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On Sekiz Türk Prensesi 
Evlenmek Ozere ••• 

izzet Paşanın Refikası Hindistana Gitti .• 
r ~ Londra, 2 t (Huıuıi) - Burada 
Ruı koloniıi tarahndan çıkanl
anakta olan P •} tniyo Novoıtl 
..aazetesi sen nushasanda eskf 01-

anlı hanedanını alAkadar eden 
rarip bir haber verdi. Bu habere 
kbık oımanh hanedanı (Dnrrtı

ıebvar) ~o (Nilllfer) Hanımları 

birer Hint Prensine tezviç ettikten 
•onra geriye kalan 18 hanım 

kızı da yine Hindiıtanda Hint 
Prensleri veya zenginleri ile ev• 

lendirmenin mllnasip olduğunu 
düşllomüş ve bu maksatla temasta 

bulunmak Ozere f zıet paıanın 
refikasını (Bom bay) a göndermiştir. 

-

izzet Ho\o Pa .. 
Yine ayna gazetenin verdiği 

habere göre Mecit efendinin oğlu 
Faruk efendi geçen ıenedenberl 

( Nia) ıehrinden ıaybubet et
miftir. 

• Hangi izzet Paşa . 
Rus gazetesinin ve .. diğl bu 

baoerin ne dereceye kadar doğru 
olduğunu keıtirmek ml\mkün 
değildir. Telgraha iımi geçen 
izzet paşaya gelince bu, muhak
kak izzet Holo paşa olacaktır. 
Bu takdirde iıe izzet Holo paşa
nın refikası hayli yaşla bir hanım 
olacağına göre Hindistan ıeya• 
batini ihtiyar etmesi garip görü-

nebilir. Mamafih hakikatin ya
kında anlatılacağı fl\phesizdir. 

Esnaf ArasındaMüsabaka Maki~e . 
Muafıgetı 

yapılması Kararlaşbrıldı iade Edilecek 
lstanbulda En Güzel Tatlıyı Kim Pişirir? 

la MilU iktisat Ye tasarruf haftası 
~~ ıene olduğu gibi bu ıene de 

bırıoci kiounun on birinde bql .. 
~•cak ve on sekizinci günllne ka-

ar devam edecek ve geçen se
nelerin haftasından daha parlak 
~ daha mükemmel olacakt r •• Bu 
~ustaki proğramı hazırlamak 

•re Fırka, Halle eYİ, Banka, A· b''• Kadınlar birliği, Maarif murab
b~alarıodan mürekkep kırk kişilik 
ilk ~eret teıekknl etmiftir. Heyet 

ıctioıaını ~ arşamba gOnD ya· 
::~lrtır. Milli iktisat ve Taıarruf 
rG ff'etinin fstanbul ıubesi mDdll
lq llıeyin Daniş Bey hafta bak-
11, b.dl • bir mubarririmize tunları 

Y •aaiftir: 
len -. .. Bu aeoeld haftada geçen 
"= ekderden daha etraflı bir 

ıekildo çalaıılac!kbr. Vitrin 
mnsabakasından başka. tatlıcı, 
paıtacı, lokantacı ve diğer bazı 
meslek erbabı için bir müsabaka 
tertip edilecektir. Bu müsabaka 
da yerli mallarından nznm incir, 
fındık ve saireyl kullanarak çe
ıitli putalar, yemekler, tatlılar 
yapalllara madalye verilecektir. 

Haftanın hergtınUnde gı>kten 
yerli mal hediyeleri dll.şecektir. 
Bu hediyeler arasında Kadıköy, 
lıtanbul ve Beyoğlu semtine dO
ıenlerio içinde Uç tane numara 
bulunacaktır. Bu numaraları havi 
olan hediyeleri alanlar; numara
larla da diğer kıymetli hediyeler 
alacaklardır. Aynca tatlıcılar, 
llzUmcüler, incircilere ait bir 
sergi yapmayı da dUtllnllyoruı." 

iki Namevcut Meselesi 

Müderrisi erimiz •• 
Falih Rıfkı Beyin iddiasına Karşı Muharririmize 

Mukabil Mütalealarını Söylüyorler 

nurn~~r~l inkilabında, Darü)filnu· kilip vazifesini yapıp yapmadığı· 
~ıfk B ı e. sa~'alkArlarımız, Falih nı anlamak için vak'alara bak-
kika~ eyırı ıddia ettiği gibi ha· rnak IAzımdır. Türk inkilAbını 
lc~ti ~n sessiz mi kaldılar? An- başarıp inkişaf ettirenler arasın-

ınıze d . d d "k Huk k un e evam ettı . da Dartilfilnuoumuzun yetiıtirdiği 
14.ad u Fakültesi müderrisle- birçok kimseler vardır. DarUlfO. 

