Ermeni ciimhuriyetinin 
ilAn gUnllnün tes'idi mOnasebetile 
neşretml,lerJir. 

e:::::::-========--==~========== 

=RADYO 
2 6 Kanunuevvel Pazartesi 

iatanbul - ( 1200 metre) 18 Ve· 
dla Rııa H., ı~,45 Orkestra, 19,-0 
Fransızca derı, (ilerlemit olanlara), 
19,45 Orkestra, 20,30 Yesari Asım B., 
21 Aleko Et. ve arkada9hrı, 22 (lfltea 
tra, Rjnns, b6rsa haberi, ııaat ı ynrı 

= ----=== 
r - "".\ 

=: TAKViM =: 1 
PAZARTESi 

G ... 26- tel KA.~UN 93J Kuım48 
Arr.bf Rıı ııc 

26. Şaban 1351 12 Jd KAıaua. uı . 

\'R!<'~ ~ YA••"1 v ••.• /En ıt Va•a' l i=-==- =----- =- =-== 
'-Wt-· J 38 7. 2t ..\ ... ,.... . 2 - .ı) '-6 
v;.a 1. 28 ıı. 14 Y •taı ı .9 1J 24 

1k.aJ• i 48 4. 341 ·ıa•.u 12 51 :> 57 

Enver Alp Bey diyor ki: 
- Türk inkılAbı •on asırda 

yetişen biricfü dehamn ıaheseri• 
dir. Onun önünde bütiln cihan 
hürmetle eğiliyor. Dün bizi has
ta millet olarak görenler,' bugün 
karşılarında gımç ve dinç bir 
varlık buluyorlar. Biz Şarkı Gar
ba yaklaştıran vo Şarkı Garba 
tanıtan muazzam bir inkıllp 
yaptık. Fakat bu inkılabı koru
mak ve yaşatmak iatiyorsa.c, 
gençliğe, gençliğin kültiır aaha· 
ıında ilerlemesine ehemmiyet ve
relim. 

AjJe, cemiyet varlığmın esa• 
sıdır. B;zde ailenin vazifesi, 
inkılabı koruyacak gençler ye-
tiştirmek olmalıdır. Müne•ver 
ailelerin genç yavruları hayattan 
zerre kadar korkmazlar. Böyle 
gençlerde dini taassup aramak 
ise çok beyhude bir iş olacakt r.,, 

Sait Sami Beyin cevabı: 
- Bence hllyUk Türk inkılAbı 

Türk kadar büyük bir harika ve 
böyük Türk inkıl4pçı!an, gelmiş 
geçmiş bütün din peygamberlerin
den daha icazkAr birer dehadır. 
Bununla beraber, ben, Türk lnkt" 
labım kemale ermit bir ağaç 
değil, belki henüz üzerinde titre
necek körP.e, fakat giir bir fidana 

benzetirim. ÖyJe bir fidan ki daima 
gençlerden ve genç ruhlardan 
örfılmUş yekpare bir hayat de .. 
teğfoe muhtaç.. Kanaatimce bu 
gür inkılAp fidanı gençlikten, 
ruhlardan en müsmir apsmı henüz 
almamıştır. Şimdi göz kamaıtıran 
bu emsalsiz inkdAp tohumunu o 
zaman görmek ve o zamanı bu 
zaman yapma!! sarsılmaz mefkii
remdir, dinimdir, imanımdır •• 

Zaten, her buhranın neticesi 
bir aukut ve her sukutun intibası 
bir ıuuttur. Bunu böyle gören 
bir gencin hayattan korkması her 
tllrlll buhranlara karşı korkaklık 
ve bedbinliktcn mUtevellit bir 
zaaf gösteymeıi hayale bile 
gelmez. 

Şimdikinden daha hakiki ve 
isabetli bir iş bölümünü bizzarure 

icap ettiren asarımızm aile müesse· 
•~sini de kökünden sarsacağına 
ıüpbem yoktur. . 

Nasıl bir hayat istersiniz aüa""ı 
line karşı; ütopik fikirler ber-
taraf, şöyle bir hayat isterim, 
tarımda verilecek ilmi bir cevaba 
nıaaleı:ıef henüz muktedir degi.im." 

Rüştil Atıf Beyin cevabı: 
- Türk inkılabı dünya hA-

diselerinin en büyüğüdür. Hiç 
kimsenin ümit etmediği zamanda 
yaratılan bu parlak eser, mille
timizin mütemadiyen malumu 
meçhul yapmak kudretinden 
doğmuştur. Eakat yeni nesil eğer 
iokılAbın manasım tamamen an· 
hyamam şsa kabahat onda değil, 
ona inkılabın manas.m öğrctmi· 
yenler dedir. 

BugUnkn buynk buhranın 
ardında, pek yak nda kavuşaca
ğımız bir saadet iakhdır. Bu se
bepledir ki buhrandan korkma· 
mak ve sıkıntılara tahammUJ et
mek IAzımdır. 

Din meselesinde kanaatim 
dindar olmaktır. 

Aile meselesine gelince: içti· 
maiyatçılarımız bu muselc ile 
itburnu kadar uğraşmadıkları için 
bugün aile kuranların adedi azal· 
mışbr. Bence iktısadt buhran, 
evlenmelerin azlığı hususunda 

ikinci derecede gelen bir sebeptir. 
Hayat... Evet hayat, İn5am 

ölünciye kadar mücadeleden bık· 
tırmıyao bu sırdır. luaan ölUn· 
ciye kadar tabiatle mllcadele 
etmiye mecburdur. Samih Rifatin 
ölüm döşeğinde bile büyUk ideal 
için haykırması buna en açık 
bir misaldir. 

Muammer Behiç Beyin cevabı. 

