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".fark hafıdanaua Kuruı Keri

mi Tlltkçe tillnt ·etmek lçia 
açtıkları çığır, halkta uyanan ~ 
al Akayı gün geçtikçe genişleti· .• · • 
yor. Denilebilir ki, bir zamanlar 
pyana teeHllr bir ihmal g6rea 
camilerimiz, Allahına kendi dilile 
bitap etmek imkAnını bulan 

halk · tarafından adeta muhuara 
ediliyor. Hele bazı camilere mu-

ayyen zamandan sonra girebil- ~ 
mek bir mesele oluyor. 

Bu akın. sırf Türk hafııları· 
nın Türkçe Kuran okuyup 
Türkçe dua ettiklerini gör-
mek ıçın yapılıyor. Haıio 
ve titrek sesli hafızların nağme- Ha/ıs Fa/ırl Beg Sııltam•ll•ll Hefu Rluı B•g 

Balkan Konferansı 
Meclisi Dün Toplandı 

Balkan konferaoıı konseyfo.in bqincl'lçtimaı dlln saat on beş otuzda 
Yıldız saraymda 8. M. M. reia yekili Haaan bey (Trabzon) un riyasetinde 

açıldı. Huan, Vali Muhiddin beyler birer nutuk söylediler. Konıeyia raz

aameat Balkan misakı Te tebaalara yapılacak muameledir. Yunu murahhu 
Le yeti fırtınadan aelememlşler bulb ıelıcelderl için celae talik ecın.qm. 

lerile çınlıyan kubbelerin akıl, 
halkın gözlerinden boşalan yaılar 
oluyor. Demek ki kendi lisanile 
yapılan bu bitap Tnr.ktın ta kal
bine işliyor. Kalbe gıden söz Ye 

aes bak aetidi. TUrk Hafızları, 
teşebbllslerilo en isabetli hareketi 
yapmışlardır. 

* · 
Bugün cuına namaz.andan ıon-

ra Sultanabınet camiinde gU:ıel 
aesli hafızlarırnı:ıdan Hafız Yaıar, 
Hafız Burhan, Beşiktaşlı Hafıs 
Riza, Hafız N.uri, Sultanselimli 
diğer Hafız Rıza, Hafız Fahri, 
Hafız Zeki, ve Hafız Kemal 
Beyler mukabele vaılyetinde 
Tilrkço Kuram Kerim okuyacak· 
)ardır. 

Kamer Sureşi 
Türkçe Kuranın gilzelliği ve 

fasabati hakkında karilerimize 
bir fikir verrnek için "Kamer n 

sureaini apğıya dercediyoruz: 

Kamer Suresi 
Esirgeyen, Bağışhyan 

Tanrı Adile 
ı - Kıyamet yaklqb, ay 

yarıldı. 

( o. .... 1 iacl _,.., ... 
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Sanayi Sahasında Atılan 

Büyük Bir Adım 
---~----

Bozöyük Magnezit Fabrikası On 
iki Şubatta Faaliyete Geçiyor 

Boılytlk ( Huaust ) - Şuha· 
tm on fldncl gtinünden itibaren 
Boz~ynk yeni bir faaliyete sah
a• olacaktır. Bir mOddettenberi 
lttuyonun mukabil tarafında ve 

~ ( 60 ) metre mesafede yeni bir 
fabrika :yapılmışbr ki bu mtles
aese, magnezit istihsal edecektir. 
Bilhassa birçok işsizlere iş temin 
edeceği için ayn ve büyük bir 
huauaiyeti vardır. Ve mıntkamız 
halkı bundan dolayı pek ziyade 
memnuniyet göstermektedir. 

Bu yeni istihsal işine baılan• 
mak ıuretiJe memlekete iptidai 
madde temin edilmek gibi başka 
bir fayda daha basil olacaktır. 
Diğer taraftan Deride magnezit 
ihraca da mllmkUıı olacaktır. 

KEMAL 

l ~Jii~.(~~!B 

i1oı6g/Jlt 111Cfn~~ıı /ab,.ilcaa 

1 
'"'1 9 . • "":;::• .....,,..,.. 2&11 

dam Sehpa~ından r 
·y t a uşan Adam 
lımir, (Husuıl) :::: Şehrimizde eVYeloe idama mabkllm olan bir 

munun, nakzen görlllen muhakemede beraat kazandı. 

Kupdaaında Selçuk nahiyesinde annesi Fatma Hanımı paruına 

tamaan öldürmekle maznun olarak ağar ceıada muhakeme edilen 

Ihsan Ef. evvelce idam cezasına mahkCim olmuttu. Dün muhakem .. 

eine nakzen devam edildi ve mahkeme beraatino karar verdi. 

Maznun ihsan beraat kararmı duyunca, glSzleri ıevinçten yaşardı 
•• derhal serbeat bırakıldı. 

-,------~--~-----flvf-u-"k_e_m_m __ e_l _________________ , 
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- Elbisemi betendinf ı demek ? Modaya muvafık detfJ mi ? 

- Evet, çok ıüzel... Beı .... e".ı bea de bu mod.al ~ 

........ l 
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r Halkın Sesil A • • R L B 
Milli Oyunlanmıza r~~-----------------..1 T .. 

Günün Tarilıi 

Ahenk Verme Almangadan f Be.lgrat Ormanlan Bir Tehlike Atfatb f u~n 
Meseles· Fabrika p N• H f Kongre için Ha 

:~.k0r;:~·uH.::n1c::: Getirtilecek . renses ımet an. ım. ın 1 zırhk Başladı 
lanmız tu•dan teerGWer 
7apıhyor. Bu tecrüb.._.n lktıaacD •uhnn d~ D R dd d ld 
~~==- -..;:ı.ı :... ... ":.: ~UU:m: ~yün"::.~.!': avası e e ı ı '-~·::::.~%::k ':::':";: 
miltabede n intibalaranı mınıo memleketimiııe uk1i için rel Oclaaı murahbaaları dlln ağled• 
Son Poıtada naldettL Bu bir tqebbn. yapılmııtır. Son Ltanbatun 111 bentJen " bentleri balyen Belgrat ormanın" :.,,•I odada bir toplantı J•puall 
miiaaaea.etle dlla ele karileri• ..amüriilı büna- -tt+omn'nn· _ llacfi çiMp.ia. h.r.t. ......... •Wafalld• bah.ire Mahmut lhlt-•P•• .a.ılyecelderW '-'it 
•ıale ı•Gttll, ._ te11ı.wı. •• ı- ......... ...... • .......... Hwicl Ticaret Ofi.We 
faa1'kındalci fikirlerini ıorduk. bulana dolayımle ifil• mala- tar P8f81!tD zeV'CeSi Prenses Nimet ff. bu, ormanın kendisine ait ol- tltln ihracata hakkında mühim W. 
Bize •t•jıdald cHapl.Nı k6m olan Almaıı anayicllerinia dujuna dair bir istihkak clav.t ~tı. ,.,.... lııa1.1rlamıtbr. 
nrdilefı hu teklifi kabul eelecelderi zan-

1 
121 •eaesiaduheri de9ım etmekte .ı- ... dna aeticeı.-it Ofla ..,.il c ..... ı Bey .,.,.. 

Httsua B. f S111t ..... ı• PıdaWIW 11 > nedilmeldedir. 1 Temyiz laeyeti amumiyea Hni-e lelune karar vermiftir. Ormaa Lla- ttt• raportW Haluk B.eyle Aak .. 
- Amerika garibeler mem- Tacirlerimizden mOteşebbi.s resi, Nimet Hammı t.. davayı ikameye sevkedeo tapu aenediniD tu- reya slderelı raporu ik ıaat Vekll• 

leketidir. Ona bu Yash verdiren hihi için mntekabil bir dava açmı•tı. ti•• ••recelctlr. Ko,,rre hakkında 
bir zat baza Alman mleueaeltrile .. -~zzam ... bqdllndlrldl .... Zamaıı zaman Bel~ WıpADIRIJI ken.blerine ait oldağıa• ..... altlıta••• haberlere r<he, talak •• 

velidir. Refahın zirvesine çıkan anlaştıtmı, memleketimize bazı edenler ltulunmllflar. lllltareke ._. ... ela da '-.....!•!-. ;.-• ordalan• ... ,.,._.._ Ntila aenvabnın tah• 
fabrikalar getireceğillİ Alman sa- ~ ,.... tlldl •alclciacla muhakkak bir karu 

Amcrikahlar kendilerinde he7e- odun tedariki için orman tahrip edilmişti. Bundan birkaç sene anel aldacakbr. Konl'revi eıa alyacle 
can yaratmak için garip prip nayii llznn relen m&saadekir- aahteklr bir adam, ormamn tekiz bin d6nümliilc mahallinin tapuunu t11al edecek 111Helele·den biri " 
ldetleri, oyunlan taklit etmişler. htı gBrecek olurlar• memleke- eline geçirerek taaamıf iddia etmişti. Ormaa idaresi ....ıerce airat- IH.lkl .. mühimmi tutün U...acatçl• 
V ahtilerin damuu, ADDI almq- timbin birkaç 1e11e IOlll'a refaha taktan aonra aahteklrlu mahkem olmapu. ......._ lahlur ldarealaia tltOa 
lar. Siyahilerin qalanmalannı, lcaYUfacağım ıaylemekte, bu fusat- Bllttla ba iddialardan IODra D-•-nt onnanmıa hakiki .MM llwacat.claa .. ..-•cmeal lııaldnada ,...... A cazırbauu uclaran --. n ..... nlilded ........... dır. Kon· 
cazlanm L:- L.J.enmem. Bu tm mabakkak aurett. iıdif.de anlaplmlf Ye Hazineye ait olc:laia Tem,ia He1eti Umami7ai \ara. pe4e Ballsaa tlewletlerile tith U.. 
danalar be.ili: se~ bt'lyyen etmemizi tavaiye etmektedir. nna iktiran etmi.ftir. Nnb laaklo ... bir anlatma yapıl-
tatmin etmez. Bizim çok ince ... .....ıa1 • müzakere ec111 .. 

.wı oyunlanmıı " munm ru- Kaçakçılar Grip Devam Talisiz Talili ~. 

... bill6r gıöi aba ,erli ban-
lanma nrcLr. Bualan d: · tmek iskambil Kağıdı Kaçım- Ediyor 
!:!·~-~~:_~~~~~.Cir larken Yakalandılar -----.-- a~cnmm _,.... .... Grip hast•hjı hitlbl pddetile 
etmek llnmcbr. Gllmrllk Muhafaza Memurlan deftm etmektedir. Şehirde ba 

• bir iki aiiD içinde iki .ahim ••••hta tutalanlarm aisb .:ti tala-•••""* ~ , ......... 11 .. _.. L---•..:.•ık ._·bbhl ~--a m:-... _._.._ -1&-..hr. Kenl.Ae ... •-••w .... ) IMIP' \.P •'""r ..,...T,..... - ,_ .. ~~ 
- He--n " narla tarihi ~dır. Bu clbnleden ola- s&'lftlilmb Sahine Mtkllrl 

.ı.. Tiirk7b. hakir ovalarmcla, rak ~ainin Canakkale n- Ali Riza Be, piplUere ta taftİ-
ormanlarmda aku beJU aeJair- pswla mlhim miktarda iakam- ,... ~: 
leri gibi rublan cotturaa rtızel lril kAiıdı tatalm111t tn.dan ..... •- Grip laadcli atmcla ..aMm 
laa•alan, tarkılan, tllrk&leri de l.a &m.nmusa selen Hohmcla Wr llastalık deiiJdir. &.tb u.. 
ftld.r. Bu mı1D ba..ıua cnap buchrah Piyer Yapuranua bir tay- t•hlrlerla ilatillt edene feaadar. 
ftl'eD fiizel Ye mGatuna rakıala- fU1n•n dellletile npmdaa lebıte 
rund da pek çoktUI'. Baalar bir -dalla podra, ~arp, Onua için gripltler hmamen iyi 
bira tehzip ile aaJonlanmııa Mımr dprua, ıu çıkarıldığı rö- olmadan chtan çakmam&lachrlar. • 
kadar pelrlli girebilir. Vali Mu- rOlmOt, 18Ddal mDsadere edilmiş e· T 
laiddin Beyin bu huauatald te- " Ho~uclah tayfa yakalanmlŞ, ır ramvay 
tebbilsll pk MfUID• ıitti. Ne aceateaia kefaletile tabii .-&- ç , .. ..,..,... .,_ Am....... -.... ,. Yoldan ıktı 
ıeten dansları hiç leftDem. e .... 
lardaki ıoğ'uk yekneaakhk beni 
tatmin etmez. Bulundujum aa
lonlarda ( Asri defilaln r ) ltabıa
ct.n kurtul .. k IPI balan Mleta 
lltı•iıerek ..,......._ 

• ...... Bq ( EalılteMr Oteli ) 

- Azizim ben Kon)..Jıynn. 
Ben ( ot.ak lleml.._ bayalınm) 
dertem beni AJIPhJ8caUaDIL 
Fakat bu oturak llemi çok yan-
laş anlqılmııtır. Oturak alemleri 
miltt bir danstan katiyyen bqka 
bir tey değildir. Bu llemJercle 
ruhlan gıdaklıyan " coftaraa 
lyle haYalar Ye 8yfe rfizel raks
lar ftl' ki, bulann lzeria-
tien bir 'an'at rötutu reçi
rilince mükemmel bir milli raka 
meydana çıkabilir. Selim Sırrı 
Beyi yeni tecrObelerindeo dolayı 
takdir etmemek mlmkün deiiJdir. 

Milli Vapurlar 
Avnıpaya Sefer Yapmalan 

Mümkün Müdür? 

Ola ille lzeri Fatih • H.
blye aeferiai JllpaD ildDci reftl. 
bir lnm•J ....... klprlcle 
n,a. plt ..... Berelıet ftnin 

dewilmek ..... - facia --
lstanbal Ticaret Odam Mim lımlNlma...... a. Jladea • ut 

apar kampaDJalanmn Awapa lbedadeld b'• nJ ..ıer1er1 ltir 
..ferleri ,..,. ,apama111aldanaa aat bdar ..... ........ 
tetkik etmektedir. Tetkikat laenilz tnamay sGçlllde raya almmep. 

bitmemif olmakla beraber aöy- Ba Ü 
lendifiııe r8re eldeki npurlann yram stü 
Avrupa aeft-rleri yapabilmeleri • • .. _ 
için eaaab tamir 1araaelcri icapet-1 Hırsızlar Bır T erzı Dukki-
mektedir. .undan Elbiseleri Aşırmışlar 

Sirkecide TramYB)' caddesinde 
Esrar Yakalandı ı Yu~ Efendinin terzi dükklnana 

Y enicamlcle .abıkalı KOrt giren meçhul hırsızlar dükkAndan 
Mmtafamn bhftlinde 3 okka 1 20 kostümlük kumaş 20 pantaloa 
25 dirhem war bahmmllflar. 18 yelek, l palto, 5 cake~ pla-
Muatafa yakalaam•fbr· ıak kaçmlflard&r. 

ltısat IDdürlUgO 
Piyango Vuran Bir Ameleyi Belediye lktıat Mldlbta-

Arkadaşlan Tehdit Etmit t11H Milh bet.sat Ye Tuarraf 
D-1.6-..a- otura &A&A- C..IJetl Um11111I Katibi Vedat 
~....- D 1.U'UA--: N-.. Be,ia tayin ecfiJ-J.:.,.. 

leDdea Himit Ef. Yal.,. pt- ..._.. 
,..... ..... b&Jlk ibamiye b- i .......... Din Belediyede 7aptıiuml 

. • ••hk•etta llanaa dojra olmacla-
unmıfb. Bu para Hamit El, ye t- te9bit ettik. POU. .ıtma tabe 
IUClet getirmekle benbew bir ....a~ de henb m... 
pup ela rababm bçaıc ıtw~ ta • ~=•---:..=-Qhdd Hımit Ef. enelW ... ,.. __.. .... 

poüe mlraaat ederek tilin Tiftik Salıfl 
•relenin'LI• Cemil w Hap 
18mindeki amelelerin kendllinClea 
para istediklerini •• llümle teb
clit ettiklerini a6ylemiftir. Zabıta 

Cemil " Hayri EfeadUerl ,aka
b,..k llaldanacla t•hkikata ...... ........ 

Bir Sabıkah 
MahaDe Bekçi sinin Ta
bancasım Çalarak Kaçm•ı 

Kaly..cukallup WrçW ~ ' 
mail Aja o cinrda Şnketin 

kah..-... etarark• J'8W bir 
adam ,.., ... br. Hariato imin
deki ba lababb bekçiain tabu
CUB plarak Upufbr. Bekçi 

güç hal ile tab.ucaw•ı kurtara
bilmiftir. 

ihtisas Mahkemesi 
Miiddeiumumiliğe diln Jeni 

btr kaçakçaJık davua werllmeoiji 
için ihtisas ralıkeme.i tepkkll 
etmemiıtir. 

loa lld ... içinde pl1-da 
lnfiltere için (400) balye Kasta
mon• tiftiği (51) lruruıtan, yine 
(70) laalye Kaatamunta tiftiji (53) 
-... ublmlttır. 

Uk laçlan Kaldı 
PwtW Heyeti ...... Talılla• 

,.,.. ... aakurer olan f•tt•ol Ula 
~laruu. •rlp •lııaı 4ala,..U. 
..W. etmlftlr. 

Elli Kurufi Kavga 
Bmpzd• demirli ohn Nama 

npma mllrettebabndan Veytel 
ile MeYl6t 111Urnda 30 kUl'Uf 
.ı.ak ylldnden bir kavga çık
mlfhr· Mmat Veyseli lunaadu 
teblikeli IUl'elte yaralallllfbr. 

Belediye Yılhgı 

istatistik Umum Mldtlrl8fl 
tarafından takdir edilen beledi
yenba laaırlachtı ,.n.k istatistik 
hem Tllrkçe hem Fransızca nq
redilecektir. Bu itibarla belediye 
matbaı•• f,...ızca bari alan .. 
c:aktır. 

Son I'o;ta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Türkçe Kuran 

1: Hasu Be, - Mqallah, Mapllah... l 
camim &aa ne kalabalıL- Herkea Türk-
çe Ku..- dialemiı• sidİJ•· 

2: tt... ae,, - Ben de cemaat 

-- PiP .. .,.. - dinli,.. 
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[Son Po~tanın Resimli M_a_k_a_l_e_s_i __ •_R_a_m_a%_a_n_Vt_ecı_·_w_e_r,_· _ Hergün 
Yeni Nesle 
Ne 
Okutacagız? 

Yeni harflerin kabulündenbe
rı basılan kitapların bin rakamı· 
nı ~oldurmaması , berhanfi 
medenı memleketlerden birinde 
bir sene zarfında çıkan eser 
kadar kitap basabilmek için 
bugünkü gidişimizle ao . 40 aene 
çalıfmamızı icap ettirmeai, mem· 
leketia fikir Ye hara hayatile 
alakadar olanlan haklı bir endi· 
ıeye dilşilrdii. Son Posta, mü· 
11evverler arasında açtığı bir 
anketle bu endişeye tercOman 
olmak ve bu derde bir çare 
istedi. Ankete iştirak edenler 
birçok mDspet teklifler yaptılar. 
Fak at bütün bu tekliflerin t atbik 
aahası bulabilecğine, ve bu derdi 
halledebileceğine emin değiliz. 

