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K 1 B• S k kK Old Amanullah Han Taç Ve an ı ır o a _ avgası u T ahhndan Nasıl Düştü? 
Muhalifler Hükômeti iz' aç Ediyorlar 
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Hldlaede yaralananıardan ı O•man Savı il. Hldl•ede yaralananlardan lbr•nrm "ay ati B. 
Dun, hayalt bir bldiaeyi öne kametine muhalif olan Mı•r taıırtmak iıtediği bldiaeleri takip 
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Kısa Bir 
Huliaa 

Ef .. aa hududu· 
na el•ar Peıa· 
nr fnı'lllz lt
ıali altında • 
dır. Bir ,an. 

Londradan Miıter Mek bmiade 
bir •l•il l'elerek bu t•hirde bln
batı Kokı iımlode birini ara
maktadır. Koka P•t••wdedir Ye 

Yazan: . Berndor/ 
ıarlp tabiatla bir adamdır. Kl~ulı 
eYine kapanmıt, ldmHyl kabul 
etmemektedir. M~ter Melr, 
ltt• bu terait içinde J•t•Ja• 
Bln~atı Kok•a mGl&kl olmut. 
keadi•lne eırarenıiz bir mek· 
tup vermittlr. Kok• bu mek· 
tubu okur okumaz yakmıı •• 
•onra ertHi ıünil Hrarenriıı: 
bir i.til.c:amete hareket etmiıtL 

Binbap Koka'un Pep•erden 
aaybubeti uzun •örmedi. Bir iki 

( Devama 12 inci Hyfada t 

Gençler Ne Düşünüyor ? 

Aile, Aşkımıza Kudret 
Veren Bir . Ocaktır 

ıUrerek Tlirkiye ile Mııır'ın gazeteleri kapılmıılar, daha doi· edenlerin bilmedikleri bir ıey 
arasını açmak istlyenlerden bah- rusu Mısır hl\kümetini müıkUIAta değildir. Karilerimiz Kahireden Hayattan, İstikbald~n Korkum yoktur 
ıederken bu maksadı takip dUtUrmek için lngiliz Ajansının alıp ta aıağıya yazdığımız bir 

denlerin başında bir İngiliz uydurduğu efsane etrafında bile· haberde bu hareket uıulllnUn bir Aldığımız Cevaplar: 
Sorduğumuz Sualler: telgraf aj nsının geldiğini yl\zmış rek yaygara yapmıılar, bUkümeti nümunesinl daha göreceklerdir. Gençlere ıoruyoruı : lnkilAp 

idik. Aradan geçen zaman :: .• · herhangi bir harekette bulunmaya Kahire ( Huıuıt ) - Merhum karşıımda ne dllıUnUyoraunuz ? l - 'l'ıirk inkılAbı hakkrnda ue 
dhtiinUyorsunuz, ve bu inkılı\bı fmda memnuniyetle gördük ki, sevketmiılerdir. Salt Zağlül Paıanm kurduğu Veft Hayat Ye istikbal eizl korkulu· 

lngilh: Ajansının kim bilir ne Maamafih Mısır'da (Veft) admı fırk&11 Sait Zağl61Un evini (Millet yor mu? Din Ye aile mevıula- rıasıl anlarsınız 

dfifünce ile çevirdiği bu manev· taııyan muhalif fırkanın her fı,. Evi) ismile farka merkezi yapmıı· rında fikriniz nedir ? 
raya sadece bugUnkU Mıatr hü· attan istifado ~derek hükümeti ( Deamıncu ıs ocü aayfada ) Bu geniı cephe1i ıualler gen~ 

2 - Coınlyetin ge~irdlği buhrana 
kartı kendinizi kuvvetli bissodiyor 
musunuz ? 

nedir ? 

3 Dindar mısınız? 

ı1 - Aile hakkındaki t<'lılkkin iz 

~=~==~==~===~=====k====b=========l=6====~====== ler ~~~a ~~~" ~lb v ecihi B. Me te ini ıvıaçı uyandırdı. HergDn birçok cevap-
'n aı·lı.zler lar alıyor ve aıra ile neırediyo-

G 1 l~ 
6

, ruz. Bugdn Edirneden Haydar 

en İŞ eliyor Kazandılar !:.~·0 ::1i011:~·pl·:ı:::yJ.,"::: 
ı; - H:ıyatt.an korkuyor mu-

suııuz? 

6 - Nasıl bir hayat uterainiz 
vo nasıl yaı:ıınak isterıinlz ? 

Vecihi Beyin mektebinde D.. uçuflan •unr-. •• 
Tayyareci Vecihi Beyin kendi &ektir. Bu sebeple program luıım 

şahsi teıebbllsile teıis ettiği tay· kıaım başarılacaktır. 
yarecilik mektebi, hUkftmetin yar· Şimdiki halde mektepte dera 
dımlarma mazhar olarak faal bir görmek ve tayyareci yetlımek 
\raziyete girmek Uzeredir. Vecihi llzere birçok heveskArlar müra· 
Beyden aldığımız malumata göre caat etmektedir. Bu mllracaatla· 
ıivH tayyarecilik mektebi için rm mühim bir kısmı lstanbuldao, 
~engin bir program yapılmıı vo bir kısmı da diğer vilAyetlermiz· 
taadik edilmiıtir. Fakat bu prog· dendir. Mektebin, heve1karlara 
ramın temamen tatbiki için sarfe-- tayyarecilik hususunda hazırlamak 
dilınesi IAzım gelen para çok yük· (Devamı ı2 inci l!avfad.:ı ) 

Loodra, 8 ( Hususi ) - lngil· 
tere ile Avusturya Milli t ıkımları 
arasında yapılan fu~b l maçı 3 e 
karıı 4 sayı ile İngiltere lehinde 
neticelendi. Son dakikaya kadar 
Avusturyalılar hiç olmazsa bern· 
berliği elde edecekleri ümidinde 
idiler. Fakat son dakikada lngil· 
tere merkeı mabaciminin yaptığı 
bir sayı lngilizlerin galebesini 
temin etti. Maçta yUz bin ıeyirci 
hazır bulundu. 

Troçki 
/stnnbul'a 
Karadan Geliyor 

Marsilya 1 - T roçki Marıil· 
yaya geldikten sonra hareket 
zamanına kadar vapurda kalmak 
istemişti, ancak T roçki gece va· 
purdan çıkmak istediğinden mu
tava11ıt bir otele gönderilmişler• 
dir, zabıta, herhanği bir kimae 
ile muhabere ve temasla bulun· 
malarmı mennetmiştlr. 

Troçkinin !ıtanbula deniı: yo· 
liyle dönmek ııtemediğine ve ıi· 
mendiferle gelmek istediğine dair 
bir şayıa vardır. 

diyor ki: 
- Türk inkilAbı ileriyi b~ 

nimıiyen bir varlıktır. lnkilAbı· 
miıın attığı geniı adımların ar· 

( Devnmı 13 iinc ü sayfada ) 

Gene karilerimiz bu aua.:Iere 
doJrudım doğruya matbaamıza gön· 
dor ın ek uretile coup \·erelılllrl or. 

Bir Leylek Yuvası Bir 
Kadını Öldürdü 

Biga, (Hususi) - Evvt-lki glln burada çok garip ve maalesef 
ölümle neticelenen bir kaza olmuıtur. 

Kurşunlu mahallesinde oturmakta olan bir zat evin damını ak
tarmak için dama bir amele çıkarmıştır. Amele damı aktardığı 
esnada gayet bilyUk bir leylek yunıının damın harap olmasında 
müessir olduğunu görmüı ve bu yuvayı kaldmp yirmi metro 
yUkseklikteki damdan sokağa atmııttr. 

Bu esnada sokakta ayni mahallede oturan Müezzin Halim Efendi
nin anneai geçiyormuş, leylek yuvası (70) yaımda olan bu ihtiyar 
kadmcağızm üzerine tesadüf etmif ve kadın tamamen yuvanın 
albnda kalmıştır.Fakat Hldiseyi hlçklmae ıörmemiştir. Mnezin Halim 
Efendi gece anneıi enı dönmeyince merak etmiı, aramış, taramıı fakat 
bulamamıı, binbir endife içinde aabahlamııttr. Ertesi sabah Halim 
Efendi tekrar annesini aramak tlzere sokağfl çıkmıı, fakat ablan 
leylek yuvasının yanından geçerken bir an duraklamıştır. Çnnkll 
yuvanın kenarında tıpkı annesinin feracesine benziyen kllçUk bir 
be.ı parçaıı görmllştllr. Halim Efendi eğilmiş, bu bez parçasını 
çekmif, çekilen parça çıkmayınca merakı artmIJ, leylek yuvasını 
müiklllitla kaldırıp 5bllr tarafa atmıt ve o zaman hayret ve heyecan 
i inde annesinin cesedi ile karıılatmışbr. Yuvayı damdan atan amele 
dikkatsizlikle ölüme t1ebebiyetten dolayı mahkemeye verilmiştir. 

ittihat Ve Terakki Nasıl Doğdu, Nasıl Yaşadı, Nasıl Öldü? 
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Birkaç güne kadar Son Posta' da tefrika edilecektir. Bu tefrikamızda yakın tarihimizin iç yüzünü göreceksiniz 



2 Sayfo 

,-
Halkın Sesi) -

f asarruf Haftası Ve 
Yerli Malı 
Tuarruf baftaaı ayın on ikl
ıinde baılıyor. Bu hususta 
balkımıı diyor ki : 

NeemeUin B. ( Beyoğlu Ca.ddei 
llebir 80) 

- lkbııadi ltubrana kar~ı ı•l• 
bilmek çin tek bir çare vardır. O a• 
lhacatımızı arttırmak, lthalihmı:z:ı 

az ltmak r. BatGn devletler bu bu
ıuaa ehemmiyet veriyorlar. Tahdit 
tedbirleri alıyor lıtr. Biz de böylo 
yaptık. Buıün l'l\zete1erde okudu· 
ğuma ıra e (9) ayda <35) milyon l.ra
mız dahilde kalmıştır. Ş"mdi tnaarruf 
baftaaı baıhyor. Bütuo miilet bu 
haftayı umumi bir taaarruf hafta11 
yapmahdır. 

* Jlaliı B. (Sı.ltanalınıot Firuzağa 24) 
- ( Ak akçe ka a ıOn iç ndir ) , 

f dam a damla göl olur ) bu iki 
atalar a6.ıümüıil y.abana atmama
lıdır. BOtün dünya lkhut buhranı 
iç nd• kıvranıyor. LehGlhamt bu 
bu'ıran bizde okadn tiddet i c!eğildir. 
Mumkün oldujtu kadar yer.i mall 
ku ımmıya ba 1 rsak m~mleket ya
k nda nfalıa kavuşur. Milli Taurruf 
Cemiyetinin yerli mallarımızdan paa• 
ta, börek, tatla •• aaire yapılmuı 
hakanndaki müsabakuı mühimcir. 

Bftün 8HI anmız ve hanımlarımız 
r n'athırını ve kafalarını bu l~e 
hasrederek mil.t mahsullerimid ·a
tih1ik ettirecek ke~if er yaparlarsa 
nıe nlekt te biıyük hizmet etmit 
olurb • 

• ll us f n m ıı B. ( Tcpc\,aıı T 'J,· 

koparan 34 ) 
Tasarruf demek milli aerveti ka• 

ealara doldurup üzerine oturmak 
demek detildir. Bu tekilde nU.i 
aa ayi miz. ve piy"samız felce utra r. 
Bence tıuarrufun manaaı parayı yerli 
ma.a vHmekt r. .. 

Nuri B. ( Sultanabmet Ça l:ıdı
hı 1 ll2) 

T hdit kararından aoııra dokuz 
ayda (36) milyon liramı& harice çık
mam1şhr. Bu, ,öyle böy!o bGtçemiz n 
üçte birine yakındır. Bu yekun her 
Türkü sevindirecek kadar yü teklir. 
Bütfin millet ve bilha sa hanımları

mız yeril mahna rağbet ıö•terirae 

iki ıci bir dokuz ayda bu yekün iki 
mİRline çıkar. 

* t'aııl B. (Be). zıt Koska Tramvay 
(:aildP 1 İ 7 ) 

B:ı.e taurruf haftası değil, tasar
ruf yılları lazımdır. Memlekellmiı.i 

ikbaaden refaha u'attırmak iç n 
uzun ıeneler }erli malı lılihlik ede
rek maıli aeneti barice kaçmaktan 
kurtar nıalıyız. 

Zeynep KAmil Hastanesi 
Tamir Ediliyer 

Belediye ÜskUdardaki Zeynep 
Kamil hastanesini tamir ettirmiye 
karar vermiıtir. Hastanenin kalo
rif er, havagan Ye IU tesisatt için 
( 15 ) bin lira sarfedilecektir. 
Tamire yakında baılanacak ya
pılan kıs.mlar birkaç ay sonra 
hastalara açılacaktır. 

Klnunuenel 8 

Günün Tarihi 
-

ı .İstanbul Tiıccarları 

Denizde Bir Ceset Bulundu ÇayVeŞeker işinde Veka-
letle Henüz Anlaıamadılar 

•• • 
UçSefilBir ihtiras Gecesinin Sabahında 

Bir Kadını Denize Mi Atmışlar? 
EvYf'1ki gece Yedikulede Kazlıçeşmede de~ ı malarmı teklif etmiıtir. 

niz üstünde bir kadın cesedi bulunmuştur. Birkaç Bayram evvelki akşam kad:nı Kazlıçefmedekl 
sefilin bir ihtiras gecesinden sonra yarattıkları bu odasına çağırtm•ttır. Burada Bayram ve iki arka-
facia ıu şekilde olmuştur: daşı canavarlık hislerine kapılarak kadını bit-

Tabakbane amelesinden Ilgazlı Bayram Uç ay kin bir bale ı;etirmişlerdir. Hatta kadınsn bu te-
evvel t::IAzizli Fatma Hanım ismiııde 30 yaşlarında cavüzier karşıs ndaki feryat ve figan.odan diğer 
bir kadınla tanışmıştır. Bayram kadma evlenmek odada yatanlar hadiseye müdahale etmek istemi.-
vadinde buiunmuı ve kadınla beraber yaşamıya ler, fEkat bayram ve arkadqlan bu mUdabaleyl 
baılamıştar, kadına F atibte bir oda tutmuştur, haf- neticesiz b rakmıtlardır. 
tada bir iki gece kadını görmiye gitmektedir. Di- Kadm sabahleyin her na1ılaa evden kaçmıı •eya 
ier günlerini iki beklr arkadaıile Kazhçeımedeki kaçınlmıı 'e meçhul bir tahıı tarafından denize abl-
haın odasında geçirmektedir. mışhr. O esnada bahk tutmakla meşgul olan bir 

Bir mOddet ıonra Bayramın memle~tinde evli ba'ıkçı kadmıo fMyadını lfitmit Ye zavalhyt yan &ltl 
olduğunu ve bet çocuk babası bulundı°iğunu öğre- bir halde kurtarmıthr, kadın timdi Yedikule Erme-
nen kadın bu vaziyete razı olmam ş, hiç olmazsa ni bastaneıinde tedavi edilmektedir. Bayram ve 
memlekete gidinciye kadar Bayra'l\a beraber otur· arkadaşları yakalanmışt r. 

Kurşun Hırsızları 
Dün Gece F atih'te Bir 

Hırsız Yakalandı 

Dun gece sabaha karşı Fatih 
Nişancasında devriye gezen me
murlar iki kurşun hırsızına rast
lamışlardır. Hırsızlar polisleri 
görünce .kaçmıya başlamışlardır. 

Polisler havaya ateş etmişler, 
bunun Uzerine İnebolulu Hasan 
ismindeki h rsız yakalanmış fakat 
arkadaşı kaçmaya muvaffak ol
muştur. Hasan cürmUnll itiraf 
etmiştir. 

Esnaf Kime Derler? 
lktısat Vekaleti tarafından 

verilen emir iiıerine teşkil edilen 

bir komisyon yakında t c planarak 

kime " esnaf ,, denebileceğini 

tespit edeceklerdir. Tetldkatta iş, 

sermaye ve ışın hacını nazarı 

dikkate almaca~ ve bulunacak 
bir formüle göre " esnaf " izah 
edilecektir. Bu nokta ha!ledildik
tcn sonra hangi meslek erbabının 

esnaf cemiyetleri halinde teşkilat· 

lanabileceği anlaşılacaktır. 

--
İık Sesli 
Filim 

D:n Gazetecilere 
Göstt rildi 

fpek fil m müeas ıeai İsta.,buıaa 
tesiı e t ğı ıtüJyoJa Japhrdığı iık 
ıea i f im düıı öt eden aonra ga:ıe
ted ere göıtcrJ;. 

" Bir Millet Uyanıyor " adını ta
•ıyan fi min muharr ri N zameıtin 
Nı:ızıf B. terr ıi d~n evvel l.azırun a 
küçü k hir lıasbl ha! yaptı : 

- Ş mdi .görecetiniz f l im büt ın 
t eferru .lt le lstanbulda, Türk k .. faaı 
ve Türk bilg sı ııe yapılmıttır ve 
bu şeyden nvel memleket.m ad,. 
bir fi.ım sanayii 'llÜcut buldl tunu 361-
termckiedir, dedi. Sonra da ıliv..: ettı: 

- Size tam maı a•ile mukemmel 
bir eaer takoim ettitimi:ıi soyliy ·cek 
deği.iz, binaenaleyh iıted.ğı miz şey 
bu eser n ılk olduğunu dü•ünerek 
dostlukla •eyretmen z ~e mükemmel 
eseri gt:lt" cek ıene'er iç nde bek emc
nizdir. Nizamettin N zif Bı::yo toazu
una ra~men derhal kaydedelim ki: 

- Eı r fo•ograf ve •es itibarile 
lıuaurauzdur. Hünkar yaver·, Millt 
ordu yüzbat11 ı Rec p kaptan gibi 
ro ferde de O}nıyanlar tarafından t .. k
dir celbedecck lıır variık gÖli lc:-ri m ' t 
tir.Eseri clalıa dikka.tla tetkike ilerde 
be-iki avdet eder z. Bugün yap ca
ğım z fey İpek fıl"m mü aııeaea ni; 
bu ıabada göıterd A'i acbat.ao, ceaa
re l te:ı dolayı tebrık etmek YO mu
vaff k 'yet ini d !emektir. 

Mütekait Bir Kaymakam 

Kadın Kavgası 
Ana ile Oğul Bir Olarak 

Bir Kadını Dövdüler --Beyoğlunda Ömer Ami mahal
lesinde oturan Nedime Hanımla 
komşusu Neriman Hanım araıında 
dedi kodu yüzünden bir kavga 
çıkmıştır. Bir az sonra kaYgaya 
Nedime Hanım1D oklu Muıtafada 
iştirak dmİf, ana oğul bir olarak 
Neriman Hammı fena halde döğ
müşlerdir. Mustafa ile annesi ya
kalanmışlardır. 

Sağ r Ve Dilsizlerin Kongresi 
Dilsizler ve sağırlar cemiyeti

nin umu!Ilİ kongresi cuma gftnü 
ıaat 14 te yapılacaktır. Cemiyet 
reisi bütün sağırlar ve ddıizleri 
kongreye davet etmiJtir. 

Tasarruf Haftasana Hazırhk.. 
Yerli mallar ve tasarruf bafta

ım da müderris lbrabim Fazı~ 
Muhlis Etem, Rıza Halis Beylerle, 
M~Jiba Avni, Mediha Muzaffer, 
Alıye Esat Hanımlar da radyo ile 
birer konferans verecekler, balkı 
tasarruf ve yerli mala kull•nmıya 
teşvik edeceklerdir. 

Kayboldu 
Bayazıt'ta Veznecilerde (36) numaralı evinde 

oturan eski harbiye nezareti suvari fübesi mOdürtı 

kaymakam KAmil Bey bu haftadanberi ortada 
yoktur. Kamil Bey bekar ve kimıesizdir. Öteden
beri kitap okumakla ve yazı yazmakla vakit geçi
rir, evinden az çıkar ve çıktığı :r.amnnlarda da en 
ıevdiği dostlarının ziyaretin~ ııidermiş. 

Geçen çarşamba gOnü Sulanahmdte (24) mı
marada oturan Halis Beyin evine gelmiş ve pazar 
gCnU tekrar uğrayacağını söylemiştir. Pazar 

gelmeyince Halis E eyin refikası bu ihtiyar dostla
rın n gelmeyiıinden endişe ederek evvelki ınn 
V cznecilerdeki evine gitani ye fakat evde kimseyi 
bulanıam·ştır. Komşular da hiç evinden aynlmıyau 
Kamil Beyin bu ani gaybubetinden 1Upheye dil
serek Polise mllracaat etmiflerdir •. Kamil Beyin bu
rada ve _Urfada da birer evi ve emniyet sandığın· 
da da bır kasası varm ş. KAmil Beyin bir suikasta 
uğraması ihtimalini de nazan itibara alan polis 
dündenberi taharriyata başlamı~t r. 

lzmir 9 - Mersin tacirleril• 
lktııat V eklletl aruında kahYe, 
teker, çay ithali hakkında bir 
mukaYele yapalmııtır. Bu muka
veleye ıöre g Umrüldere gelmiı 
ve gelecek olan ıeker, kahve •• 
çaylar muadil kıymette Türk malı 
ihraç etmek ıartile gümrükten 
çıkanla bilecektir. l.tanbul' daki 
ıeker, kahYe ve çay tacirleri ile 
lktıaat V ekileti arasında henb 
böyle bir mukavele yapılamamır 
br. Bunun sebebi, tacirlerin 
,nmr&klerdeki malların bedellerini 
AYrUpa'ya 6dedikJesriai iddia 
etmeleridir. Tacirler mevcut 
maUann takasa tlbi tutulmad•n 
çıkuılmaunı iatemekte Ye gelecek 
mallar için İM taku Dzerinden 
it yapacaklanm 16ylemektedirler. 
latanbal tacirleri heniz aralarında 
bir firket te yapamamıflardır. 
V ekllet ıirket yapıldıtı takdirde 
ıeker, kahve, çay ithali ıçın 
mllsaadekAr, bulunacağını bildir
miıtir. 

Bir Kaçakçı Tutuldu 
Ev•elsi 2lln Edirnekapıda 

Arap Rıza isminde birisi kaçak 
sigara kAğıdı satarken cilrmn 
meşhut halinde yakalanarak 
me•cuden adliye ihtisas mahke
mesine verilmiştir. Mahkeme Arap 
Rızanın serbest olarak muhake
mesine başlamıştır. Arap Rızama 
tizerlode ( 10 ) defter de kaçak 
kağıt bulunmuıtur. 

Tevkifhane Tahkikab Bitti 
Bir ay kadar evvel Tevkifhan, 

mUdüril Meki Beye işten el 
çektirilmit ve müddei umumilik 
tahkikata başlamıştı. Tahkikata 
idare eden müddei umumi mua· 
vinlerinden Sabri B4:y tahkikabni 
bitirerek fezlekesini dün müddei 
umumiliğe vermiıtir. 

Bir Esrarhane·da Oç Esrarkeş 
Yakalandı 

EYnlki gece Galatada evinde 
earar içirten Mihran iaminde bir 
adam yakalanmııt r. 

Bu esrarhanede laak, Nezihi 
•e Mihran isminde Oç esrarkeı 
cOrmilmeıhut halinde yakalaa
mıtbr. 

limon Davası 
Mahkemede .. 

Gllmrftkte (145) aaodık limon 
kaçırmaktan suçlu tüccardan 
Diyamandi Efendi Adliyedeki (9) 
numaralı ibtis:ıı mahkemesine 
\'erilmiftir. Dün ilk muhakemeai
bqlanmıı ve baza şahitler din
lenmiştir. Diğer şahitlerin çağı
rılması için muhakeme başka 

bir gllnc bırakılmışhr. 

on l,ostanın Resimli Hikaye si: Pazar Ola Ha$an Bey Digor Ki: 

Bir aktlSr - Bu kadar senedir 
aahoe bayatı yq.yorum Hoaa 

ey. 

•• 

mım ıı ııııııı ııııı ı ııı 

1 
... Darülbedayie ilk iirdiiim 1 ... Sahneye çıktığım zaman ı ... Adeta salonda kimse yok- ı Haaan Bey - Öyledir asizlm 

ıtladeaberi.: ahaliyi biç 16:ıDm &6rmez.. mut ıibi rolftmG •JDarım.. lJy'e. Sen aalane1e pkbjıa aama• 
aalonda kimH kalmıyor deaeoe .. 
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En Son Kcşifiere Ve Tet k:k lere Göre 

B ur 
ve 

HAZRETİ MUSA 
. .. . • ·ı. .- ,,, . . .. ' . - .. ' ' -. Yazan: Ömer Rıza 

8-
İsrail Oğullarınıu Mısır'da Çektikleri 

Esaret Ve Zillet 
'ı' alnız, ölen adamın, vıhut variı
ltrinin vasiyeti mUı.ait değilııe 
0 taınan matem z.unanı kısaltı
lırdı. Halbuki Tevrattan anlaşıl
dıgı veçhile Firavunun ve:ılri olaıı 
Yusufun babası için en uzun 
lnatom tutulnıuttıı. 

Bur da gözden kaçmaması 
lçllp eden çok mUhim noktalar 
"ardır. T f\Vrnttan yukarıya nak
lettiği mir: ibarelerde Hazreti Yu· 
•ufun tabiplere tunu bunu em· 
"•Uiğl ıöyleniyor. Halbuki Tev· 
tltm aııılı olan 1hranide onun 
" rofeim ,, lore emir v6rdiii 
•öyleuiyor. Bu kelime, eski Mı· 
•ırcanm "•eyen,, vtye 111evcnu,, 
kcliıneslne mubıbıkhr. Bu kelima
bin ınanuı tabipten fazla mumya 
hpan adamdır. 