- Türk 1nkı1Abı asırların 
mahsulü olarak kazanılmış bir 
inkdAp değildir. O, bilakis as r .. 
Jarın kazandırdığı kökleşmiş, dal 
budak salmıt bir inkılApbr. Ta
rihte bOtnn köhnelikleri, bayağı 
ve sakin Adetleri bulmdar çabuk 
yıkan ve yenilerini bukadar ça· 
buk benimseyen b;r millet yoktur. 

Geçen birkaç sene içinde 
or~aya ç kan iktısadi buhrana 
çare bulmak imk4nsı2 bir ey 
ıayılmaz.. Her fırtıoa ve bora· 
dan aonra sllkünet a\idet eder. 
Bu umumi buhran b87:ı tahribat• 
tan soma nihayet bulacaktır. 

Bir milletin terakki dereceıi 
aile vaziyetile ölçülür. Bizde femi
nizm lAyıkile idrak edilemiyeceği 
için, kadin vo eıkek daima za'f a 
uğramışlardır. Kadıuın erkeğe 

yaklaşması, erkeğin bütiln kabi· 
liyetlerini benimsemesi onlarin 
içtımai kabiliyetlerini mühim nf .. 
bette indiriyor demektir. 

Gönül Jster ki layık olduğu 
mevkii ve hukuku kazanan l«a· 
dm, benliğini kaybetmemelidir. 

Hayattaki kısa tecrübelerden 
anladığıma göre, İnsan maddi 
varJıkJardan Dmidini kestiği za
man manevi kudrellerden imdat 
ister.. Bu da tefekkUr kabill· 
yetine, meslek ve akıl dereceeiuı 
g6re değişir .• 

Bence hayat yalnız canlı de· 
iildir. Hayat baıtan başa heye• 
candır, mDcadeJedir, muvaffakı4 

yettir. Zenginliğin kıymeti ohna-. 
dığı gibi fakirliiin do ebemml· 
yeti yoktur, ,, 

Mehmet Hndaverdi Beyin cevabu 

- BUtUıı Avrupa devletleri
nin ( Haata adam ) diye tavsif 
ettikleri Tnrkiye, bugüne kadar 
yaratbğl harika ve inkilaplara 
parmak ısıtttırmışbr. Türkün y .. 
ratbğı bu muazzam inkiliplarm 
bir eşi bıçbir milletin tarihinde 
görülmemiştir. Çünkü bu yarab· 
cı haslet yaln z Türkün kan nda 
mevcuttur. İnkilAp güneşi, biiyük 
Dahinin isabetli düşünüş ve gö
rüşleri oldukça Türkler daha ne 
l üyük inkilap ve harikalar yarala· 

caktır. iktisadi buba an her tarafta 
olduğu r ibi Türkiyede de tesiri· 
ni gösteriyorsa da kcrkacak ve 
ürkecek kadar değil. Ondan kor· 
kan ve ürkenler iradelerine h~
kim olamıyan zavallılardır. Ben 
onlara pek acının. 

Doğruluk ve iyiliği •evdiğim
den herkes gibi ben de dindarım. 
Çünkü, içtimai bir ahJAk olan 
dinimiz bunu emrediyor. 

Mesut bir aile hayatı, hayatta 
en büyük saadettir. Maalesef ki 
böyle ailelerimiz ancak yüzde bir 
veya il<iyi tecavüz etmiyor. 

Ha} ı:ttan korkmak acizlil< ten 
başka birşey değildir. Hayattan 
hiçbir vakit korkmamalı, bılakıa. 
onu son demimize kadar yeıınuye 
ve iclaremi1. altına almıyn çalı1mal 

ıyız. Haytılta, merrıurivet kapıla• 

rında dirsek çllrlltme~~euae, ıer• 

best ınesl~k sahibi olup Vaieıun 
daha fa)da!ı bir uxı\V oİmB ·. bi .. 
rind aaye ve pr~m;ihinıdir ... 



Bazan Tek Bir 
MulıaT'irl "f. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-229-

Hayat ve muamelAtmdan bah· 
•ottiğimiz bu damlardan baıka, 
( Yaldız Sarayı } denilen ibtiraa 
mahşerinde kaynıyan birçok in-
1anl r v rdL içlerinde birçok 

a •ıus ve foıilet sahipleri bulun· 
mal<I beraber, bunların ckıeriii 
mevki ve lkb ilerini tezvirat ve 
ifı d t ile temin ederlerdi. Ab
dl\lh mid yaranın k için herşeye 
atılır! r, berşeyden mana çıka· 
rırl rdı. Yirmi dört saatte bir 
d fa olsun bir meseleye müteal
lik bir jurnal vermek, bu adamlar 
için detn bUyUk bir ihtiyaç hA· 
linde idi. 

Bir gün, AbdUlh midi, bizzat 
kendisine jurnal etmiıierdf. Gali
b , f erit Pnşar m Sadarete geti
rildiği gündU. Ferit Paşanın Sa
daret f rmnnının müsvedde i 
)' zılmış, ( manzuru alı ) buyurul· 
m k için takdim edilmişti. HUn
kAr müsveddeyi • kAfi der~ede 
vuzuh ile yaıılmıı gUrdUğO için 
taahih etmedi. Yalnız (ubdei isti· 
h linize ... ) teı·kibinin önlıne lcendl 
elile (billiy k ) kelimesini ilAve 
etti. F kat AbdUlhamidin yaııSJ 
pek iyi olmadığı o imlAsı da 
bir ı noksan bulunduğu için bu 
kelimeyi öyle bir urette yazdı 
ki: Bu, tamamen (bildllyaka) glbt 
okun bilirdi. Netekim, böyle de 
okundu. 

