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Ta tına 
Paşa Su iye 

Çıkacak Mı? 
Fransızlar Suriye' ye Bir Kıral Arıyor 

Knhire, 26 (Hususi) - Bura- r 1 plıımıya bqlamııttr. 
ya gelen haberlere göro sabık Söylendiğine g3re. ıabık Hı· 
Mısır Hidivi Abbas Hilmi Pt. dlY Arap memleketleri ıiyaıetinl 
Suriye tahtına koyduğu nam· yakından takip edebilmek mak-
zetliğinden benUz vazgeçmiı ıadile huaust bir bllro tesiı etmiı 
değildir. Bunu bi ı çok mevcut ve birçok kimıeler lıtihdamına 
deliller gösteriyor. Abbas Hilmi bqlamııbr. 

Kömür Depoları Aleyhiıi
deki Davalar Neticelendi 

T em}•iz Mahkemesi İlk Karan Haklı 
Bularak Tasdik Etti 

Pş. bu yaz mevsiminde Avrupada Bunlann içinde Mısırla eski , 
yaptığı bir sıeyahatte Mısır Baş· gazeteciler ve nafiz ıiyaıet adam-
Yekili Sıtkı Pş. ile görUvmUş, ları, Suryeli ve LUbnanla maruf 
bilhasıa Mıs rı alAkadar eden ıahalyetler de vardır. Sabık hıdiv 
ıiyaıetle meşgul olmaması kendi- geçen ıene ıarkt Erdeoe kadar 
ainden rica edilmiştir. Abbaa uzanan bir fark seyahati yaptığı 
Hilmi Pş. nın şimdiye kadar ıırada muhit Ye vaziyeti. bu ta· 
ıusar gibi bir vaziyet alması ıavrurlar için müsait görmemİJ-
Sıtkı Po. nın lav!ilyesine riayet ti. O vakit Suryadakl Vatani fır- Kuruçefmadekl kömUr depolan 

etmiye karar verdiği ,eklinde kası mensuplarının kayitıiz ve 
telikki ediliyordu. Fakat snbık oartıız lıtiklAl •e Cllmhuriyet 

Hatırlıyacakaıoız: Kuruçqme'· mUr deposu aleyhine bir daya 
· de oturanlar. oradaki kömllr açmıf, Dördüncll Hukuk mahke-

.bldiY bilhassa Fransız maliyeci· Abbas ttllml Paf• lıtemeleri. bir taraftanda Surye 
lerile ııkt bir teırikf mesaiden sonra daha geniı biı ıurette ( Duamı !) uncu sayfada ) 

depolarımn, boğazın bu gllzel meıi Salih Mllnir Beye hak ve~ 
köşesini oturulamıyacak bir hale rek depoyu tazminat Yermiye 
getirdiğini ileri ıllrdUler ve bun- mahk(im etmişti. Ôğrea4iğimb:e 

Büyük Harbin Yeni 
Tazelenen Hatıraları .. ..._ _____ _ 

Erzurum Cephesinde Ru uları 
Bizi Mağlup Etmiş Mi idi? 

BUyUk harpte Kalk•• ceph••lnde bir hareket hebraaı 
Yalnız Avrupayı dejil, dllnya· ı di ki gUnUn birinde bir tetkik 

1110 dört k6ıesinl tamam dört ~eraklııı çıkacak muharebeye 
tene kan ve ateşe boğaa bllyllk lıtirak eden devletlerin bergtın 
muharebenin acı hatıraları ıaman neırettiklerl reamt tebliğl.,ı top-
uman canlanıyor. Gizli taraflar lıyacak, bunları mukayeH yapa• 
lfıa ediliyor, cephelerde 6lenlerln rak ortaya cidden ıayanı dikkat 
Nyaları yeniden ortaya atahyorı bir eaer çıkaracak! •• 
yakılan Ye yıkılan evlerin yekO- İtte nihayet bu İf te yapılmlf, 
nuna ait cetYeller netrediliyor. Almanya, Avuıturya, Bulgariatan. 
Fakat biıbirlmlzin aklına ıelmeı· ( Deamancu 1 ı inci HJfada ) 

Mete Piyesi Temsil Edildi 

Halk Evi temsil şube ine mensup gençlerin 
piyesi evvelki gece Tepebaıı tiyatrosunda 
•il edilmiştir. Piye' Türkün bUyUklUiünU 
Resmimiz temsilden bil' Nhneclir. 

hazırladıkları Mete 
muvaffakiyetle tem· 
canlandırmaktadır. 

Bir Tren Kazası 
Madrit 27 - Bir tren Nacar 

iıta1yomında yoldan çıkmlf iki 
kiti ölmUıtllr. 

lardan bir kıamı mahkemeye göre davayı kaybeden depo bu 
müracaat ederek davalarını ka· kararı temylı etmit, fakat Tem-
zandılar. Asliye mahkemesinde yiz mahkemesi Salih Mliair Beyi 
davaaını kazananlardan birili de haklı bularak ilk karan tutfk 
Salih Münir Bey iımindeki zattır. etmiıtir. Bu ta1tik lzerln• Kuru-
Bu zat Kuruçqme'de ki Rus k&- (Devamı 9 uncu AJfada ) 

Harekete Geçti 
lstan u da Büyük Hastaneler Yaptıra

cak, Belediyeye Hedi:ye Edecekler 
( 

- - - ( ıehrimizin maruf doktorlad gös-

D• l K• \erecekler. Şimdi 16tfen dialeylniz: 
ıyor ar ı : Doktorların bulundutu bir 

'oO•z ve kulak mUteh••· mecliste muhtelif babiıler llzerin· 
aısı Bahri ismet B. diyor ki ı de konuşulurken ı6z tayyare pi-
.. Elll bin llr• ••rfederek MU· . . 
kemmel bir hastane yapbra- yang~•u.na, bılbaasa yılbatı tertl-
cajım, belediyeye vakled.. bine ıntıkal ettL Mecliste kulak, 
cajlm • ., boğaz. burun mlltehaaı• Bahri 

Fahrettln Kerim Bey da lımet Bey de bulunuyor, elinde 
içki mUcadele•I için mUhlm bulunan tıbbi bir kitabı tetkik 
bir par• ••rledecek. ediyordu. Konuşulanlar araaın

Belediyeye ve lıtanbullulara 
bllyllk bir mOjde verelim. Bu 
mtljde ile Belediyenin muazzam 
bir kazanç temin etmek Ozere 
olduğunu. lstanbulluların da bu 
sayede yeni ı•hbl •• içtimai mO
eueaeler kazanacatını haber ver• 
mit oluyoruz. 

Ucuzluk 
YunanistandaHayat Gün

den Güne Ucuzluyor - -SelAnlk,27 (Hususi) - Yu· 
naniıtan'da ikbsadl vaziyetle bir· 
likte bayat ucuzluğu mlltenaaip 
bir surette gitmektedir. Para 
meselesinin umumi şekilde halli 
için bir istikraz akdetmek !Uzu
mu Uıerinde ısrar edilmektedir. 
Halihazırda ucuzluk ıon derecede
dir. Evvelce milyonlarca drahmiye 
mal olan bUyUk aparhmanlar. fi· 
atlarından yarıyanya kaybetmiş· 
!erdir. Burada bizim paramızla 
25 liraya lngiliz kumaşından mU· 
kemmel bir kostllm yapbrmak 
milmkUndllr. Et Tnrkiyeden ithal 
edildiği halde okkası 25 - 30 ku
ruştur. Buna rağmen alış Yerit 
çok durgundur. Son zamanlarda 
burada amele gre•leri ııklaştıtı 
için bu mesele ile meşgul olmak 
üzere içtimai mua•enet nazırı 
~ - --•niı buraya ı•lmiıtir. 

ı:'ahretlln Kerim B. 
MUjdemiı '}•Dit bir cömertlikle 

allkadardır •• bu clSmertliğl de 

da yılbqı piyangoau clmle.tnl 
itilince: 

- Kaç lira bu piyugoaun 
bUyllk lkramiyeal çocuk1-? Diye 
bahae karıftı. Bir doktor cevap 
verdi: 

- Bet yftz bin lira kocam. 
( Dnamı 8 lDcl .. yfa• • 

jDiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Herşey, Er Geç, Yine 
Aslına Döner 

-32- Yazan: Berndorf 

Caeueıer dlplometları endl••Y• dUfUrmek lqln h•Yel• 
••imayan ••rler icat ederler 

( Yaaııını 9 uncu aayfamızda okuyacak•ın111 
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Mahmut Esat B. 
Eski Adliye Vekili A vu

kathk Yapabilecek 
lzmir, 28 ( Hususi ) - lzmir 

Ağır Ceza Mahkemesi eski Ad· 
liye Vekili Mahmut Eaet Beyin 
Avukatlık yapabileceğine karar 
vermiştir. Mahmut Esat Bey ilk 
defa 2 tubatta Mllşerref Hanım 
lımiııde idamı talep edilen bir 
maznunu müdafaa edecektir. 

Atinayı Ziyaret 
Galatasaray izcileri Yunan 
izcilerine Misafir Oluyorlar 

Galata1aray ilcilerl perıembe 
ıDnU 45 kiıilik bir kafile ile 
Atina 'ya gideceklerdir. lıcilerimlı 
Atina'da Yunan iıcilerlne miaaflr 
olacaklar, bir hafta kaldıktan 
aonra Seyrisefain vapurlle avdet 
edeceklerdir. Bu mUddet zarfın• 
da Yunaniıtan dahilinde bazı 
ıehirleri gezeceklerdir. 

İki Teberru 
Merhum Mabeyncl Oaruan 

Beyia kızlan Nuriye, Nimet Ha· 
nımlar Osmaniye matbaasmdakl 
hisselerini, oğlu da Şişlideki 
apartmamnı DarUnefaka'}a te· 
berru etmişlerdir. 

Millet Meclisi 
Borçlar Meselesini Müza
kereden Sonra Tatil Edecek 

Ankara, 27 (Hususi) - Paris· 
ten hareket eden Saraç oğlu 
ŞUkrli Beyin buglinlerde gelmesi 
be ·!eniyor. ŞUkrl\ Bey borçlar 
müıakerest hakkında Fırkaya 
izahat verecektir. Bu itibarla 8. 
M. Meciisinin kıı tatiline pazar· 
tesiden evvel baılamıyacağı tah· 
min ediliyor, 

Bulgar Kabinesi 
Bugün latif a Ediyor 

Sofya, 27 ( A. A ) - Bulgar 
Ajanıı bildiriyor: Çiftçi fırka. na 
mensup Uç nazır kabineden lıtifa 
ettiler. Başvekil M. Muşanof mat· 
buata vaki beyanatında, yarın 

kahinenin istifasını kırata arze· 
dc:ccğini bildirnıi~ t:r. 

Eski Borç 
Defterdarlık 926 ıenesine ait 

olarak tüccardan Nesim T eranto 
Efendiden 80 bin liralık vergi 
i•hımektedir. Bu paranın tahıiH 
için Nesim Taranto Efendinin 
eıyalarına haciz konulmuştur. 
Maamafih Nesim Ef. tehiri icra 
kararı almıştır. 

Yeni Bir Mukavele 
Macar Mahafilinden alman 

malümata göre memleketimiıle 
M.ıcariıtan arasında bir lakas 
mukavelesi yapılmışhr. Her iki 
memleketin merkez bankaları bu 
muka 11elenin hesabatmı kontrol 
edeceklerdir. 

Kurtlu Fasulya 
Göbek A. tarak Raklam 

Yapıyor 
halyadan Ticaret Odas na içi 

kurtlu garip bir fasulya nlimu
nesi gönderiln ittir. Göbek atan 
fasulyası denilen bu fasulyanın 
lçiııdcki kurdun 1-..ırmldanması ile 
kendi kendine zıı lamaktadır. 
Bunlar vitrirılerde reklam için 
kullan.im ak tadır. 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makalesi a Küçiik Meseleler a, 
ı 

1 - Balıklar denizde milthlt dal· 
galara mukavemet ederler de, aonra 
küçllk su Jrnplarmda bir taraftan 
bir tarafa naklıclilirken huta olurlar. 

EEEJWS/2 G 

2 - Büyük buhranlar, bilyük hl· 
dlaeler n büyilk mOtkilller karşi• 
ımda ıllkünetini bozan, iradeainl 
kaybeden lnır.nlar da pek azdır. 
Böyle anlarda biltlln maddi ve ma• 
nevi varlık birden kendini aeferber• 
llte huırlar ve mukavemet 1r8ıterlr. 

- 3WZ 

2 5 C' 

- Bizi rahatsız eden terler, daha 
•İyado Uıerındc durmak iltemedltl· 
miı, güya ehemmiyet vermedij'lmhı 
küçük hAdiaelordlr. KOçOk hldlae
lerl ihmal etmeylnls. 

sz 
z •• o ,d, 

• SON,TELGRAF HABERLER/ 

Ankara'da Büyük Bayram 
Gazi Hz. Ar karalı Hemşerilerine 

iltif ~tta Bulundular 
Ankara, 28 ( Hususi ) - Ankara dUn ve dün 

gece Gazi'nin ilk gelişi aenei devriyesini bUyllk bir 
bayram yaparak emaalsiz bir surette tes'it etmiştir. 
( 2000) atlı ve on binlerce halle tezahllrata iştirak 
etmiı, ge<.:e Halkevinde Maarif Vekili bir nutuk ver· 
miıtir. Maarif Vekili nutkunda ezcümle demittir ki: 

terdikleri hUınU kabulü ve yüksek misafirperverliği 
tamamen hatırladım. Zaten bu aıil hareketi hiçbir 
vakit unutmadım ve unutmıyacağım. 

Ankaraya geldiğimden sonraki mücadele haya 
tımızda hürriyet ve isliklAI aşkı kahraman Anka· 
rahların • başta sizin gibi daima benimle 
beraber kalmış olan değerli arkadaşlarım olduğu 
halde · gösterdikleri vefa ve yardımları her vakit 
minnetle yadederim. Benim Ankaraya geldiğim 

gUnU yaıatmak teşebbUıUnU alan yüksek heyetinize 
çok teşekkllr ederim. 

"Mustafa Kemal adı Türk tarihinde kurtarıcı ve 
yaratıcı büyük ata olarak daima artan bir coıkun
lukla aydınlanacaktır.,, Yine Hallcevindeki merasim 

esnasında Ankara Valisi Nevzat B. Gazi Hazretlerinin 
ıu kıymetli ıöılerini halka iblağ etmİJtİr. 

Muhterem arkadaılarım; 

" Bugünkü teıahuratı yakından seyrettim. Çok 
mlltehassis oldum. Bu canlı teıahurat bende on liç 
yıl evvel Ankaraya ilk geldiğim glln duyduğum 
heyecanı yeni yaıattı. Bugünkü manzara karşısında 
muhterem Ankarah henışerilerimin o gün bana göı· 

Bugünü yaşamakta derin eevgi heyecanını ve 
duygularım minnetle bir daha gördüğüm Ankaralı 
hemşerilerime ıonsuı saygılarımı ve sönmez sevgi· 
lerimi bildirmenizi rica ederim. ,, 

Gazi Hz. nin bu Leyanatlarını haJk hararetle 
alkışlamıştır. 

Kardeş Katili. 
---=--

Bir Delik.aalı Arapkirde 
Hemşiresini Öldürdü 
Malatya, ı6 (Hususi) - Arap· 

kirin Kadabala köyünde de bir 
cinayet olnrnıtur. Cinayetin ae
bebi cehalettir: Köy eşrafından 
avcJ Hasan ojfo Şahin kızı Zioe· 
bi köy delikanlılarından birisine 
ni9anlamış ve dUğlin hazırlıklarına 
baılamıştır. Fak at bu esnada kız 
Mustafa ismindeki kardeşine: 

" Babama söyle, beni o adama 
vermesin, ben başka bir isile se
vışı yorum. Beni onunla evlen· 
dirsin,, demiştir. Bu sözler kızm 
kardeşi Mustafanın sinirine do· 
kunmış, o da biçağmı çektiği 
gibi kmn vlicudunu delik deşik 
ederek öldürmliştür. Mustafa ya· 
kalanmış, ağ r ceza mahkemesine 
tevdi edilmiştir. 

Bir Kasa Hırsızı 
)ki seııednbcri TlHlin GUmrU· 

ğUnde kasa hınıızlığı eden Mt:cit 
oğlu Hüseyin zabıtaca yakalan· 

lSTER 

r 
Af yon işinde 
Hükumet Teklifi 
Kabul Edildi 

Ankara, 28 ( Huıusi ) Fırka 

grupu dünkü içtimaında aryon me
seleai hakkında Kırklareli Meb'uau 
Nihat Beyle arkadaşlarının verdik
leri şu takrirı ittifakla kabul et
miıtir: 

Seyrisefain 
Yeni Layihaya Göre 

Üçe Aynhyor 
Ankara 28 (Hususi) - Kapo· 

taj hakkının devlet inhisarına 
ahndığı hakkındaki kanun lAyiha· 
sanının tadil edilen şekline göre: 
Seyrisefain Uçe ayrılmaktadır: 

iç hatlar ve Yalova idaresi, 
Dıt hatlar idaresi, Havuzlar ve 
fabrikalar idaresi. 

Seyriıefainin şimdi idare et· 
mekte oiduğu kılavuzluk v" o· 
morkör işleri!e yatlar, lstanbul 
Deniz Ticaret MüdürlUğü emrine 
geçeceklerdir. Yeni şirket teşkil 
edilince~·· kadar vapurcular bu
gllnkU vaziyetlerinde işlemiye 
dev.un edeceklerdir. 

" Uyuşturucu maddt!lerln takibi 
Ye afyon İlt lıaal ve ticareti hak
kında hüklımctio arıettiğı progra· 
mın ka buton il teklif ederiz. Bu 
büyük, insani Ye Hssi meselenin 
hallinde Reiı ' cOmhur ve Umumi 
Reiıim' ı Gazi 1\-luatafo Kemal Hı. 
lerinin b uat büyük ehemmiyet 
vererek yilic:sek alika röatermi' 
olmalarını ıükranla kaydederiı • ., 

Takri in kabulünü rnüteakıp mü- İzmir Güzeıı· 
zakerata n hayet Yerilmiştir. 

L·----"""""":~------JJ Neriman Numan Hanım 
Cevabi Notamız f ntihap Edildi 

Ankara, 27 (Huausi) - Mısıra lzmır, 28 (Hususi) - İzmirde 
cevabi notamızm Mısır hükfıme• gllıellik mUsıı bakası ya pılınış, 
tince iyi karşılandığını gösterecek birinciliği tüccardan Numen B·e· 
bazı haberler gelmektedir. yin kızı Nerim,,n H. kazanmışt r. 

iSTER JNANMA! 
Yunauht.rnın nüfusu bizim nlifuaunıuzun yar111 1 Yunan tiyatroları baıtan bata ha lkla dolu. n zda 

kadardır. Yunanis an İıtiklll kazan a lı ancak yarım bir tiyatro var, onu da hültiimct }ardııni l e yaşatıyoruz. 
uır o muştur. Yunan gueteleri bizim g nzetelerinı ıin birkaç 

Bö) lo ol ınıokla beralıer Yoo anistan 'da 40 konser· \ misli utış } apar!ar. 

vatuar varmış, bizde bir tane var, o da nakıa. Yunan'.ıların biiyük Avrnpa darülfünunl cırında 
Yunan l ı ' arın Leynelmilel 1an'at l'e edeb yat ilenı'.ıı· kiiuü :şgııl ecien profesö rleri \&r, B'z pro!c ~ ôr erimizi 

do j, i nıleri geçen edip Vö san'atki. 1ıuı var. kendi Darülfünunuınuu bile liyık 2örmfıyüruz.. 

iSTER iNAN. iSTiR /NANM' 

Ciger 
Tahsisatı 
Kesilince 

Sayfa 3 

!•---,------ M. N. 