Memlekette bir kitap buhra
nı deiil, bir okuma bubranı 
Yardır. Nurullah Ata Beyin de
diği: flhi. bizde kjtap okunmaz. 
Yeni harflerle kitap okunmadıtı 
l'ibı, etki harflarle de kitap oku· 
yanlar pek azdı. 

Şu halde bizce e.vveli kitap 
lbcaelesini değil, okuma meslesi
ni halletmek llzımdır. Biıde ni· 
çin kari yoktur? 

Çllnki mekteplerimizde tale
lteye okuma Sefti Yerilmez, ço
cuklar yaln z dera kitaplarile 
alakadar olur. Hayatla allkalan 
yoktur. Den harici kitap oku
ranlar, alikalannı aımfm dar 
hududu haricine çıkarmak isti
yonler cezalandırılır, alikaaı 
•ektep kitaplan içinde boğulup 
kalan talebe, mektepten çıkbk· 
tan ıoara okuma ibtiracanı duy· 
maz. Billkia kitaba kartı nefret 
duyar. ÇOnki hep cebren ve 
hep. zevkalmıyarak okumuf, 
okumanın hlr ae.k oldupnu 
lfrenmemiftir. 

Fakat bu iki mahzur ortadan 
kalkıncaya kadar ne yapacatıı? 
Yeni nesli kitapsız bırakama· 
7ı :ı: ya? 

Bu ihtiyaca cevap vermek 
için de mekteplerde yardımcı 
lisana eheıı.miyet vermek ve 
çocuklar orlamektepten çıktık
ları uman, ecnebi lisanlarda 
kendi lbtiyaçlannı tatmin ede
•• eserleri okuyabilecek kadar 
yabancı lisana aahip olabilmeli
dir. Bugünkü teklinde ecnebi 
lisan tedrisatı manasız ve senıe
resizdir. 

Bizce okuma ve kitap buhra· 
nı ancak bu tekilde doğru bir 
yolda hallec!ilmif olabilir. 

Gazi Hz. 
Gazi Hazretleri dlln Dolma· 

bahçe sarayındaki dairelerinde 
me,gul olmuşlar, ak.fam üzeri 
Beyazat W'e Şişli aemtlennde bir 
aezioti yaptıktan sonra ••raya 
••det bt.1Ul'IDUflaı'dar. 

Reialc&mb., Hz. şehirdeki 
ceveJ..a.n u ı-Dda aaat 16 da 
Gala-...y U. s'• -ele ajra 
lar ve • eaaada&1e1te blraft df
Yerillmekte ola bir ..... ':.e: 
bulunmuflardır. '----

Gayri Mübadiller 
Gayrım&badiller namına 

bau maruzatta ve tazimatta bu
lunmak ftzere bir heyet Reisi
cümbur Hazretleri tarafmdau 
kttLul ricasında bulunmuştur. 

Feci Bir Kaza 
flaydarpa~ada bit vagona mer-

mer tq• yiiklemekte o!an haot-
mal Ha1iduı merioe tatlar 
düfU1Üf, adamca;a11A iki •Yata 
lurumııtcr. 

• TELGRAF HABERLERi 
-• ___,,. 

Uzak Şarkta Büyük Bir Har
bin Alimetleri Görünüyor 

-
Amerika - Japon Münafereti Artb 

-Vqlngton 28 - Hariciye Nazırı M. Stlmson lngiliz mek ıiya9etinl kabul etmediti takdiı'de bugGn Nanldnl 
•• ltalyan ıeflrlerHe rörüşmüttür. Amerikanın iıtikba1- terketmiye haurlanmaktad1r. 
de yukua gelecek Çin - Japon lhtiJlfanda naaıl bir ıiya. Talebeler muılibana bir hal çaresi bulunınasmı gayri· 
set takip edecetini i'Ö•terir hiçbir alamet yokKa dct, Ha. mümkün kılmak için tahrikat yapmaktadırlar. 

riciye erkinı .on vekayi dolay11ile çok kat'i icraata te cb. Şanghay Belediye Reiıi Japon metalibatmı kabul et• 
bO. edilmesinin muhtemel oldutunu beyan etmektedirler. tiğini bildiı'miştir. Berayı lbtıyat beynelmilel imtiyaı&h 

Tokyo 27 - Harlinde büyfik lcargaıa ıklar bükü 11 mıntaka hudutları arasında tel örgüler kurulmuttur. 
.Ormektedir. Şehir dehtet içindedir. Japon metalibahmn, ÇinlilC"r tarafından kabulGne 

Şangba.y 28 - Bir Japon g8nGllü mGfrczeıi tc~kil rağmen, eıki Japon mıntakaıının Japonlar tarafındu 
edilmlıtir. Nanldndea bildirilditlne göre Japon konıo. itr•I edilmesinden lcorkulmaktad1r. 
loıbaneal memurları bir Japon bup geml•ine alanmlflar. Tokyo, 28 (A. A.) - Alanan malGmata göre Amerika 
dır. Japonlar demiryolu üzerinde muhtelif ··~""ri nokta. bükümeti Şanghayda alanınatı derpif edilen tedbiri• 
ları İfgal etmitlerdir. Buna rafrnea Çin riie .. ıı birtbirile hakkında Tokyodan yeni izahat lıtemiftir. 
utraşmakta devam ediyor. Cenure, 28 (A. A.) - On ikiler Mecliıi Çin - Japoe 

Çin h0k'1meti Japonya ile her tiirlü münasebah krs. ihtiJifanın tetkiki için yeniden gizli bir içtima yapmııtır. 
= ., ==-

Adanada Bir İnfilak Faciası Yollar Kapandı j 
Balıkesir Yofunda Otomo- s• 
billerKar Yığınına Saplandıt Ir 

Balıkesir bavaliaind~ son gOn
lerde çok kar yağmlfhr. Bu y6z· 
den Balıkesir • Edremit yolu ka
panmış ve milnakalAt tamamen 
durmuştur. Edrcmitten kalkan 
bir kamyonla iki otomobil yara 
yolda kar yığınlarına saplanıp 
kalmıştır . Otuz kadar yolcu yaya 
olarak civar köylerden birine 
iltica etmiılerdir. Bahkesirden 
giden otomobil ve kamyonlar da 
yine yan yolda kalm1şlardır. 

Fabrika Çöktü, Dört 

Recep B. Afyonda 
Afyon, 29 (Hususi) - Halk 

Fırkası Umumi KAtibi Recep B. 
Konya trenile şehrimize geldi. 

Seyfi Paşa Seyahatta 
Ankara, 28 - Gümrük mu• 

halaza ksdrosu hazırlanmış gibi
dir. Seyfi Paşanın yakanda ka· 
çakçıbk ntakalarmda bir tet· 
lak aeyaııatine çıkması muhte· 
meldir. 

•• 
Olii, On Beş Yaralı Var 

Adana, 29 ( ffusuat ) - Dtlo Abah ıebirde mllthif gllrtllttllerle 
herkese korku veren bir infillk oldu. Pamukçu zade Aziz beyin 

f abrikasmda kazan patlaıdı, fabrika ç6ktü ve kazanın bir parçası ha· 
Yaya fırlayarak Hayvan pazarına dattll. Fabrikaya ya~in mahalleler
deki evlerin damlanna demir parçalan, potreller yağdı Ye camlar 
parçalandı. fabrikanın ankazı albndan d6rt ifil, OD beş kadar da atır 
ve hafif yaralı amele çıkanldı. Kazan, tahammnl kabiliyetinden fazla 
verilen tazyikten patlarnıştar. Makinecilerden ikisi tevkif edildi. 

Scrl4/uıtti11 
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Hariciye Vekili Peştede 
Moskova Tarikile Şehrimize Sefirimiz Hükumet Naibine 

Hareket Etti Bir Ziyafet Verdi 

Sözün Kısası 

Altın 
Güzel 
Bir Şey Midir? ---------r. s. 

Garpla bir mühendiı alhn 
yapmaya çaJ11ıyormu1-

Böyle, "ilmi simya" dedikleri 
ıeye benzer lş!<'r bende allka 
uyandırmıyor. Asırlardanberi al-
tın yapmak hulyua binlerce 
insauı aldabp durmuştur. Bntllu 
&avalWar, acaba niçin dtııtınme
mişlerdir ki albnın kıymeti ada
ğı iledir; tavla pulu yapar gibi 
albn imal etmek mllmklln oldu
ğu glln, belki de hepimiz, çakıl 

tatından süsleri albna tercih 
edeceğiz. 

Hem albn o kadar gt}zel bir 
ıey midir? Bugün albn yaldıdı 
eşyadan zeYkalmaz olduk; alhn· 
dit daima ıinirimize dokunuyor; 
albn yaldızlı dliğmeleri olan ce-
ketleri kavulara, yahut zenci 
Ufaklara sriycliriyorm; beti bir 
yerde altınlarla gerdanlanm ıb
liyenler, iptidai imanlar Ye kly
Ui kadınlandır; Hanımlar, manl
k&r olarak bnaaldaruu alba ~ 
daza babrmaya ula rua olmadar; 
hele erkekler b&yle bir dM 
vücutlarımn biçbir tarafında ta
hammül etmezler. Hayır. Altua 
az olduğu i~ kıymetlidir, gtl1el 
olduğu için değil. T abiatto 
daha giizel pyler var. 
MeselA glinet- F ayclala •• ..-ı. 
Hele buglinlerde. Fakat lf•ima 
berkea mllaaYi olarak dağıttı ğa 
için kıymetini bilmiyoruz. Allah 
p.tenneıin, gtlnefl gllrteki 
yerinden .abeler, getirip F ramas 
Bankasının mahzenlerine bir bap 
sebeler hep birden ne bale 
geliriz, görününüz. Hatta, hepi-
miz, boiazıama kadar altına 
garkolaak bile, nafile 1 

G&n.. slbi. han pW 1u,_ 
metini bilmeditimi& huinelerle 
dolu tabiat varken, hepimiz u 
çok zengin ayalırız. Altm glW 
sahte n yaldada kıymetler içia 
kendimizi pek lmaiye&m. 

Almangada 
Vaziyet 

Berlin 28 - Brünıtiek müf
rit milliyetpenerlerinin yapbklan 
nümayiflerde imparatorluk bay
raia &etkillb mensuplanndan biri 
maktul dlfmlfttlr. Polis m&darl 
yollarda darahauuu, caddelerde 
toplanıhnallDI mennetmiftir. .. 

Münib 28 - Hitler taraftan 
bir gazete, Kinunuenel ayında 
120,000 yeni aza kaydedilditlnl 
yazmaktadır. Hitler farkua11111 ya
landa bir milyondan fule asaya 
malik olmua muhtemeldir. 

Milli MUdaf aa MUsteşarbgı 
Ankara 29 (Hususi) -Buna 

Fırka Kumandana Cemil Cahit 

Tahran, 28 (A.A) - Tayyare Budapeşte, 27 - Törkiye El-
ile Bağdada gidecek olan Türki- çisi Behiç Bey don akşam Macar lngilterede GUmrllk işleri 

1 Y
e Hariciye Vekili T evfilc RGtta naibi hükQmeti Amiral Horty Londra 28 - Kabine mamul 

1 cenaplara ve refikaaı şerefine maddeler iaallb llzeriae yGscle 1 Beyefendi hava arın muhalif T k f 
Or iye se aretinde bir r.iyafet 10 duhuliye resmi vacled• IA-Pqamn Milli Müdafaa Kara Müs-

1 
teşarlağma tay:ni Askeri AŞftr:1da 
tensip edilınişti. Karar AU tas· 
dika iktiran etmiştir. Y 11kmda 
vaaifeaine baflı)•aca:\.tlr. 

~, gitmesi yür. ındeo bu seyahatten vermiştir. Ziyafette Ba,veldl Koat Jİh&yt kabul etmiftir. Malaafa. 
sarfıuaıar etwiye mecbur kalmaf- Karolyi, Hariciye Nazın M. Valko zaklrlar Bqvekili mtlfklllta 

ı hr. Mumaileyh Mosko\'"' tarikile •e diğer huknmet erklna haar maru& btrakacak mahiyette nok-
cuma g9nu avdet edecektir. bulnnmuttur. tai naurlar aerdetmektedirler. 

I 

• 

===== '!';:~=-=,.-===·· ;-:::===:c::w=-...::ıı:a:ıı:::=:::ı:e~==--ı:::::am:a::-===..=:===-==-::x:::ıı---ı Kabineyi terketmelİ için M. Baldvla 
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1 oldutu da "6ylenmektedir, 
İSTER • 

iSTER İNAN, 
Grip sal g-ını mGnucbetUe 20 kinttnou ıı i tar hile 

rönderılip, mektepler" ancak (26) kjuunus.,.ide, 
yani mek cpler kapandıkta• aonra varan bir ta!I· 
qıatnamcd«', t•l~hey! ıripten lıcorunıak i~ln ittfbaı 
edilecek tedbirlerden bab•edilmekted"r. 

Sıhhiye Müdüniyetinln tuılye etti;. eıuh tcd· 
bir şudur: "filin •c flltn kimyevi maddeler.den 
kan,hrarak bir mahhit yapaeaksınıı, Ru •nahlıllden 

• 
iNANMA! 

hergun biti• çocukların burua deliklerfae lki .. r 
d•ınla d•mlatacakaaoıL,, 

1'alebeıl (500) ve1a bini bulan mekteplerde bu 
kar•rın tatbik edUmeelni bir ,.ı:s ISnGne ••tirin. • 
•akit r4recetlnia naanaara tizi hayrete dOıDrecelctfr. 

Fen adamlarJ, ,ok kitabt olu1or, nrdllderl 
eDlMoria tatbik kaWHretini dGtG•emlywlar weeıe· 
llm. 

iSTER /NAN. iSTER iNAN.MAi 

Kazım Paşa 
Meclis Reisi Bu Sabah 

Ankaradan Geldi 

Millet Meclisi Reiıi IOzı• 
Pqa bu .. babkl treale Ankara· 
dan tehrimize gelmif, istuyonda 
karfılaalDlflar. Ankaradan bildi
rilditiae «lre Bqvekil bmet Pa .. 
p cfa hafta içinde relKoktir. 
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[ Gençler için J 
Kendimizi 
Nasıl 
Unutabiliriz? 

Geçen fiin teaadlif bizi bir 
laalla evine dllf&rdll. Ba e•de 22 
Jaşlannda bir ıenç kız, iki H

aedenberi, henliz aebebl meçhul 
hir hast•bktan 7ah1ordu. BOtlln 
doktorlara ıa.termifler, her tirli 
tedaYi çarelerine bqwrmuflar, 
laiçb,iri fayda •ermemi.. Genç 
•ız. nihayet bir kemik J'IİIDI 
halinde nevmit bir halde ya
tıyordu. 

Bu Yaziyete dUf!Dllf bir bed
baht için yapılacak ıey, kendisini 
anutmakbr. Bu genç im da 6yle 
Japmq, bir middet yatağamn 
acuna bir harita utarn111, bu ha
rita tlzerinde aBnlerce, aylarca 
hayan aeyatlar tertip etmif. 81-
ton dibayayı dolqmıt " bGtiln 
clllnyayı tanıma .. Burna onun için 
dlayaaıa meçhul tarafa kal .. -.. 
Sonra bunda keadiainl oyahyacak, 
na clerdini aaattaracak Jeaİ 
Wrp, kalmaymca, yatatıaa, clGn
racla me•cut hGkumclarlana, 
nisicllmlıarlana, b&y&k adamla
rm lsimlarini havi bir liste asbr
Df. Birer birer bunlan ezberle
miş. Hayatlan hakkında biru 
malilmat almlf. Bu kaz kendisini 
anutmak için ea pyam hayret 
Jolu bulmuştu. 

Çoğumuz ba kızın Yazlyetiu
cleyiz. MeseJA bir kaza ile ıözil
DÜ Teya kulağını kaybeden ada
mm halim dilfiinllnDz. Bir pen
cerenizin dOnyaya ebediyyen ka
panması kadar ruba kasvet Yeren 
bir hal olabilir mi ? Fakat b6yle 
bir fellkete d&şen1erl peklll 
Japr ıörDyoruz. Onlar da bir 

mnddet bu mahrumiyetin aatırap
lanm çekmiflerclir. Fakat Dibayet 
kendilerini •utma 1olunu kq
fetmif Ye ISbraplaruu d1IJIDU 
laale gelmiflerdfr. 

lıtırabın ft feWcetfa •IJlll 
hçağil olmaz. Her fel&kct .,ni 
alabette acıdır ve ISbrap ftrici-
6. Evi yuaa bu adamın. cocu
ta ilen bir bahuıa. itiDi kay
beden bir lffinio ..tlraba tlalaa 
- adar?. 

Hayaba 6nlmlhe Jlldıfl ba 
' llhraplara kartı elimizde CD lnı.
. fttli aililumız: Kendimizi aauta

bilmektir. 
Bu, 8yle bir amldOr ki, bizi 

manen " ruhan zenginleştirir, 
nefsimizle, utırabımızla mqpl 
elmaktan ozaklqbnr. 

Kendimizi unutma U4'ulleri, in· 
•na g6re deiiıir. Bunu içkide 
arayanlar vardır. içki derdini 
.arthnr, insanın sefalet Ye fellke
tini derinleştirir,fakat yaraya mer• 
•em olmaz. Bizi daha ziyade bi
se çevirir. Keaclimizl unutmak 
için, kendimizin haririade itlerle 
megul olmayı a;renmeliyb. 

Bir Vefat 
Dirtynl ( HulUli ) - Bir haf· 

tadanberi lauta olan M Cebel
berekct hastanesinde yatan 
kazamız kaymakamı lbr "im Bey 
d011 Tefat etmiştir. lbrahim Bey 
halkan teveccnb ve hilrmetini 
kazanmıştL Vefata herkesi müte
asir ve mllkedder etmektedir. 

Hemşeri Yardımı 
Adanadaki Kayeeri tacirleri 

aralannda on bin lira kadar bir 
para toplıyarak fakirlere claiı
bhnak üzere Ka,..riye ıiacler
mitlerdir. 

[ Söz Aramızda J ME 
• 

EKET HABERLERi 
......... ._ ................ ._._ ........... ._ ... _._.._ ...... Sinenıa 

Dörtyoldaki Portakallar 
• 

El'an ihraç Edilemedi 
------------

Ruslar Verdikleri Sözü Tutmadı Mı? 
G~enlerde 

(Adana) muha
birimizin ( Dört· 
yol ) portakalla• 
nna ait bir mek· 
tubunu nqret• 
miştik. Muhabi· 
rlmiz, mukaftle 
ile 1ablu porta• 
kanana ibra9 
eclilmemal Jl
aladea tam " 
k6ylllo0n 111cınb 
içinde bulwıdu

tun• bildiriyor
du. 