Türkçe Tevratta 61 nıatem 
rUnlerlnden,, bahsolunduğu hllde 
branl Tevratta matem mukabilin· 

de "remi,, deniliyor •• doirudan 
doğruya matem mukabili olan 

Mı ırca k•linıe kullanılıyor. Tev
"•hn baıka yerlerinde da " ma· 
••m ,, de bahsedUir, fakat orada 
" ebel ,. denilir. Y alnıı, Hazreti 
'\' akuba alt bu bahiate eski Mı· 
•ırca k lime kullanılmııtır. 

Sonra Tevratt n bahıettiğimiz 
Parçada H zreti Yusufun 11 Fira
'fun h ne ine ,, bitap ettl~inden 
bah olunuyor ki, ilk görüşte in· 
•ana tuhaf geliyor. 

Halbuki bu hareket eski Mı· 
•ırlıl nn Adetlerine tamamilo mu· 
'fafıkbr. E ki Mı ırlılnr zamanında 
ltı t m tutan bir dam, mevkii 
tıe derece yUksek oluraa olıun 
tenaıesini gömmeden, Fıravuna 
hitap edemez ve ona yaklaşa· 
ill•ıdıl 

Fır Yun Hazreti Yusufun dile· 
tini yerine getirerek ona " git 
Ptderinl defnet 1,, dedi. 

Yusuf pederini gömmek üzere 
hlreket edince Firavunun blHUn 
b ııdeleri ve lıane inin ihtiyarları, 
~ı ır di}'arrnm bUUin ihtiyarları, 
V usufun bütün hane halkı, bira
derleri, pederinin hane halkı hep 
birlikte hareket ettiler. 

Bu da eski Mtaırlıların Adetine 
utabıkt ı .~ Mı sırlılar hiçbir] bliylik 

bir kalabalıkla teşyi eder, batka 
) rde cenaze bu kadar mUkellef 
tlıera im haline getirilmezdi. Bil
has a Mı ır ek, birinin c~nazesi, 
~t tetfini bUyl\k bir lıld i e teı· 
ti! ederdi. 

Hazreti Yakup ta çok bUynk 
b~r ah iyet olduğu için bu şe· 
~·1.de teıyi o'unmuştur. Cenazeye 
tlırak eden 11 Firavunun bendeleri 
t b " l l\ irindenlJ m kaat saray adam· 
arıdır. Bunlar Firavunun muha

fı :tJarı ve mukarripleridir. 
Fir vun hane inin ihtiy .. ırları . , 

l arayın en yüksek rütbeli adam· 
ltıdır. 

Bütün bu tnf ildtı, ncak Mı
•ırlılar arasında y ııyan, M sır 88• 

l'a~ &nın teşrifatını bilen, devlet 
ltl~muriy tlerine ait kaideleri ta
tııyan bir muharrir verebilir. 

t Haıreti Yusuf, babasını gö
Urlip gömdnkten sonra Mı.sıra 
~~det etti, orada ya,adı ve orada 

dil, ölümtinden ıonra 0 da 

Yusufun M!llr'da iktidar 
mevkiine geçmesi \ 'e Yakubun 
Mıaı ra gelnıeıi t rihlcri hakkında 
bunların Hikıo•lar, rani Ar .ı bis
tandan çıkıp Mısırı istila eden ve 
nıill ltan evvel 17 50 - 1580 tarih
lerinde M11ıra hakim olan sonra 
(1580- 1350) ara anda hUkUrnran 
oJan on sekizinci ıilJilenin müu4Jisi 
Ahme tarafından k ovulan çoban 
kırallar devrine mlisadif olduğu 
ıöyleniyor. 

Bu iddia, Yahudi müverrihi 
fosefüs'un ıözlerinc istinat ediyor. 
loıefuı, Hikıosları İbran! uyardı. 
Onun bu nazariyeyi ileri sürmek
ten maksadı, İbranilerin eskili~ini 
ve Mııırdaki yiikıek mevkilerini 
göıtcrerek Milattan Uç 11sır evvel 
yazı yaıan ve 1braıı ilcri miskin 
ciizaınlılardnn miil< .s,.', l<iI bir ce
maat göstf!ı tr 1 o l n Mı,!, rdan 
kovuldukların . u:ıı .11.1 1 ! unanhlaş
mış Mısırlı kahin Manethoya ce
vap vermekti. 

Halbuki Yuıufun biiH\n' kıı
aası, bu kı11ada M111r sarayının 
yaıayııı, Mısır ammesmın vazi
yeti, o ıamankl halis Mısırlı olan 
bir idarey tabi olduğunu gös
teriyor. Bahusus Te vratta yine 
Yusufun kı sası içinde " koyun 
çobanl rının Mı ırlıJarca menfur ,, 
oldukları slSyJeniyor ki çoban 
kıralların Mıı!rda hUkllmran ol
dukları sırada bunu söylcmiye 
lmkAn yoktu. Hiksoslar, kendi
ı~rini Mısırın hayatına ne derece 
intibak ettfrmi~ ol!alar dıt, on· 
larm devrinde aleyhlerinde bu 
kadar r.efretle bahaedilemeıdi. 

Tevratın huruç ltitabında 
( 12 : 40 ) Beni 1 railin Mı!llırdn 
ikamet ettikleri müddetin 430 
ıene olduğu söyleniyor. Beni ls
railin Mısırdan hurucu Milat
tan e\tvel 1450 ıeıı~airıe tesadUf 
ettiğine gör• Yu ufun, Mısırlı 
bir hanedan devrinde ve milc\t· 
tan evvel on dokuzuncu a ır· 

da Hiksoıların istilasından çok 
ı:aman mulcaddem iktidar nıev· • 
kiinc geçtiği anlaşılıyor, 

Tevratın Kitabilhurucu fsrail 
oğ ull a r.nın Mısırda ç~ktiklcri esa
reti ve zilleti anla tmakla başlar. 

Yusufun kıssas ı ile K itabilhu
ruçtan nnlaş ldığı veçhile İbrani· 
ler Mısırd uzun b ir mildde t ge
çi rdiler. ( Hurı· ç : 12;40 ) Bunlar 
Mıs ırda R}' rı bir Jrnbile halinde 
yaşıyorlllrdı. Kendilerine mahsus 

Adet ve anan leri muhafaıa edi
yor. ( Tekvin 32:43 ) kendi ma
butlnrma tapıyo rlardı. (Huruç 5: 
8, 17,21) D eltadn Asya hududuna 
y km bir yerd yqıyorlardı. 
( Tekvin 47: 6, 11 i Huruç 8; 22 ) 
Buraya "Eyşer,, denilirdi. Kendi-

lerine mnh uı teşekkülleri vardı. 
(Huruç4:29) Demek bunlar Mısır· 
lıtardau her hususta ayrı bir 
vahdet teşl<il etmekte idiler. 

Bu malümnttan Mııırlıların 

İbranileri yabancl bir kavim ta· 
nıdıkları ve onl ra yabancı mua· 
melc11i yaphlcl rı anlaşılıyor. 

SON f>OST A Sayfa J. 
• - -::-::==::- ~ 

-ı Mısırda Siyaset Yüzünden SON ı .. OSTA --'" 
BORSASI 

i - 12 - 1932 
'-·~------~----------~-J 

Paralar " • h t ) 
J,ııru ~ ~lirli' 

J lıl~rlin 685.- 20 kuron 123,-
1 cio'ıır 1 13,- 1 , ilin AYuı. '11,-

20 (ı . Franı ı x l iO,- 1 pcuta 17,-
W liret 21 7,- 1 Mıı rk !);),~o 
20 fr. Belçika 117,- 1 2lotl 24,-
20 dra hmi 24,- 1 Prngö 32,-
20 fr. ln l\·re ~ 18,- 20 lr) 13,-
20 lC\'A Ti,- 20 dinar 58,-

1 florin M,- 1 Çenoneç -.-
Çekler 

Lon dr.ıı 685,- ı Prag 15,94, 
Nr v • \Ork D,471 35 Vij oe na .f,0~95 
Pariı 12.0ti Maı.lri t !J,775 
Mllano 9,235 Bcrl in ı,982 
Urfiluel 3,<40 V;ırtova 4,1967 
Atına 86,8~ Peşte 3,!J7 
Crncvr• 2,4471 Btil<ret 79,5175 
Sof ya 65,5275 Bclgrat 3",9725 
Arıııterdam 1,1727 Mosk o\ a 

Hleee ••netleri 
L \ r:ı. T,i rıı. 

IJ Bank.(Naına) 10, IO Ana dolu •, IOOV. 37,50 
• ( Hlın'le) 10 '.t\3 ...: k D y • 'I •ır. 

( 1L1·· r ) 9"' vllr • • ........ 
,, " UCil 1 ,,,- f 

O 1 B k 3
• st. Tramvay 50,00 

ııman ı ıın • .,,- O 
Sellmlk " 5,9;; ıküdar ıu 11,00 
Şirketi Ha)ri)• 14,00 l l"ulcos 32,75 
Haliç 0,93 lhuı ıta:ıl 27.-
Anıufolu • .. 60V. • 24, 10 Tl"?rfon 15

1
-

• 0060 P. 22,1.') Romontl 23,50 

E•ham va Tahvllat 
L•ra Lira 

lıtllırarı Dahili 99100 R .. j i • 4,20 
Düyuı.u Mu. • 54.50 Tranı""'.r .f,97 
Gümı-ük 6,00 Rıhtı ı ~.25 
Saydi nıahi 6,60 Üııklidar ıu 170,-
Haidal l•rlip 1 S,75 1'Hkos •ı,:ıo ,, .. il 5.~ Elektrik • -.-

BORSA HARiCi 
Tahvilat - MeskOkat 

Lira Lira 

Türk Altını 9,22 ( Re t) "'- 7"' ,. ,..,, " 
lnr. " I0,42 ( V:ıhlt ) -46.~ 
Fr. " 8•22 ince be,lblrlfk altın 
Ruı " 1(1,75 
Mrddlya :i5,!'>0 ( Cünıhuriyet ) 45,-
Bankııot (Oı. B.) 245 ( lic.ınll ) ııırmalı 50,00 
Kalın beşlbiriik altııı (Reşat) • 47,00 

_ ( \'nlıit) ,. 48,CO 
( Gümhurlyrt) 46,20 Mli ır Kr.Fo. 1886 158,0 
( Azir) 46,00 ,. ., ,. 1903 87,50 

, ( Hımıit ) l6,00 ,, ,, • 1911 84,00 

(*) Mua m .. le ya pılmamı,tır. 

RADYO _ 
8 ı{Anunuevvel Perşembe 

Kanlı Bir Kavga O d 
( Battarnfı 1 İnci sayfada ) 

tı, tiındiye kadar bUtün içlima
Janııı bura.da aktediyordu. Fakat 
ıon zamanlarda Veft fırkasından 
bazılarımn çekilmesi münascbe· 
tile fı rka lideri sabık Başvekil 
Nahu Pa~a yine bu millet evinde 
bir kongre yapmak istediği zaman 
ınühiın bir hldise çıktı. Filhakika 
Ba~vekil Sıtkı Paşa Sait Zağlul 
Pnıanm refikasına bir mektup 
yazarak husu!lt bir evde umumi 
bir içtima aktinin h anuna nıuva· 
fık olmıyac!l ğ ı nı bildirdi ve men'
ıne karar verdi. Kongre ge
çen cumartesi günü toplanacaktı. 
Daha aabahtan itibaren a!'!ker
ler · ve polis Millet evine giden 
bütün aokaklan ve caddeleri 
tutmuştu. Fırka lideri yanınd 

eski vekiller ve fırka erkanı 
biilunduğu halde evin bulunduğu 
ıol<ak baıına ielince önüne bir 
polis kumandanı çıkarak ıöyle 
ıöylodi: 

- Baıvekilctin emrile ıiı.in 
ve arkadatlarınız.ml buradan geç· 
meııizi mennediyorum. 

Nahaa Paıa: Senin Ye b1tfv ... 
kilin beni buradan geçmekten 
mennetmiye hakkı yoktur. Her 
halde geçeceiim ve kongreyi 
açac ğım. 

Kumandan ıöyle mukabele 
etti: 

- O halde aizi kuVYetle 
menetmek mecburiyetinde kala
cağım. 

Naha. Paıa ıu cevabı verdi: 
- Getir kuvvetinide beni 

nıonnct ba~alım. O sırada askeri 
kuvvetler kumandanı LUkb Bey 
Nnlıas Paşanın ve arkadaılaranııı 
Uzerine yüklenerek dağıtmak 
istedi. V cft erk Anı dönmiyorlardı. 
Kumandan emir verdi. Aıker ve 
p olis opalarla ve tufek dipçik· 

lerile heyetin üzerine hUcum etti, 
nıllthiş ve kanlı bir nrbed• 
ba~ladı. 

Bu sırada Mustafa Nahaı. Paşa 
tOfek dipciği ıJtına dlişen bir pa· 
fayı kurtarmak isterken sk r 
kumandanının vurduiu bir sopa 
ile eliııden yar al 1ndı. Mu lafa 

Nah as Pa1a aon bir hanıle ile ya· 
nında Basan Hasip Pqa, Mn
kerrem Abit, Nak;qi, doktor 
Ahmet Mahir, Sin'at Hana, Hamdi 
Seyfelmasır, doktor Haydarşişini 
Sadi Ml\kerrcm, Mahmut Sabri 
Merzuk \'e bazı avukatlar bulundll"' 
ğu halde Millet evine girmiye 
muvaffak oldular. Fıtkat bu arbe
de arasında veft fırlrn erkAn ve 
aıoıından bir çokları yeralaııdi· 

lar. O man Savi Hey baııııd n, 
Şeyh lbrahim Bey k tından ğır 
surette yaralandı! r. Slileyınan 
Acip Beyin dişleri dökl\ldO. 

Buıılardan baılca daha ( l 5) 
kişi muhtelif yerlerinden yar • 
landılar. Bunlar otomobille basta· 
hanelere nakledildiler. Osman 
Savi Beye o ~Un arka arkaya 
ilci mOhlm ameliyat yapılmış •• 
hayatı kurtarılmıştır. Akıam lb: ri 
hastaları görmek için hattabaneyc 
giden V cftçilerlc poliı arasında 

ikinci bir arbede olmuıtur. Salt 
Zağlt\l P ı nın refik ıı bastaha· 
neye giderek yaralıların hatırla· 
rını ıormu~tur. Millet E, iııd• 
toplananlar akıam saat dokuıa 
kadar içtimalarına devam etmi,. 
ler, bazı kararlar almıtlardır. 
Velt fırkası erklnı e )erinde 

polis kontrolu altına alın• 
mıılardır. Hllkiımet re mı bir 

teblil neırederek hAdiseyl nlat· 
mıı ve Millet Evine toplu bir 
halde olmamak ıartile mllnf ri· 
den herke in gidip glmesine ınli
aade edildiğini bildirmiştir. lıtanLul l ~00 ııı etre ) 18 den 

ltibRreıı 18,4:> {Nolıil oglu İsmail Hak-) 
kı R.), 18,45·19,21orkestra, 19,f 0 -1 9,·15-
fra ·ısızc.ı ders (ilerloıuiı olanlara), 
ı H,4:i·20 orkestra, 20·20,30 aı ıSnoiyo 
u.), 20,:10·:?1 Da rillbedayl 11.rtistlori 
tJl. rnfıııdaıı temsil, !?1-2!:! 'l'aııburt Refik 
Be) , e ark :ıdafları. graıııofon , Ajana 
vo bor a haberini mat ayıı.rı . 

"i f' !2!SE 
E 3 

BOkrot 894 ınelri ) 20 mu ıikl 
mus·Ll.elıeı-i, 20. IQ, g•:ımofon , ile Knr· 
moıı op raııı. 

Bclirat (431 ınetn ) EO ra.clyo or· 
ke tr ı. :!l cllger ..: ırp lstuiyonların· 
daıı nal. il. 

Roma - 44 1 met re ) 21 haber v. 
plak, il ,4 ' orke t ra. ' 

Prat - \ 4.8 ıııetrı ) 21,0j e ıııe trn 
aaloıın ndan ıınk il, !!;~, 1.i aalo n or· 

k eıı ı rıuıı. 
Virana - ( 518 metre ) ~O SO 

Ari u t arlcı lım, .! l ııo,·eıı gece, 2S,!:i 
gılloıı orkeet r.ı ı. 

Peıte 1350 ıııetrtı 20,15 halk flU'-

kılım. ~l,15 İ): et halıisleri, 2 1 18~ 
ork ııt r.ı. 

Varıova 1412 nı ıtre ) 20 26 
• • • 1 

B r annenin kal lıı, ı eınındekl ko medi , 
21 hafif ıııu 11 1ki, :. . ı daııs ha"·aları . 

Berlın Hi l:J mutro) ~O edebiyat 

ba his! ri. ~1 ' n gt>ce. 

9 KAnunuevve( Cuma 
1.tanbal (1200 metro) - 18 den 

iti baron. 
Bökroı (894 metro) - 20 kon fe

rans 1?0,40 Gr':.mon, 21 ecnfont, 22 
konhmrns 22, lu or kestra. 

Beli'r~t (491 metrfl) - 1?0 gr mofo n, 
20,05 konferans, 2 1 orkcıtra . 

Roma ( 411 metro ) - ıl l ,45 
bir operet. Temsilin i mtıtoaklp hafif 
musiki. 

Prat - (488 ıneir•) 20,05 konfe· 
raus, 21 ,SO kon er, 22 bet klt ilik or· 
keııtra , 22, 20 piya no konserı. 

Virana - ( 61 ıne\ra ) ı?O, 15 
, por haber leri, S?0,35 orkestra, 28, 16 
dans hn' l ım . 

P•ıto - (650 m tre) 20,30 Hoirı-
ıald iaınlııde hir piyes. 

Varıon - 1.&12 melre) 10,80 
musahabe, ~0,45 Hadyo gımıteıl, 21,tlS 
Hnfoni. 

Berlln - (168•5 nıetr 21 Va9lng-

Gençler Ne Düşünüyor? 
(Ba,laarfı 1 inoi sayfada ) 

kaamdan, yalnaı yUksek tabaka 
dej'il, halk tabakaıı da gelmek 
zaruretindedir. Bu zaruretin te
mini için de orta tabakanm inki· 
lAp işçi i olarak saf alması 
lbınıdır. lnkilibın ıilAhşoru orta 
tabaka olmalıdır. Bu yllksek 
itin baıarı1ması için inkilip ide· 
olojiıdnin, inkilip ed•biyatının 
yaratılması icap eder, Tnrk 
inkilabı, Bi'iyl\k Gazinin ve arka· 
daşlarınm, asırlarca ihmal edilmiş, 
~ahst emel ve ihtiraslara kurban 
gitmit olan bir millet için lüzum 
gördükleri iyasi, lçtimıt ve fikrt 

değişikliklerdir. 
Buhrana gelince ; blitlln dün· 

yanın mUteessir olduğu iktı adi 
buhran biz.im memlekette yok 
gibidir. Meml k timiıde mUtefek· 
kir aan'atkdr ve i' bilen buhra· 
nı ~ rdır. Yoksa mUstakbel iktı· 
adi vaz.iyc\imiı çok 1aklam ve 

p rl ktır. Hiç ıilphe etmiyorum 
ki lıtikbal bize temiz, pUrUzslh: 

bir hayat verecektir. Ben böyle 
buhranlara karşı ruhumda ve 
benliğimde mukavemet kudr ti 
taşıyorum. 

Din m ıeleıine gelince ; ben 
dindarım. Her şeyd n evvel Tür· 
kUm, fakat din meseleıinde de 
samimi bir in nııım vardır. 

Aile m vıuuna temas ediyor 
sunuz. Aile, i Y vazife duygu· 
ıile hayata atılan gençlerin aıkı· 
na a~k şıhyan ı mimt ve sıcak 
bir şefkat yuvasıdır. 

Hayat v istikbal.. Derhnl 
ıöyliyeyinı ki b yat normal insan· 
lar için çalışmak ve muvaffak 
olmak demektir. Şu halde, çalış· 

1 

olduğum için hayattan korkm • 
dığımı va korkmıyacağımı s8ylf
yebilirim. 

EnfUsi temayüllerimin bana 
verdij'l aşk ve hararetle meıle
timdo çalışarak rahat, temiı, 
ıakin bir hayat istiyorum. 

Hayatta aamimt bir yuva 
kurmak, tatafat&ız bir y şayıı 
iıtiyorum. 

:=: TAKViM =: 
PEREŞMBE 

!Jooa.. 8 • 1 el KANUN 032 Ka ım4& 
Arabi R 1 

9 - Şaban 13~1 25 • 2d T .. rln . U H 

~--

l ~S ı J ı& 

12 45 5 " 

----'--- · -
- ~ 1 :·ı 

1 . S\n\r\er\niı~ . 
mu haf aıa ,çın 

r ahz.ursuı 
tamaını\e rıı 

o\an 

&romura\ 
(( \(no\\ » 

'ı j .. 

llllunıya edildi. ( Arka l T&r) ton'dan nakil, n,ırı Hambur daSl ııa il· mak hakkını benimsiyen bir genç 
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Bu MARKAYI 

Boyacıya 
iyi belle, 

gitme; 

OLSTİNA 
ile kendin boya! 

Ren~ i solmuş, modası {;Cçmiş, beğenmediğin 
YÜNLÜ, İPEKLf, PAMUKLU her teyi 

Kolay BOY AR 
Bir saatte BOY AR 

istediğin renkler BOYAR 

iSMiNE, MARKASINA Dikkat et 
TUrkiye'nin her ltöşcıindc sabLr 

zade 

iNGILiz PAZARI 
L. LASTNICK 

fatanbul EminöoUnde Köprll meydanında 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliı kumaşlarından ayni zamanda hem pardesll, 
hem mu~amba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet şık pardesn gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her ç~it ve renklerde: 

ÜNiFORMA ASKERi, MEKTEPLi 
vA saire., kadın ,.o orkok, çocukJnra malı us toptan ve perakende 

' FABRiKA FiATINA SATIŞ 

1' ntıh l:;elediyc şube ıniidüriyetindeır Falih1
tt1 c .ıukçu yokıı· 

şunda vi?liyet malı Meralı Üiman Ef. medresesi anasında mevcut 
140 metre mik'abı mil<tarmdokl taşların beheı ınetre: mik'ahina 40 
kuruş kıymet vaz edilerek 28-12-93. tarihine ınUıadif Çarıamba 
i ünü mahallinde bilmüınyede satılacağından talip olanların 
~o 7,5 pey al<çesini yatırmak üzere Daire} e mliracaatları, ml\ıaydeye 

i1tirak etmek için de yevmi mezkiirde ml\zayide mahAllincle iıbatı 
vücut etmeleri ilan olunur. 

Ziraat Vekilet.nden: 
Ankara' da Yüksek Ziraat ve Baylar meıd ·pleri ciwmnda inşa 

edilecek olan teşrih ve teşrihi marazi ve zootekni enıtitUleri bina
Jarmın inşası 21 gUn milddetle kapalı zarf usulü ile mfinakasaya 
vazolunmuştur. Mezkür inşaatın münakasa şartnamesi, mukaveJena
mesi, umumi şartname, umumt şartname lahikası, vahidi fiat liı
tesi ve planları "C ()()" lira mukabilinde baytar işleri umum mü
rlC:ğliu<!en alınr.crl.tır. 

Her talip münakasa 1artnameıiude zikredildiği veçhile ehliyeti 
fenniye, kudreti maliyesini ve şimdiye kadar De,·let, yjJayet, bele
diye ve amme müesseseleri ve şirketlere ait 300 nin lira kıymetin
de bir tek binayı matluba muvafık surette ikmal ettiğini tevsik 
eden vesikaları komi1ıyona ibraz etmcğe mecburdur. 

300 bin fira kıymetinde bir tek binn iııta etmemiş olanlar mü
nakasaya i~tirak edemezler. 