Evvelki gUn gazetelerde şöyle 
bir haber okudum; her halde 
siz de okumuı olacaksınız: 

"Defterdarlık Düyunu Umu
miye binasındaki halıların muhafa 
zası için farelerle mücadele etmek 
Uzere bina dahiline bazı kediler 
L oymuş ve bunları ciğerle besle
mek için Maliye VekAletinden tah
aisat almıştı. 

Son zamanlarda tabıiaat bittiği 
için kediler dağılmışbr.,, 

Parlak değil mi? 
Mill1 mücadele ıaenelerinde 

hUkQmete ait beı on hayvanı 
Ankara'ya kadar getiren bir bay• 
tar, bunlara tahıiaat verecek 
makamı bulamamıı, nihayet Maliye 
VekAletiniD parmaldıtıaa barlı· 
yarak: 

- lıte alt olduguauı makam. 
Ben aradan çekiliyorum, tahalaa
tınaıı buradan alır11111S 1 demfttL 

At •• •ıtır fibl hayYanlar 
eıkidenberi, bOkftmet bazinHln
den çimlenirler, bu malflmdur. 
Fakat defterdarhğln tayauutile 
kedilere maliye veklletladen tah .. 
ıi1at kopartılmaaı, galiba, llk defa 
görUlmnı, ne yazık ki, bu da 
uzun müddet ıUrmemiıtir. Zavallı 
kedicikler, bir müddet refaha 
erdilerdi. Felek onu da fazla 
gördü. 

DUtUnUn bir kere; lıtanbulun 
en muhteıem binaıı. Bu kıı mev
siminde rahat, ııcak odalar, içe
ride canları ııklmca çıkıp geze· 
cek cennet gibi bahçe. Hele va· 
zife, ömllr şey 1 Farelere kar~ı 
halılar muhafaza olunacağı için, 
her zaman pufla halılann üzerin
de uıanıp mıııl mıtd uyumak 
fusatı var. Sonra Maliye Vekale
tinden tahsisat çıktıit için bol 
bol ciğer. 

Böyle bir hayat aürUp durur• 
ken gllnUn birinde bakıyorlar ki 
ciğer kesilmiıtir. Bir iki bakmı
yorlar; akıamları yine farelerle 
döğüf ediyorlar. Fakat ciğer çık
mıyor. Gidip Defterdar Beye 
dertlerini dökemezler, Vekalete 
telgraf gönderemezler. Bir akpm 
toplanıyorlar ve boyunlarını bil· 
kerek ağır ağır çekilip gidiyorlar. 

Zavallı kediler .. Şimdi onlara 
bUtUn akran •e emaallerl .. De:•let 
düşkünü,, diye acıyacaklar. 

Bir müddet ciğercinin, ahçı 
dükkAnının bulaşık kaplarından 
aıyrılmıt bir yağ parçaıile glln· 
!erini gUn etmek onlara acı 
gelecek. Fakat ne çare kader. 

O heybetli bina içinden çıkan 
insanlar da bu zavallı kediler gibi 
eski rahatı, eski fırsatı bulama
mışlardı. 

işin kötUsU, oradan çıkıp yo
kuş a~ağı inince BabıAli caddesine 
v.ırılır. Bu devlet dUıküoU kediler 
oralarda kendilerini geçindirecek 
bir kapıyı zor bulurlar. 

ÇUnkU buradaki insanların 
çoğu gazetecilerdir ve onlar da: 
l\ ndi muhtac ı himmet bir de lfl, 
:"\ er le t aldı gayrıya himmet tıde . 

Malculesindendirler; çoğunun 
parasızlıktan ciğerleri kan ağlar 
ve dğer bulsalar kendileri yerler. 

VekAletin ciğer tahsisatını kes
mesi üzerine evvela kedilere, ıon· 
rn halılara olan oldu demektir. 
Fareler cirit oynıyabilirler. 

Adliye Vekili 
Eskişehirde Temyiz Reis 

Ve Azalarile Görüştü 

L~-------------------------------------------------------_JI 

Esoi,ehir, 27 ( Husu i ) -
Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey 
buraya geldi ; temyiz mahkemesi 
dairesine J?İderek meş ul oldu' 
t<-ııwız reis ve azaiarıle ~öruşti.i. 
'r u~uf Kemal Beyin ıeyahatmin 
leşkıli mahakim ll:anuou ile ve 
temyiz mahkemcsiain Ankara'vi\ 
nakli meselesile alakadar oldugu 
sôyleniyor. 



Memleket Manzaraları 
. ' . 
Nazillide Düğün
ler Çok Eğlenceli 
Olur 

Nazilli ( Huau:ıf ) - Anado
luda her mmtakanın biribirinden 
ayn içtimai Adetleri vardır. Bil
hassa dUğUnler tetkike ıayan 
manzaralar arzeder: 

Son senelerde merasimler 
basitleşmiştir. masrafla" kuıalmıt 
olmasma. rağmen yine dllğlin ve
ıilesile anunevi bir şekilde zaruri 
görnlen ibtiyı:.çlar kab rık bir 
yekun tutar. 

Bu havai köylerlndo ekseriya 
başka köyden kız almak det
tir ve böyle olduğu takdirdedir ki 
merasim fazlaca ien!ikli olur. 

Ar&lnnlı, Hacıbeyli, Y alınkuyo 
~e ilA... Köylerde düğOn cuma 
gllnU başlar. Pazar gUoll akşamı 
biter.. Geceleri kız evinde ka~ 
dınlar knp, def çalarak milli 
rakslarla eğlenirken delikanlı tn
rafm topla !ığı ek grupu da 
( kabak ) denileJ yerli çalgmın 
• ki yaz k bağından yapılmış bir 
nevi kemandır - ahengine uyarak 
yerli oyunları ı:evkederler. Ara 
r.ıra kcbakçmın tellerinden oynak 
havalar aksederken aşağıdekl 
koşmalara benzer tilrkiller ıöy-
1 enir: 

•Bir oda yaptırdım içinde yatmadım, 
n idim da muradıma ermoclim, 

:Malım, mOlktlm kurbaıı; döndUremodim, 
Uçurdum yavrumu konduramadım. 

Babam söyleyin altın gerdan 
dOkttJrsuo, 

Teni getirsin gellnliğimi diktir&in, 
Şu ovaya da kara çadır kurdursun, 
Uçurdum yavrum.ı konduramadım .•• > 

Pazar gUnll gelin alacak kay 
delikanlıları 11tlarla sabahtan 
1ola çıkarlar... Yer yer koıular 
yaparak kızm köylln6 gelirler •.• 
Bunu, önctl ol n iki atlı tabanca 
atarak ilAn eder ve eı;nde bay
rak taşıyan biri l:ediyesini alır. 

Kızın e~yaıı develere yliklenir •• , 
Kad.nlar, erkek:er atlarn biner
ler. Gelinin atı iilemeli çevreler, 
ıllslU kiğıtlar, aırmalı tellerle 
bezenmiftir. Artık yola çıkılır. 
Şimdi alayın köye döumesi bir 
meseledir. Birkaç adım 6tede 
gençle:"den en yaşlı bekAr, geli
nin atını yakalar. Kıza ( nik h 
bağışlabrl ) Bu muhite mahsus 
bir Adettir 1 Bilfarz: : " Sana 
fU binayı. şu ğacı vc:dim, ni· 
kAhını bağıtJadın mı? " der. Kız 
cevap olarak atm yelesine doğru 
Uç defa eğilir, doğrulur ve bu 
hareket gencin insnfına, <limağı-
nuı selAmetine bağladır. isterse, 
olmadt diye on defa tekı ar 
ettirir •.. 

Alay yolda bir tllrlil llerllye• 
mez Şöyle gen· fçe bir yere ge· 
lince hemen gençler hP-lka olurlar, 
su çalar, oyunle.r başlar. Böylece 
yanm saatlilr mesafeyi yedi - se
kiz saatte alarsk köye ulaşırlar. 
bu c!Oğünlerin eyliği ıuradadır ki 
masraf elli lira;r geçmez ve ev
lenen gençler mutlaka biribirino 
denktirJer. - B· O. 

Kemaliye'de 
16 Yaşında 

Amcasını 
Bir Çocuk 

SoJdu 

Diyarbekir ( Husu i ) - Ke
maliyeli Fahri isminde on altı 
yaşmda bir ço~uk mca ın n 
klilliyetli miktarda parasını çalıı
r k buraya kaçmıştır. Mesele 
biialıara anlaş lmış, Müddeiumu-

iliğc vaki olal! ml\racaat üze
rine Fahrt burada yakaJanar k 
Kemaliy '>e iad'-3 edif m;ştir. 

Kubil'' ın Mezarı Baş oda 
Me • 

ası 

şt rı n 
e Her 
Abid • 

ap -
rme 

Menemen (Huu-
ıusi ) - Bugün 

Menemende bı
kılıip oehidi Ku-

biJAy Beyin şehit 
edildiği yerde 

acıklı b~r mera
sim yapıldı. Hu-
susi bir trenle 

lzmirden gelen 

bei yUzil mlite• 
cavb halk ile 

Manisa, Salihli 
Ye Akhisardan 

gelen heyetler hu 

mera&ime iştirak 
etti. 

Saat on bire 
yirmi kala, Kubilayın febit 
edildiği hilkümet meydanında ilk 
hitabeyi Menemen sabık Belediy 
Reiıi Fadıl B. Irat etti. Fadıl B. 

hitabesinde, inkılftba karşı koyan
lara muallim ve ı:abit KubilAy 
Beyin nasıl bir memleket ateşiJo 
Eıtıldığını, Kubiltlya kurşun atan
ların nasıl bekçi Hasan tarafm
clao yaralandığım anlatb. 

Naci Be.11in Hitabesi 
lzmirden gelen heyet namın 

Ecnebi Şirketler Komicerl Naci 
B. çok kuvvetli bir hitaLe ırat etti. 

geldi. Kubi!A-
yın nnesi ve 
bem~lresl, onun 
mezan baıında 
•e&siz, sessi.& 
gÖzyRfl dökQ-
yordu. 

Bu manzara 
berked ayni şe
kilde hareket 
etmiye 
Azi.1 
mezarl 
ordu 
Mil&ıım 

İbrahim 

aevketti. 
ehi din 

başında 
namına 

HJlil 
Bey 

herke 1 boyeca
~a getiren bir 

KublfAyın anne•I mezar baışınd hitabo irat etti. 
Bundan soma Menemen Kubilay B r da bir noktaya t,aret 
mektebi son sınıf talebesinden tm k fıterim. Bugiliı herkes 

llsret H. nam•nd3 genç bir kız Menemene giderken bUyUk gehi-
gilzel bir manzu 'Ue okuda. din ismini ebedileştiru:ek içn Ku-

Bu knçnk mekteplinin bllyiik bilAym şehit edi1diği yerde ·nşa 
bir heyecanla okuduğu manzuma, edilme i bir sene evvel tekarrilr 
orada bulunanlan çocuW r gib§ eden inkılep beyke ni göreceğini 
ağlalb. 

zannediyordu. Orası, KubiJAyıo 
KubiJAy Mektebi nfüıde de 

Muallim Kemal B. tarnf ndan ıehit edildiği yer, iki &ene evvel 
ne v ziyetto ise bugOn de aynı 

ayrıca iı at edilen hitabeden onm 
Kubildyın mezau başına gıdildL vaziyeltedir. Oraya bir kazma 