Bu hususta 
(Dlrtyol) muha
birimiz yeni ma• 
IGmat g6nder
miıtir. Dercediyoruz: 

Dartyol ( Huusi ) - Ba MDe 

120 bin aandık portakal alacak· 

lanm ileri ıüren Ruslarla ara
mızda bir mukavele yapdmqb. 
MukaYele tarafımızdan imza 
edilmesiıM rağmen Ruslar, bugün 
yann diye ifi uzatmıılar Ye por-

Samsunda 
Bir Teberru 
Meselesi 

Samawı ( Huusl ) - Yılbefa 
tayyare piyangosunun -«10 bin 
liralık ikramiyesinin Jirmide bir 
~ tehrimiz ttkcarlanndaa 
Sellnikli Dilber Mehmet Be1 
ailaiaden Ane Hanıma ~mlfb. 
Baza ıueteler Ane Ham
Himayei Etfal ve T anare Cemi-

tetlerine mlbim teberrularcla 
aluoduiUJıu yUDllfb. Yaptığım 

tahkikata aazaraa ba Hamm, 
cemiyetlere hiçbir tebenuda bu
lunmamıştır. Ancak elli lira 
mıktannda baıka bir teberruda 
bulunmuttur. HAMiT 

Amasya da 
Gençlik Ve Spor Ha1'e
ketlerinden Eser Yoktur 

Amasya ( Hususi ) - Elma 
•• bamya diyara olan Amasya• 
mızda gençlik barekeUeri çok 
a6o0ktllr. Birkaç sene evvel mO
teaddit ıpor klOplerioe malik 
olan kasabamızda bugOn maale
Mf laiçbir apor hareketi Jolıtur. 
T&rkiyenin laer bıumcla bile 
aper tefkil&b yapahrkea bmada 
ldlplerimia tamamile kapılara 
kapamıı yaziyettedirler. Sporla 
meıgul olamıyan ıençlik •aktinl 
nerede geçirecektir. Koca tehria 
tek kOtGphanesinden bqka bir 
ıeyi yok. BugGa Amasya ıenç
liğinin yazlyeti mllbmel bir vazi-
1ettedir. Hemen bir ıençlik 
tetkillta Ylcuda ct"etin1meai arbk 
bir zaruret halindedir 

F. A. 

Ak şehirde Spor Faaliyeti 
Alqehir ( Huıual ) - Şehrimiz· 

deki mibıener geaçlerdea bir 
kısmı ( Akşehir Gençler Birliği 
Spor Yurdu ) iaml albnda bir 
apor klObü tetkil elmeJ• karu 
..,......dir, 

lan bugtln yana 
alacağım der
ken, diier taraf
tan batka yerler
de puarbta bq 
lamıflar ve Yafa 
portakallanm al
mıya karar ....,. 

mitlerdir. Halbu
ki aon Türk. 
Ruı Muabedeal 
mucibince RU9-
lann bizden por
takal almaJan 
llamgelmekteclir. 
Eğer Rualar 
portakallammza 
karıı yaka
nda bildircliiim 
ıekilde lıare-

1 tabha ilk mahaclllnD almamıt-J ket edecek olurlana ba H-
lardır. ne memleketin bir milyon lira 

Buna 1ehep olarak, getirdik- l'ibl mnhim bir paradan mahrum 
Jeri portakal sancLğ1 kerestesinin, kalacağ'ına ıüpbesiz nazarile bak-
itlıalitm tahdidi 1ebebi ile mem- ] mak iham gelecektir. Buradaki 
lekete kabul edilmediğini ileri tacirler aalihiyettar makamlana 
•- kt diri ş· ..ı• ö.. d.... ı bu mesele ile alikadar olmı•m SIUwe e er. lm~I aren lil• L-U kt d" 1 • ue&.1eme e ır er. 
mıze ıare Ruslar bizim portakal- H. 

Elazizde Elektrik Ve Su 

Bütün Evlerde Elekbik 
T esisab Yapılıyor 

Elim (Huaut) - Sakin hava-1 Elli yatakh emrua akliye " 
larda Malatyadan Elizize doğru wbiye, oa bef yatakb ..,... 
ıelenler, buralarda demiryolu albnmye ı.utalaanel.ı burma 
lnşaabmn hummab bir faaliyetle ihtiyacına tekabnl etmektedir. 
Derlediiini ıörilrler. Şimdi bura- Mnlhakattan Palo ve Çemifkezek 
lar karla meatur olduğundan kazalanncla ela b.,. yatakla 
faaliyet kısmen durmattur. Fakat cliapauerler ftrCbr. 
havalar dilzelinc• itler tekraı Fubaşla melül olan bclanlann 
başlıya~r. • • ikamet ettikleri yerler 11bh1 te-

Elhiz tark YillyeUerlnın lçın- raiti hab olmadıtmdan bunlu 
de temizi iti, halkının faaliyeti bqka bir yere nakledilecektir. 
ile temayüz etmiftir. Şehrimizde Vill ti • • t • • ye mWD IU)'U emız Ye 
muntazam otel, .ıazın~ •• lokan- lçilmiye aalib olmakla beraber 
talar •ardır. Mılll bır termaye ıebrin ihtiyacına kAfi gelmemek-
ile vncuda getirilen elektrik te- tedir. Belediye ıehre su aetirmiye 
ıisab, ay bqmdan itibaren bnton tqebbO. etmiştir. 
evlere teşmil edilmiye başlana• Burada meyhane, gazino n 
caktar. Şehrimizde bir de mezbaha çalgılı kahvelerin mebzuliyetiae 
nrdır. Etler Ye gıda maddeleri raj'mea tebria aayifi çok iyidir. 
daimi surette murakabe altındadır. SABRI 

Kon yada 
Oç Kip Bir Kızı Kaçırmak 

lstemiıler · 
Konya, ( HuaUll ) .,. Haace

mU mahalleainden Kara Mustafa 
arkadqı Abdurrahman " Mela· 
met namındaki Gç pb11 haklun
da, Adile isminde bir hizmetçi 
l"zı cebren kaçırmak dlrm&adeo 
tahkikata bqlanmıttır. Adile, 
Hacı1adak maballeaiade Abdur
rahman EfeadiaiD ,anmcla bia
metçi idL 

Soğuk Ve Kar 
Ak,ehir, (Hususi) - On bet 

,Ondeoberi tiddetli kuru aoğuk· 
lar blklm tlrlJordu. lkl aGlt
clenberi ele Ur , ...... l 

Edim ede 
lnb1ıabın Yeniden Yapıl

ması Lizım Geliyor 
Edirne, ( Husul ) - Villyet 

... mı mecliline intihap edila 
Teftik " Klmil Beylerin azabk
lan heyeti amamiyece kabul 
ohmmam11 n yerlerine '-'!dek 
azalardan Fuat Ye Ali Beyler 
iDtihap edilmişti. Dalailiye V ekl-
leti yedek azalana kabul ec:lile
mlyeceğini •e ba iki m6nbal 
azalık için 1ealden latibap , .. 
pdsun• emretmiftir. 

Bir Konferans 
Samsun ( Huıuıl ) - Awlrat 

Halil Vehbi Bey Fırka bi11a11nda 
Ankathk •e Baro tqkilAb bak· 
...... koal ....... 

Sevmemenin 
Günalıı 

Geçen pn bir a11enia zfyafett. 
.. davetli idim. Gidip gitmemek
te bir laayli tereddüt geçirdiktea 
IGDr& clawete icabet etmiye karu 
Yerdim. laabet etmifim. Daveti• 
ler .... ada erkekler fazla, ka
dmm azda. Şunu da kaydedeyim 
ld yemek, o gece orada tanışb
tım bir kan kocanın ,erefine 
Yeriliyordu. Ev ve eşya11 tenkit 
kabul 1 etmiyecek 1Urette pınl, 
panl yanıyor, diSşemeci elinden 
Jeai pkbğı anl8fılardu. 

içimde bu sık.oh labl oldu. 
Bea, laer nedense, kullanılmış ft 
lnı=ınn oturup kalkmaaile biro 
da ~catlanma ıeldiae uymUf 
dlfemeleri b6yle marangoz eli~ 
deu JelÜ çıkmıt, yeni zengin
lik edası tafıyan et1•1• ftıscila 
ederim. 

Yemek 'taşladı. Şuua da kay
detmeden geçmiyeyim ki, ben, 
rubu, tekil ve merasime kı} met 
Yerir bir insan dejilim. Fakat 
ıekil ve merasime uymıya çab
palu IPa cemiyetin esld. 
denberl kabulleadiği kaideleri 
bilmemeyi de biraz da gl
liinç bulurum. Yemekte bıçağm 
sol el, çatalın ela aağ el ile ku1la
nılma11 bence kıyamet koparmaz. 
Fakat manzarası tuhaf kaçar. 

Benim da•etli olduğum ye
mekte de buna benzer bir hayli 
bldi9e geçti. 

DavetJilen yemek ..tonuna 
ni9 hanımının çağarması icap 
ederi&- bu YUifeyi evin beyi 
f&'cltl. Kadınlann ve erkeklerin 
10frada mevki alışları ise bir 
neYi barem aeJAmlak m•nzaruı 
anedi7ordu. 

Sizi uıatmıyayım: Her türlD 
metulm 'Ye zevabirden hoşlanmı
JU ben, istemiye, istemiye etr• 
fama tenkit edici bir tetkik ıözile 
ıan.iJe bqlacbm.. Uk.rdı, meY. 
.U. tnalet.leriDdeıa, 3nümOzdeJd 
baloludao, p veya bu bammefea
clinia J•Dİ yapbrdtiı mantonun 
nü •e kilrkl lzeriode dola
p,..a. 

Bir miaafir H. aordm 
- Bu HDe güzellik Krahç..t 

Dicin intihap edilmedi? 
lçimizdenbirl cevap verdi: 
- Talip azmış ta ondao. 
- As olsun, çok olsun, ar ... 

lamada hakikaten güzel insan 
YUM niçin iutibap edilmesin? 

- Demek oderece aDzel de 
,okm .... 

Bir bqka H. ortaya 111 fikri 
atb: 

- • • • • • filmine gittinis mi? 
s..al bendenize tevcıb edil

•lftL Bir an tereddüt ıeçirdik
tea IODra: 

- HaJır, eledim. Sinema ile 
batı• pek bot delildir. 

- Tabaf ..,, dediler; ai ... 
••d• laotlımnaclağana alyliyea 
ilk ..._ olarak mi prilyonam. 

C.••P vermedim. Daha doğ
,_ weaaedlm. Çiinki sinema
.. lloflanmamak ıünabını bu 
Ha-'endiye affettiremiyeceği
.. bnidim. Bqımı 6nllme + 
dhn. O da, dudaklanna büzdft, 
bAflDI ~rdi ve bir daha hiç mi, 
biç bua hitap etmed1. .. ----lzmirde l.ıt1h1p 

lzmir, (HuıusO - Kazalarda 
Mec&.I umumi intihabata bitınit
tlr. lzmlr merkez lcazası intiha
batı t tub•tta yapılac.aktır. 
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Baılk Pl'll • ., t.mada aak· l &zerine eserimin kltıtlarma ma· 
• le.... ~ •'- ka+etar ku memuruna verdim V'e ke ... 
JUmcla balUD&DaJI ttl'Cila ederek di.U.e bu yazının her nktiadeo 
luular arumda ıe.m.ı,. bat- daha fazla ehemmiyeti oldağa-
lachm. Sabahm: ulak külli a1tm- ... anlattım. Bqmuharrir relir 
da çit ve kula parlakhiı dofan aalmez bmm kendisine heme• 
atır kırmızı ıtlller beni çekiyor- •ermaial taftiye ettim. O gWı 
lardı. Bir tanesini koparmıya Keçi vakit bea cevabma kendim 
MU 11Di caa alıyordum. Onlara gelip alacaktım. 
.amk6n oldup kadar yaklap• Makas memuru pzetelere 
bilmek için, bir tanesinin yok dalarak: 
pahası• denebilecek fiatiai sor- - PekiJ Dedi. 
dum. Eğer param kalmış olsaydı Meseleyi biraz mübaJ'tala bir 
ne olursa olsun bir tane ala· tlktınetle kU'flladığmt glrGyor-
caktım. dam, fakat bir fCJ eG,lemediaa; 

Saat onda gazeteme çıktım, yalnız kendisine kayitaiz bir ldi-
Başmaharrir benli• gelmemifti, çiik bat ifareti yaptım ve çaktım. 
•Maka., nki srazeteler arasındıa Vaktim •arda. Yalaa ilan 
faaliyetine denm ecl7or. Davet biraz aÇılaayclaf ~ -... "ut 

&Olf. f'OSTA 

tubebiz, acuuıcak bir hava idi. 
Kadınlar, ihtiyatla, şemıiyelerini 
açık talU)OJlarch ve erkeklerin 
ytln aerpUflaraada hazin ve komik 
bir hal varda. Zerzevatlara Te gOl
lere ~k prflda bir kere da
ha dolqbm. O ınrada omuzumda 
bir el m..ettim ve dandiim. "De
muazel,. boa ahahşerifler hayll' 
olama. 4edi. 

Benden ne istediğini derhal 
alilamak için ıorgulu bir sesle: 

- Sabah prifler bayu olsun, 
eledi-. 

"'l)emuaıel,,e kal'fı büyük bir 
Hygİm yokta• 

Kolumu• altında )eni klğıda 
sanla bilylik pakete tecessüsle 
baktı ve bana sordu : 

- Kolunuzun altındaki nedir? 
Uka>:t ~ir aeı perdesile ce

vap verdim • 
- Demi..n "Semb" e gırdim 

ve elbiselik bir kumaı aldım, 
Ba b~ kılık111 olmıya bir .-,et veriaek tbuaaeıdiiüü 

d ....... liftlm; ..... kendi rica
• i~in hu kadar tamabklr ol
mamahchr da. 

Durakbyarak bana l>alıb " 
ağır ap sordu: 

- Başka ne var, ne rolr ? 
- Omtdin fnldncle. 
- Bir it bulalrildinis .rt 
Biiyük bir lsayret ~nele ce9&p 

•erdim: 
- it mi? Fakat Kristi ml

ememe9iade b.fm lditilbl& 
Bir adam geriliyerekı 
- y .... dedi, Allaluı, IİziD 

hesabınıza ne kadar memnuuum. 
elYerir ki elinize ~ para11 
bof yere harcamaJ•_.L Sabala
terifler bayır olsun. 

Biraz 90lll'& yan yarıya döndü 
ve bana doiru geldi; baatonile 
pakeümi gösterdi ve dedi ki: 

- Bu elbise için size terzimi 
tavsiye edeyim. lsaskenden daha 
iyisini bulamazsınız. Benim tara· 
famden geldiğinizi adyleyiniz. 

Bunaaaa benim iflerime 90k 

.,,. 1 
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•aldan ....... .,,., H-11 
teni&. ........ .....,... -
.?bleacli& 8a kof .ah .... 
• .,._ lt..ı lmdln,onk 
1pe, 1m-. kım••e .._. 
clea lcl""' aldata oa ._ ••• 
babrlatbm. O daha cnap _.. 
medea enel. paraJI iatedillme 
pişman obaapum. s.laltyor Ye 
ıözlerine babml)'Ordam. O -.. 
da bir kadm geçiyordu; yol wer
mek için geriye doiru fiddede 
bir adım atbm ve H't'Qfmak için 
bu fırsattan iıtif ade ettim. 

Bu bekleme saatlerinde ne 
yapabilirdim? Cepleri bot o1.-
bir kahveye gidemezdim, pi• 
bu saatinde aiyaret edebileeeii• 
bir dostum da yokta. TaMatla 
sevkile şehre çaktm, ~ 
Graıen Mkatı aramda c:lolqbm, 
davara .. ı- Aft•,.._ ,._. 
te8ini okuclam, Kari Job• eo
kağan bir clhda. " "Kmtan
amız.. mezarLtıaa gelerek ..
ela ulda bir k6fe aradım. 

( Arkaa nr t 
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Kari Mektupları 

04tru11a 
Velzmir 
Sinemacıları 

lamir Belediyuinin, kb--.. 
al bidayetinden beri tatbikine 
laafJacLğı yeni oktruva tarifesi 
rlzibaden lzmir Ye hayalisi ıine
maalan Ye film tacirleri pek 
r... bir •aziyete dlifmltlerdir. 
latanbul BeJediyesl AYl'Upadan 
plea filmlerin kilosundan bir 
defaya mahaua olmak &zere 150 
brat almaktadır. lzmirde ise 
&limler latanbuldan ithal olun
.. ktaclır. Şimdiye kadar lzmir 
Beledlyui ıelen fallmlerin ldlo1UD
tlaa 2 kunq oktnna rumi 
•akta lclL Ba defa bu nsml 
fıDO ...... pkarmqbr. 

Ancak bayle bir karar verir
._ filmlerin mahrecini auara 
itibara almamıfbr. Bu nretle 
.,.ı film lzmire her ıirifinde 50 
.. oktruYa resmine tAbi tutul
maktadır. Halbuki İzmir Ye ha· 
ftliainde 8yle sinemalar Tardır 
.. bir haftalık hasılatı ancak 30 
hya balii olmakta ve film ki· 
ruı olarak bir haftalık ancak 
T,50 lira vermektedir. Bu karar 
Jlldndea böyle bir sinemada 
elduruva resmi olarak bir filme 
IO lira vermiye mecbur tutul
.ut.dar. lamir ıinema ubipleri 
w film tacirleri tarafından lzmir 
8eledl7eaiae uzun bir iubatname 
99erek Yaziyeti anlalmlflarclar. 
Fakat iki hafta geçtiği halde 
ti'• bir cevap verilmemiftir. 

750 bin nüfualu lataabul Bele
.ti~ filimlerden oktruYa reami 
ahanea, 150 bia nlfmha bir 
t.eleclJyeıinin lilimlerin kilosundan 
200 kurut oktrava resmi alması 
tehammDI edilemlyecek kadar 
.... bir ,aktllr. 

\•' de llUare, llaJlll, Şiire A.t, Lale, 
Aalrare, Kertrplse, Feralt, ...,._ 

........ 11.ı.11 .... ....ıan .. 
flJta taclrlerl 

~ içtimaı Yardım 
Geçinmek için hamallık yap

mak iatiyen yObek tahsil tale-
... hakkındaki Jllllllllıokudum. 
la ıibi vuiyetler her memleket
te olabDir. Fakat oralarda ayal 
M•acla iftlmal JU'dım mteue
leleri de Yardır. itte bizde olmı· 
,.... fakat vllcudlne fiddetle ib-
llJaf balaan py, bu gibi yar
.._ ft iaaclat mieueseleridir. 
Mııell bafka memleketlerde 
•e.le mlcadele eden yllzlerce 
il ,, ....... 

.. ile ucalı bir tane Ve
... lılicaclele Cemiyeti Yardar ki 
M pan •eaelalncle kim bilir 
.. •kmblar çekmektedir. Bu p. 
W cemiyetleri hlktmettea iste-

_. ~ ~-· Ban.. halk 
• ~ keadı haaall tefebbll-
lllle wlcacle ptirmelidirler. La
- cllter medeal me•leketlerde 
1J1e Japllmaktaclar. 

C.nMpiı .. 111., ... Al 

Cevaplannz 
Konya tllcearlanaclu Ali 

... Beye: 
•haettipui muele mlbim

•· Tetkik etmekteyiz. Buğd&) 
........... ytlbelmeliDi temenni 
.... lıteJb. 

* AakuMa Bahkpuanncla 23 
• u11ara ta.,wu Mllllah 
LIJ» Beyeı 

Slyledijiaiz ldtaptüi mal6· 
8d doindar. lace tel " ince 
lnlla olmak hususanda alba 
.... madenler içinde bİrİDciffti 
lllmaktad1r. Zaten altıma bir 
1la,...u de bu hH1111adan ileri 
pbeldedir. 

SON POSTA. 
7 

Irk Düşmanlığı -- ~~~~--~~-· 

Havay Adalarında Askeri Tedbirleri 
icap Ettiren Hidisenin Sonu Alındı 

Sol4a w .. 1t1a ı H ... ,ıı .. ıu;ıe,.. ""'" .,.,,..,,., --- .,,.,,,..,,,,,,. 