T ebylı ecienler bunu yanht 
r nnetmediler. Bilakiı ( Sadra· 
ı.am olmaya liyakat keabetmedf
ğiniı halde, ben mahza sadakat 
ve ubudiyetinir:e bin en sadareti 
size veriyorum. ) gibi bir mana 
•erdiler. Olduğu gibi beyaza 
çektiler. Sadaret fermanı okunur· 
kon, artık formUI haline gelen bu 
lb r doğru okundu. LAkin er
te i gllnll matbunt ılltunların 
geçerken, Abdulhamldin tashihi 
gibl ( Dil liynka } eklinde çiktı. 
Bu derhal hafiyelerin nazarıdik· 
katine çarptı: 

f Saray erkdnından bazılarrnıo 
teı viki Uzerine yeni sadrazam ol n 
Ferit Paşa hazretlerini zata ıa
hanelerinden soğutmak için an· 
kastin ferman böyle yazılmıştır.] 
diyo jurnaller yağmaya baıladı. 
Abdülhamit, evvel bu hAdiseye 

Resim Tahlili Kupona 
~-~~~~~~~~~-

1'ablatln111 llğronınck: iıtlyoruo11 

resnıiniıl 5 adet lı:upoo llo blı· 

likte gOnderlniı. Reauıiulı aıuı .. 
t bll.llr vo dı ediltne'I. 

~------------~------~----
Jıtaı, rue lek 
\Of ıan'at? 

Bulundu!1'u 
memleket 

Hesım .ı tip: 
<dccek nı f 

--- ---

eönderilobııt(' 

••• 
• 
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Kar yordu 
Kelime Yüzünden Neler Olınazdı 
şaftı. Sonra, mUs\·cddeyl biuat 
tashih ettiğini hatırladı. Tııshih 
ettiği kağıdı getirtti. T e1kilt etti. 
Kendi yazd•ğt kelimeye hiçbir 
kalem karıtnıadıA"ma kanaat hA· 
sıl eyledi. Yalnız, kendisini ikaz 
etmedikleri için alakadarana gU· 
cendi. 

Jurnal tehlikesine maruz kal· 
mıyan, hemen yok gibiydi. Şey
hUlislom Cemalettin Efendi gibi 
Hünkarın tamamen emniyet ve 
itimadını kazanmış bir zat bile, 
viy nadan getirttiği bir avize 
meselesinden dolayı bir haylı ta
ciz edilmişti. 

Artık dünya gailesinden elini 
çekmiş olan ve sadrazam san· 
dnlyasında ( Eceli mevud ) un;., 
mUntazır bulunan Sadırazam Halil 
Rif t Paşa bile bir gUn pek gU· 
lünç bir vaziyette kalmıştı ... l lalil 
Rifat Paşa sabahleyin Babıtili'ye 
gelm k Uzere konağından araba· 

sına binmiş, yola çıkm •, tJ. Tam 
Tophane'ye geldiği zamnıı idarar 
ııkıştırdı. Konağa dönse, olnnya
caktı. BabıAli'ye kadar da daya· 
namıyacakh. Zevallı ihtiyar dişini 

sıkmıya karar verdi. Fakat ancak 
(Karaköy) e kadar sabredebildi. 
O tarihte • şimdiki Seyrisefain 

blnasmm olduğu yerde - (Aıiıiye 
karakolu) vardı. Karakolun önüne 
gelince, arhk pek mn,kul vaıi· 
yette kaldığı için arabayı dur
durdu. Arabacının yanındaki •ia· 
•ına ıeslendi: 

- Gel, beni indir ... 

Dedi. Ağa, hemen arabadan 
atladı. Kendi kendine inm k ikti· 
darı olmıyan Sadırazamı koltuk
ladı. Fakat pa,anın no yapacağını 
bir tUrlt\ anlıyamadı ... Paşa kara· 
kolun kapısına doğru yUrUdU. 
Karakolun önünde, bergUnkl gibi 
Sadrazamı seIAmlamak için du
r.an bir maraga askerle, bu aakere 
kumanda eden yalın kılıçlı zabit, 
paşanın arabadan indiğini ve 
karakola girmek için kapıya doğ· 
ru yürüdUğUnU görünce, derhal 
sağ başlarım kapıya alarak yeni 
bir cephe aldılar. Sadrazamı 
ıelamladılar... Halil Rif t Paşa, 
hem yürüyor, hem de geçtiği 
yerde ince su serpintisin benzi
yen bir iz bırakıyordu. 

Sadrazamın kar~kola geldi
ğini pencereden gören Karakol 
Kum ııdanı hemen kılıcına dav• 
rnndı. Yarı beline kuşannııı ola
rak Sadrazamın önüne fırladı. 

\.r :u. ViAr) 

Çok Ka sık Ve Esrarengiz 
ad isesi 

Bir .. 

Tagayyup 
( ea,ıarı.h ı luoı 611.) fada ) 

aydan faıl kalmııtır ve işleri 
ıçan çok uj'raşmııtır. Bu hanım 
elm ı yüıOk, kllpe - e buna ben· 
ıer mücevherlerini de daima 
beraberinde taşır. Kendisinin bir 
cin, yete kurban gitme1ııl ihtimali 
do en ziyade bu mllcevherah 
lh:erinde tatımakta olmasından 
dolayı huvvetlenmektedir. 

Çanakkale polisi bir haftadır 
her tarafta araştırmalar yapmış
lar. Kendisinin bu esnada mah· 
keme ve tamirat içlerini bırnkıp 
İstanbula gitmesi ihtimali çok 
ıaif olmasına rağmen l1ııtanbula 
da telgraf çekilmiı, fakat orada 
bulunmadığı cevabı alınmıştır. 

