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Fransa be lktısadi e 
Mali Münıkereler Başladı 
Çok Mühim Neticeler Bekleniyor 

Aak.,8, 31 ( HUUll ) -1 lamuata tlrket: du il.,; 
~kadv mılrımlardaa tere..... ıllrll• teklffl.ia fi-
..... dd•1Ml6•ata pe, Fraa- tlldlil de haber .... idedir. 
" ile uaauscla, çok mlllaim ...,. Dipr taraftaa. teklifleria 
"'=eler el._.. iüMladretla ihtiva • ettiil ,.,.......... Tlrld-
.._ ..at we iktıaadl ......... ,. lehinde olcluia .a,le•melde 
&er cere1an etmqe bqla~. beraber teferrlata -.ı edea 
~- ae...k elarak ~ ufak tefek buı noldJ.r· ns.lacle 
iiae fire. • mlukereler çok heatb bir an' .. mu ..m ot... 
lltiaait bir aafbada yftrlmekte mu111br. A "cak e1aı teklifler 
olclutu için kat'i bir itillfla ne- &zerinde anlqdchj1 kaydedilmek• 
lİeelenme•İne intizar eclllmekte• tedir. 
dtr. Sabık Reji iclareainla mi . Bundan bqka 'ni-k • Frana1z 
.. idiri M. Veyi ile Huni 111- ııyaıt mftzakerelerinf idare eden 
"vil'i Mert Salem ,,. P.uieki Franaanın Ankara aefirl Kont 
8.nk dö Pari'nin de dldall bu- dl Şambr6nnll, bu mllzalcereleri 
a....duğu mühim bir man firke- bbnli suretle intaç ettiği, bunun 
tin mümeuili bulunan M. &r:ı.iuo neticesi olarak Tftrkiye ile Fran-
elyevm burada bulunmaktadır. sa aruanda doatluk mllaaaebe~ 
8u Uç Fransız maliyeciıinin, ce- lerine engel olan hiçbir pOrlizll 
reyan etmekte olan mGzakere- mesele kalmadığı Fransız maba-
leria mevzuile çok yakındaa filinde beyan olunmaktadır. Bu-
allkadar oldukları aolqalaiakta- l'ranaız a.tlrl Kont 08 .. mbr8n nan &zerine sefir Kont dl 
dir. M&zakere menuunun eHm bir Fraauz - Amerikan tirketi Şambr6a'8n Fraa .. nın Londra 
itibarile tltlln meıeleıinden ibaret tarafından deruhte edilmek iate- sefirliiine terfi ettirilece;i beyaa 
.ıdap. tlltlln ihracata itinin nildiği terqıuh etmektedir. Bu olunmaktadır • 
• 
erkos Şirketi luklaj 

itham Ediliyor 
Şirket, İstanbulun Susuz Bırakılması 
İçin Düşmanlara Akıl Öğretmiş! 

1 

Terlcoeun mahut eu nu1ktn•rın•en biri 
ı..u.!•larimbde almaace olarak ae ukerl lausu.Iarc:la taniyelerde 
t eden Tlrkife Poet ıuetal balmamuttar. Şirket tarafıaclaa, 1t:"'0 • Şirketi aleyhinde itlaam- umWl'I harpten ima bir mlddet 
~ Ye tiddetli ctlmleteri muhtevi enel Frauama R1111a Mflri olan 

11 1 ••kale nqretmittir. Kıuca Delkaseye, Rualara verilmek ise· 
a 1 e•ek llamıelirH T&rldte re bir mektup yualmııbr. Bu 
~oat • k ~telinin bu makalesi, Ter- melmıptı, Karadenizde K•aba-

:: . Şirketini, Yak tile Terki,. ra aahilinde blyDk au tulamba-
:._rı.aae d..._ de•letlere ca- larmın balundaiu binanın Ruı 
c1· ulc Y•P•1rla ltllam etmekte- ı•milerinin iıine çok yanyacajl, 

1 ır: ~ makalenin itham clmle- it• binanın tuiJadaa J&pWnlf 
erını tqıyan fıkraıım nakledi- ı;ıy1k bacasile Ru• ıemilerinln 

JIOruz: Taziyet ve mevkilerini glzelce 
~Ç•rlık ıw.1uı Hariciytı Neza- hu'in edebilecekleri bildirilmiftir. 

t:ıbnin •iy ... doayaları ara~ nda Terkoa Şirketi a~ıca, harp zu-
. •nbul "Midııd .. 4'a çok ıayam luirunda Ruslar lstaabula auıuı 

*kkat vMikalar vardır. Ba arada bırakmak iatedikleri takdirde bO-
e~ S.. Şirketinin de ismi tin su tulumbalannı tahrip etmi-

Dıilhiaı bir dedikodu mevzU.: J• liiıum olmadığını, birkaç mö-
olaralc geçmektedir. Terkos Şir- him makinenin tahribile veya ıu 
lc•ti, um8aaı harb t k dd borulanndan bazılarının patlabl· 

~ele •a.n.ar e e a Om maaile iktifa olunma11m bilclir-
,..._ lalk6aaet1eri- ( o.. ... 1 iaai .,ta4a ) 

p? 

Oç Kitı ldüren Bir 
Haydut Tutuldu 

Mardin, {H....ı) - Ali Bezart 
o;lu Yuauf İ9İmli bir teıir, iki 
HD• eneJ tlyler 6rpertici bir 
cinayet yapmlf ve Mend!Jinb 
teYh Muaa, Abdulkadir ve Fereç 
iamindeld llç kardeti biribiri ar
dınca 6ldGrerelc kaçnnftı. Jandar
malanmızm fiddetli takiplerine 
ratmen bir tftrlll yakayı e.le ver
miyen YU8Uf, nihayet din Vadi
tluafa bahçesinde diri olarak 
yakalanmıthr. ----Bir HAdisa Hakkmda 

9 T qrinie•vel tarihli nuıbamazda 
çıkan, bir Hanıma tokat atlDlflar 
iaimli yaz1nın 19" varit olduğu 
Polis MBdOriyetiuden bildirilmittir. 

flatl 5 kllnlf 

Clmuri1et ,.tdhl•I •ID ... betlle AakarMa parlak -..•at ,.,.ı .. 
fıaı J8HHfbk. 8u remm4e Gaal ffs. ile 8afTek0 ....... ft lllllet lhcliai 
Rel•la ~it r...ıat tetkik ettikleri rlrllmektecllr. S. lt....ta lldMI aar
facla t.ahlllt •ardır • 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Bekir Sami Beyi Pariste 
Nasıl Atlatmışla dı ? 

Meşhur lngiliz Casuslanmn Karanlık 
Ve Korkunç Bir Manevraları Daha •• 

Yazan: H. R. Berndorf 
-s-

................ Tilf .... . ...................... -.. .. ..._..c_ ... , ...... ,1111 ....,...._ ........... .. 
mua&ZIMll lllr ,.111111. 11..-....-. 1'llrll. Leb l'nlll8lz ... 
murlerlnln ..... -..erını •m ..,. .._ etmeldullrler. 
llu .. nlc8 v81l'..., tar•ın munı1111....-~ lllr ..... alllll•rı 
He in~ bu- k•rtı ...-Ullat ...._..,... .... ,.....z: 

Ytbbafa Reilyia Yerdiii tali- Daha eneldea •uiJell ıkclen 
mat üzerine, Madam Gordon, ıeçirmifti. Bekir Sami Beyin 
Btskir Sami B. Ye Leh 1e6ri M. baayo oduana 8Çllan kapayı ça-
y oclkoaun toplanıp konuttuldan bucacık açtı, oradan ual yatak 
kOçllk lokantanın çıkıt noktalanm oduma ıeçti. Ortada iki b&yDk 
aivil lngili-ı polis memurlan tat- bavul vardı. MaJmunculdarla 
mUflardı. Yftzbqı Reily bu ~dbiri bualan pzden ıeçirdi. Bir teJ 
aldıktan sonra dojru Mörıı ote- bulamadı. Kapata kilitsiz bir el 
line gitti ve orada, ıllnlerdenberi çanluı gözllne ilitti. Ona da 
harekete geçmek için emir bek- baktt. TuYalet qyail, bir kitap, 
liyen adamına fU kelimeyi s6yledi: birkaç mendil balda Ye dip ta-

Go on - Haydi. rafta ipek bir ka..... anl•ıt 
Ve herif derhal ite koyuldu. ( DHamı il inci saJfada ) 

Bu iş Böyle Giderse! .. J 



2 Sayfa SON POSTA Teşrinievvel 31 
----=--==:---=============:~==:::::!!!::================================~==============~:;:=:==============~~~~~ -i-J al kın* _sesi]' .------..... -1111111!11._ ____________ ,r 

MedeniÖlçülerin l-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M-e_m_l~eketteCüm-
Günün Tarihi 

~=~;'~~ı·~~~~~~ü~r:,ı"~.~: Yaşlı Bir Kadın Yandı ~~!~!.:ı(H!~Y!~~!. 
\"'e litreyi bizde kabul ettik. Bu - Vekili Tevfik RDtUI Bey Cftmkuriyet 

~:::i·~.~·~i~~~:,~t:k~, "•m••1 Annesini Kurtarmak İstiyen Og" IU ~~f::.;;..;-t=~:~i~:~t: '~!'. 
caddesi 17) Aalr:an, 29 (Huıuai) - Halk Fır .. 

- Ölçülerin birleıtiriJmHi .... 1 k ii h • · 

:!~ie~~~1~:~:!a~~1!!;:~:0!.~:::: Da Alevler çinde Kaldı ~E~~~.~~~:J:.p:ı.-:::·m~~~m:~i 
yetini kabul ettJk. Bu medeniyetin Tes'it Raalm•lerl 
aaruri icaplarına da uymak mecburi• Kırşehir, 29 (Hususi) - Cümhu .. 
yetindeylz. Oradan malı kilo ve1a- E•velki glin Kasımpaşada bir yangın faciası ğını ıaşırarak elile fiatanındaki alevleri ıöndOrmlye riyet Bayramı burada hararetle kut-
but metre heaabile alıyoruı1. Burada olmuf, bir kadıncağız ile oğlu feci tekilde yanmıı- teşebbOa etmiştir. Fakat bu ıefer de elbisenin luJanınıttır. 
okka ve artınla ıabyoruz. Bu tilcca• lardır. Aldıgıv mız malumata göre, Kasımpaşada kollarını alev almış Ye kadıncag"' ız adama.kallı ya~ Aydın, 29 (Huıuıt) - Cümhuriyet 
nn he11bını ve defterini altGıt ıden bayramı coıkun tezahürlerle kutlu· 
bir u•uldür. oturan Faika iıminde yaşlıca bir hanım, evvelki m.ıya başladığını görlbıce feryat etmiftir. Kadınca- landı. 

* akşam elindeki mumu yakmak üzere bir kibrit ğızın bu feryadını oğlu Salahattin Bey iıiterek Mutia, 29 ( Huau•f ) - Cüınhu• 
Murat Bey {Vaniköy İskele civa· çakmıf, kibritin rilzgirdan sönmemesi için avucile yetişmiş, anne.İDİ kurtarmak iıtemictir. Fakat Sa- riyetin yıldönümü münasebetile fen• 

rın<la 7) k B k"b l k d v -. ilk ve tezahOrat yapdmıftır. 
_ (Okka her yerde dliri yOı dir apatmı~tır. u vaziyette ı ritin a evi, a mcagızın lihattin Bey de ıaıırdığı için acele etmiı ve ken- Edime, 29 ( Husual) _ Cilnıhu .. 

•em) diye bir: darbı mHelimiz •u elinde bulunan kibrit kutusuna temas etmi~, kutu disi de tutuşmuştur. Fakat biraz sonra yetişenler riyet bayramı parlak bir aurett• 
•mma, bu, hfç te dofru detildir. içindeki biitOn kibritler derhal parlamıştır. Bu ana ile oğlun ale•lerini ı6ndürmüılerdir. Kadınca- kutlalandı. 
Batman, kile her verde de11.iıi•or. f al k d v öv t · d f . k ld k I Çanakkale, 29 ( Hu•u•i J - Cihn .. ı a ı ıe er ev a ıncagızın g gsüne emas etmış ve g" ızm vUcu u ecı 111e i e avru muı:ı ve hastahaneye h · t b d ı ı b Meseli batman Konya da ( 7 ) okka, Y " unye ayramı o ay11i e şe ir 
Anadoluaun baıka bir yerinde (3) fiıtaoı tutuşuvermiıtir. Faika Hanım neye uğradı· kaldınlmışbr. baıtanbaşa donanmış, halk coıkun 

okka kile Konyada on iki havai. ı... ı·hti.ka"'r Darphanede Temı·z su••t . tezaL~Oratk_rap2m9ışb~H. tanbulda iki havai. Bunlar l:ep tica• apae ı, ( uı111i) - Halk 
ret itJerimizi altiist eden şeylerdir. kalbi sevinçle dolu olarak Cümhu. 
Bütün medeni d6nyanm kabul ettitl A lf riyet bayramını kutluladı. 
ölçillerl biy de ahnak itte aıll o Ticaret Müdürlüğü lkbsat ın Pastörize Süt Yapan Sovyetler Ve Macarlar 
•akit okkanm her yerde dört yfb; V k"J • M"" E • F b "k } Ç } Ankara, 29 (Huıusi) - Cümhuri• 
dirhem oldutunu söyliyebillriz. e a etine uracaat ttı Tahlil Ediliyor a rı a ar oğa dı yetin yıldönümü münasebetile Sov-

* Bir tacir tarafmdan, memle· Sıhhiye Vekileti, bütün haa- yet Ruıyadan Baıvekilet ve Hariciye 
Nodim B, ( Divanyolu Diyarbekir kette çok sarfolunan bir maden Cümhuriyet Merkez Banka&ı· tanelere pastörize süt alınması Vekiletine tebrik telgraflar, gel• 

kıraathanesi ) A ·k d l miştir. 
_ Yeni ölçülerin kabuUl çok eşya l\zerinde ihtikar yapıldığı nm merı a ao aldığı altın arı şeklinde karar verdiği için Evkaf, Pefte, 29 _ Baş·ukil M. Gomboı 

muvat.k tır. Heaaplarımiz hiç ıatmaz. iddiHile Ticare MüdUrlnğüne ve Darphanede tahlil ettirdiği, fakat Belediye ve Vilayet hastaneleri lımet Paşaya bir telgraf çekerek 
Kiloyu okkaya, ariını metreye çe• Ticare Odasına bir rapor veril· iyi netice alınmadığı için bundan alacakları sütlerin pastörize ol- Türk Cümburiyetinin yıldönümünü 
•irmek zahmetleri filin da ortadan diğini dün yazmıştık Bu made hl k masmı şart koşmuşlar ve milna· hararetle tebrik etmiş ve Türk • 
kalkar. üzerinde Ticaret Odasında hara· sonraki ta illerin Çarşıdaki u- kasalarını ilin etmişlerdir. Evka- Macar milletleri araaındaki dostlu-* retli ve fırtınalı müzakereler ce· yumculara yapbnldığı hakkında fm idare ettiği Guraba Hasta- ğ~n her iki memleketin refabma 

Fa.lırettltı B. ( Aksara... Horhor T çık0rılan bir ~ayı'a u""zerine tah· · ı d ızmet edeceğini kaydetmiştir. • rey an etmiştir. icaret MüdU • .., -. nesı geçen er e pastörize edilen l 1 
oıalı. lltJsi 

3
) riyetine gelince, ögvrendigvimize kikat yaphk. Bu şayia doğru sütün kilosunu 19 kuruşa ihale stanbul Lisesi ZCİleri f:ierkcs kesri adt kHri aşari bll-

lrıez. lstanbulda bazı müeaseaeler göre müdüriyet bu raporu İktısat değildir. Çönkll altınlar hakkmda etmişti. Fakat müteahhit bu Ankara, 29 (Huausi) - Cümhurl• 
..-ar ki ıahşlarını kilo ve metre he- VekAletine gönd~rmiştir. Vekalet- esasen Amerika hükumetinin sütü veremediği için Evkaf H11- yet bayramı münaaebeitile burada 
aabile yaparlu. Anadoluda okka ve b kuk Müşavirligvi 800 lirahk dipo- yapılan geçit reıminde stanbul Li-
arşın hesabı cari:lir. Anadoludan ten alıncak ceva a göre hareket resmi müesseselerinin tahlil ra• sesi izcileri muyaffakıyetli bir yüril-

1 b. t·· b h ı · · edilecektir. Ticaret Odaslndaki porları vardır. YaJnı• bao'-a, zitosunun irat kaydederek yeni- yii• yaptılar Ye rok alkHlandılar. 
ge en ır uccar u e•ap arın. ıçın- k 1 d b" k • K den münakasa ilanına karar ver· G-. ... • -. 
den kolay kolay çıkamaz. ÖlçOler mtlza ere er e ırta ım ta· İstanbul piyasasından aldığı altın· eçit resminden ıonra latanbul Li· 
bidettirilirse bunda.,.. hem tüccar, cirler bazı sanayi şubele-- miştir. Sıhhiye Vekaleti bu ka· aeai izcileri haıareUe tebrik edildi. 
hem de halk iltifade edecektir. rinde mamulatın çok yüksek ları Darphanede tahlil eHirmİ.J rarla şehirde temiz sUt temini Beraat Etti 

lf- bir fiatle satılmasının halk ve ve bu tahlili esas tutarak para• eaa.sını hedef almışlar. Bunun 
n · H ( s· · 1 · l n_·. k b bl"I neticesi olarak cıimdiden de bir- Dün .-ünırOkteki Dokuzuncu Jbtı-"rıı?. ı · • ırkecı sta ıyou cat'l- köylü aleyhine olduğu ileri sürül· arını vermiıtir. oa.bı 8 u ta 1 T ııas Mahkemerinde bir çakmak ka• 

dı· ... i -;~ ) u h ti" " k ı ı t 'k · · O h kaç pastörize süt fabrikası ya· m ş ve arare ı muza ere er ce- rapor arımı evsı ıçm arp ane- çakçılığının muhakemesi bitirilmiştir. 
- Öiçülerin birle~tiriJme .. ı' rok ı·yı· · t" pılmıştır Esasen Yalova çı.ftlik ç ... "' • reyan etmış ır. de tahlil ettirdigv i altınlardan bi- · - akmakçılardakl dilkkanında mu• 

oldu. Biz her feyimizi Avrupadan B - . b t . l !erinde iki senedenberi bu cekil· bal 
1 

· d k k k 
alıyoruz. Avrupada ö]rüler aıari he- unun u:ıerıoe azı acır er rer nümuneyi İngiltere~c gönder· -. ıam arının cep erın e aça ça .. 

" T Od · · 1 · ~ de slit ihzar edilmekte ve aatıl· mak bulunan terzi müteahhidi Ş.?re-aap üz.crl11cdlr. Satarken de ayni icaret ası ıçtıma anna ış· · d d t hlil tt• · ti. k d 
ölçüleri kullanır1ak lıem tüccara, t" k t • b l l d mış ve ora a 8 a e ırmış r. ma ta ır. fettin Bey, dıin muhakeme edilmif, 
bern de halka kolaylık olur. ıra e memıye aş aınıı ar ır. Alınan neticelerde Darphanenin maznun bu suçun bir ka•tolarak 

Varidat Azaldı . 
Ticaret borsası borsada mua

mele gören mallardan binde iki 
borsa resmi almaktadır. Evvelki 
seneler zarfında eşya fiatleri 
yüksek olduğu için borsa vari
datı dolgmıdu fakat bir sene
denberi fiatler düşük olduğun
dan varidat dUşmllştür. 

Veni Müşteriler 
Holandadan bazı fırmalar 

harici ticaret ofisine milracaat 
ederek Türkiyeden susam, stosam 
yağı, tahin almak istediklerini 
bildirmişlerdir. 

Halk evinde Dersler 
f.stanbul Halkevi Reiısliğinden: jtaJ-

7aaca1 hiç bilmiyenler kursu 1 il 932 
aal günü açılacaktır. Devam ede· 
ccklerin aah günü nat (17)dı Halk· 
evi ılllonunda hazır bulunmaları ve 
l<ayalerhıi yaptırmayanlHın hera-Un 
ldue meoıurlutuna milracaatleri ilin 
olun~. 

Kaçakçılık 
İhtısas MahkemesiHde 
Sekiz Da vaya Bakıldı 
Dün Adliyedeki İhtisas mah

kemesi 8 kaçakçıhk davasına bak
mıştır. Bunlardan altısı tütün, 
birisi çakmak taşı, birisi de müs
kirat kaçakçılığıdır. Son :zaman
larda mahkemeye suçlu olarak 
gelen kadınların adedi artmışbr. 
Dünkü tütün kaçakçılığı suçlula· 
rmdtın dördü kadındı. isimleri 
Fikriye, Zehra, Hayriye ve 
Eminedir. 

Adliye Neşriyat Müdürlüğü 
Be)oj:u İkinci Sulh Ceza HU.imi 

Baha Beyin Adi ye VekAleti Neıri
yat Müdürlüğüne tayin edildif{i An
kar .. dan alchğımız telefon lıaberi 
olarak yaımıttık. Adliye Vekaleti 
dün Mftdd•iumumllik va1ata1ilo Baha 
~ye yeni memuriyetini teblit et• 
miştir. 

isabeti tahakkuk etmiştir. Bu Tazminat kendi,ine isnat edildiğini söylemiş, 
muvaffakıyetli haber Dzerine ayni ı:anıanda vekili de birçok delil· 

- -- ler göatererek b~raet kararı iıte .. 
banka eskisi gibi altmlar.nı Bir Komiser Bir Eczacıyı nıiftir. Neticede maznunun kaçak· 
Darphanede tahlil ettirmektedir. Mahkmeye Verdı· çllık yapmadığı kanaati hasıl olmuı 

Taze Meyva 
İhracat Ofisi Yeni Bir 

Teşebbüste Bulundu 

Şimdiye kadar ihracat ofisi 
tarafından yapılan birçok tecrü
belere nazaran taz.e meyva ve 
sebze ihracatının ancak soğuk 
hava vagonlarile mümlcün ola· 
cağı anlaşılmıştır. Bu vagonlar
dan mubayaa veya isticar sure· 
tile istifade edilmesi için teşeb
büslerde bulunulmuştur. ihracat 
ofisi taze meyva amba(ajmda 
pek elveri~li olan torf isimli 
maddeden tecrübe için bir mik
tar getirtecektir. 

ve beraet kararı verilmitUr. 