Din akıam .. HaYaJ,. ac:lala-1 
nndan gelen ima bir telgraf: 

- "Yerlilerden birinia katli 
ile allkadar olan Amerikahlana 
( 20) fer sene hapse mahk6m 
edildiklerini haber veri7ordu. 

Bilmeyiz, karilerimiz neticesi 
bu &ç aatarhk telgrafla bildirilen 
hadisenin Amerika guelelerini 
aylarca işgal ettiğini, batta Ok
yanusu aşarak Avrup& ıazetele
rinde de aylarca s6rilldeadiğial, 

Japonyada bile dillerde dolqb
i•nı İfİtmişler midir? Hadise o 
derece dal, budak aalmlfbr ld. 
hiç olmazsa kısa bir surette ... 
latmaya değeri vardır. 

Bilirsiniz: Amerika "Havay" 
adalanoı ele geçirdikten IODra 
buralanna Japoayaıa kaqa biı 
deniz merkezi yapb. Takviye 
ettikçe etti. Fakat mnlld idare
aini doğrudan dojruya lizerine 
almadı. halkına mahdut bir mab
tariyet verdi. Ve ada loaa bir 
saman içinde fibret buldu. Yu 
mevsimini geçirmeye gelen Ame-
rikalılarla doldu. Ve bunu mllte
akıp te Amerikalılarla yerliler 
ara11nda hidinler çakmaya b..
ladı. 

Vak'aların Sebebi .• 
Herkesin malümudur: Ameri

kalılar siyah veya &an renkli in-
anları aevmezler, bunları inun 
addetmezler. itte a1larca btltla 
dftnyayı İf gaJ eden hlcliae enel 
emirde bu ırk zıddiyetiaclea çak
llllflJr. Vak' ayı anlatalım: 

(F orteskü) İlminde zen,m bir 
Amerikalının km ve Anierikah 
Millldm Miater (Muli) Din sev
cesi olan Miada (Margaret) bir 
gece k8şk0ndea çıkar, maksadı 
lokantaya gitmektir. Fakat yolda 
taarryaa qirar. Bunlar, çukuiata 
renkli Havayla s-çlerdir. Kadaa 
halta ve bayım bir halde kur-

Orlııa t Aınerthlı ia4ı•I• 

deaü *••'•••"-

lliilblın ,, ... , - l«ıırıla 
•lrıgan luırı•• 

K•llı•ın Aftası w Bl4blle11 

.,. ""•'' 

HGflflg nları Amlralı Prfd .,. 
.,. Ha•• Vall.l w.,.,,. 

ticuiade taarrum ,.pa1 .. n ban
lar olcluju anlafalır. Ha,.. abhr
lar. 

Habbeyi kubbe J•paa Ame
rika gazetelerinin bu htdiaeden 
ne kadar iatifade ettiklerim tala
min edeniniz. Maafih tuad&f te 

ıuetecilere ) .aı eder. Ortaya 
reni bir hldise çakar. 

Garip Bir Muhakeme 
Mlltearrızlar mahkemeye Ye-

' rilirler. isticvap edilirler. Fakat 
hldiae cinayet mahiyetinde oldu
iu için kararı verecek olan j&rl 
heyetidir. Jüri heyeti de eberi
yetle yerlilerden mllteteldrildir •. 

dtiCYabın hitamın• mltealap 
bu heyet mlzakere salonuna çe-
kilir, saatlerce kapanır, aonra 
dqanya çıkbğı zaman mahkeme 
reİIİDe: 

Heyetimizin azası verilecek 
kararda mutabık kalamamıfbr, 
der. Mahkeme reiai de muhake
meyi birkaç ay ıonraya talik eder 
ve maznunları kanunun emrine 
~..-ak kefalete raptedip .. beat 
bırakır. 

Yeni Bir Hadise ... 
Aradan bir mlddet ıeçer, 

bir gQn bir polis memuru bir 
otomobilin mutattan fazla dr'atle 
koftujww g6rerek dOdUk çalar. 
Otomobil durmaz. Polis atee 
eder. Otomobilin llstiji patlar 
ve polİI arkadan yetişir; 

- Niçin bu kadar luzı. ıidi-
\- yordunuz? 

Otomobilin içinde ~ulunan iç 
kiti biç cevap vermeden • .. iı 
inerler. Polis otomobilin içine 
bakar. Bilyük bir paket ıartır. 
Açıp bakar, paketin içinde bir 
ceset nrdır, ve bu ceset bir 
mlcldet enel kadma taarrm et-
tiği için tutulan beş kifiden biri
dir. "HonollUll,. ada11 haHaa
claaclır. 

Bahriye Askerleri 
Polis bu ilç kiflyi karakola 

16ttır0r, orada hGviyetleri anla· 
flhr Bir Amerikab bir mlilhim, 
diter ikisi de bahriye nefer-
leridir. 

Bunlar taarruza ujnyan beyu 

tulur. Kocuı arkadqluile birlik· 
te mlltecavideri aramıya çakar, 
bulamaz. 

111//18-• 9 Şubat ,__._ 
kampın intikamam almaya karar 
•ermifJer, adamı bularak; 

- Seni hlkim utiyor. o.
mitler. bir otomobile bin ..... 
iv we yolda -lldilrmlflerdlr. Bir Gan Sonra ••. 

Fakat ertai l'8 prip bir 
tesadlf mtıtecaYizleri me1daaa 
çık rır: Şehrin en biiyDk cacl
deleriaclen birinde, bir otomobil 
memnu bir ıiir'atle katmaktadır. 
Polis bldiaeyi g&rmilftlr. Fa
kat tutm811 mllmkln değil
dir. Yalnız o mrada otomobil 
Ue bir kamyon aramda hafif 
Mr mlaademe olmut ft otomobil 
kendilijinden tharmUflur. içinde 
bet kiti vanhr. Bunlardan biri 
Japon. ikili Çinli. ikisi de Havay· 
hdar. 

Tahkikat Neticesinde .. 
Bir ıece enel Amerikalı ka· 

dma taarruz edenlerin beı kiti 
olup nazan clikkati celbeder , 
ftiphe uyaachnr. Ve tahkikat ne-

Matbuat Balosu 
- Makel• ••l••••Ulda -

Z.••ln bir pr~ra11tla •ille•• 
mel bir ıurette verilecü ol•b 
M•tbuat Balon pek ;.tfde tla• 
vetlllerl toplı7aeak •• pelı eulp 
olacaktar. 

Reı8'am •• ı•it ıtlclrlan•ıaın 
bu b.._tald ••..W ttu• .... ..-
1••• kafitt•r· Oltu t.,aftaa kloü 
yerli mallan•11ıa aef•Htint tefbı, 
için Matbuat Balo•u pelr rlael 
bir eaba olacaldar. 

Şlmdld•n J'•ll m•h hıelrlertmfı 
mOracıattle b4Mff,eler •tt••k ıu
r etile •aıaberetlerini vadetmek• 
tedirler. B• liedly•rler bl~bir be· 
de-1 •ukabitl olmalrıııın l.aloya 
relea dıvetlUer •ratıada tanı 
,.dilecek tir 

Glael kotl1onlar haıarl••••ttlr. 

)#. 
Halk bldiıeyi haber abaca 

karakolu lnilnl dohturur. içeri 
pmesi. katilleri Haç etmesi ihti
mali •ardır. Fakat limanda duru 
Amerika filosundan bir mlfrae 
llDflll uker iner, mllbim De 
Hd neferi mubafua altuMla 
11rhhya ıltlirilr. 

• Amerika halla bu katilleri im 
aeYI kahraman addetmiftir. K~ 
dileriai laecliyeye boimuthir· 

Yukarda dereettijimiı tell"af 
11te bu muhakemenin neticaiai 
bildirmektedir. Fakat acaba be
yaı kadına taarruz eden bet 
kifiden el'an berhayat olan cllı
dllnla akıbetleri nedir? 

fit• .,.. meçhul. 

J 
Bilmecemiz 

1 
Geçen Bilmece
miziu Doğru 
Halledenler 

( Dlaldl •lalaamudan ti•••• ) 
Gui C>amaapqa Ortuaeltl 

tebi yedinci lllllftan 236 Halllr, 
Ortakay 23 tindi mektep talebe
linden 19 Hatice &be,,.. Be
yazıt Erkek Muallim lhkhrltt 
talebesinden 12 M. Kemal Bey 
ft Hanımlar. 

Birer Adet Albom Kazanular 
Ankara Erkek liaeli biriad 

auuftaa 29 Mllkerrem, Çaa .. n 
Ortamektep MtıdGr mua'fini Fahri 
Bey kerimesi SllaeylA, lata-w 
Yedinci mektep talebaiacla 1&1 
Hdziye Mustafa. Ankara Km n.e.i 
talebe.iaclea 473 Sadıka. Zoasul
clak Awkat Tevfllc Bey ojla 
Naci, lataabul U.. talebe•._ 
819 Muatafa Ragıp, Salihli Gaf. 
fur wle Ali Oaman Ef. kerialll 
Naciye. Ankan Meçhul Aa.. 
Mektebi Mlldilril lhaaa Bey oilll 
Remzi Oktay. lnegöl icra Me
muru Kemal Bey vasataaile s.16-
battin, latanbul Hayriye Lİlelf 
talebesinden 250 Necdet, S. 
Posta Klllp azasmclan 808 Cemil. 
Adana Gazi llkmektebi talebe
ainclea 811 Neriman, Anlmra 
Erkek Liseai ikinci ıımftan 172 
M. Orhan, Kanlıca afi na m~ 
beşinci mmftan 180 Ferklml. 
Gelenbevi Ortamektebi talebe
lindea 98 Mehmet. Gelenbewl 
Ortamektebi Udaci mmftaa 11 

Mlhıir, Edirne Tltln fnhiun mtldW 
Dervif Bey ima Gllseren, Kaleli 
Aakeıt LlaeSladea 730 M. Recep 
Erenkay D6rdlhlctı bhmeld.p 
talebesinden 110 lbau, lataab.İI 
Sebitı.liyexi 12 iad mektepten ıa . ...................... . 
Birer Adet Kitap Kazananlar 

Ankara Erkek Iİaelİ ikJ.ci 
ımdtaa 115 Mustafa, Adana 0..
ta mektebi biriad llDlftan 8J 
Adil, Adana U.. lçllndl .,_, 
talebesinden 127 Hikmet, EJlp 
Orta mektebi talebuiaclea 101 
Sadiye, Ankara Kaz U..••• 
232 Nazame, Adana Ticaret 
mektebi ikinci mnıftan 231 ifil. 
kat, Edirne Gazi ilk mektebi 
d6rdtınc:tl sınıftan 76 Y uefı 
Uzunk6prü Mimar Hayrettin mek· 
tebi 4 lucü muftan Nerp. fa.. 
tanbul 44 llncO lıkmektep • 
dllncl 11D1ftan 288 Fikri, Kml
toprak Cami aokak 27 numaraü 
Sacit Cevdet. Bilecik A.-.. 
Hakkı Bey oi19 8arlıaa, ~ 
berlitaf KMIPman caddelinde 
9 n...,.cla Muazıez. Buna ~ 
Ali sade Uk mıktebiaea dit._. 
111ufta 240 Hldayi, Konya Er-
kek Uauinden 8.16 M. A,ala 
Ankara Erkek liıeıl ikinci • 
naftan 49 Kenan, Gali o.m •• ,... 
Ortamektebi tale.,..._ t • .1 
Mehmet. Aalrara Erkek 6-i 
ikinci llDlftae &l.1 Ahmet, EJlp 
~ talebesind• 57 
faal'; Ankara Ortamektebl blrillel 
.....ıtan 152 Salih, C..-... 
ceridehane sokak 13 numa,.a. 
Rasin O.man Beyler. 

Birer Adet Defter ~"" 
Maltepe Aalreıf Üell ...... 

ıinden 2520 M. Ekrem, 
Terzilik melet~ ;ı:t9ıl!llM• .. 
26 ~t. P iaeıi • 
leb_.... 107 Naklddin. ı .... 
bul Biriaei ilkmektep 4 lllCI 
ıımftan Nlizhet, latanbul 44-
acl •ektep ikind ...,._ 
93 Ntlveyyet Kemal, G.ı.ta 
Sen · Beaova mektebi fa. 
lebelİDclen 26 Merinoil Y .... 
Maüa Gazi ilkmektebi Oçlncl 
11mftu 272 Nezihe, Kuleli A.
kerl lisesi dokmmıcu 11nıftaa 
343 Tekin, Adana ortamektep 
birinci 11D1ftan 189 Sababattia. 
Gazi 0.manpqa ortamekteW 
ikinci ımaftan 562 Kemal, Aaka-' o..... 11 .... ..,,. ... ) 
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• •Sen Poıtan haftada iki defa ılnema 

••J1f••• 7apar. Bu anyfalarda dünyanın 

•• ,...ı •lnema haberleri, artistlerin 

ba7ah •• •İnema ilemindeki un at 
eereyanlanndan bahaedUir. 

SiNEMA 
' Son Posta,, HoJivulta iıuıusi muhbiri 

1-Jurıan ycgine Türk raıetcııtidir. Ho

BYt t muhabirimi~ her hafta bİJ:e mektup 

rönduir v~ ıinema ileminio içyü:rünü 

anlatır. 

Holivutta 
Balo Seslerini Altına Satanlar Bar im ur 

Kardeşler Ve 
Arsen Lüpen Veriliyor 

Holivutta aık ıak balo ve 
Mıvar tertip etmek usuldendir. 
Fakat her artist balo vermez. 

Dah ziyade eğlence meraklısı 

olan rtistler, diğer yıldızlar 

Jereflnc balolar tertip ederler. 
içlerinde hiç balo vermiyen 

yddız da yok değildir. Meseli 

Greta Garbo ne balo tertip 
eder, ne de balolara gider. Fakat 

Joan Kravfort sık ıık balo verir. 
Billi Dov da balo merakhlan ara· 
modadır. Fakat en çok balo veren 
yıldız Bebe DanyeJdir. Güzel 
Bebe her fırsatta balo verir 

Te bu suretle gendisi gibi güzel 

yıldızlan bir araya toplar , 

sabahlara kadar eğlenirl r. Glorya 

Svansoo da baloya, eğlenceye ve 

KeC .ılyafetlerine çok meraklıdır. 

Kedi lptilAsı 

., Con Barimur ,, u çok iyı ta
nırsımı. Holivutun en gUzel er
kekleri arasında bulunan •• Con 
Barimur,. ıon gtlnlerde M. G. M. 
Şirketile yeni bir mukavele ÜJI. 
ulallllfbr. Esasen kardeşi .. LiyG
nel Barimur ,, da bu kump nyada 
idi. Şimdi iki karde bu yeni 

mukavele mucibince " Arsen LO
pen ., romanlarını filme ala~
lardır. 

Barbara Kent 
Komik filmlerde çok muvaffaı. 

olan Barbara Kent'i tabii biliyOI"' 
ıunuz. Komik Lui ile oynadıp 

bir filim geçenlerde ıehrimi&dt 
gösterilmişti. 

Son aylar içinde Holivutta ıi· 
•ema yıldızlan arasında milthif 
bir kedi iptillsi baılamı,br. 

Evvelce köpeğe merakla olan 

yıldızlar bile şimdi hep aüzel 

kodl beılemektedirler. 

"Don Joze Mojika,, ıe ini albna ıatan erkek yıldızlar arasında müstesna bir mevki ve şöhrete sahip
tir. Bundan evvelki sinema sayfalanmızda "Don Joze,. nio yeni filimler çevirdiğini haber vermiştik. Bu 
filimlerden biri "Aşk Hulyalanm,. ismini taşımaktadır ki şehrimize de gelmiştir. ''Don Joze,. bu yeni 
filminde gilzcl yıldız uKonıita Montenegro., ile başbnşa sevda ıarkııı terennüm etmektedir. 

Bu rüzcl ve esmeı yıldıı, 

şimdi yeni ç.evrilmiye başlıyan 

"Emma" ismindeki fllmde, kendi 

aibi birçok yıldızla bir arada 

oynamaktadır Mima Loy da a)'ll) 
film için angaje edilmiştir. 

Joan Kravfor! 
Meşhur Duglasın gelini Jou 

Kravfort yeni bir film yapmıya 

Fakat timdi en güzel kedi 
Janet Makdonalttadır. Janetin 
kedisi bembey zdır T Uzerlnde 
bir tek lekesi yoktur. Barbara 

Sigortalı 

Kentin do ç.ok tirin bir kedisi 
Yar. Bu iptilaya naıan dikkate 
alan bazı açıkgözler, kedi yav· 

ru u besliyerek pabah ücretlerle 
meraklı yıldızlara atmıya başla· 
mıılardır. Güzel ticaret dağil mi ? 

Dişler 

Haftanın 

Sinema 

Programı 
Ônilmil:ıdeki hafta içinde beyaz 

perdede yeni bir TUrkçe ıesli 
filim daha göreceğiz. ipekçi 
Kardeşler tarafından çevrilen 
(Kaçakçılar ) filminde Feriha Tev· 
fik Hanımı göreceğiz. Filmin StOzel 
olduğu söylenmektedir. 

Majik Sineması •• Billi Dov " un 
yeni çevirdiği Boyala Melek iımin-
dekJ filmi göstermiye başlamııtır, 
Dilli gllzelliğile çok ı&hret kaza• 
nan ve filimlerde yer edinen bir 
yıldızdır. Fakat bu yeni filimde 

daha güzel ve daha cazip iarOa· 
mektedir. 

Elhamra .. Şen Mülhim " filmi· 
ne devam ediyor. Melek ( Ahçı 
güzeli ) ni ve Artistik ile Opera 
da (Çanakkale ) yi g6ıteriyorlar. - -

Filim Gazeteleri Ve 

Bir Nokta 

lthallbn tahdidi kararına filim 

ıaıeteleri de tlbi bulunmakta· 

dır. Sinema acenteleri bu ~ue· 
telerde gUnlln en yakin bidi11· 
Jcri teshil edildiği için tahdit 

listesinden hariç tutuJmaamı ve 

ııerbeıtçe ithal olunmaıım temen· 
ni etmektedirler. Filhakika filim 
gazeteleri, gOn hldiselerinlo ay· 

1 
nen filme akeettirilmeıile vOcu· 

da getirilmektedir. Tahdit liste· 

l lerine dahil oldukları takdirde 

ıehre ithalleri leahbur etmektedir. 

Nedendir bilinmez. Son iki sene zarfmda birçok yeni yıldız par· 
ladığı halde e&ki yıldızlardan bazılan yine revaçta bulunuyorlar. 
Hatta okadar ki ıincma kumpanyaları bunları adeta kıskanıyorlar. 
lıte senelerdenbcri atUdyolarda ve beyaı perdede hayat geçiren 
,.Janet Gaynor,, da bu bahtiyarlarden biridir. Burada r~smini gör
dOğllnüt gllzel "janet,, olmayan bir ilkbahar gülü ~Ibi e~·~n tahhn· 
da oturmaktadır. Mensup olduğu kumpanya nezdınde ıtıbarı çok 
fazlad11• ş;y·, '.z, me lekdaıları arasında ıüıel diılero malik ol
mak noktasından Ja öıı aftadır. Bu itibarla ıon günlerde dişlerini 
sigorta ettirmişhr. llerd \:. diılen boıuluraa binlere• dolar tazminıti 
alacaktn. 