Taliplerin, kendi teklif edecekleri bedelin °o 7,:; ğu nisbetin· 
de teminatı mnvakkateleri ile birlikte i:ıni~ iiu\i olnn 22'12 9J2 
tarihine müs dif perıemhe gi\nii ~a~ıt 15 t Vekalet iıış:ıat koıniı· 
)'Onuna milracaatları ilan olunur. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

H s e t n l ı k l J1 r ı m (1 t o lı a a a ı al 
Strkecl: Muradly• cadd~\ No. 35 

A11l,r• 5 inci Hukuk Daire· 
sinden ı Molok Hanımın 1 erikü~·Ondo 
.;erof Efendi sokağında 5 ıı uınnralı lın· 
ııode oturan Süleyman mendi aleyhine 
ıkame eylediği tn hihi kay t dM·ası ıın 
7·l2·!.l32 tarihli cols ·si mulıakcınesln<le 
ispatı vücut etmecl it-inden nnıi lııı.k· 

kında gıya(> karnrı verilıııi, ve <ıruri 
tahklkattu 11·1 fJ3J tarihine ınü dif 
t;ıırıamba g1.lnil saao 14 do tayin kı· 

Iınmıt oldugundnn yo\m vo vnktı 

ıııeskfirda mabkcnıedo lınıır bulnumaın 

Jilıuu.u beyan ve ak l halde hukuk 
usulıl rnuhakeuıelcrl kanun uuuu 401 el 
maddc3i mucibince hakkında gıy. l.ıon 

aubakeme icra oluuacağı toblğ ı :ıka· 

mtrıl\ kt\!m olm:t.lt Oıere illln oltıı ır. 

latanbul Albncı Hukuk Matı. 
k•m••lnden : Bektqi Hakir ı;r. 
tarafından nloyhioe boıanma <la\•a ı 

ikamo olurıau irkocido Ilüclıwonnigil.r 
cadde indo aıcı Üm<ır Erendi riozdinde 

nıukıme Oelibolunun Kırım htdır maual· 
lesinden Hacer Ilammın mozkCır ad· 

reston çıkıp bir seruU meçhule gittiği 
anla9ılmakla hukuk usulu mubakemo· 

lerl 141 inci maddesi mu· 
ciblnce 1ı, • 11ıda UAnon \'ukubulan 

cla·vf'llorf' r /; en ınahkemoyo gelmfr 
d ğindon hu·1.uri olmnkeızın tahkikat 
l<ırn ve 'ulınt lstitnrt flhınnral... evrnk 

mabkemo) <1 veril mit va 14-1-933 <-u· 
ınnrtoııi ~n·\I 18,30 muhakeme gfüıQ 

ol:lrak tayi: odilııılı olmakla ) evm "{ı 
s:ı:ıt ıııtııkfml. ~elmediğ"i veyıı kanurıl 

blr ''ol.il gliıırlcrcncdi~I takdirde gıya

bında knr:ır yerilecc1;·i ıııl!h'\m bulıarı

mak va mua•neJeli b"lyap karar& nıakı· 
ıntnl\ kalın olmak tı~ere keyfiyet ili· 
ne•ı tt>blit olunur. 

1' 
1 ı Küçük • 

llinlar 

DOKTORLAR 
Cilt ye ıllhr•• 

Dr.. Kemal Nuri Ti h..taltklar 
mOtehasııısı. Beyoğlu, lıtikl&l caddo11l 
Abdullahefeodl lokantası iUlaalinde 
Rumeli Ban No. 16. Her gUn öğleden 
sonra 18 1/2, 20 1/2. 

Dr Mehmet Ali Bevlly• mlltehas· 
• 1111, Sirkecideki 

muayenehaneılnt Emf nlSnU banın& 
(sabık Karnkq) naklctmittlr. kabuh 
lıergOn öğleden sonra. 

1 RlSntken 
•mall SUleyman mllteha .. ı• 

Cağaloğlu, Baba bey ııpartımanı 17 - 21 
Yeni g~tlrdifl son efatem malı:fnesile 
her gün sa.bahtan akıama kadaı has
talanoı teda'YI eder. 

Dahll1 ve Çocuk 
Dr. N•zff lllrehlm hutalıldan tedr 

Ylhaneıl 

muayeneha.oealol Fntlh Tramvay hıtaa· 
yonunda Sırrı Enver eczanesi bit.iıiğin
de 26 No, Iı c Azim > aparbmanının 
birinci katına nakletmlttir. Hergün 
18 ten 20 ye kadar. 

D M h' N 1 Zllhre.t bu
r. u P urett n tahklar. Babı· 

ali caddesinde Gayret kOtflph:ı nesi 
ittiııalindo 9 dan 6 ya kndar. 
-----------··· --i--

HUanU Mu•lafa Ak~aray, Ordu cad
dcaı, Pasar mahalli, 

llalil lıoy apartman 2 inci kat. Hıı.9ta· 
lnrınt horgUn knbul vo tedavi edor. 

Dr. All Mazhar Sabahtan öilcyrı ka 
dar: Takılmde Altı 

ıumn:ık rı.ntiaza iistuııdo 1 inci katta 
Öğleden sonra: ı~atihto, Tr:ımay istas· 
yonundaki ınuayenelınne inde. TeI.22009 

Dr. Çlprut Orahalm \'C fran11z 

lı:ı.staneleri cilt, SJLı:. frengi vo bel o· 
ğuklu~n 1 iııcl sınır mOtehassıııı. Do· 
yoğlu, A matı Mc çit, Atlas llan. Tel. 
43853. 

D G Dahili va çoculc 
r. alip Hal<kı hHta'ıkları. Sabah 

ak1am evinde { Topkapt Tram. Cad. 65 
C'uına, pın;ndmı ~nni !! - G muaycno
hıınl.'Sİlıdo Aksaray, F.tcm Portov cc· 
<'Czaı İ :u, nk. ı. l 1 ) 

Operatör U· 
Dr. Muamme,. Nurlrolog tena.il· 

it lı t.."ıhkhm oııt lı sm. HarLirodo 
t r.'\m\''l)' d ırnğı kaT~ ı•ıı ıHla •o r;:;, Sa· 
lı ,.o Curn' lıııı m dıı her~(Jıı 14·ro ye 
kadar. 

O Ah t VI d nl Mua 7eneha· 
r. me C a ne.:ni Vezneci. 

lento Lf'ta'r t apMtıınnuıııııı 2 inci kat 
~ lnci dııirosine ıwklt:tnılttir. Cuma· 
dan ıııı.n fa lıergflıı 8 · 1~ YO U - 20 o 
1 afi \T. ı ı to.ı ı: Pılı· • 111 cc ırıhlir. 

Bcyolflu, 
Muzaffer HUsnU imam ııol<. No. 
2 Nuri u. ap:ırtman kat 1. her~Un SMt 
9 dan !?O ve kadar, , .• fcvk:ıl:l<le ah\"al· 
clo geceJÖri dahi lı:ıst:ılnrını J..auul odcr 

Çcmbe.riitaı 
Kemal Enver Turaıı •partıınanı 

ı inci k t. Har güıı nat D· 20 re lrn· 
dar lıast.nlarıııı lrnlıul 'o todaı-i eder. 

Kıuaköy tramny ciu
Te,,llk Rıza rak mahallf No. 3. 

HcrgUn cumadan maada S den . 0,00 .1 

knd:ır haslı\l:ırını alınl Cıll•r. 

' 

l•tıuıbul An1'ara cad. 
• Şevke! Telı 200.ı!l 

1 t:ı.11\ ut \'e Pftrİ!> l'n1«iltolcriıı<lo.ı 
mczuıı. ll6r gO n ~ • G Y kaılnr 
ha.-:t~ılnrım ı·aLıtl 1ıdor. 

Kndıköy 
Bedri Hakkı A tı-rot 

Cuma ve p:ı-ınrdan ın:ın<ln hor ı.:Hıı 
F:ınt fJ darı ~0 ~ e k.ıd l(, 

Panga tı 
Robenson Aynacıy•n H:ırblye. 

fatih Tramvay İ"tl\syonu k:ı.r~ı ıııda 
• 0 . (j7. Knbul san ti eri : Her g!ln !l • 12 

\ c 14-~2. Cuma ve p:ı.zar üğlC) o k:ul:ır 

Strkeci Dörtyolaj-yı 
Ahmet Hikmet Beılr Kemal Ecunul 
kart ısında No. 4. Her gün &&at !) • ::o 
ye kadar lııı.atalarını kabul odor. 

--A-dtl 'fophan-. BofukHea 
caddul No, 89 

ııcrıtUn saat 9 dan 18 e kadar hn•tı· 
hırını kabul ve tedavi eder. 

Karahı57 TUnel 
Cehn ttlmll hrııa:oda No. !I 

Her giiıı Haba.nn D ıındn ı ııkıamrn 
Hl tıll.l ,\ 1 r ıtn"l<ll rı H kalıul "" 
i-<'ı1:.ı v i t·ıl~r. 

Obe~ Şamll Kadıköf Purayolu 
No. S3 

Cumr.dan mada her gün 8 buçuktan 
19 a kadar hastalarını ki\ bul oıler. 

8Uleyman Faik Toklu oııu 
Bahçekapı, SeU\met Han, linet kat 

No. 2 ye nakletmi9tir. Uorgiln 9 dan 
akıaıaa kadar haıtalannı kabul eder. 

M. &AiT Yenlpostane caddetl 
Vlora Han No. 11 

Pertembe .,.. eumartoslnden maada 
hergün 10 dan 18 e kadar baıtalarm 
kabul ve tedavi eder. 

KiMYAGERLER 
D~. lllrahlm Etem Dln•J'•lıı 

Eıkl Şark 
Mahfllf. Tel: 25348. Hayatı, ıınst, 
gıdat bllO.mum tahlil&t. 

MiMARLAR 
Nihat Ved•t DlpL Mllb. 

Mimar 
Beton • arme, Mtmart ve TaabhUt 
projeleri 10 günde teslim edilir ve meo 
cantdir. Oalata,Minorva han 21·22 

11 

Şa_qanı Ta11ıig• Müeısesel•r 

LOKANTA ve BiRAHANELER 
Sirkeci tren 

l•taayon Lokantaaı 11tuı701111 
Munta-ınm Uğle ve akıam yemekleri 
nira ve rakı bulunur. Nefiı mezeler 
vardır. Fiatlarda :ııamt ucuzluk. 

KARADENiZ POSTASI 

SAMSUN 
ırapuru Perşembe 

8 kAnunue\<'"Vel 
gilnD alqamı Sirkeci' den hare· 

ketle ( Zonguldak, lnebolu, 

Samsun, Ordu, Giresun, Trab. 
ı:on, Sl.lrmene ve Riı:eye aı:imct 

ve avdet edecektir. 

F a:ıla tafsil At için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı· 
na mllracaat. Tel: 21515 

FRATELLI SPERCO 
Enrico perco "Çe mabduınlıırı ht.letleri 
Oalııtn 6 rncı Y1ttıf hnıı (Sabık Araııyan 
Han) 1 inci kat 1 • 10 'l'ol. B. O. 479:!·1 

JE ROYALE NEEHLAND.\l. 1~ 
':ıpuı· şirketi • Amstord .ııı 

ı\ ııvcır Roterd!\m1 Amstenb.m ve Hıtm l>urg 
iç\n yakında harnket "decek vApıırl •r: 

Ganymed•• ''apuru 7 K. cvvclJ 
tlo~ru. 

Ulysee• vapuru 9 h.. v' vdo ılo;ru 
Oreat•• vapuru !!ı! k:lııunuovw•lo 

doğru. 
Cnmpagn1• Royale Nee•rlandatse 
vapur ıirkcti vnaıta fü~ ve biluıııınn 

NecrlaıHlaisl's 'apur ncaııtalan ar.\<ıltl• 

dnki muh:ıbcrnt :wcsintlc l>ONYAMN 
.HOTON LlA!ANLAHI için cıntin kabul 
edilir ' I>OGRl1 KO. ·:;-:t !ENTO ''ttrl· 
lob.lir. 
); akrncl:l ı;urg;u;, \'nrııa 'u l\!ı loıı c •ye 

hıırdket ofüıcek '~purlar 
Ora•te• vapuru 15 K. C\'\'Ole do;ru. 
H11rculas ,·apur ı ~~ K. on c!o 

do~r ı. 
Herme• vapuru ll K. rnn i~ o do rru 

ınet rdnından heklcnorı 'apurlar: 
Oreelesvapuru 151\. , . .;n le doğru· 
ffercu1es vapuru :2 h .. , vtılo doğru 
Herme• vapuru 11 K. saııi} o doğru 

Aııı tordamda:ı fı:ın•kd 1 ıhcok \uıııır.ar 
Hercutes v p•ıru 7 ı.:. <>n °1 11 clo.;ru. 
Ha .. m•• ''"puru ~ı K. ı '\" •lo doğru 

HIPPON YUSEN KAISHA 
\ılapoıı vaµur kuıııpaıı) :ı ı 

rokohama, Kolır•, J),L.ren, 'l'singtno, 
Sharıghat, Honkong, ~ingapor, Coloınbo, 
Sttın:, Port Sa\t, ızmir, l tnıı bul, Pire, 
Cenevre, Valencla l .. lverpol \"6 OlnA~ow 
limt\nları arnsıuc1& doğru posta. 

( Aktıı.rmımz ço do •ru) 
To;tooka Maru v"puru 20 K. 

evvele doğru. 
D•k•r Meru nııurıı 1!l 1\. a'll 

doıtru. 
Tafsil t için Gala a 'da Altıucı \akıt 
Hanı ıd ı l it 1'ELLI ~PEHCO, Et,HICO, 
SPKP.f'O ve M AH'l'UMLAIU lınleflııırl 
vır.l• ır .. etnU.hğma ınllracut. 

'i'ot .. ı,. 1792 - 1 

1 

Satılık Lok•nta: ~r:t?~: :: 
m utena mnballfndo 70 aenedonberl Kit 

Jı: Aynnh lokantası ııamilo marul 
kant& bfiUin levazımı \'O oiıuwı• 

O hisse itibarile 67 hissesi sat.., 

oo 
lo 
12 
lı ktır. J~okanta ayrı ayrı olarak 
ta satılabilir. Anu cdenlorın meık6r 

kanta mOdUrlyetlne müracaatları ilt.• 
un ur. 

lo 
ol 

TERZi ve TUc. TERZiLER 
Halft Yeni Poıtane karta.tada 

Fındık zade thn No. l 
E n son moda, gayot itina ile dikllmlt 
blsı giymek lateraeniz mllraoa•' el 

od eblleceğiolz yogAoe ınllease11edlr. 

•-vı- TenlbaaeıL Haaan Muhlttı. 
.ga "' lıtaabul Ankara Cad. No. 51 

Şı k ve son modaya munfık elblııellf 
ygun fiaUerle. Kanaat getirmek lota u 

bi r ıiyaret ktfidlr, 
~ ·····-,------·----... 

f 

Kaçalc lldn Şartları 
- (Kaçak U&nlar).haftada iki defa 

neıredlllr. 

2 - Bir ilAo bet satırdan ibarettir. 
Kalın yazı ilr.I satır uyılır. 

3 - Her satır on atağı 4 kellmedlr. 
4 - DAnların beı satırdan faıla 

her satınndan ayrıca &fağıdald 
fiatlor alıoır: 

5 11\ırdaa lba• 
r.ı Ulıun 

A1hiı J 
3 
6 

J2 

300 Kr, 

800 " 
1500 " 
2800 • 

" 
" • 

~ Htırdan fasla 
her aatır lcl• 

60 Kr, 
160 ti 

300 " 
560 • 

: .... ..................................................... 
Bahkeslr iklnlcl Noterlljllne 

Bahkesir VilAy&tinfn 1·2 ıı umara 
ve 25/12/931 tnrihli madon taharrt 
ruheatırnmesi ile sabibl bulunduğumuı 
krom mndonfntn fcnnf raporlarını f h· 
zar etmek, madeni fonnt bir teki• 
k,oymak, imtiyaz ve pilAnlannı tanzim 
oylomok volhaaıl madenin bilumum 
fonnt ve idari itlerini takib ve iotao 

etınok ı-e l.ıu hususta ihtiyar cdoooğl 

m:.ı'lar!fin hlssosino isabet eden mfk:· 
tan:ıd:ı.n f:ı.zl:ı.sın1 bilahan lılssom 0ıdeıı 
t.nh il eylemek 9artilo kondiııine yOı 

hisso itibarilo 22 hisseyi devir vo tem
lik oyledlgimiıi mt!lıc.}yin Ist:ınbul'd• 

Galata'da Kiirckçiler'da .Alıen ve Munfla 
han lirine! kat 7 numar:ıdıı. muktoa 
nındcıı ırıUht ndlsi bmot Sait bluf 
~(!\ j n •y ilo ~ramızda muııakit Iley
oğl ı fl.Orclüncii ııoterliğlnce S!7 39 9038 
ııumnrn ve !l Hnzlr n mm t:ıribli mu· 
cınddak mu! avelo ıer:ıitino mumailoyla 
,\t ıııct ~ it bini ı::e,· ... i Bey riayet et
mediği ve bugllno kıul ır fenni rapor
lnrı ihzar oyloıııcd "gi gibi rulmıtna~ 

ınilfldoU lıltaw:ı. crı.ıokto oldu •u halde 
imtiyaz harita ''C pill\nl:mnı hen O• 
t:ınzim CYlt'menıittir. 

Bir hafta znrfında ınnden m11.h iline 
gelip foıınt raporlarını ve maden im• 
tiynzı nhnmnsı iı:tn elıem oln'l haritş 

,.e ıı•lfınlnrı ihıar cylcmecllğl takdirde 
mukavolo toraitine ademi ria,•ottndea 
dolayı ,uta muallak olan ıneıkOt 

rnukMelonin kat'iyen foshedilecoğlnia 

\ c foıını raporlıırJa inıtiy. z haritalar& 
lı:ışkn lıir rn Olıendist ) aptmlııcagını 'Vf 

)"İııoj Boyoğ'lu llönlllııcu notcrliğino• 
Ycr<li~lıııh. 'ekJl.lotten kenclislni aıler 
lodiı;imi?.irı mumaileyh nıühım<li• Ah• 
met .'ait bhıi Şevlrnt B<'ye tcblll?inl 
rirn eclotiz cfoııd"nı. 

Halıkcslr'de lımirlcr mahallHinM 
mukim Mehmet oflu Sebat teralh•" 
nul uhlbl Mehmet Hllm1. 
B•hkeslrln Sofucak K. den A il Oım_. 
oğlu deglrmencl Huan. 
Elycvm Ra'ıkcılr'd• iz.mirler M., d• 
misafir ten mlıltlm lııtanbul Hc7beU
ada aeytlnll fnda fcadly• aokak N• 
31 lbrahlm olğh.ı Ahmet. 

D ıirode aklı aalına mutabık otaa 
hu 1H1eha tulep 'eehilo muhatabı mU· 
lıondiı "-hrnct C:::ı"t Beye tebliğ olu· 
nur. 10 T. nni 932 

Ba.lıkc ir 2 inci Noteri E. Sami re" 
rol mUhUr ve lınıta 

c:=:==================-========'::tfll' 
latanbul Yedinci lc:ra Daırr 

alndenı Bir borçtan dolayı mahcıd 

,.o paraya çevrilmeaı mukarrer ıSSS 
num•nıla ırıııkayyot 4 kitillk kapala 
l{ıroyslor marka otomobilin itbıı u· 
nunua\ vollıı 1 l ci pazar gllııil aat do .. 
kuıdan on ikiye kac'lar Heyasıt mer 
danında -paraya ı,c vrllıceği illn olwr.11f• 



8 Kanunuevvel 

Siyaset Alemi l 
Yeni 
Alman 
Kabinesi 

Uzun tereddiltluden ıonra Almal\ 
lca.l.lrıuini. ge~en kabinenin Harbiye 
t'iaıırı Jtmeral Fon Şlayter te4kll 
•tti. Gerek Hıtlerin, gerek deni& 
fırkası reisi M. Kaae'ın muvaffaki
hhid iklorinden ıonra tekrar it ha· 
tına gdmui mevzubalıı olan Fon 
Papen, fıı,,kaların muhalefetinden ve 
hıtı:ı arlradaşlarının bu muhalefet 
~ar tısında Fon Papenle tefrild me· 
•a.i etmeyi muvafık görmemelerinden 
dı>layt (herine almayı düşllndüğU 
ikinci Batvekalet vaıifeainden Hiıar 
•ıtı. Yerini, Fon Şlaner aldı. Baıula· 
ttnca Fon Papenaiı bir Fon Papen 
~-bineai addedilen yeni hllkümetin 
ll'ltıumiyetle Alman efklrı urnumipıi 
~•erinde milaait bir tuir yapmadı-
l•ııt ıöylemelt, hakikati inklr etmek 
olur. 

Hitler fırkası, bu kabineye karşı 
lbuhalefet yapacağını ilin etmiştir. 
takat HitlerJn vaktile latvolunan 
hilcum kıtalaranı t•krar ihyıı ettiren 
J•neral Fon Şlaner olduğuna göre 
bı.ı muhalefetin filt olmaktan ziyade 
lla:ıcari olacaQ'ı kabul edilmek icap 
•du. 

Dahiliye Nazırlığını üzerine alan 
[)oktor Braht Katoliktir. Bu nokta· 
dan Merkez Fırka11nın yenl kabineye 
kartı teveccühünü arttıracaktır. Ka
bin._ Relıi Jeneral Fon Şlayşer ise, 
•endlkali.t tetekküllerle ealcidenborl 
toıuaa arzuıunda bulunduğu için, bu 
ll\ehafil tarafından alaka ile ku~ı
laudığrna ,aphe yoktur. 

Hltler Fırka11nın yeni bir intilıa
b1.ta kadar varabilecek bir muha\e
f•te. upmak lıiıtemiyeceğiniıı diğer 

Lir ıebebi de ıon intihabatta bir hayli 
~taları meb'uı azumın bu defa daha 
~irade tene:ı:.ıül etmuini ıörmek 
l(Orkuıudur. 

Hariciye nezaretine Fon Nöyratın 
i'tlmui, bu sahada her lıangi bir 
d-ğ:fikliğln yapılmıyacağıııın en kat'i 
ci~lılldir. Şu halde; kendi mutemedi 
olan Fon Papen feda edere!~ yerine 
Fon Şlayteri getir ınekle, Reiıic:flm• 
hur Hindenburg hem efkarı umumi· 
hye icap eden tavizi yaprıııt. H•mde 
it baıına emniyet edebi ectğ"l bir 
•dam getirmiştir. 
l . MJIJet Meclial huıuruııa dün çıkan 
'1'\I kabine, denllebilir k i, Alman 
Ciinıhuriyet taribinde a-örüımemit 

8
büyiik aalibiyetlerl elinde tutuyor. 

ir fırka ve temerküz: kat,ıne1i tef• 
le.il edilemeyince bir iş ve sükunet 
l<-bineainin iktidar mevkiiıır ge!nıeai 
t1.bii idi. Orduyu, polısi elinde bu
~uıı duran ve icabında he r ti.lrlil fev
b~llde karulım alabilecek huıusi 
ır kanuna istinat eden Je.ıeıal Fon 

Şiayşer, belki vaktinden evvel Bat· 
"•ktlete gelm;t buluntıyor. Fakat tu, onu11 arzuıunun dt:ğ l, hadiaatm 

u •uretle inkiıafımn bir neticeal 
ahnu,tur. - ::)Urey~ a 

1 

SON POSTA 

BARİC:I TBLGRAPLAB Gönül İşleri 

Karilerin 

Layton Raporu Begv eniliyorl Suallerine 
Cevaplarım 

-----~- -
" 2 t yaşmdayım. lkl senedır, 

M ht ı.f M ahh I M çukuo M timdi 19 yaşında olan bir kızla Ü e } ur as ar an e• sevi~iyoruz. Kııın aileıi zengin. 

1 
Ben de kızı me1'ut •decek dc-

selesinde j a pony ayı Haksız Buluyor ar ~~~:::izi:.';t~n :::~i~:·b.~:~ 
da var. Kız bana varmaya razı, 
fakat babası btrakmıyor. Ne 

Cenevre, 7 - Cemiyeti Ak· 
vam yeni Mançuri " Mançukuo ,, 
meselesini tetkik için ikinci fey
kalAde içtimaını aktetmiştir. lr
landa milme11ill M. Konoll, Ja· 
ponya ve Çinin Mançukuo' daki 1 
menfaatlerini ayrı ayrı 1aydıktan 
sonra Layton raporu milletler 
tarafından kabul edilmelidir, de· 
miştir. Çekoslovakya Hariciye 
Nazarı M. Beneı, gerek Japonya, 
gerek Çin ile 14 senedenberl 
dostane münasebette bulun· 
duğunu söyledikten ıonra, Çin 
boykotajı dolayısile Japonya
nan Mançuride milıkUl vaziyette 
kaldığını bariz bir surette can• 
Jandırmış, fakat bu vaziyetin kom
ıu bir devletin bir kıımını Ja
ponyanın müstakil bir hale sok· 
masma hak kaıandıramıyacağını 
ilAve etmiştir. 

lsveç ve Norveç murahhasları 
da ayni şekilde Japonyayı haksı~ 

bulmut ve Layton raporunu kabul 
etmekten başka bir çare olmadı· 
ğım söylemiilerdir. Celse tatil 
edilmiştir. lsviçre, Yunanistan 
ve ispanya murahhasları da ge
lecek celsede beyanatta buluna
caklardır. 

Japonlar Ne Diyorlar? 

Tokyo 1 - Japon harbiye 
naurı Jeneral Araki, beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

Mançuride Japon aıkerJerinin 
imha etmiye çalıştığı eşk•yalar, 
sabık Mançuri derebeyinin te~kil 
ettiği husuıt aıkerleridir. Mançu· 
rinin dahili si> aseti teklmUl et
tikçe asayiş te o rıispette düze· 
lecektir. Milletlerin biıe bu hu
ausla yardım etmeleri IAzimgelir. 

Casuslar Mahkum Oldu 
Paria 7 - Milli Müdafaaya alt 

veıııikaları çalmakla maznun 5 komü
niat 13 ayla 3 sene araaında mah
köm edilmifler dir. Bu arada Hilma• 
nite guetuinin bir muharriri de 
vardır. 

. [AR~~ELL 
AHENOHENT 

Aınerika'da içki memnuiyetiuin timdilik kaldırılaımyacıı.~ı a.nla91lıyor. 
Bununla beraber alkoli aı olım içkilere milsaade ediluıed içln Aya.n Mecll8ine 
bir takrir veril nıittlr. Rıızvolt, Reisiciimhur in ti hııp edildiği zam"u içki taraf
tarları sevinmişlerdi. Resmimiz içki memntıiyeti hnkkıncl&ki 18 inci maddenin 
lıngeılilmesi •<·refiııe kadoh kaldıranları göstermektedir. 