Polis Müdüriyeti Müteferrika Topkaıııda Yengm 
üçüncfi komiserlerinden Recep B. Evelki gün sabık uabaeılar kah· 
bi eczacı aleyhine bir dava aç- yası Hayri Ef. nio Topkapı haricin-
mış ve (200) lira da tazminat deki oinin mutfağınd-.ı yangın çık-
istemişlir. mıf, vaktinde haber vuildiği için 

Recep Bey, kulağmdan rahat- ıirayetine meydan verilmekaizin söı: .. 
sız olduğunu, hastaneden al- dürülmüıtiit. Yangınm kaza eseri 
dığı bir reçeteyi yaptırmak için olduğu teıpit edilmi4tir. 

üzerinde nöbetçi levhası bulunan 116. •lı f '1111 kf l • 
bir eczaneye götürdüğünü, fakat ıv~ l e Jt'.l e ep erı 
eczaneyi açtırmanın mUmkün ol- A l 
madağını ve reçetesini de yap- Çl ıgor 
bramadığrnı ileri sürmektedir. Memleketin her tarahnda olduğu 
Recep B. 200 "lira tazminat iste- iİbl tehrimizde de yarından itibaren 
mitİir. Millet mekteplerinde ted.riıata bat

Adliyeden Bir Davet 
İatanbulda bulwı.an ve fakat ad

real meçhul olan Muş ansa AbUlizlı. 
Beyin acilen ıne-muriyetimize 111üra
cAat etmesi ilan olunur. 

lanacakbr. Maarif Müdürlüğü bu 
buausta hazırlıklvını bitirmiıtlr. Bu 
ıene halkın okutulmaaı için daha 
fazla ıayret ıciateraecektlr. Şehri

miı:in muhtelif aemtlerinde 45 miUet 
mektebi açılacakbr. 

Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Ha!fan Bey Di_11or Ki: ' J 

1: Hasan Bey - Azizim .• 
Şimdiden hazırlanalım. Birkaç 
ıüne kadar yeni birıey çıkacak! 

2 - Her halde 
cekıin ! 

çok sevme-
yını deye dqüıamiyecekain. ı 

3 - Arhk, karıma ne ala- 4 - Aman Hasan Bey• bana 
piyanko mu çıkacak? 

5: Hasan Bey - Ne münncb•• 
azi~im-. Tı:l_ırafları okumadın mı? 
Kadınlar !çın yeai bir şapka modall 
çıkacak 1-
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lvffrrıdcric~tı-:rı~zzn çoklu
ğundan dercedilememiş
lir. 

-... ......... 

Türk- Rus 
Müsabakası 

Ankar~da. Jkinci l\ı1açı 
Da Kaybettik 

Ankara, 31 ( Hususi ) - Ruı 
tak•mile ikinci müsabaka dün 
öğleden sonra yapıldı. Çok ka~ 
~b~lık bir seyirci kütlesi vardı. 
lıım takım t6yle idi: Hllsamettin, 

autf! (lzmir), Nazmi (lzm~r), Ihsan 

16
2hınır), BilAI (Ankara), Fıkret, Sa .. 

(f ettin, Vehap, Muzaffer, Sait 
tmir). 

Maça eski F enerbahçeli 
~Amil Beyin hakemliğile baılan-

1· Ruslar arka arkaya hOcum 
~phlar, fakat gol atamadılar. 
0•raı sonra bizim takım bu bll· 
tum\ara mukabele etti. Bu ıı· 
rada Vehap bir gol kaçırdı. 
Bunun arkasından SalAbattin 
kuvvetli bir ıut atarak birinci 
RolUmtıztl yaptı. Vehap tekrar 
R<>l fırsatları kaçırdı. Bir müddet 
' 0 nra Rus muhacimlerinden Pavlof 
•ıkt bir şutla takımı hesabına ilk 
iolu yaptı. 
F Devrenin sonlarma doğru 

ikret kaleye bir şandel ath ve 
bu suretle ikinci go]Umüıü 
Yaptık. İkinci devrede birçok 
~ol fırsatları kaçırdık. BilAkis 
h ~s. ınuhacimleri daha açık ve 
a.kırn bir oyun oynadılar. 

Bu devrenin muhtelif zaman
larında Ruslar iki gol daha yap
tılar. Biz ise galip vaziyetten 
lna.glüp vaziyete geçtik, hiç gol 
Yilpctmadık. Neticede oyun 3·2 
Ruslarm galibiyetile bitti. 

Zonguldak/ a 
Uzun Mehmet 
IJagramı . 
k" Zonguldak havıasmdaki maden 
lJ0 n1ürlerimizin ilk defa (Bahriyeli 
k zuıı Mehmet ) namında bir 
~ylii tarafmdan meydana çıka4 

~ılt~ğını Zonguldak muhabirimiz 
a. ınlatile bildir'1litti. 

.ı Zonguldak Halk Evi uzun 
tıa~andanberi yaptığı tetkikat 
t et.ılıc~sinde kömürün ilk bulunuf 
arı ıui tesbit etmiştir. 

fv1 
1
Bu tetkikata göre Uzun 

tn~ ı~et, Havzadaki maden kö
tcl r!-i~O ilk defa 1829 senesi 8 
Ştuusani tarihinde bulmuıtor. 

ı; 1~ldı~ımıı haberlere göre, 
M\k Evı maden köml\rünün Uzun 
10; 

1 ~t\e~ tarafından keşfinin 
dek" •ncı yal dönUmti olan önmiiı:· 
ıdn 1 ~· teşrinisani gOnU için zen· 
Ögü '~ program haZlrla.mıştır. 
hav ~ Zonguldak maden amelesi 
hakkanın ilk işçisi Uzun Mehmet 
l:ıug .. ı~da tezahUratta bulunacak, 
da uhun ge\!e.si şehir ıinemasın
d~· ~:vzada uzun müddet oıa
sa: fhd~rlüğü yapmış olan Ha
ta e nu Bey tarafmdan hav· 

nıtı • k. f bir k ın ııa ı tarihi mevzulu 
d onferans verileceldir. Bun· Ah:. sonra Mühendis Nermi ve 
konf et Naim Beyler de birer 

erans vereceklerdir. 

Zaman, biıl beıikten alıp mezarın ~apıaına kadar götüren işçidir. Ölüm, umanın itaatli bir hizmetçiaidir. 
Zaman onu ne vakit ç•fırına geJir, vnıfe~lnl yapar, gider. Tarih iıe bu milddet zarfmda yaptıklarımızı kaydeden 
ıfcil memurudur. Gelen ııeçen arastndan ııkre fayan olanları 1eçer ve defterine kaydeder. itte tarihi adamlar 
ancak bu deftere iımi geçenlerdir. Hepimll bu çemberden reçiyoruz:, fakat kaçımı• iamlml:zl tarihin ıricll defte
rine kaydettirebiliyoruı:? 

SON~TELGRAF HABERLERİ 

Tütün Satışında Mızıkçılık 
• 
lzmirdeki Tütün Kumpanyaları Tü-

• 
tüncüleri Sıkıştırmak istiyorlar 

lımir, J 1 (Hususi) - Tütün piyasasındaki ger- fa:z.la para vermedikleri takdirde Akhiaarlılar ara-
ginlik devam etmektedir. Akhisar lütüncüleri lannda bir şirket tesis ederek tntilnleri iıletmek 
Ticaret Odasında bir içtima aldederek bazı karar- ve kendileri ihraç etmek fikrindedirler. Bu fikir 
)ar aldılar. Birinci nevi tütünü vasati J60, ikinci gittikçe kuvvet bulmakta ve etrafına taraftar top-

lamaktadır. 
nevi 120, üçüncü nevi 75 kuruştan satmayı karar-

Ödemiş tüttincülerj, bu kumpaoyalarm tllttınJerl-
laıbrdılar. Fakat tütlin kumpanyaları birinci nevi mizi mümkün olduğu kadar ucuza almak için ara-
tütlioe 125 kuruş vermektedir. Bu şirketler daha larrnda bir anlaşma yaptıklarını ı6yliyorlar. - Adoaıı 

-------

Maarif Vekili 
Ankara Halk Evinde 

İzcilere Hitap Etti 
Ankara, 31 ( HU5usi )-Maarif 

Vekili Reşit Galip Bey Cümbu
riyet geçit resminden sonra Halk 
Evinde toplanan izcilere bi1•r 
ben bir nutuk söylemiş ve inkılap 
hamleleri karşısında gençliğin 
vazifelerini anlatmıştır. 

Çiftçilere Y.ardım 
Konya, 29 (A. A. , - Kurak

lık oııntakaaındaki çiftçilere 150 
bin liralık tohumluk verilecektir. 

Yunanistanda 
Yeni Kabineyi M. Çaldaris 

Teşkil Edecek 
Atina, 31 ( Hususi ) - Biitün 

rııiyaai fırka reisleri dün akşam 
Reisicümburun riyaseti altında 
toplanmışlardır. Tahmin edildi
ğine göre, bütün muhalefet fır
kalarmın M. Çaldarisin riyaseti 
altmda bir kabine teıkil etmeleri 
ve M. Venizelosun sekiz ay kadar 
yeni kabineye muhalefet etme· 
meai takarrllr etmiıtir. 

Bir Mahkumiyet 
Banduma, 30 ( Husust ) 

Geçen sene sabık Müstanttk 
Hikmet Beyi Bandtrıuada yara
lıyan fotografçı Cevdet Efendi 
sekiz ay hapse 650 lira taıminat 
vermiye mahkum edilmi~tir. 

M. Meclisi 
Açılıyor 
Gazi Hz. nin' Nutukları Her , 

Tar aftan Dinlenecek 
Ankara, 31 (Hususi) - Millet 

Meclisinin kış içtima devresi 
yarın başhyacaktır. M. Meclisi 
yarın öğleden sonra klişat edile· 
cek, Reisiclimhur Gazi Hz. se· 
nelik nutuklarım irat buyuracak
lardır. Gazi Hz. nio nutukları 
radyo He her taraftan dinlene· 
bilecektir. 

Meclis açılınca, inhilAl eden 
üç meb'usluk için yeniden intihap 

ı yapılacaktır. Namzetler rneyamnda 
eski Bursa Meb'usu Senih ve 
Anltara Meb 'usu TalAt Beyler de 
vardır. 

Deniz Zabitleri 
Deniz Harp Mektebinden bu 

sene 1 O güverte, 15 maki na za· 
biti nef' et etmiştir. Yeni zabiti e
rimiz Halil, Yaşar, Kemal, Kenan 
Mitbat, Rifat, Fikri, Fuat, Hik· 
met, ŞUkrü, lıxet, Kemal, Ali, 
Muzaffer, Kemal, Nuri, Niyazi, 
Yusuf, Necati, Kemal, Niyazi, 
1h!Mln, .Yahya, Salihatt.iıı Beyler· 
dir. 

ispanyada Tevkifat 
Madrit, 30 (A. A.) - Komü

nistlerin menedilmi~ olan bir 
içtimaında 40 kişi tevkif edilmiştir. 

Fürugi Han 
Misafirimiz Şerefine .An. 
karada Ziyafetler Verildi 

Ankara, 31 ( Huıuıl ) - fraa 
Hariciye Veziri FDrugi Hz. d&a 
sabah Milli Mndafaa vo Hariciye 
Vekillerimizle tayyare meydanına 
giderek bir tayyare filomuzu• 
uçuşlarını görmllşlv, öğleyin M. 
Meclisi Reisi Kızım Paıanın ı:i
yaf~tinde, akıam da lktrıat Ve
kilinin ıiyafetindehaıır bulun
muılardır. 

Bir Müsademe 
Cenupta iki Kaçakçı 

Tenkil Edildi 
Ankara, 30 (A.A.} - 24- 10-

932 tarihinde cenuptan hududu 
geçen kaçakçılarla Akçakale ci
varında muhafaza kıt' aları tara· 
fından yapılan müHdemede 2 
kaçakçı öldürnlmüı •e kaçak 
mallar ele geçirilmiştir. 

Çanakkalede Bir Cinayet 
Çanakkale (Husuıl) - Bura

da feci bir cinayet olmuş, Çay 

maballeıinden Y •far ayni mahal· 
lede Hllıeyini, yolunu bekleyip 

baJta ile kafaıına vurmalc ıuretile 
yaralamıştır. 

Moda 
Olduktan 
Sonra ... 

Kısa ı 

N. S. 

Yo - yo ... Yo - yo ..• Fransada 
gazeteler haftalarca bu isim 
altına slltun sütun yazı dizdiler, 
aayfalar tahsis ettiler. Bizde en 
yüksek rütbelerdeki insanlardan 
tutun da en uzak kB~elerdeki 

insanlara kadar bunu duymıyan 
kalmadı. 

Ben dlln, bir gazeteci arka
daşın "yo - yo memleketimizde de 
taammUm ederse neler görece
ğiz,, diye tahayyül edip yazdığı 
bazı antikahkların hakikat oldu
ğunu g6rdDm. Tesadüfen bir 
btlyilk ilim müea1eıeslnin önün
den geçiyordum. Çok alırbaflı 
tanıdığım iki yaziyet ıahlbl 
ıabıiyetln bir taraftan ellerinde 
birer yo • yo ilo oynayarak 
diğer taraftan ciddi ciddi ko-
nuttuklarmı gördOm. Aman y .. 
rabbi, hayabmda en gtllllnç man
zaranın 9ahidi oluyordum. 

* F eı devriude ıapka, ıapka 
devrinde feı, bu devirde iıtanbu
lin, eskiden ıokakta çorapsız 
kadm, daha eskiden kolları 
dej'il, elleri meydanda bir 
kadın g6rmek aarip, ayıp çir· 
kin hatta g6rülenin namusunu 
lekeliycbilecek derecede k6tn bir 
ıeydi. Fakat fea kalkınca şap
kaya gGı:Omliz ah§tı, şimdi 
çorapaızlık moda oldu. Herkea 
giydi. Herkes giydikten ıonra 
en tabll şeylerden tellkld edildi. 
Kadınlar hep birden kapah çar
ıafı attılar. Herkes birden açılıp 
aapbaca bunun da namusa do
kuaur tarafı btttabl kalmadı. 

* Söıh Jmua. t• inıanlar, 
1a11l blı çok tuhaf teyloriı:. Bir 
kiflaln yapbf ını garabet diye, 
baun alllo 1fllle, buan da hayran 
hayran •eyrodorken ayni ıe)'İ 
herkea ifleylace derhal bir 
u moda ., damguı yapqhrıyorux. 
ltt• y o - y o da a,ı. olmadı mı ? 

Kim Çalmış? 
Maznun Posta Memurlan 

Muhakeme Edildiler 
DUn sabah Ağır Ceza Mah

kemesinde 844, 845, 846 numa· 
ralı taahhütlü mektupların içınde
kl ptaraları qırmak clirmlle auçlu 
olan Galata poıta ~emurların
dan Oıman, Mazhar, lsmail Hak· 
kı ve Sadi Beylerin muhakeme
sine devam edilmiştir. Mubake-
me bir heyet vasıtaaiylo nıektup 
makbuzlarmdaki imzaları tetkik 
ettirmiş, bunlann giıe memurları 
Osman ve S~di Boylcrin ya:ııları 
olmadığını ve başkaları tarafın
dan taklit edildiği neticcıinc var
mıştır. Muhakeme, evrakın Müd
deiumumilik tarafından tetkiki 
için baıka birgüne bırakılmııhr. 

Hayvan Sergisi 
Dün Açıldı, Mükafatlar 

T esbit Edildi 
Her .ene tertip edilmekte olaa 

ehli hayvaa aergisi bu ıene de 
Dolmabahçede açıloıımştır. Eren· 
köyllnde Fahri Beyin Baratom 
isimli atı, yüzbqı Ati Beyin Nazlı 
isimli kısrağı, milllzioı Saim Beyin 

Murahhaslar 
Geldiler 

r 
İSTER iNANMA! İSTER /NAN, 

lllurBh~kan Koferansına giden 
a aslarımız dün ıchrimize 24 te4rinievvel Ziya Gök Albı kaybedişimizin ebedt metfenine römcrken unutmıyacağımııu yeminle ~ 

teyit etmiGtik. Fakat gazeteleri açhm, hiçbirinde 
(Son Posu mü.tuna) Ziya Gök Alp hakkında iki 
satır yok. Darülfllnuna, Halk Evine, Talebe Birlikle-

Çankaya iıimli tayı, T eşvikiyeli 
Bekir Beyin karaoğlan isimli eşe-

'"\ ği, Rtf kı Efendinin in eti, ib1ao 
Efendinin öktizü, Ziya Beyin koçu, 
Sait Efendinin koyunu birinciliği 
k aıanmı,lardır. 

~vdet etmiştir. Heyetin Rei
9
i onuncu yıldönümü idi. 

asan Bey konf k d • · Ziya Gök Alp bu devrin en bilyük mötefekkiri, tal . eransı ya ın an 
<ıp ede ·ı . en u:uk ıören a1imi, ve birçok inkıliplarıo mübeniri 

Y·lZın ld n gazetecı enn her.şeyi olan bir deha idi. 
Yeni 

1 ~ •0 uklarını, ilave edilecek 
llıi t • nr şey olıuadığını söyle· Gaxcteleıden birinde Ziya Gök Al!>ın lSlümn 

rine. dikkat eltim. Hiçbiri onu hatırlamamıt· Tekrar 
o matemli günü, öldOtü gilnll dütündilm, yeminleri 
hatır2adım, Kızardmı.,. Artık bizlru vof.tkarlı~uauıa; lre~ ;r· Hasan Bey bu akşamki nıünaacbetilo ~aı:ılan bir ınakal•de dedı1iyor ki: "Onu 

hllı~ 7ı~tıl~araya dönecektir. Yu· 'J~.r -8 'lif A 'it J.S r ER 1 NAN M Al 
}etı de diiu gelmiştir. L--------------------------------------------' 

Şevki Bey· Geldi 
Muhtelit Mübadele Türk Reisi 

Şevki Bey Avrupadan ~ehrinıize 
avdet etmiştir. 

Vekalet Emrine Alındı 
İstanbul Erkek lisesi felsef• 

ve içtimaiyat muallimi Servet 8. 
Vekiiet emrine ahumışhr. 

, 
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İzmirde Çeşitli 
Lehçeler Var 

İzmir ( Hususi ) - lzmirde 
doğup bilyüycn İzmir yerliJerinin 
\'e civar kazalarındaki balkın 

kendilerine göre birçok hususi· 
yetler raııyan bir konuşma dilleri 
vardır. Bu hususiyetler o kadar 
barizdir ki, bir lzmirlinin konuş-
masmdan, doğduğu yer hakkında 
h ükiim vermek kabildir. 

Lisan bahsinde salahiyeti ve 
bilgisi olanların söylediklerine 
göre; lzmir lehçesi muhtelif de-
virlerde orta Anadoluya hakim 
olmuş, Orta Anadolu halkı İzmir 
lisanından birçok itiyatlar elde 
etmişlerdir. Şimdi İzmir yerlileri
nin konuıma lisamna en ziyade 
lzmir kazalarile Alaşehir, Salihli 
ve diğer taraftan Aydın ve De
~izliye kadar tesadüf etmek ka
bil oluyor. İımir konuşma liaanı
mn Anadolunun içlerine kadar 
yayılmasının, Anadolu halkının 
lzmirle olan ticari alalcalarına 
atfediliyor. 

lzmirliler ( k) ları ( g) olarak 
telaffuz ederler. ( Golay, ganaat) 
gibi. fzmirlilerin ( k) lan ( g) ola
rak taliffuz etmeleri sedasız 

harflere hafif vurmalarından ve 
hazanda sedasız harfleri hiç oku-
mamal armdan ileri gelmektedir. 

Bu itiyadın neticesi olarak 
lzmirlilerin konuşma dillerinde 
( r) har/inin yeri yoktur, İzmirli 
(bir, verdi, vardı) kelimelerini 

bi, vedi, vadı) olarak konuşur. 
İzmir yerlisi (bekliyor) demez. 
Bu kelimeyi ( be'liyo) olarak te
laffuz eder. Bu suretle bekliyor 
kelimesindeki ( k) harfine çok 
hafif vurarak mliphem bır.nkır ve 
bu (it) hafif bir ( b) sadası ç.ı· 

karır. İzmirliler gayri kelimesini 
( gari) olarak kullanır. Bu keli
medeki sadalı ( y) harfınıo yerini 
l·Usbütiln başka bir cinsten bir 
ı~dah harf, yani (A) almaktadır. 

Bir lzmirli "annemin evine 
gittim" diyeceğine (Anam gile 
~ittim) der. Bu ( gile) kelimesi 
tamamen hmirlilere mahsus bir 
hususiyettir. İzmirliler ikid~ bir: 

- Ana!.. 
Derler. Bu ana kelimesi bir 

hayret nidasından başka birşey 
değildir. Yine İzmirli lisanında 
(yazmak) sermek manasına gel· 
mcktedir. ( Yatağı yazıver ) cüm
lesi yatağı seriver, demektir. 

Şimdi kelimesi Ödemişli lisa• 
mnda (indi), Menemenli lisanında 
Şimciktir. Karayurtlular ( salıver
dim, g i dh•erdim ) kelimelerini 
( Gidivadım, salıvadım ) olarak 
teliiffuz. ederler. 

* Urla yolunda ( Gona deresi ) 
diye bir yer vardır. Burada yö
rükler sakindir. Kendilerine göre 
bir konuşma lisam oJan bu yö
rüklerin çok şayanı dikkat ko· 
mışma hususiyetleri Yardır. Gana 
deresinde bir yörUkle bir muha· 
cir arasında geçen bir muhavereyi 
kaydedeceğim : 

Bir yörük bağırıyordu: 
- Kökçü ( kökçü oduncu ) 

demeldir. 
Muhacir - (Debe paşam) 
Yörük - Ne apıp kalırsın 

orada .. ( Orada ne yapıp duru· 
ycrsun?) 

Muhacir - Kök çıkarıyorum 
paşam., 

Yörük - Hidi, bakayım hidi. 
Çıkardığın kadar aarda git. (Hidi 
h ydi) demekt ir. 

Muhacir - e yapalım yürük 
dayı, ekr: ek parası ya acağız. 