Orad herkes yllrek O:r.llcll dahi vınulmamııtır. Bu heykel 
bir maıu.ara ile ka ı karı ya birnn e el yapılmal dır. - Adnan 

~~~~~~~~~~- ----
Soma'da 

Sürek Avları Çok 
Heyecanlı Oluyor 

Soma ( Hcsuıt ) - Bu hufta 
kaza Kaymakamı Tahıin, Ziraat 
Fen Memuru Ekrem, Jandarma 
Kumandanı Abdülkadir, Askerlik 
Şubesi Reisi Remzi Beyler bir 
sllrek avı tertip dmiılcrdir. Av 
llç koldan dört gUn devam ebı1iş 
ve muhtelif yerlerd 12 domuı: 
avlanmıştır. Hayvanab Yahşiye ı•e 
mllcadeleye ehemmiyet verilmek
tedir. Bu m kaatln hllkumet tara• 
fından k6ylere ilah ve cephane 
dağıblmıştır. H. Hüsnü 

Konya' da 
Yakında iki Fabrika 

Açılacaktır 

Konya ( Huıust } - Birkaç 
gUn evvel toplanan şehrim~z 

Milli İkbsat ve Tasarruf Cemiyeti 
czalan, pek mühim kararlar ver
mi~lerdir. 

J 33 seneıil içinde Konya
m1zda yeni iki fabrika açılması 
dilşfinlllmektedir. 

Bunlardan biri dibağat fabri
kal!l, diğeri de şehrimiz ve mOl
hakatında fazlnca bulunan A-ı.o• 
tiyet dö Potastan hamıu azot 
isf hscl edecek bir fabrikadır. 
Bu huıusta oehrimizdc timdid n 
teşebbüslere hazırlarulmakladır. 

---· U)>ak Gençleri Çahşıyorlar 
U ak (Hususi) -· Uşakın kıy· 

metli bir gençlik yu ası olan (9) 
enedenberi çnhıan Ergenekon 
diibU bu hafta umumi kongresi· 
ni yupmış, ye i ıene zarfındaki 
mesai programını tesbit ve yeni 
ldnre Heyetiııi intihap etmiştir. 
Gençler ve yeni idare Heyeti 
bı:yük bir ga retle çalı mıya baş• 
Jnımşlnrdır. 

.Aşık Vahdeti 
Kırşehirde Bu isimde 
Kuvvetli Bir Şair Var 

Şal'9 Vahdell 

Kırşehir (Hususi)- Şehrimizde 
Atık Vahdeti iamindo bir halk 
ıairi vardır. 6= yaşında olmasma 
rağmen benilz bir delikanlı kadar 
rUçlll kuvvetli olan Aşık Vahdeti 
ayni zamanda çok kuvvetli bir 
zek ve hafızayı1 da maliktir. 

Aşık Vahdeti'nin b bası lh
rahim ve dedesi Osman r:ğalar 
da kendisi gibi ıairmişler. Baba
larının tabiati ti'riyeiİne Yari 
olan bu halk şairinin kabiliyeti, 
bilhrısıa köyUne ha1ret çPktiği, 
asker olduğu, seyahato çıktığı 
zamanlJ1rda inkifaf etmiştir. Aşık 
Vahdeti'nin u-ıu va mnteaddit 
ıiırlerinden gönderdiğim şu parça, 
hu ;:ıİrin kRhili"e•i h ktnrırla h;r 

I Antep'te 
Yine Kaçak Eşya 

Yakalandı 

Antep ( Huıuıi ) - Bab de
nilen mahalden geçip hududu
muz . dahiline giren mıntakada 
19 hayyanlı 10 kio:lik bir kaçakçı 
knfilesi gdmekte olduğu haber 
alınm t ve jandarma bun arın 
~zerino gitmiotir. Dl'lnl dağı 
denilen ta~lık bir mıntak da ya
pılan mOsadomedo on yllk kaçak 
eşya, yedi hayvan ve ti~ kaçakçı 
yakalenmı~tır. 

Ynk lar.an eşya 53910 def1er 
ılgar l:fiq.ıdı, ltı yük şe cır, 
ma ifotura ve kınadır. 

Malatya'da 
Bir Nüfus Memurunu 

Öldürdüler 

Malatya ( Hususi ) - Şehri
miz civarından köylerin birinde 
feci bir cinayet olmuştur. 

Adıynmanın Seman nahiyeıl 
ııabık nlıfus memuru Abuzer 
Efendi iki gUn evvel Necdet 
ismlndo biri tarafından ağ r 
ıurette bıçakla yaralanmış veder
bal ölmfiştllr. Katil yakalanmııhr. ---hDkOm vermiye kifidirı 
No lıo gelınit Delice'nin baha•ı 
&ktım çiçeıdorln hu çcıkitin 
Devtlrdlm bir dııate aldım elime 
Zayi ttim aklımı hoı kokuıuna 

Snde Nnvrazla'<!ım bir 11ül bağladım 
Cıterlerim a k ödüne dağladım 
Geldi firkat alylm ~iyim ağladım 
Se;ret çetmlmin gam dlil<ütiln• 

Hani bizdon evvel iollp sııdenle.r 
Oilnya benim diye drı.va edenle' 
Lekeden ııakuıan beyaz bedenler 
Sen de uğrım bır ann mclilkcnln 

c n felr.I ino 

Der Vahdeti derdin veren derm nım 
vcnne mi 

Çıl ıkçı olan çıkık Jarn urma ını 
Milccv ar kervanı çel M lrme mi 

ı •t.., ),.., 'rn.,.,,.,, f, • ' .. •• "11'1 

1 1 

~!~--E-de_b_ıY~ 
,_,fian 'at 
Ve 
Zaman 

Nural/alı Ata 

Her hllkllm nisblair ve yeni 
eserler hakkında söyledikierimizirı 
doğru o!up olmadığ uı ancak 
zaman gösterecekti . Fakat böyl 
doğruyu bulmaktan ciz olduğu-
muzu itiraf etmek, ancak zam .1-

nm vakıf olduğu bir ırrı bilmeğ; 
rı.ıa göıtermek, insana gir n 
geliyor. 

F r nSJz miinekkitlerinde 
Edmond Yaloux birgun um nan 
<l&ima bizden haklı olduğunu 
sc:-liyonlere isyan etmişti. •Dal• 
ma bir eserin asıl <leğeriul mıcnk 
istikbalin tayin edeceğini öyli• 
yoruz. Niçin b6yle ol un ? Belhi 
biz doğru dUşilnOyorm da onler 
yanılacak., diyordu. 

Bu isyan, hntnn cazipliğine, 
gururuıou:ı.. daha mfilayim gelm -
sine rağmen hakh deği dir. fo. 
tikbalin yanılmasına imkAn yok-
tur. Onun yanılmasını imkAnmz 
kılan ıeylc.-, bizim yanılmamızın 
ıe bepleridir. 

Biz niçin yanılıyoruz ? Bir 
eserin güzelliğini niçin nnlamıyo
ruz? nıçin onda mevcut olmıy n 
meziyetler buluyoruz? ÇünkO biz 
ondan birşey bekliyoruz ve onun 
hakkında ancak bu beklediğim·
r.e göre hUl~Um eriyoruz. 

Hir ıe> bekli}'oruz: hazan, 
sadece yenilik sevdasına kapJltt .. 
rak, onda hıç ummad,ğ mız bir 
ocy bekliyoruz. B-unuo içindir ki 
bar.an sırf şekildeki nyk nlığa al
danarak onun yeni oldoğı na: 
bazao da alııtığımız zevabi~n 

altında hakikaten mevcut yeni ığ" 
glSrmeyip onun, eskil!İD Jüzunısu 
bir tekrarından başka bir ey 
olmadığına hUkmediyol".ız. 

Yahut ki o, bizim anhyamıya
cağunır. derecede yeni oluyor. F • 
kat bu tckd:rde eser, kendini 
anhyacakları da yaratır Ye i tik
bnlin insanlarına hayrete dil9 ilr
miyeceği için onlunn oğuk k n
lılıkJa hUkUm ermeleri kabil 
olur. 

Biz eski eaerlerde bekledi-
ğimizi bulmağa çahşmayıı. Onlar, 
bugllnkU eserler gibi, bizim, etimi• 
kanımız değildir. BUsbiUUn d 
değildir diyemeyiz; onlardD }in 
bir puçamız vardır. Bunun 
içindir l:i bir.den hem mekan, 
hem zaman itibarile en uzak 
eserler hakkında vereceğimiz hü
kümler, doğruya, kat•iye en ya 
km olanlımlarıdır. Bir milletin 
kendi ıanutkarlara ile iktifa et• 
memesi, bilAkis kendinden bl\ı .. 
bütün başka milletlerden ilha 
clnıağa çalışması işto bunun için 
de Jbımdır. Bızden tama ile 
başka olan Kurunu-UIA insanla· 
nnı tetkik etmemiz bunun için 
ı;arurldir. 

S nat eseri, insaıı;ıda ebedi 
olan uns-urların, uman n icaba· 
boa bl\rllnmeıidir. Biz bir yeni 
eıerde, zamanımızın icabahnı gör
dUğllmUz için onda ebedi unsur
.arın dn bnlunduğuau zannedebi
liriz; istikbal, kabatm yerine kcn· 
di icabahnı lcoyacalc olan i tik
bal, o r.evabirin ölmesine rağmen 
eserde canlı kalmış !Jir şey uu· 
tursa beğcmccoktir. lBu uald b.· 
lan ~ey, gUzelliğin tn !t"'n;İsİllfr. 
istikbal bunun için yamlmaz. 

Faket bi:z: yanılırız diye hU .. 
kllm vernıiyecok miyiz? Bu, t rı· 
hin rlersinl anlar"lamak, kendim'zi 
beğenip hllkllmlcrin ize ~ıır.ıet 
vermek olur. 
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Siyaset Alemi ll BARİC:I TILGBAFLAB 
Gandi Tekrar 
Açlık Grevine 
Başla_qor 

Bulgar Komitecileri 
Hindi.tanın meşhur Gandisi, kıi

nunusani nin birinci ırOnilnden ltiba· 
ren tekrar açhk grevine başlıyacak. 

Gandi, Hint İ•ltklll hareketi ile 
fn,-ilız imparatorluğunun menfaatle
rinl bu lstıklll hareketi lehinde, 
fakat İngiii:ıleri kutkulandırmadan 
tel fa çıılıtm•• bir adam olduğu için, 
dav sında aamimi H.Jılmaz.. ÇilnkÜ 
htiklll taraftarları, hakkın ve hür
riyetin kuyvet'e alınabileceğine kani
dirler. Bu itibar ile Gandi'yi bir 
hain dekibe bile hararetli bir ntan
perverde addetmezler. Fakat bu ada· 
uun genlt Hint kütleleri üz.erinde 
bGyük bir tesiri olduğu da kablli 
inkar deQ'ildir. Bu ıtibar ile, ikinci 
ki .unun birinci günilnden itibaren 
tekrar açlık grevine başlamak kara
nnda bulunması, milyonlarca Hintliyi 
alikadar eden bir hidisedir. 

F ırkacılar, I~tıkam Almak için Biribir
lerini Oldürmiye Başladılar 

Gandl, niçin yeni battan bir açlık 
~rol yapıyor? 

Şunun lçlnı inıriltere; Hindi.tana 
reni bir muhtariyet şartnamesi teklif 
ettiği zaman ha k ekıerlyetinln me
yillerini srö:ıı BnOne alarak veya böyle 
hareket etmeyi menfaatine muvnfık 
bularak Hint Milli Meclisini ikiye 
ayırdı. Meclislerden biri, Hindistan'da 
yafıyan ve muayyen bir zilmreye 
ıoeosup olup muayyen ni•bet ilıe• 

rinden meb'us çıkaracak kOtlelerin 
mala olacakhr. 

ikinci meclis be, Pary• donf'en 
Ye umumiyetle Hintlilerce ne yii:ılerl 
,.~rtilmek utenen, ne de elle doku
nulan altmıf milyonluk .. fıl bir 
kfttlenin mOmesslllerinden müteşek

kil olacaktır. Şıı halde, Hin illan, 
ana hatlarından ikiye ayrılmı9 ola• 
eaktır. Gandl bu tehlikeyi anladı ve 
Paryalığı kaldırmak istedi. Halkan, 
bu aeftllere kartı olan nefretini yen
mlye çahth• Onların da umumi ma· 
b tlere, inun mahfollerine kabuJünO 
l.tedi. Hlndiıtam battan bata do· 
lattı, vaitler aldı, timdi aara, bu 
•a1tlcrin tutulmasınA r•ldi. Fakat 
fmhyaz Hhlbl zümrelerde, eski 
istikrah h!Hi tekrar uyandı. Gandi, 
itte bu unutkanlığı protuto etmek 
için açlık rrevl yapacaktır. Hareke
tinde munffak olmuı Hındilta• 

nı. ir at'i temelle.febilecek olan 
bar i ul kten kurtaracaktır. f•kat bu 
lıte İngilterenin bOyOk menfaati 
oldutu için Gandinln partıyi kaza11• 

maaı 40phılidir. Ve belki bu hareket, 
onun hayabna mal olacaktır. 

Sofya 27- Proteırerof taraftarla
rlle Mihail taraftarları arasında kan 
dökmek Ye intikam almak huı::sun
da büyQk bir mücadele batlamı,tır. 

Protcgerof tar.ftarlarmdan Sto
karidlef i•mindekl 4ah•ın, Mlhail 
taraftarlarından Dimitriyef tarafından 
rovelverle öldllrillmes komlteciltrln 
faaliyetinin batladıA-ını göstermekte
dir. Fırkan•n ih\illlcı ı-ar.ctelerl, 

Fırka azasına, her ölene kartı, mu• 
kabil fa kadan bir ~absın öldllrlllme• 
•İni t&vsiye etmel<tedir. Bu itibar 
ile komiteciler arasında mukabil 
mukatelcye devam edileceği n 
bir takım kimselerin daha lSleceQi 
anla,ılmaktachr. 

Harp 
Borçları 

Vaşinıton 27 - M. Hunrln borç• 
lar mHcleainin hallini, 4 martta 
riyaHtl cümhur makamma geçecek 
olan M. Ruxvelt'o bırakaclA"ı anla
şılmaktadır. 

M. Ruavlet, ilkbaharda iktıdar 

me•kilne geçer geçmez. yalnız borç
Jar meseluıle değil, bira imali ve 
ntıfı, çiftçilere yardım edilmui, 
bütçe muvazene.inin temini mHele• 
lerlnin de tetkiki için konırcyl içtl
maa davet edecektir. 

1\1. Huver'in c:e lıükumet mHraf· 
!arının ve bı hana harp maluller ne 
hhaia edilen 400 milyon doların 

azaltılması için kongude talepte 
bulunacağı ıöylenmektcdir. 

Noel de 3 ı ı Kişi Oldu 
Nevyork, 27 - Noel yortulnrı 

dolayıaile 113 kişi ölmüt 50 kiti 
yaralanmıştır. Ôlümlerln çotu oto
mobil kazası yüzünden ölmüttilr. 

Alman Suikastçileri 
B•rlin, 28 - Turingte meçhul 

,ahıslar, Protestan papazlarından 
birinin evine, içinde patlayıcı b r 
madde bulunan bir titeyi fırlatıp at· 
mı,lardır. Hasar büyüktür. B,r polı• 
müfettişinin orada ayni tekilde bir 
•ite atıloııtıa da, bu madde sokakta 
pa tlamıthr. 

TEFR1KA NUMARASI: 35 

C:EPBE GERİSİ 
1
' M l L L f R O M A N , 

Muharriri: Burhan Calıit 

Bütün bunlar ıiniricrimi 
hozuyor, beni ıekcr zadadeıı büs· 
bntnn nefret ettiriyordu. Fakat 
bir kere bu bayata alıımıştırn. 
Ailem de bana iyi bir ~özle 
bakmaz oldular. Geri dönmek 
meçhul. belki de tehlikeli bir yola 
dllımek olacaktı. Nihayet Şeker 
zadenin itleri daha gc~Jediğl 
için Almanya ıeyabatleri başladı. 

Şimdi ıize daha garip hldi
aelerden bahıedcceiim. 

Genç kadın kendiıine ıstırap 
•eren bir bah!ie huırlamr gibi 
katlarını çattı. Göı bebekleri 
bulandı: 

- Bu seyahatler esnasında 
Şeker zade bana bir teklifte bu
lundu. Herşeyi hesap ve kazanç 
larafmdan gören Kılıç zadenin 
arzusu tu idi: "Kendiıi Alman· 
yada çalııacak ve bu işlerde ben 
ve ortağı olan bir Ermeni bura
da ona yardım edecektik ... 

Einbaıı Faruk acı, Hrt bir 
kahkaha atb: 

- Kumpanya! 
Genç kadının gözlerinde bu

lantı berraklaıtı. Birkaç damla 
yaı kirpiklerinin aa·uandan du
daklarına doğru ıHzüldU. 

lıtırabı sesinde b~lli oluyordu: 
- Herşeyi ıöylenıekte haklısı

nız:. Yaln z sözlerimin •onunu bek .. 
lemeniıi rica ederim. Zannediyo· 
rum ki o zaman beni mazur 
göreceksinix. 

Binbaşı Faruk itizar etti: 
- Siıi rencid• etmek fikrih, 

ıöylemedim. Şeker z.adenin teklifi 
üzerine konuşuyoruz deiilmi? 

- Bakınıı. Şeker ıadeye bu 
işlerde yardım eden yalnız biz 
değiliz. Bizzat Şeker z de asıl 

bUyUk işleri tertip eden Y elle
rinde en yüksek nufuz ve salA
hiyetini tutan Beylt:rin, Paşaların 
yardımcısıdır. 

- Anlıyorum Dilrllba Hanım 
benim akıamdanberi bahsettiğim 
insanlar deiilml? 

Sulh fetOkkOllerine ve Tahdidi Toslihat Konferanıınn rağmen, devletler 
askeri kuv\ etlerini azaltmak 9öyle dursun, biU.kis yeni icat edilen aletlerden 
istifade etmeyi dü9Unüyorlar. Resmimi~ Japonya imparatorunun Osaka 
Belediyesi tarafından orduya hediye edilen, t \yyare taarruzlarına kartı icat 
odilmlt yeni malzemeyi tefti9 tıderken gösteriyor. 

Balkanlar Dünya Sulhu
nun Siklet Merkezidir 
Parı, 27 - Teınp• gazetesi, bat• 

makalesinde yazıyor: 
Balkan ·ardaki va :r;İyet, hallha:r.ırda 

be} nelmilel vaziyet, it bar ile değil 
belki birçok senelcrdenb ri Avrupa 
aiyasetinin tnklıafı üzerinde bllyOk 
bır te•lr yapmıt o an a•nlt bir .. rupu 
tetkil eden memleketlerin dahili 
ziynetler\ itıb~rile lıir t;tkım kaygu· 
lar uyandırmaktadır. 

Balkanlarda •ulhOn kuvvetlenmesi 
bütün Avrupada sulh davuı-ıın tak
Yiyui buıusunun en büyük ve .salı 

tartıdır. Bitmek O:ıere olan Hne 
sarfmda gerek Bilkrcı, Atina, Bel
ırratta ve gerek Sofya da hiç ol
mazsa lktısadi sahada mn,terek 

menfaat' eri bulunnn devletler arasın
da yakınlık vücuda tetirihnek Oıere 
methe ıayan bir takım meHf aarfe· 
dilmı, oldutu fnk&r edilemez. 

Son Poataı '1Dip1 omatlara zulme
den gizil kuvvetler,. makale •İlsilc• 

mlz.i dikkatle takip edenler bu ma• 
kalenin btihdaf ettitl mana)'l bOtQn 
t mulile anlayabilirler. 

----------------···------------------Çinin Moskova Sefirliği 
Nankin, 27 Cenevrede Çın he· 

yel batmurablıaaı oan M. Yen Çinin 
Moıkon •efirl ğine tayin edilmittir• 

Bir Suikast TeşebbUsU MU? 
Kahire, ro - Kıral Fuadın öğle

den •onra ziyaret edeceği mühonob 

- Yani kumı:anya diye istihza 
ettiğiniz vaziyet Şeker zadenin 
kafaıanda bar.arlanın ı birşey 
değil, belki onu vasıta gibi 
kullananlann tertip ettikleri bir 
teşebbiittür. 

Binbatı f aruk aakin ve yumu
şak cevap verdi: 

- Vaziyeti tam amile kavra
yorum Dilriiba H. ve çok nıeın· 
nunum ki ıiı de içine iİrdiğiniz 
ioıanlarm içy üıleriui tanımış, 
makaatlaranı anlamı,sınız. 

- Tanıdım ve anladım. Fakat 
öyle bir mevkideyiın ki ne kinı
ıeye açılabi.irim, ne bu hayata 
ıilkip atabilirim.. Eğer kendimi 
kurtaracak bir servetim 0J1aydı 
hiç tereddüt elmiyecektim. Ve 
biliyorsuııuz, ben size bu akşam 
asıl bu meseleyi açacaktım. 

- Ne gibi? 
- Bakınız Faruk Bey, ben 

ı;izi Şeker zadenin de a :eti' e ta
nıd .n. Daha ilk g6rilşlliğüm gün 
mert ve ces r, mem e eti. i ço" 
sever bir geııç olduğu mıJ an
lnd.m ye te s f eltim ki siz de 
bu şebekeye girmiş ve mcsleki
nizden başka vazife ere atılmş

smıı. 

Binbaşı Faruk birdenbfre ba· 
şun kaldırdı: 

Amerika Vunanistamn Borç
lar1111 Tehir Etti 

Atina, 27 - Am~rlka hükGmetl, 
Yunan borçlarına ait moratoryomu 
1934 ıene&i nihayetine kadar temdit 
etm'ye muvafakat etmi,tir. 

mektebi bahçesinde yeni bir bomba 
bulunmu(>tur. 

- Anlamadım. 
SinirlenmeyiniL 

ceğinı. 
fıab ede· 

Şeker zaJe sizinle yolladığı 
valizlerle beraber bana bir de 
mektup yollamıştı. Okuyunca 
anladım ki siz bu it• bilmiyerek 
alet oluyorsunuz. 

- Nasıl? 
- Şeker zadenin bana he-

diye olmak üzere yolladığı Yaliı 

Almanyadan çıkması yasak olan 
ıeylcrdir. 

- Ne diyorsunuz 1 
- Hakikati söylüyorum ve 

bu valiz ıizin elinizde, yani müt
tefik devletler hudutlarını ıer• 
bestço aıabilen, yüksek 1allhi· 
yetli bir zabitin elinde birkaç 
kere lstanbul • Berlin sr-feri yaptı 
ve Şekerzadeye en aşaiı yetmiı 
bin lira kazandırdı. 

- Alçak herif 1 
Binbaşı Faruk elindeki viski 

bardağ m şiddetle yere attı: 
- Rezil, namussuz adam. 
- Telaş etmeyiniz Faruk 

Bey, unutmayınız ki bu hakikat
leri sıze bizi takd:r eden ve sizin 
namusunuzu, şerefinizi korumak 
ic;tiyen, nasıl diyeyim sizi kalben 
de seven bir kadın ıöylüyor. 

Genç erkim harp ileri &itti• 
ğiol anladı: 

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Kari/erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

...J 

"On ıenelik eyli bir kadınım. 
Bu zamana kadar iyi geçindik. 
Fakat ıon zamanda daireainde 
çalışan bir genç kızı •~vdi. Va· 
ziyetlerinden tOpbe ediyordum. 
Nihayet bir gece mektuplarını 
yakaladım. Her ıey meydana 
çıktı. Şimdi ben ne yapayım? 
Onu amirlerine tiklyet ederek 
yuvamımı boıayım? Y okaa g6& 
mu yumayım? Bu ihanet beni 
çlldartıyor, ne deraini&? 

Kıııultoprak: Fatma 

Kızım, bu itte hi11inden ziya
de aklı aeliminl kenrf iaı r~hber 
edinirsen daha sall blt' ~•tfceyt: 
Yarabilirain, ko .. a'1 amb!e• lno ıl· 
kAyet edecekıln T\t" Glacak? onu 
iıinden ya çıkarırlar, ya ç.karmaz
lar. Eğer lıinin ehli bir adamsa 
boı görllrler, ıes ç kar:nazlar. Fa· 
kat erin boıulur. Sen safalete 
dtiıerıin, çocukların Ylraa onlar
da felAkete ıDrllklcmirler. 

Şüphesiz kocanm bu gUnabını 
nff etmek imkAnı yok. Onun yll· 
ıline huzurla ve !ayni muhabbetle 
bakmanı da tavıiye etmiyorum. 
ÇnnkO bunu imkAnsız g&rOyorum. 
Fakat kocanı &nnn"' alır, dertle
ıir ve onu bu sıktan kurtarmaya 
çalıııraın. ihtimal erkek muvak
kat bir zafm kurbanı olmuştur. 

Tehdit edersin, ağlarıın, fakat 
nihayet onu yine çekmlye çahıır
•ın. Hiçbir erkek isteyerek yu
vaaını yıkmıya raıı değildir. 
Mutlaka yola gelir vo mutlaka 
evini yıkılmaktan kurtarırsın. 

lf. 
f erslııde A f Tcvl b } e: 

Bahsettiğiniz hanım ıiılnle 

alay ediyor. Yahut onun hare
ketlerini ıiz ıuitefıir ediyoraunuL 
Y okıa iltifat eden bir kad DUi 

mektubunuza cevap vormeline 
imkln yoklur. 

... ehıad batında M. ~. Baye: 
Kı:ıın muvafakat etmemeıioe 

rağmen onu ailesinden iatemekto 
bir mahzur görmiyorum. Kızın 
dlltUncesi yanlııtır. Bunda uta
nacak birıey g&rmiyorum. 

HA il.., r ~vza 
Affediniz DilrOba Hanım, 

dedi. ÔmrUmdo bu kadar bayatı 
bir makaada Alet olmadım. Emin 
olunuz aize börmetim olmaaa7ch 
timdi sizi bırakır ve benim meı
leğimle, ıerefimle oynayan inaan
lara cezalarım askerce verirdim. 

- TeeasUf etmeyiniz Faruk 
Bey, sizin ıerefinizi ben sızın 
kadar dOıUndllğüm için hakikati 
anlattım. Bunda belki de bir ka
dınlık zAfı da vardır, nasıl kabul 
ederseniı öyle olsun. Y aln z siıo 
bir hakikat daha anlatayım. 

Genç kad n kendi bardağanı 

uzattı: 

- Sizinki kmldL Bundan 
içer misiniz 1 

- Lezzetle l 
- Teşekl<iir ederim Faruk 

Bey. Bana dert ortağı bir arka· 
daı olman z Aslbımı teskin edi
yor. Mademki hep haldi atler 
liıerine konuşuyoruz. DeYam 
edelim. 

Dilrüba Hanım, ince kebrüba 
ağızlağma bir cı0ara daha iliştir
di. 

- B kmz F k e . Bu 
bahse girm zden e ı konu-
şuyorduk. Harp m m t e f ev-
kalida bir idare açt . Her iı• 
Adeta bir aıkeri inhisar airdi. 

~ r .u~ var) 



Dünya Hadiseleri 

Talıtelbahiri 

Şakadan 

Batırdılar 
Fransız dooanmaıı, Atlantik 

Fakat Gemi denizinde manev· 
Halcikatttt ralar yapmakta• 

dır. Donanmanın 
Batmamıştı açık denize çıkı· 

ıandan iki gün ıonra Sahil Ku

mandanlığına içinde yazılı bir 
klğıt bulunan ağzı mühilrlO bir 

ıiıe getirilmiştir. Şiıe açılarak 
kAğıt okunduğu zaman Kuman
danlık altllıt olmuıtur. Çtbıkll 
bu ıişe, Medtlı isimli Fransız 
tahtelbabiriodcn denize atılmış 
gartınllyordlL Şişedeki klğıtta 
da tabtelbahirin ağır bir kazaya 
uğradığı ye batarken hAdiaeyi 
haber vermek tlzere ıifenin atıt.
dığı bildiriliyordu. Bunun tızerine 

Fransız SahU Kumandanlıta der
hal lAzımgelen vasıtalan denize 
çıkararak donanmamn manevra 

7aptığı sabaya g6ndermlf, fakat 

tabtelbabirin kazaya uğramamıı 

olduğu ve bu işin fena bir ıaka• 
dan ibaret bulunduğu anlatılmı .. 

tır. F ranıız zabıtaaı bu kötll ta
kayı yapanlar hakkında takibata 

başlamış ise de beofüı: bir iz ele 

reçmemi,tir. 

* Bundan evvel iki Ruı profe
Sun'i Kalp s6ril tarafından 

. sun'I kalbin keş• 
Mesele&ı fedildiğiııi, bu yol· 

da bir hayli hatve atıldığım yaz· 

mııt k bu vadide bir Amerikalı 
ve bir Macar doktoru tarafından 

da bu hususta mühim terakkiyat 

husule getirildiği haber •eriliyor. 

Amerikalı profesörlln adı Gibba
tir. Prof ea&r Gibbs tetkikabnı 

bir hayli llerilettikten ıonra Av

rupaya gelerek kalp Ozerinde 

tetkikat ile meııul olan bir Ma
car doktoru ile teşriki. mesai et

mlftlr. Bu teıriki muai netice
ade tun .. kalp yapıJabilmİftİr. 

Bu kalp, kauçuk iki kompartı

mandan mtlrekkeptir ve bu kau• 
çuktan kompartimanlar madeni 

bir mahfaza içindedir. 

Bir miknatis ile hafif bir elektrik 
cereyana bu ıun'I kalbin içioden 

r•çen kan cereyanını idare et• 

•ektedir. Bu kalp, pmdilik hay
•aolatda tatbik edilmektedir. lık 
tecrilbe f&yleco yapılmıştır: 

Her hangi bir hayvan 11tırap 

pkmemek için uyutulduktan ıonra 

kalbi açılmakta ve ud kalp Ue 

ricudu alakadar eden damarlara 

IUD'I kalp bağlanmaktadır. Fakat 

bu ameliye birkaç dakikadan fazla 
llrmemek llzımgelmektedir. Akil 
takdirde hayvan &lmektedlr. Ma

amafih a11l kalp çıkarıldıktan 
ft 1erine aun '1 kalp konduktan 

aonra hayvan bir çeyrek, yirmi 
dakika dadar kendine geleme

mektedir. Bir milddet aonra bay• 

van yavaı, yavaı ayrlmakta we 
1111n't kalpte vazifesini ifaya baş

lamaktadır. Bu auretle ameliyat 

g&ren bay.an altı ay kadar yaıa
tılabilmiştir. Maamafib kalp aek

teainden vefat etmif bir adam1, 

bu usul ile bayata iade etmek, 
timdilik mDmkOo 11rt1nmemek
te l1ir. 

A 

TAPU DAİRESiNDE 
----- -- . 