Yugoslavya Bulgaristana 
Şiddetli Bir_ Nota Verdi 

Belgrat 7 -- Geçen te,riniaaninin 
dokuzunda Bosijegrad ciV11r1n da vu
ku bulan hudut hadiseleri üzerine 
Yugoıdavya hükumeti, mevcut itilaf 
mucibince Bulgar hükunıetinden da· 
imi mı htelit tahkikat komisyonunun 
içtimaa da velini istem itti. 

Bu talebin 20 tefrlniaani mlili· 
katında Bulga,.istan bükUıneti tara-
fından halledil mi9 ad dedilıne.i do~r u 
de§ildir. 

Sofya 7 - Yuzo•lavyanın Orta-

Yugoslavlar ltalya Aleyhine 
Bir Nümayis Yaptılar 

Rom•, 7 - Yugoalavyad• Troglr 
de İtalyanlar al~yhine bir nilmayif 
yapılmıf ve oradaki Venedik asılan 
heykelleri kmlmııtır. Bu haber bu
rada heyecan uyandarrnıf, Ayandan 
Kippimo, l.ilkumetin nasıl bir hath 
hareket takip edecetinl •ormuıtur. 
Zarada mukabil bir nümayiş yapıl
mıı ve genç fatistler Sen Muk as
lan heykelJerine çelenkler koymuş-
lardır. 

elçlıı. Bulgar Başvekill M. Muıanofa 
bir nota vermiıtir. Notada hudut 
hadfelerinden bahsedilmekte va Bnl
gar büküıretinin delilleri çürütiU· 
rnektedir. Yugosluya hükümetf, 
mukabelebilmiıil olarak, Yugoılavya 
toprağrnda emlAke Hhlp olan BuJ
lfU tebeuıcun topraklarını ekmeleri 
için hududu geçmelerine mlbaade 
etmemektedirler. 

Bulgariıtanın cevabi notaıının 

yakında Yuıroılavyaya ırönderileceğI 
.zan nedil mektedlr. 

Rayi~tağ'm ilk Celsesinde 
Münakaşalar Ofdu 

Berllıt 1 7 - Yeni Rayiftat, aza· 
nın en ya,1&51 olan Fon Litıman 
tarafından açılmııtar. Reiı aöyleditl 
mutat nutkunda, Hindenbm~un bir
takım ,. rtlar ileri aürerek Hitleri 
iktidar me•kiinden uzaklaıt.ırmaaına 
teeuüf etmittir. Bunun üzerine Hit
lercilerle komüniltier aruında müna
kaşalar ç•kmı4tır. Rayittag riyaseti
ne M. Brüning intihap edilmiftİr. 

yapayım ?11 M•hınct 
Ben kız kaçırmayı anlamam. 

Bu sueliniıle bana bunu sormak 
iıtiyorsanız fikir veremem. Fakat 
kızı doğru yoldan elde etmelı 
isUyonanız, babasını kandırmak 
için, ona sözll geçer adamların 
deJAletile müracaat etmek la\zım· 
dır. Onlar baba Uzerindo itler, 
onu ikna ederler. Bu ıuretle 
me1ele kendili§foden halledilmiı 
olur. 

* Gel>ıede Ahsen Beye: 

işiniz yolunda. Bu gldit ılıl 
muvaffakiyete götllrUr. Bu bu ... 
suata ne benden ne de baıkala· 
rından akıl almıya ihtlyacımz 
yok. 

~ 
u20 yaımdayım. HcrgUn bu· 

rada mektebe giden bir kızla 
g6zlerimiz seviılyor, fakat kız 
hakikaten beni ıeviyor mu bunu 
bilmiyorum. Belki bir randcYu 
vermiı olsam Umit ederim ki ka· 
bul oder. Fakat daha ben haya• 
bmı kazanmamış bir gencim dilfllo 
nllyorum ki bu kııla seYitmemb: 
beni mahvlme doğru ıUrilkliye· 
bilir. Hangi tarafı kabul edeyim?, 

Diyaribeldr Çeklrıe 

Hayatını kaunmıyao bir gen• 
cin diğer bir bayatın meı'uliyeti· 
nl, omuzlarma yllk)emek latemeal 
dotru değildir. kızı 16.zumıuz bir 
haayale dUşllrDp bedbaht etmek 
gUnahttr. Daha mektep çatında 
bulunan bir kıı sevilemez zaten. 

HA ~t vHEYZI!. 

Ahnanya'da Bir Fabrikada 
Müthiş Bir lnfilAk Oldu 

Berlin 7 - Bremniç'te kimya 
aanayi fahri kalarından birinde içinde 
müvellidülma bulunan bir kap inf illk 
etmi,tlr. 8 kiti ölmüt ve bina ehem
miyetli surett• haura utramııtır. 

Yaralıların miktarı henOz millrlm 
det' ldir. 

TEFRİKA NUMARASI: 15 yerinde çamlar dolu geniş bah
çenin içindeki bu beyaz köşk 
eskiden Abdülhamit paşalarından 
birininmiş. Harpten sonra Şeker 

zade almış. 

bir yerinde keserek genç kadına 
kocasının gönderdiği valizden 
bahsetti. 

camdan faz.la ben tcş~kkUr eder 
ceğim Faruk Be efendi, çünkil 
onu buraya. kadar g~tirmek ıu
retile büyük bir nezaket te gös
terdiniz. 

• • p E 
''MI L L f R O "1 AN ., 

Muharriri: Burhan Calıit 

Tren memurları bu havadisi 
hemen yayıvermlşlerdi. Berlinde 
bit tUccarın lstanbula bir san< ık 
kıynıetli ve kaçak eşya göndudi
ki haber verilmişti. 

Tiren yarım saatten fazla 
R"ecikti. BUtun kompartimantarı 
bağajı, boş vagonu hatta oko· 
motifi aradılar, fakat bir şey 
huf amadılar. Tren hareket etti. 

lstanbula doğru açılan bu 
Alman kanalı mütemadiyen işli
tordu. 

Aakerl idare trenin ııeçtiği 
hl\kümet istasyonlarını sıkı bir 
Çeınber içine almışlardı. 

Sirkeci istasiyonunda ayni sıkı 
llbraftırma vardı. Fakat hiçbir şey 
ulunrnadı. 

lt .Bir ay süren bu Avrupa seya-
3tınden dönüş Rumel1hisarının 

•akitı yuvas nda bir bayram se
-.inci yaptı. 

Cengiz bile yeşil gözlerini 
•çar ak: 

- Baba, baba! Diye se~iui

yordu. 
Kocasının Avrupa seyyahatini 

onun ruhi değişildiği tarafından 
ehemmiyetli bulan (Narin) Borlin 
hediyelerine çok sevindi. 

Binbaşı Faruk: 
- Eğer Berlin vazifesini yine 

bana verirlerse artık beraber gi· 
deceğiz. Diyordu. Ben seni Ber
linde bırakırım .. Birkaç hafta va· 
kit geçirir!lin. 

Şeker zade Bakkı Beyin ağır 
valiıiniAdadaki kötkUne ve bizzat 
hanım na teslim etmek için söz 

vermişti. 

Bu ağır emaneti kaybetmemek 
için onu kendi eşyasile beraber 
Hisara t şıyan Faruk Harbiye 
Nezaretindeki acele ve resmi ~şini 
bitirince Adaya gitti. 

Şeker zade Hakkı Beyin köş-
künü Büyükadada tanımı yan 
yuktu. 

Nizam caddesinin eu ıerefli 

Evvelce geleceğini telefon et· 
tiği için Şeker zade Hakkı Heyin 
refikast genç erkanı harbi derhal 

kabul etti. 
Dilruba Hanamefendi Şel<er 

zadeye nazaran bir çocuk dene• 
bilecek kadar genç bir kadındı. 

Binba,ı F arukla samimi bir 
ahbap gibi konuttu. Kocasının 
birkaç mektubunda hep kendi· 
sinden bahsettiğin( söyledi. 

Genç erkAnı harp onu zeki ve 
tedbirli bir kadın bulmu,tu. söz
lerinde b8yle yaşlı erkeklere dUş
mütJ gençl kadınların şimeraklığı 
yoldu. 

yaşına nazaran tecrl1beli, ağn 
başlı bir kadın gibi konuıuyordu. 

Nazik ve güzel bir kadın gibi 
göriinen Dilrüba Hanımefendi 
koca•nnm yolladığı valizden baha 
bile etmiyerek genç ErkAnı 
Harple ahvale, nı•ıharebeye, Ber
line, Almanlara dair birçok şey
ler konuştu. 

Sabah vapurile Adaya giden 
Binbaşı Faruk vaktin epey gecik 
tiğini anlamıştı. Sohbeti mUnaıip 

- Bunu bizzat size takdim 
etmemi söyledilerdi. Bu şereften 
mahrum kalmak istemedim. Valizi 
Adaya kadar getirdim. Emreder
seniz huzurunuza getirsinler de 
Hakkı Beyefendinin arzu ettik
leri gibi teslim muameleıini ya
palı n1, 

Dilrüba Hanım zarif bir ha
re ketle önündeki masada duran 
zile bastı, valiıi yukarı getirme· 
Jerinini ıöyledi. Sonra biraz i1er
de duran gümüş bir kutudan 
aldı6ı sigarayı genç ErkAnı Har
be uzattı: 

- İçersiniz değil mil 
Üzerinde ince krep damur 

sabah tuvaleti vardı. Bu koyu 
mavi kır~p genç kadının mavi göz
lerine nekadar ahenk veriyordu. 
Güzel bir saç tuvaleti de vardı. 
Yana doğru inen sarı bukleler 
bir giinseli gibi dalga dalga 
yüzüne iniyordu bu ince kırep 

damur her hareketinde uygun 
ve düzgün vlkudünün en canh 
hatlarını helli ediyordu. 

Daima yüzünden el<sik olmiyan 
tebessümle lakırdısına devam etti: 

- Yaptığmıı: zahmete ko-

Genç zabit cevap -Yeriyordu 
ki iki u~ak meşhur valizi zah
metle salona getirdiler ve dışarı 
çıktılar. 

Binbaşı Faruk ayağa kalk· 
mıştı. 

İşte Hanımefendi, dedL 
Hakkı Beyefendinin Berlinde 
vagona gönderdikleri valiz bu· 
dur Efendim. 

Dilruba H. valizi tanımıştı. 

- Teşekkür ederim Faruk 
Bey, dedi. Kocamın meşhur va
lizi~ir. Belki yirmi defa Avru
pa seyahah yapmıştır. 

Köşeleri demir perçinli, or
tası çifte bandajlı bu ağır valize 
binbaşı Faruk bir daha baknu• 
yarak elini uzattı: 

- O halde vazifem nihayet 
buldu Hammefendi, mlisaad~nizle 
gideyim. Dilrüba H. hayret eder 
gibi ince mamur kaşl;:mnı kaı. 

d!rdı: 

[ Arka.BJ var ] 
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Dü11ya Hadiseleri 

Bir Bardak Suda 
Fırtına 
Kopuyordu 

Şimal Amerikasınıo biltUo 
Monroe dünyay kartı 
Prensibi vaktil ilin ettiği 

. bir preosip var-
Mesele sı dır. İdaresi zama• 

nında bu prensip ilan edildiği 
için Şimali Amerika Cnmhur 
Reisi Monroe'nin ismine izafe 
edilmiştir. Bu prensip, Amerika
nın Amerikalılar ait olduğu e~ 
sını ort ya koymuştur. Bu pren
sibe göre, yabana d vletlerden 
herh ngi biri Amerika kıt'asıo 
it bir parçayı işgal edemez, 

burasını müstemlike haline koya
maz. Eğer böyle bir işe leşebbOs 
ederse, Amerika ile muharebe 
haline girmiı olur. Fakat Mek i· 
ka hükumeti Jle Fransa araa oda 
ıon zamanda çıkan bir hadise, 
bu prensibi ihlal edici bir mahi
yette olduğu için Amerikanın 
nasıl bir hareket ihtiyar edeceği 
merak uyandırmaktadır. 

Mesele şudur: 
Meksika sahillerinden 1000 

kilomehe mesafede, kutru Oç 
kilometreyi geçmiyen boş hu 
ada vardır. Dört sır evvel İs
panyol gemicileri tarafından keş
folu "!an ve sonra Fransa tarafın
dan benim enen bu adayı otouz 
beş sene e~ vel Meksika hüküme
ti bir bölük askerle işgal ettir
miştir, o gün, bugiln iki dev1et 
srasmda ihtilaflı bir vaziyette 
kalmış, son zamanda Fransanın 
ıiddetli prote tolarım mucip oJ .. 
muştur. Nihayet, iki hlikumet, 
lhtiliifın hallini ltalya Kıralmın 
hakemliğine havale etmişler, o da 
adama Fransaya ait olması mü· 
taleasmda bulunmuştur. Meksika 
hükümeti, Klipperton ismi verilen 
bu adayı şimdi Fransaya teslim 
edecektir. Fakat Fransanm Ame
rika sahillerinde bir toprak par
çasını işgal etmesi Monroe pren-
"bine muhalif olduğu içindir ki, 
Amerikanın l kıoacağı tavru ha
reket mer k uyandırıyor, şeklen 
ehemmiyetsiz, fakat prensip iti
barile çok mühim olan bu vak'a 
beynelmilel siya t entrik lannın 
1ıarip bir tecellisi addolunabilir. .. 

Her illetim mahkllmleri bap-

Dünga Ha- :actmek için t.o
• ettilderi mub

pislıaneleri telif ceza üu-

seseleri vardır. İşledikleri c-rüm 
ğır olduğu için bu tles te-

rin bayata da derece, derece 
ı.aplıdır. Me ela F raosızlann ağır 

ceı.ah mahkümları bapıettikleri 
yer, Cenubi Amerikanın Şimal 
kı m:nda, Güyan denile mınta
kadır. Bir tarafı deniz, diğer ta-
rafları nehir ve ayak basmamı~ 
ormanlarla çevrili bulunan bu 
dünya cebenn~minden kaçmak 
mümkün değil .gibidir. Çünkü bu 
orm&nlar her tUrJü vahşi hay-

ar ve Yahşi ilısanlarla do· 
ludur. 

lspanyollarm ceza müesseseleri 
Afrikanıo kızg n kumlu ç.-OlleTin
dedir. Gün ia harareti burada M 

insanlar• deta kur lmOf gibidir. 
Ne yaşamaktan, ne de çalı mllk
tan zevk ahrlar. 

ltatya ile Meksikan n bu evi 
hapishaneleri birer hali dad r. 
Ağır cezalı mahkumları, ilk defa 
uzak m ntakalara göndererek 
hem müstem1ikecilik yapmak, 
hem de bu adamları mütemadi 
bit nezaret ve çalışma hayab iJe 
cezalandırma1c istemiş memleket 
İngiltere olmuştur. f aket bu 
usulün bir netice vermediğini \ e 
gayriinsani o' duğunu gör r-ek yine 
ilkevvel kendisi bundan vszgeç
miştir. Dünyanın, yaşaması ağır 
artlı hapi hanelerinden biri de 

Sibiryanın ıima1inde1<i Solovetski 
hapishan idir. Kara ile aras nda 

rce kilometrelik buzlu sahra 
izler buJun n bu mıntakaya 

lar, b>vvarelerle sevkedi-

z Dünjrada Olup Bitenler Ka .. f M.ekiupl.uı 

Askerlik Bahsi Bir Semt 

Fransız 
Gelecek 

Tayyaro vo JepJinlerin 
muharebede büyük e nj. 
hai bir rol oynayacakları 
iddiası yeni değildir_ Ayni 
zamnnda bu mfihim v.ası• 
t ya izafe olanan bu mfithiş 
kudretine karıı itiraz ede 
ler de çoktur. Müst kbel 
harplerin yine e kisi gibi • 

· piyade ve topçu ile etice
lendireceği tar ita lar.1 
biJha F ran ız kara YO 

deniz erkim ar da tesa-
düf ediliyor. Soıı zamand~ 
bu noktai nazar etrafında 
Franıız Amirah D~vi 

~ 

Denizcilerine Göre mH~ıkının 
eası 

Harpte . Tayyare Bu Yedi imzalı bir mektup ldıl;. 
ktuırt deniliyor ki : 

Biz Aksaray, Çapa, Yec:li~ule, 
Tı pk pı semtferinde otnrmıya mile.ı d onun dıtiyaç-

1 rını görecek ikd r ve 
urette tayyare yerleştiriliyor 
H tt denizaltı gemileri.o 
bile bunlarda eril iy 
baılandı. Çünkü deotıaltı 
gemisi tamamen kör b • 
silah dde<li'emez e ö.zü
nll p k te kör o!d_ ... !>-·
kabul etmek mUmkilo de-o 
ğildir. Çnnkü en ıait 
hav lar bil diyet 
gayet mahduttur. Bu itibar 
ile ke disini avlamak " te
yecek ıUratli gemilere. 
hatta düşman tayyareleriu 
karıı muhafaza edilmek 

ah'kWn olan bctbahtlara traın
ıir'keti bir az acısa ne olur. 

Bu semUerde oturan bizler bir 
türlll ifimize aktmd yetişemi
yor, evımıze akbnda döne• 
miyoruz. Tramvaylar o kadar 
bnyük fa ılalarla · liyor • tr~ 
ny beklemekten bıkıp usanıyo

ruz. Paramız olsa otomobilo bl• 
neceğiz. Ounu da yap mıyoruz 
mecburen bekliyoruz. Şirket btr 
az hıaafa gelsede bu omllerdeld 

vaylan bir az klaştmr 
olur. mllbim bir tekik y zı 

yazmııtır. Bilha11a asker 
karilerimizi a!Abdar edo
ceği için iktibaa 

1'.ayyar.e, h•rp geml•lndan hav•l•nıyor Bu un haridnde mDn-
~t~aandadıL [ 

Cevaplarjmız 

etmeyi faydalı 

bulduk. Fransız 
Amirah diyorki ı 

So muhare
benin en btıyük 

deniz harbinde -
Jütland 31 mayıs 

1916- iki düşman 
yine eski usu1 

Ozere, yani topla 
dövüştüler. 

Harbin ilk ha
berleri arasında 

tayyare, tahtel
bahir, zeplinlerin 
oynadıkları mUhim roUerden de 
bab edilmi§ti. Fakat mütemmim 
malumat gelnıiye b adıkça ha
kikat anlaşıldı. Yeni, eski, ismini 
kaydettiğimiz ilihların hi,biri 
bu muharebeye iştirak edeme· 
mi§lerdi. Maamafih ertesi. ısabah 
başta L 11 olmak llzere birkaç 
zeplin düşmanın harekAbna da
imi bir keşif uçuıu yaphlar ve 
dllşmamo, baı kumandan tara
fından verilen emre baı .eğerek 
toplandıkları kaydettiler. Fakat 
birnnn evvelki gibi hava fena 
idi. İster istemez diljmanla te
ması kesmek icap etli. 

Bu arada Alman Amirah 
Şeer'in bazı kendi tayyareleri 
tarafından muharebeye :rapılan 
müdahaleden bahsedilmiştir. Fa· 
kat bu barekAt ehemmiyebizclir 
veya ehemmiyotsize yalan bir 
derecede kalmıştJr. Şu hale göre, 
bütün bu vesaitle yapılabilecek 
bir deniz harbi teknikinin teme
lini kurmak için elde maddi delil 
yoktur. 

M:ıamafih, on alb aenedenberi 
.biltlin askerlerin fikrini ~gal 
eden bu yeni vasıtalar gerek 
bünyeleri, gerek harp cihazları 
yani silahlan itibarile hissedile
cek bir terakki gösterm~lerdir. 

lık olarak zeplinlerle. balon
ları V< buna bto:r.er vasıtaları 
ele nlalım: 

Bu bahis etrafında söylenecek 
fazla şey yoktur. Bunlarm yaptık· 
lnrı terakkiler büyüktür. Ve me-
sela Almanların bava ejderleri 
Avrupada uç.arak Amerikaya ka· 
dar giderek büyük muvaffakiyet· 
ler gösteriyorlar. Fakat Almanla-
rm e inde bu jeplinlerden kaç ta• 
ne var? Sonra, F azf a miktarda 
mevcut olsalar bile, bu vasıta-

lirieı. Oradan kaçmak mümkün 
değildir. Yaşayışı bile alumden 
farksızdır. 

f erit gemilere kar-
tı tayyareninya- .... -----------~ 
pabileceği tesir .Samsunda TQtOo lfçlleri emj. 

ile donanmalara Yı e:: 
karşı kunetini 
tesbit etmek Ji-
1.1mdır. ister kara, 
ister deniz tayya· 

• resi olsun, 11914 
teki numunelere 
nisbetf e bugünkn 
bava vasıtamız 
gerek muhtelif 
aletler ve gerek 

tahrip edici bom• 
batar nokt ın· 
dan çok daha 
kudretiidir. Şu 

halde ıemller için bu ilt\b eski-

Gönderdiğiniz kopye siliktir, 
okunmuyor. Bunun için mektlJ. 
bunuı. dercedilemedi, bir okunaklı 

kıopye gönderseniz d rced riz Ef. 

Do'ktor ColM Boyo: 

- Herkesin kendi dllsUnce-

aino hürmet etmek şiar.ımızdır. 

Bu ebeple mektubunuzu .d rce

demedik. Mazur g örünllz. 
Orup h llnd uçan bir fllo 

ları,, kara muharebelerine •alda .. 
mak istemeleri tabii değilmidir? sine nisbetle daha fazla tehlike· Tıp 1t ifltt!İnden Rasim ınael 

Gelelim layy reler~: Bu sa
ıhanm hareketi pek fazla olmuş· 
tur. Bu tarakki, kara muharebesi 
milnaaebetile kqif, avcılık ve 
bomb rdıman gibi eadece teknik 
işlere inhisar etmiyor. 

lidir. Bu hüküm, tek t yyare Beye: 

Deniz Filolarının'da tayyare
lere olun ihtiyacı gün geçtikçe 
artıyor, o derece artıyor ki hava 
filolan da, bir nevi deniz llloJarı· 
nın ihtiyacına tftbi olmaya ba~lı-
yorlar. · 

Deniz filoauuu arkasından 
iç.indeki tayyarelerin adedi 50 yJ 
bulan tayyare gemileri hareket 
ettirmek k!fi gelmiyor, bizzat gc-

SiNEMA iLE 

içindir. Falrat h p beraber iste
nilen aoevrayı yap , terek 
hareket eden ta11are filolan · e, 
bir donanmaya lkaT ı mtıessir 
olabilmek için behemcba1, muay
yen hedefler almak, al"1k ~mak, 
kendisine aç.alacak atq veya 
ll.ı:erino yollanacak diğer tayyar~ 
lere ehemmiyet vermiyerek ze

rine aldığı tahrip vazifesini dik· 
katle yapmak gerektir. Böyle bir 
tayyare filosu kumandanının 

zayiab ne olurs olsun, alacağı 
netice çok bliylik olacaktır. 

AmiE l: Deguvi 

MÜLAKAT 

Gazeteciler tfmdiye kadar biri ile bir mftlAkat yapabilmek için 
çok güçlüklerle mticad leye m~cburdo. Sinema ba gfiç1ükleri hallet .. 
mi tir. Bu resimde ~nele ba çık g&rdfiğtınüz adam bir sinema 
mülakatçısıdır. Ceketinin yeleğinde mikrofon vardır. Cebinde sinema 

J makinesi mevcuttur. Sokakta giderken bir adamla mtilAkat yapmak 

1 istediği ?man yanına yaklaşıyor. Mikrafonunu açıyor vo 1conuşmıya 

1 
başlıyor. Siz farkına varmadan bom özle, bom resiml yakalanmış 
bulunayorsunuz. 

1
. Amerika fotibabatında halk araamd dol şan aluemacalar bu 
ıuretle balkın fikrini top1amıflarc:Lr. 

- Şahıslar arasında Un ka
p tnfit edecek yaz lar nr:§ret

k utadımıı değildir. Bu.oun 
iç.in Peyaml Safa Beye hitaben 

derdiğiniz mektubu neşretm_. 
dik Ef.. 

BeıiJdaJh\ 1h an Beye : 

- Biz ittifaka dahil değiliL 

Binaenaleyh ecnebi e er1erdeu 

istediğinizi terceme edebilirsiniz 

ıabibinin dava hakkı olamaz Ef. 

la de t' ri Yılmaz Beye: 

- Birinci Dil Kurultayı me
sai11ini bitirmiş ve Türk Dili Tet-
kik Cemiyeti Kurultay kararları 
üzerinde faaliyete başlamııbr. 

Bunun için ( Dil Kuruttayından 
dffiyorum ) başl klı mektubunuı 

neşredilememiştir. Maamafih Ttırk 
Dili Tetkik Cemiyeti merkeı 

heyeti ve kolları mcktubumudakl 
temenniler lizerin~e çalı makta• 

dır. Bu csai yakında bitecek v 
bUyllk TUrk lfigati neşredilecek, 
bugt1ıı kullandığımız her yaban 
kelimenin ve ıshtab·n Türkçe mu• 

kabili bu liigatte bulunacakhr. 

* llobmet Enver lle~e: 

Mahkemelerde davalar ısırG 

taldp etmek imkansızdır. ÇünkU, 

da-vaların ne kadar milddet de

vam edeceği malum değildir· 
Binaenaley öğleden evveline ko

nan bir dava öğleden ııonruye 

kıllabilir. İstinaf mahkem lerinİd 
bllyOk faydaları vardır. 