Yör ı\ ah n.ıy .m ben 
ac ıin r .z .mı \ c.;recek. - Adnau 

Antalyada Tetkikat 
Meb'uslar Tetkikat Yaptı, Şereflerine 
Eğlenceli Tenezzühler Tertip Edildi 

Antalya, (Hu- %İyafeti verildi. 
susi) - Afyon Ziyafette milli 
ve Antalya meb· havalar çalındı 
uslarınm şehri· \'e zeybek oyun-
mizi 2iyareti bu, ları oynandı, bir-
rada samimt ko-- kaç gün evvel de 
nuşmalara, hal· Çapaçı Mehmet 
kın heyecanlı kaptanın mot&-
teıahilrlerine ve~ rile bir gezinti 
sile oldu. Afyon yapıldı ve Autal· 
meb 'usu Ali B. yanın me§hur Os-
ile refakallerin- manağa bahçe-
de bulunan Afyon sinde tüccardan 
meb'usu Haydar, Ak zade Hnıe-
Cemal, izzet Ul· yin B y tarafın-
vi ve izzet Bey- dan bir ziyafet 
lerle Antalya verildi. Meb'us-
meb'usu doktor larımız terefine 
Cemal, Şerif Na· Muallimler Birli· 
zif, Bursa meb'u· ğinde bir konser 
au Rüştü, /\ ' verildi, ve onu 
yon Fırka l Afi Bey ve rüfekası ••reflne verllen ziyafetten iki intiba takip eden gOn 
Hüscj iıı H.: ş•ıu - ~ J Jer, şehrimize Ziyafette Antalya meb'usu Rasih de Manavgat köprUsU ve Belkis 
15 kilometre mesafede bulunan B. bir nutuk söyledi ve Afyon harabeleri ziyaret edildi. Ayın 
Kırkgöz mevkiinde Vali Bey ve meb'usu Ali B. bu nutka muka- 26 mcı gUnn meb'uslarımız An-
rüesayı hükümet ve halk tara- bele etti. Bundan sonra Halk karaya hareket ettiler. 
fı Afyon meb'usu Ali Bey, 

ndan karşılandılar. Belediye ta• Fırkası tarafından bir öğle ziyafeti, Antalya Belediyesi tarafından 
rafmdan meb'uslar ve şereflerine HilAI Bonmarşesi sahibi Ali teklif edilen Antalya hemşerili· 
verilen ziyafet çok samimi oldu. Refik B. tarafından da bir akşam ğini kabul etti. 

e 
Köy Mekteplerine 

,.. 

ihtiyaç Var 
Nazilli, ( Hususi ) - Civar 

köylerimizde maarif vaziyeti biraz 
sönilk knlm:ştır. Bunun en bariz 
misali köylerde okur yazar ada· 
mın pek az bulunmasıdır. Mesela 
Hacıbeyli köyllnde okur yazar 
olarak (20), Durastl köyünde 
(10), Kestelde (5}, Yalınkuyuda 
(3), Kocakesikte (5) kişi vardır. 

Bunun başlıca sebebi köyler· 
de mektep tesis edılmemesidir. 

Bu sayılan köylerden ancak Ha
cıbeylide iki dersaneli bir ilk· 
mektep açılmııtır. Diğer köylerin 
çocukları da bu mektebe gelip 
okumakta, fak at mesafe uzaklığı 
olduğu için bu okuyuş pek az ve 
gayrı muntazam olmaktadır. 

Diizcede 
Az Kalsın Bir Cinayet 

Oluyordu 
Düzce ( Hususi ) - Gündoğ· 

du nahiyesinin Güren Hüseyin 
Ağa köyünden Topçu oğlu M .ıs· 
tafa kayınbiraderi Mehnıet oğlu 
lsmail Ağay! öldürmek üzere ta· 
banca ile üzerine hücum etmiş, 
fakat etraftan yetişilerek silahı 
elinden alrnruış ve bir cinayetin 
önüne geçilmiştir. 

Mustafamn karısı bundan bir
kaç sene evvel ölmüş, Mustafa 
hapisle olduğu için yelim kalan 
kızı dayısı lsmailin nezdine git
miştir. Senelerdenberi dayısmııı 
evinde oturup kalkan kız son ıa· 
manlarda babası Mustafa tara· 
fından alınmış, fakat luz baba
sından kaçıp yine dayısının evine 
gitmiştir. Mustafa f smaili kızı 
evine kabul ettiği için öldürmeyi 
istemiştir. 

Çok Faydalı Bir Karar 
S.::libli ( Hususi ) - ŞehrimiL· 

deki bütün cemiyetler ve klilp· 
lerin kiralanacak bir bina da· 
hilind -: toplan malan takarrür 
etmit "r. 

Gönende 

Cuına 
Günleri 

Gönen ( Hususi ) - Burada 
hafta tatili kanunu maalesef hAIA 
bir kısım kalk tarafından tama· 
mile benimsenmemiştir. Bilhassa 
birçok esnaf cuma günleri dük· 
kanlarını kapalı bulundurmakta 
fakat içeride havasız \'e karnnlık 
bir halde çalış ı p göz nuru dök
mektedir. Maamafilı ekseriyet, 
bilhassa esnaflık \'e ticaretle 
meşgul kadınlar haftanm bu bir 
tek istirahat gününden azami 
istifadeyi temin etmekte, toplan· 
tılar ve eğlentiler yapmaktadırlar. 

Gönende cuma gilnünün bü
tün hususiyetlerini üzerinde top
lıyan bir adam vardır : Çekirdek 
kıralı fİşko. Bu adam her cuma 
sokak ıokak dc>l~arak u Sevda 
bademi var. Pek taı.enf>ek sıcak, 
lurk paraya bir kile 1.. ,, avaze
sile kabak çekirdeği salar. Kile 
dediği ölçll büyükçe bir kahve 
fincanıdır. 

Cuma günO Gönende kahveler 
dolup boşalır. Evvelce yaphrıl· 
makta olan park yarım bırakıl
mıştır. Sinema da cuma günleri 
hanımlara mahsustur. 

Salihlide 
Bir Ocak Çöktü, iki 

Kişi Yaralandı 
Salihli ( H~osi ) - Adalar 

nahiyesinde ~aş ocaklarında bir 
çöküntü olmuş, iki amele enkaz 
altında kalarak ağır surette ya· 
ralanmışlardır. Y arahlar Manisa 
memleket hastahanesine gönde· 
rilmişlerdir. 

~nikede 
Mesken Buhranının 
Önüne Geçiliyor 

Finike ( Hususi ) - Sekiz on 
sene evvel burada vukubulan 
zelzele memleketin hemen hemen 
bUtUn binalarını zedelemişti. 
Amele yevmiyelerinin yükseldiği, 
bir ustaya beş lira, bir rençpere 
( 150 ) kuruş verildiği takdirde 
çalııtarılacak adam bulunmaması 
harap olan binaların tamirini 
imkAnslz kılmış ve binnetice bu· 
gün memlekette oturabilecek 
binalar azalmış ve kiralar yük· 
selmiştir. Fakat hlikümet, mesken 
buhranına mani olmak makBBdile 
burada Maliyeye ait birçok bina• 
ları sablığa çıb:armış, bir taraftan 
du amele ve usta yevmiyelerini 
muayyen bir miktarda tesbit 
ederek tamir ve inşayı mümkUu 
kılmıştır. Bu tetbirler sayesinde 
mesken buhranının önüne geçi· 
leceği tahmin edilmektedir. 

Aksarayda 
Ortamektepte Bir 

Pansiyon Açıldı 
Aksaray, (Hususi) - Memle· 

ket gençliğinin okuma yolundaki 
fevkaUide heves ve faaliyeti Maa· 
rif Vekaletinin takdirini mucip 
olmuş ve ortamektepte ( 100) ta· 
lebelik bir kadro ile pansiyon 
teşkilfth yapılmıştır. Pansiyon üc
reti senede J 30 linıdır. Pansiyona 
meccani talebe de alınacakbr. 
Mnsabaka imtihanı icra edilmif, 
fakat hcnl\z kimlerin kazand,ğı 
anlaşılamamıştır. 

Pansiyona Koçhisar, Bozkır, 
Arapson, Nevşehir, Kırşehir, Sul
taniye, Niğde ve havalisinden 
talebeler gelmiş ve kaydedilmiş
lerdir. Maarif Vekiletinin bu lü· 
tufkarhğı bUtün bu havalidcki 
çocuk velilerini ıevindirmiştir. 

M. Kemalpasada Hastahk 
M. Kemalpaşa ( Hususi ) -

Kazamıza mulhak köylerdeki sUrü 
hayvanlarında çiçek hastalığı 
zuhur etmiştir. Hastalık çıkan 
yerler kordon altına alınmış, 
hastalığın önilne geçmek üzere 
tedabirler ittihaz edilmiştir. 
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1 
Ev Doktoru 

Şeker HastalığınO 
Karşı 

• 
'' lnsuline,, 

• Ensülin· 
Şeker hastalığı ile dalakta ht 

sıl olan yaralar arasındaki al:ikaı 
dUn değil, çoktan tesbit edilnıif 
bir hakikattir. Dalak dahilen ir 
razat yapan bir bezedir. Nışar 
ta ve şekerli yemeklerin temer 
ıllli!nde başhca rolü oynar. Şeker 
hastalığı, "diyabet" bu nevi ye
meklerin temessülilne mlini oldU"' 
ğu için, bu hastnlığm kurumuf 
dalak ifrazalile veya dalakla alA
kadar bir madde ile karıılaştıri
lıp tedavi edilmesi tabii idi. Fa
kat amelt hayatta bu tecrübe 
pek mm; mk olmadı. Çok uğrr 
ııldı. Nihayet 1922 senesinde 
Kanadalı Doktor Banting v• 
Beat enıülini keşfettiler ve bir 
metlerine mUkifat olarak Nobel 
Müktiatile taltif edildiler. 

Bu illcın ilk tesiri nışastah 
mevaddı derhal tadil ve tebdil 
etmesi, kandaki ıeker miktarını 
azaltması ve orada mevcut şe-

ker tortulannı indirmesidir. 
Enaülioin keıfinden evvel, şeket 

hastalığına tutulmuş bir kimseni11 
aldığı azotlu maddeler mülhit 
bir ıurette kaybolup gidiyor, 
doktor da bu hôdise karşısmda 
Aciz bir mevkide kalıyordu. 

Halbuki şimdi, ensülini yağlı 
ve tekerli maddeler üzerinde 
derhal tesir göstermekle ka lnw 
yor, ayni zamanda şeker hasta .. 
lıkh adamın umumi vaziyetini de 
.s ah ediyor. 

Fakat bu derece milessir bir 
ilftcm kullanılması tehlikesiz 
değildir. 

Ensillin ancak şırınga e dile
rek tesir gösterebilir. 

Gerek dahilen ve gerek lav .. 
man suretile kullanılma şekilleri 
hiçbir tesir göstermemiştir. Bu 
itibar ile dikkatli \'e itinalı bil' 
surette kullamlnıası icap eder. 
TA ki kan ve idrardaki şeket 
miktarını tabii haddin diinuna 
dilşllrmesin. 

Bu itibar ile doktor nezareti 
ve daimi idrar tahlilleri zar~ 
ridir. Ayni zamanda dikkat edi• 
lecek bir mesele de ensülin teda• 
viıinin her şeker hastasına muva· 
fık gelmeyişidir. Şeker hastalığın
da esas tevi perhi:ulir. Doktorull 
tavsiyesi haricine kat'iyyen çıkmS' 
mak lazımdır. Eğer bu tavsiye
lere riayet edilmezse ensuJiıı 
istimali de fayda veremez. 

Ensülin hafif şelcer hast~lık• 
lanoda ve pehrizle tedavi yapı .. 
labilecek vaziyetleıde kullanıl· 
mamalıdır. 

Şiddetli ve ağır her şe kel' 

hastalığı vak' asında ensülinin te
siri anidir. 

Ondan tam şifa beklemek 
elbette ki doğru değildir. Fakat 
bünyeyi ıslah etmesi noktasın
dan ve hastalık karşısında elleri 
bağlı olarak :iciz ~almaktan ise 
.ona derhal tesir yapacak bir 
silah te~kil etmesinden dolayı, 
minnetle ve emniyetle kullanıla• 
bi:ecek bir şeker panzehirdir· 

Bereketli 
Yağmurlar 

.. .. 
Akşehir ( Hususi ) - Uzu~ 

zamaodanberi beklenen berekelh 
yağmurlar baılamıştı~. Çiftçi çok 
memnundur. Ziraat Bankasınıll 
mubayaa ettiği buğday yekiinU 
bir milyon yüzbin kiloya çıkmış .. 
lır. 

Salihli ( Hususi ) - UzuJI 
zamandanberi beklenen ya~ n urw 
]ar b1şladı. Herkes sevinç içill'"' 
dedir. 
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Siyaset Alemi 

Herkes İçin 
Bir İbret 
Vaziyeti 

Romen Hilkuınetinln had bir ikb
~~di müşkül içinde çırpındığı hiç 

Hnse için bir sır değlldir. Romen 
Milli Bankası tarafından umumi va• 
~İyet hakkında yapılan son altı ay
lık rapor, bu buhranı büt:.:n •lddetlle 
canladırıyor. Bugünkil biltçe 25 mil· 
Yar Ley üzerinden tanxirn edilmittir. 
Fakat bu miktar, bir bütçeınin muYa• 
z~neain( te~in etmesi m6mkiln ıa.. 
runrnüyor. Onümüz:deki Hae için bu 
miktarın 15 milyara indlrilmeal ve 
bunun azami had olarak teyfni bir 
sarur•t olmu,tur. Romanya hil:.u
hleti, bu •ıkıntıh nziyeti gidermek 
için bir taraftan Cemiyeti Aknma 
rnGracaat ederek onun tavaaautu ile 
bir iatikraz yapmıya t•tebbila ettiği 
ribi 1928 senesinde tevhit edilen 
harici borçlarının da tufiyesini ala
•akhlarından iltemiıtir. 

Cemiyeti Akvam, bu teşcbbiı.e 
ret cevabı nrmiş, fakat Romen Mali• 
1eıini ıılah için genit 1alibiyetli 
bıurakipler gönderebileceğini bildir-
~ittir. Alacaklılara gelince : Yeni 
ır anlaımıya yanaımadıkları tak

dirde beı para alamıyacaklarını 
•nladıkları içindir ki Romen hükii
tuctin in bu teşebbüsünü müsait bir 
•urelte karşılamışlardır. Fakat asıl 
llıüşkül Cemiyeti Akvamın iddiala-
rından çıkmaktadır. Çünkü buiün, 
Romen rnilli bankaaında, ecnebi ala
eakhlar namına bir banker ınuraka

beıi vardır. Cemiyeti Akvam bu · 
lhurı:lıabeyi beş ıııeoe müddetle uzal-
tnak istediği ıtihi mütavirlerinin 
kat'i salilüyeti haiz icrai mahivette 
•~murlar olmasım da ,art ko,uyor. 
Ayrıca umumi kadrodan tenkibat 
Yapılacak, memur m.aatları bir defa 
da.h.a indirilecektir. Cemiyeti Akva
••un teklif eltili bu tedbirler mem• 
lele ette o derece şiddetli bir i tira:ı 
fırtrııaıı koparmıştır ki, Romen 
Hüküıneti, bu e1uların tcıbiti 
için yapılacak müzakereyi te-
~r Eıtmiıtir. Ayrıcı, Cene.-rede buna 
.. a.ir bir mukav .. ıe imzalıy:ın Romen 
tic•rat naıırı, bu rrıukavelcde mura
kabe eaaıının mevcut olmadığını 
ıöyliyerek aonradan meydana çıkan 
iddiaları reddetmiştir. Vaziyet şimdi 
bu şekildedir. Doat ıöıüne ırüune• 
rek bol keHden maaraf yapan, top
lar, tilfelder alan Romen devleti, 
ıtİll\di, bir deYletin en kudıi addo· 
htnmak icap eden iatiklilinden bir 
laaımanı feda etmek mecburiyetinde 
~~huıuyor. 

Bu miHI, el paraaı ile it görmek 
S.teınenin davet edebileceği ac1 akı
laettir. Milletler kadar fertler için de 
t•ydalı bir miu I gibi rösterilebilir. 

:-iiirt>yya 

Bolivya - Paragu
tJag Sulhü 

Lapaz ~ - Bolivya, Vaşing· 
ton sefirine, Paraguvay ile sulh 

~ap.ması için tc.li.mat Yermiştir. 
0 hvya hariciye nazırı, sulh mü· 

~·k~telerine başladıklarını, fakat 
ohvyauın haysiyctile mütenasip 

ter~fli bir sulh yapmak istedik· ...... 
~· söylemiıtir. 

TEFRI 

Fransız Plinı 
F ransanın Birçok Teklifleri, Almanf a 

• 
Tarafından iyi Şekilde Karşılandı 

Berlln 3'l - Alman siyaıl mu
hafill, Fransız Baovekili M. Heriyo
nun söylediği nutkniyi karıılamış-

lardır. Bu muhafil, Fraosu pJlnınm 
teslimata ait müzakerelere devam 
için bir esaı teıkil edebileceği 
kanaatindedir. 

BUttin esaıh noktalarda Al
m:ınya ile Franıanın mütekabil 
noktai nazarlarımn telif edilmeıi 
kolay ve imkAn dahilinde gBrUI--· 
mcktedir. M. Heriyo, Alman milll 
mlldafaa ordusunu ortadan kal
dırmağı teklif etmekle Versay 
Muahedesinin ukeri maddelerine 
kat'iyyen dokunulmayacağı eaaıını 
pek o kadar istemediğinden mua· 
bedenin tokrar g6zden geçirilme
si işine bqlanmıı demektir. Sa
niyen. M. Hcriyonun askerlik, 
hizmetinin kısaltılması ve bunun 
bütün dünyaya teşmili hakkındaki 
teklifi Armanyanın evvelce yap-
tığı bir talebin ifadesidir. 

Beynelmilel kontrol ve müte
kabil teftiş hakkı da hiçbir itiraz 
davet etmemektedir. Beynelmilel 
bir ordu teıkili için F ranianıD 
ileri sürdüğü yeg6ne ıart, bu işe 
başlamazdan evvel bütün memle
ketlerin askeri :rejimlerinin bir 
teviye getirilmesidir. 

Fransa Neler Yapacak? 
Paris 30 - M. Heriyo'nun 

F ramnz planı hakkmda verdiği 
izahata göre Fransa ileride tayin 
edilecek tarihte bütün kara kuv
vetlerine ait kısa askerlik hizme
tinin umuınileştirilmcsini ve müd
detin de azaltılmasını kabul et
nıek tedir. Ancak: 

1 - Şimdiki· AJman ordusu 
gibi bu prensip haricinde olan 
teşekküller feshedilecek ve dahili 
polis kuvvetleri tanzim edilecektir. 
2 - Tahkikatta bulunmak salahi
yeti ile beynelmilel bir mürakabe 
tesis olunacaktır. 3 - Lokarno 
Muahedt:sini tamamlaınak rızere 
miitterek bir mahalli yardım mi
sakı aktolunacaktır. Bu misal<a, 
Avrupanın her devleti iştirak 
edecek ve bu suretle t~şkil olu
nacakt·r. Müşterek kuvvet, her 
türlü tecavüzü menedecek kahi· 
liyette bulunacak ve tt clıizatı 
fevkalade miikemmel clacc.ktır. 
4 - Anıel'ika, bizzat deq: İ<ş eylt·
diği emniyet teminatını v recek
tir. 5 - Milletler Cemiyetinin 
bütün az.ısı, misakın 13 inci mad
desindeki teahhiitleri tamamen 
yerine getirmeyi kabul edec~kıir. 
6 • Miqaka i,tirak edenlerin hepsi 
için l:akern kararı mecburi ola
caktır. 
Plan Neler Temin Edecektir? 

l'aris, 30 - Harhi\e Nazırı 

.\meri~a açlnrıııın Vaıington ıızerrııe yiiriiıneleri bir misal oldu. Şiındi de, 
lııgılter.enın muhtelif mıntakalarırıda yaııyan dertli insanlar. dertlerini devlet 
nıt-rk e1:ı ne işitti re hı lrnek için Londrıı iizerine yiirfiyorlar. Bunlar, eeM lngil-
!Eır~, .•ııııali lrl:uıda, hko ·y,ı ve <lal ıncuılekotleriııden geliyorlar. Şlkilyetleri 
ııaızl ık, Vııtle i ~alııııımi9 ıiev ld lıorçlıırıııa nıab;,ıılıen para. istemek giui 
ıınınıııt dert!Pnlir. Uu arııd:ı, ııilıııayi~ı:i kafileyi lıiivfitmck için it&. karı,an 
kuu!iirıİMtleri ıı t<ıhdkatı •l:ı ''ardır. A~lar ve l1ertl ı ler kafıle-ıi, aıır.&k önümü1.
ılek' fll'r4em bo gil rnı Loııdrada lnılıı nııbil t'Cekler ve rııe~lıu r Hayd parkta toıı
la ıı:ıuk koııf,.ran!lfmıı. ba'}layal' lkla .. ,lır. Yol tiıer i ndı>ki h:ılk, bu tlertlilere 
tıir hııyli yi) t'!'ek yanlımı ynptı~ı gilıi ellıi~e, çorap. Pldiven gibi giyecek 
t•Ş\ :ı~i 'ereıılf!r de çokıur. 

H:ıv:darın frıı:ı ~itrneı1iııe r~ğmeu ı.,Lrilede hastalaııa·ıhır U1'.dır. Kafile !\eyy.Lr 
salı ~·n ııı ıı tfagında ıı sıcak yeılll•k .veıııok tec1 i r. 1 ııgili z Hilk fımeti, iJ ı kafilelerin 
lrıgııtere'ıl" ba,lııvnıı kış mt•\simiııde solrnklnrtln kalınnnu.ı.l:m il·iıı belediye 
melı·c'ltıriııtlc y .. r.ler lıazırlatı:nı~tır. • . ---

Prusya Meselesi 
• 

Prusya Komiseri Reisicümhur, 
Bravnın .. Arasını 

ile 
Bulamadı 

~-- -----

Berlin, 30 - Prusyadaki Al- 1 
man Komiserliğinin aayri meşru 1 
bir idare olduğu hakkında Layp- ı 
zig Yüksek Mahkemesinin yerdiği 
karar iizerine, Alman Başvekili 
M. Fon Papen ve sabık Prusya 
Bapek!li M. Bravn Rei~icümh~r 
Hindenburgu tiyarct etmişlerdir. 
Mülakat çok ehemmiyetli ol
muştur. 

M. Bravnm, 20 temmuzda 

zannedilmektedir. Mülakatta hiç
bir uzlaıma elde edilememiıtir. 
Fon Papen Hükumetinin nüfuzu 
bu son hldise iJe b:r kat daha 
eksilmiştir. Başvekil, birtakım 
ham tedbirlerle vücude getirdiği 
vaziyetin hakimi bulunmamakta
dır. Reisicümbur, hükumet gaze
telerinin birkaç gündcnberi iıte· 
01ekte olduğu tedbirlerden biri 
olan darbei hi1kiimetin yapılma· 
sına kat'iyyen müsaade elmiye
ccktir. 