Bu Koca Binada işler 
Niçin Çabuk Yürümeyor? 
Elli Okka Ağırlığındaki Defterler 

ıada filAnca sokakta, filAnca nu
maralı evini beı yOz lira bedelle 
sabo aldınız mı? 

- Aldım .• 
- Parasını tamamen verdi-

niz mi? 
- Verdim •• 
ikrar muamelesi artık tamam 

olmuf ıayıl rdL 
Vakıl, Tapu Dairesinde nor

mal muameleler, birkaç saatin 
içinde biter. Fakat bazı pOrilzlii 
iıler var ki, takip edilmekle ar
kası bir tllrlll alınmaz. Çok defa, 
eski bir tapu aureü çıkarmak 
için glhıler, haftalar değil, a7lar, 
hatta .. neler kAfi gelmes. 

• latanbul Tapu ldarealnln bin••• 

Kayıt Çıkarmanın Güçlüğü 
Ostilate yığılmıt. her biri ellie 

IU' okka ıelea defterlerin gllvo 

- Uillhe llllllah ... Hanım •• 
maslahat o merkezde değil 
dedik yL. 

- Ben onu bunu bilmem .. 
sağlamca tutsan işler bu preseye 
gelmezdi. 

. ..... 
- Şimdi hacı babacı~m ••• 

Sana on lira versem, hakkını 
belAl eder misin?.. Ha... Ne 
dersin?... On lira... Para da hazır 
bani ... 

Hacı baba, mırıldan mı ya 
başladı: 

- Aman hanımefendi... On 
lira için mi biz böyle taban tep
tik gllnlerce... Bileydim azameti 
kibriyA hakkı için ... 

i"kİ .. hanım, merdiven bqmda 
biribirlerine rastladılar: 

- Yine muamelede nokaall'" 
lık ma var? 

- Sorma bemtire... Şimdi de 
Telitli badoleye ıönderiyorlar ••. 

- T elitli badele nereai? 
- Bilmelllj, artık ıorup atre-

neceğiz ••. 
Ben: • Acaba bu Telitli ba

dele Muhtelit Milbadele olma-
1110? " diye dilşilnilrken gözlOklO, 
top sakallı bir adam, yamndaki· 
le kaYga eder gibi bağıra bağıra 
konufuyordu: 

Ayıkla Pirincin Taşını 
- Bak sen ıu i,e. .. Nüfuı 

kağıdında Ahmet Nadir, diye 
yazıyor. Mahalle ilmO haberinde de 
Ahmet Şadi... Şimdi ayıkla pirin
cin taşın ... 

- Ne diyorlar? 
- Ne diyecekler. lımibaber 

değiıecek: 
- Git değiştir 1 
Top aakalb adam, derin derin 

içini çekti: 
- Biz bayle gide gele nere-

deyse kalıbı değiştireceğiz! .• 
Uzun, taş koridorda, kapılar 

ıtlrllltll il~ aç lıp kapanıyor, elle
rinde tomar halinde kğıtla ıuraya 
buraya k0f0t8D bir ıllrll insana 
rutlayorum. Tapu MDdtlrlilğllnde
yim. .. Eıbabı masalih ,, mllte
madl hareket halinde bulunan bir 
ael gibi 6n0mden akıp gidiyor. 

Kulağıma ıık sık çarpan mu
havereler arasında en çok iıitti· 
ğim kelimeleri 96ylece sıralaya
bilirim: 

- Evrak... Kayıt... Defter, 
mahkeme.. Sicil numarası .. tehak· 
kuk ıubeıi.. ikrar.. Pul.. Kıymet 
'farakuı.. Ferai n intikal llmD
habM'i. .. 

Tapuya girip 91kanlar 

Bekleme odaıındakl tahta ka· 
napeler iiıtünde esniyenlerden 
b;rinin yanına sokuldum: 

- Siz ne bekliyonunuz? 

Kayıt Çıkartacağız .. 
Fırlayıp kalktı; beni tapu mtı-

dOrlOğil erklnıodan biri aanmıı 
olmalı idi: 

- Kayıt çakartacatız efenc:IL 
- Ne kaydı bu? .. 
- Mahkemeden istediler. Kaç 

aydır uğraı:r, dururuz. 
- Peki, ne bekliyoraunuz? 
- Memuru haıtalandL Yerine 

baıkaaı bakacaktı. Onun da bu
gOn iti baş ndan .. kın.. Bakalım 
ne olacak? 

Kendi kendime: 
- Zavallı memurlar, dedim, 

çok defa topuna birden vur aba
lıya.. Deyip ylikleniriz. Fakat, 
içlerinde ayleleri var ki, tam 
manasile başlarım kaŞJyacak va
kitleri bulunmaz. Tapu memurla
n, muhakkak ki bizde itleri 
en çok olanlardandır. 

itte bir tanesi: Kulağının ar
chnda bir kalem... Parmaklan 
arasında bir bqka kalem.. Bir 
taraftan ISnOndeki deftere baln
yor, bir taraftan kayıt dOıftyor, 
bir taraftan d• etrafında halka 
olanlarla birer birer uğrqıyor: 

ikrar Muamelesi .. 
- Haykanuı H. aiz.. Mardik 

Efendi de ıiz.. Öyle mi? Nnfua 
klğıtlarını11 gösterin bakalım •• 

Muayeneden ıonra: 

- Siz Haykanuf Hamm ... 
Kocamustafapaıada filAııca so
kakta, filanca numaralı evinizi, 
beş yllz lira bedelle Mardik 
Efendiye sattınız mı? 

- Sattım .•. 
- Parasını tamamile ald .. 

DiZ mı? 
- Aldım .•. 

Siz Mardik Ef endL.. Hay· 
kanat Hanunra Kocamuatafap• 

l yemi1t tozlu yapraklan araımda 
göz nuru dökerek meselA 1270 
aeneaine alt bir temesailk aene
dinin kaydını aramanın ne de-
mek olduğunu bu iti• ujrqaa
lara bir ıormah. •• 

Tapuda itlerin dratle ytıril
mediğinden hepimiz tiklyetçiylz• 
dlr. Fakat, işleria ytlrtlmemesin
den memurlan mes'ul tutmak 
Bilmem ne dereceye kadar doira 
olur. 

Ferağ Ve intikal Nasıl 
Yapılır? 

Bir tapu memuru bana tanlan 
anlath: 

- Buglnlerd~ en çok mua-
melemiz, ferai ve intikal illerine 
oluyur. Size bu muameleyi anla
ta)'lm: Farzedelim ki evinizi Ata
caksınız. Bunun için ilk evvel, ma
halle muhtarına giderek bir ferai 
ve intikal ilmühaberi çıkartırsınız. 
Bu ilmllhaberi, iki ntlsha olarak 
hazırlamak usuldendir. 

lımtihaberleri aldığınız gibi, 

icap eden tasarruf vesaiki ile 
birlikte, Maliye tahakkuk ıube
Iİne mtıracaat edeniniz. Buradan 
size, evinizin vergi kaydına na
zaran kıymetini g&steren bir 
kAğıt verirler. Bu kliıdı alarak 
tapuya gelirsiniz. 

Ben sordum: 
- Peki •• Bundan aonra? 
Memur bey, bundan 10nraıım 

müphem geçmeyi tercih ettia 
- Artık itiniz, kanuni mec

ruına glrmlf demektir. 
- Yani? Masa mau dola

tarak ••. 
Sözftmll kesti: 
- Hayır efendim.. Dolqmıya 

lllzum yok, O kendi kednino 
inta, edilerek aid bulur. 

Kaç Daire Dolaşılır? 
- Bir tapu çıkarmak için 

kaç daireye airip ~·Irmak 11-
umdır? 

- Balli ~•o. Bua tapular. 

. r Kari Mektupltırı ı . 
Kimsesiz 
Çocukları 
Sevindirelim 

Topkapı TDrk fukara pe"er 
hayır mUesseıeıinden: 

Fakirlere ve. babasız yokıul 
çocuklara elinden gelebilen yar-
dımları yıllardanberi yapmaktan 
geri kalmayan hayır bucagımız bu 
yıl da kııın tesiratından cılız ve 
bakımsız yavruları korumak Ye 
onların hayatlarım elden ıeldiğl 
kadar hastalıklardan kurtarmak 
için giydirmek arzusund.ıdır. 

Bucağımızın geliri bu iti ist .. 
Dildiği derecede başarmağa yete
cek halde değildir, bundan atnrı 
acıyan duygularımıza dayana(alc 
kucağımıza at lan yavruların ... 
yıaı pek çoktur. 

Bu bal karıuında yUreklerlnde 
61 bir İnsan duygusu tafıyan TU

bJdı kardetlerimizin, babalan
mııiD kızlarımızın, oğullarumllll 
ıefkat ve mOrüvvellerine bJr 
dilek ıunuyonıs. 

Geçen aene de ba yolda lat• 
tlmize 6zlQ \'O ıaygıh ola 
inıanlardao çok yardımlar g3r
dilk, ve pek çok hayatlar kur
tardık. 

Bu yıl da bu latek ve dileği-
mizi tekrar ediyoruz. Bu yokıul 
çocukların yaılarına g8re ve llzer
lerine de yerli kumaştan birer 
palto ilavesile 8- 11 lira muk• 
bilinde herteyl tamam giydire
biliriz. 

Her bir yoksul yavrn için &ı 
bir baba duygusilo istediğimiz ba 
yardıma öz yilrekten iştirak et-
mek bir insanlık borcudur. K• 
dın erkek vatandaşlarımızın ba 
uğurlu ite lttirak edeceklerindea 
Omidimiz pek çoktur. 

Bu yardım yalnız çocuklara 
değil, biçare aefil ve alil ihtiy..
lar, kimıeaiz dul Ye muinaiı a• 
ker ailelerine de şamildir. 

Yardımda bulunanlann mOu
ıesemizde açılan ( Akyilz, Ytıce 
az ) defterine adı 'fe eanı ., ... 
lacak •• blyle anılacaktır. 

bir ıtınde çakar. Damları ela 
aylarca, batta Hnelerc• aDrtla
cemede kalır. Sebebi baaittln 
Bize herk• eUncle muntazam 
tasarruf Yelalkl ile gelmez. Bir
çokları, maamele;i ikmal edil-
memlı kAğıtlarla mlracaat 
ederler. T abil bu nokaan 'feıailde 
muamele yapama)'IZ: Kimini Vi
liyete, kimini Muhtelit Mtıbade-
leye, kimini Tahakkuk Şubesine, 
kimini Defterdarbğa, kimini de 
mahkemeye aevkederiz. Yazclıp 
mız evraka aylarca, hatta sen .. 
lerce cevap ielmez. G&nder
diğimiz dairelerce de tahkiki 
icap eden noktalar bulunuru, 
vay o muamele ıahibinin baıına 
gelenler... Peki amma bunda ka
bahat tapu memurunun mu, yoku 
itini ookaan 16renlerio ml7 

Ruhaat teıkereai alınmam ... 
intikal muamelesi yapbnlmamıt 
evrakla bize mllracaat edenlerin 
arzuaunu na11l yerine getirebiliriz? 

Meaıurun bana daha fa• 
izahat yermeıine, &•inde birik• 
itleri mAnidL Bqileı 

- Arbk yeter.. Sapa ıefer 
ı&rl1ftlrllz.. Mana8Da gelen nul
klne bir ipret yaptı, odadan 
çıktım. -

Koridoru geçerken yafb bir 
hanımla g&ğtıı göğse geldik; 
kadıncaiız kendi keqdine alyle
niyordu: 

- Tuh.. Y •*ıklar olaun.. Oa 
beı kuruıluk pul için bu ceılre 
de çekilir mi ya.. iman. bunu 
8nceden a6yler de ba ihtiyar ha
limle beni Sultanabmetlere kadar 
1ormaı ayoL. lf. + 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuahnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
.l\1akaleleri Bulacaksınız. 

Geçen haftaki aualJn cevabı ı Ne kadar atlr'atl• 
gidersen :r. okadar u zaman ka:r. nıra nız.ı 

Sllrat arth ça Kar.anılan zaman 
Saatte 10-2 kilometre JSO 1anJ7e 

.. 20 ... 'i() • 60 • 
• S0-40 • 80 • 
• 40-50 • 18 • 
• 5().60 • 12 • 

Btr Amerikalı bir elle dok\ft 
tenla topu tutuyor.. Sl:r. de 
portakalla tecrUbe edlnlL Ba• 

kalam beccrecakmlalnlL 

seni a~acı 107 mtaro uzun• 

lujundad r Ye Amerikan· 
Ayarı Mecllılnln toplandığı 

kaplto) bin aınıa kubbeal 

Oamanh padlşab1annın 111fat1an ı Eakl• 

den hutpelerde padltahlana bmlnl 

slkrederkea llAvo ettikleri aıfııtlardan 

bazılaru EmlrOlmDaı nlıı, ha'lfel rup. 

semin, hlkanDlbf'rreyn velbahreyn, 
:alUUlahı tea ti. 't'ea&lre ... 

Hindi ilk defa Ame
rikada yetiştirilmiıtir. 

Şu 
Garip 
Dünya 

bovundadır. 

.Prag ıehrindo polis bir dilen• 
d tevkif etmif. Yapılan tahki· 
kat neticesinde bu dilencinin 
Almanya'dn vaktile gazete çıka· 
ran ve 12 lisan bilen bir muha,. 
rir olduğu anlaşılmıştır. 

"" Viyana'da bir genci elektrik 
çaldığından dolayı m h e o 
hapse mahl.um etmiştir. 1 r ızın 
adı Şelling, hakimin adı Şc ing, 
avukatın adı da Şelling imiş. 

* lngiltcre'dc Robin on lsmindo 
92 yaıında bir ihtı} ar vardır ki 
ömrllndo bir defa bile traı 
olmamıştır. 21 yaıında 1akah 
ağarmııbr. 

* Parlı'te Armand isminde 62 
7aıında bir adam birkaç kadınla 
evlendiği için mahkemeye sevke
dilmiıUr. Kanlarımn hepsi mah· 
kemeye gelmiş ve erkeği müdafaa 
etmif lerdir. Bunun Ozerino Ar
mand beraet etmiıtir. 

* Berlin'de bir tiyatro, aktörle· 
rlnln hakkım 8deyemediği için 
kapanmıştır. 

Bu Yumurtaya Bakınzı 

Bu kızın sat elindeki yumu,. 
taya bakınız. Bu yumurta Mada· 
gaskar'da bugUrı nesli tDlcenmit 
olan bir hayvana aittir. TaYUk 
yumurtasmm 144 miıli bUyUktOr 
•• biri 50 ki9lyi doJWabUir. 

a aDiriG ·· mülürseniz ( 

F] 
® 

1 - ÖlllnUn eli bir kol llzcrl de· \ 2 - (~) numaralı boru mezara 
dlr. Bunu çekince (3) numarada glirll· k t Öl" )\,.,d halk 
1 

onmuş ur. " aıa~. an ayı çe-
en (T) oeklindekl kapak açılıyor. Hem 

810 hawa alıyor, hemde meaarcı haber- kince hem yukardakl çan çalar, hem 
dar oluyor. kendisine hava ç~er 

Kurtulmak için Sivri Akıl
lıların İcat Ettikleri 

Yeni Mezarlar 
Mezara diri gömUleo yok de

lildir. Birçok defalar 61UdüğU 
zannedilen kimsenin 24 saat 
sonra uyandığı, fakat Lhavasızlık· 
tan boğularak mezarı içinde öl
düğü muhakkaktır. 

Diri diri gömülmenin dehşe-
Unl dUıUnen bazı sivri akıllı muh· 
teriler, bunun önUnO alacak yeni 
ıi~tem mezarlar yaptırmayı taY. 
ıiye etmektedirler. 

4 - ( 1 ) aumualı 

rulmde mezarın 7uka• 

naına lııonan bir çan g&

rtlyoruL Bıı çan bir iple 

muara bağlıdır. Ölu dl· 

rlllncıs ipi çeker ve çant 

çalar. (2) numaralı mezar 

da hem han almak tcırtl· 

batı. hem de çın vıu:dır. 

\ -

® 

8 - Pdakop teklinde btr 
dUrbUn. Yukardan bakınca menr 
lçtadekl 81llnlin ne halde bulun
du§'unu gwmek mllmldlııdllr. Me
sann lçbade elaldrill llmlaaa 
•ardır. 

Yukardakl resimler ıize bu 
7eni mezarlar hakkında bir fikil' 
verebilir. Bu mezarlarda hlldm 
olan fikir, 610ye dirildiği zaman 
mezarcıya haber vermek imkAnt
nı Termek •• kurtanhncaya ka· 
dar kendisinin yaıamasını temin 
etmekdir, bunun için de meza· 
no içine bir boru raptedili
yor. Borunun yukarısına bir çan 
konuyor. Çanan ipi de mezara 
ıarkıtılarak aınnnn eline verili
JOr. ÔIO dirilirae, ipi çekiyor, 
çan çalıyor. Mezar bekçisi lşidip 
imdadına yctiıiyor. O vakite 
kadarda &10, borunun deliğin
den gelen hava ile hayatına te
min ediyor. 

Reıimler ayrı, ayrı mezar 
ıeldllerloi göıtermoktedir. Bir ta· 
neainde tabtelbahirlerde ku11an .. 

~.b"'h07h . "/ 
lan prlılrop uıulü tatbik olun- , mezarın içini ber an tetkik lkml-
muttur. Mezar bekciıi priıkopla nına maliktir. 

Üçe Kadar Sayma
sını Bilmeyen 

insanlar 
Londra coğrafiya cemiyetine 

mensup bir İngiliz, Cenubi Ame
rika 'nın en cenup ucunda garip 
bir kavme tesadüf etmiştir. 

Bu kavme mensup insanların 

reisleri, allahları, duaya ait keli• 

meleri yoktur. Bunların 40 bin 

kelimelik zeng\ıı lisanları vardır. 
Fakat rakam nedir bilmeı:!er vo 

ilçe kadar sayama:zlar. O>le y • 

ıarlar. VUcutce kurt gibi sağlam 

ve kuvvetlidirler. içki nedır bil· 
mezler. 

Şimdiye kadar bu kabile ara

ıına hiç bir beyu ınsan girme-

miıtlr. Bunlarla ilk defa temu 
eden bu lnaüia olm111tur. Nüfu. 
lan 2500 kadardır. 

Çivi Yiyen Adam 

Bu adam bir Hint iakirtdir. Va 
bntnn hayatında tırnalc ~e cam 

kınlı yiyerek yaşamağa çalışmıt 

fakut ıonunda zihirlenerek 6f· 

mliıtnr. 

Bu Hintli fakir, geçende İn&.: 
tereye gelmiş, tiyatro sahnele.· 
rinde binlerce ıeyircinin tinllnde 

cam kırıiJ, nal çivisi yemİf, her

keıl hayrette bırakmıştır. Fakat 

bu defa Burııa'd.ıı ayni 111arilell 

yaparken ö!mlitltlr. 
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İTTiHAT VE TERA Kİ 50 ARTiST 30 NUMERO 
Her hakkı mahfıızdızr. ~ Naııl Joffdu ? •• Berlfn, Viyana, Peıte'den mahsus surette getirilmiştir. 

T t.frika No. 18 
Nasıl Yaşadı? •• 

Nasıl Öldü? .. 
VERTLAY CANBAZ HEYETi 

Beş Mektep Çocuğunun MefkUı-esi 
LEFT ve RİG 

İki malfıl mUtekait zabit 
tarafından harikalar 

Bu sene Ramaz.anı ıerif mfina
ıebetile sinemamız ıevgili mOt· 
terilerine Avrupada nadir teaa
dllf edilir fevkalAde bir program 
haıırlamııhr. Program her hafta 
değiıecektlr. Bu haftanın iki 
mUhim numeroıu ( Vertlay uçaa 
canbaı heyetile ( left Ye Rlgt) 
namındaki mal61 mlltekait iki 
Alman zabitidir. Bu iki zat bi
rer bacaklarını kaybettikleri hal
de meyus olmıyarak harikalar ya
ratmışlardır. Numerolar Viyana
da Ronahar, Peıte'de Orfeyom 
tiyatrolarından celbedilmiıtir. 

Çabuk Dal Budak Saldı MüŞERREF HANIM 
Tiırk m uganııiyesl 

Bu ıuretle ite baılıyan bu 
ıençlcr, yaYaf yıvaı çahıma 

hududunu geniılettiler. Yine 
kendi aralarmda kllçUk bir te
şekkOI vDcude ge:stirdiler. Buna da 
(ittihadı Oıman1 Cemiyeti) unvanını 
verdiler... Mitbat Paıalarm, Na
mık Kemal Beylerin, Ziya Paıa· 
laran amil ve efkarından ilham 
alarak yetiıen bu gençler, Sultan 
Aziz devrinde Anupada topla
nan (Genç Oamanlılar) a birer 
kahraman nazarile bakıyorlar; ve 
ancak onların yolunda yUrUmek 
aurelile memleketi :ıulftm ve iı· 

tibdattan kurtarabileceklerini 
ıtannediyorlardi. 

iki Hne bu auretle, derin bır 
ketumiyet içinde geçti. Ve sonra 
artık bu cemiyeti halk aratında 

da neşretmek ili.zumu hissedildi. 
(İttihat ve Terakki· lıtanbul mer· 
kezi) faahnda blltUn inceliklıkle
rUe aıedeceğimı.ı Ozere bu genç 
cemiyetçiler, yavaı yavaı halkın 
münevver zOmresile temasa geç
tiler. Birçok değerli adamlara 
fikirlerini izah ettiler; ve beğen
dlrdiler. Birer birer onları da ken
di taraflarına çektiler. 

Be~ mektep çocuğunun mef-
küreıi, koı koca mliıirlerin, 
Şurayı Devlet azalarmın, yüzler
ce mUride malik olan Alim ve 
fazıl şeyhlerin bile makbul ve 
memduhu olmu,tu... Bu yaşla 
baılı ve gOn görmUı adamlur 
da artık onlarla birleıiyor, vata
nı belAı ve saadttte i1al edecek 
olan dar Ye çetin yolu ıeniılet· 
miye çalıııyorlardı. 

Bu yolun son merhalesi, ne 
olabilecekti?.. Henüz bunu da 
kimse kestiremiyordu. Herkes, 
ayn ayrı dUşllnUyor, ayrı ayrı 

kararlar Yeriyordu. Bir kısmı, o 
devrin bUtDn idaresizliklerini Ab
dUlhamidin sırtına yükletiyor, enu 
saltanattan iıkat ederek yeni bir 
padi~ahın tahta gcçirilmeıini is
tiyor. Bununla memleketin feyiı 
Ye felAh bulacağını zannediyor
du.. Bir kıamı ise, zulme ve istib
dada alet olanları birer birer 
aldOrmeyl, Abdnlhanıidin de taç 
H taht nı yerlere geçirmeyi ve 
memlekete yeni bir idare tek· 
il Yermeyi dOıDniyorlardı. Baı
ka bir kıaam, sadece Abdülha
mit'in ölllmOnü bekliyor; diier 
bir zümre de, (hUrriyet) Ye (mc,
rutiyet) e hasret çekiyordu. 

lstanbul'da vuku bulan ilk 
Ermeni ihtilAli, bOtUn bu fikirlerle 
meşbu olan kimselere, beliğ bir 
ilham membaı oldu... Ermeniler, 
ae istiyorlardı? .. Bu mlltetekkirler 
bunu hiç dlitllnmüyorlardı. Onlar 
yalmz, bu hadiıeden bir den 
alıyorlar, sıayelerinde muvafık 
olabilmek için artık ciddi ve proğ
ramh bir teıkiiit yapmak lüzu
munu biuediyorlardı. 

Bu u hisaedcnler, vaziyetten 
de istifade etmek istediler. Der
hal şuraya buraya gizli bcyanııa· 
meler yapıftırarak, lstanbul ıo
kakLırıoa dökülen Ermeni kaııla

rm n bütlln mes'uliyetini hüküınete 
yük e tiler. Ve bu beyannamenin 
ıonunda da: [IHlkfımetin bu ıali
mane idaresinden kurtulmak için 
müslüman y" lıtristiyan, hepimiz 
ittih'lt etmeli vo bu idareyi devic
mcliyi:ı.] dedi!or. 

1 

Bu fikir, bir çoldarına pek cazip 
ıeldL Ayn ayrı filizlenen fikirler 
tıpkı biribirine aanlmıya muhtaç 
olan asma dalları gibi biribirine 
temayül etti. Yeni den yapılan 
teıekknlatta artık ( ittihadı 01-
manr) iımi hafif görUndllğU için 
buna daha cazip, daha tumulltl 
bir İ•İm verildi. ( Oımanlı ittihat 
ve Terakki Cemiyeti ) denildi. 

Bu yeni teıekkUll\ vUcude ge
tirenler, o devrin mümtaz şahsi· 
yetleriydi. Bunlar, ana vatanda 
hlikOm allren tazyik altmda aer
beıtçe neşriyatta bulunamıyacakla· 
rmı biliyor ve buna çare arıyor
larci'ı. O zaman, Paris'te yalnız 
başına çalışan Ahmet R za Beyi 

Doktorlar Hare
kete Geçti 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Yani onda bir bilet 50 bin lira 
alacak. 

- Hımmml.. Azmış ..• 
- Az mı, beğenmediniz mi 

hocam? .• 
- Benim projeme ııJre az. 

Ben yllz bin lira tahmin ediyor
dum. 

- Ne yaparsınız Beyefendi 
bllyDk ikramiye size çıksa? ••• 

Bahri lımet B. elinde tuttu· 
ğu kitabı kapadı ve ı6yledi: 

- Ne mi yaparım, diye ıordu. 
Yapacağım ıey basit azizim. Şu 
Cerrabpafa ha.tanesinin yeni 
pavyonu yok mu, onun yanma 
ayni ıekilde Ye ayni cetamette 
bir paviyon daha yaparım, hem 
buna karar verdim. Eğer bllyilk 
ikramiye bana çık.arsa bu işi ya· 
pacağım. Her memlekette kulak, 
boğaz, burun hastahaneleri ayrı· 
dır. Halbuki bizde bu usul teea• 
ıfis etmemiştir. 

Ben de bUyUk ikramiye bana 
çıktığı takdirde memlekette bu 
uıulD tesis etmek iatiyorum. He
aap ettim, kitap ettim, bana 30 
bin lira çık yor. Tesisat 30 ya· 
laklı olacak. Be~ yatak çocuklar 
için, be, yatak ta sari hastalıklı 

çocuklar için, 10 yalak kadmlı.r, 
IO yatak ta crk~kler için. Hasla· 
nenin ameliyathane. laboratuvarı, 
rontkeni ve sair her ttirJli techi· 
zatı bulun1cak. bun;,.ın için de yir· 
mi bin lira kıfayet edecek, hepsi 
elli bin lira:un içindedir. Hasta· 
neyi kendi nam ma iıafe ederek 
Cerrahpaşa miiHscsesine hediye 
edeceğim. 

Eğer çıkacak ikramiye ylizbin 
lira o!sayclı geri kalan 50 bin lirayı 
da bu hastanenin tekemmül Ye te
kanıOIO için Cerrahpapya vakfe
dece\<tim, fakat mRdernki elli bin 
lira imiş, bu kadarcıkla iktifa 
etmek zarureti var. 

Bahri İsmet B•yin bu karan 
bize şu fikri verdi: Acaba mem· 
leketiruizin diğer tanmmı$ adam· 
lara büyük ikramiye kendilerine 
ç ktığı ta1cdirde ne yapwayı 
düşünilyorlar? Bunu kendilerin
den sormaya kar ar verdik ve 
aorduk. Aldığımız cevapları neı· 
rediyoruz. 

Doktor Fahrettin Kerim Bey 
diyor ki: 

"- Böyl• bir paranm içtimai 

habrladılar ve ( MıslJ'lı, Ahmet 
Verdani, SelAnikli doktor Nazım, 
Ali Zühtü ) iıminde Oç genel 
1ıtanbu1dan kaçırdılar; Paria'e 
yolladılar... Bunlar Paris' e gitti· 
ler. lstanbul'da tecssllı eden bu 
cemiyete girmesini ve orada da 
cemiyetin ( Paris şubesi ) ni teıiı 
etmesini Ahmet Riza Beye teklif 
ettiler. 

Ahmet Rlz.a Bey, artık lıtan• 
bula avdet etmekten Umidinl bUa
bntnn kesmiıti. Buna binaen, bu 
teklifi kolayca kabul etti. Meaa• 
iaine daha ciddi bir şekil verdi. 
Artık AbdUlhamit'in kar§ııma 
azimklr bir heykel gibi dikildL 

(Arkası var) 

RADYO 
28 KAnunuevvel Çarşamba 

BALET 
Heyetleri 

Ye bir çok tali numerolar. 
Yarınki P•r••mbeden 

itibaren 

FERAH Sinemasmda 
Muk,Lveleler camek!ln1mızda göste· 
rilmPktedfr. 

ANNY ONDRA ve JEAN DAX 
(Mösyö, Madam ve · Bibi) filminin Mister Braun'u 

lstanbul'a geliyor. 
Senel>aımı pereatiıklrlarile birlikte 

ART İ S T f K Sinemasında 
tet'it edecekler Ye yarın akıamdan itibaren 

• 
K 1 K i 

f.taabul - ( 120o metre) 18 Üs· 
tUdyo saz lıoyeti, 18,43 Orke:.tra, ' Frans•zca ıözlü ve ıarkılı filmlerini takdını leceklerdir. 
19 Saf )e Hanım, 20,45 Hafız Sadettin •-----a. Yerlerinizi evvelden temin ediııiT . ..ı:mm ____ ., 
Boy, 2J ,30 orke tra, ajans ve borsa 
haberleri sut ayarı. 

Varfon - (14tı ırı.lrt) 16,15 
gramofon, 17,05 gramofon, 18,015 keza 
19,05 kıı.hvebane musikisi, 20,03 muh· 
telif, 21,05 baflf muafkf, 21,65 Sim:ı
novaki'ııiıı eserlerinden kodser (Pi· 
yano ve t.aganni), 23,20 Sigan musl· 
kisi. 24: Caz. 

Peıte (650 metre) 17,05 Hnfonfk 
orke•tr& kon•erl. 19,05 tagannlll eoliat 
konaerf. 20,15 tiyatro, 22,US lmre Ma-
garl Siı:an takımı, 24,05 Macar ku,·ar· 
tet konseri ( Hummel, Schuberrt). 

Bu akşam E L H A M R A Sinemasında 
IVAN MOSJOUKINE 

Menimin en bUyllk filmlerinden birJ olan 

MIÇBUL ÇAVUŞ 
Ilil.rikalar filminde herkesi t&Bhir edecektir. 

Diier mUmeuiller: JEAN ANJELO • SUZY VERNON 
Filme iJAve: DOnya lıavadlıılert gazetesi. 