OCUK 
f'agdalı Bilgiler 
-------

Karada Yürüyen Balık 
Gördünüz Mü? 

kaçtığı ve buralarda yerleıtiklerl 
ıın;~şılmıştır.Doktor Koch'un ta .. 
nifine 1::8re bu balık salamandır 

babğ'ı aileaine menıuptm. Bu 
tekAmUI safhasında lmrbadan bu 
şeklo inkıh\p etmiıtir. Bir de Sn-

SAYFASI 

Gülen Kedi 

bu ita/tanın l:Jiımecesi 

Örümcek A2-ında 
Neler Var? 

Çalııkaa 
ISrümcek yu
va11111 yapmak 
için ince ipek· 
terden birçok 
hatlar ördU.. 
Bu lı ati arı 
b&yle karıfık 
yapmada bir 
malrsadı var. 
Bu maksat ne
dir biliyor mu
aunoz 1 Bu ağ· 
ların aruına 
aaklanmıı iki 
kadın ve iki 
erkek vardır. 
Bunlano g8-ı 
rlnme'lleaİ için 
örtlmcek ağ· 
lanm karma· 
kar tık 6rmllf
tür. Eğer dik· 
katle bakar-
ıamz bu ka· 
dmlarla erkek· 
leri görebilir
ıiniz. Eğer kadınla erkeği görebilira~niz bunların etrafım kalemle 
çiziniz, gönderiniz. Bunları doğru halledenlerden ylb ki~iye muhtelif 
gilzel hediyeler Yerilecektir. 

2a tt:fdaiaani 932 tarihU nüsha· 
ıt•tı:d• çıltan bulmacadaki (Yıldın 
gıd~n doğru yolu ) bulanlar ara.ın 
dan he~İy• alacak arın iı"mlerinl 

•t•t r• yaıiyoruL 
i odiy• alacak karll~riınlzden İ.e

lanbulda bulunanların pazarteal. por
. ıoml.a Rilnleri Btl ed~n ıonra biızat 
id~rem"uı g•lerek hediyeler ni alma
lorı lar.mldır . 

Yalnı'I ta~rada bulunan karileri• 
nı'ıı:"n hedi)elcri p'>tta il• adrHlerie 
alSnd .. rilir. 

Birer Adet . MUrekk•pll K•· 
ıem Al•caklar. 

8t'fO/:lıı ı:J il neli mektep t• lebe.ln· 

ı lltıu H! lbralıiın Ert ~;rol, D.ı\•utııat" 

1>rta11ıektebi lal uı esinden 3•8 Tacottin, 

Ka.b &tJ' erkek lisesi talobeslnden 75!'1 
Ş rif, lstanhul kıı ortarnı:ıktetıi llçllu· 

eli sınıftan ua :Yolfılı:ıt, KııragüuırUk 

27 h el ilkmektep talob('sindof\ 581 

p k -ı•', lt1taııh ı l 49 uucu Ukmektop 

t alı•\ı ;ıınden 11'4 Nihat, lstanbul kız 

ortaıul'kt• p taltıl f'~·ııdcn 363 Bahr"ye, 
Ho~ o~lu ~en-M ~el uıektcıbl talcbcslrı

dıJD 5 ~lehml't Burlıanettiıı, lsıa ıbul 

Altunı·rrııer : o 5 ;;; \'İn~ T r A ı, ls
taııbu\ TUrk liııoıti tıı.lolıcsıııde ı 66 
Ne1.ahflt Hı&rılm ve Beyler. 

( Ark&IH YA r) 



Haf tada iki Defa Spor 

SPOR 
. ·- - --

Per4embe ve Cumarte i Günleri 
Çıkan Spor Sayfalarımııı 

Okuyunus... f 

Gnel••ls p«:rt• ~ •• cuınar t~•I •Galeri J 
ol•1'1ı Gır.er• haftada llıı l apar uyfa.ı eep tmek· 
tedb·. 

P&ry'1nı.bc r{lnkll ıoa• ••yfu ad-. dihıJa •p•ı 

h-.reketlut e le ıl ııpor lıi ıt: .. ıerl vardı~. 

c .. martu uı.rfaıınd a ı .. cuma ellnk •• ,. 

l•n• tafellltt 11ııalıd r. 

-=:r:t=..,=::n;::oıı:::ıa:~,=c:==:::ıa::::=::o<::zı:-=-:;;:;::;....:====-~ ?-

l n gil tere - Avusturya Maçından Sonra Lik Maçlarının !!!< Mühim Oyunu 

Avrupa - İngiltere M-;çım -yapmak İstiyorlar Yarın Ga atasaray Beşik· 

lngllt re'y karşı o:vnayan Avusturya Mim takımı. Avrupa - lngllter maçı yaptıdı§ı takdirde 
vrupa hUcum hattını aynen bu takımdan al ce:klar 

Dünyanın en bUyUk futbol giliı futbolcUlerinin id:nandan şimdiden Avrup takımını mUna• 
maçlarından biri olan lngiltere • yava~ yava dDşlDklcri zamana kaşnyu başlamışlardır. İtalyan. 
Avuıturya beynelmilel müsaha· tesadüf etmektedir. Ayrıca lngi.. Mncar ve Avusturya futbol mll• 
lı sı dün Londrada oynandı. Fut· liz millJ takımını teıkil eden nekkitlerinin umumi kanaatleri, 
bol mtraklılarını aylardanberi oyuncular profesyonel oldukları A vrupa takımmın hücum h ttmı 
meşgul eden bu büyük maçın için federasyonları tarafından her aynen Avu hırya mmi takımından 
gördUğU müthiş rağbetten ce aret hangi bir t rihtc istenilen yerde almak şeklinde görünüyor. 
lan Avusturyalılar gelecek ilk· maça mecbur edilememekt dirler. İşin şayam hayret tarafı bUtUn 

baharda bir Avrupa .. lngiltere A!el_umum İngiliz oyuncuları yal- mUnckkitlerio Avrupa takımının 
maçını tertip etmek llıero baıı nız ıd ~t noktad n fede asyonln· merl<ez muavmı m vkii için 

f d 1 ı .. ü • b 1 rına baglı bulunmaktadı rlar. Ken· Şaroşi ismi üstünde ittifak et· e erasyon ar a gor şmıye aş a- . • 
mışlardır. ~ı Iık maçrarı arasında veyahut meleridir. TUrk futbol meraklıları 

. lık maçlarmdnn sonra başlıyan pek iyi babrlarlar. Bu Şaro~i 
Avn~~: lngıll.erc maçı tahek· tatil devre inde tertip edilecek geçen sene gelen Mncnr takımmın 

kuk ettıgı takdırde bitaraf ~ir milli takımlar i tenilen her oyun· merkez munvini ve en genç oyun· 
eabad yapılacaktır. Beyoelmılel cunun dahil olacağı şfipheli gö- cusu idi. Teml,inli ve akıllı oyunu 
futbol m çlarınm eskisi kadar rUlmektedir. Maamafih lngiliıler ile bizim seyircilerin do nazarı 

hemmlyetli telakki edilmediğini tarafından yapılacak mukabil dikkatini celbetmit olan genç 
a6ren futbol idarecileri umumi teklifi Avrupa federnsyonlnnmn Macar oyuncu u o yaşta timdiye 
ltikayı yeniden hııa getirmek kabul etmesi ihtiınali pek faı:la- kndar hiçbir futbolcuya na ip 

n d h .. llü J • dır. Bu ıefer Avrupalılar yalnız olmamış bir şöhret temin et• 
uxere n a umu m ç ar tortıp A d 

k 
. . 

1 
B maçın vrupa a yapılma mı ıart miştir. Bütün A-.rupa içinde ye .. 

tme ı tıyor ar. u maksatla k ki d · ı . oşaca ar •r. gônc merkez munvın o arak ka• 
Avusturya Futbol DıktatarU HUgo Diğer noktalarda lngiliılcrin bul edilmek pek gllçtilr. 
Mayzcl tarafından ileri atılan A • uzusunu tatmine snıade bultJnan Avrupadan gelen haberlere 
rupa • lngıltere mUs baka ı bOtUn Avrupn federasyonlarının da er bakılırsa, Avrupa· İngiltere maçı 
Avrupa fedrasyonları tarafından geç bu muJzz.am maçı da orga- yap lamadığı takdirde de beyne!· 
hUınU suretle telakki olunnıu tur. nize etıniye muvaffa k olacakları milel maçlardan daha mUhim 

f ·ıt A t hakkında hau mahaf ide LUyük mlisahnkalar tertip edileceg· i 
ngı ere • vu urya maçın· 

d d h I _ b;r uikbini'k \'ard r. Bilhassa hi solunuyor. Bu mOsabakalarm 
an a . . muazzam 0 acagı~a Avustu rya ve Macaristanda bu başında da it, !yad yapılacak 

şüphe edılmıyen Avrupa - lngd· kanaat okadnr kat 'iJcsıni ,.tir ki, ci!ıau birinciliği mfi abak sı 
tere m. çmın kuvveden fite çıka- muharrir ve münekkit' r daha 
bilmesi için İngilizlerin muvafak~t ~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~-~~~0~~~~~ 

cevabı \'er meleri kfifidir. 

Henüz tasavvur halinden ileri 
gidememiş o an bu projenin 
daha şimdiden organizatörleri 

çıkmıştı r. A lmanlar bir Avrupa -
lngiltere ıııaçınm biıtun masraf

larını kabul etmiye hazır bulun· 

duklarım nim resmi bir şekilde 
yaımaktad r; r. Diğer taraftan 
İtalyanlar da cihan birincilikleri 
müaabaklarmdan .sonra lcıymetl ri 

daha xiyade belli olacak A rupa 
futbolcularmdan bir Anupa ta· 

lumı eçilerck bUyUk müsabaka· 
om (Roma) da yapılmas:nı tilİ· 

yorlar. 

Yaln z umumi kanaata gör~. 

Jngilizleriıı bu maçı bazı ıcbcp
ler<len dolayı kolayca kabul et
miyecckleri zannedilmektedir. 
Çünkü A"rupa - lngiltere maçı 
fçin teklif edilen t rih in· 

Meşhur (Demsey)in ga'ibi sabık 
cihan şam iyonu Tfüıcv,in ,neb'us· 
luğu tnhnkkuk elmiş gibidir. 
Yeni Amerika Cümhur rci inin 

yonu 
du 

intihnbındllı nutuldarile bUyUk 
yardımı dolmnao eıki boksör 
biiyUk bir ekseriyet teminine 
muvaffak olmuştur. 

--~~----...... ----···----------~--~ 
OavJt 

1 taııbul mıntakası riyasetinden: 
M ntaknmı :ı nıorkezi 4- 12· 932 

tdrihindo Cumhuriyet Halk Fır· 
kası merkezinin bulunduğu C • 
ğaloğlunda ktiin binaya nakledil-

• •• mış . ır. 

Gerek idman heyetleri azala· 
rın .n içtima gl\ıılerinde ve gcn~lc 
mUltcfik ku !Uplcrimiı. murehhasl • 
rı~m kull\p i.)erf için tayin olunan 
aUnlerde mah ili mekfırc teşrifle· 
ri tebliğ olunur. 

Yarmki Maçlar 
Yarınki Jik ınaçlarında Muha· 

fız Gücll - lınalita Harbiye kar

şılaşac.,ktır. lkiuci takımlar ara

sindaki maç JJ f e birinci takım

lar aras•ndaki ınaç 14,30 da 
yapılacakt r. 

8Jlçikahlar Galip 
Gcçendet oyuanan bir maçt 

Belçika muhlclili lspart takımını 
J - 4 matlup lmi~tir. 

a 
Yarın Tak im stadyomunda 

oynanacak Galatasaray - Beşiktaı 
maçı, bu iki klübiln lig maçla
rmdaki vaziyetini belli edeceği 

için pek mllhimdir. Beşiktaş, Ga· 
latasaraya yenildiği takdirde bu 
acn kl ampiyonluk llmidini. ta
mamile değilse bile, yarı yarıy 

koybetmiş addolunur. Ayni ihti
mal ve tehlike Galata ar yın 

mailQbiyeti hallnde de vardır. 
Bunun için her lkl klllbün idare
cileri yarınki maç lçin fevkalade 

dikkatle hazırlanmaktadırlar. O· 
yuncular da yarınki maçın ehem-

miyet ve neı ketini tamamile müdrik 
olduklarından onl r da her tUrlU 

fedakdrhktan çekinmiyeceklerdir. 
Nitekim ayağından akat olan 
Galatasaray Kaplam Nihat B. in 

Bctiktaı maçını oynamak Ozcre 
hafta içind hafif tecrUbelor 
yaptığı görülmUştllr. 

Y nrmki oyunun neticeai ne olur• 
ıa olsun Gal taaaray veya Beşik· 
ta 'ın cumartesi gllnkn mevkileri 
Fenerbahçe'd o daha zaifi olmıy 
mahkumdur. Çnnkn bu iki klnp
ten birl mutlaka galip geleceğine 
nazaran mnğlfıp olacak taraf 
puvan itibarile Fenerbahçeden 
geri kalacaktır. Fenerbahçe ilk 

EZ: 

Elaziz'de 
Spor Hareketi 

Elhiı. ( Huauıt ) - Bur da 
apor teıekkUllerl kuvvetlenmekte 
ve ort mektep t leb )eri nrasın• 
da maçlar ve ekıerıiıler yapıl· 
maktadır. Ortamektep jimoaıtik 
muallimi Şuayıp Beyin te kil 
ettiği Halk Evi ıpor klnbU d 
untaıam n çalsımaktadır, 

Bu sene Ortamektepto voley
bol, basket bol, futbol takım lan 
teşekkül etmiştir. Şebiryab YO 

Ortamektep gençleri arasınd 
pek muntazam bir ıekllde oley
bol ve ba ketbol maçları yapıl· 
mnktadır. 

fi === 

şıyor 

oyununu Beykozlu oynadı •' 
kazandı. Aynı glin İstanbulspof 
Sllleymauiye ile berabere kaldı· 
Y rın da Beşiktaşla GalatasaraY
dan biri mağlftp olarak puvaıı 
kaybed cektir. 

Bu ur ti puvan itibarla F u 
nerbahçe ile ber berlik vaziyeti 
ancak Gal tasar y • Beşiktaş ınr 
çının g libinde olacaktır. 

Lig ~ampiyonluğunun muka~ 
deratı UatUnde bu kadar ehelll" 
miyetll bir rol oynayacak ıu ma· 
çın netice 1 ne olabilir? 

Bu ualc cevap ermek şiıır' 
diki vaziyett u giiç ş ydir• 
Her iki klUbUn yarınki takınrı 

lan malum olmadığı gibi, 
oyuncularının d aon vaziyetleri 
belli değildir. Ma m fib Galır 

tasaraylıların idmanlı oyuncU 
bulm k için müıkilldt çektikl rl 
6ylenmektedir. Vaziyet hakikaten 

ıöylendiği gibi çıkar a, Beşikt " 
ın bu seferki galibiyet ümidi 

her nekinden daha fazl ola
caktır. Yannki maç hem lig maÇ"' 
ları hem de ikl kll\p takımları" 
nm son vaziyetlerinin nlaşılma ı 
noktasınd n bUyllk ehemmiyeti 
haizdir. 

~Yanlış 
Malumat 

Fransız ıpor gazetelerlnd ıı 
birinde TUrkiyenin Balkan Futbol 
şampiyonasına iftirak etmiycc•• 

t;ne dair bil' havadis çıkmı tır. 
Franıız ıazetesine Balkanlardan 
verilen bu haberde Türkleria 
amaUSrl rle tıtirak etmesine kartı 
diğer milletlerin pr6feıyonellerlt 
dahil olmak lıtediklerinden b b
aedilmektcdir. 

Jimnastik Mecburi 
Almanya'da herkesin bir ınat 

jimnastik yapmHı için yeni bit 
kanun liyihası hazırlanmaktadır. 

Eakl bok• rl den me,hur Karpantlye bokstan kazandılı t2 
mllyonu mamfle yedl61 için hayatını danala kazanmey• 

nlCC ur muftur. Realmde Karpantıye'nln lkl k dınl 
beraber der• aldıfiı görUIUyor. 
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41Son Poıta,. Holi•utta ı.uuıi ••laaWri 

liulunan 1-.&a• Tlrlıı ....... wu. Ho
Ji•ut •uhabirh•ia. laer lıı.tt. MM mektup 

rladerf, Ye •İl•••• alemi• lf11dal Sİ.NEMA ' '"Soa Poıta,, tıaftada iki defa ıin.- ,.,. 

,.,,... 1apar. Bu nyfalarda dGnyamn 

•aber lcri, artiıtlerh •• 'eni ıinoma 

laa1ab •• •İB••• 
een1anlanndaa 

alemindeki san'J 
aalatar. 

Kalbini ~azara ·çık~rmış!. 

Fransız dilberlerinden Jermen Oıae ıtiıel ve yakışıklı Alman erkek yıldızlanndan Volfganı Klayn 
ile yeni bir filmde rol aldı. Bu filmin iıml " Allo.. Orası Berlin mi ? Buraıı Pariı 11 baılıiını taııyor. 
Dilber Jermen Osıe bu filmdeki rolü dolayııile kalbini satmakla itham edilmiıtir. Bu dedikodulu itham 
l\zerine Fransız. gllzeli mahkemeye mUracaat etmek taıa•vurunda bulunmuştur. Belki yakında merakh 
bir muhakemenin tafsilAtam okuyacatı%, 
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Arsen Lüpen Beyaz Yıldızların. 
Perdede Canlandı Kürk Modası 

.. 

Baş Rolleri B n ı
mur Kardeşleı 

Oynadılar 

Meıbur Fran~m. Mvtutrriri Moriı 
Löblan'ın yüksek t 11 • .. 11uvaffaki· 
yetle yarahp canlandırdığı kibar 
hırsız Arsen Lüpen'm maceraları 
bir Amerika kumpanyası tarafın" 
dan filme aıınrıJ.şhr. Esasen bir 
ıenedenberi bu hususta girişilen 
faaliyet son günlerde tamamlan· 
mış ve filim bıtirilmiştir. Bu 
filmde e11 miıhım rolleri Con 
Barrimur ile kardeşi Liyonel 
Barrimur oynamaktadır. Holivut• 
taki erkek yıld;zlarm en kudret· 
lilerioden bulunan bu iki kardeş 
Arson Lüpe'nin maceralar.nı çok 
ıüzel canlaııdırmışlarcl r. 

Bethoven 
Bu f s!mde iki Filim 

Birden Çevriiiyor 

lnailiz kumpanyalar.odan biri 
tarafından Betboven iıminde bir 
film çevrilmiye batlanmııtır. Bu 
filmde baı rolU meıhur İngiliz 
yaldızlarından Mur Maryon oyna• 
maktadır. Fakat Alman kumpan· 
yalarından biri bunu İfitiuco o da 
ayni iıimde bir film çevirmek 
•evdasma dUtmüş ve ite batla· 
mııtır. Bakalım hangiıi ın~el 
:>lacak? 

1 

1 

İçinde bulunduğumuz mevıim 
kilrk modasmı yeniden canlan· 
dırdı. Meşhur ıinema yıldızları 

kilrk modaıını elbiselere, lhatta 

Komik Şarlo 
Yemin Etti 

Dünya Verinden Oynasa 
Sözlü Filim Çevirmiye

cekeıiş 

BugDn dünyanan en methur 
ye en çok para kaz.nan komiği 
olan Şarlo, daha ilk gtlodenberl 

ıöı.lil filmlere düşmandır. Hatta 

en son çevirdiği .. Şftbir ıııkları" 
filmi de hu düımanlığıo bir ıa
heaeridir. Şarlo, sinema Ilı tiyat· 
ronun biribirinden ayrı ıeyler 
olduğunu ve ıöz tiyatroya ait 
bulunduğunu ileri ıUrmektedir. 
Şimdi Holivutta yeni bir film 

yapmakta olan Şarlo, ılnema 
muharrirlerinin, bu mevzu tlze

riode yeni suallerine maruı kal• 
mııhr. Şarlo gazetecilere verdiği 
cevapta diyor ki: "Sinemaya ıöz 
giremeı. Sinema ile tiyatroyu 

biribirioden ayırmamı~ lazımdır. 
Ben yeni filmimi de aöuOz ola
rak çeviriyorum. Dnnya yerinden 

oynasa ıözlü film çe virrniyeceğim. 
Sözltı filmin ebedi dU~ıuanayım.11 ................................................................. 
rece kıyafetlerine biJe sirayet 
ettirdiler. GOnıl yıldl& Lilyao 
Harvey, resimde gördOğUnllz ıe
kilde kıymetli kiirlderle -tezyin 
edilmit bir ıec• elbi1eai yaptır· 
mııtır. 

bahıeclillr. 

f 

Kırmızı Saçlı Yıldız 

Klara Bov Başka Filim 
• 

Çevirmek istemiyor 
Bundan Sonra Hayatını Genç Kocasınıı 
Ve Evinin Saadetine Hasredecekmiı 

Hiç fllphe etmeylnls ki Holi
wdun en pla Ye ea ppkıa 
yıldı&ı Klara Bo•dar. Şlhretinl 
parlak kumı11 ıaçları ıeyulnde 
kazanan gOzel Klara reçen ıene 
eYlenmlşU Klaranm bundan eY. 
velki dedikodulu vı binbir mac .. 
ralı bayata malQmdur. 17 yqı~ 
dan itibaren çapkJnlıfa bqLyaa 
kırmızı ıaçla yıldız. ıaioemada 
bDyDk bir ıöhret ıahibl olduktan 
ıonra iıi bOıbtıtiln uıtb ve bu 
yllzden birçok rezaletlere ıebep 
oldu. Nihayet btıtDn bu dediko
duların &nllne geçmek makıadlle 
kendiıinden daha Genç bir 
erkekle eylenen ıtnel Klara, 

bundan ıonra filim çeYirmiyece
ğioi, 6ltlnceye kadar kocaıile 

baıbaıa yaııyacafmı Utn ıtti. 
Fakat Klara ıöıtlnde durmada, 
aradan bir ıt?_ne bile geçmeden 
tekrar beyaz perdeye dandO ve 
yeni filmler çovirmiyı baıladı. 
Klara'nın ıon filmi tamamlanmıı 
ve ılnema aalooları tarafından 

ıatın alınnnıtır. 

Şimdi hayretle 6treaiyorua ki 
KJara Bov tekrar memadan çe
kilmek, fakat bu ıefer ebediyen 
ve tam manalile çekilmek iıtedi· 

iinl ı8ylemektedir. Bir gazeteci
ye bu kararını ifp eden ab.I 
yıldız diyorldı 

.. - Holiwt'un IJretl lıava11 

,Onden gine bozuluyor. Sinema 
çoluk çocuk elinde bir oyuncağa 

dantıyor. Son filml çevirdim. Ar
bk beyaz perdeden ebediyen, 

lltınciye kadar uzak kalacağım. 
Kocamın ve benim aervetimlı 

bizi bayabmıı.ın ıonuna kadar 
idareye kAfidir. lnaan yaıı ilerile• 
dikçe ihtiyarlık gtlııleri gözlerinin 
&ntınde canlanıyor, bu gençlikten 

lıtifade etmek llzımdır. Tabiabn 
ıengin ve rengin kucağında 6mllr 

ıllrmek, Holivodun piı havasını 
teneffllı etmekten dahamı fen ... 

dır? ben ıinemanın her feyindea, 
debdebeıinden, tantanasından va& 

geçtim. Evime, kocaman yanına 

döneceğim. Bundan ıonra haya .. 

tamı, evimin ,. kocamın .saadeti .. 
ne haaredecetun." 

Klaranm bu atsıleri Holivod
da bir dedikodu fırbnasanın kop
maıına 1ebep olmUftur. Şunu de 
ilave edelim kl gftzel )'Ildız hatı

ratını yazmıya başlamqbr. 

Annabella Gülüyor 

Yeni yıldızlardan Anoabella yalnız gUıellijile defiJ, aJDI 

zamanda zarif tebesaftmiie ,ahret kuanmıtlır. Bu güxel kız daima 

ıeo gözllkllr ye daima güler. Annabella'nın buradaki roami onun 

Rene KJer ile en ıon çevirdiii .. 14 haziran" iıimli filmden alanmıştır, 

= 
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ıSON FOSTA) 4• H•nımı.u Mltla 
reııçJuln hlp H •fk ftlerlacl• ea •ıı•lml 4..t 
ortatıd.ır. Afln1fff, doethınnısa .S1li1e.-ı,.. 
aşk tlntleriald Ha tr\te1ııe1• Jlllmlo H ..... 
leyH 1• her ıOakO ıllhında uya baaua1 mek
tupla cnap ff.FW. Hant te,...ı. fUdrlert, ""'* 
erıç1eri bGJilk •lltkllll.rd• brtanyor. 

Dertlerinizi Hanımteqzeg• Yazınız 

a J.sten Gelen Son 
oda Haberleri 

Pariı radyoauı Bu e ne ll:l r nkll elbluler n muhtelif mHI renkle• 
oda ır. Elb s lere iki üç renkli c.ı;.:ı rp' r ba~l nmaktadır. Bu aen• elbl· 

aelerda en ziyade ehemmiyet ver. 4D aokta kollardır. 19!)0 de ullanıl a 
fon kollar ekı riyeti tetldl etmektedir. Bu bolluk b ıan kollann yuka• 

rı ında, baz n ortasında, baı n da yukardan •ılu olmak Ozere aıatıdadır. 
Gece elbiaeler"nde balon kollar kıaa ve Ulldendir. Kollar yar111na kadar 

ıl ıiklerlc •D lcnınekt dir. 
Gece elbia !erinde ltullanılan eldlnn'er dantelden "'"Y• tOldendlr. 