Ayrıca buraya yakm olan 
köylerde de araştırmalar yapıl· 
mıştır. Buralarda da olmadığı 
anla~ıldıktan sonra Saadet H ı· 
mm bir cinayete kurban gitmiı 
olması kannatl Jcuvvetlenmiıtir. 

Deniı kıyıları, boıtau kuyu· 
farı veüizbe yerler tamaanen 
aranmıştır. HAdisenin bu bir iki 
gün içinde tamamen aydınlana
cağı şüphesiz te!Akki edilmekte· 
dir. Bu esrarengiz htldise hak-
kmda elJe edeceğim tafsilAtı 
ayrıca bildireceğim.. Hakikatin 
pek yakında meydana çıkacağına 
ve polisin bu sırrı aydınlataca
ğına muhaakkak nuarile baka
biliriz. - )#.Jf. 

Gaziantep Günü 

OC\n Gaıiantebin kurtuluı gUnUnOn yıldönOmU ldL Bu mUnaae
betle şehrimiıde bulunan GazianteplHer Halk Evinde toplanarak 
bu mea'ut gllnli kutluladılar, ~ebsunet hatıralannı andılar. Re•mimiı 
Halk Evinde :yapılan toplantıya &6steriyor. 

• 
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1 Ob yt Şamil Kadıköy Paırayolu 

J 
No. 83 

Faydalı Adresler ('uınRdnn ıııa la lır-r :? in 8 L ıcukt uı 

1 
1 • ıi r 1 n t ı 1 ı r• · • 1• "lı ı I 1 rr ·--·------

D O K T O R ~-~ı: MU•ohH· ' 
Dr. R fit Kııdrl 9111 Sirkeci, trnnı· 

01, T bibi Saffot Arif ::~!:; . 
Balı~·ck:.p da Lrlııgrul mağaıa ı kıır
f lfHIHla K~ı,,apy:rn h1tnı l inci kat. Sa· 
lıdıın ma11da hı ·guıı hıutnlarını kabul 
•'UOr. 

vay durağı, No 8 lıorglln aabıdıtıuı 

alıtılma kadar. 

Dr Mehm t Alı Bevliye mlhehıuı• 
' aıaı, Slrku:.idcbl 

ruuavene!ıanesinl EmınönU hanına 
(aab;k KarnkaşJ nak ltıl ıııittır. k ~ lJU I: 
borgO n O~lcd a ıı onra. 

ZGhtut hu· 
Dr. Muhip Nurottln talıklar. Babı· 

al! caddo~inde G:') ret ktıtiıpharıoısi 
ittisalinde 9 dan 6 ya kadar. ___________ , ___ ,_ -
Dr AH Mazhar Sabahtan 6ğlo70 ka 

• dar: Takelmde Altı 

parmak n.agaza üatU ııdo 1 inci kattl 
Öğleden sonra: Fatihto, Tramay lst.ns
yonundakl muayonohııncsinde. Tol.22869 

D G Dahili va çocuk 
r. allp Hakkı haatalıkları. Sabah 

akıam erinde ( Topkapı Tram, Cad. 6S 
Cuma, p:ızardan gayri 2 · G munyono-
haneslnde (Aksaray, Etoııı Pertev ec
oczasi. arkıı sol, ak 11 ) 

Operatör U-
Dr. Muammer .Nurlrolog tenaaO· 

lt haetalıklnrı m Otobassıeı. Harlılyede 
tramvay durağı kar,ısında No 65. Sa· 
lı vo Cum,!ldan ınada hergUn 14·20 ye 
kadar. 

Mua 7cıne ha· 
Dr. Ahmet Vicdani nea:nı Ver:necl. 

lorcle Lııtafet apartıınannnn 2 inci kat 
2 inci daire ine naklotmtıtir. Ouma· 
dan maada hergUn 8 • 12 ve U • 20e 
kn lur, p·ııarh.>o;f g1ııleri mecc,ntdir. 

Cilt ve zUhrevl 
Dr. f'eyzl Ahm t haatalıklıır mu· 

tıdınım ı. lltırgilıı snbahtan akoama 
kadar Ankara caddesi Foyzl Bey han 
No. 43. Tel. 23899. 

DIŞ TABIBLERI -EmlnönU, EmlnlSnO 
Cemal Ziya han 2 hacı kat No 4 

Hastalarını eumadao maada hergün 
9,5 darı 1 ,6 :ı kadar kabul Te todavf 
eder. 

Beyo§fo, 
Muzaffer HUsnU imam ıok. No. 
2 Nuri 8. apartman kat 1. bergUn saıı.t 
9 dan 20 yo kadar, "e fovkalAdo ahval
de g-ecolcırl d:ılıl lıaet:ılarııu k;ılrnl eder 

M. SAIT Yenlpoıtane cadd .. i 
Vlora HaD No. 11 

Perşembe ''8 cumartesinden mnıvla 
hergUn 10 dan 18 e kadar hastaların 
knbul vo tedavi eder. 
-----·~~~~~~-~~~--~---

SUleyman Faik Toklu Ojlu 
Bnhçoknpı, Selftmet Bnn, 1incl kat 

No. 2 yo ıınkletmiştir. HorgOn 9 dan 
akşama kndnr hastalarını kabul eder. 

--~·~~--~~~~~~-,,.- J ı Şa_qanı Ta'!lsiye Müesseseler 

TERZİ ve T1 c. TERZiLER ______ ..,.. ________________ ___ 

T rzl Şekibe 

lı ııteldlr aokak No 2. 

Hanı mi ar terı.lha· 
neal Dlvaayo\u 

-
MUHTELiF 

Lalcll'de Çukurçeım• 
Satılık Arsa cadde.inde harlksedogl• 

:ıııartmanları kortıeuırta iki CClpholi 
partman ve dtıkk4.ıı yapılma ıoa 

l' 'eritti ar a satılıktır. Taliplerin ı .. ıı
loll kıraathanesi mn taciri Ali Efen· 
diye milracaatları. 