Prusya nazırlarına yapılan mua .. 
meleyi şiddetle protesto ettiği 

···------------~~~ 
M. Pol Bonkur beyanatta bulu
narak, yeni Fransız planını izah 

etmiştir. Harbiye Nazırı, planın 
esas fikrinin tes!ihatın tahdidini 
temin ve Avrupa ordularını teda-

füi bir nrnhiyete sokmak oldu5!lurn, 
bu orduların taarruz imkanla

! rındaıı mümkiin olduğu kadar 

1 mahrum olacaklarını söylomişlir. 
1 Y ePİ Fr~nsı1. planı, en, nü sdamet 
1 misaklarıoın heyeti mecmuası arasına 
.,irınektellir. Bunların ba~mda Aınc
~·rikaya da şamil ohın umumi bir 
isti~are misakı ve bunun netic,si 

----
yor laı· dı. Öyle ~örüniiyordu ki 

olan itilaflar, ve bir de daha sarih 
ve Avrupa devletlerine mahsus 
Cilan ve yukarıda izah edilen as· 
kert misak vardır. 

Amerika Ye Fransız Planı 

Paris, 30 - M. Heriyo, Amee 
rika mümessili M. Norman 
Dasivisi kabul etmiştir. Mii-
lakatta Framı ·z plitH görti· 
şiilıniiştür. Narman Davis, M. 
Pol Boııkuru ziyaret ederek tahdi
di teslihat konferansında An.c· 
rikanm takibedeceği siyaı6et 

h.tkkında izahat alın .şhr. 

........... R ... Edl .. I Makalm 8orklnlrı hayat ro;na ... t 

eğer istcmİ'Ş olsa onları bay-.ğı 
yi'ıziinin iisttlne koyabilecekti. 
8aıan içini çeki·.·or, ıert, kara
dilini çıkarıp iri dudaklarını ı:.la
tıyor v~ lam b!r daire çiziyor~lu. 
Bütiin bunlar bana hem ı:arip, 
hem giillinç ~ıeliyordu ve onu 
gözden ka~·ır:naıııam.ı sebep olu-

k rm zı ve 'itkin yüzlerile uslu 
u~lu, rahatça ıandalyalara yerle
şirler ve Yakof amcadan yorgun 
bir sesle bir şeyler çalmasını 

r:ca ederlerdi. O da kitara<1ma 

d~ru eğilir ve çalmıya ba,lardı. 
Ayni ıamanda nahoş cırlak se
sile bayağı ~rkılarından birini 
tuttururdu. Ninem bu tarkılardan 41 

K.' "Utchuek l .. aıyeu uıc ........ :h'- : 

uvvetli bir oğlan! ,, dedi. 
k Ben lc6fedc duran deri büyük 

anepeye doğru kaçhm. Bu ka· 
llape okadar btiyüktn ki ıçıne 
~~hatça yatılabiJirdi. Büyük ba-

Ganı onu metheder, bu Prens 
r . ,. 

d usı.~n an kanapesi derdi. Ora-
a buyüklerin neticesiz olarak 

~an sıkınbsmı koğmağa uğraştık-
arına bakıyorduın. Bilhassa sa-
atçıyı 00 b . . 
t~ un ana. şhpheh ve 

&irUooa t•hro huek•tle-

Türkçeye Çevireıa: IJa••//all 
.......... . . . "' .. .) \. . ..~ .. 

lak ve yağlı giLi idi. Gtilchi2 li 

vakit bu yi.iz nnki eriyor, par
çalanıyordu. Etli dudakları sağ 

yanağına doğru çarpılıyor ve 
burnu bir tabalc iistündc küçiik, 
yağlı bir kofte gıbi sağa, sola 

kayıyordu. 

Açık duran kulakları da çok 
tuhaf hareket ediyorlardı. Gören 
tek göziinün iistlindeki kaşı ile 

beraber yl\kseliyorlar ve tekrar 
takak komiklerine doiru düşü-

y<>rdu. . 
Oııl:ır yanık soğan gibi kokan 

r •• nılu çay içiyor:ar ve ninemin 
bizzat yapt ğı altın sarıs·, sim
siyah, yeşil renkteki likörlerden 
epeyce atışlırıyc rlard•. Lezzetli 
yemi~l~r, tereyağı, bal ile yapıl
mış çörekler yiyorlardı. Bu esnada 
terliyorlar, piifürdüyorlar ve evin 
banunma m~bzulen methedici 
kelimeler söylüyorlardı. Doyun
cıya kadar yt}'İp içtikten ıııoura 

1 
hiç hoşlanmazdı: 

- Başka, başka bir fCY oku 
canım, adamakıllı bir şarkı ol

,~ maz mı .•. 
Sonra akrabalarına dönerek: 

"Eskiden ne güzel şarkı!ar çağı· 
n!U"dı hatırmd~ mı?,, derdi. 

Çama,arcı kadın hışırdıyao 

elbisesini düzelterek ciddi bir 
çehre takmırdt: 

- Evet hanuw:a, şimdi de baş
ke. wedaaı çıkbl 

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Efendi 
Yavrusu 
Efen diye Bakınız 

"lO ay evvel nişanlı bir kızla 
sovişiyordum. Kız çılgın gibi 
seYİyordu. Babuuıdan çok kork· 
tuğu ha1de gece yarılanna kadar 
benimle kalırdı. Tabii münasebe-
timizi akrabaları duydu. Babasına 
da haber verdiler. O da korku
sundan erine uğramaz oldu. Bir 
gtin bu ml\nasebetin tehlikeli 
bir şekil aldığını ı6yliyerek ayrıl
mayı teklif ettim. Çtlnkll on pa· 
raaız bir gençtim. Boıta idim, 
ovlenemezdim. Annesi geldi, 
birlqmemizde iarar etti. Kendlai
ae vaziyetlml anlattım ve atker
liğim oldutunu il4ve ettim. 

- Gençain, elinde okuıan 
yazman var. Para verir aana 
dtıkkln açtırırız. Aakero gider1en 
kızımıza biz bakarız. 

Dedi. · Kız da güzeldi. Nihayet 
dokuz ay enel nikih olduk, ben 
içgthteyiai gidiyordum. 

Fakat evlerine girdiğim gln 
vaziyet değitiverdi. O göndenberi 
kayın validenin yUıUnden on 
defadır -evden kaçıyorum. Kendi· 
me İl bulmamı, ve bir yorde 
çalışmamı teklif ettiler. Ben 
efendi yavrusu efendi ka,mak 
istediğim için hiçbir işe gitme
dim. Kızla, ailesile aramaz açaldı. 
O masum , o gll:ıel ki öyle bir 
kl\fürbaz, öyle bir caclı oldu ki 1 
Bir müddet ayn yaşamıya çahı

tım olmadı. Evde kavga gürültü· 
den rahat yok, timdi iıe de 

girdi~, yine vaziyet dl\zelmedi. 
Kız ne benden geçebiliyor, ne de 

annesinden. Fakat beraber de 
yaşıyamıyoruz. Ne yapayım ?" 

Bu genem bütün kabahati 
kendisini efendi oğlu efendi sa
mşında. O istiyor ki çalıımasıo.. 
Kapıdan girince bütün ev halkı 
el pençe divan karıısına reç
sinler. 

Ne emır buyurulur? 

efendim, 
-Damat Bey ne arzu ederler r 

efendim, 
Diye emrine koşsunlar, yedir

sinler, içirsinler, giydirsinler, so
kağa çıkarken de cebine barçl1-

ğıoı koysunlar. 

Geçmiş ola evladım, gcçmif 
ola o günler. Mes'ut olmak, yu

vanı bozmamak istiyor musun ? 
O halde mutlaka evvela bir iıe 
gir, hayatını kazan. Sonra karım 
ayrı bir eve ç ·kar. Orada bq
başa kendi kazancınızla yaşayın, 

yoksa boşamayı, boşanmayı dö
ıünmek hoş n gülünç şeylerdir. 

HA "11 \t T ı~ Y lE. 

Y akof amca nineme sanki çok 
uzaklarda oturuyormuş gibi bü
ıülmüş göz kapakları arasından 
bakar ve hiç ehemmiyet vermt

yerelc çalmakta devam ederdi. 
Büyük babam saatçi ile ea

rarengız bir eda ile haıbuhal 
eder, oııa parmaklan ile bir şey
ler anlatır, saatçi de sağlam ~ ~ 
zünün üstündf)ki kaş.nı havaya 
kaldararak anneme doğru 'afl 
şaşı bakar ve baş m sallardı. 

Annem Sergeyvelerin ortasın
da oturarak Vassilij ile ciddi ve 
yavaş konuşurdu. V assilij derdi ki: 

- Evet, bunun hakkında dü
şünmeliyim!. 

Viktor tokluğun v rdiğt 
zevkle güler, bacaklanıu gerer 
ve birdenbire tekrar şarkıMal 

çağırmıya bqlardı: 
{ Arklo3i VK) 



"Son Poıb" HolıYutta huıulİ muhabırı 

b yer n Turk gaıctes dir. Ho. 

ron r r 

a ırimıx, her h fta bize mektup 

e ı nem ı lemınia içy ı.un 

anlatır. 

"Son Poa• , haftada ıkl det. alncma 

r faaı ) ar B üyf alard 

eni • a aberl r , 

1 a atı Ye ın.- a Alemindeki an <1l 

eerey anlarından bahudllır. 

Yıldızlar Nasıl Söner? '[Çapkın Lili Damita Ateş 
... . -.- --;- - Püskürmiye Başladı 

Bugun Mılyoner Gıbı Yaşıyan Yıldız- K d ... - G t G b v N ş en ısının re a ar o e orma e-
Jarı n Birçoğu Sürüıımiye MahkUmdur rerden Daha Güzel Olduğunu Söylüyor 

Holivut ( Husust ) - Burada 
sinema artisti olmak ve gUnUn 
birinde beynelmilel parlak ve 
~bretli bir yıldız derecesine yiik
selmek için uzun uzadıya tahsil 
görmiye hiç lüzum yoktur. Yük
sek tahsil görenlerin ıtiidyolarda 
tercih edileceğini, daha çabuk 
yıldız. olacaklarım dütlinürseniz 
yamlır1mıı. Burada darülfünun 
mnunu ile bir ortamektep me
:ıunu kız arasında hiçbir fark 
yoktur. Bu ıinema diyarında me
ziyet ve tercih sebebi kafada ve 
akılda değil ancak bacaklarda ve 
kalçadadır. İyi bir yıldız olmak 
için fotojenik ve fonojenik olmak 
birinci şarthr. Eğer resimleriniz 
iyi çekiliyorsa ve sesiniz maki
neye iyi alınıyorsa sineıtıada pe
kalA muvaffak olabilirsini:z. 

Geçenlerde maruf ıinema di
rektörlerinden birile bir biraha
nede görüşüyorduk. Amerikoda 
içki yasak olduğundan " Gizli 
birahanelerde ., ancak böyle nıa· 
ruf zevat bulunabilir. Artistlerin 
tahsil mevzuu etrafında görli.şü

yorduk. Direktör : " Holivuttaki 
yıldızların ancak üçte biri tahsil 
görmüştür. ,, dedi ve tahsil ~ö
renler arasında şu isimleri saydı: 
Marlen Ditrih, Doroti Jordan, 
Konıtans ve Jan Benet, K~y 
F ransis ve lfen Dun. 

Henüz lise tahsilini bile ik-
mal etmiyen artiıller de şunlardır. 
Greta Garbo, Norma Şercr, Ja
net Gaynor, Janet Makdonalt, 
Mari Pikfor, Jan Kroufors, An 
Hardinş, Klodet Kolb~rt, Dolo
reı del Riyo, Tallulah Banket, 
Lorreta Yung, Mari Briyan, Anita 
Paj, Silviya Sidney, Lupe Velez 
ve ıairedir. 

Direktör biraz sonra ıinema-

c ·lıiın me1leklerin en kötüsü 
olduğunu ıöyle an:attı: 

Bir yıldız n bütün şaşaası 
ancak bet asen• ıllrer. Bu 
bq seneden ıonra yıld·:zm 

r.iya Ye harareti yanş yava., 
sön.niye ve zaval bulmıya mah
kümdur. Artık bir yrldıı. söndük
ten sonra da beş para etmez. 
Yıldızlar vaktile başka bir Hn
at öğrenmediklerinden Ye ikbal 
devrelerinde namlltenahi para 
kazandıklarından söndilkten son
ra hiçbir İf yapamazlar ve eski 
bayatlarmı bulamadar. Bu itibar
la mutlak surette aefaletle kar
fılatarlar.. Gilzel kızlar yıldızk~n 
fiıkıyeli bahçeler ortasında veni 
sayfiyelerde olurmıya, daima ıi
fetferde bulunmıya, bir ıOrö 
otomobil ve uşak kullanmıya ve 
bol keteden para sarfetmiye 
al ı şırlar. Bir yıldız ayda 4 binden 
tutunda 35 bin dolara kadar 
para aarfeder. Yıldızlar maalesef 
zenginliğin verdiği ıarhoşhıkl1t 
islikballerinde kendilerini bekle-
yen aef alcti görmezler. 

Bet sene aonra halk artistten 
b:ktıktan veya artist ihtiyarla
dıktan sonra tampanya, konak, 
otomobil, uşak birer birer onun 
etrafından uzakJaşır .. O hAll işin 
farkında değildir. HAIA en parlak 

1 

' 

Pek az lah•tl gören yıldızlıırdan Slı vJ) a Sldney 

Az tahsil gören yıldızlardan 
Lupe Vetez 

devrini yaşıyormuş gibi sağdan 
ıoldan aldığı borç paraları da 
sokağa atarcaıına sarfeder. Ve 
nihayet öyle bir hale gelir ki 
bir metelik bile borç alamaz ve 
aefil olmıya mabküm olur. 

Eğer artistler bu hayata atıl
mamış olıalardı kendilerine mü
tevazı ve devamlı bir hayal te
min edebilirler ve hayatlarında 
böyle med ve cezirler olmazdı. 
Onun için artistlik berbat bir 
meslektir \'csselitm.. Bu sözleri 
9 ıenenin verdiği tccrlibclerden 
cesaret alaralc aöylüyprum: Yüz
lerce kadın ve erkek bu mesleğe 
güler yüzle geldiler, fakat" zehirli 
hı çkırıklarla a)'rtlarak g ittiler. 

l'uımı 

Miki Mavs 
El Yapması Komik Dör

düncü Yaşına Girdi 
Heyaı perdede kahla katıla 

seyrettiğimiz me,hur el yapması 
komik Mil<i Mavs dördilncü ıene
aini idrak etmittir. Bu komiği 
icat eden r~uam Dini bu müna
sebetle mlikellef bir ziyafet ver
miş, yüılercc kişiyi husuıt atel
yeaine davet etmiştir. Ressam 
Dini ziyafetten ıonra MiKiyi na
ııl· icat ettiiini, tinıdiye kadar 
kaç filim yaptığını ve ne kadar 
para kazandtğını anlatmıştır. Ya
pılan bir heHba göre vaklile 
çok fakir bir adam olan reuam 
Dini hu sayede milyoner ol
m u,tur. 

Mata Hari 
Greta Garbonun en aon çe

virdiği filimlerden biri olan Mata 
Hari filmi etrafında bazı gürül-
tüler kopmıya başlamıştır. İtirazda 
bulunanlar, mevzu un me9hur 
casus Mata Harinin macerasına 
uymadığını, birçok taraflarının 
tahrif edildiiini ileriye sürmek
tedirler. 

Amerikan film kumpanyala
rından biri bir müddet "evvel 
"Kibrit Kıralı,, isminde bir film 
çevirmiye karar vermiş, bunun 
için senaryo yazılmıt ve diğer 

Jizım olan herıey hazırlanmıştır. 
Fakat huna rağmen filmin çev-

• rilmeıi geri kalmııtrr. Bunun 
ıebebi şudul': Bu filmin mevzuu 
geçenlerde intihar eden Kibrit 
Kırah lvar Grögerin hayatıdır. 
Kontrat ile bu kumpanyaya bağlı 
olan sehhar yıldız Greta Garbo 
bu filmin başrolUnU oynamak 
mecburiyetinde idi. Müntehir İvar 
Kröger iıe Gretamn hem yakm 
dostu ve hem de hemşehrisi idi. 
Bu sebeple Greta Carbo "Kibrit 
Kıralı,. filminde hiçbir rol oyna
yamıyacağmı katiyetlo kumpan
yaya bildirmiştir. Bu vaziyet 
karşısında kumpanya ayni rolü 
Lili Damitaya teklif etmiştir. 

Fak at Lili Damitri da bu teklifi 
şu sözlerler reddetmiştir. "Greta 
Garbo için hazırlanan elbiseleri 
kat'iyye11 giy"!mem, kendi elbise
lerim de var amm~. benim bo-

cak yıldızı aramakla meşguldnr. 
Fakat şurasını da haber ver

meden geçmiyelim ki bu yüzden 
Holivutta yeni bir dedikodu çal· 
kanmaktadır.! Grela ·Garbo Ho
Jivuttan Avrupaya gitmeden evvel 
çıkan bu dedikodu, bugUn bil.c 
ıinema düyasmda ağııdan ağıa 

dolatlP durmaktadır. Ortaya atı
lan bir rivayete göre Kibrit Kırah 
Kröger aehhar yıldız. Geretayı 

sevmektedir. Hatta alnıeden evvı~I 
Greta ile eYlenmek için birkaç 
defa teklif bile yapmıştır. Fak at 
esrarengiz yıldız bu teklifle rin 
hepsini henüz bilinemiyen bir se
bep len dolayı reddetnıiıtir. Greta 
Garbo daha o zamanlar bu dedi
kodunun tamamen yalan olduğu· 
nu aöyliyerek şayiaları tekzip 
etmiıti. Fakat bu tekzibe ki mse 
inanmamıştır. 

Lili Damitaya gelince; bu 
güzel yıldızın kendisine teklif 
edilen roli\ kabul etmemesi sa
dece bir kıskançhktan ileri gel
miştir. ÇlinkU güzel Lili bu ro
lün daha evvel kendisine teklif 
edilmemesine hayli içerlemiş \'C 

yum ondan kısa ve ayaklarım ıon teklifi bu yüzden kabul ct-
da onunkinden daha küçüktür." memiıtir. Lili diyor ki: 

Şimdi bu kumpanya "Kibrit "Benim Greta Garbodan ek-
Kıralı,. filminde başrolii oynıya- sik bir tarafım varmı ki? .... -. - - --~. ~ 

ita Rina Ne Yapıyor? 

Meşhur yıldızlardan ita Rinayı tamrsmıı. Melek gibl bir yDıö 
olan bu cici yıldız. güz.ellik denilen ebedi ıırrın bütün inceliklerine 
maliktir. Gli:ıel Rina dedikoduyu sevmediği için arkadaşları tara
fmdan daima hürmetle karşılanır. Rinanın hayatta en çok sevdiği 
fey, otomobil gezintileridir. Bcış vakitlerini daima otomobil gez
melerine hasreden bu yıldızın dört tane lüks otomobili vardar. 

-.: 
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Afacanın Resimli Hikayesi Reçete 

Haaımteyze bir iÜD fena 
lribe 7akalanmııtı •• 

bir O gün evde Huan Hey de yoktu. 
Afacan doktora kotlu ıretirdi. Dok
tor teyze hanımı muayene etti fakat 
reçete kağıt arile kalemini evde 

ı unutmuır •• --

Afacan evde ancak ufacık bir 
teb~tir bulabilmişti. Doktor: 

- Şu kapı üzerine yaı:ayım da, 
geçerken uğrar temize çeker, ecza
. --eye gönderirim, dedi. 

·r-

~o 1 Kış Geliyor 

2~ 
~I '°' • 

Huan Bey - [Afacana] 
••nenden aldın değil mi? .• 

Haoımteyze - Öyledir. 
duruyor •• 

Tuh utanmaz!. Bütün bu çırkın tıuy •. ı 

Çünkü aenin kuru huyların tamamile sende 

AFACANIN 
Karısır Mı imiş? 

' Afacan bir akşam mektepten 
dönerken, köşe başında oturan 
Cingözün annesi seslendi: 

-Afacan oğlum, ıelscne biraı .. 
- Nevar tey2e?. 
- Bak seni bekliyordum .. 

'k~r olası Cingöz daha gelmedi. 
ın bilir nerelef'dc geziniyor 

Yunlurcak't. 
. Afacanın anneıi Cingöze iki 

tışe uzattı! 
- Al bunları .. Annen birer 

bardak ıeylin yaiı ile gaz koy
•un. · Efendi gelmedi, yaramaz da 
l'<>k, bakkaldan alamadık .. 
t Afacan şişeleri aldı, tam evin 

1 •t merdivenlerini çıkarken ıişe-
erden biri düştü, luraldı ... 

k Ey~ah, şimdi ne yapacaktı?. Kor
d u ıle diitUnerek kapıda bir mlid· 
et bekledi, nihayet kararını verdi: 

Arka taraftaki bahçe duva
hndan ;çeri atladı, usul usul mut
A ağa yaklattı, yukarıaınt dinledi: 
h:ncsi, taraçada yataklan ka-

rtırken bir taraftan da 
i d'Afaca.n yava' yava, mutfağa 
n 1

• Elındeki tişenin etrafına 
C)rta~an bir ip bailadı ,.e birerparça 
ıcyı~. yağt ile gazi içine boşalttı. 

ondı\ .. Cingöz de orndaydı: 
Afacan süt dökmüş kedi gibi 

frfe}'i uzattı: 
Al Hanımteyze 1 
Hani öteki şişe? 

r -, 

1 Hi~;:c.:ı.~~. ,~k~~::e~~~: kaç-1 
lll•z, renri boıutmaz .. 

* . Kendi arzcsu olmadan dayak 
yıyeıı çocuk yarama2lık l apmaınıt 
dc:ıı1ekt' lı. 

HIKA YESI 
- Şey, ben zeytin yağını da, 

gazı da buna .. koydum .. 
-A a al Ustüme iyilik sağlık .. 

İkisi bir araya konur mu a deli 
çocuk? 

- Şey ben ip bağladım tey
zeciğim . . ipin altındaki gaz, üs· 
tündeki. zeytm yağıdır .. 

- Oyle şey olur mu? Bunlar 
karııtı gitti .. 

O sırada Cinıöı Afacana dö
nerek atıldı: 

- Hay akılsız hay.. ipi niçin 
şişenin içinden bailamadm. işte o 
uman kanşmazdı ... 

Fark 
:\fu:ıllinı Afaı•ana 

ıH<ln : 

- Jııııa.ıılarla lı.q
v.uılıtr ar.t ııırl.ı ne 
gihi farklar \':ırılır. 

- ..... 
- :--öylı•s ııı • ~11.-

111111 ~l··~ı· l .ı lıir 

ı,, •an Itır h.ı) ,·an 
tıırlJtriıulı n ııa ıl 

:') ırılı•dilır .. . 