:: -ievdet Ferit B. dedi ki : nuo, hukuk, ikbsat, siyaset saha-
ilrk DarWfllnuounuo in- ( Devamı 9 unou ıayfa.cla ) 

Ankara ( Hususi ) - T eıvikt 
Sanayi kanunundan istifade eden 
fabrikaların hariçten getirtecek· 
leri makinelerden gUmrllk alın
mamuı için kunotli bir cereyan 
Yardır. Makine g8mrllk maafiye· 
tinin tekrar ibduı çok muhte
mel aörDlmeidedir. 

' 

Rıhtım Şirrketin-
• 

den ikinci Sual 
Sorulacak 

Ankara ( Hususi ) - Rıhtım 
Şirketi anbarlarında zayi olan 
yirmi milyon liralık eşya hakkın
daki tahkikat evrakı inhisarlar 
ve Gümrükler Vekaletindedir. 
Üzerinde tetkikat yapılmaktadır. 
VekAlet lftzum gördüğü takdirde 
zayi olan eşyanın bir defa da 
gümrük ve şirket memurları ta
rafından tesbitini emredecektir. 

Sabıkalılar 
Birkaç Tanesi Başka 

Yerlere Gönderildi 
Polis MlldlirfUğU GaJata'b 

Arap Marmara Hasan, Arnavut 
Silleyman •• Galata'lı Acem 
Abbas gibi bazı mükerrer aab .. 
kahların lıtanbuldan başka yer
lere göoderilıneıine. karar ver mit 
ve bu karanm tatbık etmiftir. 

Hırsız Sobacı 
Erenköy'de HllınQ B.. isminde 

bir zatın evine soba kurmak 
için çağırılan ıobacı Çerkeıli 
Osman, bir çift iskarpini çalarak 
savuşurken yakalanmııtır. 

rr ~ 

Bir kaç Güne Kadar 
--

Son Posta'da 

ÇEPHE GERiSi 
Muharriri ı Barlıan Calılt 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Türk-Yunan Mücadelesi
nin Karanlık Bir Safhası 
Cemile Hanım, Tarabya'da Fransız 

Zabiti be Ne Arıyordu? 

Kısa 6lr IHıf-
ı 

langı~-1921d• 
19:?3e kadar o
lan aenelerde, 
Boğaziçi aahille
rile Yunanistan 
ve Anadolu' da 
geçen hldi1elerl 
gelecek neıille
rio tarih kitabı 

naııl kaydede
cektir? Bunu 6ğ
renmek cidden 

Yazanı. Berndorf 

merakla bir ıey- rarabya'da Tokattııan .... 
dir. Bu malOmatın ıu tekli al- yalmz Türklerle Yunanlılar yap-
ması ihtimali kuYvetlididir. mıt dejillerclir. 

1921-1922 TUrk-Yunan onlarla beraber aynl zamanda ba 
Mücadelesi muharebeye iki adam daha iftirak 

etmiftir. 
" 1921 de Türkiye ile Yuna· 

nistan ara mda devamlı bir mü· 
cadele başlamıştır. Başlangıçta 
Yunanlılar muvaffak olmuşlardır. 
Fakat neticede zaferi Türkler 
kazanmışlardır. Her iki devletin 
mücadele mevzuu Anadolu sahille· 
rinin hakimiyeti me elesi idi.,, 

Türkiye ile Yunanistan ara
aıoda geçen bu muharebe bir 
emri vakidir. Yunan askerlerinin 
de tiddetli ve kanlı mubuebele
re göğlls gerdikleri inkir kabul 
etmez bir hakikattır. Bütllo bun
lar doğrudur. Fakat daha umumi 
bir noktayı nazardan vaziyete 
bakılacak olursa muharebeyi 

• 

O zaman, bunların her ildll 
do T arabyadaki Tokatliyan ote
linde oturuyorlardı. Oda kapılan 
ayni koridorun Ozerine açılıyor, 
yolda ve otelin ıolunda biribirine 
rast geldikleri zaman gayet ..
mimi bir tekilde eellmlqıyor
lardı. 

Türkler Ye YuaanWar bera
ber milcadeleye İftirak edenler 
işte bu iki adamdır. 