~~~~~~~~~ 

Bugiln 1aat 2,30 • 4,30 • 6,30 M A T A • H A R J 
_ matlnel1ırinde •o"l defa olarak : -- 1 

Virana (517 metre 18,10 gramofon 
19,~0 tıbbt ın1lsalıabe, 20,45 askeri , 
konser. !!2,05 M(lsnhabo, 23, 10 Çarlı 
Gaudrio caıı (Darlo Medinonun iıtira· 
kile). 

Yarın akşam: GLORYA.da ilk defa olarak 
TARZ AN 

Giizel atlet ile emsalsiz bir güıelliğe malik bir mm. 
Mi .ino • Torino • Cenon 20,05 

Gramofon, 2Q,3;; kahvehane konseri, 
21,:15 •Monte Carlo• isimli temsil. 
MOteakıbon cazbant. 

Prat - ( 487 metre) 17, 15 hafif 
musiki musahabeler. 2i>.10 Beetho· 
ven'io keaınn ıonatlan. 21,40 tambur 
fantAzilerl. : 3.~0 caı orkestrası. 

Roma (441 metro) - 21,50 karı· 
tık koııSC\r (Dvork, Granadoı, Buzzl). 
2f,33 •Bottiııa• isuıiııde piyes. 2S,05 
Devamı ımltoakıbon gramofon (eenfo 
nik ıııusiki). 

Bükret - ( 895 metre ) 20,45 
f& k.ıdM lıergfin gilıi. 21,0J piyano 
koıısı•ri. (Clıopln, MarJ,s). 21,50 Salon 
musilt si (keman) 2.:!,20. T.ıgrnnili mu· 
siki. 

BrHlau - (S:ı?ö metre) J8,ıö 

A9ıl:ların tartıları, mtıeahı.beler, 20,40 
GrAmofon, 21,0:>. Musikili temsil. 22,15 
R&dyo orkestra11. ~3,50 Borlinden: 
Nef'uli ııı us iki. 

·--··················-----..._..-·······---········· 
hayatta bir değitiklik yapacağı 
kanaatinde değilim.. Çünkü ha· 

yatımın gidi~ini taliin eline bırak· 
mak iıtemem. Bununla beraber 
b&yle bir fey çıktığı takdirde ne 
yapacağımı ıoruyorıunuz.. 

Bu huıuıta iki Uç dakika 
hayalimi itletirsem, yürüdüğüm 
yolda bazı içtimai mUcadeleler 
vardır ki bunların başında içki 
dOtmanl ğı Ye akıl hıfzı11ıhası 
teşlci'ab gelir .. Bu teıl<ilata azami 
yardımda bulunmak isterim. Di· 
ğer t~raftan kütüphanemi kuv· 
vctlcndirmek ilk safta ~elen iş· 
lerdir. 

Ondan sonrakini de ele re· 
çerae memleketin iktısatcılarma 
verir, yine milli hudutlar dahilinde 
nema bulmasına çahı rız." 

(Müjdemiz burada bitmedi. 
Yarın da yeni •aitler okuyacak· 
ımız.) 

Mtımesaili : 1 O H N N Y W E 1 S S M U E L L E R 
.... Fransızca ıözlü film. 

Bugun M A J İ K'te 
SON TA YY ARECILER 

zafer kaz.andı. Siz de rllrOnüa ve alkıflayınıa. 