- ····· 
- 1 lıır. lıcn t.lltı& 

!i rı. ıl" ı;l)r.ı, ııu! 

Mı• ı•!; bir Hfl'k ile 
hir ııı-. ~ıı ;ır:tı.ııırla 

rıo htz lalık 'ardır'! 

l~~ngi ıı ), ıı 1 :ık-
1 nrı lıii1 tlktıır. 

Ha~k.ı. 

l~ lf' k .ılı lltllk-

dır. 

l>ah,ı'/ .• 

- l'l'ki ııı":ııı!ar·? . 

L 

Müjde çocuklar müjde!.. 
Kı~a yaklaş ıyoru, 
Soğuklı.r üılünıü7" ~ 
Kışa yaklaşıyoruz .. 

* Yazdaıı uzaklaştıkça, 
K ş' · kiaşıyoruz. 
ı .. , .ıJ :ı r karardıkça, 
Kışn yalda~ıyoruz .. 

* Yarın kar }ağar. ktır, 
Her yer ağaracaktır. 
Yollar aklaşacaktır 
Kıfa yaklaşıyoruz .. 

* Kartopu yaman şeydir. 
En~e pi,irtm şeydit 
Fakat ne de c.ın şeydir 
Har.ırlanın kıt geldi •• 

Alacan 

Afaun bir fÜn deni:ı kenarına 
ıitmi,ti. Soyundu'. J?el\İu l'İrdl, çık
tı. FakaLelbiaelerını ~ularnadı. Aca
ba elbbelır:rini ki~ almı,b •• Bunu 
kendiıi bil •iyor. Sız yardı• ediaiz. 
de hıreıa meydan• fjıkrın .. 

Bu buılmaca mGkifahıadır. 

J 

Fakat doktor jyice .recikmitti .. 
Afacan dütilndü: İlaçlar ne kadar 
çabuk reline, annesi o kadar çabuk 
iyil~'irdi. Derhal kapıyı yerinden 
aöktü. 

Ve Haaan Beyin uyuz •ıefine 
yükliyerek eczaneye gitti: 

- Amca, uf acık bir reçete ı•tir• 
dim. Şunu acele haıırlar mı•ıaıı.?. 

Afacan - Suı, ağlama .. Niçi.ı ağlıyouun? 

- Hi, hi, hi!.. Ya, bu amca benim otomobilimden bfiyOk otomoblll.a 
oynuyor. Ben ee bunun gibi isterim .. 

ŞEN FIKRALAR 
ispat! 

Afacan yüıünli ekşiterek an-
nc5ine geldi. Annesi sordu: 

Neyin var Afacan! 
Dişim ağrıyor anne ... 
Elbet ağrırya ... Durmadan 

şeker yi) orsun ... 

Afacanın bu işe akh hiç 
yatmadı. 

- Ondan değil anne .. Be:ıim 
ağıımda yalnız bir ditim ağrıyor. 
Şekeri yalnrı o diıimle yemiyo-
rurn yaf.. 

Doğru Hesap! 
Arac.an hal. ın:ı. 

s;idıp iki gı• ı~ o uıı

e;ı fi r k Ahlı' ;lf, t ı 

- J.I u:ıll ı ııı Be~, 

Jı dl, l:ıahaııı ize 
u liw 110) )l'ılı. h:ı

n:ı. kırk t>t'.'kh. .ıat 

izııı 'ıırmt;ııızı rıC<t 

~ttı. 

Mııalliııı AC.u~:ıııa 

iziu 'ı•nlı U.ı rı 

moktelıe aı ;o ak altı 

gflıı ıoııra. gelıli ~i 

aam:uı m ualli ırı or
J u: 

- Hcrıdc•ıı k:rk 
ıekiı. tiaatı. iz in :ıl

dtblll h ide altı ~iln 
ıoııra. gtlıliıı. Bu 
n.l ll İ f Afaı' aııf 

AhLcaıı h ~ P·t· -
la.nndı: 

Tevil!.. 
Afacanın o hafta yaz ığı tahrir 

:vazifesi şu cümle ile b .. şı yordu: 

" Ahmet cuma sabahı uyku
dan uyandığı zaman sof ada ki 
saat sekize beş kalayı çaldı ... ., 

Mualli.n bu cümleyi okuduğu 
zaman itirz etti: 

- Saçmaladın Afacan ... Saat 
sekizi çalar, ıekiıe be§ kalayı 
çalmaz! 

Afacan kırdığı potu tevil etti: 
- Ahmedio evindeki saat 

bet dakika geri kaldığı ıçın 
ıekize beş le.ala çalıyor. Anladı
nız mt muallim bcyf.. 

Yalan 
Annesi, Afacanın kulağını 

tutmu~ çekiyor, bangır bangır 
bağrı yordu: 

-Seni utanmaz ıeni, bu yaşta 
yal an söylersin ha.. Senin yaşın

da yalan söylemek en fena ~eydir. 
Afacan ağlaya ağlaya 30rdu: 

-Affet beni anneciğim.. Söy

le. hanRİ ya~ta yalan ıyı ıse o 
o zaman ıöyfiyeyim? 

Afacanın Vecizeleri 
Dayak yemeden yaşanıak ve ııcı 

duymııdım •ll'j ak yenı«lk h~nüı 
k eşf edile ıııt> 111111 j r. 

* insan en lcnıiı. günlerinı çocuk-
luğunda yaşar. 

* * d . Çncukluk S!Üzel bir rtlyadır, 

- lıı saııl:ır ·ıkı!-

lııhrlur . f':tk:ıt h.L-
1.1farı11111 ı·~l' ld t far
kırı ı ~ulıııal. ı;olc 

gıiçtUr. 

Hasan Bey - Sana . kırk defa •Öyledirn ki, şu çocuta aadaka verme •• 
Haylhın biridir .. 

ffa~ c t tltl;., rtı 
bır lıt aı> ınu:ıll i ı ı 

Be) . .Mukt pte hır

~ ııı l'• Jkİ t. l'l:t.Lt kıL

lı or ı z.. < z lı.Lıı:L 

kırk r.kiz s .at izi n 
Çirkin ve 5e\İm5lZ yaramazlık-

lar çacukları bllyüklerdcn nl"f d 

ettiren en fena hareketlerdir. :ııına çarçabuk bitu .. Afacan - Merak .tnıe bnbacıgım.. Verdiğim para udaka dc~I. Bu 
eocQk teni• toplarını ıokata kaçırır, bana utar da .. 

vı rdiniz.. Altı k cro 

ıtıl.iz kırı. ti\lkiz! .. 



---

Balkan Güreş Birincilikleri 
-- -

Müsabakaların Çok Çeti 
Olacağı Anlaşılıyor 

Balkan olim
piyatlarmda atle
tizm, futbol Ye 
teoiıio yapılma· 

srna rağmen gü· 
reşin ihmal edil-
miş olduğunu 

Taş Kışla Ve Bekir Ağa Bölüğü Dolmuştu nazarı itibara 
alan Güreş F e
deras yo n u mu z 
Balkan güreş 
birincilikJerinİ ls
tanbulda tertip 
etmeyi düşün• 

mUştü. Bu yüyük 
işi yalnız başına 

Muharriri lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-173-

Fakat Paşa, vaziyetin vahim 
olduğunu anlamakla beraber, 

metanetini bo?.madı. Selamlıktan 
sonr saraya gitti. f luzura çıka

rak, Rauf Paşa aleyhinde verilcu 
jumallarm, tamamen garczkarhk
tarı ıbaret olduğuna Abdülhamidi 
ikna etti. Rauf Paşayı Abdülha
mitle barıştırdı. Hatta, o gün 
Rauf Paşa beş yüz lira da ihsan 
ııldı. Buna binaen, Fuat Paşanın 
te,:kifi günfme kadar Ranf Paşa 
daima kendisine lıiirmet eder ve 
l.er vesile ile minnettarlığını söy
lerdi. Çok gariptirki bu Rauf l',ışa, 
l 'ui.ll Pnşa aleyhinde kurulan hir 
cıivanı harbe riyaset etmiş, ona 
en ağır bir hükmü vermiş ve en 
evvd de kendisi imn eylemiştir. 

Diğer azalara ~elince: Ö.'!ler 
Ri.iştil Paşa, miralaylığmda, Et
hem Paşa da liv-ahğında Fuat Pa
şantn maiyetinde bulunrnuşlardır. 

Şakir Paşa, mavzer fişeuklerinin 
ıuübayaası esnasında bir maııevı-a 
çevirmek istemi~ ve bundan do- • 
layı Fuat Pa~adan acı bir lıaka

rd ~örnıiişHi. 
Saade\tin Paşa, ( 93 ) harbine 

e\ vela ( Halkan ) cephesinde ve 
ıc.nra da Ayastafanos miıdafaa
aında Miralay ve Llva olarak 
Fuat Paşanın maiyetinde çaf•şm ş, 
Ahmet Afif P-1 ise, bir hayli za
nıan paşaya miilizimlik yapm.şlı. 

Miiddeiiumumi roliinü oynıy :m 

Re~it Paşan ·n, Fuat Paşaya karşı 
ohırı vaziyetini ve ne suretle kcn
disiııden dayak yediğini evvelce 
izah ettiğimiı. jçin, şitndi ondan 
intikam almıya teşebbüsünü tabii 
görm'! · !iz.andır. Fakat Fuat 
Paşanın lehinde idarei ke'.am 
eden, Derviş Pş. zade Ferik 

d . ı· ',> Ahmet Paşaya ne ıye 1111 ••• 

Esn en Derviş Pş. ile Fuat Paşa, 
hiç sevi mezlcrdi. Derviş P:ışa, 
Fuat Paşaya: 

- Palavracı ... 

Fuat Paşa da Derviş Paşaya: 

- Murayi .. Bunak. .. 
Derdi. Ayni ı.aıııanda Fu.1t 

hükmü, lrnrilcrimiz vere dursun •. 
biz gelelim, sadede ... ] 

• [Fuat Paşanın ( Müebbeden J 

kürek) cezasile mahkumiyetine ve I 

haiz olduğu nişanların istirdadi!e 

rütbesinin de refiııe] dair divam- / 
harp tarafından verilen bu hük
mü müteakıp, Fuat Paşa taraf
tan olan askerlerinde (idareten) 
nef'ine (irade) sadır olmuştu. 

vücude getire
miyeceği ıçın, 

F ederaeyon Tür-
kiye Himayei Et-· 

fal Cemiyetine 
Bu irade mucibince ve muh· 

telif tarihlerde nefi olunan Z<"vat

tan, i imlerini öğrenebildiklerimi· 
zi aşııya yazıyoruz: 

ğü ) nün koğuşları, slirgfine gi
decek zabitlerle dolup boşalırken 
Zaptiye Nezaretinin tevkifanesin
cle de sivil maznuularm adedi 
artıyordu. Ekserisi Fuat Paşanm 
yüzünü bile görmemiş olan bu , 
maznunlar başbaşa 

0

vercrek dert
lerine yanıyor, Lirçokları da tenha 
lı:öşelere çekilerek hüngür hüngür 
nğlıyorfo:rdı. Yine böyle bir (ce· 
miyeti hafiye) teşkil etmek ci;r. 
mile maznun olarak o aralık 1 

tevkifhanede mevkuf bulumın f 
(Yunus N ·di) ve (.Müstecabi Zade 
İsmet) Beylerle bu:ılarm arkadaş
ları biiyük ve vicdani bir vazife 
ifa ediyor, (Fuat Paıa maznunları) 
nın etrafını alarak bunları lesdli 

nıllrncaat etti. Bizim gUre,çllerln en iyilerinden Vefik 

Memleketin sıhhat Ye bfinyesi ' olan TUrk ağır sıkteti oldukça 

:ıdrı f!ılı:ık \ f> ıufı ,!il .n.ııı lı 'ı u,,i 
.ız ı ıııdıuı 111ı 1ır .... ılilı l':ı~ ı \ ı ı,\ .ı
rıl •·hİru ı 

ı: l ııl, Hı rl•:\ ı· ="a:t.ır .ınndaıı ,,Jııp 
ttih:ıı~·ılar tıır·ıfıııd:uı ı:alııa'iı o J,:.ı· 

loluııarı ~ ıııırı l' up d·.r.dı ı .ı ıl .l 

Fl'rik . \ l;PI 1·.1~,ı Hnlt•lıı• ) 
Top\'ll ı.,,,.,, ıı. ... rn Hıza l '.ı~:ı 

lı, i ııei on! 11' a 
l'iyaılo L t\'tıı.ı :1'111 ..... •n ~\.l" Bl'~ 

Ert.ırru mı 

ltfaiHı Binh.111•1 ,\ ıııı Uı y ı\ııı:ı.ı-
~:n ı. 

Hiıılı:ı.şı { r ııil Ht·y :-=. ı a-a 
J: ııl•:n:ı ~. rt•f 1-:1'\ \'.11 :ı 

'ı ı ıb.ı t • lilı"'t>\ iıı HPj T .k.ı':ı ) 
'ı Y.l•:ışı \·nf lhı~ \ttı~ ı .ır l.ı 
Yinl•.191 ~ lı.• ıı Hı·~ \ııw ~ .ı\ .ı ı 

( ı:slı,ıı. J\!ı·rl.ı•t hı: ıı.ııııl.11 1 1 ) ~ ıl/-

lı,ışt ( ('\'ııt r 1 \' l.rz iııı· l :ı 

Yı :r.l.ı:ı1ı , .... ı 1:\ .uı 1; .. ~ ı 1\ ı t:ı-

uı auv.ı. 

' ftzbn,ı ~ • .,, r Bı•y ( i-.r.dnı·~rıa 
lrn zat, ' ıf l.ı f'İıl,..kt•ıı 't'f •I ı•t

m ıştir) 
ll:ı 1.J,ı ...... l ~:ı 1~ "'"\'Hİ Yi :t.l·:ı, 1 

Alıııırt lı:ııııdi 1:P)' l.r1. .rııııı::ı. 

Mıillhinı M:ılıır l't·~ { l•.r:wrıııııi4 
• .\1 :rnt > t P;ı) huub 
• .\lıı11tl ( ~ v.ı .• ı 

> :'İ ıı:ı-.ı > :"f'hHf• 

> lı \ rt"t1i.1 • -;,.J:ıııigı• 

> ls'fun ı l> ~ Mıiıokirt.-1 
• \ i > lhqıntn 

el nıiye çalı, 1yorlardı... O esnada 
t ev~ifluınenin hali göriilecek 
şeycli. Fuat Pcışanın katibi ( Av
nullah Bey ) , pervasız ve müte-
<.' asır bir adamdı. 

( \rk:ı~ı v:tr ) 

r .. 
1 f J U A l Si nemasında 

Mevsimin en güzel fileni 

ATLANTİO DİYARINDA 
Tekmili Franslll'a 

SÖZLÜ ve hüyRk nıi1arısenli :).1rk filırıl 

... ; .......................... i 
ı- ~ • Şc;!ızadebaşı -, 

· H 1 LA L Sınaması 
' 

f 

1'cn~ili fi.rfa bu~üıı ~iiııclüa talelH:ye 

YABANCI BiR 

BAYRAK ALTINDA 
\lmaııca aö~lü ve ş::ırkılı caırn~luk filmi. 

İlavrtcn: (ÇETECİ LUPEZ) 
Franatıca sözlü ve şarl<ılı fi ı ın . 

/\ 1 rı c.ı du:ıya hııvad ıleri. 
l'rr,cn1b" p"°"roımında: 
'-lı\CI KASIMIN H0YüS0 ...... 

Topçu ııı•·l,tt·lıi ~ 11 ~ıııır ı:ıl11lıı·- t 
Hiıtıfı•ıı Iİ l•:fı·t•t!İ ( l.rı ır:,uı;ı . .. ... 

Taşkışla ve ( liekirağa bö'r- ı 

Sevimli bir fılm ... 

Eğlenceli bir film ... ve 

Hakikaten giizel bir film... A N N A B E L L A 
Parlste 26 hafta miile-ma<l yen oynanan ye fe .. ·kal.idc 

nıuv.affa~ı~el hazanıın 

OTOMOBiLDE iZDiVAÇ 
( Paris - ~Atditeranee) 

2 Teşrini~ani Çaı:şamba af şaını g .. ,a suvare.~ olarak 

M E LE il Sinemas111da 
Liitfen yerlerinizi evelclcn tc.,in 

iizerinde büyiik bir amil olan mühim bir imtihan aeçirccektir. 
Himayei Etfal Cemiyeti, Fede- Romen güreKilerinin isimleri 
rasyonun teklifini kabul etti. 3 şunlardır: 
ve 5 ikinci tetrinde Maksimde Filiz Z. Abrudan, en hafif 
yapılacak olan ilk Balkan güreş loaif Tojar, hafif İosif Greavu, 

yarı orta Dem. Majar, orta Fr. birincilikleri de bu sayede fiil 
Cocos, yan ağır Aua-. Schwir· sahasına 

kazandı. 
geçmek babtiyarlıimı zenbach, ağır Z. Condorosl. 

Büyl\k ihtimamlarla hazırlanan 
güre' milli takımımız henüz tes
bit edilmiş vaziyette değildir. 
Takıllla girecek güreşçiler biri
birlerile her hafta müsabaka ya· 
pacaklardır. Maksat, memleketi 
en iyi temsil edebilecek tak11111 
seçmektir. Bu itibarla hemeın 
hemen biribir?erinin ayarında olan 
giireşçilerimiz içinden bugün en 
ıyı vaziyette bulunanı seçmek 
çok zor oluyor. 

Miisabakalara iştirak ed~cek 
olan Romen güreıçilerinin liste.si 
gelmi~tir. Romenler tam takunla, 
yani yedi güreşçi ile iştirak edi
yorlar. Bunlar arasmda ağır ıık
let de V<ılrdır. Yugoslav ve Ro
menlerin ağır sıktetile çarpışacak 

RADYO 
31 Teşrinievvel Pazartesi 
lıtdnbı.al - (1200 ıuetrı) 1 MiışPrrt'f 

ll:ıı ıırıııı 'e !tlalımııt :Hn) iıı i~lir.ıklı>r le 

:ıl.tttırk:ı s,ıı, 1 tı,,-, orkP ır:a. ~l IHkrıiCI 

Hıı:ı 11.ıııırııın \'t• :ır ,:ı•iaıt':ırırı111 İıj!İ

rn ilt> a'aturl,.ı '(R:I. 

Bükrt•J - :JU4 metre) 20 Hadyo da
rlllrıı n ıı n u, :! ı ~nloıı orkestr:ı!'lı (l~eotlıo

' f'rı) rlen lö ::-:o. lı 1-tı\·arteı, :!l,!~O 

l,oııforuıı~, :21,4i pİ\ano . ol1J. ~:?.1.i 

,.:ıfo ı orke,trn!;ıııırı tlf'\.tnıı, yirıtı lıır 

kııvarlt t. 

lJ•İK"r.at - ( 4 ~ll rnı,tn) !?ll \lırı.ıııı·u 
ılı·~s, .!O.ili 11r:ııııufon, :.!l k1111ff"lrıl.'ı , 
:!l.·ı J'.n~rflpten ıı.ıkil. 

Roına ~ 141 tııtılrıı ı :!1 h:tl>t'r Vıl 
•• ıınofıı:ı. :21,20 kitap vo rııuhıırrir, 

_J, ,5 lıafil lıll51H, 

Put ~~:f mıttn) :?11 1~0 Fi uıılı~., 
hııll, ~.ırkılart, ~O. l:'ı Brııııo rlen rı~I ıl, 

:..t • .j ( Bt·otlı{\eıı ıı~ıı lıir :-<vıHt, 
:!:!. t:ı 1 0 11M r. 

Konya At Yarıflar1 
Konya, 29 (A.A.)- Sonbahar 

at yarııları. öğleden sonra çayır 
mcvkiinde yapıldı. 

Çankırıda tureşler 
Çankırı, 29 ( A. A. ) - Halk 

Fırkası Spor Klübü tarafında• 
tertip edilen pehlivau güreıleri 

f 

diln dört bini mUtecaviz bir se
yirci öniinde yapıldı. Gftre,lere 
~5 pehlivan girdi. Güreıler büyUk 
bir intizamla yapılmıtlır. 

Edirnede Futbol 
Eciirne, 29 (A.A.) - Edirne-

ıpor birliğile jandarma mektebi 
takımı arasında bir maç yapd
mıştır. Maç 2 • 2 beraberlikle nr 
ticelen miştir. 

Romen güreşcilcri dün t .. 
takını halinde şehrimize gel•İftİr· 

~ 

1 
T erkos Şirketi Ca

suslukla İtham 
/ Ediliyor 

( Ba, tuafı 1 ıncı Hyf ada 

mittir. Çarlık devrinde lstanbul
daki Rus sefaretinin te.rcümaaı 
olup umumi harp ilin edilin~ 
Rus sefareti işlerine bakmak Oar 
re İtalya sefaretine geçen Sara· 
fiınof, harp esnasında Dedeağaç 
ii:ıerinden Balkanlardaki Rus is
tihbarat memurlarına birçok as
kcrl malumatı telgrafla bildirmek 
suretile casusluk yapmıttır.,. 

Bu mnthiı itham üzerine dili 
fikrini öğrenmek üzere Terk .. 
MOdürünc mnracaat ettik. Falıat 

Paşa, Ahmet Paşa hakkında şayi 
olan bazı rivayetlerden dolayı bu 
ıatı sık sık istiskal ve hatta ale
nen tahkir ederdi. Çok gariptir ki 
Ahmet Paşa, bütün bunlara rağ
men lais!iİvat111a lcapılmamı, .. a -
kerJiğin ş~rcf ve kutsiyetini her- . 
şeyden üstün turarak kanuni bir a. En ıniitlıiş facia 
taleple f uiılt Paşayı. kurta~nıak etl ı p v~ mütı-fekk ri DOSTOJEW.SK Y'am 

VI r~ma - !H 1 rn9tr• ' ::.O. :!ll 1 ı ,..:-i
l i1.ı·H dı-ı;~. ~1 s1>sli filrnlerıfr• ı 't:ııi 
par<' dur, :.!~.ıo salon ork!\ lrııst. 

pazar kolduğu ıçın Müdür M. 
Kastelnoyu yerinde bulamadık· 
Alnıauca ~u.elenin bu netriyab 
çok şayanı dikkat akisler tc'flit 
etmiştir. 

için kendini büyük bır tehlıkcye nırşhıır rooınıııııdan •ulrr~S.~• 

atını tı. Ne ise .. grek Ahmet Pr.ı. KARAMAZOFF 
_ve_ K·er---~ diğe~r Paıal~ar hak~kıııdak~ . 

== TAKVll'YJ == 
PAZARTESi 

JIC.a •• 31· tel TEŞıllN 93.? 111. 