Bunlardan biri miralay Blan 
dır ve Türklerle beraber daTaıım 
kazanmıthr, diğeri binbaşı Heydir. 
Yunanlılarla beraber kaybetmİf" 
tir. Birincisi Fransayı, ikincisi de 

( Devamı 8 inciaryfada ) 

Adapazarında 17 Yerin-
den Yaralanmış Bir Ceset 

Adapazarı (Hususi) - Burada tilyler ürpertici müthiş bir cina
yet işlenmiştir. Gece yarısı Karaağaç dibinde karanlık bir sokak 
içinde 17 yerinden feci surette yaralanmış bir ceset bulunmuştur. 
Tahkikat neticesinde vahşi bir surette öldürülen bu zavallının 
bakkal Fethi Efendi olduğu anlaş~lmışhr. Katil meçbuld8r. Yalınız 
Fethi Efendinin cesedinin yanı başında bir rovelver Ye bir kırık 
ıemsiye bulunmuştur. Mllddeiumumilik ve polis tahkikata ehemmi
yetle davam etmektedir. Zabıta bazı izler Uzerinde yllrDmektedir. 
Katilin buglhılerde yakalanmaaı mObtemeldir. 

1 Lokantada Neş'e Veren Havalar.. 1 

Garson - Maestro, gfirültnln bir hava çal, yemek bozuk eıkb. 
mlltterilerden biri kavıa ediyor öbllrleri duyma11n. 



iiaıkı~-.g 
Belediye Koopera-

tifinin Faydası 
.Belediye Lıir kooııeratif tesis etti. 
Bu hmmsta lıalkıcnıı diycr ki: 
Rifat B. (8:ırıyer lakelo ca<ltlcsi 25) 
- Belediye kooper<ılifinin mc• 

murlarma taks"tle ve çok ucuz odun 
k8m0r vcrmiye ba9ladıtını okudum. 
Dem esasen bu gibi müesseselerin 
çoğalmasına taraftar olduj'um iç·n 
bu ı, hoşuma gitti. Her memurun 
fÖyle böyle bir kışhk odun ve kö
mür içi ı ;:ıgari (50) liraya ihtiyacı 

vardır. Bir memur bir c-ylığında:ı 

bu parayı veremeı:. Veremediği için 
de perakende olarak v~ ,·md ~ki fia· 
tmın iki misline kışın almak m~cbu· 
riyetinde kalar. Bi\tçesi s::ırsıh~. bil· 
tü.1 hususi ve reımi müe.ueuier de 
böyle teıckküllerin bu ' unmaaı 1€.· 
sımdır. 

* Gani B. (Galata Pertem hopaıarı 87) 
- Liman İdaresi bir kooperatif 

yapma~. Memurları gıda ve yakacak 
maddelerini ucuz tedari!< ediyorlar
mı~. Şimdide Belediye böyle bir 
kooperatif kuruyurmu~. Bugünkü 
lkt'sadi fartlar ve zaruretler bam· 
başkadır. 8Jhrana karşı ferdi ve 
me ai galebe edemiyor. Her halde 
aöz: \'e para b "rliği l3z·mdır. Ben 
.şahsen belediyenin bu teşebbliaünü 
çnk hayırh bu!uvorum. 

* Osıwın B. (Sull: ııalımet Tic:ıreth:ı.· 

ne mah:ıllnsi 5) 
- Meınurlarıınıı. çok a:ı: pare. 

lıyorlar. Bu fedakar ve çalışkan 

sümreyi terfih etmek, hayat ~artlanıu 
ehvenl.!şHrınek hepim:zin borcudur. 
Belediye kurduğu koopera.ifle me
murları ıı eevind:rnı4tir. Bu kooperatif 
fikri yn\·a, yavaş helk fobakalarına 
da geçmelidir. 

• Nusrot B. (Kumkı.pı Nıtaııcilar) 

-- Bele<l:yeleri.ı hikmeti vücut· 
larmdtın biri:ıi cie bayatı pahahlaş .. 
tıran amillerle müct.deledir. Bele
diye memurlarına uc•ız odun ve 
k6mür verirl{en a} ;:ıl z m~nda da 
bilfiil pahalılıkla m~cad~la et•ni1 
oluyor. Demek ki iyi odunun çekiai
(320) kuru'r hemde ta.hitle satıla· 

biliyormu,. HalUuki bugün hariçte 
odunun çekiai 3EO - 400 kuruıtur. 

Eski Harf /erle 
lllezar Taşı Yasak 
Mı, Değil !Vli? 

BüyUlulere poiis komiserliği 
aon günlerde Sarıyer mezarlığına 

eski harflerle mezar taşı dikildi· 
gmı haber almı~ ve bu gibiler 
hakkında takibat yapmaya baş· 
lamıştır. 