K•laıı elbiseler için eldinnler kadifedcndlr, kürkle aCi,'enmiJtir. 
Mantolarda hemen de yaka yoktur. Yaka 1 rino horoz tQyO r•~mekte 

Y yüz:un yarıaına Grtmektedir. Errnlnden Ud renkli yakalardıı modadır. 
Viyol n, ve tilıdde kıamen nrdır. Bu ktf elbiselerde etek bir parça 
·~: dandır. K uıer lncl veya elrnaala ualennı k ted·r. 1932 933 modası 
için e-ayct orij.nal bir oda denebilir. Bere şapkal rda en çok mOatameJ 
ol nıJır. Bu beı ler k ıket Fbi katların üıerine kadar inmektedir, Bazan 
•t yanda. buan tol yanda uçlar tamamen m ydand•dar. Fötr bereler 
1u rlyeti te1kU atmektedlr. Kadife erde ı-öıe çarpac k kadar çoktur. 

Çocukların Arkadaşları 

Çocuğunuzu bO,Otlltken ıh
ati kadar itina edilecek terbiye 
e ele t vardır. Çocujıın arka• 

dqı hayatında çok bUyOk rol 
yn r. Bunları çocuk intih p eder
ın hiçbir 'ey düşünmez. Bunu 

llnmek annelere dlltcr. 
Çocuk arkadaşlarilc oynarken 

kkat ediniz. Çocuklar mabt
y tlerini hiç nkl maılnr. Bazan 

ü tebit çocuklar vardır. Her 
cdiğini arkad mı kabul etti,.. 
ı k i t~ r. Çocuğunuzun bu fibi 

çocukl<-'rla oynnm ı•na mOaaadı 

•tmeyiniz. Z'r• b8yle hir çocuk 

aizin çocuğunuzun maneviyetini 
ezer. Onu bir köle gibi dain:a 
emirle h reket eden bir kukla 
haline getirir. 

Bazan he! ıey gllcenen ço
cuklar vardır. iki de bir oyunu 
bozar, ırncenir, Bu çocuklar, ıi
zio çocuğunuza da ayni aeciyeyi 
~alarlar. Çocuklara oyunda gü
cenme olmadıt oı, ekıeriyetin 
istediğin~ herkea ka~ule mecbur 
olduğunu anlatmak liizım. Eğer 
çocuğunuz, arkadaıını yoh• geti· 
remiyoraa, ırörDşmesine mani ol
mak lizım. 

Bazan dövücü çocuklar var. 
Bunlar istediklerini yaptıramadı
lar mı. arkada'il rını d&verler. 
Bunlar zalim çocukl rdır. Birinci-
ler gibi çccuiun maneviyetinf 
kırar, korkar. 

Baz n yqlan ıöyJiyen, gi.,.lf iı 
yapmaktan hoılanan çocuklnr var. 
Bunlar çocuğu, hileye, riyakiirh· 
ğa, fena iıler yapmıyn scvkeder. 
Gizli işten %evk almak, çocukta 
fena işler temayfılllne delildir. Ve 
bunlar bir yılan S?ibi teıir ya· 
parlar. Çocukları bu gibi tesir
lerden kurtarmak için mubakk le 
aurette çocuklarınızın arkadaıla· 
rile meıgul olmalısınız. 

--:-ı 
( SOM PGT A 1 luı4u• an ve ~ ı knbt• 

ADIN 
atlkadu edea men\llara w ••1d- fawla 
..._mlyet ..,.ektedir. 

ŞI den .._. lualtada bit defi, Kadua ••r· 
famıs elaca\c " 1Hı Aylada anlar b11l11nacalttır 

GGselTlk ....ı.ıert. .... IMdalal', ~t-· 
•awt terbfyeıl, Hialda aQaefllji, H' lelwl, 
el qlerf ,, saire... 

l I Da telli Elbiseler Tekrar 
Moda Oluyor 

1 - Siyah krep mattan elbiH. 

1
1 · Ne l'em6k Yapsam? 

Wlagtlano• 
}Şarabı 

1 
iri J&pr kh. taıe Jetll may

danozu intihap ediniz. Yapraklan 
fJJiz.lerinden ayırnuL Filizleri içine 
de kalım tar•P ac:ılanır. Şarabı 
yapmak içia 3-4 libre mavdmoz 
4 libr ıek bir galon · au, 1 
dirbe m y , 2 limona ihtiyacı
nız Y rdtr. aydanoZları yanm 
ıaat k ynatınız, çıkanp aoğutu
nuz. bedebu içerisine ıekeri. U
monu dilim dilim illYe diniz. 
Tela r bir aaat kaynabnız. BJr 
fişe içerainde ılık hale ıelinc ye 
kadar bır kınız. Badehu mayaya 
lçeraioe ufalayınız. Yirmi d&t 
aaat ııc k bir yerde bırakınız. 
Badehu bir ıepeUi tifer• döküp 
alb hafta bunun içinde bırakınız. 
Şişeyi telcru aouk bir yere koyup 
aoğutduktan •onra han almaya
cak bir tokilde ıiıeyl bpalayum. 

Erile 
Keki 

Ytıı dirhem nznm, ytız dir
hem teker, yüz dirhem tmsuz 
yag, yirmi be~ dirhem wı. bir 
çorb k şığı beykinğ, yir
mi beı dirhem döğülmiif badem, 
bir çorb kaşığı karışık tarçın, 
karanfil, yirmi beş dirhem aebik 
ıekerlemcd altı yumurta, bir kah· 
ve fincanı pekıimet tozu, bir 
kaşık rom. 

Bu m ddelerl huırladıktan 
ıonra yağ ilo ıekeri bir krem 
gibi aYucunuzJa kabartınıs, yu
murt 1 rı d il vo ederek tekrar 
kabarhmz, yumurtalara evvelA 
kabartıp onra iliive etmek mU
r~ccahtır. Badehu unu, meyvaları, 
bahar tı aırasile itlve ediniz. Yağ
lsnmıf bir kap içerıine dökUnüz. 
Keki furun .almazdan evvel fu. 
runun sıcak olmasına dikkat edi
niL Badehu furuoun hararetini 
azalt nız. Üzeri kızardıktan aonr 
ç karınız. 

Mendil Saşesi 
·---

Mendil ı şelcri timdi ekseri
yetle ketenden yapılmaktadır. 
Resimde ördüğfınUı model uç k 
mavi keten (\zerine, $ nmUşll ve 
koyu ıuıni a~ ışleumişt;r. K(). 
peğın v icu.lü kırmızı, baş 'e 
boynundaki kıvırrtk toyler, koyu 
nıavıdir. Köpegin vücudü ka m 
kordone ile dol!! u işi, tll} lt!rİ 
ıincir, tnylerin kenara feıtondur. 
Ayaklara da ayni iıtendir. Kur• 
deleal kırmızıdır. 

Kollar uzun ortadan balouludur. 
Omuzdan kollara 
kadar geçen dan- \ 
telin altı keailmif
tir. Etler gözük· 
mekt.e dir. 
BlOzun g&ğ
ıil dört ka. 
teli açıl
llllfbr. E
teğin ar
k dan ge
lip kemu 
yazl feaial 
ı&mektedir. 
Bu elbi o içia 
4 metre krep 
d3mat, 80 
1antim dan
teli lhım- "' 
dır. D otelA 90 
untJm gellİllİğİn
de olac kbr. 2 -
BlClzun yukarııında 
dantelden bir em
piyezman yardır. 
KoUar yukardan · 
bufonludur. Omuz. 
lar kilçllk pilileri• 

ağıya bolluk 
vermektedir. E
teğin bnzmeleri 
belde kemer va• 
zifesi görmekte• 
dir. Bu elbbe için 
bir metre geni1-
liğinde kumaştan 

d6rt metre, 75 ıantim de danteli IAzımdır. 3 - Bu elbiıe krep 
tenle dantelftdan yapılmıştır. Elbisenin yukanıında dart kBıeli btr 
empiyczman vardır. Dantel omuzdan bllzmolidir. Kollar bufonludur. 
Koli r doğrudan doğruy brotele dikilmiştir. Eteğin önUnde da bir 
empiyezman Yardır. Bu clbiıe boyu uzun g6 terir. Lilzım olan kumaı 
miktarı: Bir metre genişliğinde krcınysatcnden dört metro umq 50 
ıantim de dantelA. 

Ev Kadını Neler 
Bilmelidir ? 

Elmasları 
Nasıl Temizlemeli ? 

Elmasları temizlemek ıçın ••· 
• la Uzerine aabuo tozu allrünllz. 
Ve yumuşak bir bezle uğuşturu
nuz. Badehu kumun f çeri ine ıo
kuauL Kumdan çıkardıktan son
ra iyice fır9alayımz. Elmaılar 
yeni gibi parıldar. 

Üşüklari Nasıl 
.. 

T•dcwi Etmeli? 
Soğuk algmlıklarmı, asabi 

Gşllmeleri tedavi için hard l ban-
1 yoau yapmalıdır. iki çorba kaşığı 

bardah bir keıık aağuk ıu ile 
eritmeli, bunu iki galon ucak 
ıuyun içerısme kan~tarmalıdır. 

Suyun çok ııcak olmamasına 
dikkat ediniz, akai takdirde ata• 
ba ve vficudıa fazla yorgunluk 
terir. 

* Gece Bu'1ranlarına 
Nasıl ~fani Olmalı 7 

Baz larma geceleri baş si"" 
ları, nykulnr oda lcAbu tar gelir. 
Bunlara ruAni olm k için bir 
miktar sıcak ıOtUn içine yarım 
ka ti: k rbonat dö aud az mik· 
tar karanfil kuyunuuz. Bu alltU 
içiniz, uykunuza v b fınıza U.. 
kau verir. 

* P.ırmağa Sıkışan Yüzükleri 
Nasıl Çıkarmalı? 

Parmağınıza ııkışan yttznta 
çık rmak için ar ıın bir iğne 
YCJ• pamulc reçirinlz. Pamuju 

Genç Kız 
Tuvaletleri 

Genç kızlar için en ziyade 
moda olan kroşe blQzlar, bere 
Ye kaıkoldur. 
Resimde ~Ö!t
terilen ilç par· 
ça bu tuvalet• 
ler için iyi bir 
nU mu nedir. 
Bluzu kemeri 
kırmızı, bede-
ni beyaz, göğsll ve l~ol ar lrırma
zıdır. Bere kırmızı beyazdandır. 
Şahn yukarısı bey z aşağısı kır
mızıdır. 

Garbo'nun Şapkası 
Gr~ta Garbo inenıa artistl~ 

rinio en orijinal giyiocnidir, Bu 
defa Garbo 
tamamen yeni 
bir aaç tuva• 
leti Ti yeni 
bir apka ç&;-
karmııt .r. S 
Jarına kuIJ .... 
rm.n arkasın• 

dan papaa so1ç• 
lan gibi taratmnkl , çocuklnrm 
saçlara gibi kurdelAlarla bağla· 
m ktadır. Şapka ı da tamamen 
İspanyol apaş kadınlar.nın kul
landıklara ,apkadar. 

avucunuıa doğru çekiniz., p mu
ğun diğer ucunu parmağıoızda 
döndürmiyc çalıımız. Badehu 
pamutu tamamen yukarı çekiniz. 
Yoznk yerinden oyuar •• par
ınaktaa dDter. 



Yine kofmu, geliyor, / 1 
Bakin coşmu• ga:lyor; 

T-. İii"im~tçi·- ...... ~-· 
-ı -··-- .............. · ~ 

Hizmetçi alacaklardı. Bey 
ı8yledi: 

- Biz burada iki kişiyiz. 
Fakat işimiz çoktur. Bilmem basa 
çıkabilecek misin? ~ 

Hizmetçi namzedi kendini 
methetti ı 

- Hiç merak etmeyin efen
dim.. Ben köy1üyüm.. Babamm 
birçok hayvanlar. vardı; hepsine 
ben bakardım. 

Sebep 
Ne o ?. Ayaklarını yıkar· 

ken ayakkabılarım çıkırm ·yorsun? 
- Ne yapayım, su çok aoğukl 

Şampiyon 
- Dünya denize dalma .şam· 

piyonu ıu altında kaç dakika 
kalabilir?. 

- Alta dakika!. 
- Benim babam. denizin 

altında tam ıekiı: saat yirmi 
dört dakika kaldı. 

- Desene baban öbUr dlln
Jada denize dalma ıampiyonJuğu 
kaıandı ... 

Tarih Dersinde 
Muallim - Selimi Salis naaıl 

61mllştU? , 
Talebe - Bilmem efendim, 

hastalandığmı bile duymadımr. 

Maymun 
Bir hamm kürkçU dükkAnma 

tirdi: 
- Sizde maymun var mı? 
Bir deri çıkardıJar, ' hanım 

bakmadı •. 
- Canım böyle değil.. Ben 

dlriıini istiyorum. • 
Tezgahtar mağazanın sahibini 

çağırdı: 

- Patron, hanımefendi sizi 
lıliyor •• 

Gayritabii 
Tabi, muharririn romanını 

beğenmedi: 
- Azizhn bu roman çok 

gayritabii başlıyor.. Diyorsunuz 
ki: "AFarhman kap cısı odasında 
oturmuş, o sabah aldığı gazete• 
ıini okuyordu .. ., Bir kere apu
bman kapıcısı gazete okumaz .. 
Okusa b 'le kendi gazetesini 
değil. kiracılardan birinin gaze
tesini okur .. 

Lolcantada 
Garson bu biftek yenile

cek gibi şey değil, bana lokants 
ıahibini çağ. r .. 

- Lllzum yok efendim.. ıiz 
Yiyomedinizse o da yiyemez! •• 

Arabacı gUzall 
Ne de hofmuf, geliyor •• 

Tammak 
- Şu giden adli· 

mı gördün mU ben· 

den borç para fstl· 

yor. Acaba. versem 
' ? mı ... 

- Sakın ha nzl· 
zim, bet para bile 

verme. Kendi a: ni 

soni tanıdığım gibi 

gsyet iyi tarımın. 

Hava 
Doktor lı ıstaaını 

muayene e tti. 

- Sizin için bir 
hava de ğ'o tir meli 
l.!zım gelecek •• 

- Fakat bu bs
nim horvakit yap
tığım ıeyl. 

- Nasıl? .• 

- Musikitinaaımf.. 

Yo-Yo 
Y~yo i ol n ip 

alacaktı. 

- Yetmlt metre· 
den &fağı olmasın!. 

' Dedi; eatıcı t•· 
tırdı. 

- Canım buka· 
dar uzun iple ne· 
rede yo-yo oyna
yaca.keın? •• 

jr-Baştan Çıkarmaymı~'ıı' 
Acıyın bana kızlar, 

Ba~tan çıkarmayınıı ! .. 
Görünce kalbim 11zlar; 

Baştan çıkarmayınız t •• 

Bak ylbüm güıı:el, diye; 

B'r tatlı emel diye, 

Peşim 11ıra gel, diye 

Baştan çıkarmayrnıı r .. 

Kmtarak bükülüpi 

Yüzüme gülüp, güHlp, 

T" kalbime süzülüp 

Baştaa çıkarmayınız 1 •• 

Şaşırdım yine eyvah, 

Ne oldum vallaht billah; 
Yetitir 1abalı ubah 

Baştaa çılcar1na11nız 1 •• 

le mel 

' 

- Beyazıt kule· 
sinin üzerinden a
fıtğı ııarkıtacnğını! .. Bu köf• yaz klf••I, f\I kilf• klf kö•••I 

- Sizi bu keder çok aevdl· 
ilm bir zamanda benden •J· 
rılmak mı istiyorsunuz ? •• 

Coşkun Maniler 
Ezelden aeuerlyim, 

Aşk elinin piriyim; 

Var bana esir oldu. 

Ben aıkm eıirlyiın 1., 

Geıip dolattım geldim, 
Yine doiaştım geldim, 

Ben 1ariml g8rmlye, 

Dat tepe •tbm aeldlmt 

Aman aman veririm, 

Dilnyaya ıan veririm, 

Var ban• Jar olur1a, 
Yolunda ean veririm f .. 

Neler 7apardı gönül, 

Gara• kapardı gönül; 
Allabı bilmeseydi, 

Ona tapardı 16nOI f •• 

HulOal - Zarar yok b•f dakika 
daha kallrım ı.. l,_, ____________ .J~ 

Her taraf kadın dolsa; 

GOzell aeçlllr mi 1 •. 

Termometre 
H. Bey odasının 

divanna bir ~rmo
metre aamııtı. N. 
Bey baktı .. 

- Olur fey değil 
termometre altmı9 
dereceyi göe te ri· 
yor. 

M. Bey göldil .. 

- Olabilir, ben 
o t er ın o m e t re yi 

\ Tahranda almııtım .. 

Acaba Kim? 
Bir dostumla 

beraber Beyoğl un· 

da. yllrUyorduk, 
dostum bir kadına 
dikkatli dikkatli 
baktı, ııorduru: 

- Tanıyor mu
ıun? 

Hayır! ... 

- Öyleyse ne

ye bakıyonun? 

- Merak ettim 

de, arkasında• ka
nının mantosu, ba· 

ıında kızımın 9ap· 

kası, ayaklarında 

da baldmmın 90~ 

ıonlan var. 

- Acaba kim 
olabilir. 

- Tanıdım, ta· 
nıdım, bizim biz· 

metçi. 

-,,. 

- Nerede oturursunuz? •• 

- Şurada, burada r • 
- Desenize komfuyuz ı .. 

il Nekadar da çok al•a: 
Bırakıp geçil r mi·? 

Yold.. arkadaşım Suphiye 
rasgeldim. Gayet iyi giyinmlf 
olmasına rağmen çorapları dnş
mtiş, kat kat olmuş. göze çirkin 
gözüküyordu. Kendisini ikaz 
ettim. 

Suphi galiba jartier akma• 
.mışsın.. 

Saphi bir şeyi hatırlamış gibi 
sevindi: 

- Evet karım, kendisine bir 
ıutiyen almamı tenbih etmi~tL 
Çoraplarımı bu halde g6rllnco 
aklıma gelsin diyo jartier tak• 
madım!.. • 

Daha Fenası 
Amir memura darıldı .• 
- Siz saat beı olur olmaı 

elinizden itinizi b rakıp dairedr
dışarı f ırlıyormuşsunuz •• 

Memur itiraz etti: 
- Elimden işi bırakıp gitti• 

ğim hiç vaki değil efendim. On 
dakika evvelden hazırlanmaya 
baılarım. 

Nerede 
Muallim talebeye ıordu: 
- Anupa Rusyasile, Asya 

Ruıyasım biribirinden ayıran 
dağlar neredir? .. 

- Rusyada efendimi ... 

' Zarar Yok 
Hanımefendi kocaman bir Y&• 

liıle kompartimana girdi. Valizi 
portbagaja yerleştirirken kompa"" 
timanda bulunanlardan biri itJ• 
raz etti. 

- Hanımefendl valizi oraya 
koymasanız, başıma dütmek ihti• 
mali var. 

Zararı yok beyefendi, 
içinde kmlacak bir ıey yoktur. 

Şapka 
Kara koca arasında : 
- On şapka birden istiyorsun 

ıaşırdın mı ? 
- Şimdi lif söylemenin al• 

rası nıı?. Zaten kafam yerinde 

değil 1.. 
- Öyle ise bir tek şapkaya 

bile ihtiyacın yok !.. 

Medih 
Mağazada kuma~ı methedl· 

yorlardı: 
- Bu aon modadır, daha 

getirteli bir hafta bile olmadı. 
- Acaba rengi aolm • mı? 
- imkan var mı efendim •• 

Üç aydır camekanda, güneşin 
alnında duruyor, hiç bir ıoy 
olmadi •• 
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1 DielomatlaraHükmeden GizliKuvv~~ 

Amanullah Han Taç Ve 
ıT ahtından ~asıl Düştü? 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

ay sonra tekrar döndü. Avrupa'ya 
kadar giderek kısa bir seyahat 
yaptığım söylüyordu. Sonrn Delhi
ye gitti. Bir müddet orada kaldı. 

j 

Onu Devirmek İstiyorlar, Muvaffak Olamıyorlard\ 

Binbaıı koks Delhi de iken 
bir ara Hindistana gelen 'lngiliz 
kabineıi ede.Anından bir %at 
şerefine parlak bir reom ı kabul 
tertip edilmişti. Bu rasimeye 
Binbaşı Ko sda davetli olarak 
iştirak etll. Bir köşeye çekilen 
zabitler, nralarında, umumi a hval· 
den, Hint-Efgan münascbatından 
bah&ediyorlardı. Bir .:ıra, mevzu 

~anp bir teaadüftUr ki Beçe - Saki 

lran!ı Ali Can ile teşriki mesai 
ettigi zaman binbaşı Koks yine 
Peşaver'den gaybubet etmiı bu
lunuyordu. Hareketinden evvel 
yine birtakım gayri tabii araz 
göstermif, ieceleri uyuyamadı
ğını, gözilne birtakım cinler 
göründüğUnU iddia etmiş, Lon· 
dra 'da istirahat etmek üzere 
izın l mıştı. 

Mulıarrirl lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-21 ı-

Haydi, sür. 
Emrini vererek oradan uzak

laştı. Maamafih, bu mesele bura
da kalmadı. D erhal saray a aksetti. 
İki tarafın ş ikayeti dinlendi. Yi
ne ikı lahılm bir ibirine tarziye 
vermesile neticelendi. 

* Ali Şamil Paşa ilk zamanlarda 
Ü kUdarda ( Karhk bayırı ) nda 
oturuyordu. Bir yaz gllnU sabah· 
leyin butUn aile ce bahçede top
lannuflar, kahvaltı ediyorlardı. 
Kadınlardan birinin göıfi, yaıun· 

daki komşunun duvarına m,u : 
- A.. Orada erkekler var .. 

Bize bakıyorlar. 

Dedi. Ali Şamil Pı. birdenbire 
fırladı. DöndU, baktı. Fakat 
duvardan gözetliyenler, derhal 
aaklanmı~lardı. Ali Şamil Paşa 
derhal kırbacını kavradı. Kom· 
funun kapısına dayandı. Bu 
komşu, alelAde bir adam değildi. 
(Şerif) lerden ve (Mekke Emfri)
nin yeğenlerinden biri idi. O 
devirde, ( Şerif ) lere büyUk bir 
kudsiyet atfedilmeaine, gerek 
1aray ve gerek halkça bUyUk bir 
nıllmtaziyet mevkii verilmesine 
rağmen Ali Şamil, blltUn bu ev 
halkını mükemmel bir kırbaçtan 
aeçirdi. 

Hadise derhal ıaraya ak1etti. 
Birçokları Şamil Paşanın behe
mehal tecziye edileceğini bekler· 
)erken, bilAkis bu meaele de 
slikiıt ile geçiştirildi. 

* O devirde (Antalya Mutaaar· 
rıfı ) olan Hüseyin Avni Pata, 
Ali Şamil Paşanın biraderi idi .. 
Bir gün Hüseyin Avni Paıadan, 
Ali Şamil Paşaya föyle bir tel· 
graf ~eldi: 

(Antalya eşrafından ve erbabı 
f csattan Ömer Efendi, Lüit va· 

puruna rakiben lstanbula :hareket 
etmiştir. Nezdinde birçok evrakı 
nrnzırra vardır. Merkumun derhal 
tevkifi ve üzerinin taharrisi ile 
evrakı muzırrenin zahire ihracı 
ve muktezasının ifası mlltemen· 
nadır.] 

Şamil Pa,a, telgrafı lSnUne 
koydu. Sakalını eline aldı. Dll
ıünmiye başladı. Bu, gayet mühim 
ve nazik bir mesele idi. Acaba 
kırbacı eline alarak yolcu aalo
nuna kadar bizzat gitmek mi, 
yoksa birini göndermek mi la
zımgeliyordu?.. Nihayet kararım 
verdi. Yaverlerinden, topçu yllz· 
başısı Konyalı İbrahim Beyi is
tedi. Ve, İbrahim B. gelince de 
f u emri verdi: 

- fbrah im Efendi, kurban .. 
Bizim birader ters bir halt etmiş .. 
Şöyle bir tf•lgraf çekmiı ... Vapu· 
run ne zaman gelecegini ıor, 

öğren... Yanma bizim ( kanun ) 
lardan birkaç kişi al.. Git te, 
şu herifin İcdlJına bak. 

İbrahim Bey, telgrafı notetti. 
Vapurun gelmeıini bekledi. Va-

pur gelince yolcu salonuna gitti. 
( Antalya eşrafından Ömer Ef. ) 
ulona girer airmeı derdest ede
rek salonun bir köşesine çekti. 
Kulağına eğilerek uıulcacak: 

- Aman birader.. Hemşeri· 
yiz.. Şayet üzerinde evrak filAn 
varsa haber verde ona iHre mu· 
amele edeyim. 

Dedi. 
Bu sualden, Ömer Efendinin 

tUyleri Urpermekle beraber çar· 
çabuk kendini toplayarak cevap 
Yerdi: 

- Hemşerim, ara... Her ta· 
rafımı ara... Hatta istersen, kar
nımı yar, içine bak .. 

Ben, öyle evraktan, mevraktan 
anlayan adam değilim. 

- 1atanbula niye geldin? .• 
- Haa.. Doğrusunu söyliye· 

yim .. Mutasarrıf Avni Paşa ilo 
aramız fena halde açıldı. Dahiliye 
Nazırana ve:sarayda tanıdığım bazı 
zevata onu ıikiyet için geldim. 