Satllık Piyano llethUI c Steln
" veay • Sans > markalı yepyeni, kur 
nıklu Lir piyano atıhktır. Beyoğlu 

Tcpobntında Meşrutiyet eaddealnde 
No 67 ye uıiiracaat. 

--------------------------------
S Bigalı Mehmet 

Mefhur ucukçuAll RamuanlJ•· 

ltk en nefis alaturka ve alafranga 
sucuklarımıı vardır. Bir defa tecrübe 
ediniz. Balıkpazarında Mıeır çarşısı 
kapısı kartıeında köıede No. 18 

Muhe ip V Daktilo Hanım 
'f.<'arot mektebind n mezunum, fran· 
sızca bilirim, on eenodenbori yüksek 
mli ·saoselerde re'eeıı muhaelplikte bu· 
lundum, kuvveUf bonservislcrlm var
dır, herhangi bir \•aıifede çıılıoırım. 
Son Postada Adil Beyo tahriren 
rnUrac at. 

Satıhk Vah Roylerbeğlndo Sıra
yalılarJa c !IU :a numaralı ID'l& bahço 
ıınlıillıanc ehven fi tle acele atılıkhr. 
Talipll i Ayaıofy da dlıtablbl Atıf 
Bel o ınilnıcıınt buyur un. 

r········--····· .. --· ... 
i Küçük ilan Şartları 
f 1 - (Küçük ilAnlar haftada iki defa 
İ ueıredillr. 
1 2 - Bir ilAn bet Batırdan ibarettir. 
f Kalın yazı iki satır eayılır. 

i 3 - Hor satır en aıağı 4 kelimedir. 

1 4 - llıtnların bet satırdan (azla 
j her satırından ayrıca aıağıdaki 
I fiatler alınır: 

5 aatırda• lba· 
ret lllnın 

6 
12 

Aylıiı 300 Kr. 
,, 

" 
• 

803 .. 
1500 " 
2800 " 

5 Htırdan faala 
her satır lçlıı 

60 Kr, 

160 " 
300 " 
560 • ................................................... _ ..... 

1 i ... E~LA~ v~ ~y: AM ~ ~,.\NKASI =iL°ANA Ti i 
Altıncı icra Memurluğundan: 

Emtik ve Eytam Bankasına olan bir borçtan dolayı paraya çov· 
rilmesioe karar verilen bir sandık afyon 29 12 932 tarihine mUeadif 
perıembe gDoU saat 13 • 14 de kadar bankanın Yenipoıtane 
arkasında ElkAtip hanındaki ardiyesinde satılacağından taliplerin 
mahalli mezkürde hazır bulunacak memura müracaat etmeleri 
ilftn olunur. 

Ankara M. M. V. Satınalma Ko
misyonundan: 

Askeri Lise vo Orta MektcpJerde aqllğıda gösterilen dertlerin 
muallimlikleri açıktır. Verilecek Ucrdler hizalarına yazılmıştır. Tcd. 
riı için Resmi salahiyeti haiz olan ve başka yerlerde alAk ları ol· 
mı yan muallimlerden arzu ed nlerin 10 gün zarfında iıtida \C fo. 
toğr fını musaddak fişlerile Ankarada Askeri Lis~ler müfettişliğine 
müracaat. 
Mektebin ismi: 

Kuleli Lisesi 
Burs 
Bursa 
Bursa 
Konya As. O. Mp. 
Erzincan ., ,. 
Erzincau 

" • 

Mu llimliğin nevi 

Fiıilc muallimliği 

.. 
Kimya ,. 
Tabiat ., 

lngilizce " 
Almanca " 
Türkçe • 

Ücreti: 

Ücreti 98. L 

" .. 

" 

" 

• 

108. L 
108. L 
108. L 
108. L 
108. L 
108. L 
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1r giJtcre lHlk~meti tarafından Gaı\ 
Br.. ne lıediye edilen eserin tercOmffi 

CANAKKALE 
-188- Yazan: Ceneral Oıland•n 

Türklerde Kuvvetli Bir 
• 

Kanaat Uyandırmak için .. 
Fakat Kilidillbahir'i ı.aptetnıek 

için dııha seri ve daha emin bir 
harelcet planı lazım olduğu da 
takdir edilmekte idi. 

A tzac ceı:-hesinden umumi 
bü) ük bir taarrnıa geçmenin 
gayet ehemmiyetli noktalnrı vardı. 

Je eral Birdwol.d'un 30 may.sta 
v r ı iş olduğu pla 10 nazaran dört 
ye.1i 1 vamu muavenetiic boğaz

lara hakım bir nG ktaya vAsıl ol
mak ihtimali ç ktu. Böyle bir 
nokta zaptedildıkten sonra ya· 
pılacak ikinci bir s;ayretle Ya
rım tda Uıerinde clerizden denize 
bir hat i~gal etmek ve dlişmanın 

cenup ile olan milnal alesini kes· 
mek ihtimali de vardı. 