Ara ı Ru "U! 

.Z1 - Ccm.e ahar• , l 17 - ld 1·cşria • 131l 

\' k t 1 U"l~l'll'' 
-..JR 0 f 1 :..() ti. 2!:t 
\Jl ,, <i. ~ 1 59 

kıı,J40 .. ~8 

vasıı 

il l l. 

1 KARDEŞLER 
ı '--· Fransızca sözlii ve şarkılo filmdir tıl 

E M D E N KORSAN 
KRUVAZOR 

Pe,te (:°•:i J nıf!trıı) l!O, l~ gr:rnıof.oıı 
\ ;ı;,ıla ilo :;: ... rı, lıuvaları, :.!I yıll,tt k 
ııııısil.i mef lt>l•indH•a ıııı.kit. 

VartoYa · c 14l l ınetu) ~o,:ıo 11111-

ı.:ılı:ılıı>, :.!t lı:ılk kM1>1erı. 2!!,2Q ikirıd 

kı ıııı kıınser . 
.._rlin - ( 11\~i'> ın11lrt) ~O ıneıul('ket 

bııberlori, ~0.15 L:ıypçig'dı•rı nakil. 

1 Teşrinisani Salı 
fatanbul (1200 ıuetra) - 18 orkr.s

tra, ın,:m Kemal ı:'iyazi Beyin ve arka
clatlnrıuın ittir~kile saı, 2l 'farıgo 

orkestrası. 
Belırat - { ~30 metre ) Fru.u ızc·a 

rlon, 20,30 Kr&mofoo, 2l Prag'dan ııakil. 
R•m• - {Ul metre) 21 hr.b6C ve 

= 
gr:uııufıııı, !!1,4.:> Lale ı;ocu~u Aan.ınd• 
~.ir opNet. 

Pr•t ( <188 ııı etrı l 20 ateh ed~• 
ıı ık un knnıerli, 20, 'O 9011 nıusikı. 

Viyana - { M 7 ıulu ı :w haftı'• 
ıı ırı yaıı i lııltl i eltıri, 21 °hEınfuııi. 

Petle - (5!10 metril .!0,öO opurııdrıı.0 

nakleu {Verdi) nin Hokleııı'i . 

Varton - ( 141l nıetre) ~0,20 bıt' 
anrıeııirı kalbi ismindeki kUttllt koıııedı, 
20,60 l• :ıuet opreti. 

Betfüı - ( 163~ uıetu) 20 foıeer• 
dcrııleri, 22 "-iinter, 32.10 Haıoburg'· 
danuaJdl. 



al T 

r·· 
Jı9 

y d 
' v 

ı c 
-

- Sen Şir za girdiğin J\Un 
•ehrin ş<:_kiı Jrnpısuu kapatm~tm, 
dokuzuncus\lnu açık bırakıp liıe
ine bi? nnc.ak ç ktirmi tin! 

- Evet, evet1 hatırladım... 
Oı rinde ·, th restlli vatd:ı. 

- Beu kulun o bayrağt nişan 
erdim. Birçok T · rk ve Türkmen 

alayları, azatlı bir köle çocuğu 
için k .nlan ı ·kıtrmyac klarcır. 
O ban ı glSrOr görmez Beyazıdı 
hır kıp senin yanına -o~ cak
ltU-du. [ 11 

- Bu misin, o b y-
r ğı g8renler Beyandı yil::~ tii 
le bana ı" a.caklar mı? 

- Kellemi ortaya koyup söz 
~eriyorum. 

- Bntlta? 
- Sağlı ın ve yarlığın Ulu 

Hak n. Be vRıifemi yaptım~ di· 
kenleri ayıkladım, çalıları söküp 
attım, yo u temizledim. Bu <~1% 
yold güle gtıle yürOmek an 
kalıyor. 

- Berhudar ol Fazıl. Yine 
r rhk g· t rdin, yüz akhğı 

) ptın. erinde borcu u öderim 

Yıldmm Beyazıt, biri Akçağlı· 
Yan deresi keuarmda, öbürü 
Eınirsultan mahallesinde olm:ık 
üzere Bur ada yaplırmıy ... başla
dığı iki camiin duvarları yüksel· 
diği sırada damadı Şeyh Buha· 
ti i, binaları seyir için davet et· 
nnşti. Kaynata ve damat. her iki 
binayı gezdiler, amele ve u a· 
larla görüştüler, konuştular. Dö-
nüşte Yıldırım sordu: 

- Şeyhim, nası), camilerimi 
hegendin mi ? 

- Güzel oluyorlar, fakat bir 
c ikleri var. 

- Ne gibi? 
Bunl rın dört kö~eaine birer 

ıneyhane kurmak lazım. Başka 
tlirlU &eni ve arkadaşlarını ora· 
lard görmek mUmklin olam z. (2) 

Beyazıt, fena halde sinirlen· 
i~ti. Şeyhi adam kıllı hırpala· 

inak istiyordu. Lakin onun halk 
} anında. asker arasında ve bil· 
t.Jn memlekette büyük bir öh· 
teli rdı. Aynizam nda kendi 
kıı nm kocnsı idi. Osman oğul
} rı da vezirleri, beyleri ve halk .. 
t~n hoşlarına gitmiyenleri o de· 

·rd gelişi güzel kesemiyorlardı. 
Snray okad r kuvvetli değildi. 
Ddba doğrusu Turk olmıyanlar, 
el ,. t idaresine vaz:yet etme-
n ·-.:'erdi, kuvvet hen Uz Türk 
t.ı !.\,runcl idi ve bu unsuru in· 
c.lı1ıek tehlikeli bir hareket teşkil 
ederdi. Beyazıt bu sebeple 
hiddetini yendi, işi latifeye 
bozdu: 

d - Sözün . ğır amma, doğru; 
edi; bundan 

1 
sonra perhiz ede-

t .... 
e~m, şarabı bırakacağım. 

1) f A%ıl R., hiızat ı; o lıilva ıta yap
hgı }iro1ı:ıg:rntl:ıl1trda o uı n ogulları· 
11111 ~clı,; ukluların azatlı küloforiııdoıı 
~~c nıo olduguııu bÖ~ liyordu. Biq·ok 

rk olu&l:ırına bu tuhaf ııropagunda. 
ile kaudırmı,, lhl a?.ıt alcylıino çn iı
ınt9, h n ~eri ' kardeş olan 'J irnu -

rdu uııa iltihak tınelorlııi 1emıı· 
(Jtuıı .. t · 

~ 1
• • Araptalı 'o .\ li-

l! (<!) 0~ lı Bulı ri \Jal.s 'ftırkHı 
~hn"alı ol ınak ha el İ.f' Bu har.ılı is'. 

ı lll' anılırdı. ı:ııı r ult.uı> dh" d• 
3adolu ıu 'l 1 · : ( r · ·' u ı ıı h r ı :ıh ı \ 
c:r33 h)de iilıniıttıir .• :ihl'rrih .• r 
ı.,or tarih~ ilero ın u hnlif olarak ı u 

IJ\ub \ ren ı· . . 
ııı ıııır :Sultan ıla ll< ıl 

A. ra\lı ·'-'lh ll!ln ıtle Ho,·azıt ·ır 
" 1 • • ,, • • 

' .ırı eıt "n ~a. r. 

u 
Şeyh Buh ri, Yıldırımın kı-

zın co~kun bir a telkin et İ 
ve onu kendi nikabma girmekte 
muzt r b1rakmış olan esr rb g6z· 
lel"İni Bey zıdın yüzüne dikti: 

- Sen, dedi, uçuruma doğru 
gidiyorsun, yalnız gözUn değil 
ruhun dn kör. Adımlnrın gibi 
dü~ m~en de bozuk. Bir glln 
gelecek, bu körlükten uyanacak· 
sın. H kikati göreceksin. Ne 
çare ki o gii , öırniinün da son 
gUnü olacak. Pişmanlık fayda 
vermiy c k ve hu ~it n t, tarll· 
r,Jar olup gidecek. 

V bir şeyler söylemek isti· 
yen Ceyazıdmn ğzını elile kapadı, 
sözüne devam etti: 

- Senin baban cahildi, okur 
yazar değildi, fermanlara yumru• 
2o .. u boyayıp basardı, fak t adil
di, akildi. Diline, belin~ eline 
temizdi. Avrat kucağında koşma 
ırl :::J ıdı. Aklını yele, parasını 

sele vermezdi, T oğanlı ca:nie bak. 
Or~daki kuş, rahmetlinin temiz· 
liğini h ykırıp duruyor [3]. Hal-

uki sen gllnnh içinde, m ~İyet 
içind kulaç vurup duruyorsun. 
Aklını b şına alc:! zsan sonun 
yatnan olur ! 

Bu ağır sözler, onu uyandıra· 
maıwştı, çok sefih bir yaşayıştan 
gerı koy mauuştı. Vaktini çok 
ıgrenç bir şekilde geçiriyordu. 
Sırp prenseslerinden olan dör· 
dUnctl nikahlı ı Olivorayı mürşit 
ve mürebbi tanımışb, onun cm
rile. onun işa.retile kalkıp otur.ıı
yordu, işe e gilce bakmıyordu. 
Etrafına Rum, Sırp, Macar ve 
Bulgar gençlerinden mürekkep 
karışık bir halita toplamıştı. Bun• 
ların kimini hadımlaştırarak, ki .. 
mini kadmla~tırarak vur patlasın, 
çal oynasın eğleniyordu. Olivo
ranın ouh elindelı miicrim neı' eler 
alıp aklını onun parmaklarına 
bıraktıktan sonra bu vatansız vo 
hayasız gençlerin arasına karışır• 
dı, hatır ve hnya.le gelmez mü
nasebetsizlikler yapardı. 

(Arka ı var) 

(S) Bu eanıinni kubbe inde taştan 
yapılma bir to0 an ,·arılı. llnlk, bu 
kuş rcsminiıı n len C!ltılı 'bir to~~ın 

ikon sonradan t .şa tab' Ul ctlİJinc ina· 
nırdı. GQ) a kuş, biriııci Muradın 

imiş rlind n \,a~ıp kubbe) o konmuş, 

lıirl~ac; kere ı;.ığrılınasıııa rağmon gol· 
ıno\inco hünkarın ctae ol diyl' ltcd· 
clu~ ıı. ugrn~ıp tn~a ~enilmi .. I!! 
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Profesör Pikarın hava boşlu
ğu içinde 26, 27 bin metreye 
kadar yUkselmiye muvaffak olma
sı, yıldızlar arasında münasebet 
tesisinin mümkün olduğuna inanan 
fen adamlarının ümitlerini arttır• 
dı. Dünyamıza en yakıo alem ay 
olduğu için yine "Kamere seya· 
hat,, tecrübelerine başlandı. Şim
diye kadar geçirilen tecrübeler 
göstermiştir ki fazla yUkseklik
lere çıkmak için bugünkü uçuşl 
aletlerinde kull nıl törlerden 
daha başka vasttalara ihtiyaç var-

dır. Ayni :r:amanda, tazik edil· 
miı gazların s~rbest bir hava için· 

de patlamaların büyUk kuvvetler 
hasıl ediyor. Bu kuvvetlerin bü· 
yük cisimleri hareket ettirmesi 
de çok kolaydır. 

Mesela otomobil hazinesine 
konan taı~·ik e~ilmiş karbon ha· 
mızının birdcnbıre boşalması na· 
sıl bir otonıobili harekete getire
biliyors , ayni suretle bu f.!İbi 
gazların yüksek hava tabakala· 
rına her hangi bir. cismi çıkarma
sı da kabildir. işte bir takım 
fen adamlarının hava torpili şek· 
linde vlicuda · getirdikleri ve 
içine fişen"k koyup bunları 
ateşleyerek boşluğa salı\'erdik· 
teri Aletletrin istinat ettiği 
esas bu fikirdi. Nazari olu· 
rak, 'kAğıt lizerinde bu fikirlerin 
hiçbir ekıiği yoktu. Fakat iş 
ameliyat sahasına geçtiği zaman· 
dır ki mUşkülat haı gösteriyordu. 
Mesela bu aletlerin içine öyle 
fişekler koymak ve bu fışckleri 
öyle takviye edilmiş gazlerden 
tertip etmek liizımdı ki bir 
fişeğin gazı, bu aleti muay
yen bir yüksekliğe kadar çıkar
sın, orada patlama kuvveti bitsin, 
sonra ikinci fişenk patlasm ve bu 
suretle tam bir intizam ile fişek· 

Sayfa 9 

Tecr .. be Ç k ena Ve 
e ilde Netice e 

Yıldızlara Gidecek Hava Gemisi 

Torplle mayi ha· 1 
llnd okaljen 

ko .. urkan 

M tan ve oks1· 
Jen gaz tuıum. 
ı rı, t crUbe 

'1 amd 

Son hazır
lıkları zap· 
t d n mlk· 

rofon 

ler patlaya patlaya en yUksck 
noktaya çıksınlar. 

Şimdi bu işle Vinkler isminde 
bir Alman mühendisi uğraşıyor. 

Motör nreyyon ismini verdiği bir 
motör yapmışhr. Bu motör, kuv· 
velini l<ısbili iştial gaılnrdan al· 

caktar. 
Bu gazlar da aglebi ihtimal mn· 

yi halinde oksijen ile metaıı gaıJ 
olacaktır. İlk tecrübeler Alman
yanm Dessav şehri civarında ya· 
pıldı. Sonraları Bcrlin civarında 

~-~;_:..::;.:·~~=-:--: ·-~'.tj'· . -·ı... ·, . ' · ... "" .. -

t;; . an ..;e sı\<ıniı yü· Heyce 
ıiinden ıayıHaımŞ 

S·,nırter\niı\ 
d. mek \uıvYet\en ır 

için 
giinde birkaç ~; \ 

non-

. 
:ı..: 

atış meydanında tekrarlandı. Şimdi 
de, Şarki Prusyanın vAsi kumluk
larında icra ediliyor. Bu alet, 
mllstakbel şeklini alıpta tam bir 
hava sefinesi oluncaya kadar 
şimdilik bir torpil vaziyetinde 
bulunuyor. Bu torpil Uç madeni 
ayağın ortasına yerleştiriliyor. 

Aletin işlenebilecek vaı:iyete ge· 
linciye kadar hBZırlıkları yapılır
ber hangi bir patlama ihtimali 
mevcut olduğu için çok ihtiyatlı 

bulunmak icap ediyor. 

Seyircilerin çok uzalc mesa
felerde mevki almaları ve tecrü• 

beleri oradnn, dürbünlerle cey· 
retmeleri znruridir. Son defa mU· 

lıendis Vinkler, tecrlfüesini işte bu 
şerait içinde ynptı. Tecrübe 

meydanı civarına kadar telgraf 
ve telefonla hatları gerilmişti. Bir 

çok alimler, büyük tele .oplar 
kurmuş, h~n a torpilinin boşluk 

içinde1 i scyrını tnkip etmiye 
haz,rlanm şlardı. 

Son daldka geldi, hava torpili 

ateşlendi. Herkes nefesini kes· 

:niş büyük bir helecan ve sükün 

içinde neticeyi bekliyordu. 

15 lcilo kad:.r çeken hava 
torpili bii1iik bir siiratle yerinden 
fırladı, on be~ metre kadar > ük
seldi, sonra bir tarafa çarpıldı 

ve b:iyü ı, bir gürültü ile patladı. 
t-lava torpi.inden, havada uçan 

bir miktar toz ve dumandan baş· 

k 1. i: şey ka m mıştı. 

F.ıl".ıt ıı. "1:se, mühcndıs Vink· 
1 r, ye C! ( ı.s irmetJİ. 

Ş n 1 ; u ü·mt i.e tecr. bel • 1 ••• 

ı ·. c ac \ .ım c ı; er. 
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( J lhaan Arif C.rrahpafa haııta.neıı idrar 
- 144 - yazan c l o l d L A yollan hastalıkları mUte-

Avustra )ya il lar B:ı· neneraKgı·şanı·"r .. ___ Fı_a_g_d_a_ı_, --d-'s_s_ıe_,__ -~-ğ_~~-~s-do_/_:~_:_;~_-ı~-(~-01ı;_~_a{_i~-i~_r~_a_~_:._30_c_:ı~-~-~ 
Cehit KAmll Karah6y Tünel 

kartı•ıııda No. 21 
ller gün subahııı !J undaq ak4ıuııuı 
19 un~ kadar IH\Stalımnı kabul ve} 
tcdavı eder. • O OK T Q R LA R ya kadar lıaf:ta kabul (lder. Tel. 21614 

Zayiat Vermişti ( Operatör ) 
Dr. Sabri Osman Sirkeci 

Şahinpawa oteli karıısında - Dervişler 
sok. No. 2. Öğleden akşama kadar 
bllQmum harict ve ka<lın bastalıklnrı. 

Dr Ati Mazhar Sabahtan öğleye ka· 
• darı Talulmdıı Altı• 

P.armak ir.ağaza tistUndo 1 inci .katta 
Oğleden sonra: Fatihte, Tramay istas
yonundaki muayenehane fndo. Tel.22369 

Übeyt Şamll KadıkW'o.PS:rayolu 

Cumadan ınada her gün 8 buçuktan 
19 n 1:adar hastalarını kl\bul eder. 

Franstt askerlerinin kırmı-
zılı ve mavili Uoiformaları 
fen halde göze çarpıyor-
du. Arkadan bu manza-
rayı ıeyredenler bir aralık, mih
ver nokta11 da dahil oldufu 
halde blltUn mahmuz:uo nihayet 
uptediJğini zannettiler. Fakat 
bir dakika ıonra Türk topçu
ları blltDn aırtı mllthif bir top 
aletine tuttular. ilerlemek gayet 
çotio bir hale geldi. Sol cenah 
ile merkoı derhal ricat etti ,.., 
her nokadar billhara mukabll 
bir taarruzla BYuchet iıti.hklmı 
zaptedilip Çanakkale aeferinin 
nihayetine kadar muhafaza edildi
ae de alqam olunca Baı kuman
danın bulundufu noktadan g&

rüleu ıon manzara· KireYiz mah· 
muzunun eteklerine doğru umu
mi bir ricattan ibaretti. 

Karanltk olur olmaz cephenin 
biitüo aksamında ateı ke.ildi 
ve saat 7 de biltün kıtaata en 
ru iiııasip mahallerde ıiper kazıp 
yerle~meleri emri v«-rildi. Bu 
sırada yeni Zelandalılar Avus
turalyalılarm ıol ce.ıahile birle,.. 
ınişlcrdi, fakat Avusturalyahlarm 
sa~ ceoahi el'an açıktı. 1 inci 
Lancashire Fusilliers taburu ile 
Drake taburu bu açığı doldur
mak Uzere hareket ettiler ve 
karanlakta Avusluralyalılarm 1000 
kişi uyiat vererek kazanabildik
leri 'üs'attaki bir arazi parçaaını 
burunları kanamadan kattetme
ğe muvaffak oldular. Türkler 
mukabil ~aarruıa geçmediler ve 
rece de sükünetle geçti. 

İkinci Kirle muharebesi de 
bu suretle bit.ama erdi. 6 mayıı 
ul>ahı, ak1ama kadar Ahibaba
y· vasıl olunabileceği tahmin 
edılnıitti. 8 mayıs akşamı, üç 

gün nıütemadi bir muharebeden 
sonra mUttefikin cephesi hiçbir 
tarafta 600 yardaden fazla ile
riye götürO!em~mişti. Fransıı 
ceplıesinden mada hiçbir nokta
da Türklerin ileri postalarını 
lile geriye atmak, veyahut bun
ların asıl müdafaa batJarrnı keş
fetmek kabil olamamıştı. Bina
enaleyh Kireviı mahmuzu iherin
dekı birkaç ileri siperlerden ma
da Türk esas mevzileri olduk
Jarı gibi duruyorlardı. Bu Uç 
günlUk muharebede mütlefiklt'rin 
Yerdikleri zayiat takriben 6500 e, 
yani bizzat muharebeye ~tirak 
eden miktarın yüzde 30 una baliğ' 
olmu4tu. 

mekle, Çanakkale ıeferlnfn birin
ci safhası da nihayete erdi. Niı
beten kUçlik bir kuuvet ve mahdut 
cephane ile .bofazJara vasıl olmak 
ilmfdi artık tamamilc kaybol
muıtu. 

Dr. Hayri Ömer Frengi, B•laoğuk• 
lufu ve Cilt 

Dr. Çlprul Parla Kllnlklcırladen m ... 
zurı. Orahalm ve Franaıı 

hastaneleri cilt, sap, frengi ve bolao
ğukluğu 1 inci aınıt mütehassısı. Be
yoğlu, Aımalı llesçit, Atlaa Ban. '!'el. 
4385:?. 

Süleyman Faik Toklu Ojlu 
Bahçekapı, Sel!lmet Hau linci kaL 

No. 2 yo naklotmiıtir. He/gtın 9 dan 
aktnma kadar hastalarını kabul eder. 

8 mayıa gecesi Jeneral Ha
milton çok ciddl bir vaziyet 
karşıııada idi. Son Uç günlük 
muharebeler esnasında kazanılan 
altı yüz yardalık araıi kıymetli 
bir kazançtı. Çtınkn kalabalık 
olan cenup mmtakaıanda pek 
lllzumlu olan bir geniılik, hare
ket edebilecek bir saha temin 
etmekte idi. Fakat kuvvei sefe
riye yine kudretinin sonuna gel
mitti. Varını yojunu Abibaba 
muharebesine hasretmif, hemen 
hemen hiçbir kuvvet membaı 
kalmamıştı. Livaları taburlara te
nezzüJ etmiş, fırkaları liva haline 
gelmişti. Jeneral Coxın Hint 
livasile sekiz TerritoriaJ tabur
larından maada elinde taıe kuv
vetler kalmam ıştı. 

hk kuvvetlerin bütün dizll
leri istirahate vo yeniden teşkil 
edilmiye muhtaçtı. Sahra· hasta
haneleri yaralılarla dolmuş ve 
hatta taşmıştı. Cephane mevcudu 
iıo sonuna gelmiıti. Sefere de
vaın edilecekse, başkumandanın, 
Lort Kiçnero olan vadine rağ
men, büyük mikyasta takviye 
kuvvetleri istemekten başka çare 
kalmamıştı. Gönderilebilecek tak- J 

viye kıtaatı bulunsa bile bunlar 
ancak bir ay sonra vasıl olmıva J 
baılıyacaktı. Bu müddet zarf mda 
Müttefikler mevzii bazı harekat 
ile mevcut hatları ıslah etmek 
ve müdafaaya çekilmek mecbu
riyetinde kalacaklar ve bir ay 
sonra da, şayet bu esnada daha 
fena bir vaziyet hasıl oJnıazsa, 
aipe r muharebatma mahküm 
olacaklardı. 