Bu cevaplar Uzerine İbrahim 
müsterih olarak Ömer Efendinin 
her tarafını ve bfltOn enalarını 
inceden inceye teharri etti. Tabir. 
ihbar olunan evrak zuhur etme• 
miıti. Neticeyi Ali Şamil Paşaya 
bildirdi ve yapılacak muamemele 
hakkında talimat istedi. Şamil 
Paıadan derhal cevap geldi: 

- Herifi serbest bırakın. 
Kendisi de kışlaya gelsin. 

lbrahim Bey, sliratle Selimiye 

RICHARO TAUBER 
· BİR AŞK 

NAGMESİNDE 
TOSKA 

Operasını tagannl ve tema 1 ediyor. 

Yakında MAJİK'te 

kışlasına avdet etti. Kumandanın 
huzuruna çıktı. Şifahen de iza· 
hat verdi. Şamil Paşa, gl\lllmıe
dikten sonra: 

- O Antl\lya'lı .. ıen de Kon· 
yalı... Böyle bir evrak olsayd: da, 
ıUphesiı meydana çıkmar.dı ... Za
ten ben de bunu tahn1in ettiğim 
için ıeni göndermiştim ... Vallahi, 
sana doğrusunu söyliyeyim mi 
kurban... Ben c telğrafa inanma· 
mııtım. Fakat ne yapayım? .. Kal
dırıp atsam olmaz.. olabilir ki 
bir müzevir haber alır da, bizim 

baıımız da belaya gfreı .• onun için 
herifi bir:ıı ııkııtırmak lazımcf ı. 

( Ar!<uı vıu) 

Vecihi Bey Mekte
bini Genişletiyor 

Ba~tarnfı 1 in ci t>tıyr dıı 

Uzere bir de ihzari şubes> vardır. 
Uçuf tatbikatile uğraıan bu ıube 
çok rağbet görmektedir. 

Öğrendiğimize göre hUkQmet 
Vecihi Beye (Gorolon 27) tipinde 
bir mektep tayyaresi hediye et
miıtir. Bu tayyare :ıılol yetiıtir-
mek hususunda çoLc fayd•lı ol· 
maktadır. Esasen memlelcetimizde 
yetiıen pilotlar ekseriye'1e ilk 
uçuşlarına bu tayyarelerde yap· 
mışlardır. Vecihi Bey yeni tayya· 
reler yapmıya kaur vermiıtir. 
Bu tayyareleri vOcuda aetirinceye 
kadar uçuş talimlerinde hllkôme· 
ltn hediye ettii\ tayyareden iıti
f ade edecektir. 

c===-----:=======--
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"'""" Bui~t!~~ndan ASRI SİNEMADA 
Gü&el ve sevimli LUPE VELEZ ile muhrik ıcl'li LAWRENCE TİBBETT 

ADALAR ŞARKISI 
ıı.ıfycdid fılminde RUMBA'yı taganni ediyorlar. 

t' lı hM Lır ııııısik i, ı r Lk meuı l ('kotler. ; a rap, kadııı lnr ' , t 11 Jl.1htr 
fıaveteıı : Sahnede rıı. $hur ANİTA ve FRED SPRING tr' o"ı •anfından 

eksantrik ııum rc•hr. 

-. M A j I K'T E 
BÜ'l ÜN IST ANBUL GÖRMEK iSTiYOR. 

MEKTEPLİ KIZLAR 
en sinema hAdisesi : 

Efgan kıralının yalonda Avrupa'ya 
yapacağı seyahate temas etti. 

Karaim, .. Londra'da parlak bir 
surette kabul edileceğini iddia 
edenler vardı. O vakte kadar 
söze karışmadan dinleyen Koka 
birdenbire atıldı. Öyle şeyler 
söyledi ki dinleyenleri hayrete 
düıürdU. Çüukll bu baait binbaşı, 
har:ct ıiyaıet bahsinde, yanlıı 

olması muhakkak nddadi!nıek 
Uıim gelen iddialarda bulunuyor. 
ve meseI4 Amanullah Hanın mev
kiiııi eağlam görmediğini ıöyliyor
du. ÇUnkll bütün Efganistan 'da 
k :rala kartı aleyhdar bir cercya· 
nın baı gösterdiğini iddia ediyor, 
ıaysnı hayret bir vakıa olarak 
~ a)ıri memnun kimselerin elinde 
mUhim para ve ailAh görUldUğll· 
nU ileri ıllrilyordu. 

Binbaşı Kokı iddias ı nı oka-
dar ileri! g6türd0 ki Kıralın 
aeyahatı esnasında mühim bir 
iayanın patlak vermesi ihtima· 
linden bahıetı i. 

Zabitin bu ıöılerinl dinley~rn 
hlil,ümet erk•ıu bile, bu j'Uip 
muhakeme karııamda ıölUmıe
mekten nefiılerinl meonedeme· 
diler. Bu ıuretle blr defa daha 
anııldı kl resmi zeyabn alenen 
aöylediklerl fikirlerle hakikatlerin 
teıahilrO, lniiltere denilen mem• 
lekette batka baıka ıeylerdir. 

* Herkesin malumudur ki Efga· 
nist• ı iayımı, Kıral Amanullah Ha
nın hemen bUtUn Avrupa merkez
lerini gezerek parlak bir ıurelte 
kabul edildiği zaman patlak ver· 
mişti. Hükumet kuvvetlerine kartı 
vuku bulan iıyamn elebaııaı, ce· 
ıur, fakat harp fenninden anla· 
mıyan Beçe-Saki iılmli bir aerker
de idi. 

Fakat yanında erkAuı harbi
ye reisi vazifeaini gören bir acem 
varm ki herkes ona Ali can 
diyordu. Fevkalide cesaret ve 
dinCiarlıit ile bütun aaileriıı mu
habbet ve hOrmetiııi kazanmıştı. 
Muharebeierde az zayiat vermek 
için askerI.!rİ tayin ve mevzilere 
yerleştirme~.: hususunda bUyUk 
bir isabet g1)steriyordu. Bu lran· 
lı serkerdeya dikkatJa bakıldığı 

zaman, bununla f 11giliz ordusu 
zabitlerinden binbafı Koks iıimli 
şahsın arasında fevkallde bir 
benıeyiı l?i)rmemek mUmkün 
değildi. Maamafih bu cihetin 
ozaman için hiçbir ehemmiyeti 
yoktu. ÇUnkll hiçbir Efganh 
böyle Lir adamın mevcudiyetin· 
den bile haberdar değildi. Fakat 

büylik 

yapılan ilk muazzam TOR 1( Ç E film: 

BİR MİL ET UY ANIYOR 
Rejisörü: ERTUGRUL MUHSiN - Muhariri: NiZAMETTiN NAZiF 

Buguıı E HAMRA ve MELEK Sinemalarında 

Binbaşı Kok 'un tam bir ben· 
zeri olan A li Can, Efganlılar 
için bile esrarengiz bir adamdı. 
Asi Efg an kuvvetlerinin sil h ve 
ce phaneleri ttıkenmiye buıladığı 
zaman ne yapıp yapıp sil~h ve 
cephane yaratıyordu. Bu i >anın 
netice i malumdur. H üktimet 
kuvvetleri mağlüp oldular ve 
Ali Can mühim bir para vere-
rek son mukavemet merkezini 
de yıkıp atb. Çünkü bazı k bile 
reisleri Amanullahın aleyhinde 
hareket etmek için para iıtemiı
lerdi. 

Asi kuvvetler nihayet Klbile 
girerek Kıral Amanullah Ham 
firar etmiye mecbur udince, bu 
hareketinin maddt ve manevt ruhu 
mesabeainde bulunan Ali Can. 
Bcçe • Saki tarafından aratılmıya 
başlandı. Çünkü ona, bu umulmaz 
muvaffakiyetl temin eden o idi. 
Hatta Ali Cani Efgan Harbil'e 
Naıırı ilan eden Kıral fermanı bilt 
imza edilmlıti. Fakat yeni Harbiye 
Nazıımı hiçbir tarafta bulmak 
mUrukUn olmadı. AH Can, arka· 
sanda en ufak bir iz bile birak
madcın ortadan kaybolmuıtu. 

* Peıaver lnailiz kıtaatı aerta• 
bibi, bir iece yatağından kaldı· 

rıldı ve aleJicele Binbaıı Kokı'ın 
evine götOrllldU. Sertabip ile be
rab.,r hldiaeden haberdar olan 
diğGr .zabitler de hayrete dnırn· 
ler. ÇtınkU hiç kimse Bioba11 
Koka'in Pıavere döndUğlinll iılt-
memiıti. Sertabip, Binbaııyı mu· 
ayene ettiti zaman kolunda iki 
kurıun yarasile baıında milthiı 
bir kılıç darbeıi eseri gördli. 
Ayni zamanda Binbaıı kuvvtli bir 
hummanın ateıi içinde yanıyordu. 
Binbaşı Kokı bu yaraları bir kaza 
neticesi olarak avda aldığını iddia 
ediyordu. 

Fakat Sertabip bu fikirde de· 
ğildi. MUnakaşa uzadı, fakat Ko
ka'ın ısrarile meıele yatııbrıldı. 
Bir müddet sonra bir İngiliz ga
zetecisi, Efgan iıyanında Binbatı 
Koks'ın Bazı karanlık roller oy
namış olınası ihtimalinden bahsetti. 
li matbuata yayıldı, bir diğeri, 
Binbaşı Koks'rn meşhur taçıız 
Arap Karala Lavrens'ten baıka 
birisi olmadığıDl ileri aUrdU. Bu 
neşriyat fU neticeyi verdi: 

Londra Harbiye Nezaretinin 
emrile Binbaıı Kokı aakerlikten 
tardolundu ve sllt d6kmUş kedi 
gibi Hindistandan bir vapura at· 
hyarak Londraya döndO. Fakat 
onu Londra rıhtımında bekliyen 
hususi lüka otomobilin markası 
bir Rollı-Royce'du ve bu otomo
bilin kapıları üzerindeki plAkalar 
da ise şu iki reımi ve yalnız 
mümtaz ıevat için kullanılan harf· 
ler göze çarpıyordu: 

(B. B.) - Buyuk Beritanya. 

- SON -

Hint f stiklal 
"\ 

Hareketi 
Ve 

İng iliz Entelicens Servisi 

Yazan: Berndorf 

- Yarın -_______________ _) 
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Ruslar İzmirden 
Mubayaaga 
Başladılar 

İzmir ( Hususi) - Ruslar diln· 
den itibare n r iyas mı!d n mUba
yanta başl, m ·şlardır. Rusların mü· 
bayaata bi fiil geçmeleri piyasa· 
da büyük bir te'sir yapnuşhr. 
Ruslar ilk parti olarak 65000 ki· 
lo uzüm, 275000 kilo incir ve 
250 ton valeksi satın almıtlardır. 

Rusların muamele yaptıklara 
fiatlar mutedildir. Kendileri ay• 
raca ihracat beyannamelerinden 
de istifade edeceklerdir. 

ilk parti mal bu sabah Çiçe· 
rin vapuruna tahmil edilmiştir. 
MUbayaab bugün devam edile· 
celctir. - Adııan 

Bahailik 
Antepte d Maznunlar Tek

rar Tevkif Edildiler 
Gazi Antep (Hususi) - Bu· 

rada Bahai tarikatına men~up olup 
ta gayri evkuf olarak muhake· 
melerine karar verilen vo tabliye 
edilen meznunlar dtin tekrar tev· 

· kif edildıler. 
Mazuunlar ıo kişidir. Bu ta• 

rikn tm bu civarda alakadarları· 
nın çok olduğu anlaşılmaktadır. 
Maznun rm t e krar tevkifi de vazi· 
yetin ehemmiye ini anlatmaktadır. 
Maznunların muhakemesinin Ada· 
na'<IR yapılacnğı zannedilmektedir. 

Ölü Başına Bir 
Lira Verilmezse .. 

GUlhane hastanesinde ölen 
hastaların cesetleri ötedenberi 
Topkapı mezrarlığıoa gömülüyor• 
du. Bu meAar.ığın tapulu sahipleri 
bulunduğu için son zamanlarda 
hastane ile mezarcılar arasında 
bir ihtilaf çıkm:şhr. Hastane her 
ölU baş na şimdiye kadar mezar• 
cılara (50) kuruş \' eriyordu. Me· 
ıarcılar bunun az olduğunu ve 
mezarlıklar tarifesine köre ölll 
başına bir lira verilmesini istemiı· 
ler verilmediğ\ t, kdirde gömdilr• 
mlyeceklerioi söylemişlerdir. Bu· 
nun üz r ne GUlhane haıtaneıi 
Belediye mezarlıklar mildürlliğüne 
müracaat ederek bu ihtilafın hal
lini iıtemiştir. Belediye hastaneye 

( edikulc'de Kazl ıçeşme mezarlığını 
iÖstermiştir. Hutane buraya ölü· 
lerini meccanen defnedcbilecektir. 

inhisar MUdUrlOğU Kamyon • 
Ah yor 

lnhlsarlar umum mi\dilrlilğU 
dôrt ve ikiıer tonlu!< yeni kam· 
yontar almıya karar vermiştir. 

Bir Gazino Davası • 
ıJerviş zade. lbr him Beyin 

idaresindeki Mulenruj gnzinosun· 
da çal şan Seyy:m Han ım bir glln 
gazinoyu bırakarak Ziver Beyin 
idaresindeki Kliçl\k Çiftlik Par· 
kana gitmiştir. 

Bir glln Hüseyin Pehlivan 
iımin e birisi Seyyan Hanımı 
yaralamış ve Ziver Beyi de tehdit 
etmiştir. Ziver Bey ve Seyyan 
Hanım hem Hüseyin Pehlivan 
aleyhine ve hetı1 de teşvik ettiği 
için İbrahim Bey aleyhine dava 
açmıştır. Davaya 12 kl\nunuevvel· 
de üçüncü ceza mahkemesinde 
bakılacaktır. 

Tayyare Seferleri 
An!<ara, 8 (Husuı;i) - Tayya· 

re postalara 'yapılması için yeni 
bir kanun projesi haıtrlanmakta
dır. Seferler bu kanun Çlktıktau 
aonra baıLyacaktır. 

SON POSTA 

r -, 
l_S_o_ıı_R_o_s_ıa_n_ı_n_R_e_s_i_m_l_i_M_a_k_a_l_e_s_i __ a __ H_e9_e_ca_n_a __ I 

1111//1) 

1 - Çocultlora dikkat ediniz. Söı. 
:ıı.Öylcrhen bütün benliklerini aöı.lerf· 
nin arkas ına koyar ve heyecanla 

konuşurlar. Bir it yaP.arken, ayni 
tiddet ve heyecanı göıterirler. Ço· 
cuk heyecanıız iş yapamaz. 

• 

2 - insan yaılnnınca heyecan• 
!arını kontrol ve zaptetmenin sırrını 
öğrenir. Sülcunet gösterecek yerler· 
de ıükünet, heyecan göıterecek ye,... 
lede hey.can rö tcrir. 

3 - Klmtl adam heyecanlarına 
hlkim olan adamdır. Fakat heyecan 
aız adam da c.nsa:ı adamdır.Heyecanı 
kontrol etmek demek, onu aldOrmek 
demek detildir. 

SON 1FLGRAJ? HABERLERİ 
BiZ MISIRDAKi KAPlTOLASYONDAN NiYE İSTiFADE ETMiYORUZ? 

Mısır otas nın Cevabı 

Mesele Fırka Grupunda nfial Ve Asa
biyet Tevlit Etti Cevap Bugün Bildirildi 

Ankara, 8 ( Hususi ) - Mısır notas na verilmek devletler gibi, istifadeye teşebbOı bile edilınemiıtir. 
Uzcre hazırlanan cevabi nota metninin dün Fırka Bu alicenap harekete karf1 Tfirk ticaretine, mil• 
Grupunda müzakeresi çok heyecanlı olmmıtur. Mu- nasebatma karşı Mıs.rda devam eden ıiıtematik 
zakere esnas.nda sabık Adliye Vekili Mahmut Eaat tahrikat politikasının tnsfiye edilmesi günll gelmiş-
Bey söz almış, Mısırdaki neıriynta şiddetle hDcum tir, hattA geçmiştir kannati umumidir. -
etmiş, aslı astara olmıyan bir meseleye büy\\k Ga- Ankara 7 ( A.A ) - C. H. F grupunun buglla 
zinin yt\k. ek adının karıştırılmasırıa Türk milletinin öğleden sonra Afyon Meb'uıu AH Beyin riya etin• 
asla tabammUlli olmadığanı söylcmiıtir. de vukubulan içtimamda Hariciye Vekili Doktor 

Mahmut Esat Hey Gazinin yüksek edmm ve Tevfik ROıtU Bey Mısır hUkümetinin notaıındao 
şefliginin bir vatan ve bir milletin ve yalnız bugiln· ve hükumetin tasavvur ettiği cevaptan fırkaya 
kti nesillerin değil, gelecek nesillerin de malt ol· malümat ve tafsi1At vermiılir. 
duğunu tebarUz ettirmiştir. Hariciye Vekilinden sonra Mahmut Eaat B. 161 

Mısır notasına verilecek cevabın metni fırka ı:ılarak meseleyi gerek hukuku düvel ve gerek in• 
grupunda ittifakla tasvip edilmiştir. Cevabi nota kılAp noktai nazarından teşrih vo iki milletin ıa-
bugüo po ta ile Kahire ma lahatgü:ıarlığımııa bil· mimt hissiyatının iç yllz.Une temas etmi~, mevzuun 
dirilecektir. bazı Mısır matbuatı ve mahafili tarafından bu hale 

Mııır notası ve Mısır matbuatının ıistematik getirilmeıine karşı şiddetli teessUr ve infial (l'Öster-
ne,riyah Aukara'da derin bir asabiyet havası miı ve mllkerreren alkıılanmışhr. Bundan sonra 
uyandırm şhr. Kocaeli meb'usu SalAbattin Beyin, hiild~metin ha· 

Türkiye tarafından yllksek, inkilapcı zihniyeti reketini tasvip eden takriri reye konarak milttefi-
eseri olarak M11ırdaki kapitUlnıiyonlardan, diğer kan kabul olunmuıtur. 

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

Karaca beyde 
Yeni Bir Şeker Fabrikası 

Kuruluyor 
Karacabey ( Husus1) - Çe

koslovakyanın Ersnc BrUnner 
mllessese i tarafından burada bir 
şeker fabrikası tesis edilmesine 
lktısıtt V ckaleti.nce mUsaade 
edilmiştir. 

Yakında Ankarada mukavele 
imzalanacak \.'e f _brika kurula· 
ı;akt ı r. Köyii\ler fabrikanm ku
rulacağ nd.tıı haberdar edilmiş· 
ler ve , ancar ıeriyatınn ha1la· 
ınışlo,.dır. 

Tohumu 
Ank..ıra, 1 - Adauuda yeni 

lesi~ edilecek olan pamuk çiftliği 
için Amerikaya pamuk tohumu 

j _ısınarlanı~uştır_. __ 

!Bir Alman 
ı Mali Grupu 
Teklif Yapıyor 

Ankara 8 (HuıusJ)- Alman· 
yanın en )·Uksek banka Ye ıınat 
mOesseselerini temsil eden bir 
grup Ankaraya gelmiştir. Bu 
grupun lıiikümete mUhim baxı 
teklifler yapacağı, bilhassa Sı· 
vas·Erıurum şimendiferinin inşa· 
sına talip olacağı anlaş lnuştır. iL,-· ______ _. 

Türkçe Ezan 
lımir, 7 (Hususl) - fzmir mü· 

czıinleri Türkçe ezan meşklerine 
başl•mışlardar. 

ı r 
1 lSTER İNAN, İSTER 

Grup Müzakereleri 
Fuhşun Tahdidi için -

Tetkikat Yapılacak 
Ankara, 8 (Hususi) - Fırka 

ırupu içtimalarıoa ve müzakere• 
lerine devam etmektedir. DUnkO 
içtimada dahili i,ler arasında fuh· 
ıun nıen'i talimatnameıi de ko
nuşuldu. Dahiliye Vekili Bey b~ 
nun bir teknik meselesi olduğunu 
ılSyliyerek evveli doktorların ve 
içtimaiyatçıların fikirlerini ıor• 

mayı muvafık gördüiDnll sayledl. 
DUşkUn kadınlaran namuslu ma· 
balleler arasına dağılmalarını men 
için tetkikat yapılacaktır. Sarhoı· 
luk yUzUnden kaıaya ıebebiyet 
vere!l ıoförlcr hakkında inzibati 
tedbirler alınması kararlaşmı,tır. 

iNANMA! 
Gl'lZeltluin verdiğ i ınalüınata gör• Veromle MOca· 

dele Cemiyeti mekteplerde bazı proparandnlar yap· 
nıak ıçin liıımrelen rnakamata müracaat etmittir. 
Mekteplerde -veremle mücadele usulJeri, hıfıın1hha 
kaidrlcri hakkında f ikirler .,.ren tema:ller glJster:l· 
m .. i temin edilecektir. Bundan batka tlnemalan bulu-

Veremin en büyük ubebi açlık ve gıdaaııhktır. 

nan mekteplerde veremle mOcadeleJ• ait filimler 
•öaterılecektlr. Cemiyetin ır•nçlik tt:ılı.ilAtı bu huıuıtı 
talebe arasında koferanılar da tertip edecektir. 

Yine Veremle Mücadele Cemiyeti buırün fatanbul 
mekteplerinde 10 bin ÇOCUfUll fıduıa ve aç oldutunu 
kabııJ etmektedir. Şu halde gaduıı , .• aç çocuklara 
propaganda yapacaaına. bu propaaallda paraıile on· 
ların karınlarını doyurma•• daha dotru olmaz mı? 

Onun için blı. bu proparandanın yerind,. olm• dt· 
tına lnanıyorur. Sen dı yerinde oldtunı: 

JSTER /NAN. lSTER iNANMA! 

r------------------~ 
Söziin Kısası 

Nereye Gidiyoruz? 

Ne Olacrığız? 

·s--------- N. S. 

Kafataslarındaki dokuz yllz 
gram beyni, hemcinslerinin on· 
sux payedarlığına çareler aramak 
uğrunda )'ı p ratao doktorlpr, y.a• 
km gUnlerde yaman mucizeler 
yaratmıya ba,ladılar. 

Daha dumana tUten son ha
vadis: Kedileri kaplanlaşhrmanın 
da yolunu aydınlatmışlar. Fakat 
bulduklan çare yalnız dört ayakh 
kedileri kaplanlaıtıracaksa biz· 
lere yarar tarafı yok demektir. 

Bundan az evvel kulağıma 

baıka bir haber çalmmışb: 
Doktorlar hayab ebedileıtirme
niıı çaresini de bulabiJmiıler. 
Fakat bu; hem ne yauk ki, hem 
de çok şllkllr ki daha kaflyyet 
peyda etmiş bir keşif değil. 

Eğer hakikaten bir aun'I kalp 
bulunurıa, yahut, icap ettiği anda 
göğlls kaburgalarının altına cilllı. 
vcı çelik kadar tağlam, yapma bir 
ciğer yerleıtirebilmek imklnı bu
lunursa, eskimiş böbrekler yenı. 
leıtirilebilir, yıpranmq ehemmı. 
yetil damarlar bile icabında. it-
kembecilerin yanıbaşlarmda açı• 
lacak damarcılardan alınabilecek 
hiç kullanmrmışlarıyla tırampa 
edilebilecek olur a dOnya bir 
hayli degişecek. 

Benden evvel, o takdirde uı 
biçim garibelerle burun buruna 
gelebileceğimizi yazmak uğurun
da hayalpereıt kalemlerin kur
şunları epey tilkeomiıti. Beı:ı fe(c.. 
rarlıyacak değilim. Son haf tar
da lanet olaaı kalp ektelerin. 
ciğer illetlerinin; ecelin dönU 
yollarına ıllrUkleyip gBtUrdil& ... 
değerlerine 6lçll biçilmez vllcut• 
ları gözlerim nemlenerek hatırlı• 
yorum da diyorum ki: 

- Ah, ıu iı olmuı olsaych 
da, ıu zeyata birer taze kalp, 
yepyeni birer ciğer takışbnp 
nerelerinde ne ekıikler varıa 
tamamlıyabilaeydik ne olurdu? ••• 

Fak at ben bu keşfe bir de 
dUrbUnlln kapkara tarafiJe bak• 
mak ihtiyacını duyuyorum 1 

Şu hudutlanna sığamayan mil
letlerle dolu dllnyada eğer ölllme 
çare bulunursa, insanlar bir ta• 
raftan mlltemadiyen doğar ve 
hiç ekıilmek bilmezse ıonu ne 
olur? 

Bana öyle geliyor ki, din 
kitaplarının kıyamet diye yazdıAı 
dünyanın ıon mahşeri bu keJ=' 
ten en f ula yfiz sene sr 
mutlaka kopacaktır. 

Şu yuvarlağm btlinmiyeı 
rafı kalmadı. • 

1940 veya 1950 seneleri 
bir ikinci Kriıtof Kolombun 
altıncı kıt'a keıfedebileceğı 
kimıenin l\midi yok. DUnya yi 
bu genit bilinen dar ve köı 
dllnya olacak Ye sığııamıyaca. 
intanlar biribirlerlni yiyecekler. 

SözUn kısası : ölnm kadu 
&lUme çare bulunması da mOhlik 
ve mUthi~ bir felakettir. 