Karargahı umumide Jeneral 
Birdvood'un pr 1esını müdafaa 
edenler çoktu. Bu proje hUsnO 
auretle tatbik edildiği takdirde 
Conkbaym zaptedilip te Yar mada 
üzerinde denizden denize bir hat 
işgal edildiği zaman, müdcıf aası 
gayet kuvvetli olan Sovla sahili 
de kendiliğinden lngilizlerin eline 
düşecekti. Ancak Türkler Aozac 
cephesinden geri pllsklirtüllioce 
bunların cenuba, yani Kilidübabre 
doğru rical etmeleri ve burada 
cenuptaki m ntakadaki Tiırk kuv

•ctlerile birlikte bir müddet için 

Çanakkale ve Naradan imdat ve 
erzak alarak tutunabilmeleri ibti· 
mali çok kuvvetli idi. Bu takdirde 
Kilidülbal ri ı.apletmek iç·n ara
dan birkaç hafta daha geçer ve 

muharebe aonbabara kadar uzardı. 
Bunun için Sovla körfezi zapte· 
dilirse, kuvvetli rüzgarlar estiği ve 
An:ıac sahiline erzak ve levazım 

çıkarılması imkAns·z bir hale gel
diği zaman timaldeki İngiliz kı· 
taalı için aıiıbeten emin bir liman 
elde edilmiş olurdu. Maamafih 

Anznc'tan yapılacak bir taarruza 
yardım etmek için ayni zamanda 
Sovla körfezine de aıker çıkar
mak fikri henliz ileri •llrülmo
mişti. 

Zaten bir müddettenberi Jo
neral Hamiltonu işgal etmekte 
olan da bu Anzac projesi idi. 
Takviye kıtaab gönderildiğini 

haber alınca bunların ~Uruduna 

kadar sevkalceyt noktai naza
nndan vaziyette mühim bir te· 

beddül olmadığı takdirde bu 
prcjeyi tatbik ctmiye karar yerdi 
ve Jeneral Birdwooda haber gön
dererek gayet mahrem bir aurette 
bu projenin teferruatını te1bit 
etmesini emretti. 

Evvelce de ızah edildiği veçbile 
Jeneral BirC.:wood, tesbit ettiği 
harekAt n birinci safhası için ken-

di kuvvetlerinden mada 4 piyade 
livası istemişti. Fakat 8 haziranda 
liç fırka takviye kıtaatı glode-

rilmekte olduğunu haber alınca, 
ihtiyaten ve icap ettiği takdirde 
kullanılmak Uzere emrine bir 

fırk il daha verilmesini iatedi. 
Jeneral Hamilton bu talebi is' af 
etmekle kalmadı, haziran ortala• 
rma doğru 52 inci fırkayı dahi 

yeni ordunun Uç fırkasını da, 
şimal mrntakasına, kat'i darbeyi 
indirmeyi tasavvur ettiği mınta
kaya tahsis ctmiye karar verdi. 

Bu f rkalardan ikisini harekltao 
birinci safhasını ikmal için yani 
Conkbayırın. zaptedip Anzac 
ce~ hesmdeki hattı yarmak için 

Jeneral Birdvood'a verecekti. 
Bundan sonra saha biraz daha 
genişlediği vakit üçüncil Ye batta 
dördüncü bir fırkayı da ya 
Antnc sahiline veya daha tima· 
line ç ı kararal< ileri sürecekti. 

Bundan maacla Jeneral Ha
milt on, Türklerde, ml\ltefikler 
tarafmdan Anadolu sahilinde ka
raya ç kılacağına dair kuvvetli 
bir kanaat uyandırmak için elden 
gelen gayretin yapılmasına karar 
verdi ve Lort Kitchcner'e bir tel
graf çekerek Londrada dahi böy
le bir zehap veya rivayet peyda 
olursa bunun tekzip edilmemesini 
çok rica etti. 

Jeneral Hamilton, Yaziyet 
hakkındaki fikir ve rnntaleaıını 
Jeneral Gourauddan da Gormuıtu. 
14 haziranda karargahı umumiye 
gelen bir raporunda F ranıız ku
mandam da yakında bir taarru
zun Hel!es veya Anadolu ıahilin-

den ziyade Anzac cer hesinden 
yapılması kanaatinde bulund-ağu· 
nu bildiriyordu. Kendi fikrince 
Bolayirin şimalinde karaya çıkıl· 
ması muvaf k olacaklL 

lıtanbul Emiuönünde Köprü meydanında 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
fngiliz kumaşlarından ayni zamanda hem pardeaO, 
hem muşamba vazifesini gören janr An le kauçuk 
gayet ş.k parc\esü gabardin empermeabilize her 
reıılcten bulunur. Ha1ır ve ısmarlam.t. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

0 N 1 F O R M A, A S K E R (, fV1 E K T E P L 1 
•e eairP, ka J ıı '0 <>rk<'k, ı;ocuklara m.ıtı u, toptan '~ perak~ıı il 

f Al?RiKA FiATINA SATIŞ 

lstanbul Belediytsi lıii ıları =E 
Eınmon i Ka., maka .'lhğ n<la.ı: lJaıreye ltizuınu olup satın al na

cağ ilAn ed.Jen bin adet por'ce taşı için vernıeğe talip zuhur 
etmediğin :len tekrar mlnakasay.ı konulmJ~tur. işbu taşı v-erıuiy.e 
talip olanların ikinci kanunun yirıni yedinci ulı iÜnJ saat t4 te 
claiıe •ncllmenine müracaatları ilan olunur. 

SON POSTA 

Resminizi Bize Gönderiniz 

• * Size Tabiatinizi Sögligelim 
Resminizi kupon ile gönderiniz. 

Kupon diğer eayf amır.dadır. 

aıvae'ta Galip a. Dikkatlidir. 
AJiyİ§İ ve nü· 
mayiıi sevmez, 
aadeliği ve ta-
1.!iJiği tercih 

eder. Sözünü 
esirğemez, son
ra söyliyece
iini ekseriya 

evvela söyler. 
muhitinde ce· 
rey an eden 

hadiselere lakayt gibi davranır, fa. 
kat meydana vermeden alakadar 
olur. Menfaat1arını ihmal ve isrrıf 
('1 lPZ. 