~-----------------------------' 
SENİNLE 
BİR S.\AT 
Yalnız Türkiyede 37000 
kişinin hayran ve mef
tun seyrettiği film ••• 
MAURI CE CHEVALIER, 
JEANETTE MAC DONALD, 
Lll Y DAMITA gibi Uç hari
kulAde san'atkAr oynuyor! 

Kadıköy Eski 
HALE sinemasında 
devam ediyor!-' 

ÇOCUKLAR! ıHTIY ARLAR! 
• GENÇLER! 

7 yaşından 70 y ş na kad'lr 
B ·Hin İstanbul: 

ORTA ME T PTEN 
EMil ve ARKADAŞLARl'm 

~-.. Yılbaımda bekliyor.,..-., 

Yarın akşamdan itibaren 

A S R İ SiNEMADA 
HARRY Lll::DKE ve NO.<A GREGOR 

PRENS GECELERi 
Neftı ıarkıh operetinde 

11 ,, otö•ı: Yı·ııı 

akıam saat 
2t,30 da 

Kadm 
Erkaklefince 

Yaz.an: 
Hüuyln Rahmt Bey 

Plyeeı 3 p•rcle 3 tabi• 
· Zabitan 

•eceai 

r. A. T. Kadıköyunde 
Tllrk ıabneainin bazı emektar 

ve çalııkan artiatlerinin bir araya 
toplanmasile tqekkUI eden " T. 
A. T. " tiyatroıu butlln Ramazan 
geceleri her aqaın Kad,köyllnde 
Kuıdili tiyatrosunda temsiller 
verecektir. Heyet Ertuğrul Sadet· 
tin Beyin rİ>:aseti altında çala~ 
maktadır. Öğrendiğimize göre 
heyet 45 artistten terekküp ehnif 
ve reperatuvarına en yeni eıer
leri ithal etmiıtir. 

•res========•:::=c============--
Mm• Orta Oyunu 
Ramazan geceleri Şehıadeba

ıında Darnttalim ulonunda. 
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Ha·n Büy .. c .. 

On u 
uhakeme Ed.Jmiştir 

A eşe Atacağız 
.. '""-'-~~ emrile? 
Fi 

-H 
oun emri e!. 

gi Fir vu ! Fır Tan bo-
ıuld . 

- Firavun 6fmeı:, Firavun 
Amen mese, Q3lı:ise kav ştu. 
F at Fi a u.ı Seti e rediyor .. 

Kapılar açıldı Ye muhafımr 

1cre kapan ar. 
Şehrin içinde fev alAdel vM· 

da. Katip Amona derhaf sordu: 
- Ne var? 
- Bitmiyorum. Fa at Firayun 

De ordu boğulması a ıebep 

olan bir bü lkü kadın v rmış! 
Halk o karlını mab diıı önünde 
yakıyor. 

Seti de-rhal atlarını kamçıladı. 
Muhaf.d"r onu takip ettiler~ Hep· 
aı bağır yorlardı: 

Firavuna yo veri:ı, 

retli, 
açı ! 

etr ola S ti) 

kud
}Ol 

H 1 JO çar. k: 
- Fira un, Fira 

Firavun dıyo b~ğmyordu. 
Mabedi kap sı &lu dağ 

gibi odun yağ m ute.t y k J. 
:tb Ateşin nlindo bu tclnm 

adamlar k mıldn y rdu. Ki bun• 
lusn içi c! idi. Ateşin etr fında 
a kerlerden eı kkil ilı.i kor
don seyirci halkın faz a lıerleme
llİlle ..ıoı olmakta idr. Meı:apf. 

.açı dağıl , üstll başı yırtılmı , 
bir kenarda oturmakta Te ila· 
mak idi. 

Ki M>D .azıu· ylemektc 
lcll: 

- Ha:n b y muhd:em 
e..lilmiı ve karar verilmiıtir. Onu 
bu ateşe atacağı:.-: l 

Birkaç köle Meraplye yak· 
Jatblar. Kadm can b8'•lile 
bağırdı: 

- Se!i Seti nerede ? 
Ki gnld ve: 
- Seti Firavuntla be1t:ber 

Oairis'in zıyafeHode f dedi. 
Faka S tı halkı yarank 

kott• ve ı\Aerapi'yi uta ak yt.nı
na aldt. Ana ~ ğınyord : 

- Eğilin, e-iı mi Hayati Kani 
Kudret 1 ır yun, İraYUn, Fı-

ra:vun f 
Botun halk Ana ile bağırarak 

yete kapaadı. 
o:=-

SON POSTA 
Ynmf, Siya•~ Havadb n Halle 

~aıetesi 

idare• lıt&nbul ı Eaki Zaptı ya a 
• Çata!çeıın• ıokağı 25· 

Telef oıa r latan hut - 20203 
Potta kctueuı la.tubul - 741 
Ttdgra1• 1atanbul SONPO&TA 

ABO E FIA Ti 
T0RKf YE ECNEBi 

1400 Kr. t Stns• 
750 • e Ay 
400 " 3 " 
150 " ı .• 

~7<.~Kr 
1400 • 
800 • 
300 • 

Oafen evrak geri wertlmea 
lls.nl rdan meıı'u y~t abnmu 

cenp lçtn ınektupl ara (8) kanıılıt 
dul nı.ael llıımcr. 

Adreı değit rtlmesl (20) luıfllftıır. 

Gazeleıııbde çıkau rutm " ~·
bltD1' laaklan a hfıaa ft ruet•_... 

alttlr. 

Seti ha ka hitap ec.r: 
sırın çi te tacın t f y n 

se elim i b O ·ris'e i tabak etti. 
Ve aht bana geçti. Siz de b... a 
• Fir v ,. diye hitap e iyor-
ıun z, knbul e ilk ~ olarak bu 
davayı ruyet ediyorum. Merapi 
bu hal nedir? 

- Sızın hareket niı Uzerinc 
Kt beni ziyaret etti ve benden 
ıihirbaıl ğmun sın ru ı t~di. Bu
nun mukabiJinde beni Mı r Kı· 
ra!ıçesı yapacağmı, reddedersem 
ha ' 1 yhime tahrik edceğini 

vdetindeu ukaddem beni 
at c atacağını söyledi. Sihirbaz· 
lık a hiçbir alakam olmadığım 
soylediın. O gthıdenberi ba·k. 
beni tehdide başladı. Hergün 
biulerce i ~u saray kapısında 
toplamyor1 aleyhimde bağır p 

çağırıl arlardı. Evi ıizc eki hizw · 
çiler hile leyhime dö:ımüşl....r 
Nih yet bir r.U:ı saraya hücum 
ederek beni ya lad,lar ve sü· 
r kliy ek mılbedin haP.ishaoesin 
att Jar. Oudan sonra beni ar -
ınak için buraya getirdiler. 

Yeoi Firavun Ki'ye baktı: 
- Merap•'uio dediklerini duy· 

dunuz Cevatm.ız nedir? Ded.:. 
- Hiçbir cevabım yokl Fıra

vual İn.deniz ab;im. 

· a n h ca dönerek: 
- Davayı dinlediniz! hllkm8-

Dzft V"rİnf 

- Sihirba:a aınm, eıum, atc
ı• a m. 

Muh fızlar Ki yi y.ıkalıyarak 
ateşe atblar. 

Yeni Firavun ile Mera pi sa
raya gittiler. Fakat Merapi Uç. 
g:fuıden fazlıı yaııyzmad. Çl!ktiği 
1 t raplar OD aldürdü ve Seti 
tahtında alb aene oturabi di, 

MRft ile ka'f'nlr çö lerde do
Jaııyurdu. 

Mısıra m saJI t olan bu türll 
tftr)U afetler esVi Mısır dilile mu
kayes(i olunduğu zaman bunlar 
bambaşka bir. .ıurette anla~ıl r. 
Çünkn Tevrat r. muharrarI ri bun-
lan Mısır dilin~ ~ısır folkloru a 
göre yazını 1arclır. Muh r irler eski 
Mısır diline vak f ol uktan ba~ka 
onların bUt edeb~ s natlan-
na da vAkıftıJ r Onun için 
icabında eski Mı ır n kılasik ede· 
bi atmdan da b ·•çok miıalle. 
al yorlarcı. Mc.se § kitablilhuru
cun (10 • 15) inde çekirge lstilA
ıından bahsolunurken çekirgenin 
ycryllzlinO kapladığı söylen'yor. 
Tevrat n ibrani aslında çekirge· 
lui~ yuyü:ıün !l değil, yeıin gö· 
z kapac:ıklan aöylc iyor ki 
iki tabir arHında büyük b ·r 
fark varcır. 

Hakikatte bu tabirin menıe• 
malum olmadığ ndan onua fu:e· 
rinde çok büyük münakaıaJar 
wku uldu. Halbuki ilmt tahkıka 
neticesinde iıin son de.i ece basi .. 
olduğ anla ldı. Eıki 1S1rlılara 

göı e "Ra" mn 1 u gö.zn vardı. 
Ark t var ) 

------- -= 
B yollu Asker lk Şube r:· 

d• ; 25 do um! ve i:1b oğ m· 
larla. m a.bı bo 11 

SON POSTA 

Abbas Hilmi Paşa 
Suriye Tahbna 
Çıkacak Mı? 

( B~tarafı eı uyfadP. ) 

ile frak tahtların n birie~tirilmesi 
etrafındaki fi:drfer Abbas Hilmi 
Pf.ya limit verici vaz.iyett<ı değildi. 
fakat Fransa her halde Suriyeye 
Irak gibi bir iıtikJfı ermek 
tasavvurundadır. Bundan mak 
sat Fransa'nın Su i}ede hır 
kırallık ibd s edı diği takdirde 
bunun baş nda Hıdıv ailesinden 
birrnin bulunm:ısmı memesidir. 
Şimdi Suriyede i vaziyet buna 
çok müsait bir safhaya gırmiş 
gibidir. Bu cbeple Abhas H·lmi 
P. f& teşebbüslerine knvvet •er· 
mi tir. 

Kömür Depo!arı 
A.eyhindeki Da
a 1ar et· celendi 

( Baştaarfı l ine sayfad t 
çeşme'deki depo sahipleri epo
Jarm etraf na, harice kömür tozu 
ıızmıyacak şekilde yüksek duvr...r
lar yapmıyn. n' dJur olacaklardır. 
Sa ib Münir Rey de tazminat ala• 
cakt r. Kurııçeşme'de oturankıran 
bir kısmı daba mahkemeye mU
racaat ederek de o!arc!:an tnzrr.i--

i te i 

1 

1 
'n - 12- 1932 J 

Para ar t atııı) 

kur ış kur ~ 

1 f•ftırlfn 710,- 20 kuron rn.-
1 rlo'nr 2 3,- 1 ,ıı1n .... ""li. Ti,-

,.,., f. Fraıı.~ 170,- 1 rueta 17,-
2fJ ret 219,- 1 Mar't r: ,00 
23 'r. Belçika 118,- r .ıcıı 24,'lO 
20 .._ ..... ı :ı:s.- 1 ...... sı.-
20 &. l.,,ıçro 820,- 20 leıı 23.-
20 leva 21,- 20 rllnar 58.-

1 florin 85,- t Çerwo eç -,-
Çek ter 

Londra '70ll,50 rn· 15, 
C,4 02 NeY • rork Viy ~0050 

Pa•fa 12,03 l.1•drft 5,7640 
Mllano 9,JS Bufh 1,7714 
Br6kael 3,3'3 v.,'°" -4,lt 
AUl!a 8954541 Pet e 3,« 
Cent:.vre 2,"4 BOo<re, 79,~ 

Sofya 65,ır725 Belgraf 34,55 
Arnatordam 1,1690 MUtıaow• 

Hlssu ••netlarl 
LJ f:\ 

it Bank.(~ ıma) 10,00- Anado'u,. IOOV. 
• ( HAmilc 10,ı5 Şark D Y. • 
• Mile ı) 95- a.t. Tr mway 

Oama'llı Baak 5,-
OaküdaJ' fe"l\n . 5,95 
Tmcın Şırketl Hayriy 11.SO 

Ha iç 0.9G Hav-.gaı:I 
Anadn u e6D\ • 24,85 Telefon 

o oo r 2'.,15 Bomo f1 

Esham ve Ti! wruu 
J, r 

ti ra ı Dahili 95,00 ejl 
Davı ı u Mu. 5&50 Tnu1way 
CilmrUk 6,00 Rı h ı 
Saydi maht 6,60 Oaıtüdar au 
Ba~dat tertip 1 8,7J ·ı erkoı 

D 5.20 Elektrik 

BORSA HARCI 
T•hv"l3t - MeakOkal 

Lıra 

Türk Altını 9,23 (Rqat) 
lng. it 10,47 (Vahit) 

• 

Fr. • ~25 İmııı::e bqlhlrllk 
Ruı ıo.~ • ( CUmhuri1et ) 

J. ira 
37,50 
-41,15 
f0.00 
11,00 
32,4<J 

27.-
la,-
2.Q63 

Lir 

4,20 
4,'47 

18,60 
170,-
41,JO 
-,-

J ... lr:ı. 

47,50 
-46,25 

altı. 

45,-Mec.ldlye 34,00 
Bank!ıot (Oı. B.) 242 (Hamit ) armalı 50, :ıo 

Kalın be,ıbir'ik altm (Rqa) • 47,00 
(Vahit) • 4 o 

( c·ımhuriyetJ 46,25 Mmr Kr.Fo. 1886 156,00 
( A-ıi:r:) 46,25 • 903 f:B,50 
\Hamt) ,25 19' ı 8fi,00 

== TAKViM =-- ] 
ÇAP.ŞAM6A 
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Art.Ol Rıı ıı. 

28. Şaban 13 1 12 ld Khun. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Herşey, Er Geç., Yine 
Aslına Dön er 

Kısa Bir Hulasa: 
J pon hükümeti, Am .. rika'nan 

ponya hakkında bazı karar
larından h berdardır. Yüzbaşı 

O k", Nevyork'tn bu Lan fa
rı alm n ma ına çalı ıyor. 

1\ alyetinde Dora ve Tomas 
ilim i lkı casus vardır. B hriye 

ez r tin"n daktılolarından 

b ~a de ut n alı. mıştır. Adı 

B tty•o·r. Bu kı:ı, ıon d kikada 
r ı ifşa etmiş ve Japon dan 

para dolandırmı~ ve kaçmı~br. 
Fakat aranan vesikalar da 
rr ucizc kaL lindcn aşırılmıştır. 

Bunları atrrarr Toma• öldü-
rü Ü tür. 

Tomas'ıaı Amerika 
Bah.-iye Nezareti mcr.div eri 
Uz • bir kurşunla camnı 

ısmariamıı olmaa 
he ecan u a dlJ'dı. 

M~ urJ , üzerine ablarak cep-
lt::ri ı bınştr.ıyorlardı. Fakat hiç 
bir şe)'I de geçmedi. Umumi 
kAtibin oda'sına baktılar çek
mecey" 1nrıl ı gorduler, ayni 
zacıanda içindeki e rak t yoktu. 
H!ik dildi ki h~r·f bu kağıtları 
penct:redc aşağı atmış. e bi:-
rkad farafı ıdan lın p kaçı-

rılmlŞ!:ır. Haıbuk! bu sır da, 
c :su T mas'ın d yane bir 
s retle keşfettiği ~ünde ik evr 
il berabeJ' ça!rna'l c ikal r da 
postaha "' ·n yoluna tutnıu dı. 

Jf. 
Hakiad aziyete geline~: 
Bütün hadisat. caaua T oma ın 

az çek tahmin ettiği ıekilde ce• 
reyanı etmişti. 

Daktilo Betty bah erkenden 
p ral~ ı ald ktan sonra Bahriy 
Nez•etine bir ıaektup göadermi:J, 
bunda: T CHDaa is!.mli bir ca&asua 
kandia: i ve oiş.aıılı5m han evrak 
ç.u ıyaı icbar ettiğin.., .ıkal n .. 
m bir ınsan olduğu için bi
diıeyi haber verdijiai bUdi,.miı 
ve muvakkat bir müddet için de 
ortadan 1 aybolacağını baber Yer

mişti- Çünkü Toma•ın intikam 
al.ma& dan korkuyordu. Aynı 

zamanda ~ra Grünlln de Yaziyeti 
bu mektupla anlatılmıfta. 

Bu mektup erkenden Neza· 
rete, gelmiş, IAıımgelen lertib&t 
alınmıf, umumi kAtihin oda
sıudaki bütün mlihim enak kal
dır Jm fnla ehemmiyet veril
mediğ: için Japon amelesi ne ı-Jt 
cari n uameleli kAğıtlar bırakıl· 

m tı. T mas'ın uğradığı akibe 
işte alına bu tedbirlerin bır ne
tic . idi. 

Dora Grnn ise, Tomaa'la sa
bah i o oşmaları neUcesi1 mağ -
zayı k.a ayarak ortadan kaybol·· 
rn ya karar vermişti. Fakat bu 
k ran tatbik ctmiye vaki! bula· 
ma.dan t~vkif olundu ve polis 
merkennde neı:aret altına Rl.ndı. 

aaın fih Amerilı•n polisinin 
elinde esaal bir takip yapmayı 
tem"n ide. ilecek hiçbir evra.k 
} o tu E \1:y mektup göndermiı ve 
ortadan kaybolmuştu. Tomas'm 
li~etinde w. odas nda hiçbır ~ey 

e geçmel!lişti. Dora Gan ise 
m iyetini iddia edip duru
yordu. Onu evinde de bir ıey 
bul n m ıt•. Yapılan bütün 
ime ap ar netice vermedi. P r
ma izi saye inde, bu kadmm 
va' i1e bir mağazadan hırsızlık 
)&parken yakalandığı tesbit edil· 
di ise kendisi e b;r ~el 
söylcti emedı. 

-tc 
Gelelim ıimdi Nevyorktaki 

.aziyete: 

J pon yii:ıba ı O Jd iter Ya· 

kıtki gibi po ta kutusunda gün
lük mektcplaı ın a dırdığı zaman 
bunların içıııde büyük bir zarf 
vard. Üzer.od Amer"ka Bah-
ri e Nezaretinin da ğ vard: 
Zarfı ihtiy tin çtı ve hayretle 
gördu ki bunlar, uzun za dan
ber· aradığı evra rr. Bu soretl 
Jap n amel• i e karşı ta ılan 
tavru harel litİ ı esu:slarm ögr .. n• 
di, fakat bu evrakın resmi bir 
zarf içinde kend ine kadar nasıl 
gelebildiğini bir tUrlil onla ma
dı ve bekledi. Fal at Vaşiagton
da bulunan ve hergftn ke dı 0 ne 
liiakal bir defa teiefon den 
Tomastan da ses e ıed ~ık· 
madı. 

Kendisi iıe t efon edcmu.di. 
Çüakü Mcmurile a·aaında karar
lnşhrılmış bir nu ara yoktu. Ga
zetelerin nzerine atı!dı. Onl r da 
birşey yazmı} orlardr O sur tl 1.:1 
eline geçen .. akm biı i,.e ya
rayıp yarayamadığına kar3r ere· 
miyorc!tJ. Vaıiyet bu şekl"le esrar 
eng"z ve teh ıkeli idi. Fakat 
Os .. ki, her Jap"ln gibi sakin \e 
suguk kanlı kal<,;ı, fıiç bir yer 
kımıldamadı. Yaln... b'r in m 
memurlarını V ington'a g8n1er· 
di, vaziyeti tetkik ettirdi. Bu 
memur.ar Dora'nm evkifine :ahıt 
olan mağaza memurlarmdun biri 
vnsıtasilo yapılan tevli.ifab ağren
dıler. 