T roçkinin Gelişi 
Marsilya'da Bir Hadiseye 

Sebep Oldu 
Manilya, 7 { A. A. ) - Troçki 

Marsilya limanında Campidoglio 
vapuruna bindikten sonra bu 
geminin lstanbul'a ancak ( 14 ) 
günde varacağını liğrenince ka· 
raya çıkmak iatemiıtir. 

Troçki, hl\kftmet memurlarını 
kendisini bir tuzağa dllşllrmekle 
ittibam ettiğinden bu yüzden 
bilha11a şiddetli bir hAdise ol· 
muştur. 

İcra Kanunu 
Ankara 1 ( Huıuıt )- - Ad

liye V ek ileti yeni icra ve lflla 
kanunu ıerhinl huırlamıya b"f" 
lamıtbr. 
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Gelişıgüzel 
Musahabe 
Ba§rı Yanık Bir M•ktuhe Ve 

Kaynnn11ya Dair .. 
Son Posliılnı:ı bağrı bir haylı 

yanık olduğu anlaşılan okuyucu
larmdan bırisi, gazeteye gönder

diği bir mektupla diyor ki: " Şu 
kaynanalarla bir mücıı.dele açala· 
maz mı acaba? Mesela kaynana· 
lardan bağn raıuk olanlar 0 kay
nanalarla nüicadele cemiyeti ,, 
diye bir cemi) et teıkil edemez· 
ler mi?,, 

Bu mektubun daha Ust taraf· 
larmdan anlaşılı 'Ot ld bağrı ya· 
nık okuyucumuz, bir ıarnanlar 
evli iken, karısıııı ae\'erke.1 rl!ntin 
birinde 1 aynana yUzUndorı eyi, 
barkı yıkılnıış, bekAr kalı· •-7!•r. 

Sultanların ıar.ıylarda lh .... ol·· 
mana otuz, kırk kacl nla ber. her 
ynıadığı devirlerde uyduı ulmuş 
bir ala 5özli '&1rdır: .. Bekarlık 
aultanhktır,, derler. 

Cilınhuriyet deninde yaşıyan 

okuyucumuı, sultanlığa, her hal~ 
de, fazla düıman olacak ki bunu 
letemiyor ve kendisini " sultan ,, 
yaptığı için 1\aynanasma diş 

biliyor. 
Kaynana. her hHlclc ilk da

mat yaratıldığı ~iindenbcri sf'vil
memft bir bahtsızdır. Orası mu· 
hakkak. Hatta Adem babamızın 

bir kaynanaat olsaydı, daha cen
nette iken, daha yer yt\ıiine in· 
meden Havva aııncmi·zle arasını 

1

'"'ö~'lr; biriııi yer yüzüne inene 
;. ~ teki, anne inin yanında kalırdı. 
nir . Onun için, yer yüzündeki 
dev• .. \1cudiyelimiıl bir kaynanasız:· 
1. "e: 
,..,. 4lıf borçluyuı deaek belki de 

nlıt olmaz. 

Kaynana nefreti halk edebi· 
yatında, halk muıikiıinde ne 
bOyük bir yer tutmuştur, biliral

nb. Değme ıair : 
Kaynananı cadı kara 
Dilini ıoksun arı ... . 

Beyti kadar candan, yUrekten 
•Öz ıöylememiş, değme bestekar 
bu beytin dahil olduğu türkü 
kadar yamk beste yazmamıftır. 

Maamafih kaynaoayı hliıbt1· 
tün de hakııı buluvermenıeliyiz. 
Biçare kadın, bir parça, kart 
bir elma ağacına benzer. Üıerln· 
de üzene, bezene yeti9tirdlği 

elmaları kopar.yor, karıısında 

yemiy., kalk•ştyorsunuı. O, biraı 
teesaür J('Österdi . mi, dallarını 
ıar mak yapraklarını yere ser
mek istiyorsunuz. 

Bunu böyle söylediğime bakıp 
ta beni kaynana lehinde sc:nma· 

yımz. Hatta bağrı yanık okuyu· 
cunun t~şldl etmek islediği cemi· 
yete bile icap edene girerim. 
Fakat böylo bir cemiyete Rİrmek 
için kılıbık olmamak lbırııg'!lirse, 
bu sıfatı tamamile hai:z kaç nam
ı.et bulabiliriz? Orası şliphelidir. 
Kaynana Ha damat geçimsizJiğ-;, 

beşeriyetin en eaki davalarından~ 
dır. Bu eski dava hakkında ıev· 
diğim bir muharririn fU fıkrası 
nekadar hoşa gider : 

Deveye inifİ mi eversin, do· 
mitler, yokuşu nrn ? 

- Düz yolu göğe mi çekti
ler? Demiş. 

Onun gibi, rahatını bilen 
birine sormuşlar: 

- Kaynatayı mı tercih eder· 
•İn, kaynanayı ını ? 

- Dünyada yetim kız kalma· 
dı mı Demi§ ! .. 

TOPLU tGNE 

~ON OP S TA. Klnı.ınuevve-1 h 
.:;.. .,. . ~ 
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Uşak ,)'eker F abrikasz 
''Karışık lsmifail,, 

Çanakkale Sandalcı/arı . 
imiş! 

lOOBı·nÇuvalŞeker yolculardan Fazla Kani Paşa i~nıinde dcğcrJJ ı .1 l bir veziri "l2781ı~1861,,ınd• 

6 p M Al l ? aaraya çağırırlar, "GUmrüh iılo~ 

istihsal Edilecek ara ı ıyor ar. ~
1

;,.e \~~z~:~;i:~~;11 ~~ş~~:·m:d~::!!~ 
tckarrlir eden Rüsumat Eminli• 

Ç PnakkaJe lskeleal 

u,.k ,eker fabrlk••• Çanakkale, (Husuıl) - Çanakkalcdcn vapu a 
binip inecek yolcuları sandal ve matörler taıımak· 
tadır. Yolcuları taşıyan kayıkçılar anlaşarak gUnlUk 
kazançlarını aralarında takıim etmektedirler. Bu 
anlaşma neticesinde ortada rekabet kalkmakta ve 
sandalcılar tutturabildikleri fiat istemekte ve halk 
bundan çok zarar görmektedir. Vapurlar karaya 
30-40 metre mesafede demirlemekte, aandalcılar 
bu kiiçUk mHafe için bir liradım aşağı para kabul 
etmemekt~dirler. 

Uşak, (Husuıi) - Üç a.Ydanberi faaliyette bu-

l lunan Uşak teker fabrikas, timdiye kadar 49 bin 
ton pancar işlcmiı, 81500 çuval şeker istihsal el· 

miştir. Şimdiye kadar fabrikaya 60720 ton pancar 
gelmiştir, daha 12 bin tnn pancar gelecek, fahri· 

ka 25 gün daha çahş.tcak vo şeker istihıal miktnrı 

yUz bin çuvala iblağ olunacttktır. 

Bitlis'te 
Bu Sene Kış Mevsimi 
Eğlenceli Geçecek 

Bitlis ( Hususi) - Civar dak· 
lara icar yağmıya başlamıştır. 

Maiırukat fiyatları u~uz olduğu 
için kıt bu sene o kadar endişe 
vermemektedir. Bir araba odun 
yüz kuruşa, altı okka kömilr 8 
kuruşa ıahlmaktadır. 

Bu senenin kış mevsimi ayni 

zamande eğlenceli geçecektir, ye~ 
ni İofR edilen ıineına bitmek 
üzeredir. Sinema derhal küşat 
edilecek haftada Uç gün monta· 
zaman yeni filiınler göstel'ecktir. 

Diğer taraftan tehir hergiin 
bir parça daha gü:ıelleşmekte, 
herglln yeni bir bina yiiksolmek· 
tedir. Nafıa ve Belediye tarafm· 
dan biHün yollar yeniden yapıl· 
nıaktadır. Şoselerde viraj ve ram· 
palara herkeı tarafmdıuı kolayca 
görl\lebilecek (Dikkat) levhaları 

konacaldır. 

Malatya' da 
Haydutlar Bir Çobanı 

Ôldurdüler 

Malatya {Hususi) - Sinanlı 
köyOn<len Aho oğlu Ali satmak 
Uzere Adıynmana bir siirü koyun 

götürOrken Abdlllharap mevkiin· 
de sil:thh adamların taarruzuna 

uğrnmıştır. Bu oilahlı adamlar 
evvela Ahyi öldUrmUşler, sonra 

sllrlialinden en iyi koyunları se· 
çip alarak sa\'uşmuşlardır. 

Malatya'da Bir Kundakçılık 
Malatya (Hususi) Trakso na-

1 hiyesinin Agalaıı köyUııde Siiley
man oğlu Yusııfun evi kimdnk 
sokularak yakılmıştır. Bu dUş· 
manlığı kimin yaptığı tahkik 
edilmektedir. 

Cebeliberelrnt'te Bir MUsamere 
Cebelibereket, ( Hususi ) -

ı Yeni te ekkül den spor klUbU· 
nün zaruri masraflarının karşılığı 
olması ve noksanlarının ikmal 
edilme si için bir mil1amere tertip 

edilmiş, bir de temsil verilmittir. 
Temıilde kalabalık bir halk kit· 
lcıi bulunmuştur. 

!Gaziantep 
Memleket 
Hastanesi 

Haatane Sertabibi Dr. Nuri B. 

Gaziantep, ( Husuıi) - Bu
rada, halkın hayat ve ıılıhatile 
ıon derece alAkar bir hastanemiz 
vardır: Memleket hastahatıesi. 

Hastane mahalli mohasebei 
hususiye bUtcesinden idare edilir. 
Elli yataklıdır. Harici ve dahili 
hutalıldara ait olmak iizere iki 
kısıınd . r. Hastane binası yüksek 
ve havadar bir mahalde inşa 
edilmiş geniş dairelerden mlirck· 
keptir. Geçen ıene ikmal edi
len son ıiGtem ve modern bir 
ameliyathanesi vardır. Hastaha· 
nenin mllhim ve fedakarl ·kla te· 
mini mümkün olabilen bazı ihti
yacatını Sıhhiye Vekaleti temin 
etmiştir. Bu hastane yalnıı vill· 
yet hastahanesi olmaktan çıknut 
ıark \'e cenup vilayetlerinin ade· 
ta bir ıifa yurdu haline gelmiıtir. 

Milas'ta 

Museviler Bir Türkçe 
Konuşma Birliği Yaptılar 

Milb ( Husuıi ) - lzmirdeki 
Musevilerin tUrkçe konuşma ha· 
reketinden ıonra ıehrimizde do 
bir "TUrkçe Konuşturma Blrliğf,, 
teıiı edllmfttir. Birlik f aallyeto 

başlamıthr. 

Adana' da 
Gazi Hı.nin Heykeli için 

Proje Hazırlandı 

Adana (Hususi) - Gazi hey
keli için Vali MUmtaı Beyin riya• 
setinde toplanan komisyon, proje-
ıini haı.ırlıyarak, Ankaraya gön· 
dermişlerdir. Projenin ta~dikından 
ıoara, aan'atkarlar ara.anda bir 
mlisabaka yapılacnktır. 

Adana'da Tenis Birincilikleri 
Anada (Hususi) - Üç hafta~ 

haftanberi devanı eden tenis tur
na vası nihayet bitmişti. 

Tek kadın birincisi Mm. Kunş
Tek arkek birinci~i İsmet Bey ve 
muhtelit birincisi de LeylA Ha
nımla Jsmet B. olmuşlardır . 

Tarla Fareleri OldlirUIUyor 
Adana (Hususi) - Şelui ıııize 

otz liç ve Kozan kazasına bağlı 

23 köyde birkaç gündeberi tarla 
farelerinin itlafma baı1anmışlır. 

Ceyhan'da 
Köyleri Lasan Şakiler 

Yakalandılar 

Ceyhan (Hususi)- Geçenlerde 
Değirmenden! ve Yalak köylerini 
basarak eşya ve para gaspeden 
eşkıyadan Mehmet Hanife ile 
arkadaşları yakalanmışlar ve 
cumhuriyet Müddeiumumiliğine 
teslim edilmişlerdir. Gaspettikleri 
para ve eşyalar istirdat olunmuş· 
tur. Bu ,akilerin takibinde jan
darmamızın gösterdiği gayret 
şaymu takdirdir. 

Menemen'de De Yo-Yo Salgım 
Menemen (Hususi) - Her yer

de ıalgm bir hastalık halini alan 
Yo • Yo merakı burayı da istila 
etmiştir. Y o· Y o yu Menemene 
ilk getiren tenekeci Mehmet Ef. 
olmuı. bu san'atkar eline geçen 
bir yoyoyu numune ittihaz ederek 
birçok Yo- Yolar yapmış ve on 
kuru'a ıalınıya başlanııştır. 

Cebeliberel<ettel<i Damgasız 
Keresteler 

Cebeliberclcet (Hususi)- Or
man Milfetlişi Hüsnü ve Muame
lAt Mlifettişi A bdlirrahınan Bev· 
ler şehrimizdeki kereste fahrik~
larında bir arama yapını~lardır. 
Bu arama neticeainde ( 1300 ) 
parça dıımgaıız kereste ziihur 
elmiş ve mJsadcre olunmuıtur. 

ğine tayin e Jecdderini • padişah 
namına • ı:öylerl~r. Kini Paşı, 

GUmrük Dairesine gidip telkika\ 
yapmak ister, müsaade a' r, o 
dairere yollanır ve en eski bir 
memuru yanma çağırır: 

- Anlat efendi, der, bu 
Gümrlik işi nasıl döner? 

Seksenlik bir ihtiyar olan m•'"' 
mur, şöyle bir diişi.inUr ve "orar: 

- Evvelind~n mi başlı) :ı un? 
- Evet, evvelinden başla, so• 

nuna kadar getir! 
ihtiyar, diz çöker, hizdekl 

GUmrUk işlerinin bir tarihçesini 
yapmıya girişir: 

- Efendim. GUmrllk. ne 
tUrkçedir, ne nrapça. Frenk~t 
bilenlerin söylediğine göre latİll" 
cedir. El'uhdetii alerra'fi "Conı
mercium,. kelimesinden n' ı nnnt' 
imiş. Evvelce diyarımızda kar• 
ve deniz gUmrUkleri Yardı , bu& 
ralarda ulhtiıap,, ve uBaç.. nA" 
mile bir vergi alınırdı. Tarift 
yoktu. Beher yl\kten d6rtte bi,.. 
üçte bir, ikide bir he1abile blf 
para koparılırdı. Frenklerle ınua• 
hedeler aktolunduktan ıonra bff 
nevi tarife uıulli teeaalls drnit 
ise de kapanlarda, mlzanlardaJ 
çartaklarda, mengenelerde ame• 
di) yeler 1 nftiyycl(:r, rubsatiyy.,. 
ler, imnliyyeler, kalibiyyeler, reı• 
mi munzamlar, kantariyeler Y09 

ıaireler yine a-eli:ı;i gUzeJ hesap 
olunurdu. 

Kiui Paşa anlanıalc istedi: 
- ' Kapanlar, mengeneler 

nedir '? 
- Bunlar ayrı ayrı glimrilk 

daireleri idi. Eminler, naipler, 
katipler, mubaasırlar marifetile 
ve milstakillen idaro olunurlardr. 
Defterleri yoktu, fakat kAl ipleri 
vardı. Ne alıp ne verdikleranl 

kendilerı bilirlerdi. 
Yalnız bunl::ır nu ya 1 Bazı 

vilayetlerde, aancaklarda " Mef• 
ruzülknlem ,. " MnktuUlkalem ,, 
namile lrnrulmuş ba~ka çeıit gllm• 
rlik idareleri de mevcuttu. Bunlar 

da, baç diyip, haraç diyip gelen 
geçen eşyadan vergi tahsil eder• 
lerdi. Tnrife ve kanun olmadıit 
için her gümrük emini kendine 
mahsus bir mikyas kullanırdı. 
Mesela Halopten harice çık.ırılan 
bam bez, sahtiyan, Hindi Horaıan 
denklerinden ikişer buçuk reyal, 
pamuk ipliği denginden bir royal 
kurut ve bir rubu, ipeğin hor 
denginden bir Osmanlı, Ravent 
vesaire denklerinden yllz kuraı 
alındığı halde lzınirden, Selanikten 
çıkarılan incirden, i\zUmden } üzde 
Uç gUınriik alınırdı. Gümrüklerin 
kimi reyal, kimi k11ru~1 kimi altın 
esasını lrnbul etmişti. Bir t. •. fta 

, reyal al ıll'rken öbiir tarafta ~ edl 
allm istenirdi. ipek ve ipek ko
zası ziııet eşyasından, le. hve, 
tiitiin, enfiye lı:ibi mUkeyyif ttan 
hem baç, hem gilnırük resıni, 
ht:nı mizan parası, hem ruh atiye, 
hem inıaliye tahsil olunurdu. 

Knni Paşa, s ıkalmı ltarı~ tıra
rnk düştindli: 

- De ene bu iş karışık ismi" 
fail imiş. Şimdi nas ld ır? 

İhtiyar memur. tecrtlbesiı. ve-
1.iri şö de bir sUzcHi : 

- Kanş :k is: ı ifa il, daim.ı ka
rışık ismifaildir. M .. suır olmn dl.,, 

İhracat Ofisi, l ıtk, s mi. \l<e-
releri, tarife tadil!t-ri, ve11aire ibi: 

1 
Gfüurl\ğe teallük eden kı l !eri 

gazetelerde görcliikçc hatırım. (;hep 

bu kan1 :k isıuiı .. i. 6 eliyor! 
N!. T· 
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!bı:,Aoiu~\ MUHTEREM IG HAKiKi )\ 

~o o oft HALKI ~o o c5': 
"\ HALiS ISVEÇ ÇELICı f MiZA ~t RADiUM ]J 

Kenıti kendine tıraş olmak adeti sıhhat noktai nazarından büyük bir terak
kidir. H .... er sabah yıkanmazdan evvel bir fırça ile yüzünüzü sabunlıyarak 
HAKiKi RADIUM taraş bıçağını makinesine bıkarak hem çabuk ve 
hem de temiz hraı olacaksınız ve bundan dolayı da perukar dükkanlarında 
sıranızı beklemek ve 10- 15 kuruş tıra~ parası vermekten kurtulacaksınız. 
işbu HAKiKİ RADIUM braf bıçaklarımızın hamuru halis lsveç çeliğinden 
olup yapılışı ise fenni terakkiyatın tatbikile daimi bir kontrol alhnda oldu-
ğundan HAKiKİ RADIUM tıraı bıçaklarımızın iyiliği temin edilmif tir. Bir 
şeyi tecrübe etmek ilerilemeğe doğru bir adımdır. 

RADİ UM Ticarethanesi: Telefon: 42878 - Telgraf: 
RADIUM - lstanbul 

~NAKiL 

FOTO FERiT iBRHiM ATOLYESi 
Beyoğlu Kllçtık Parmakkapı tramvay istaayonunda Abdullah Efendi 

lokantatı karşısında Hasan Bey aparbmanına nakledilmiştir. 
Yeni attilyem çok bliylik 'e :-on tcrekkiyata gfüt: tanzim edilmiş bir 

STUDYODUR 
F evkalAde artistik resimlerini ancak at6lyemizde yaptırabileceksinls. 

50 K 1Ş1 L i K 
BOyllk ıruplar dahi 11t6lyemizde yapılmak bere tertibat 1aptlm19br. 

EN ESKi 
En eıki reeimleri ihya edilmek auretile f evkallde agranclaamanlara 
bizde temin ederainiz. Fiatlar: V Hikalar 50 kurup, e kartpoıtal 

ve bir kartonlu t Ura Ye kabine beı liradan bqlu. 
Sair iılerimlzde % 50 tenzilAt yapılmııtar. 

verem Göğtısleri uyıC olanlarda.ki öksuriiklere büyHk ehemmiyet vec· 
melidir. KATRAN HAKKI EKREM tehlikenin önüne geçer. 

--=---;;;:;--::~ 

Sıcak odada yatmak gayrı Sıhhi, fakat; Sıcak 
bir battaniye altında yatmak sıhhidir~ 

Yeni model Allegro 
Ulr vc~a iki )ilzlu blçak,ları 
cv•ela ~ Mlrtmci '-C 

badehu ı..11yıs uurinden 
ı:ecırmeli ıureli)IC biler. 
l!yl ıırıı, olııbllrnek o 

0 
için herkese lazımdır " 

MGhlm ltkemmuıat. ~ 
tlcryrrde ıatıhr. .......... e•••·················· 

F eshane Battaniyeleri 
t.: nıuml ace11talar11 

aurtdu,. GantcaMla ve Şst 
a.lata·StamlMd 

Hem ucuz, hem sağlam hem güzeldir. Biçki ve Dikiş Mektebi 
Oenlere baılanıyor. 

Son to~ransız u ulünde lıonde e 
üzerine, gayet kolay bi~ki \'6 dikit 
dersleri verilir. Az bilen hanımlar 
3 ayda her ne~ i tan ör, tuvalet, 
erkek elbise ve gömlekleri, beya-ı 
ç"matır biçip dikerler. Şahadetna· 
meler Ms.arifçe tasdiklidlr. llergitn 
mOracaat. 

ERLİ MALLAR PAZARI 
Ankarada Çocuk Sarayı caddesinde - stanbul'da Babçekapı'da ve 

caddeıinde - Samsun'da Bankalar caddesinde 
Beyoğlunda lıtiklll OrtaklJ Akaretler 35 - Matmasel 

Y ~tılnı ani Karaca 

Kışlak l,ar.ı mallarımızı tamamen elden çıkarıyoruz 

T enzilitlı Satış Sergimizin 
1 KAnunuevveldenberi açıldığını muhterem mllşterilerinıize arzederiı:. 

Ziyaretiniz sizi fevkalade memnun edecektir. 

ISTtCAL EDİNİZ 
Sultanhamamı 'nda HAL 1 TAS F 1 YEDE bulunan 

BALCILAR MAGAZASI 
~•M·m·em·a·di ... te•b•ad·d·uı·at•ı•h•av·a·iy•ad·an ... ~' 1!~()· .. •lç•u•.•Ü•z•e•r•in•e• 

bir çok hastahklar ve bilhassa Fenni 
Grip tevellüt eder. Kasık Bagw ları 

Bu tehlikeden vikaye için: 
Akıamları evden çıkarken her halde Mida, barsak, böbrek 
cihanşümul f6hreti haiz; d(lfkünlüb'ilne 

MANDELBERG K:r:~~r 
E M p E R M E A 8 1 L 1 z E Jıtiyonlero ölçU 

p A R D E s Ü N Ü z Ü ari~~r:~=~r:lir. 
Giyiniz. Sizi har nevi ao§uk aıg1nh§ından 

muhafaza edecektir. 

27 1
/ 2 liraya. Yalnız 

EKSELSiOB 
BOYOK ELBiSE FABRIKASINDA 

Galata, Karaköy bü} lik malıallcbicinin iisti\nde 
ANKARA'da: 

MODA PAZARINDA 
Satılmaktadır. 

Zafıyeti umumiye, İflibuızlık ve kuvvetaıaıık hlllibnda büyQ.lr 
faide n teılrl g8r\llen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız •. Her eczanede 

, 

lımir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

__ .,.. Hazminiı gllC iso .._ __ 

yardımı nıza bazırdır. Kabızı izale 
eder. Hazmi düzeltir. Mide ve 

barsakları ağrısız tembler. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
Maıon i mine dikkat ve 

ıerarla MAZON isteyiniz. 
Memnun 't'O nıiletefit olmıyanları ıı 

parası iado edilir. 
Büyük ılteal lstanbulda 100 kuruı 
Deposu ı lı ,Bankası arkasında 

12 No. 
MAZON Ye BOTTON 

ECZA DEPOSU 

Son Posta Matbaa•ı 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Ne4riyat MOdOrüı Halil L6t8 

Tepebaıında: Beyoğlundan gelen tramvay durak mahallinde 

ŞEN TiiBB Gazinosu 
Bugün açılıyor. 

Her akıam aut 5 ten itibaren gece yaraıma kadar 

TUrkiyenlo yeılne HAFIZ eu·· RHAN . Beyin 
okuyucuıu qtirakile 

Kemençe : Anaataı Efendi Hanende : Aiyazar Efendi 
Keman : Hakkı Bey Muganniye : Bereli K1z 
Keman : Maksut Efendi " : Behice Hanım 
Ut ve clinbOt : Mı11rh lbrahlm B. " : Suzan " 

" : Edip Bey " : Necmiye ,, 
: Feyzi Bey ,, : Rahime " 

KIArnet : Bahri Bey ,, : Muzaffer ,, 
Bey ve Hanımlardan mUrekkep MUHTELEM SAZ HEYETi 
icrayı ahenk edecektir. Muhteşem salon • Mlikemmel ve temiz 

servis • Fiatlar her yerden ucuz. 

En mükemmel ve en müntehap çeşitli 

BAKER 
Mağazaları 

Halihazırda her yerden ucuz ve yalnu 
iyi mal satan müessesedir. 

Beyoğlunun En Muhteşem 

OYUNCAK SERGiSi 

BOZULACAK MAVNALAR 
Açık arttırma ile satılıyor 

lstanbul Liman Şirketinden : 
Şirketçe kadro harici edilen mavnalardan ( 23) adedi boıuı. 

mak üzere satılığa çıkarılmıştır. Arttırma Klnunuevvelin f 4 UncO 
Çarıamba gUnU saat onda Balat atölyesinde komisyon huzurun· 
da yapılacakhr. Talip olanlar mavnaları görmek, şartları öğren· 

mek Uıere lı rgün Balat atölyesi şefliğine müracaat edebilirler. 
Telefon: 22950 