1 

Tah:ı bu suretle bugtın •ukubu· 1 
lan bir bldlse beyaı perdede 

ancak bir ay sonra g8ıterıJmek· 

ı tcdir. Bu cihetİD nuuı dikkate 
aJmacajı'a• 8aılt edr.ria. 

1 
Sesli Tarzan 

Bir zamanlar şehrimizde ıeri 
halinde gösterilen ve aylarca 
devam eden "Tarzan,, ismindeki 
ıabıta filimlerinin se 1i kopyesi 
alınmııbr. 

Korkan 

hazırlanmaktadır. Bu filmde en 
pyanı dikkat cihet güzel Joanm 

elbiseleridir. Kravfort filmin b. 
pndan sonuna kadar tamauı 

(100) çeşit elbise ile garUI cektir. 
Bunun için terıiler ıimdiden ııll 
elbiseller dikmiyc ba~lamı lardır. 

Yıldız 

· Eliasa Landı ,, yt geçenlerde ıDzel bir resmi ile ılze tanıtmııtılı. 
Seıli filmio icadile beraber şöhret alan bu gür.el, ıevimH •• ıiriD 
yıldız yavaı yavaş lelerrOt etmiye baılamııtır. Bunada ıebep1 • aini~ 
IJillfır gibi parlak sllzgün ve dllzıün olmasıdır. Şirin Elissa. ıimdı 
stirahat devresindedir. Kı a biı· müddet ıonra tatiti bitecek •e yeni 

filmler çevirmiye, gUzel şarkılar ıöylemiye b!işİtyacaktn . AmMika 
muharrirlerinden birı E1icısa i~hı husus! bir ıcnaryo yaz.m ı tu Bu 
enaryo tarihi bir aşlc maccrasmdnn ibarettir. Fakat gOıet Landı 
şimdiye kadar tarihi filim çevirmediği jçin muvaff alıı olamıyA1caiıw, 
ıannederelıt korkmaktadıı. 
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Ahmet, bu noktayı da tez 
geçmişti. Binaenaleyh hünkir, 
yeni bir heyecım vesilesi bularak 
bağırdı: 

- Nico oldu anlat f 
Baki, cirit hAdisesini, Mirim 

çelebinin hünerlerini, Rumeli va· 
lisinin memnun kalarak yaptığı 
büyük ikramı hikaye etti: 

SON PO·STA 

Filme alınan büyük mizansenli 

1 TEF İKAMIZ VICTORIA ve HÜSARI 
gönül şenliğidir. Onun için sen 
Dede sultana rahmet oku. Bana-
da arasıra dua etmekliğin için 
şu küçük hediyen i ali 

Bunu söylerken parmağından 
çıkardığı yeai, sekiz kıratlık 

muhteşem bir elmas yüzüğü 
uzatmıştı. Gül"üın gözile koca• 
smdan izin aldıktan sonra, kalk-
tı. Hünkarın elini öpUl ve yüzü
ğü parmağına geçirdi. Şimdi, 

ikram görmiyen üç bostancı kal
mıştı. Y eniçcri Baki onlar için 
\lefaatta bulunmak istedi: 

- Şevketlu hünkar, d~di, 
şu clelikanlılan da çırağ et. Bize 
takılıp buraya kadar geldiler. 

Üçüncil Murat, yüzünü ek§itti. 
ve düşündO. Saray adamı olduk-

lan halde araya yabancıların 

girmesine ve ağalarının hırpalan· 
masına göz yuman bu adamlara 
lutufta bulunmak değil, ceza ver
mek istiyordu. Fakat o gecenin 
keremkirlığım lekelememek için 
bu arzusunu yendi : 

- Bunları, dedi, beş akçe 
gündelikle tekaüt ettim. Köyleri
ne gitsinler, bana dua etsinler. 

Beş akçe günde o devre göre 
bfiyiik bir şeydi. Çünkl acemi 

Meşhur operetinde: 
IVAN PETROVITCH HÜSARD KOLTAY 
GRETL THEIMER RIOUETTE 
ERNST VEREBES JANCSI 
FRIEDEL SCHUSTER Kontes VICTORIA 
HICHAEL BOHNEN JOHN CUNLIGHT 
oynuyorlar. Musikisi: PAUL ABRAHAM'ın. 

ART. STİ 

rolünde 

" 
" ,. 

" 

Yeniçerilerin yevmiyeleri bir ve ı---rai .. PI" Hoş eğlenceli Cuma geçirmek içfo. 
harpte yararlık gösterenlerin gün· M E L E K' te E L H A M R A' da 
delikleri niha) et yedi akçe idi. 
Bu sebeple Hünkar, yolsuz yol• 
daşlara da büyük bir iyilik YBP4 
mış oluyordu. Esasen Dede Sul
tan, onlara birşey vadetmemişti 
ve Üçüncü Murat ta kendisini 
borçlu mevkiinde görmüyordu. 

( Arkuı Yar) 

MARGUERITE MORENO 
ve JEAN HELBELING 

tııralındaa teımll edilen ı•n, tuh, ~-.kil 

Aşçı Güzeli 

Umumi arzq Ozerlne l:ıirkaç sla lçla 

to:ıdit edllea 

MAURICE CHEV ALIER'nin 

Şen Mülazim 
fılmini ıZSrmeğe gidiniz. filmini gZSrünlb:. 

Zengin sesli varyete numaralan. il Mevsimin en eğlenceli filmi. 
- Görüyorsun ya, hünkAnm!

dedi- dedenin verdikleri yerde 
kalmıyor. Şimdi biz, bekliyoruz. 
Fakat gam yemiyoruz. Çiinki 
Dede sözünlin mutlaka yerine ge
leceğine inanıyoruz. Allah bilirya, 

Tenzilatlı matineler Elhamrada 10 3-4 Melek'te 1 J de ..._ 

HafıZ---~-·--ızSul~nahme~-~-~·~·m·~·~·~~~·t·b·"·~·~·m·~·.~"·~~"~w~u~ı~AM~~~~~~.?~·-·.y~ .. d~n~~·~~ 
cebimde ilç akçe dahi yok. Ll
kin kırk bin filöriyi koynumda 
ıeziyoruml 

Üçüncü Murat, bu s6zler ~it.
rine y~rinden sıçradı: 

- Haklısın yeniçeri, dedi, 
haklısın. Dede ıultan ne demişse 
olacakbr. İşte seni cizyedar ey· 
ledim. Yarın emrini al, tahsile 
giriı. Aklın sana yar ise çok 
reçmez, kırk bin filöriyo mühür 
TUrursun. 

Yeniçeri Baki, küçük bir şaı· 
kınlık göstermeden kadehi kal
dırdı, son katreye kadar içti, 
teıekkür etti: 

- Sağol Hünkarım, · devletin 
~oğalsın. Beni sevindirdin! 
Arlık zata hümayunda mürüvvet 

galeyana gelmişti, meçhul dervi
tin borçlarını şevketlu f hUnkir 
birer birer &dtıyordu. Züpte Be· 
yi, Edirne sipab Kethüdayerliği
ne, Karanfil oğlunu Muradiye 
tevliyctine, Sinan zadeyi ibtisap 
ağalığına tayin etmiıti. Fakat 
Ahmet için düşünüyordu. D.ervi
fin ona vadettiği mesnet, yüksek 
göriinliyordu. Bu, sadrazamlığa 

.benzer bir şeydi. Halbuki bir si· 
pahiyi, defaten o mevkio getir
mek mümkün değildi. Hünkar, 
uzunca bir lahza teemmülden 
ıonra kendince karar verdi, Ah· 
met Beyi memuriyetten memuri-
yete atlatarak vüzarete ve niha
yet sadarete çıkannağı mUnasip 
ıördü. İşte bu kararla ıevke 
zeldiğinden cılız cılız haykırdı: 

- Bire Ahmet, seni bir gtln 
kendime vezir edeceğim. Şimdi

lik mukataacı yapıyorum. Biraz 
devlet işine ahı, üst tarafını ba
u bırak. 

Usta Bohor, " bana bir ıey 
1ok mu?,, der gibi hünklra ba
kıp dururken o bir kahkaha ko
pardı: 

- Sizin Dede Sultan, dedi, 
ıu çıfıta bir şey vermemiş. O 
eksiği de ben tamamlıyorum. 
Babamın sevgili Yahudisi Yasef 
Nasiden kalma yahyı kendisine 
yeriyorum. Haliçte meyhane iş· 
letmek hakkı da onundur. Tez· 
gah işletip para kazansın. 

Sonra Gülsüme baktı, içini 
çekti: 

- Kızım, dedi, sana şen gö
nül verilmiş. Milmkün olsa onun-
la şu tahta değiştirirdim. Çünki 
beylik te, paşahk ta, padişahlıkta 
hiçtir. Dünyanın •n büyUk nimeti 

ea ıehhan JOSEPH1NE"' DUNN 

t M k b ı Dün Akşam A S R 1 Sinemada e çe U a e e ıra• ASR""I PALYAÇO filminde bnyük ma-
edilen vaffakıyet kazandılar 

k U Y a C a k Hlaıt ve pek m\lenlr m.-r'LaU, bqd6ndtlrücll lı.akraınanlaldarJa lltll 1erılh.,tl.te 
do!u olan bu f'ılm temaşaktraııın llzcrinde unutulma b:ler bıraJuyet. 

MUTLAKA GiDiP GÔRÜNOZ Zengin varyete numaralan da 
filmin ihtişamını arttınyor 

( Baıtarafı 1 inci uyfada ) 

2 - Onlar bir mucize göre
cek olsalar onu düşünmeden 
vaz geçip " bu, daim g6sterilen 
bir büyücWilktür ,, derler. 

ı 
~8 - Ad kavmi de peygam• BugU11 16 112 matfnulle aavareslnde TafJ'd• 

berleri yalancı ıaydılar, bunun 

üzerine onları azaba çarpmak- RIVIERA sahillerinde nhnmıı hakiki bir vak'ayı 

]

• hğım, korkutmaklığım nasıl oldu? 

3 - Onlar Peygamberi ya
fancı sayıp heveslerine uydular. 
Her bir iş kararlaşmıştır. 

4 - Onlara, Kuranda gelip 
geçenlerin öyle haberleri geldi 
ki onları ma'siyetten ve inattan 
vaz geçirmiye kfı i idi. 

5 - Kuran nihayete ermiş 
bir hikmettir, ona inanmayınca 
onları azapla korkutmaların no 
fay dası olur? 

6 - Artık onlardan çekil, 
davetçinin, hoşlanılmıyan birşeye, 
azaba davet edeceği güııtı bekle. 

7, 8 - O gün, korkulanndan 
gözleri kararmış bir halde, nere
ye ğideceklerini şaşırmış, ateye 
beriye dağılmış çekirge gibi ka· 
birlerinden çıkacaklar, davetçiyo 
doğru boyunlarını uzatarak ko-
şacaklar, KAfirler "Bu ne çetin 
gilndür!,, diyecekler. 

9 - Bunlardan evvel Nuh 
kavmi de peygamberleri yalancı 
saymışlar, Kulumuz Nuhu yalana 
çıkarmışlar, " O, divanedir,, de
mişlerdi de Nuh davetten vazge
çirilmiş idi. 

1 O - Bunun üzerine Nuh 
rabbine ''Ben kavmim araStnda 
yenildim. Arlık onlardan öç. al ,, 
diye dua etti. 

11, 12 - Biz de duasmı 
kabul ettik, gök kapılarını açtık, 
ıanl şarıl sular akıtbk, yeri yanp 
pınarlar fıtkırttık, artık takdir 
olunan bir iı için sular biribirine 
kavuştu. 

0 13 - Nubu tahtadan yapılmış, 
mdı ça'k almış gemiye yüldettik• 

14 - Gemi gözümüzün öntin
de yürüyor idi, nankörlnk gös· 
terdikleri Nuhu, yalancı sayma• 
larına bir ceza olmak Uzere 

MUAZZAM .... HEYECANLJ... EGLENCELI. .. ZENGiNUGiLF •• 
18, 19,20,21 - Haklarında uğur- G ô STERE N 

ıuıluğu hepsine ~amil olan bir M o N T E A R L o 
günde, nzerlerine pek uğultulu 
bir rüzgAr gönderdik. O rüzglr 

halkı sanki dibinden kopmuş B m b a l a r l t ı n d a 
hurma kökleri gibi yerlerinden 
koparıp atardı. Artık onlan azaba 
çarpmaklığım, korkutmaklığım 

nasıl oldu? 

22 - Biz Kuram ibret almak 
için kolaylaştırdık, hani ibret 
alaıı? 

23, 24, 25 - Semut kavmı 
da azapla korkutan Peyıamber
leri yalanct saymışlar, ş6yle de
mişlerdi: " O da içimizden bir 
adam değil mi? Biz ona mı tabi 
olacağız? Bu halde sapıklıkta, 

aleYli ateşte kaimi§ oluruz. Biz 
vahye llyık iken ona mı vahi 
indirildi? Hayır o, yalana dadan
mış, kendini beğenmiş biridir". 

26, 27, 28 - Saliha dedik: 
Oıülme, yarın yalana dadanan 
·ve kendini beğenen kişinin kim 
olduğunu anhyacaklar. Biz onlara 
mihnet olmak üzere bir difi deve 
gl>ndereceğiz. Arbk onların ba-
fJWl gelecek felaketi gözetle, 
ezalanna da katlan. Onlara au• 
yun aralarında taksim olunduğu· 
nu haber Yer, herkes ıu nöhe· 
tinde hazır bulunsun. 

29, JO - Bir müddet bu 
halde kaldılar, canları sıkılınca 

arkadaşlarını çağırdılar. O da 
iki elini uzath da deveyi ıinerle
dL Artık onları azaba .çarpmak· 
hğım, korkutmaklığım nasıl oldu? 

31 - Üzerlerine korkunç bir 
ses gönderdik. Onlar, ağıla kon• 
mu~ kuru ot gibi yere Hrildiler. 

Filmidir 
( DAKTiLO ) filmi kahramanı J E A N M U R A T 

( PRENSES EMRİNİZ ) filmi; K A T H E V. N A G Y 
Ufa tirketinin Fransızca sesli, şarkılı ıüperfilminin mümessilleridir 

3 Şuhat Çarşamba akşammdan itibaren UFA 
M E L E K Sinemasında 

bahleyin kurtardık. Biz ıükreden
lere böyle mükafat veririz. 

36 - Lüt onlan kavrayıp 
yakalamaklığımız ile korkutmq
tu, onlar ise Liıtun korkuttuğu 
şeyler hakkında süpheye düşüp 
yalan aaymışlardı. 

37 - Onlar kötü it içiıı ko
nuklarla yalnız kalmak üzere 
tekrar tekrar Lüta mtlracaat et
mişlerdi. Biz de gözlerini belirsiz 
ettik, onlara " Arbk azabımı, 
korkutmalarımı tadın ,, dedik. 

o 

88 - Onlar sabahleyin peş· 
lerini bır3kmaı bir az.aba duçar 
oldular. 

39 - Onlara "Arbk azabımı, 
korkutmalanım tadın,, dedik. 

40 - Biz Kuranı ibret için 
kolaylaftrrdık, ibret alan var mı? 

41 - Firavn adamlarına da 
aıap ile korkutan mucizeler g-el
mitti· 

42 - Onlu biltttn mucizele-
rimiıi yalan uydılar, bizde oa
lan yeglne galip olap ınçlD, 
kuvvetli olana yakıpr bir ya• 
kalama iJe yakaladık. 

43 - Mekkeliler l Sizin kl
firleriniz, bu cemaatten daha Qll 

Bufijn, ha akşam Te yarın ton 
matinesine kadar 

Tunus Haydutlan 
ELEN RICHTER •e THEO 
SHALL ve PUFFY tarafından 
temsil edilmiş ilk munzam 84&· 
lü sergüzeşt qk ve neşeli filmi 

dehıetlidir, daha acıdır. 
45, 46, 47, 48 - Şiiphe yok 

ki gilnahkir olan mllşrilder, dün
yada ıiapıklıkta, ahirette alewll 
ateşte bulunacaklardır. O i'ÜD• 
yüzUstü ateşe ıürllldenecelrler. 
Onlara " Cehennemin dokwıma· 
Stnı tadın" denecek. 

49 - Şurası muhakkak ki biı 
he11eyi mazbut bir ölçü ile J&• 
nttık. 

50 -Yapacağımız İf ha~ 
da bimn fermanımız yalnız bir tel 
fermandır. Gaz kıpmuı gibi ,.. 
palması çabuktur, güçlüğil yoktur. 

51 - Biz sizin gibileri hep 
helik etmişiz. Hani ibret alo? 

52, 53 - Onlann işledikleri 
hertey amal d~erlerinde ka,.t· 
hdır. Kilçük, biiynk her it pa
hdır. 

54 55 - Sakınanlar yok mu? 
Onlar' uçmaklarda,J irmaklar k .. 

onları boğduk. 

15, 16 - Biz 

32 - Biz Kuranı ibret için 
bu hali bir lkolaylaıbrdık, hani ibret alan? 

iyidir ki size azap nazil olmasın? 
Yoksa evvel gelen kitaplarda 
hakkınızda azaptan bir "Ber.aet,, 
karan mı var? 

44 - Yok, onlar biz biribi· 
rimize arka veren kunetli bir 
cemaatiz derler. 

narmda, doğruluk derneğinde, 
güçlil, lfovvetli olan, mülldl ga· 
yet geniş bulunan Tanımın ha
zurnnda bulunacaklar. 

ibret olmak ilzere bıraktık. Hani 

ibret alan? Artık benim onları { 
azaba çarpmaklığım vo korkut-
maklığım nasıl oldu? { 

17 - Biz Kuranı ibret almak j 
için kolaylaıtırdık.. ibret alan 
var mı? 

.33 - Lüt kavmi Allah aza· 
bile korkudan peygamberlerini 
yalancı saymışlardı. 

34, 35 - Biz de Oıerlerine 
tq yağdırır bir rüzgar gönder· 
dik. ancak Lut ailesini tarafımız
dan bir nimet olmak üzere A• 

45 - Yakında o cemaat 
Bedirde dağılap arkalarını çevi
recekler. 

46 - Hayır, Bedirden aonra 
onların vadegAhları, kıyamettir. 
Kıyamet azabı ise bundan daha 

Fransa Bir Gemil Yaptırıyor 
Paris, 28 - Meb'usan Meclis! 

Bahriye Encümeni, Bahriye Naza
rının izahatını dinlcdiktea aoora 
25,000 tonluk hattı harp aemialaio 
in,asını 2 muhalif reye hqa 16 
rey ile kabul elm~tir. 



Abdülhamit, Müttefiklerin Antalyaya 
Asker Çıkarmaları~dan Korkuyor 

Bari Hükumet Oralarda Kuvvet Bulundursat Diyor 

ZIYA ŞAKIR 
Her lıaklu malı/uzdal' 

-216-
1 Tepfn~anl !31 
16 n ru 

Alman Te Avusturya ordula-
rmm kazancbğı zaferler, Ab-
dülhamidi pek aevindiriyor. 

- Eju bu ordular buraya 
selmiye Te buradan da ( Mısır ) 
Ye ( Irak } a geçmiye muvaffak 
olurlarsa, lngilizler mahvoldular 
demektir. Fakat .... 