Ayni meraurlar, Tom n oda· 
sının da taharri edildiğin· te pi 
ettiler. Vaziyet ıuihti e tehlike· 
li idi Derhal e orka dö dn 
ıer. 

Dora ilo T oma.ma t~v if c i~ 
diklerini bildirdiler. Anca o ıa
man Ouaki hakikati aolada ft 

"vrala ıon dakika~a T OllMl8 ta
rafından kendisine gönderildiğine 
biikmetti. Adaıdu~ ricalarana 
raimen evi i terketme<il.. Baı•ı 
kurtard ğı takdi:de Toma&1a ke~ 
diaini telefonla e•İude arayaca
ğın biliyoıdu. Bu. müddet zar
fında da eline geçen eaalo rahat 
rahat taınif fitti. 

Liıteyi gö:ıdea geçir&. Ba 
liste, evvelce d ledlğimiz gii: 
Bahriye Nezaretindeki gı~li liıo
miteden para alan ı · a l a:d.ım
ları idt Kendi erine, • zasn: bi
rer mektup yazdı enc:1· eri in 
b:rer na1J1u suz oldakfar111 .ı1-

ledı ve bu me.ktat>fan, er elci 
vesrka!arın bi er kopyesi • ilJ 
etti. Bu ıur tle, buı ite m afa
k2!t eden Amerikan IİyMileriui 

korkutreak istiyorda •e hakikat 11 

korkuttu. Ayna 1.&!JIMHla, eua· 
k n b"r kepycsinf de Beyaz Sa
r ya yolladı. 

Biltnn bunlan, bir gece, ıa· 
baha kadar uyumadan yapmıştı . 
Yazdığı mektutJları bir çan.aya 
koyarak erkenden sokağa çıktı. 
Yolda ılk rast geldiği adanı eı
ki memurlarından biri idi. Herif: 

- Yüzbaşım, dedi ilk v~ 
pur1a haa ... ket 11..ı.ım. Ve nlattı: 

- Yarın pd" ·n mühir bw 
baskın y p ca~ı aöyf eniyor. ili
yor unuz ki i · J ~eri poli. 
nıemurl~ile lem at y m. B ar, 
bu ~· , ysrm, n: hi b"r c ı 
şebckes"nin ele geçeceğ" • l u• 
şuyorlar. 

Osaki ba ,'um t 

ma .. geti d"n 6, 
çağırdı, anne i • 

( Dev mı 10 u y d'a ) 



,,,.,..,,,,, .. 
Her Hakkı Mahfuzdur 

-231-

Diye ( harfendazlık ) ettikleri ; 
{ kibar ) 11mfıaa mensup olmayan 
kadaalano da: 

- A benim kirli çorabım •.• 
Giren llıün mil aeni?. 

Şeldi•de ceYap Yerdikleri 
ı,· ilirdL 

Direkleraraıı, billaalU ıeceJeri, 
:dclclea 1Grtllecek bir hal ahrcb. 
Lstanbal'• hem• her 11Dd balkı, 
hu daraak sahada toplamrcla. 
Obclar fazla kalabaLk olarda ki 
cacW.la bir tarfaadaa elit• 
tar.r.. 1•çml1• imkln ,,. lbtl
.. ı kalmazdı. Tabii her •nala 
...,..., olan bu kalabahk ara
_. da, Jcayp Ye d6Yllf ekıi~ 

olmaıcla. 
itte, Seruker Riza Pap, 

h•••• Ye kandil ıecelerl ailui 
efraclnua hOfÇ& t Yakft ıeçlrmui 
•• ba emaalsiz sahne ile eflen
meal için o pbnitll aaloau yap
Jlrmlfla. 

S.rukerln barem takımı, 
ikindi Damaıındaa ıonra buraya 
selirler, mk kafellv ............ 
bu illlaa ve araba mahprini 
.. ,,~!erdi. 

Pd\t, Abcllllıamlt dem 
ita.. ~ olana olan, hiç 
................. bel ftrirler 
mi?... lhrtial )labeyne jurnallar , ..... 
~ RiU P•• Hazretleri 

..... ........ tllkbtial C81bedea •u ........ binaJı lHr mabadı 

...... •• .... ft ... ettir-
lnftlerdir. Malmatlan da,. alaall-
aia ııalterakba te mltekalif bu
....... bir umanda. bu .. hnifl
• ~rak peacereclen halka 

...... nutuk llflemektit. J 
Bu bina yapalclı yapdah, ter

...,.. bir defa dahi oraya ayak 
-...mtuu •• b411mak ihtimali 
4' aa..cLtaa çok iyi bilen Ab
....... Rıu paf&nlll bfyle Jair 
.:ı..~•1acaj11Ml pek emin ol

btflı-.... Yerilen jurnaUv 
e1'1ııımaea ....._ Arap la.et 
,._,., ZlllflG t...ail pqayı Ye 
~ kfkitip T.ı..ua P•YI 
~ k.,.... ılıaderdi. 
H.,.t ele apı mealde olarak 
f1I iradeYi teblii etti. 

- Bir hayır mtleııeaeaiae 
waldetmek lzere bir irat taba 
... k iltiJGrUm. 

Keaclilerl Direlderaraı nda 
~ bli Irat yaptırmtflar. Bunu 
...... ta. ...... 

AWIUhamfdin ha iradelerine 
•ruker feaa halel• kııclı: 

- Sat••k. ne demek?. Be. 
.. ... cuc11,.u.ız, efucliaizitt 
dir... Aacalr. ben ha bbaayı ço
ltak t•cuiu• etfenıln diye yap
.... fbm. Efendimiz, ltuaa çok 
•lrmezler. Anlıyorum ki ifia 
lfi•de yine bir mDzevirllk Yar. 
8a bakıkati öğrenmedikçe bir 
:aYap veremem. Am..., efeadi
.ız buna ehemmiyet •••ea ..,, 

yı alıp kendilerine mai eder-

- Bana da bk te:J dİJ4'• ... 

Jurnallara inanmamakla Beraber ..• 
Cevabile mukal ele etti. Ni

hayet bir gün Abdillbamit, ıera1-
kere hakikati ~yledi. Jurnalcı· 
ları ima ederek: 

- Bu adamlar, artık kancayı 
bu binaya takhlar. ikide birde 
hem bizi, hemde ıizi rahatsız 
edecekler. 

Dedi... O eanada mlltir Fuat 
pqaıun adamlarile. F ebim pqa· 
ma aramada m91bur (~budebqı 
m.,clan maharebe9i) wkua pldi. 
Rıza pap, yeniden bir takım tez• 
virat karıında kalacağım hiasettL 

- Binayı nbyorum. 
Diye Abdllhamide haber 

sinde rdi. Abdlllhamit, binanın 
kar liraya mal olduğunu ıera .. 
kerdea ıordardu. Rııa pata, (do
~- bin lira ) ya mal oldutuau 
llyledi Ye defterini de 11atuclL 
Halbuki Abdllbamit, erteıi ıBnll 
seruker Rıu papya (on 1ekiı 
bin Ura) yolladı. Binayı kendi 
namına aldı. Bu meHle de b6y
lece kapandı. 

Bllyllk adamlar bakkmda Ab
dtııhamide Yerilen jaruallar, ba
san ıeçiıtlrilir, buaa da çok 
fena neticeler v_..irdi. V aktile 
(merke• kumandam, Arif pqa) 
İlminde bir zat vardı. Namuau. 
istikameti, ve bUhuaa uametl 
ile herke.in h8rmetini celbeden 
bu koca mlltiri, Abdllllıamlt te 
pek çok HYer •• onun mertlip 
ne ıDvenerek k•diaine fev
kalAde itimat ederdL Blyle 
iken, bu ıat, incir çeldrdeji
ıai doldurmıyaa bir vehme 
kurban olmut ve ( Trabluaıarp) a 
nefyolunmuttu. 

Sebebine ıelioce: O umanlar 
ramaıan ayı yaldqıaca, Mekke 
Emlri ( Şerif Abcl&Jmuttalip ), 
latanbul'a -( zemıem) ıfnderlrdL 

Mabeyni b8may6n ve erklnile, Ylke-
14, vllzera ve lllİr mlmtu zeyata 
kOçtlk poralen deıtilerle yollanan 
bu zemzem, aıkerlere de bllytlk 
damacanalarla glDderilirdi. 

( Arkası var > 

DiplomatlaraHükmeden Gizli Kuvvetler 
( Baıtarafı 9 unca aayfacla ) ( pinneye girdiji zamankinin ay-

,,. tekrar yola çıktı.. ~ıaıll.t•"'?J~ ... 
yahat lenıunım aabn aldı ve kibarlığından eaer yoktur. Cebi 
aon dakikada annesi ve memu- iıe tamamen bottur. Hapian .. 
rile beraber bir vapura atladı. den ayrıldıktan ıonra yavq, J• 
V apar, amerikan aularını terket· vaı nhbm yolunu tutmllfbL Yol-
tilf 11rada ıtl•erteye çıkmlf, al- da, ak 11k duruyor, ,....... 
UnmlJe bqlı1an amerikan •hll· o..td'niıa memurlara tarafaaclaa 
!erine bakıyordu. bell.i yarckmde balmıulalaUeoe-* fhai cltlflnlyordu. Ba aoa ladt, 

MeYknfiJ•tinin betiacl fDDI rıhtim umumbaaeıen-... blriaia 
Dora bir daha aorpya çekUcll demir kapı11 arka11aün kapa-
•• kadiaine Betty'in mektuba macaya kadar Lehi kadana ter-
ıa.terildl, kwn teylrif ecHldlji ketmedi. 
anlatıldı. Bunun Dıerine Dora 
her feyi itiraf etti. Bu ıuretle 
bir defa daba iki Hne hapse 
malıka ... oldu. Ma••afilı San 
Diyeıo aerai faaliyetinden Wf, 
babset•edi. Aksi takdirde k 
cezan n daha çok atır olmam 
mebtemeldi. Aynı zamaada bn
kada, namına bir heaa:ln cari 
me•cut oldufu da anlatı~ mt-
aade e edildL Bund•n bir Mtle 
e•vel Dora hapi9 mllddetint bt-
tarmittir. Sırbndaki elbiH, ha· 
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Makedonya 
Komitesi .,. 

ltalyenın Berlin 
Sefareti Şifresi 

Yazan! 
B•rndor/ 
Yarın 

İstanbul Gümrük . Muhafaza Baş
müdürlüğünden: 

1 - Satın ala,aacak olu 2670 metre astarlık bez kapalı zarfla 
k rdırmafa konulmqftur. 

2 - Kırdırma prtları •atadtnın taıdildi auretlerl lıtanbul Gllm
ıtlk Muhafaza 8-tmtıdiriyetindekl utıo alma komiıye»öua
cfan alınacaktır. 

3 ,_ KUdırma l.tanbul GOmrllc Muhafaza Ba1mndirl1etinde k• 
rulaw alım ntam komiıyonu tarahndaa yapalacakbr. 

4 - K rdıtu 10 1 933 taribiae raalayan aalı gllnl nat 14 tedir. 
5 - Teldif •iaktu afı kanundaki hükllmlere 16re glla ve ..... 

tinden n•.J -.k6r nba alma komisyonuna Yerilecektir. 
6 - Kırdırmaya pecekler ı.-li fabrika mlmenil Yeya vekili 

oldukları hakkında ... ika ı&atereceklerdir. 
7 - Her atekli, biçllıait bedelin % 7,5 tu 61 lira 15 kunqluk 

muvakkat tl1•enmelerile .. teminat,, belli nattea evvel ko
misyona ıelmeleri. 

8 - Örneği latanbul Gllmrllk Mubafau BafllHidiri,.,iadedir. 
lıteklilor or•da alrebilirler • 

1 ~ Belli olan aaatte tutulmasa adet olan zabıt kltJıch cloldıartd
d ta• ıonra biç b&, teklif .ikabal edilmiyecektir. 

Gençler Ne Düşii11ügor ? 

Hayattan Korkarım, Çün
ki Korkak Büyüdüm 

Cewlel Y•kup, Yıp ve ............... ,.... 
Gençler aruında açbiımıs pbl ben ele bunun orta11Dı an-

ana:et için ılnderilen ceYaplar- yorua 
elan bugtla de birkaçını okuya- Aile hayab: Bu ela bence ... 
cak11nıL rurl olu bir .. ,... Mektepte 

Aclanadan M. Sabahattla B. iken flayoloji bocam n..ıia he-
diyor ki: kaııaı temin içba aile laayab imi'-

- T'tw::1dlabı ı:a bir mak waridlr, d...ı,tl. 
ftl'hkb-r.. •-. iilll- Blnunale,Ja hocam bu .. 
letlerinld pbi dopadD 11a11,.. --. ,.._ ele aile hayata llam-
celr ve 6lmeden yqıyacaktır. d• ~I s •&•R lçia delB. 1 

lnkilAb mız n atbjı her adım yann içla korkaii& 
kal'fl11nda kalplerimiz imanla Mes'ut olmak h•rkMla -. 
doluyor, .dlmajıauz aleYleniyor, dilf bir teydir. Fakat budan 
ya .. mak lmiclimiz artıyor. baıka .. ,ıer tahaJYlll ederler ld 

Cemi1etia ıeçirdlii bulana ben banlarm d...._ Flldrl.I 
karp11nda kendimi çok kunetll ekıeriyeti ~ .......... 
biuediyorum. Ba aca gllnlertn Edremlttea B.ID cnabı: 
bir de tathblani dllflbadlkp .. _ Tllk bı cllnya ta-
kalblm ıe9İlliyor. Din m...ı..me rihiala •• blJlk Ye .. .-ıa 
plince; dlaclanm. Çtlaldl dlaclar- bir lnkıllbaclar. Tlrkl llmeldell 
lık her ~ be.Ufinde •••cat kurtaran bl,ek adam, Tlrkl 
bir hakikattir. Jq&tmak için ablacak clerla 

Aile hakkmda tellkkllerim temeUerla nelerden ibaret ol-
ıannk ve tlmitıizdir. Bu •ebep- duiuau buldu ,,. bmalan 
ledir ki evlenmekten korkuyor, tatbik etti. Ttlrlı lıltleainl dl-
çekiniyoram. SeYincle kurulan rllttikten aonra dthııa ~ 
yuYalar ılayqlarile terkedUm.. katp11Dda yer tatmak itin Japa-
m.Udir. Ban kadınlan• modaya laa yafet, huf, lıukuk. aile 

d~Onllljii feci neticel• veri ;•~· ~~~-1::\Jill:l;ll 
ku, Y qamanın çok b&ytlk r ğtni ta bile hayretle kaydet'!P' 
bütmanıdır. Aail •• temi& Tllrk· cektir. Gençlil• dlfen ilk it 
ler bayat kar1ı11acla korlal dur eneli titis bit •yti De Cı-.. 
malar. Haptta, U,ale nplaa- rljeti , ... tmalr ._.._. 
maktan korka •• hakikatla kar- .Ulerinl lqabnı bir hima,. -·-·" 
tılatmak laterim." Ue ......ıc olacaldar. DtlaJa-

lamitt• Cevdet Yabp Ye da balana aauddlr. TM 
Ziya Be1ler ele aal&,ıl.._ .... WalllN ....... ıellfllil lrpt elti. 

~ ~e-..=: . .:=.ı:.. ı.e ~ 
karttaıacla ............. • da,. aalacll. Keacll ,........ • 
.... •idalen bir ÇIW tltrM ,arm.k için .. ulaacla ..... 
•• ıamh 11ıta kadar unlh kah- taurraflar J•pmak, pmrta Wr 
1or. Sadeee bir kelbae de; bia lktuadl PJ• edinmek q p-
bm .. Mum. • diyorua. hancıl8ra ,_. •ııl'lfıtnak 

Vatanımı11n kartulutu :t.":i:. ılbi fikirler lir itıafA&re hallade 
mWetimbin yaratbfı in ı•acllil ,...tlyor. 
fillzlenml1en ..U. Dıurif aha- Dlndanm. Hurafeı.. kapd-
•ıclar. DeYam eden bu b.k mamak prtile dlDJacla 1..-k 
k81'fı1111da kendlmlzl kunetU ..._ idea mafaeYI bir bap lhtlYacYartlar. 
ıetmediiimlzl 16ylemelde ber.- Aile ltlr ibtiyaçbr. Aile '*1-
be~ hem• Din ecl.um : larma ..._etktn& Ha,atta 
bu boıluj'un 1ana .,._tın• korkuvetn111e ÇllnkO "orlmlaı 
imanımı Yardır. -ı _u .. L 

Efuneıiz bir faailetl biz din içinde korkak bir terbiye ~ 
Ne çok aen21n •e ne ct. çoJE 

olarak k&bul ederİL Aile haya- fakir, aile efracluıu Japtabllecek 
tnnı dıdiniı? .• Bise gire mite- ıeydiklerime yardam edeb~ 
Yad bir yuvanm ••imi toplaatm... hayatın bDtlln ceretaDlanm 
Ve fakat lmklalaz, boı bir arzu •• 

Serhatlannda kan kokan. aç- takip ..wl~ • ...... 
lığa, .-falete slilll ıeren bir hllr •e ude bir hayat J•taıaak 
belde de bllyOdllk. Glnllllerimla lıtj!~ Hamdi H. dfJor ki: 
ıataraba al ıtık. Hayattan kork· .. _ TBrk inlollbı ciUn tari-
mıya tebep ne?. b• - --•- k d bl illi: 

T-L-kkllmallz. maddi ft ma- ıne •ıjmıyllQI& • ar 1 •• 
... -.nsalıizdir. Gazi T•~yeliala 

n6-' rahat bir bayat ya .. mak voktan Yarlak yaratan, cllhl,.tara 
meriz. tt ~ L--

Erbaadao lımail Hakkı Beyia ııaro bırakan bıkılllu b.,.aa. _. 
c&vabı: dar hiç bir mllfete nalİp olmaclı. 