• lmz•••nı okuyam.dılımız 
, lllr kartmlz: 

Vakur davru· 
nır, kendisine 
ekemrniyet ve
rilmesini ister, 

tahakküme ge· 
lemez, çokça· 
lı,maktan zi· 

yııde çalıştır· 
makta ve bir 
lıte bao olarak 

bulunmakta muvaffak olur, kılık 
ve kıyafetine ve zavahire kıymet 
verir. Eğlencelerden mahrum kal· 
mak i:.;trm~z. 

• 42 H. v. B.: (Fotoğrafının derci· 
ni ı ... temİ)or.) Gözü açık ve kula· 
ğı deliktir. Etrafında cereyan eden 
hadi eleri merak ve tecessüsle ta· 

kip rdcr aiakadar olur. .Münaka· 
şayı e\er fakat fiili mücadelele· 
re, tehlike \e mea'u)iyetJere ve 

znrnr 'er iri Şf") lere karşı laka) t 
kalHJak ı-.ter. • 48 Edlrne'd• R•••• B. ( F otog· 
rafınm dercini btemiyor.) Tavru
harP.ketlerinde samimiyet vardır. 
Yalmz acu1dür gürültüJii konu· 
şur, el işar<:tleri yapar. Neş'esini 
muhafaza etmiye gayret eder. Hid
dl'ti gelip g<'çrr. İğbirarı kinsiz ve 
dernınM7.dır. Temizlik h3hsinde 
tİlİl da Ha nar. Birşe} i anlamadan 
yapıııaz, kllfasını işletir. Miinaka· 
şa ) apar karar verebilir. Rahatını 
ve hol'razırn M•\er. 

r- • 

c; 1 l•tanbul'da &. Ş B. (T•l•b•) 
( Foto~ı afuun dercini istP-miyor. ) 
A&abı ve hırçındır. Birdenbire 
parlar, mabaza; ighırarı kın iz ve 
darnuı:;ızdır. Çabuk konuşur VPı 
işininde eceleyi ihtiyar eder . .Meri· 
faatJarına karşı alika ve hın 
gostnir. Tuttuğu İfİ yarıda bi

rakll'az. 

Sipahi Ocağmdan: 
2J B rinci 9'lnan .932 cuma rCl•· 

kil toplaabda ekaeriyet olmarlıtJndaa 
konırenıa aktı 8 ikinci Klnun 9.l.l 
cuma filDil uat 14,30 a tal.le eclıl• 
mittir. Meı1<'1r ıOade muhterem 
~zanın tetr flerl riea o'uaqr. 

ı.. 6 lncı lcr• Memurıuıun· 
d•n. .Maı.cus 'e paraya çevrilmesı 

mukarrer bulunan koııaol, ayna •eealr 
tnaııın Sarıyerde Türbe ıt kak ~i 
No hanede 81/12 932 tarihine ıııUsa 
dır , ıınarte'lı gllofl eaat on dörtten 
ou .ı tıya kadar satılacağından talip 
olrn arın ınfıkfır f?ill de \6 tıaatte 
h zır bı luaıae k nıenıuruna müracaat· 
) ır 1 t ol ı r 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada hergün {2,» 

5) lstanbul Dıvanyolunda No. 118 
Tel. 22.9 

ÇAPA MARKA 
Müstahzarab 

BAHARAT 

ı. 

\ 

Yemeklerinizin 
NEF ASETINI 

•e 
LEZZETiNi 

Yalnız ÇAPA MARKA Babarahnı 
kullanmakla temin edebi:irsiniz. 

, ············-···-··················-····· ....................... --·········=·--=-===::=:=:.::::=:ı=:111111ıı=::::::::a... ···---···-······················· .... ···· .... -..-.-....................... ;-......._. ~ .. .. - -.. .. -.. .. 
li TÜRKİYE ZiRAA T BANKASI 
•• .. •• .. 
li -li 
ı: .. :: .. 
1 :: .. .. .. . . .. .. .. 

Taf1nmllk doları .. le 29 KAnunueYYet PIEllOEMBE 
gUnU k•palı bulunacaıını ve 31 Kanunuevvel 
CUMARTESi gUnUnden itibaren reni blnuında 
.... ,,.,. b•flıyacaıını muhterern mUfterllerlne 
llAn eder. 

il -···---------···-·::::mm······-:a::ı==ı· •=•====- 1111········ ~::::::rn::::._.ı;::::::::.-.......... ı ı ı •••-•••• ... • • • ..... ••..sa • ••• •••• 

NBDBN 
Bütün mütehassıs diş tabip:eri 

RADYOLiN 
dlf macununu tav•IY• ediyorlar "I ÇUnkU ı 

RADYOLİN 
Dişleri beyazlahr. Diş etlerini 

Kuvvetlendirir. Dişlerin 
çürümesine mani olur. 

in~e 2 def' lrn11aıı "'"· 

Ajtz kokularını 
deffeder. 

l'Vıubteaif •~rgı erde• 18 

diploma, 42 altua 
madalya 

raı:~~ kaıanmaştır. 

ıt lhH shk •e kuvet•isllk 
faide •• teairl ,.arı.en 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her ecz.anede 



12 ~:nfa 

K 

HER ECZANEDE 

2 

Yeni 

AsriRİN Paketleri 
bu labilirsinız. 

Cepte taşımak ıçın hem daha 
• kolay, hem d aha tem ı zdir. 

8u veni ambal aı sızi kıynıetı ol
mayan başka mamulat almaktan 
koru r. 

ASPİRİN '20 ve "2 t..to eti k ırn oaıaı•·1r ıçındo 
~ e rcıe buıun.ı r 

1\ 

K BAGL 1 - T o ELER 
Po•ta He kataloğuıııuzu vo 

sipari~ varakamıı:t lsteyiııiz. 