Diyor " harbin ıonunda At. 
manlann bize karıı mütehakkim 
!tir Taziyet alıp almıvacağuu 
düşGnOyor. 

bd Oç gUndenberi Abdülha
mit, husyelerine doğru intişar 
eden bir ağn hissediyordu. Bu· 
rün doktor muayene etti. Soğuk 
algınlığmdan ileri geldiğini_ ve 
fayanı endişe b;rşcy olmadıganı 
aöyJedi. 

n Tepbalıul Sll 

Abdülhamit, geceleri 'rilcudO
ae bir kınklık geldiğinden ve, 
'ok ıu içmek ihtiyacı hissetti· 
tinden şikAyet ediyor. Muntaza
man kinin •e ( aspirin ) almasına 
rağmen yine hazan vücudü ale§
lu içinde yanıyor. 

iki gOn enci Sultan Reşat 
fhercin göndereceğine] dair ha
ber yollamı§b. BugQn Abdnlba
mit Rasim Beyi saraya g&ndcre
rek gOvercinleri aldırdı. V c bun· 
lara pek memnun oldu. 

- GUvercini, pek teYerfm. 
Onlann, etrafta gezinerek çift• 
leşmeluini ıeyretmcje insaD 
doyamaz. 

Diyor. 

BugünkO faıctelerin ban ba
t'8disleri yine Abdlilhamidm fik· 
rini kanşhrdı: 

- (Lort Keçner) in Selllniğe 
reldiğini yazıyorlar. Kendisini 
tanır1m. İyi bir askerdir. Şark 
ahvaline de vakıftır... Onun bu 
taraflara gelmesinden korkuyo
rum. Demek ki, ne yapıp ya· 
parak bizim Almanlarla bir
J~memize mini olmak isti
yorlar. Sclinik veyahut Dede
•iaçtan ileri doiru ytlrUyerek 
ıimendifer 1-•tbnı kesmeye mu
...ıfak olabilirler. Bir de. (Antalya) 
ya asker çıkararak (l.parta) " 
(Burdur)dan tt:J•hut <lakenderun) 
veya (Mersin) Cf en hatb lıHmiye 
~alışacaklardır. Bilmem, bana öyle 
ıeliyor. Bari hükllmet bunlan 
.naıandikkate alaa da oralarda 
kuvvet bulundursa .•• 

Diyor. 
13 Tepfıılenel 331 

Abdillhamit, bergün banyodan 
çıktıktan sonra çamaşırlarını, ya· 
un giyindiği yerde giyiniyor. Bu
nun için oğuk •lınış. Teneffüa 
•eya hareket ettikçe arkasında, 
eol tarafla bir ağrı hissediyor. 
Bermutat, yegAnc ilAcı olan (a~ 
pirin) almakla beraber arkallU 

(tentürdiyot) ıürdürdü. Ve giyin
me yerini de değiştirtti. 

Fethi Beyin Bulgaristan dan 
geldiğini gaıetelerde okumuş. 
Çok merak ediyor. 

- Aceba niye geldi? Yoku, 
Bulgarlarla uyuşamadı mı?.. Zc· 
kidir, milstaittir. Zaten onu (Pa
ris ) e ben ateşemilter tayin 
etmiştim. 

Diyor. 
· Bugün yine uzun uzadıya ah· 

•ali umumiyeden bahsetli. lngi
lizlerin ötedenberi ( Irak ) a göz 
cükdiklerini söyledi. ( Basra ) mn 
İngilizler tarafından işgal edilme-
ıine pek teessüf ediyor: 

- ( Basra ) da benim çiftlik· 
}erim vardır. En çok varidat, 
oradan gelirdi. 

Çok zengin yerlerdir. 
Diye müteessir oluyor. 

20 Te~rlolHnl 3!1 
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Dün Naciye Kadınef endinin 
vücudilnde bir kırıkhk vardı. 
Abdülhamit kendi elilc (aspirin) 
verdi. Fakat kadınefendi, sabaha 
karşı birdenbire ga~iyan ctmiye 
başladı. Şimdi rahatsız yabyor. 

Abdülhamit, derhal kolera· 
dan şüphelendi. Civnrda has· 
talık olup olmadığım talı-

kik ettirdi. Kat'I olarak teminat 
Yerildikten sonra miistcrih oldu. 

Abdülhamit, buglln de uzun 
uudıya İngilizlerden ve onların 
inatçılığuıdruı bahsederckı 

- Korkanm ki, lngilizler, 
inatlannı yerine getirinclye ka
dart d6rt, beş sene bu harbe 
devam ederler... Allah encamım 
hayır eyliye... dedi. 

Arkası nr) 

---------·-----------·--..-.----
1 Sinema Ve T~9atrolar 1 
AUCAZAlt 
ALEMDAR 
ARTlsrlK 
ASRI 

_ Şal• i ketlf kolu 
_ Bir baftalıll Hadd 

- ç..a1ı1raı. 
_ Asr1 palyaço 

lKLR l - Ş•k•rl• 
EUIAMR.A _ Şen mtllAılm 

~TUVA L - Ha1dul far'lmı 
FERAH - P.arlak blr HM 

FRANSIZ Tfy ATROSU -Zenciler huıap• 
(;LORY A _ Tunua haydutlara 

tdı.Aı. _ Kanla Ytnedllı 

KEMAL a. - Marıeyu 
14AJIK - Boyılı melek 

11&.LEK - Ahçı 6üı eli 
Mu.ıJ - Atk baı,..tlatl 
Ot'JlRA - Çanakkale 

$1K - KUçOk daktfJ• 
0SKÔDAR HALE - Şarlatan 
KADIKÖY SÜREYY A-Parlı damlan albnda 

Resminiz! Bize Gönderiniz, 
• 

Sögligelim •. 
.. 

Size Tabiatinizi .... ______________ -.--: _____________ ..,... _________ .... ________ _.. 

81 lsAK SALAMON EF.; işten 
yılmaz, iİrgin 
ı.eki ve hece• 
riklidir. lnti
ıamı ve temiı
liği sever .F ab
rikadaki mu
vaf fakıyet iniz 
azim ve ıcba· 
bnıza mllte-
1'atklufbr.F ena 
t e sa d ü f lere 
maruz kalma• 

manız temenni olunur. 

• 82 Şöfar ALI EF. ; Asabi n 
ahnğ"andar. Ta· 
hakküme. ağır 
sl>ze ielemeı, 
bazan olrun• 
luk g6ıtermek 
ister, aureU 
umumlyede 
mukabeleye 
mütemayildir. 

Uıul •e me
ruime riayet

ten 11kılır. hürriyetini ıevk •e ef· 
lenceyi sever, cesaret ve kahra• 
manlık mevzuliırındaa bauedu. 

• 
SEYFEDDiN EF. ( talebe) ( Fo-
toğrafının dercini istemiyor ) Sa
kin ve sessizdir. Gürültü ve kav· 
gadan, münakaşa ve mücadele
den hazzetmez, daha ziyade inzi. 
vayı tercih eder. MqküJit kup. 
sanda becerikli ve miltqebbia de
ğildir. 

""' ÖMER VASFI EF. ; Ağırbaf
~---.-.c---· ; hdır. Çabuk 

~ kızar " par
lar. Muhata
bına uysallık 
gösterir gibi 
bir tavır alır-

.. da yine ken· 
di bildiğini 
tatbik eder. 
Zevkini Te ra-

halini ihmal 
'etmez. Menfaatlerini yalnız nefsi-
ne hasreder. Usulü muaşerete ri
'ByetkAr olmak ister. ikramı sev
mez, kadınlarla hembezm olmak
tan f aı)a neşe ve zevk duyar. 
BüyllkJOkten •o methedilmekten 
hazzeder. Muamelitında mOşknl
puenttir. Hüsnn muameleye Ye 
anlatmaya mDlemayildir. 

90 MUSTAFA B~ • Mabçup •• 
çckinge n d i r. 
Muhitini bul
duğu zaman 
nefe)I " ... 
lcacıdır, her 
lteae as-ılmaz, 
huausi ye Ueri 
hakkında ma· 
IOrnat vermez, 
~usurl a r ı D ı n 
fuyuundan ve 

mes'uliyetten endişe eder, temiz· 
liii " intizamı HYer. Para,. 
arfa mOtemayildir. 

Fot.lra/ Talı/il K.,,,,enıuı• 
11 inci Sayf ~da bulecM•nıL 

~ayfa 9 

BİZİM • ' • . .·•. - ·•. 't'c". ;. 

Bugünün 

5 

Senelerce ayni ..tırap ve 1e· 
faleti beraberce hiuederek bera· 
bercc yaşadıjımız bu insanlar 
araaandan çıkarken kendimi yur
duna ve ocağına ihanet etmiş 
olan bir adama benzetiyordum. 

ı A.taato• m 

Aşkolsun bizim patronL. 
Hakikaten iş adaını imi. .. 

ilk görü§tOğilmllz gün hanlar, 
apartımanlar, köprüler ve daha 
bilmem neler yapacağından bah-
1edcrkcn ona çok fiipbeli bir 

nuarla bakmıştım. Fakat hiç te 
görOndüğü ~bi değilmiş. Şu bir 

hafta zarfında öyle bir tqldlAt 
yapti, yazıhaneyi öyle bir ihale 
getirdi ki kim görse burasının 
mühim bir müessese olduğuna 
hükmeder. 

Üç mühendis, bir muhasip, 
bir kitip n bir de mütercim 

mütemadiyen çalışıyor... Sait 
Bey de biraz kılıiJ kıyafeti 
düzdü. Hatta nç günden· 
beri, ayağındaki beyaz yün 

çorapların yerinde renk renk 
pa.rlıyan ipek çoraplar görünüyor 

herkes, sessiz sadasız' :çalışıyor. 
Yalnız arnsıra kapılar açıldıkça, 

hazan benim makinamın çıhrbsın· 
dan, ekseriya da Sait Beyin yük· 

sek seslerinden başka hiçbir ıey 
duyulmuyor. 

İşe başladığımın ilk gOnO, Sait 
Beyle aramızda kilçllk bir mfina-

kaşa oldu. O, kendi odasında 
çalıomamı emretti. Bea, muhale
fet ettim. 

- Nasıl olur Beyefendi? .• 
Ben, bir daktilo parçasıyım .• Sizin 

gibi koca bir müessesenin mildil· 

ril ile bir odada nasıl oturabilirim. 

Şüphesiz iş için, ziyaret için 

birçok büyük adamlardan mi.sa· 

firleriniz gelecek. Onlarla birçok 
,eyler görüşeceksiniz. Belki de 

mahrem işleriniz olacak. Benim 
odamzda bulunmam, milnasebet 
almaz zannederim. 

Diye, gllç bal ile ikna ettim. 
Odasının yanında küçük bir oda 

var. Beni oraya yerleştirdi. 
Aramızdaki camh kapı, ekseriya 

kapanmıyor. Ona misafir gelirse 
veyahut mfibendislerle iı bakkm· 

da uzun mllr.akerelere gınıırse 
o zaman ben rahat kalıyorum. 
Zaten öyle fazlaca işim olmadığı 
için boJ bol gazete Ye roman 

okuyorum. Fakat, yalnız kaldığı 
zamanlar mübarek adam baı 

ucumdan aynlmıyor... Bereket 
versin, yırtık ve cür'etklr •değil. 

Daha balı, yaşadıiJ muhitin 
pııınklı~ı devam ediyor. 

Onun yilz bulmaması için 
ben de gayet resmi bir vaziyet 
Alıyorum. Hatla onun teklifaiz
liklerinin 6nüne a-eçmck için 
a-itgide hürmetimi arttınyorum. 
O, benim .-u.iyetlerimin karşı• 

sanda fqırıyor. Cür'eti kırılıyor. 
ilk güıılcr, bUJ kilçük el lemaa-

lannda bulunmak istedi. Meseli, 
likırdı söylerken kayitsizco elini 

omuzuma koymak, kAgıt alıp 
werirk• parmaldvıaua MU•• 

AKT 
Romanı 

Y a.ı:an : Z. Şakir 

dokunmak ve saire ribi iptida1 
ve basit hareketler... Halbuki 
ben daima manevralar yaparak 
yavq 8)'\'&Ş bunun da önüne 
geçtim. 

Üç milhendiaimizdca ilciıi, yaşlı 
bqh adamlar. Fakat bir anesı 
Fahir Bey mainde zllpbe bh 
ıenç... Aplak ~hreJi, esmer, 
kıvırcık nçlı.. Gür.el değil, 
fakat kanı ııcak bir delikanlı. 
Biraz da ievczece... Eğer pal· 
rondan çekinmese, o da rasıra 

odama reJecek " bana yılıı•
cak. Kitip Ye muhasibin ikisi de 

HUiz 1adaaaz, keneli halinde 
adamlar. Bunlardan muhasip, Sait 

Beyi• Anadolu arkadaılann• 
danmış. KAtip te ağırbaşlı 
bir miltckait ı.abit... U-

kin müterecim, yaman ıey .. 
Saman albndan ıu yürüten bir 
adam, Karşılqtığımız zamanlar 
lSyle sinsi, fakat öyle çapkın ba
kışJan var .ki, sanki insanı çiy çiy 
yemek istiyor. 

Memnud olduğum bir ey varsa 

odam ayn. Sait Bey müstesna 

olduğu h&lde hap.sile de temasını 
aı. Yazacağım kAğıtlar bile Sait 

Beyin masasına geliyor. Oda, ba
na veriyor. 

Bu gQn akşam paydosunda 
çakmıya hazırlanıyordum. Sait 
Bey odama girdt 

- Teltik hesabı hiç sevmem 

Şunu ahDJz. Alb iÜOlük yevmi
yen.iz.. 

Dedi Ye bir nezaket göstere

rek derhal odayı terketti. Masa

nm üstüne bıraktığı para, ban11 
fazlaca gibi geldi. Aldım, saydım. 

Hakikaten Uç lira fazla idi. Der
hal odasma girdim: 

- Beyefendi, Oç lira fazlıı; 
Termişsiniz. 

Dedim. O, gillerek c vap 
verdi: 

- Onunla da birşey clırsmıı. 
Dedi. 

Zekat 
Ve Fitre -·-Her • .,,. oldutu 1rlbl bu •ene 
de ı.eklt •e fitreler Tayyare 
Cemiyeti tqlıt"IAh yaaıtaaile top
laaacak ,,. ltHılat Tayyare, Hi
maycl Etfal H Hillliahrner Ce
miyetleri araaaıuta takairn edl· 
ı.ecktir. 

Hawa ka•vetlerimiıin takviye
sine H byır itlerine yardıın için 
Hlcit " fitre en ıü&el bir fır
Httır. ZekAt ve fitrelerimizi 
Tayyare Cemlyetine "Vermek bir 
vatan borcudur. 

Fitre miktarı aşağıda gas
terilmiştir: 

Alt Orta Edna 
K. K. K 

Hurma 208 () o 
O zom 1851 56 78 
Arpa 16 15 IJ 
Buğday 12 Hl 8 
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Harp Nasıl patladı ?I. Bu Sütunda Hergün 

------- Nakdi : •1 Feridun .. '"· 

RUYA 
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N kleden : H. R. -75-:. Yazan: Emil Lrulolı 

- Kımıı Doktor: Semi Ekreme -

B ··tün Hudutlarda Küçük, Küçük 
Gruplar Pusudadır 

- Size bu hldiselerl haber r 
veritinıin sebebi, hukuku dllvel• ı 
tecavüı edildigini görmeniz, Fran· 
ıanın buna mümasil diğer bare
klta da tevessül edebilecetioi 
iı lidlil edebilmeniıdir. 

* Gece yarısından sonra yapılan 
bu münasebetsiz hareket Almanya 
Sefirinin Brükselde aondan bir 

evvelki resmi hareketidir. 

Bir saat sonra Fransa •efiri 
Belçika hariciye nuınna telefon 
etti: 

-
11 Semada iki tayyare Yar. 

Bunlar ınpbesiz ki Alman tayya· 
releridir.,. 

Hakikati halde Fransa u
firl hümma geçirmektedir. S.. 
mada glSrdüğO oey tayyare değil 
yıtdtdardır. Buolan Y• bin· 
lerce5inl bu ayda herkes glSr
mektedir. 

Fransız Sefiri Belçika hl\ka· 
metine silah muavenetini teklif 
eder. Teşekkilr edilir Ye Alman-

lara hiçbir vesile Terilmemek 
ür;erc ancak diplomatik muıa
beret talep olunur. 

İogiltereye telgraf çekilerek 
(müdahale) si istenir. Fakat 
Almaoyanın llltimatomu 1abahın 
yediainde mDnkaıı olur. Üç ıaat 
ıonra Belçika jandarmaları Gem
menich" e ilk Alman ukerleriıao 
ataş açarlar. 

Ayni zamanda Almanya 
Hfiri kısa bir nota alır, bu no
tanın metni şudur: 

"Hükumeti kraliyenln buglla
d .. n itibaren sizde diplomatik bir 

~fat kabul etmediğini ve ıiziole 
her tUrlü münuebabm kestiğini 

zatı asilinelerine bildirmekle 

* Tam bu dakikada Belçika 
Kralı da Almanya imparatoruna 
bir telgraf çeker. Bu tel1ırafan 
metni de ıudur : 

"Zati başmetpenahilerinden 
ıerhettiğim dostluk hissiyatı ve 
tarafınızdan bana aık ıık temiD 
edilen ayni hissiyat zati lıqmet
penahilerioin bizi Avrupa mll· 

vaceheainde harp ile namuasuz
luk arasında, taabbüdabmın 
ııtku vefa ile beyneddllvel va
zifelerimiıi btibkar arasında 
•ubayyer bulunmak IOmmu şe
didlne maru" kılacaiından bir 
dakika ıllpbe edemezdim .•• ,, 

ALBER 

• Taarruza uğramıı bulunmak 
Fran•a için daha ebemmiyetJi 
idi: Çar martını terennüm etmel< 
iıtemiyen yalnız ıosyalistlcr de
ğildi; b~Lkalar ilemi de harbe 
lc lıdar olamazdı. Zaten hllrim 
mcvkiindc bulunan mllttefik la-

r-- -, 
Ekmeğinizi tartınnız. 

Narh tartı üzerinedir. 

1 -

~ .. '"" - . 
Kulı gollardtı 6lr il~rl gürilgüı 

gilterenln de i~e girmesi Fran
sanın Almanya tarafından hUcuma 
uğramasına bağlı idi. 

Pariste harp taraftarlarına 

uluorla muzaheret eden lsvolaki

nin bu sırada çektiği bazı tel

graflar Rua ihtillli sayeaicde 
bilahare meydana çıkmı tır. Mu-

maileyhe göre Fransa Harbiye 

nazın Rusya ateşemiliterine: 
1 .. ......., ..... _ 

"- Maksatlarımızın aulhper
verane olduğunu rahatça ilin 

edebilir, ve seferberliğimizi bir 

an için tahfif edebiliriz, demişti. 

Bunlar; askerin büyilk mikyular
da naklini bertaraf etmek f&rtile 

hazırhklanmııda devamımızı ve 

hatta onları kuvvetlendirmcmizi 

menetmez." 