Bunlardan Szrayerds oturan 
mUtekait Riza Beyt oğ!una eski 
harflerle mezar taşı diktiği için 
Yeniköy Sulh muhakemes!ne veril· 
miştir. Fakat Riza Bey Sarıyer 
Kaymakamlığına nıüracnt ederek 
yeni harflerin istimal edilmemesi 
hakkındnki kararın mezar taşla
rına şnavılu olmadığ·ını sbyJemiitir. 
Esasen Eyürte buna Lenzer mes· 

~~~---~m.m.iniiimamiiii~-....... .-....-----..---J 
· ızı 'toprak Soyguncuları 
Haylı Zamandır Aranılan Hırsız 

Çetes· Nihayet Yakalandı 
Son bir kaç lıafta zarfında K•zıltoprakta birçok 

bırsı:r.!ık hadiseleri olmuş. bazı -!vler meçhul hırsız• 
lar tarafından soyulm:ıştur. Zabıta ilk hırsızlık hi
disesindenberi tr!kip faa!iyetine giriştiği halde bu 
meçhul soyguncuları yak:ı!aya ınamı,tı. Fakat son 
giinlerde takip harekatı s1k!aştır.ldığ1 için h•rsız1arı 
meydan:ı çıkarmak mümldin olmuştur.. 

Tahkikat neticesinde hu hırsızl ... rın bir şebeka 
halinde tş gö1dükleri anlaşılmıştır. Azılı sabıkalılar· 
dan Kürt Hüseyin ile Muharrem isminde diğer bir 

sabıkalıdan mUrelrkep olan bu şebeke ıon günlerde 
Kızıltoprakta bakkal Sadeddin Efendinin dükkanını 
da soymuştur. Bu son soygunculuk azılı hıcsızlann 
meydana ç.karılmasını kolaylaşbrmışbr. Filhakika 
Kadıköy zabıtası bu son hadise Uzerine derhal 
faaliyete girişmiş, hırsızların izlerini kolayca elde 
ettikten sonra peşlerini hirakmamı~ ve üç saat 
içinde kenclilerini yakelamışhr. Şebekeye mensup 
baska şerir olup olmadığı da tahkik edilmektedir. 
Çalman mallardan bir ktsmı ele geçmiştir. 

500 Servi 1Su Yerine 
Belediye Boş Yerlere Ağaç Kan Aklfan 

Dik~ek istiyor lvlurfaza ı 
Belediye; lstanbulun simasına • 

bir hususiyet veren bazı tarihi Geçen sene Kt'.rban Bayra• 
me.zarlıklarla ~r.rayburnunda ve mmm dördüncü günü Beyoğlun• 

d da Mel1ık sineması sokağmının 
Topkapı sarayında hazine aire· içinde bir cinayet oldu. Zeki Bey 
sinin önündeki boşluklara servi isminde bir genç kam.:ılanarak 
dikmiye luır~r vermişt~r. Belediye ö1dürüldil. Dün sabah Ağır Ceza 
hunun için Evkafa müracaat ede· Mahkemesinde bu ciuayelİn mu• 
rek evkafın Y enibabçedeki fidan· 

luıkemesine başhındı. Suçlu mev· 
lığında ı 500 servi fidanı istemi7· kiinde Sait, Beşiktaşlı Murtaza, 
tir. Evkaf idaresi bu fidanları Osıoan ve Mazhar isminde dört 
Belediyeye meccanen ve:ecek kişi bulunuyordu. Dün sekizi 
ve yakfode fidanların diki mesine erkek ve ikisi kac!m olmak ilzere 
başlanacaktır. ( 10 ) Ş3hit dinlendi. Hadise ma• 

Olan Bir Varalı 
Şnkre iımhde ehliyetnnmealz 

bir şoför geçenlerde Jak isminde 
birisine çarpmış, :ıavalh adam 
ağar surette yaralanmıştı. Hadise 
üzerine hastaneye kaldmlan Jak 
kurtarılamam:ş, dün ölmüştiir. 
Şükrü hakkında takibat yapıl· 
maktadır. 

Antikalar 
Kıymetli Halılar Evkaf 

Müze 1ne Konacak 
lstnnbul Evkaf müdürlüğüne, 

eski Türk ve isiam müzesine 
konmak ü-ere birçok vilayetler· 
den turihi kıyrceti haiz antika 
halı!ar gönderıl.nektedir. Bn me· 
yanda Gebzedeki çoban Mustafa 
Paşa camiinden ve Kastamonhı"n 
muhtelif camilerinden birç'lk lıa· 
lılar gelmiştir. Evkaf idaresi bun· 
ları mfilebaısıs bir bey'ete mu· 