A. KIFIDES 
Beyoğlu: l :ı tiklal cadd~si Po.,ta sokağı No. 1. Tel. 41429 

•• 
) 1 

1 

•• 

' lstanbul ve ~zmir' de yeni 
satış mağazaları açıyor 

.Kcinun. 
{Ymm-!"esi 1 Pazar !Pa2a:-tesi i Salı 

2 3 
9 10 

5 6 --
J2 13 

8 19 20 
25 26 27 

n hifyLik i°bck// U'''qf 
Fa 'lırikas1t::>'IP . lhııd 

de İZMİR'de 

de SULT ANHAMAMl'ında 

açılıyor 

~~w .··· "' .. -~· ~--" .. ··-~...ııı.~-~ .· .. . • .. . ~:~ ~'·t" "'··.~:··" :.r:.~-ı;·.,..~?l'."i',~ ~;l~·· .• ~j.:--.-':' - .... 
.. • 11 • :;;. 4 - ,,.. ..... ,.. • "· <. ' ... -~ rı r . ~~~. t ;· . +. =;( ~ ' . ,,. ~. .. . .. . ~ .· 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

SON POSTA Khunuenel 26 

• 1932 aenesinin en ıon ihtiraı Profesör Dr. Meçenkof'un mUtekAmil formlilil olan 

PROFİLAKSİN'dir. 
Dünyanın her tarafında kemeli itimatla kullanılır. 

Gençll61. Frengi ve belsojukluju afetinden koruyucu yegane devadır. 
Vatandaş; k ymeti hiç mesabesinde olan PROFİLAKSIN, bayatın, istikbalin, vatanın için 

KIYMETİ MİLYONA DEGER 
posta kutusu adresine beı kuru~luk 

bastahlclar kitabından meccanen gönderiHr. C 

IÖlçü üzerine 
Fenni 

Kasık Bağları 

dütkfüı-lü~Uııe 

Fenni 
Korsal ar 

lstiyoıılc ra ölçü 
tarifesi gonderilir. 

Eminönü: 
lzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
O re ol.uos 

tahsili en yüksek biçki mekte· 
bidir. BlÇKL D1KiŞ, NAKIŞ, 
şapknc hk ve boya ile resim 
ve tezyinat öğretilir. GayrimUs· 
lümler de alın ı r. Hususi ders 
de verilir. kayıt aç · ktır. 
BEŞiK ( AŞ: \ı nretl f'r Nn. 84 

Yeni model Allegro 
Bir vey• lkı yOıJQ bl(llldarı ~ 
evvel• IA)ll ıurımck ve 

~ehu kayq uzerlnde"(f 
ceçırmelı ıurcllyle blll'r. • 
E yi lttaş ol•bllmek • 

0 
için herkese lazımdır. • 
Mlilılm telıcmnıülılt. • 

H~fVe<de Mltlır. 

Unıurnl •~atJıl•rı : 

Burkbard Gantenbdn ve Şsı 
Oalatn-S&.amlıul 

---
Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 
karşı en mücaılr d eva S E R V O 1 N 
haplarıdır. Deposu, f.ta nbulda SlrkecHe 
Ali Rlu Merkea ecıı:aoeıldlr. Taır ya 
lfiO kuruş y.ost ile gönderilir. lı.mlrde 
lrgat Paurı :ı a k·, Trabı.oıı dı& Yeni Ferah 

ec. an clerind cı bulunur. 

-
Her cin• h er nevi etiket, kılişe 

MATBAA ve F ABRiKASI 
TPlefoıı • 23969 

Son Fo•la Matbaaaı 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Nejl'a1at Mldltil Halil Udi 

• FİKRi TEVFiK 
Otomobil ve Makinist Mektebi 

Cümhuriyet abidesi karştsında No.4 
61 inci yeni dere devreıl 2 inci 

klnun lptidaaında baıhyacaktar. 

Mektebin tedriı müddeti 3 ay 

Ucreti yaptarılan direksiyon talim

leri adedine göre 25, 40, 50 

liradır. Talebeye hususi garaji
mı:ıda verilen tamircilik dcrılerile 

beraber haftada dört des gıs .. 
terilmekte, direksiyon talimlerine 
ve ameliyata çok ehemmiyet 

verilmektedir. (Belediyeden eh· 

liyetname almak istiyen şoförler, 

imtihan suallerini ve Ş Ü F ÖR İMTİHAN 1 
mektebimizden tedarik edebilirler.) TafıilAt için program 

isteyiniz. Müracaat aaatleri 15 • 18 arasında. 

~ Telefon: 4.2508 ~ 

GiiLN'iBAL 
TUHAFİYE MAGAZASI 

Nalcl•dildill agnı •oka/et• 1.J numaralı !lfllll 111afazalartl• 

zigar•tlnizi davet eyler. 

• 
lnhisarın ~ 

KONTROLU VE RESMi MOHORO AL TINDA 
fıçılarda uzun müddet dinlendirilmiş 

fevkalade 

Yakmda piyasaya çıkıyor. 

mahdut olduğundan yalnıı bUyük bakkaliye ve mllıklrat 
mağazalarında ve maruf birahanelerde bulunur. 

Srmagii Küiiliye Limitt!d şirketi; 
Galat .ı., Ernıoııı 1 İIİRl'!Iİ so ug-ı No· 31·33 Tı l<'fnn 42772 

Zabitan ve memurine müjde; 

Portatif Sandalyeler 
Yllbaşma kadar reklAm fiall 

360 kuruşa 
Y alm:ı mağazamızda satılmaktadır. 

lstanbul Rizapaşa yokuşunda 66 No. 

Asri l\J obilya Meşheri 

• Şiikrü zade Hakkı 

Meşhur Kayseri Pastrrmacısı 
Depoau, lataobul, Bal&kpazarı No. 16 