O gece hiç te nikbin olacak 
cihet yoktu. IJk defa olarak ta-
1iin rakkası muhalif tarafa sallan
mıya başlamıftı. Jeneral Hamil
ton Lort Kiçnere atideki telgrafı 
çekmişti: 

''Harekat rnuvaffakıyetıizlikle 
neticelenmiştir. Cünkii istihdaf edi
len gaye elde edilememiştir. 
Dü,manm istihkamları ve mitral
yözleri hücum ile zaptedilemiye-

h stalıkları ıııOtehassısl Almanya 
emrazı cildiye ve zOhreviye comiyotl 
aıasındırn. Beyoğlu, fstiklAl cadtlesl 
Ağacanıii karıısında No. 188 Hergüıı 
Öğleden i>Oııra. Tol. Beyoğlu 4S58ü. 

Dr Mehmet All 8•Vll1• mUtebu-
• •111, Slrk•cldekl 

muayenehanesini EnıinönQ hanına 
(sabık Karakat) nakletmlttit. kabub 
horgOn öğleden onra. 

Dr. M. Nahabetyan Emraa 
dahiliye 

7.0hreviye ve kadın hastalıkları teda• 
vibancai. Beyoğlu, Sakır. Ağa~ No. 5. 
Kabul aati: 9-12 ve 14-21. 

Dr. R••lt K•drl ınJ!:~~!:111 
Sirkoci, 1'ranıvay durağı, No. 8. Her 
gün ti:ıh:ıht:rn Rkşaırıı.& kadar. 

Cilt v• ıı:Uhre· 
Dr. Kemal Nuri vl hHtahklar 

ıııiıtelı:ı.t11ıısı. BÔyoğlu, lstiklAl cacldosi 
Abdııllalıcfcndi lokantası fülaalinde 
Hoınc·ll Haıı No. 16. Her gfın ilğl1ı<ion 
sorırn W 112, ~o tl-2. 

Dr. Sabih RUftil 

Mun} trnolıane&i: l::ılı~ ekapı, Dr. Artar
van IJaıı, No. :-:-.ıı. curnıtdıuı maada 
İter gilıı n - 1 ' 6 k:ular. 

Dr. Kenan Hasan Röotlren .. 
Radlum 

nıtıtolıa::>ımı Avruıı:Jd:uı avdetlo yuul 
golirdigi nlctlcrlu 11:.ı~tıd:ı rın ı J'Oııi ııak
loıtiı.;i Wory!t :siıırı11a!41 frvkir. cloki ınu· 
uyeııclı:tııNıiııde her ~iiıı kHlnıl edor. 

Huh.lua biiyilk ii hulet g'ıswruıP.ktedir. 

Or. E. Orfanldls Cilt v. ZUh~.evi haa· 
talılclar mutelıa1aı. 

Cu ıııııdıw ıuAda Jıorgüıı sa babtaıı ı-ık
şaın" knılu lısı:ta'arrnı kabul eder. 
Hoyuğl•ı htikl:ll C'tAd<IP.c:i No. ~51. '!'el. 
Be.} oı;l u 37:a. 

-----------··-----·- -
l<öııtken 

miitehııuıııı lsmall Süleyman 

<'aı;alıı~lu, H!'ha lıey upartıuınnı 17 - ~t 
Yı·ui gı•tlrılıgi ı><ın sistcııı nıakirıesile 
her :;iııı ah:ıhtarı :.d•!j:ınıa k.ıdıu has· 
üıl:ırıııı ı erl:\ \'İ t•ıler. 

Oahtli ve Çoruk 
Dr. Nazif lbrahlm hasblıkl11rı teda· 

vihanesi 

ıııuaH·ııulı,me..:iııi Fntih Trnırı,a\' iı:ıt.t -
yoın~ııda !'ırrı EııHr ı·czaııı·si Lıitişiğiıı
do 2;; !\o, l ı • ıhi ııı • :qıartııııaıı ııı ın 
bırlııı·İ kıllllıa ııal.let mittir. Ilergiiıı 
ı~: ton ~J yo kadnr. 

Dr. Ahmet Vicdani .\fıııtycn•lı,<ııneaini 
• Vnnccılcrde 

l.rt:ıfııt ap:ırtııı:\11111111 ~ iııci kat !.! ind 
dııiro iııı• ııal,lctıııİıflİr. ( 'uııı:ul:ııı ırıa.
a da hl'fgıtıı 8 l~ 'u ı.ı-~11 o kaıl:ır 
l':ız:ırtP~İ ~i.ıııh·rı ıııt>cı• rniılir. 1 -cek derecede fenni ve kuvvetti 

olarak tesiı edilmittir. Efrat, bu 
tesisata kar~ı elden gelen gayreti 
sarfetmiş falcat bunları zaplede
meıniştir. Bunun için daha fazla 
copbaueye lüzum olacaktır. Kor
karım ki bu pek hota ~idecek 

N ki H1tıır.kı hııat..n~al kulak 
Or. Ziya a boğar, burun nıütehaıısıeı 
Muuyı•ııehaııe: '!'ıırlıl'. H:ılııııli ı •nddt· i, 
No. 1 G. 'l'eleCon : ~~:i 'i 

--...---.. -------~ 
ö ----D r. Halll Sezal J b plcratör atan u : Oi.,,.,.101u 

1.ıı.iıı l'.11:1 ı;ok"g-ı, No. 20. H<·rgiın 

D 6 il H kk Dahili va çocuk 
r. • P • 1 hHtahldarı. Sabah 

akt•• Hinde ( Topkapı Traaı. Cad, 65 ) 
Cuma, paıardan gayri 2 - 6 muııyen .. 
hanesinde { Aksaray, Etem Pertev e~ 
oczasi arka. sokak 11 ) 

DIŞ TABiRLERi 
Cam•f Ziya K3prClb..., Eald11t 

Han 2d kat N .. 4 
Hastalarını her gün 9 1/2 • 19 a kr.t>a 
kabul -.e tadavl eder. 

Nuıahayal Hanım S.yotlu. 
T.vto•J9' 

karı uında No. 472. Cumndnn maa4• 
her gün ıo- 19 a kadar hastalarını 
k::ıbnl ve tedavi eder. 

PUzent Şamllyan 8•1oflu t.Ukll~ 
Cad. Mulea RuJ 

yınııııdakf 28 No. lı apartımanın 1 el 
katına naklolunup her gOn hastalarını 
kabul eder. 

M H.. Beroflu, Parmak• 
uzaffer usnU kapt imanı .ok. No. 

2 Nurl B. apartına.n kat 1. hergün sut 
!l dan !:O yo kadar, ve fovkalAdo ahval
do geceleri d&hl hastalarmı kabul eder 

T 'ık Karakö1 traml'Af d11-ev Rıza rak nıahalll No. 3. 
Hergiin cuınadaıı ıııuda 8 den ::o,no a 
kııd:.ır lı:ıeta.tannı kabul cıJor. 

K 
' 

E Çemb•rlltat 
ema nver Turan apartnnanı 

l iııci kat. llor gUu saat tı-:.!O ye ka· 
dar lıaetalarrn ı kabul ve tedavi edor. 

Fahri Bahçcıkapı, KHmlrci Ali Rlu 
mOHaeaeıinlu üatllade, 

lzzet Bey Uan . Her giin sıı:ı.t 10 elan 
1!1 a kadar. 

BUny•mln latepan Cafaloflun~a-
kl aabık Şark 

fü'ztrne!ll sahili!. Geıtik11a9a, Miisellim 
eokak No 20 Her gUn, cuma<l:\n ıııırnda 
ı:ııtıı t t._20 ye kadar. 

J ~evkef lıtan.bul Ankara L"ad. 
• Y felı 200t~t 

htanlıııl vı• PMi1 Fııkiiltalcrintlen 
ırıt•zuıı. Her gilıı 2 • ı; ya kadar 
lıu~trıl:ırıııı kalıul etler. 

Bedri Hakkı Kadıköy 
Alhyol 

Cıııııtt ve pa1.ardı111 ıııııada lıor gılıı 

saat !t dıaıı ~O ye kaıf:ır. 

Pang•ltı 

M. SAIT Yenlpoatane cadd .. ı 
Vlora Han No. il 

Pori&rnbe ve cuuıart.csinden maadal 
hergün 10 dan 18 o kadar baatatarın 

kabul ve todavi eder. 

KiMYAGERLER 
Dr. HO•ametttn fdr.,., ima 

kasar ... 
men.ddı gıdal7e, tJearet ft ıaaayl ta._ 
lflttı yapılır. Babçek:apı Bm:ıat w 
Eytam Bukan ltartuıuada lzze& B. Baa. 

Dr. lbrahlm Elem ~ .. = 
HahfUI. Tol: 2~48. Hayatr, ıınlll, 
gıdat bfülmwo tahlUU. 

----------:-~-----~---------------M l M ARLAR 
Nihat Vedat DlpL Mlll. 

Mimar 
Beton • arme, Miw:ırf ve TanhhUt 
projeleri 10 günde teslim edilir ve meG
can tdir. Galata, Nlıastacıyan han 10-11 

LOKANTA ve BiRAHANELER 
lateayon Lokantaeı Sirkeci tr ... 

11tHl7oııu 
Muntazam öğla ve akıam yamek1eri 
Bi.ıa ve rakı bulunur. Neriı meı.-0lor 
vardır. Fiatlarda uıami ucuzluk. 

TERZi ve Tllc. TERZiLER 
A vedyan Sultan Haınam Mea'adet 

Haaı 37 - 39 
Kuwa9hırın n~fASatt V6 dlkitiııin zara· 
fctl sayesfnılo on ınfltkOlpesent mnıte
riloria i memnıın eder. 

HalU Yeni Poıtaa• karııaanda 
Fındık zad• Han No. 1 

En son ıuoda, gayet itina llo dikilmit 
elbise ~iynıek fateraoniı müracaat 
cdeblleceğ"iııiz yPgAno mOc esodir. 

Sevim Tersihanul. Haun Muhlttl&. 
latanbul Ankara Cad. No. 5' 

ı;:ık ve son modaya ıııuvafık clb~eler 
uygun fiatlerle. ·Karııı.at ı.r0tirınek için 
hir ziyarc·t kll.fiıli r, 

KORK MAGAZALARI 
J. Turçlhln Moakof ktirkçU ve 

kadın Terıı:lhanNI 

Hoyoğ"lu, l:ıt.iklal <·addcsi, No. 3~9. 
\'ıldı7. fütrı 7 ilı;iinufl kat. No. G. Fot.o 
~rıor il trirıdo. 

ŞAPKA MA~AZALARI 
Robenson Aynacıyan Harbiye_ 

Fıdi lı ' l'r:ım ' :ı.y iıttasyo rı ıı kartı ınd :ı. 
No. Hi. J\alıııl ~aatlori: Her giiıı !l-12 
, .u l•l-!:!?. ('ıııııa ve p:ıııır iiğleyıı k.ıclar. 

AN TUYAN BONELLIS Bcıyotıu, latiklll 
Cad. Poaala 

Ahmet Hikmet Sirkeci Dörtyolağıı 
Detir Kemal Ec:r.aneal 

k:n91sıııda Xo. -4 . Her giiu ııaat !> ~ ~'O 
yıı kııtl:ır lı:ı<1talar1111 kaLııl o~ler. 

HUsnil Mustafa Ak~aray, Ordu cad
duı, Puar mahalli, 

lt:t lil lıoy :ıpıırluı:ııı ~ iuei kul. 11Mtl4· 
larıııı iıergiiıı kalrn l 'c leılııvi eder. 

Adll Tophanto, Boğıu:keae" 
caddesi No, 8'J 

aok. No. 8 ~on moda kadın ıapl.aları. 
'l'3mirat ve tahvilat yoni modeller gibi. 
Bıı lı raıı dan dolayı hUynk toıııilat. 

ÇIÇEKÇ LER 
Yeni Koatazaa Bcyoflıı, t"tikllil Cad. 

No. 178 Galatua-
ra v karıımull\. Tul. lO:l;.!7. 'l'ıılJii ve 
ta;o çiçekler, fldaıılar, sopr•tler. Her 
lllrlil ınorasim için bukotlor. 

MUHTELiF 
flıliatahdlrala 

'kinci Kirte muharebesi bit
-=== 

Resim 1iıhlill Kuponu. 

'.l"alJi:ıUnı:d (lğ?eııruei: iıtlyorurıu 

r ·~uı iııb.i 5 ade& kııpo·ı Hı bir· 

iıkt,. cOndorıob. Hesuıini:r. lllUf• 

iil>hlir -u iad~ 11dilu1u. 

•liiın, me le c 
'eya un '11t! 

Bulundu,; ı 
memlekot 

I~ Hİ u .utı ı ~ · 

l Ut!Cok nıi ? 

l~ı;siıııiu 1.:lıtes: 30 l.:.ıırı.ttlıu. 

!' ııııı \lka.l.11lıa fo gönı.lııril , Hı:. 

bir neti~ değildir. F alcat başka 
çare görmiyorum.,, Maamafib for
daıt gün Lort Kiçnerin sorduğu 
bir suale verdiği cevaptan Jene
ral Hamiltonun bir gece evvelki 
bedbinliğinin biraz zail olduğu 
anlatılıyordu . Bu cevapta Türk 
mevzilerinin ıon derece kuvvetli 

olduğunu, Ahıbaba sırtının haki
katte bir istihkam olduğunu ve 
yegAne çarenin, düşmanın mane
viyatını kırıncaya kadar hücum 
ve bombardımana devam etmek 
olduğunu bildiriyor; kendi efra
dının maneviyatının iyi olduğunu 
ve cl'an takviye kuvvetine ihtiyaç 
kalmadan Ahtbaba sırtını zapte
deceğiııi üınil etmekte olduğu
nu ilave ediyordu. 

ı - i . ·ı .. ı,,roıı : ~ı;:m ı 

Hiridista~ 
iM.·· ı·· 1 us umanıarı 
Arasında 

Boınbay, 30 - Valii Umumi, 
Müslümanların Reislerinden Ali 
Şevketin Gandi ile görüşmesine 
mlni olmuştur. Bu vaziyetten 
canı sıkılan Ali Şevket, fngiliz 
memurlarının işlerini şiddetle ten
kide başlamıştır. Milliyelprver ga
zeteler Valii Umuminin hareketini 
tenkit etmektcdirJer. 

Faşist ihtilali Sergisi 
Roma, 30 - M. Musolini, 

nazırları ve hükümet erkinl hu
zurunda Faşist ihtilal Sergisinin 
küşat resmini yapmifttr. 

lırrgilıı ,.,ı,at !1 ılaıı 1 o kıı.dıtr 

larıuı kııbul vı· teılavi Nh·r. 

ıLondraga 
Yürüyen 
işsizler 

------= 

Londr•, 30 - Deyli Telgraf 
gazetesi 2000 i'siı:in Lon
dra üzerine doğru yaptıkları 
" Açlık yürüyllşU ,, hakkında mii
talealarda bulunmaktadır. Buna 
nazaran, bu yürüyü~ü tertip eden
ler. gittikçe mühim yürüyüşler 
tertip etmek ve nihayet ameleyi 
i~ baıma getirmek istemektedir
ler. Bu gazete, yüriiylişJerin her 
kısmmı bir komünist tahrikatçı
smın idare ettiiini ilAve etmek
tedir • 

M•dam Edlt ldurhancısl 
lkyvı,:-hı, Karaııfil ı;ok. 'l'üu 1 llaı.. 
No .• ; Tel. 41480. f~T1en tı:H:•, v~ 
lıizmet•:i ted • .rik. olttııur. 

Enıliik 1 
Satlhk Hane Betik lafta 

l'aşaınabal-

hı1iııde, tnı.ınv:ıy ı•,ıddo inde 18 ntıuıa
ralı lıaııe sntılıktır. < iUrıııok V•l paı rtık 
ıçin içiııılekilere ınUracaat. 

~~--------~---
Satıhk hane ÜakUdar - Selim'7• 

Ecucı •akak No.12 
8 oda. :-150 al'ftn bahçe yarım ft\aııura •11y11 
havi 3 katlı klrgir hane 2500 lif'aya aatılıktır. 

1 E Cağaloilund Kı:ı Or-
K RALIK OAIR tamcktebi karşıaında 
hN k·ıııforu lıaiı ! fc:t.ihat) ıp ,rtıllla· 
11111111 ı.e,,or odalı iki d ıirl' i kır dıktır. 
Telc-foıı: O '(i) 

Acele aatıhk ~aç~ada Muradiyede Bl
rmcı K .. rakol aok. No • .hl 

Biri kirgir, iki lı:ah ahşap, 9 Odil, terk.._ 
elektrlk, bahçeli ve 46 llra kluhk .,. 350ll 
ılraya. Galata A4a h111 Ne. 5 • T-at. 43837 • ( Arkua YM' ) 
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Geminin Ambarına 
Ediyordu. Ölüm 

Sular Hücum 
Muhakkaktı 

------------------------
kimsede CesaretKalmamıştı.Ambara "Ben İneceğim!,,Dedim 

Nakleden: Z. 
-4-

- Hayatı bu kadar hiçe 
ıeyan bu adam, acaba deli mi? •• 
Yoksa ben, hayalin fevkınde bir 
adamla mı konuşuyorum? •• 

Halbuki bu adam. ne deli ve 
ile de bir şarlatandı. Hatta ıöz 
•iSylerken, herşeyi tabii olan bir 
hali vardı... Masanın yanındaki 
koltuğa rahatça yerleştikten son• 
ra söze baı.jladı: 

- Size hayatımı bütlln ince· 
hkıerile anlatsam, çok uzun sü
rer. Hem de bazı noktalar var 
ki, bunları söylemekte mazurum. 
Oııun için hayatımın tarihini bi
raz ihlisar edeceğim ve ancak 
lntlhim hadiseler üzerinde tafsilit 
-.ereceğim... Ben 1894 senesinde 
<Londra) da doğdum. Hem anam, 
bom babam lrlandalıdll'. Küçnk
lliğUmü lrlan dada geçirdikten 
•onra tahsil çağma gelince tek
rar Londraya getirildim. Sekiz 
Yaşın da mektebe girdim. Fakat 
•ncak on dört yaşıma kadar tah· 
•il edebildim. On dört yaşımda 
iken gemiciliğe heves ettim. 

( Port Caksiu ) ismindeki 
talim gemisine ml.\racaat ederek, 
aemiye ( namzet ) sıfatile kabul 
edildim. O devirde böyle talim 
Remileri val'dı. Bunlar hem tica· 
ret maksadile muhtelif limanlar 
•rasmda sefer eder, hem de 
benim gibi haylaz ve haşarı genç
leri alarak gemici yetiştirirlerdi. 
(P. C.) gemisi 14 ton bliyükJü
ğUnde ve tam yelkenli idi. Haber 
aldığıma nazaran daima ( İngil
tere - Avustralya - Yeni Zeland ) 
arasında işler; buralardaki ticaret 
'llıcrkeılerine uğrıya uğrıya her 
0 n iki ay zarfında dünyayı bir 
1'ere devrederdi. Onun için bu 
Renıiyi tercih etmiş, ve dtinyanın 
ber tarafmı göreceğim için sevine 
•evine girmiştim. Gemide, otuz 
&emici ve altmış namzet vardı. 
~ akat bu yekön, bazan eksilir, 
aıan da artardı. 

• Bilmem ki; bir yelken gemisi 
ıle böyle uzun seferlere çıkmanın 
~c olduğunu bilir misiniz?. Bunu 
~11'1ldi düşünüyorum da, o :ıaman· 
ha.r göğüs gerdiğimiz müşkülata 
k ayret ediyorum. Oüşilnilnüz bir 

ere.. Koca bir senenin uzun 
fccelerini, parlak bir ışıktan mah
~unı kalarak, sönük bir ge01ici 
111.llın 8lgün ziya11 altında, da-

rı acık lcamaralarda, asma yatak· 
ar · · 
1 ıçınde geçirmek.. Bazan ay-
lı•rca taze ekmek, et ve sebzeye 
•net kalarak aadece taş gibi 

P•kıi1nctJe kurumu~ et ve sebze 
l'etnek.. Hunlar hiç boşa gidecek 
feyl"r değildi. Hele (Hint Okya
:os) unda ahval bUsbiitnn ber
i ~l•!h. İçeceğimiz ıuya mut-
a hır miktar (kireç kıloridi) koy
~.ak mecburiyeti l'ardı. Bunun 
~Ç•n bizi (kireç böceği) diye ça
Rtrırlardı. 

Size bu müşkilitı birer bi-
~ sayaam, çok uzun sürer. 

d
•un için bunlardan aarfınazar 

• cc ~· 
egım ve yalmı bu sefer 

eınaaında baş•mdan geçen birkaç 
IDaceradan bahsedece2"im. 

Uzunca ıllren ilk 1eferimizde 
artık (Singapur) dan (Aden) e 
gelirken bllyük bir fırbnaya tu
tulmuştuk. Bu fırtına esnasında 
dümenimizin :ıinciri koptu, llçUn• 
eli d_irek yarııından kırıldı; az 
kalsın batıyorduk. Fakat bunların 
ehemmiyeti yoktu. Asıl mühim 
bir hadise olmuştu ki o bizi 
doğrudan doğruya ölüme sürük
lüyordu... (AdelAyit) ten hareket 
ederken (Liman Kumandam) ge
miye gelmiş. Kalede bulunan 
eski sistem dört büyük topu· 
lngiltere hükumeti hesabına 
Londraya götürmemizi teklif et· 
mişti. Bu topları gemiye aldık. 
Orta ambara yerleştirerek teker
leklerini sıkı sıkı bağlamıştık. Bu 
= 

1 fırtına esnasında bu toplardan 
bir tanesinin halatları nasılsa 
ç8zülmiif, koca top serbest kal· 
mışb. Gemi iki tarafa yalpa vur· 
dukça, tap bir taraftan diğer 
tarafa süratle gidip geliyor, önU
ne tesadüf eden her şeyi kırıp 
geçiriyor ve hUtUn ıiddetile ge
minin kenarlarına çarpıyor, her 
çarpışta da biiJ'ük bir tahta 
parçası koparıyordu. Bir gemi 
için bundan daha bUyOk bir fe• 
lAket tasavvur edilemez. Kaptan 
bin müıkilatla ambar kapaklarım 
açtırdı. Ambara sular hücu:ıı 
etmiye başlanıışb. Aşağıya inmek 

ve bu kudurmuş topu zaptetmek 
lazımdı. 