, Arka•• Yar ) 

Açlık Yüzünden Yuna
nistanda Bir Hidise 

Aç Bir Adamın Bir Kır Bekçisi Tara
fından Öldürülmesi Gürültü Cıkardı 

Atina, 24 ( Huıuıt muhabiri
mizden ) - Son günlerde cinai 
hAdiseler adeta biribirini veli 
ediyor. Dün de Atina viliyeti 

hududu dahilinde bulunan Tibes ı 
kasabasından gazetelere gelen 

bir telefonda "Burada büyük ha· 
diıeler oluyor, koşunuz,, diye 
ortalığı heyecana düşüren bir 

haber verildi. Mesele, TUrkiyeden 
Yunanistana giden Rum muha· 
cirlerden Tasuliı isminde yirmi 
bet yaıında ve bir valde ile iki 
hemşireye bakan bir gencin kır 
bekçisi tarafından bir okka pa

tates için öldürtUmesi Ye bundan 
ga\eyano gelen oradaki muhacirler 
tarafından bekçinin linç edilmek 
istenilmesidir. 

Maktul, cvvelco arabacılık 
ediyormuş, son zamanda ipiz ve 

naçar bir vaziyette kalmıı, mah .. 
suln toplanmış bir patateı tarla· 

sına girmiş, sahibinin göz6nden 
kaçmış bir miktar patatea bu
lursa toplayıp başında bulunduğu 
ailenin o günkü nafakasını temin 

endişesile toprağı karııtarmıya 
bqlamıf ve bir okka kadar pa .. 
tates bulabilmiştir. Bu sırada kır 
bekçisi gelmiı, maktul kaçmak 
istemiş} ve bekçi do ailihmı çe
virerek zavallı adamı öldUrmlif. 

vermiş, mezkt\r kasabada iskln 
edilm~ bir iki bin muhacir ka
dın erkek, çoluk çocuk bir cem
migafir halinde bükümet dairesi 

önfinde toplanmışlar 1>ağırmıılar, 

çağırmışlar ve hnkametin açlara 
yardım etmesini istemişler, 

Bunların bağırdıkları şu idi: 

- Ekmek, iş istiyoruz. Aç.aı, 

aıhanelcr açılsın, tfitünlerimiı •a
tılsın. 

Bu mOnasebetlo malam ol· 

muıtur ki Tibeste muhacirlerin üç 

Rnedenberi teraküm ederek sa

tılmamıı iki buçuk milyon okka 

kıdar tUtünU varmıı. Bu tlltünlc

rin satılmamasından dolayı orada 

büyük bir işsizlik ve bunun neti
CC3i olarak derin bir açltk hüküm 
aürilyormuı . 

Mimarlarm içtimaı 
G. S. 8. Mimari Şubeainden: 

ldaro Heyeti intihabı yasa 

mucibince 29 - t - 932 cuma günü 

ıaat 15 le yapılacaktır. Mukay

yet aunın tqrifleri rica olunur. 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Agnt halclar iki lira 
MlN• rne• eleleri Bir ,, 

Aldanmayınız f.. 
..._..,..... __ ..,..... ________________ _. 

Hidise muhacirler aruında 
, bllyllk bir ıaleyaoa ..0.blyet 

Ş111ırli borçla,. lctınıut• ,, ,, 
hc6al Kita luınesintl• 

- 1 
Nihal beyaz geceliğıle karan· 

Irk merdivenlerden bir hayal gibi 
ıfizlllerek yavaşça altkata indi. 
Kocasının odasından sızan ııık 
siyah gölgeli sofayı kıımen ay .. 
dıolatıyordu. Nihal parmaklarının 
ucuna basarak kapının yanına 

kadar geldi. Kulak verdi. içeri
den hiçbir seı gelmiyordu. 
Işılda beraber dııanya ıızan 
duman ve hafif bir tütün 
kokusu genç kadının g6zlcrine 
birkaç damla yaı getirdi. Çok 
dgara içiyor diye eskiden kocaıı 
ile kaç kere kavga ctmiftl. 

- Acaba uyuyor mu? 
Diye dDşllndil. Ve bu soguk 

gecede Uşlidüğlinün farkında ol-
madan, ağzına götürdüğO kUçUk 
mendilile kapının önünde uzun 
bir zaman hareketsiz kaldı. 

Ne maksatle qağıya inmitti? 
Kocasmın yzmnr girerek ayak
fa.:.ın" kapanıp ondan af mı 
talep edecekti ? Bunun neti
cesiz olacağ'anı ve esasen bu· 
na cesaret cdemiyeceğini ken• 
disi de biliyordu. O halde? .• 
Hiç. Belki uykus\\Z geçecek olan 
bu meş'um gecede milmkün ol
duğu kadar kocasına yakın bu· 
lunmak istiyordu. Evet, belki bu 
diişilnce onu yatağından kalka· 
ralc aşağı inmeğe sevketmiıti. 

-2-
Nihal kocasını sevdiğini bu 

gece anlamıştı. Belki bu sevgi 
aıktan deiil fazla bir merhamet
ten doğmuı tu. Fakat hayatta 
büylik izler bırakan aıklar mer• 
hametle başlamaz mı ? 

Bundan üç ıene evvel onunla 
evlendiği zaman henüz kocaya 
Yarmıyan bir mektep arkadaşına 
demişti ki: 

- İstikbal bakkanda seninle 
ne ümitler kurardık, ne ideal 
kocalar tasavvur ederdik, bunları 
habrlıyorsun değil mi? işte be
nim kısmetim.. Bu hwiz, kaba 
herif mi beni mes'ut edecek? 

Bütün görünüşlere rağmen 

o hissiz ve kaba adam 
yaYaf yavq o kadar hisli ve ince 
çıkmııtı ki bugtın ondan ayrıl· 
mak düşüncesi Nihali harap edi
yordu. Hocası kapah bir kitap 
gibi idi. Ondaki bu meziyetler, 
bu duygular yavq yavaı, sayfa
ları açıldıkça, günler geçtikçe 
meydana çıkıyordu. Nihal bu ki
tabı okumadan başkuım aev-
mişti. Bu başkası yazan sayfiyede 
iken tanııtıklan bir aileye men• 
aup kibar tavırh bir delikanlı 
idi. Nihal onunla dansetmiş, 
sandalda gezmiş, tiir ve muıiki
den bahaetmif ti. Kocası: 

- Gazel yaıalmıı şeyleri 
teYerİm. 

Der, fakat fiirden hoılanmaxdı. 
Musikiyi ıever fakat ondan 
bahsedecek kadar bu ilimden 
anlamazdı. Nibalin beyendiif 
delikanlı kadar kUrek çekemel, 
hele dansetmeslni biç bilmezdi. 
Genç kadın delikanlıyı kocasile 
mukayese ettiği zaman arada 
bnynk bir fark g&rUyordu. 
BOtUn bir ya:ı: filen kocasının 
yanında fakat zihnen daima 
bu delikanh ile beraber yaşamıştı. 
Uf ak bir tesadüf genç kadını 
bu delikanlının kollarmm arasına 
atmıya klfi idi. 

-3 -
Sonbabarda ıchre ••det et· 

mitlerdil Bir gün delikanlı Nihale 
sokakta raıgetdl. Ayakta belki 
yanm ıaat kadar konqlular. 81· 
ribirlerin• ınlatacak çok ıeyleri 

J vardı. Delikanb Nihale bir pas
tacıda çay içmeyi teklif etti. 
Nihal kol saatine baktıktan sonra 
kabul etti. Tenha bir pastacı 
dlikkAnının loş bir k6şe•ine çekil
diler. Hemen ağız ağıza denecek 
bir tarzda konuşuyorlardı. Genç 
adamın dudaklan ona çok yakın 
oturan genç kadının saçlarma 
temas ediyordu. O esnada biraz 
teker almak için içeri giren Ni
halin kocası onları o halde gör
dn ve tiksinir gibi yQıünü burut
turarak birşey söylemeden çıktı 
gitti. 

Arbk herıey bitmiıti. Nihal 
kocasının tabiatını biliyordu. 
Onun her arzusunu mutavaatla 
yerine getiren bu adam bu hiya
nete katiyen mllsamaha etmiye
cekti. Şimdi ondan ebediyyen ay
nlmak lizımgeliyordu. 

Nihal alttitt olmuş bir çeh
re ile yerinden fırlayarak eye 
koştu ve odasına kapanarak için 
için ağlamağa başladı. 

Bu hadise onun izzeti nefsini 
kırmıfb. Simdi herkes ne diye
cekti ? Alı bu dllfiincesizlik.. 
Nihal kendini mücrim hissediyor
du. Kocasını, yıkılacak olan yu
valarını düşllndükçe çıldıracajı 
geliyordu. Kocası bu muameleye 
llyık değildi. Bu saçma sergüzet
tin onun hayatanı aarsmama .. 
llzımdı. 

Ah evli kadınlann etrafında 
dolapn ve daima onlann zayıf 
anlanm kollayan bu z6ppeler •• 

Her ıeyden eYYel kendisini 
•even kocasını bu adamlardan 
birile nqıl mukayeae etmitti? 

-4-
Nibll, geç •akit eve ~elip ya

za oduınA kapanan ve ozaman-
danberi dlf&l'ıya çıkmayan 
kocuının kapısı 5n0nde na-
dim, bedbaht, ağlayarak aaba
hı bekledi. Onu böyle azap için
de beldetmedense, yarın bir 
daha ytız y6ıe gelmemek üzer. 
çıkıp gitmedense kocaıı onun 
kalbine bir hançer saptasa daha 
iyi olacaktı. 

Fakat henllz şafak i.ökmedea 
kocasa odanın kapısını büyük 
bir gürnltn ile açarak dışan 
çıktı. Nihal onun ayaklanna 
kapandı. 

- Ne olur beni bu eefertik 
affet •.. 

- Hayar .• Beni bir daha f&-
miyeceksln. Mademki o ıOppe,l 
sevdin. git onunla yap.. 

Ve kov.etli bir kol ıeac 
kadını duvara kadar itti. 

-5-
- Ah .• 
Göğsünden kopu bu ala 

Nibali uyandardı. Yanında yatu 
kocaaı ,efkatı. aaçlanna olqaya-
rak sordu: . 

- Nihal bu gece pek rahat-
sız oldun 1 Miden• birteJ mi 
dokundu? 

Genç kadın healb g6rdeitl 
rllyanın tesiri altında idi. 

- Okadar korkunç bir rip 
gördDm ki •• 

Dedi ve kocasıu aokulank 
atlamaya bqladı. 

- Ne g&rdün Nihal? 
- Çok feci birşey.. Fakat 

timdi anlatamam.. Sonra, ak .. • 
anlahnm olmaz mı? 

Nihali ürkllten bu rüya son 

ı 
&amınlarda zihnini kurcalayan 
fcnı dnıtıncelerin cezası idi. 

Koc111 ılttikteo ıonra biT 
müddet daha ağladı. Sonra Asa-
bı bozularak kahkahalarla gOl-
miye baıtadı. Gaılerlndeo ,., 
gelinci ye kadar, balaiı kalanc•y• 
kadu ılldl. 

• 
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1 
Şarkın Yeni Peygamberi 

' 
"Dostlarımız Bize Muaveneti 
Birdenbire Kest· er, Paraca Sıkınhya 

Dişmek İhf mali Belirdi,, 
-83-

Dadubhıi bir aralık Bombay
da bocahk etmişti. Gerek kendisi 
Ye gerek ailesi efradı çiftliğin 
kaidelenne riayet etmeyi taahhüt 
ettiler ve kabul olundular. 

F ırlma Başhyor 
Fak at bu .. Dokunulmazlar " 

ccmiyehne mensup olan ailenin 
aramıza kabulü bize yardım eden 
cloıtlanmız arasında aıkınta uyan
cLrdı • ilk üşkülat çıftti'de 

mevcut kuyunun kullanılması 
hususunda çıktı. Bu kuyu komşu 
De mfişterekti ve komıu namına 
Lu kuyudan su çekrtıiye memur 
•lan adam, çekilen •uyu ayni ıa
lllanda "Uokunul azlar .. aılesi de 
kullandığı için llıtüne kir sıçradı· 
fını iddia ediyordu. ''Dadubhai .. yi 
tahkire başlam&fll ÇAf Uikle bu
lunanlara: 

- Tahkiri kabul eainiz. kaf· 
lyyen cevap Yermeyinız •• ıuyu 
~mutat çekiıuı.. dedim. 

Adam mukabele r6nneyin~e 
laareketindeo utanda " biai tah· 
kir etmekten ~a:ıj!'eçti. Bununla 
beraber ortaya başka bir •ıkmb 

çıktı. 

Para Kes;ldi 
ÇiFtfiğin idaresın• yardım 

etmekte olan doatJanmız paraca 
-...ftMte _...,. ftt'mİf erdi. 
Ayni aamanda ortaya: 

- Büttın çiftlik halkının iç
timaı bir boykolaja tlbi tutula• 
cağı laaldmıda bir rivayet çık· 
mıfb. Arbk laer tef bekliyOl'duk. 

Arkadqlanma dii;On~mi ıöy· 
ledim: 

- Bofkotaia marn •ahrsak 
ye paraca mlşk61ila uğrarsak, 
yine .. Ahmetabat,. ı terketmeyiz. 
falcat .,Dokumılmaı,. lara mahıuı 
mahalleye gideriz, orada yaşan7., 
tal~arak yiyec.eiımiıi tedarik 
ederiz, dedim. 

Fırtına Şiddetlendi. 
Hıdiseter yekdiğerioi o dere

ce ıür'atle takıbe başladı ki, çok 
reçmedcn Magan1al Gandhi bana 
fU haberi getirdi: 

- Bütün menabiimiz kurudu. 
Gele~k ay içm bq paramız bıle 
Joktur. 

Sükunetimı boımadım 
- Pekal! ... Dokunulmaı., la· 

ra mabaue m.a'balJeye gidenı. 
Dedim. 

Bu gibi bir oraziyetle Dk defa 
olarak bulunmuyordum. Fakat 
müşabih bldiselerin hepsinde de 

Allahım bana ıon dakikada yar
dım etmişti. Bu defa <la öyle 
oldu. 

Beklenmiyen Bir Para .. 
Maganlal Gnndbi'nin bana 

para nziyetini anlattığından pek 
as sonra çocuklanmııdan bıri 

içeri girdi : 
- Bir rahip aiz.i görmek isti· --, 

Kaçak et almayınız. 

Parça et almay~nız 
Çünki hastalıklıdır. 

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

1 
yor, dışarda otomobilde bekliyor. 
c!edi. 

otomobil borusunun sesini lifittik. 
Çocuklar koşup geldiler: 

Çıkıp baktım. Beni g'Grmek 
istiyen zat: 

- Bir rahip acldi, ıixi 18r
mek istiyor. 

- Çiflliginiıe yardım etmek 
istiyorum, kabul eder mis11ıu? 

Dışan çıkbm. Adam içeri 
girmek istemiyordu. Fakat va
dettiğini getirmişti. Elime bank
not olarak 00 üç bin rubiyelik 
bır ı;ara aaydı " otomobiline 
atlıyarak hemen uzaklaştı. 

Diye sordu. 
- Şüphesiz. cevabım •erdim. 

Alelhusus ki bu dakikada bütün 
menabiımiz kurumuş bir vazi
yettedir. 

Rahip: 
Ben bu yardıma, hele yapıl-

- Pek51A, ded", 7ann yine bu 
ıaette geleceğim, gizi bulabilir 
mıyim? 

masınm ıekline biç intizar etmi
yordum. Bu ef cndi çiftliğimize 
bir defa hile gelmemişti. Kendi
sini hayatta Ancak bir güD g&
memiştim. Bu, benim için yeni ve 
müstesna bir imtihan oldu. 

- E t, cevabını verdim. 
Adam gitti ve ertesi gün yine 

ayni uatte kapının önünde bir 

1 1 lstanbul Belediyesi ilanları 

(Mabadl yarı.) 

1 1 
Keşif bedeh UJ9t lira 63 kuruş olan Çobuldu gas depolan 

13 11unıaralı mağaza önünde döküm iskeJesi inşaSI 1 • 2 • 932 _ 

pazartasi günü ihnle edilmek üzere kapala :ıarfla münakasaya 
konm~tur Teminat akçcıi 82 liradır. 

lf. 
Beher metro murabbnına 7 lira ıymet konulan Beyazıt yangın 

.)'erinde 11 incı adadn 10l • 29 • 28 .. 1')2 harita -numaralı rsatar 
arasında 4,50 metre yüzllnde ve .C0,32 metre murabbaı aahasında 
Belediye mali arsa aablmak •e ı - 2 • 9J2 pazartesi gtınQ ihale 
edilmek lizcre açık mmayedeye bncnottur. T emiııat akçesi 
12 liradır. 

Beher metre murabbama 4 lira .kıymet konulan Çırçır 
yangın yerinde 1skenderpaşa mahallesinde 4 tlncn adada g metre 

yüzünde ve i 9,30 .metre murabbaı aabasmda Belediye mali arsa 
aatılmak ve 1 • 2 • 932 pazartesi gilnü ihale edilmek üzere eçık 
müuyedeyc konmuştur. T cminat akçesi 6 liradır. 

1f. 
P.nngalbda Hamam cinnnda Zabıtai Belediye mc\'kü bina

sının bir odası bir ıenedea üç -..eye kadar kiraya verilmek n 
1 - 2 • 932 pamrtesi günil ihale edilmek llzere açık müzayedeye 
lonmuştur Teıninat akçesi 13 lira 50 kuruştur. 

• Unkapanmda Huaçça Karamehmet aıahallesind. Hiaratb 
ıokagında 58 No. lı kulei zemin mahalli kiraya verilmek $'C 

1 · 2 • 932 pnz:ırtcsi illııÜ ihale edilmek ibcre açık IDllzayedey• 
lılonmuştur Teminat .akçcai ı liradır. 

• 
Basköyde Çarıı cad~csinde t 9Y numaralı klrgu dükk.Aa 

kiraya verilmek ve 1 • '2 - 932 panrtesi günü ibnle edilmek here 
açık ınUıaycdeye konm~lur. T 'Cminal akçesi 2 liradır. 

T cminat akçder.i aaktea kabul edilmeı. Ya Belediyedea 
irsaliye ahnarak bankaya yahrıbp alınacak makbuz veyahut bUkü
metçe muteber ... tamnm1ı bankalardan getirilecek lenıiaat mektuba 

ile olur. Yukarda yaıılı i~ler hakkında şartname almak veya 
ıörmek içm rgün Levaı.am Müdiirlüğüııe ınüracaat -edilmetıdir. 
Kapalı zrufta teminat makbuz -.e7a mektubu ile ıartnaınenln bir 

nüshasım ve fen cs1kası t teklif •cktııbu içersinc koymak icap 
eder. Açık müzayedele-rde İH ya!mz teminat ınakbuı veya mek• 

tubu getirmekle olur "falip olanlar ıhnle gUnO ıaat on beıe kadar 
Oaimi Encümene üraCtlat tlmıetidir1er . .,. 

Keşif bedeU ıgg 11ra AO 1< uruf olan Belediye masraf ıınO-dDn3-
ğü odasına icra edilecek t.ıdıUl ıp:aıarlılda 1apdac ktar. ~aıartık 
30-1-932 cumartesı S!iinüdür Paıarb~a girmek için 4~ Hra tcmın3t 
lazımdır. Talip ola:ıl;ır pazarhk gün1i ıaal orı be'e lradar banka· 

dan alacakfon teminat na1'butu 111 brrab~ı Levaıım MüdörJU2\iuo 

müracaat etmeJıdırl r 

---- -----
Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden 

29 Kiinonusaoi .cuma gilnl GaJatasar9J Liseli -.enwit& welo
ı•da wt 3 te •erilecek .iM 1Dôn~re •at 4 • tehir edifm"tir. 

• 

Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 

29 KAnunusani 932 Cuma 
fatanl>ul- (1200 1netr., S lôloYat) 

J8 rr•mofon n. opera parçalan, 19 s 
birinci kısım alaturka .... 20 rn· 
mofon neoriyab Ajans itaberleri, 20.S 
Darülbedayi aan•atklrları, 21 ikiad 
kıaım al hırka aa:z, 22 orke•tra. 