"- Rivayetais bqlayacak ta• Cehalet •• istibdat deateld ::..-..ı;-.,..~.~ 
rib ••yfaları tiridin ıanlı halt.. duran kabne bir Oliiiılldıl ''1-

klr• Gaziye nasip olmUflur. T.. ratorlutu yerine 
ribia, haklarında faaallar açdıla sapa aajlam •• 
kudretli pbaiyetlerin yarattıla ~u•=• • 
iokUlplar tilrkilD ba inkilabı kar- UI" Dlii~i biç bir feY 
fılUlda ne kadar ılalk kalar. h 

Blltiln cihanı hayretler içinde •t--. ·yetini er 
!-'- l in · •~• bir TUrktim. bırakan tflrklln bq,. iuAı A 111ee. Aile bayata cUlii&ll.iU,.tmta 

kaviml..-e tarihlerini Unutb1'-m...-. lir k6ktldtir. Her ma•llk ı..,.ta 
Dllnya bubram biıl, tkt..adt mllcadele ~ ıelmiaUt· 

ıahada ylkllmi,. allft"8Rfhr c h L-L !!9' il ___ L , 

DiD meuleliae 1.Uoce; EY.t i an uuun g.,.. ... .., 
m. cle4iiim _...r bir itikadun Ye ..... ı~ iu ı ak 
nr. fakat bilmem tam, bUme• lhı111clar • 
,..._ Eeki hocaların 11tende iti- Çok J•makf 
kat tam, aeade 7arım. de•elerl •ek ••~ok PJ l 
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Büyük Harbin Yeni 
Tazelenen Habralan 

C Baıtarafr 1 inci ••Jfada ) 

T&rklye, Fnma, lariltere, ltalya, 
Y unaniıtan Ye diğer hlldlmetler 
tarafındu dkt ıeae .addetle 
.. rıtın nepedllen re_. tebliğler 
loplanılmlf, ba •uretle 25 ciltlik 
•uauam bir .-r meydana ptf. 
ıllmiftir. Bu eaeria birtakımı da 
110n ıonJerde mUze iclar..W. 
eline ıeçm·ıtir. Ô~endijimize 
alr• ba 9"r llhe,. elyeYm 
Hi.te oturan TurWt Jdilbll ua-
1111dan Ziya S.1 iaminde biriıi 
tarafından ~ Esen. 
• pyamcUkkat tarafı muhtelif 
tletle .. •ila Bep'ettild.; reaml 

bljler ar .. nfllıld Wribirine 
111mıya haberlerdir. Tebliğler 
... lldald a. .,, ı salak ba1a 
IJle feci ~ ld 
metell bir deYletin reıml tebli
jiode falanca tehirlerin d..,_.. 
.. •lmdrfa, binlerce elir elde 
edildifi haber Yerilirken ayni 
ıDnde ne.,.dilen dlfer bir efe.-

J 
l•tin reıml tebliiinde billkia 
kelldilhrin yls bini rce eıir alda
jl. ıeblrlv zaptetdiii WWirilmek• 
tedir. 

Burada hu mu•m• ... rden 
Wr mimi ıa.tenlhl\: 

R.. ord.._. Kafba cepla..tn-
de ilwledlkleri 11rada Erzarum'a 
kadar gelmiflerdL Bu aırada 
D9fl'edllen Tllrk resmi tebliğindeı 
• Eıwwww f8W •ı uclaa ı.. 
tiıdat etlilmif, R.- orduları pri
J• plıkllrt8lm&f .. binlere• eur 
alı-lfbr •• ~. Fakat 
aynı aUnde Mfl'eclilen Rua bq-
kumu•lllıta teblijiade •• bu 
laalaer büabllOa •Jl'l bir mahi
yettedir Ye denDmektedir ki:"Tllrk 
Of ... & .. _....,..._ ...... 
,. ,.......,, .... ir DplHll• 
mit •• binlerce Tilrk esiri 
aı-ıp • ., 

itte ,•ıy1k barWn ıu 25 cilt
lik eeerle tazel~non habraları 
arasından canlı bir misal! .• 

NIVEA• KREMi 
cildin temizlik M taravetinı, ellerın yumu• 
takhltm temin eder. 

Akfamları " _....._ 

NIVEA• KREMi 
• -...an ,.. ve eller her uman ..... 
... , eazenık _. ... 

NIVEA• KllEMI 
muhtevı oldutu Euc:erit snyesinde cıldın 
~at nok .. nl 1 n ..._, 9derek enalce ve 
IMiceJral faalijetlnl kuneeludiıir. 

ACELE SATILIK SEBZE BAHÇESİ 
Y edikule Belırat kapı içerİIİllde karakol bqlluula takrilMo 

il cllal• anzlJi " bir kaya ft laawn " d&t Malı ni w aı
aea iki balaç. ... oda. nı haYi hir kıt'a boatanm tamamı uhhk ot. 
doğundan talip olanların görmek Ye konQflll•k &zere mezkOr b.
tanda sahibi K-a Efendiye mlraeaatleri. -------

6 ila 12 • 
ay VERESIY 

Eeldfell r le•• Dlllre ...... •nı 
F.atitehir Osmanb bankauna bor~la 
Yed b nll aamı diierl 4lenAt Ç loi an 
ıad M:uıta'a efendinin mahcuz bulu
nan Ortamahallede klia tarafları ge
malaıaı oğl• Meb•et " Alamet, Ş r· 
bet ' q Jle met., Bakkal Çakır Alı· 
me& ,. 101 ile m&W•C n iki tapulu • 
Gatuud• 1 oda bar IOfa alt klımıncla 

keu.Uk ~ a ve b r IOf• ile bulu· ı·· 
yw • t em l bır mlkta bah.ce ve 
mutfa Te aharla llavlaaanda ıo uk ı 
aa çrı uaini havi ve elektrik ile mO· 
oelabes 800:> ltra lı:ı7 .. t1 malı:adderell 
WJ: bap aAf&p baae•l• a.-u. Tw.-

. 

AT 
-

TÜRKiYE ZIRAA T BANKASI 

T ... nmak llol8ftelle 29 Ununue V8I N••
gUntl k p .. ı bulu_... ve at a---.
CUllARTE&I .. alllllen ........ ' • 
._, ......... ,acall•• _.,,, •rina ........... 

paıan mevklındt t niran vakıf dUkU· 
nı 9ımalen l akkal Klmll garben Ay· ~================-=·=··=-=r.~==ı==~~==zam=r=mammımı•ı .... ,.,.~.aaı=-:ıuı .... m11mıırı1' 

- · --- .- - 0.--..M .... ~ • Jol lht Zabitan ve memurine müjde; 
natif Sandalyeler 

Yılbaşına kadar reklam filli 

Ankara M. M. V. 
misyonundan: 

Aekerl Liae Yft Orta Mekteplerde ...tıda giSıterilen derelerin 
mw"ıml'l lıri apkW. V..Uıeak .. ..._ -. ....... ,... ......... Ted
rl• için Reımt sallbiyeti ham oldn Ye b.,b 7eılerde alllralan ol· 
mıran ... mmJerdea ana edenlerin 10 ... zarfında iltida Ye fo
tolnf1111 muadclak fieleril• Aakarada Aakeri Liteler müfettiflipae 
m•acaat. 
Mekt.W. '-1: Oueti: 

Kaleli Lilffl Oc:nti 98. L 
B111na • • ,, ı 08. L 
e.na Kimya ,, ,, 108. L 
e.na Talaiat • • W8. L 
Km,a A.. O. Mp. hı 0 rce " • 108. L 
Eaiacaa • ,. Ahsaca .. • 10& L 
Ealncaa • ,, ~ • • IO& L 

19rld,e it •na.Mlae 
Yılbılp •ti .. betile ü\ ua 9ftl 9: 
puat gttntl İltanbaf 'H Be oğlu fuM
ml ~alı bu1auacaktır. 

Dld .... tr icra V• 1 IAa .... 
•u............ EU eehirde Si rih • 
aar 4*lıl•nd• 'l 8 Ne. l• ticaret a 
de m.td• lıileıta, " allb ....,..,.. 
ye otoınobtl t' eart'ti llfl ru 9gul tfle

cardan O ner Sıtkı efendınin KUtalı· 
yada Ortamektep fr&oııı a ualllmi 
İlmail ilah r Bey vekili avokat Şakir 
Beye olan._,....._ 49l8JI aleyhi• 
~ılan tflll ... Hllaei• m 
Uerb O aer Sttkı efend n o lfl&lına 
ıo K&a11naevnl 9St tari e mfJUdff 
nmartetl rtıntl aaaı ı 5 ta k tehir 
~& U... ee karar veril 
old..... adar& ı-.. ohM.k 
ıser. ı 

Dr. 

ı•llllllll ... dm. Deaıır,.._._.la ıo nınnarah 
i.kametcAhı 

laM ... ftk 1iN b. 
lur bap dllkk an dörtte Oç hlıseı mu 
p t ı para ıle eatılınasana karar v • 
ri er k bfrf n 1 fb:de gUotl olarak ta· 
ytn ed len 19 12 8! paurteıi gllnll 
(IOIO liradan fuluaaa talip snb.r 
e&eemft o mas1nda dolayl .ti fora 
Ye flAa tanua•n•• 122 iael maddeal 
•uc nee iki.Del arıtırmıJ'& çıka.rılaa 
v 19 ı 88 tarlblne mas.dil perıeıae 
gtıntt ıaat 14 ete bırakma terasına ka• 

360 kuruşa 
Y alna maiuamıacla ut.lmaktadar. 

lstanbul Rizapap yokut11na 66 No. 
Asri Mobilya Meşheri 

rar .er im t olmakla lıarıe n dOkU.nın -·------------------------• 
fala ve maaa flerloden dolayı bir dl· GILI,. p A ,,. & D• .. 
7e tl olulann ıl&a &a,.iblnclea ltib&• IN1ıe ~ 
ren 16 gllD sar oda .talreye alrac t L L A S T N 1 C K 
la b an etme eri -.. bu baptaki art• 

r a prtnameafnln b~rgttn fera daire- latınbul Emln&nllnde Klprl me1daDlllda il 
ıın le ı t yeni re gö &erilmnte olduğu ama_..cla t iaci katta 
\'8 talip o a lana % 7,ö teminat ak· M u ş A M B A L A R 
çaı le 11dno arttırma 1Un1l 9SO 1182 La,W. kumqlanadaa apı zamanda he• pudeal, 
dosya numaraalle lera dairesine mu- hem IDUfamba Y..me.lııli giren janr Aajfle kauçuk 
raca tlan llln olDDur. pyet flk pan\.O •abarCliD wperme~• her 

teKteD buı.nur. tlaar Ye ... .ı... Dm Jaketler 
Ankara Ticaret ... lllrem• de balmıar. Her cıetit fe .-.ıent• 

alndenı Ankara.da Türk Tayyare f E"TEPLI 
Cea yetine lsafeten &Takat Cemal Ha- O N 1 f O R 1 A, AS 1( E ft , M 1\ 

ııa Boy &arafındaa m•laakemtye v.. ._ aa1ıe, k&clln ,.••kik, tocaklar• mahalli toptan •• perake d 
ril• arsubalcle •h•kkili Tayyare -.. .. - f A B R i K A Fi AT 1 ft A s AT 1 ş 
Cemiyeti msJı:nl aualdala hl ili 
belaadata i1 kln•••••el ne tarih 
,.. .0881 •••aralı "'' Siin slraat '-nk 
ı•beal•clea Aalı:arada •erkes kaka 
..ttn •m•mfılae Mtabea klffde 
e41ha ı "tHO llnnna tedlyealD• na· 
tık bir b '• eekia bblelıbra& al7aa 
.pdltındall bllbable &&lep edllmlt 
•• mlbnS THfka ile IMaktr Haent. 
mtıate4l1• aidiyeti aolaeıl•ıt w dca· 
re& kanananwa 838iuci maddeli auoi 
b DOe ıalllf4&ı.ildr oek Mdellııla lldiJ• 
e411a...avt~IM ... be
«lell aeU.,Ull lt'an ülıe b4aı mü
.fa& tatalaak lbeıe mallk... ._. .. 
ıiH te•dl edllebftecetı ltuuaıuun 
men balllı eelda kefldtllle ıHvta 
bıaa tbblltlae "'• muklr cettn 46 
can ....... ••lab--- ....... illa• 
DUID11D •• i raı edılmtd tl takdirde 
bu m d4eda blta.mı ela IPedla lbta· 
•• unr wı•Olllain lf .,. ,..., 
.. a rl reamt psetelerle D&ın & 

malak ece tarar •enlmlt .W tmutaa 
n f t iklocl dıafa olvtık l&n olunu 

İstanbul Giimrük Muhafaza Baş
üdürı • ğiinden: 

1 - Saba aluuac:M .... • ...... IMa luapah 
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ZA SAÇLARI 
Kuvvetlendirir. Kepekleri, başın yağlanmaamı 

Muhafaza eder. •e ka1ınmayı izale eder. Ecu· 

Uzatır. 

Bu bir harika değil midir? 
Bır kaç beyaz tabletçık ve bunların içinde ısti

rahat ve uykunun butun sım 1 

Kim sınırli, heyecanh, yorgun ise bu tabletçık· 
ler, ,,~" Adalin tabletlerı sayesınde ertesi sabah ın
sanın yataktan keyıfh ve neş'elı olarak kalkmasını temın 
eden bır ıstirahata ve uykuya naıı otur 

~alın , 
~'.:ZAN ELEROEN R E C ETE iLE ALINABU.IA 

-
İstanbul Gümrük Muhafaza Baş

müdür iığündan: 
1 Satın alınacak olan 4452 çift çorap kapalı zarfla kırdırma

ğa konulmuıtur. 

2 Kırdıma şartları k ğıdınm tasdikli suretleri lstanbul Gü~ 
• rUk Muhafaza BaşmlidUrlilğll Satın alma Komisyonundan 

alınaca!<tar. 

3 - Kırdırma 1stanbul GllmrUk Muhafaza BaşmüdUriyctinde ku
rulacak Alım Satım Komisyonu tarafından yapılacakhr. 

4 - Kırdırma IO 1 933 tarihine raslıyan Sala günil saat 15,30 dur. 
5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre gün ve Ha· 

tinden evvel mezkur Satan alma Komisyounna verilecektir. 
6 - Kırdırmaya girecekler Yorli fabrika MümeBBil veya vekili 

bakkmda vesika göstereceklerdir. 
7 Her istekli biçilmio bedelin °o 7,5 ğu olan 106 lira 85 ku· 

ruşluk muvakkat gllvenmelerile "teminat,. belli saatten ev· 
vel Komi yona gelmeleri. 

8 - Örneği İstanbul GilmrUk Muhafaza Başmüdüriyetindedir. 
istekliler orada görebilirler. 

9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kAğıdı do!durul· 
duktan onra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. 

• 
lnhisarzn 

KONTROLU VE RES ,,f MOHORO AL TiNDA 
fıçılarda uzun müddet dinlendirilmiş 

fevkalade 

Yakmda plya aya çıkıyor. 

mahdut olduğundan yalnız büyük bakkaliye ve mUıklrat 
mağazalarında ve maruf birahanelerde bulunur. 

Cebinde 
bir tüp 

S,-ınagii Küülige Limilt:d şirketi; 

Ey Genç! 

3 1-33 T 1 f, r 42772 

Ha) ahu ı , aileni, evlftdmı 
ve \'&tanını 

ıUSTAF A CE ~Al vapurları 
Zonguldak sür'at postas1 

u A 
1 vapuru p b 

29 K. evvel e şem e 
Karak8y rıhtımından saat 17 de 
hareketle Ereğli ve Zonguldak Is• 
keleler ine gidecek, ve cumarteıt 
gOnü lstanbula _gelerek 1 K. sanl 
pazar saat IS te Galata rıhtı mandan 

doğru ( 'zm ·r}e hareket l ~ edecktlr. 

Galata Ktıcük rıhtım han No. 4-5 
Telefon: 4-0913 

TAVıL ZADE VAPURLARI 
A YVAU K Postası 

ELA ET 
vapuru her Perşembe 

saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalığa azimet ve av· 
det edecektir. 

Yolcu bileti vapurda d verilir. 
Adres: Yemişte Tavllzade Mus· 
tafa biraderler. Telefon: 222 l O 

Naim Vapur idaresi 

ADANA 
vapuru 29 Kanunuevvel Perıembe 
günü saat 18 de Sirkeci rıhtımından 
har ketle doğru Çanakkale, lzmir, 
Kuşadası, Antalya, Mersin ve Pa
yaa içtn >:olcu ve eşyayı ticariye 
alarak azamet ve avdet edecekt;r. 

TafallAt lçloı Ga:ata, GUmrük kartı· 
sındl\ Site franseı Han No. 12 yazıha· 
nesin müracut. Tel. 4. 1041 

1 LAN 
Haliç . orman memurları tara· 

fından bilmUaadere 221121932 ta· 
r=hinde ihale olunmak Ozere mü
zayedeye çıkarılan 15 kalem or· 
man emvalinden 14 kalemine ait 
miizayedo rnOddeti 29/12/932 
perşembe günilne ve 10, 151 met· 
re mikiiba muadil 25 adet kızıl 
ağaç kUtUğü müzayede i de 1 
Kanunusani 933 pazar gününe 
kadar temdit edilmiştir: izahat 
nlmnk istiyenler Haliç orman 
idaresine ve ihale günlerinde de 
aat ikide lstanbul ormam müdU. 

riyeti kalemine mUrncnat eyle· 
meleri: 

B yoğlu OçUncU SuJh Hukuk 
Haklmllğlnden. Baııkor Joıof J: • 
k o ı ar.I cf ndi tarnfıııdıı.n ınüddoınloyıı 
l"or iköyUucle Biiyiikdore eolrnğında 

boyacı 1ğl u ıne,•kilnde mu kim Artin 
llalmya n efeudi ilo oıflte,•effa Mihirtat 
Babayan ofoııdi verososl, zevcesi For· 
tino vo oğulları Loon vo 0.:ıkar cfon· 
diler aleyhine ikame oluıum iıalel 

turu davasından dolayı mtlddol aley
him ıınınlarına göndttrilen davetiye 
ıahrıııdnki nıotruhata nazaran kendi· 
lerinin anupaya giderek olye\·m ik11· 
ınotgftlıı lıazıraları mocbul buJuııdUb'1J 
anlaşılıuağla bermucibi talep bir ınab 
fasıla ile i a•ıen to bligat lcrıısı 118 karar 
verlid '. ginde ı yevmi muhakeme olarak 
tayı n oluna n 4/2/988 tarihine mflsadif 
cumartesi g!lntı saat 14 to mahkemeye 
bıuat golmodiklori ve tarnfların· 

dan bir vokll göndermedi! leri tak· 
dirde haklarıııda gıyal.ien muhakoıne-

ye devam olunacağını tebliğ ınaknmı
na kaim olmak ilıore lllb olunur. 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Neşriyat Mad:ırüı Halil LQtfi 

bulunsun 1 

Seni daima Frengi ve Belsoğukluğu 

voktur. Her t"Czan 
afetinden kat'ı bir surette koruyacak bundan emin hiçbir 

ve ecza deposunda bulunur. Fiatı 75 kuruştur. 

r 

nelerle ecza depolarmdn satılır. 

En mükemmel ve en müntehap çeşitli .. 

Mağazaları 
Halihazırda her yerden ucuz ve yalnız 

iyi mal satan müessesedir. 

Beyoğlunun En Muhteşem 

OYUNCAK SERGİSi 

~HAFTANIN SESİ~ 
TOrk1yenln yegane reelmll haftalık mecmuasıdır. 

16 bllyilk sayfa .•• Çok zenglu mündericat. •• Fiata 7,6 kuruıtur. 

Bu P ER Ş EM BE çıkıyor 1... 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her aabah bir kaşe • 

NEOKALMINA 
Aldığınızda 

Vücudunuza gripe karşı en kuvvetli silAhı •ermi~ olursunuz. Mideyi 
ve kalbi kafiyyen yormaz. 6 ve 12 kaşelik kutuları i teyiniz. 

-
.. 

.. . ~ . i - - ~. 

•• • • 
I ,, 

lsta nbu 1 ve lzmir' de yeni 
satış mağazala ·ı aç yor 

.JRinci .Kinun. 

de SULT 

5 6 
12 13 

8 19 20 
25 26 27 

n hifyül\ iR_ekli P'lll 
Fa ~rikasıdlr. ıd.I 

de İZMIR' e 

NH AMl'ı da 