(Arkası var ) 

Diplomatlara Hükmeden GizliKuvvetler 
----

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

bir kftğıt tomarı ele geçirdi. 
Derhal folograf makinesini 

hazırladı, birer birer bunların 
fotografilerini almıya başladı. 
O, böylece epey meşgul oldu. 
İşi sonuna yaklaşırken evdeki 
telefonun zili çalmıya başladı. 
Makineye yaklaşb, açtı ve din
ledi. Tanıdığı bir ses kızkardeşi 
Marinin hastalandığını, biran ev
vel Londraya hareket etmesi icap 

ettiğini bildiriyordu. 
Bu, ylizbaşı Reily ile arala

rında kararlaştırdıklan parula 
idi ve Bekir Sami Beyin otele 
dönmekte olduğunu haber veri
yordu. Derhal makineyi kapadı, 
kağıtları toplayıp ipek mendile 
sardı, elçantasına koydu, çantayı 
bir iskemlenin üzerine yerleştirdi, 
iskemleyi de kapının önüne da
yadı. Bir çeyrek sonra, otel 
müşterilerinden bir !ngiliz, Lon· 
drada hastalanan kızkardeşinin 
yardımına koşmak için 'Möris 
otelinden ayrılıyordu. 

* Aradan yarım saat geçme-
mişti ki Bekir Sami Bey de otele 
geldi, doğru odasına çıktı. Oda
smm kapısını açarken iskemle 
devrildi, onunla beraber elçantası 
yuvarlandı, içindeki eşya etrafa 
yayılmıştı. 

Bekir Sami Bey, kulağa hoş 
kaçmıyan kuvvelli bir küfürle bü
tlin bu dökülen şeyleri yerden 
toplarken yüzbaşı Reily de mesai 
odasmd a bir takım fotoğrafileri 
gözden geçiriyordu. Bunların tet· 
kiki, Ingiliz iatihbaratını meraka 
dütüren gizli meselenin ne oldu· 
ğuou apaçık olarak iÖstermekte 
idi. 

Anlaşılıyordu ki Fransa hükii· 
meti, vaziyetin müsaadesinden 
istifade ederek İngiltere aleyhine 
mUteveccih olmak üzere Türk ve 
Leh hükumetleri ile bir anlaşma 
esası hazırlamıştı. Fransa, sefer
berliğin sonu geldiği için silahla
rımn bir kısmını atan lngiltereye 
rağmen İngilterenin teşviki ile 
hareket eden Yunanistana karşı 
1 ürkiyeye para ve silih yardımı 

yapmak istiyordu. Bu anlaşmayı 
tevsik eden iiıli muahedeler. he-

men ertesi gün üç devlet arasın· 
da imzalanacaktı. Bu muabedeJe
rin bir icabı şu idi ki Almanya 
ile Lehistan arasında münazaalı 
bir vaziyette bulunan yukarı Si· 
Iezyada Fransız ve Leh kıtaları 
lngiliz askerlerine karşı silahla 
harekete geçeceklerdi. Bu hare· 
ketin muvaffak olmasa muhakkak
tı. Çünkü lngilizler., böyle bir 
milsademeye hazır değillerdi. Bu
nun neticesi, İngiliz imperatorlu .. 
ğunun şerefini iki paralık etmek 
olacaktı. 

Fransa, hu harek~te, kendisi
ne ebediyen bağlanmak istediği 
ve bu suretle bağlanacağı mu
hakkak olan Lehistan için atılı· 
yordu. Türkiye ise Fransa saye
sinde mükemmelen silahlanacağı 
içiıı şarkta, f ngiliz menfaatlerine 
karşı koyacaktı. Esasen üzerinde 
ihtilaf bulunan şark meselesi de 
bu suretle İngi!terenin aleyhine 
ve Frans nın lehine ' a ·Jilmiş 
olacak ve .ngilizler, her yerde, 
emri vakiler karşısında kala· 
caklardı. 

Yüzbaşı Reily bu malumatı 
edindikten sonra yapacağı işi ka· 
fasından geçirerek bir dakika 
düşündü. Elinde,. bir mektubun 
resmi duruyordu. Bu nıektup şu 
satırları ihtiva ediyordu: 

Aziz madam 

"P. grupile yaplağım müzake
relerin müsait bir netice hasıl et· 
tiği kanaatindeyim. Herşeye rağ
men zemiıı iyice hazırlanmıttır. 

Fakat meseleyi halletmek için 
sefir M. Y odkonun huzuruna 
ihtiyaç vardır. Zira buradaki 
resmi zevat salAhiyet aahibi de· 
ğildirler. İrıadımz üzere meb'us 
L. nin yardımı temin edilmiş ol
duğunu lbıu etmekten geri kal
madım. Çok müsait tesir etti. 
Mamafih B. ile tekrar konuşma
nızın çok faydalı olacağı fikrin
deyim. Bu zab, Leh faaliyeti 
hakkında bir miktar aydınlatma
yı belki mümkUn görürsünüz. 
lntibaıına göre mesele 150-200 bin 
frank hududunu •tmıyacaktır. 
~6 Haziraıı !!21 Sadık Lcndoniı 

Moro 

(ArkHı nrJ 

~ayfa 1 f 
=== 

Çok Şerefli Ve Namuskar 
Bir Feragat Hayatı 

Müfrit Bir Babalık Şefkatile Çamurlara 
Sürüldü, Perişan Oldu 

insan seneler· 
ce temiz ve ihat 

derecede namus· 
kAr bir bayat 
yaıasm; ıonra bir 
gUo, te1adüfUn 
fena bir oyunu 
karşısmda bUUin 
geçmiş hayatının 

ıeref ve şiih• 
retini feda etmek 
mecburi ye tinde 
kalsın; itiraf edil· 
melidir ki b~ 
herkesin taham· 
mUl edebileceği 

bir tecrübe delği· 
dir. 

Bugün, bir A· 
merikan yllksek 
hAkiminin başın· 
dan geçen acı 
vak'a, işte bu ne~ 
vi bir tali cil· 
vesidir. 

Con Harvord. 
şimali KaroJin Hakim Harvord ve kızı loPa 
eyaletinin temyiz mahkemesi re• 
isidir. Bütün hayatını, vicdanın
dan aldığı ilham dairesinde ve 
kanun çerçevesi iç.inde vatandaş· 
larına adalet tevzi etmekle ge• 
çirmiştir. Verdiği kararlarm hiç· 
birisinde bu his ve ilhamdan ay
rıldığına kani değildir. 

Hakim Harvo!"d'un genç bir 
kızı vardır: Lola. Con Harvord 
çocuğunu kendisi gibi yetiştirme
ye uğraşmış, onu da kendisi 
gibi temiz ve vicdanlı bir insan 
yapmaya çalışmış ve muvaffak 
olmuştur. Genç Lola tahsilini 
bitirdikten ve yüksek mektep 
diplomasını aldıktan sonra me· 
muriyet hayatma girmiştir. Bü· 
yük bir dairenin baş veznedarıdır. 

Birgün, her vakitki gibi da
ireye gelip yerine oturduğu 
zaman arkadaşlarmın arasında 
şöyle bir muhaverenin geçtiğine 
şahit olmuştur: 

.. - Eb, bugünkü kar da 100 
do)ar, ezizim, •.. şirketinin hisse 

senetleri müthiş çıkıyor. Bunda çok 
iş var. Ve gün geçtikçe bu nevi 
muhavereler genç kızın kulağın· 
dan kalbine inerek onda, tehli
kesiz ve kolay kazanç Umitlerini 
doğurmaya başlıyor. 

Birgün, herkesten gizli ve 
bir tanıdık vasıtasiyle borsada 
oynadığı bir oyun, ona 55 dolar 
kazandırmıştır. Yanakları penbe, 
göğsü helecan içinde evine ge
lirken vicdanım kemiren ıztıra· 
hm sesini dinliyor. Fakat mUte
akıp günlerin her defa bir par
ça daha artan karı önUnde, bu 
acs çabuk susuyor. Bu hal, 
böylece devam ediyor. 

Fena haber, birgün, yene 
aym arkadaşının delaletilc oyna· 
dığı bir borsa oyunu, ona blltlln 
kazançlarım kaybettirmekle kal· 
mıyor, ayrıca 4785 dolar borç· 
landırıyor. Genç Lola, bu parayı 
içinde binlerce dolar bulunan da· 
ire kaıaaından 6demiıtir. Fa-
kat ertesi gUn ıçm yapı· 
lacağı bildirilen teftit mua-
melesi, kolunu kanadını ktr1yor. 

Derhal evine koıuyor, g6zleri yaşlı 
biitün bu vak'ayı babasına anlatı· 
yor. ihtiyar hakim dehşet içinde-
dir. Ne yapacağını şaşırmışbr. 
Bir taraftan vazife ve kanunun 
emri, öbür taraftan babalık ve 
intani şafkat. O gece, bu baba 
kız için kabuslu bir ya~ayış ol· 
muştur. Nihayet, kan gayreti 
galebe etmiş, ihtiyar hakim, tec
rübeli bir sahtek!r gibi kızile 
beraber haşhaşa vererek vezne 
defterlerini tahrif, hesapları 
değiıtirmiştir. 

Fakat bu manevi feragat bir 
işe yaradı mı zannediyorsunuz! Ha-

yır. Ertesi sabah. sahtekarlık mey• 
dana çıkmış, baba kız mahkeme
ye verilmiş, çocuk iki, babası bir 
sene hapse mahkum olmuşlardır. 
Onları son defa hapiıhaneye gi
rerken serbe&t bir surette resme· 
den objektif, ayni zamanda ihti· 
yar bAkimin yüzllndeki acı çizgi
lerdeki manayı da teabit etmiye 
muvaffak olmuştur. Ne acı teceJ.. 
lidir bu f. 

lngiliz Bankasının 
Muhafazakarlığı 

inanır mısınız ki dünyanın en 
kuvvetli bankalarından biri · ve 
belki birincisi olan İngiliz Devlet 
Bankası, dl\nyanın en eski nizam 
ve kanunlarile idare edilen bir 
müessesedir. 

Bu hakikat, Bankamn bundan 
bir mUddet e11vel toplanan hisse
darları içtimaıoda ifşa edilmiş ve 
bugünkü hayatın icabı olarak 
bunları o değiştirilmesi iıtenilmiştir. 

Bu ifşaatı yapan, Banka Ko
miseri meşhur Montagll Norman
dır. lngiltere Bankasmı idare 
eden kanunlar tam 1732 sene
sinde yapılmıştır. Yani bundan 
tam 199 Sf!ne evvel. 

Bu kanunlara göre Bankanın 
günlük ihtiyacı haricindeki pa· 
ralar ilç kilit altında durmak la
umdır. Bu kilitlerin anahtarları 
da ayrı ayrı üç müdürde bulunmak· 
tadır. Halbuki bugün için Bankayı 
böyle bir usul ile idare etmek 
milmkiln değildir. Zira müdürler· 
den biri hasta olsa ve eldeki 
para haricinde kasalardan para 
çıkarmak lAzımgelse, bir hayli 
müşklilAt çekilmektedir. 

Yine Bankanın erkAnma ait 
maaşlar da 1892 senesinde tesbit 
edilmiş, o giinden bugüne kadar 
bunları~ı maaşına beş para zam 
vapılmamışbr. Komiser iki bin 
İngiliz, komiser muavini 1500 
İngiliz, mudürler de 500 zer ln
giliz lirası maa, almaktadırlar. 

Hissedarlar heyeti, bu maa, .. 
ların muayyen niıbet dairesinde 
yfücsetilmesi için 30 bin lngiliz 
liralık tahaisat kabul etmiştir. Bu 
sırada, zeki bir hissedar Banka 
Komiseri M. Montagüye şu suali 
sormuştur: 

11 
- Bir müddettenberi sık 

s•k Avrupaya seyyahat ettiğinizi 
görüyoruz. 

Bu seyahatlario masrafı nere
d~n çıkıyor? 

Komiser şu cevabı vermiştir: 
"- Banka namına seyahat 

edenlerin marsafmı banka verir . . 
Kendi keyfi için seyahate çıkanlar 
da bu masrafı ceplerinden öderler. 
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29 BİRİNCİ TEŞRİN 
Beynelmilel tasarruf günüdür. 

Bu 
•••••••••••••••• 

hafta bütün 
tasarruf 

medeni memleketlerde 
hesapları artar. 

........................ 
Türkigenin . bu savaşta geri kalmamasını 

istiyorsan, sen de kendine 

ZİRAAT BANKASINDA 
Bir Tasarruf hesabı açtır: 

.......................... 
Eğer bir tasarruf hesabın 

miktar daha para 
varsa, 
yatır 

ona bir 

Damlaya damlaya göl olur Ak akça, kara gün içindir 

bu güzel sözlerine layık vatandaşlar Atalarımızın 
olduğumuzu gösterelim. 

( Türkiye Ziraat Bankası) 
- • "' • • "' ' • - ,, • ,, "' "' • • "' • • y "' "' • ,... "' • "' •,... "' "' "' ,.. .., • • T .,T..,....,.........-... 
~··············~·······~······~··~~·····~· • INGILiZ PAZARI 

L.LASTNİCK 
!atanbul Eminönllndt- Köprü meydanında ı 3 

numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
lnsıiliz kumatlarından ayni zamanda hem pardesü, 
h~m muıamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet tık par<\eıü gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde; 

0 NIFORMA, ASKERi MEKTEPLi 
ve ıı;aitt' , kadın Te erkek, \'OCukl:ı r:ı mahsus toıJtan ve peraken d 

FABRiKA FiATINA SATIŞ 

umumiy.. i•tibaaı&lık Ye kunetliılik balltm:b 
faied n tHirl •arillen: 

FOSFATLI 

SARK MALT 
Hula~ası 

latanbul icra Rlyaeetlnden: 
Mukaddema: .'ııl t uı hamıuo ı ııda kii· 

ı,:uk Çorapcı ha. it i1alinde tuha fiyeci 
elyev ın ik awott-:" !ı.lıı ıııe~·lıu l l..ıultı.ı aıı 
A\3:r. ~l'zm i ve Malıd•ıuı ları türeka ı 
l :~ Hiva'i 9llreklsı bre nd i zfııııııeıinizd~ 
,ılı&cağı olaıı .ıoo lirırn ıu ıııaa ıııa a rıf 
talı il i zı ııı n ıncla 1staıı bııl ö i ıı ci İl'rll 
llll'tııtırlu~ırna "nku hııla rı ıııfirncaati 
ULNİııo ttıblig edılt ıı iidoıııo eıııriııo 
kar!Jl tara.fıntzd.rn 'ıı ki itiraz ı n r<'r'İ 
t<llf'hih• Avaz ?\ uıııi \C ınahllumlırı 

l"foııdİ llRllllll.l \ f'n İlı t.ırafındaıı merci 
m ,tı ık miır'H. ıt:ı lıiıı.v 11 ye' ıııi mii· 
rar 114 olan :.m- -1132 t.trilıiııdo !ııputı 
vıırııl o lilmeııi lıald.ı ıda tastir olun~n 
da\ •ti., e 'i .ınk&!lt zi r ine ıniilıat lri 
tara'ınıfan ya.ılın şerbto ik:uııeıg:\hı
ııızın rııeı:lıul buluııd11,;11 ın uh.ırror ol· 
ıu 1-;ıııa Lıi rıaon ye} ıu i ın ılmfıı..ı olara k 
tı.\•İ ı edilen 1 6-11 -9:~:! t:ı.rilı ino mUaa· 
dif '>•Uf:t.ınba gılntl ııaat oo dörtte ls-

Arıyorum, BulamıJoruml 

Evve lc·e Lapıwk ı kaıaoının ~ofucu k 
kı.r i yesin<le muki m ,-alde m Ane, bira.· 

derln i111 Rasim \ e Tur han. hem~irelcriııı 
Hafize ve Neri eııln Har bi u mumi es-
nasın da Adana tarafhrı n ıı g ittikler in i 
i tittiuı. \ alıııı lı ay:ıtt.a olup olmadı k· 

ta rını ve nn e dc oturduk l :ırıııı bilmi
yurn rıı . Ke nd iler ini ı?lirt!ııle r i n voya 
ıı.llrı sltıriııı lı"le ılerin udre ime bildir
ııll'lt r ııi r· e L • der'ıu. 

B l!t: Koıı alp.ı~a ınalıallcsiııd ı• 14 
No. lı hauo<le Karaca di mu hacir
ı.,riııd•·ıı iılgcr \li o,;lıı Kas ım 

t:ın lrnl icr•l iliraı ıııerciindo hazır lıu

luııın.uııı lazım g'<'lece,.( ve hazır lııı· 
11111111 ıılı~ııuz takdir tle ad<> nı i lı uzı r u· 
n ıııl.ı nııı rafaa icra Vt' tetkikat ifa 
olun a Lgı malumu nuz olmak uzere 
lleyfıyet ilaıı olunur. 

( 20 ıaat ) 
LUks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b ,.tlolerl Galata 
hafta erşem e rıhhmıodaa 

Saat tam 17 de hareketle dotrıa 

1ZM1 R 'e 
ye Pazar günleri lzmir' den saat 
14 1 rı da hareketle lıtanbul'a 
avdet eder. Tafıi1At için Galata, 
Gümriik karş11mda Site Fran· 
sez Han No. 12 yazıhanesine 

- müracaat. Tel. 4. 1041 

SonPoalaMatb-• 
Salalb1 : Ali Ekrem 
N...,ı,at MWlrl& HalU Udi 

Yeni mevrudat 
33 er kilo1uk 

MUhilt ıu çuvallarda 

Birinci nevi 

Polonya Devlet madenlerinin . 
en ıyı cıns 

SILEZY A 

ANTRASiT IKOK KÖMÜRÜ 
(Cross Hands) 1 (7200 kalori) 

TEMiNATLI TABTI 
N. DAVRANOF Galata, Merkez Rıhtım 

Han zemin ka1 
112- t3 

MİLLET 
gece 1932 - 1933 TUrklye Komlklerı MUeabakaaı B 

Aiti komik bir aahnede k•r•• k•rfıya U 
Komik n Hn'atklr Neıih Ye ae-rimli Komik 

FAHRi Bey Dumbullu ISMAIL Ef. 
Komik Komik 

AHMET Bey SfRET Bey 
komik ve san'atkar komik olacak? ... 

Beyoğlu Kaymakamlık ve Belediye şubesi hududu dahilindeki 
Belediye kanununun (15) inci maddeıinin ( 3) Uncü fıkruına tevfikan 
Belediyeden ruhsatname almak mecburiyetinde bulunan ve buea 
açık bulunan (kahvehane, k1raatbane çayhane, lokanta, birahaae, 
ga'lino, meyhane, sinema, tiyatro, bar, dansing ve emıali yerlerle 
han, otel, panıiyon, hamam, berber, peatacı, şekerci. maballebici. 
ıütçü, sucu, terbetçi, ayran ve emsali ıatanlar g ibi) umum yeyip 
içmesine, eğlenmesine, yatıp kalkmasına, taramp te1qizlenmesine, 
10ahıus yerler esbabının kanunun tarif eylediği ııbbt fenni, idari 
ve inzibati muayene ve tetkikata yapbnp icabeden ruhsatnameyi 
almak üzere Nisan ( 933) ayı sonunna kadar Beyoğlu Kaymakam-
1.k ve Belediye Şubesi Müdtirlüğüne ve nahiyelerine mllracaat ey• 
lemeleri lazımdır. Bu müddet bittikten sonra ruhsatname almamlf 
olanlar kahrıa haklarmda kanunul takibatta bulunulacaktır. 

. 1 * lstanbul belediyesinden: cra edilmekte olan kanalizasyon ame-
liyah dolayı sile 1 T eşriniaani 932 tarihinden itibaren Tahtakalede 
Paçacı. Bestekir, Basri, Deveoğlu yokutu ile Odunkapııı yokuıu 
sokaklarının biletimle vesaiti nakliyeye kapala bulunacağı ilin olunur. 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Halka Müjde 

Kışw yakla,tığına merak etuıoyi

ıı iı. Aldan madaıı istediğin iz 

ıııağaıadaıı 

Her nevi eşya 
ay vade ile 
ala bilirsiniz. 
Gazete ile 

Teshilat 
müeuesesine mGracaat edıtnlere 

~o 2 1/2 ten:ıilit yapılır. l.tan· 
bul Celil Bey Han, OrOEdi • Bak 

kar,ııında No. 33 
---- Telefoo: ~ ___ .. 

---• Haımin iz güç ise ---• 

yarılımı ıı ıza ha7.ırdı r. Kabızı izale 
eder. Haznı i diııeltir. Mide ve 

Laraak ları ağrı ıı temizler. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 

Mazon ismine dikkat ve 
ıs rarla MAZON isteyiniz. 

Memnun vo ınfıstefit olınıyatılarnı 

para ı iade edilir. 
Btiyük ıi şeııi lstanbulcb. 100 kurut 
De pos u : l t Baıık:ı !\ t ıak.~ ında 

1!:! No. 
MAZON ve BOTTON 

ECZA DEPOSU 

,_,,_, M 0 H i M ----. 
Ziraat mektebinden m.ezun n 

tecrlbe rörmüt bir efendiye ilatlJa, 
vardır. Galatada Pertembepuar 
ASLAN HAN altıncı kat No. 9 
müracaat edilıln. 

Beyoğlu'nda 

TOKAT L l'da 
Fiatlarda tenzilat 
intihap Uzere 3 kap yemek 

Meyvasile beraber 

TABLDOT 75 KURUS 
Hergün salon orkestrasİ _ ....... 

Be .. kta• SuJh Birinci Hukd• 
Dalreelnden: 

Diıııitri E{Q.:ıdiniıı Beıiktlltta Kiiçük 
Rostaıı okuğın dı& muameleci Tanaf111 

lıaıı csinde Va'il voledi Kostaııtin ı-J· 
uleyhiv& b:ı senet matlubu olan Oı,: y~• 
lfraıı ı n tAhsili ve ıııevztt hisscıi 9a\"1• 

117.erirıd~ 'aki hn ı·zin tasdiki bak kıııd• 
ik,uue cvJ.,ıl ği llavıuı ı ıı ınulı:tkl•ıneııiıt; 
de ııılldd ·ial<>yhin ika•ııetgahı ııı ç 11 

ıılrıw'iıııa ııH•lıııi ilılnl'll tehli,.,at icrıl~1 

l.ar,\q!ır olup miltldPi:ılP) hin ındolıt~ 
rıtz clef'i kanunisi tetkik edilıuek nı ·, , 
lagı ıııııddea uihiıı tabgiliııo v. b• _ 
men111111 t:ı~dikinı ' ıııa arat ui •, 
kcıııt'ııin ırıiıddoı aleyhe aıdıyyet 11 

kabili itirı&z ve tH ııyız o mat 
:.:.ı-eyl lll-:i39 tarib.ınde rıy•bt• 
ncildiğı ilAn oluaur. 