HeJls~rg - (276 metre. 15 kilo
nt ) 20 onfera a, 20,15 senfoni. 

Brüno - < 341 melre1 56 kilo• ) 
19,45 va.nerİD uerlerl, 20,30 P..
rağdan nakil. 

Mühlaker - (360 metre, 7S ki1oYat> 
20,15 SUitgarttan na!den Böbmiaıche 
l\luriknntcn, tarkılı ltomedi 3 perde. 

Bükre; - (394 etre 16 lr..UoYat ) 
20 Vagnerin Tria An und İaold 
oper ıı gramofon pHi.kları lle. 

B l27at - (479 metTe 25 kilovat) 
20 kol 1 onferans, 20,30 Varıov&dan 
nnklen •enf ni. 

Rom - ( 441 metre 15 ldlo .. at ~ 
21 Ona derimöderlhaua opereti. 

Viyana - (S17 metre, 20 kilovat) 
19,40 Alman tegannileri cemiyeti 
a:r. ıı Viyanada, 21,10 Franaoılcher 

e 'ster. 
Pe .. t - ( 550 metre, 23 kilovatı 

19ı,50 'lalon orkeatra11, 2.1 konferana, 
22 operanın orkutran 

Vnrşova- ( 1411 meti'e. 15S kilo
vat) 20 muı:kıii muaahabc 20,1S 
acnfoni, 22,S() danı havaları. 

30 KAnunusani 9 3 2 Cumartesi 
fıtanbul - (l?OO metre, S kilovat) 

18 ıramofon, 19,S birinci lcntm ala· 
turka uı, 20,5 gramofon, Ajanı 
haberleri, 21 ikinci kıı•m ıalaturlı" 
aaz, 22 orkestra. 

Heilıberg - (276 metre, 75 kilo
nt ) 20 Viyana dan nıı k en •enfonl, 
22 dünya ha\JeF!en, 22,15 caıband. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat} 
19 dan ttibann i>ragdan nakil 

Mühlaku - (360 metre, 75 kilo· 
yat) 1',35 amele 1ş,erı lt.akkındı 

konfcr n , 20 Viyan dan naklen 
fooL 
Bükr - ( 94 e 16 !kilovat} 

20 Rus kora Ja.,,aları1 20,4S radyo 
orkestrau. 

Be1grat - (429 ID1'U'.C, 7,S kilovat) 
20 ugrep operaamdıın nııkiL 

Roma - 1 441 me'trt. 75 ltilovat 
20 !"& ofon, 'J1 opera.1an nakil. 

Viyaaa - '(511 ım 20 k lovu} 
20 umfoni, '22,'20 aenfoni, '23 caz.bant. 

Pe,te - (550 .metr~ 23 ~ilova 
19,45 Macar elektrik aanavii, hakkın-

da konferan11 19,4S y- k mmi 
mektcbindeıa na en Jlon er. 

Vıartova-(1411 metre, 1 kilovat) 
20,15 hnfif musiki, Zt,JO Şopen 

konıerl. 
Berlin - (1635 metre, 7S kilovat) 

19~ işçilerin saati, 20 Bori• Borla· Bertin- (163S tr.e, 75 kiloHtJ 
:ao• operaa1. 20 eeafonl, 21 danıı bav.aları. 

r O:kkcb Dercetmekte oldu~muı prog-ramlarıo Avrup •1• alt 
olan kıamı "aaat1 A•rupa ua\1ne 28r:ı tanıt<n ed ml1fu. 1 1ıtanbul .. atine tatbllo lçlo Avrupada nal ( n1 o d Jt.ı 
~ l.•anbulda (il} • retdltl farsettilme r. 

ilmecemizi Doğru 
Halledenler 

( Ba~ tarafı 6 ancı 1ayf ada ) 1 
ra Gui Muallim Mektebi talebe- ~ 
ıinden 309 Sabri, Beyoğtu Aslan 1 
soka avukat Ali Bey kızı GU· 
zide, Ankara erkek lisesi ikin· 
ci .a,nıfta!'.l 460 Süruri, An· 
kara erkek <ırtamektcbi birinci 
sınıftan 250 Orhan. lstanbul 
ameli h y&:'t ınektebi talebesinden 
196 Münip, DaYUtpaşa orta mek· 
tcbi talebesinden 13 Fahrettin 
Bdnr, Ankara Ön Cebeci 156 
11 marada Meb'use,, Kabataş Gazi 
Osmanpaşa mektebi talebesinden 
149 Fethi, Adana ortamektebi 
ikinci s nıftan 382 Hüseyin Şad~ 
Adana lisesi birinci ımıftan 347 
Kemal Bey ve Hanımlar:. 

Birer Adat Kart Kazananlar 
Ankara Orta ticuet Mektebi 

ikincı cnıft.an 38 Mehmet, Zonguldak 
Ora. :Mektebi talebesinden 166 
lsmaii Hakkı, Keşan Zafer Mek· 
t bi beşinci ıın ftan 286 Avram, 
fulirı e San'at :Mektebi talebesin· 
den $5 M. Rahmi, z~n~ruldak 
Gari Mektebi Muallimi Ct lal B. 
yeğeni Sıtkı, lstanbol Altıncı 
ilk mektep tnlcbesindcn 388 
Nec,nuye Mustafa, Bursa Orta 
mektebi talebesinden 437 Kinlll. 
Fatih Sofular caddesi 31 numa
rada Nihal Mm t .fa, Kuleli A•· 
ıkert &isesi tnlrht".Sinden J 16 Ne
zih, Gelen' • Orta . mektebi 
t Jebesinden "1 Mibt, lstan'but 
49 uncu ilk meh:p talebesinden 
IOO Muharreır, lstnnbul 44 Dncü 
ilk mektep talebesinden 234 
Tarık Ge1enbevi Orta mek• 
tebi •talebesinden 212 Lütfi. 
Burta Orta n e'ctcbi birinci 11· 

nıftan 524 R~cep, Ankara Erlcek 
lisesinden 137 Şükrll, Adana 
Ticaıct meldchl son .sın f~an IX9 
M. Hikmet, Salihli Namık Kemal 
mdctcbi ıon ımıftan 1 ;\Q Burba
netün, Hcybeliada hk me'kt~hin· 
den 10 Hliseyin Recep, Salihli 
Namık Kemal mektebi beşinci 
-.11A:m 286 lhsan, Sa\ilJi Avukat 
Hayri Bey kerimeai Saadet 

Adana Ticaret Mektebi talebo
ıinden 289 Süleyman Bahri, 
latanbul Erkek l..i-seı;İ talehesin
den 641 H. Napt. Ankara &kek 
Lisesi ikinci sınıftan 6l3 Ahmet 
Kadtköy Erkek Use5i ikinci 
a mffan 236 Or"-n Hakla, 
Zon111ldak Ona Mektebi ikin
ci amıftan 20 M. RcşiL 
Fatih 13 Dncll mektep beşinci sı
nıftan 403 Muammer Hnlfıı' 
Adana Orta mektebi ikinci • 
ıuftan 374 Enver. Konya Erkdı: 
Liaesi talebesinden 9 l Şefik, 
Adana Orta 111ektt:bi ikinci sınıf
tan l 19 Şev'ki. Edirne. Doğar. 
maı.allesinde keresteci Salamoı1 
oğlu lsak. Adana Ticaret mek
tebi talebesinden 46 Ali lhsu 
.Edremit Guipaıa ilkımektebi ta· 
leb~ıioden 118 ismet. Gelenbevi 
ortamektehi talebesinden 508 
Seyfettin. Bey.ar.ıt altıncı mektep 
talebesinden 287 Handan Fevzı. 
Adana Ticaret mektebi \a1ebe
•inden 19 Enver, Konya lisesm· 
dan 11' Mecit, l'Onguldak orta· 
mektebi ikinci ıSımftan 190 Nec
.det Bey "Ve Hanımlar. 

1 

l 

SON 

1-otofn/ T-ahlilıi Kupon l 

,........... 'it'- •" t .Yi»r• 

fetot?afıam 5 adat k.ı oq ıla bır· 

Ukte ıll•derlab. foto}rah ı aır~yı 

labWlı .. de edUaH. 

..... aı••'-llı 
••1• •••.•• , 

Foı-tral•n iı.Hf••' , t .,....,_. .,..a 
mll'&abllhade ı1'nd,.ıl1•\ılhr 
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Niçin, \ 
' .dalma· 

.1 

NEŞ'ELl~IM ? .;ı:.. / 

' . Bet dakika eveı müthif surette dişim 
;afrıyprdu. Muhakkak dün akşam üşu-
müt ola.cafım. iki tablet " AS Pi R İN .. 

. aldım. Şimdi tamamen geçti . 
. .-ASPIRIN.·tn sizin deafrllarmızı ve 
.alnfr bozuklukrannıznböyle çabuk ge-. 
çlreceflne eminim.. ·· 

Kur ani Kerim Tercümesi 

Türkçe mushafı şerif 
Ayah şerifelerin esbabı nüzülleri de gösterilmiştİf. 

Kuranı Kerimin eski harflerle basılmış tam ve tamam 
tercümesidir. Büyük kıt'ada 719 sayfa 

Ders vekHi HaU,, Meclisi Maarif Aı:asmdan Hacı Zihni ve Faiz, Tetkiki MilelJefatı Şer'iye 

Azasından HüsnU Efendi merhumlaran tetkikindeo geçmif ve takdirlerini kazanmııbr • 

Y"n/11 anlamamak için Sülıalt1t Kütilpan~si millıüriin• fiti 119 s••f• olm11s111• dile/cet edinb. 

Mliı~yyrn ciltlisi 200, varaktan yaldıx clltllsl 250, en Jyt claa klğıda baaılm ıt, yald11lı, clltlllari IOG kuruıtur. 

~ahş yeri: Sühulet · Kütüpanesi 
---------------------------------------

Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EKREM 
======-----------=----= --===---=== ~==~~========·===============-=====~~====:::~~==================ı 

Şişmanlıktan ASA kurtulmak veH 
kuvvetten 
dlişmcmek AMULATINDAN 

için 
istimal ediniz. 
terkibi meçhul 

Çünkü 
Gluten 
un ve 

Ha.9Gn G1uten ınamulahnda nişasta yoktur. Ghıten ile imal edilmiştir. Şeker hastalığına karşı Avrupa'nın 
ınüstahzaratına faik olduğu etıbbai muktedirenin raporlarile sabittir. Ekmek. gevrek, makarna, şehriye, 
çikolata nevileri vardır. Her taraftan Hasan markasını arayınız. Hasan Ecza Deposu. 

1 • ~v•aA•P-u·R·L·A-R~I ~~lsi'1Slmı:m11aa:c-:il~~ff--•amk•k .. ı 112m1 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK Postası 

" 

Sultan Hamam, Y enicami 

caddesi No. 35 

akşamı 17 de Sirkeciden hareketle 
Ge~l~olu, Çao~kkal~ •• Körfeı: ~ 1Lslr. _g·~ 
tariktle Ayvalıga azımet vo avdet t_t={f · ~ 
edecektir. ~~ 

Yolcu bileti vapurda da Yerilir. -~- \~ 

Şark Değirmenleri Türk Anonim Şirketinden: 
Şark Değirmenleri T. A. Ş. ti Hissedaran Heyeti umumiyesl 

Nizamnamei dahilinin ve ticaret kanununun mevaddı mabsusasına 
te\.fikan 28 Şubat 932 paznr günU saat 14 te Şirketin Galata 
Ömer Abit Han l inci kat 8 - 1 O numaralı yazıhanelerinde alelade 

surette akti içtima edecektir. 

Ruznamei Müzakerat 
t - Meclisi idare ve Müraktp raporlarmm okunmaaı. 
2 - Bilanço ve kar ve zarar hesabımn tasdik ve Meclisi 

İdarenin ibra~ı. 
3 - Yni sene için intihap edilecek Mürakiplerin ve Ucrett

nin tayini. 
4 - isi.ifasını takdim edecek olan heyeti idarci hazıra 

yerine yeni bir idare heyetinin intihabı. 

Adres: Y cmlşte TaTilıade Muıtafa - - - .. ·~ 

biraderler. Telefon: 2.2210 ~ ='3 ı ! 

O I• K KAT ~;~;,er;!:de"Ba;e~:: Her nevi fenni gözlükler, 

En az otuz hisseye malik olup ta heyeti umumiyeye dahil 
olmak istiycn hissedarların hisse senetlerini yevmi içtimaa takad
düm eden IO gün zarfında Şirket kasalarına tevdi veya Banka
lardan alacakları makbuzları ibra& eylemeleri rica olunur. 

'l1 Kl\nunuınnl 193'l 

dikmek iıteuiniz 't ZAİS ve kristal taşlar, dür-
ErenköyOnde Kazaaker mahallesinde 
30 numarnh bahçede sureti mauu-

Hda ve Bu1gariatanda yetlttirdiğimi:r: 
h.-r nevi yemiı fldanlarile Amerikan 
•taçları üzerine aşılı n köklü bağ 
fldanlutmızdan btifade ediniz. 

lıtanbul 8 inci 1cra Riyasetin
den: Bir deynin temini istifası 
:z.ımnmdıı mahcuz ve furuhtu mu
karrer bulunan 55 düzine domuz 

marka mUceddet çatal; kaşık, ve 
bıçakl r 1 şubat 1932 tarihine 
mlisadif pazartesi gllnil saat 

10 dan 12 ye kadar Galııtada 
Ttınel caddesinde 18 No. mağa
uda bilmüzayedc satılaca~rından 
talip olanlar yevmi mcıkürda 

mabalinde hazır bulunmaları il~n 
olunur. 

binler, pertevsiz ve dereceler, 

sun'i gözler, saat ve kordon-

!arın envaı, çalgt kirişleri kasık 

bağları ve saire. 

Toptan ve perakende 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt Ye zührevi lıutalıklar müte
hauııı. K.-ıraköy büyük mahallebici 

yanında 34 ---- -
lstanbul 5 inci icra Memurluğun-

dan: l\fahcuz pnraya çevrilmesine 
knrnr , ·er ' lcn büfe, gardirop, karyola 
ve sair etya 31-1-932 tarihine ınilaa
dif puar günü saat 10 dan itibaren 
Be)·oğlu Ka lyon<"ukolJıığunda Enli 
yokuş "3., No. (u hanenin önünde 
açık artlırm« He snlılacagındıın talip 
olanların tnahallindo hazır bulun:tcak 

PARANIZIN 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye düşüneceğinize, 
senede beş yüz lira yemeğe ınasraf edeceğinize, 

kuruş vererek bir Aşçıbaşı kitabı alınız. 
Tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. 

TGrk Nqriyat Yurdunda bulunur. 

Heyeti /dar• 

Bugün - Bu gece 
Rf'iisör (ERTUGRUL MUHSİ ) Bey ve Darülbedayi san'atkıirları tara• 

• fındnn temıil edilen Türk filmimiz yeni k'ıpya olarak irae edilmekte olan 

.~NKARA POSTASI 
HİLAL SİNEMASIN DA 

BUyük rağbet görmcktC'dir. 

Ayrıca: Komik DUMBULLU 1Sl\1All.. Efendi lemıillrrl (AŞÇIBAŞI TOSUN .AÔı\) 
Vocl"ll S perde· Anut .. Daleıl - Şantl>derin rnl.ıı, danı, duet, ıoloları -

Duhutl) • 25 kuruştur , 

•-m-•ZiB••_.-31185 numaralı blietle.__19 _____ __ 

Bana 200,000 Lirayı Kazandıran 
Karakörde Boru Hanı alhndaki .M. Gni gitesini talisiz.likten 

~ i kayrt edenlt:re t v.dye ederim. Turh11.n 

1-10-931 lıui hinde tf'scil ve ilim 
edilen mukavele mucibince hali tnıı· 
!iyeye vueclilen lstanbuldn A~irefr.n· 
di ıokağında Bencibnre hanı albııda 

ı 59 nuınarıılı nıeğatııda valcl Varen 
birnderler ticnretlıanesindw Alacaklı 

olan zevatın alacaklarını kaydettir
mek Oz.ere \!Vrnk ve vesaiki ldzime
eini mustashıbcn tufiyc memuru 

Avukat fuk Fercra Ht-yin IJOtanbulda 
Boyncılıanıncla vaki 10-11 numaralı 
dı.iresine pu.ar lcsi çarşamba \'C 

cuınarleal günleri ıaat dörtten altı
ya kadar mOracaat •tmeleri ve ka· 
yit muameleılne tubat ayının ıoaun
eu pal hlta• verUeteji • • ou 

tar;hton ıonra vaki olacak miiraca• 

allcrin nazara alınmıy~catı Allkada
t"1nrn m<ılumu olmak üzere ilin 
olunur. 

Hali IA1Clyedc: Var• n biraderler 

l.lkldatörU: leak Foran 

Cilt n ~ilhrevl hastalıklar Mlltehuınıı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

l.tanbul emrau dhreviy• 
diıpanıeri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 
kaşisanda No. 71 

--Bedar1adan 15,000 lira..__ 
OıkGdarda lıkele civarında 

Roma bankHının depo.ti• Ruı 
G.. Şirketi arHındakl bllyilk 
kar•khane n ~azlao mlltHddit 
ocl•larlle yalaıa eaka.aı par ... aa 
tabhyor. 1 S,000 liralık aradıl, 
alana bedan kalıyor. 

_ ... S tubatta DW•nel icrada ..--

1 BAHRİSEFİT Felemenk Bankuı 
IST ANBUL ŞUBESi 

İdare merkezi: AMSTERDAM 
Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L. 

Terli ye cdilmiı sermayeai: 
5,000,000 F L. 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 F L. 
Gıhıtada Karakliy palaata Telefon: B•r

oğlıı 5711-S lstanbııl tlU ıuben 
''Merkes Po•tanul lttlaallnd• Allaleınd 

h:ıııa ., 1'clcfon ı 1.L 563 

Bilumum banka muamellb 

EMNiYET KASALARI ICARI 

SON ·POSTA 
Ynml, Siyasi, Hnadiı ve Halk 

guetesi 

idare . lstanbul: Etki Zaptir• 
• Çatalçetm• ıokatı 25 

Tele fon lıtan bul • 20203 
Posta kutttauı lttanbul - 741 
Tel{frafı lıtanbul SONPOSTA 

ABONE FtATl 
TÜRKiYE ECNEBi -- -
1400 Kr. 

7SO ,, 
.00 .. 
150 " 

1 Sene 
6 Ay 
3 .. 
1 " 

2700 Kr. 
1400 " 
800 .. 
300 n 

Gelen enak geri Yerilme&. 
lıinlardan mea'uliyet ahornaı. • Cnap için mektuplara 6 kuruıluk 

pul llhetl lbımdar. 
Adres detlttirllmeal (20) kuruıt11r, 

Soa Poıta Matbuaı 

S.t.lpt•rlı Ali .... s.u. il.,. 
.....,,,.. Ma4W: Wl• .... 