ayene ettirecelt ye ant!ka!:ğı an· 
laş lanları muzeye verec~ktir. 
Edirnedeki Muradiye carniinde de 
bazı antika halılar bu undt1ğu 
Evk.ıf idare!İııe bildiri im i~tir. 
======~-==;==== . 
ele!erden dolnyı Eyüp Sulh n'uft 

hakemesine veril~n[cr beraet et
mişler ve Temyiz muh;,kem e;;İ de 
bu beraet hükümlerir.i tn~dik 
etmiştir. 

hallinde kanlı ve üzerinde arap· 
ça ibareler yaz ı lı kocaman bir 
de saldırma b lunmuştur. Şahit· 
lerden Cevdet efendi hadiseyi 
ıöyle anlalb: " Biz Sait ve Mur· 
laza · ile beraber bir meyhanede 
içmiştik. Murtaza fazla sarhoştu. 
Bu yine nara atıyordu. Melek 
sinemasının içinde de 0 bana 
su yerine kan akıtan ve hasır 
alt ndan gülle çıkaran Beşiktnşlı 
Murtaza derler " diye iki defa 
bağırdı. Bu sırada arkadan voy• 
vo sesleri işidildi. Sonra bir 
kavga başladı. O s rada ben 
oradan kaçhm. Hadisenin geri· 
sini bilmiyorum. n 

Suçlulardan Sait ise saldırma .. 
nın kenaisine ait olduğunu söy• 
ledi ve dedi ki: .. Zeki Bey 
baua tabanca ile n'eş etmeye 
başladı. Ben de bıçağımı salla· 
d m. Fak at Zeki Beyi ben vur
madıın. n 

Muhakeme digd tahitlerin 
ceibi için başka birgüne bıra· 
kıldı. 

Oteberi Çalmış 
Galata'da oturan mavunacı 

Salih isminde bir sabıkah evvelki 
gün Unkapamnda çivici iskele
sinde Al.truet isminde b.rinin ma· 
vunasından öteberi ça!arken ya
kalanmıştır. 

Vapurcular Heyeti 
Dün Ankaradan Şehri· 

mize Geldi 
Bir müddet evvel lktısat Ve

kale!ile temas için Ankaraya gi· 
den vapurcular bey' eti dün şeb .. 
rimiı:e dönmüştür. Malumdur ki 
hiikumet, vapurculuğu devlet in· 
hisarına alan kanunu tadil etme· 
ğe karar vermiştir. Öğrendiğimi .. 
ze göre, yeni yapılacak kanuna 
milli vapurcuların üç ay içinde 
yarım milyon liralık sermaye ile 
bir tirket teşkil etmeleri şeklinde 
bir mecburiyet kcmacaktır. Bu şir• 
ket Karadeniz, Marmara ve Ak· 
deniz hatlarında yirmi vapur işle
tecektir. Aynca ileride yeni va• 
purlarla bu hatlar takviye edile
cektir. Şirket IUzum gördüğil 
takdirde Avrupa limanlarınada 
vapur işletecektir. Bu hususta 
hazırlanmakta olan· kanun IAyıhası 
birkaç glln sonra Millet Mecliıino 
verilmiş olacakbr. 

• 

Yine ihtikar 
Kesme Şeker Birdenbire 

70 Ktı.ruşa Fırladı 
Son zamanlarda şehrimiz piya· 

sasmda Avrupa mah ıeker azal· 
mıya yüz tutmuştur. Elde istok, 
bir müddettenberi ithalat yapal· 
machğı için haylı sufedilmiş ve 
azalmıştır. Bu sebeple şeker fiat
lan yeniden bir mikdar atmıştır. 
Bu tezayüt bugün için •andık 

başına beş liradır. Evvelce çift 
aandık Avrupa kesme teker!eri 
38 liraya qabldığJ halde son gün
lerde bu fiat 43 liraya kadar 
yiikselmiıtir. Bakkallarda ise fiat 
yükselme~i daha ziyadediı. 

Habtr aldığımıza göre bazı 
yerlerde mahalle hakkal!arı kP.a• 
me şekerin okkasmı 70 kuruşa 
kadar satmaktadu·:ar. 

Bu va:ı'iyet açıkça bir ihtikar 
olara'< telakki edilmektedir. 

= =--==-=====-======= ==========- • 

Günün Tarihi 

Mekteplerde 
Bu Sene Teftişler Çok 

Sıkı Olacak 
Ankara, 21 ( Huıuai ) -

Maarif Vekaleti Umumi Müfettir 
lerl aldıkları emir Clzerine liH Ye 
ortamektepleri tefti' etmek lbere 
memleket dahilinde •eyyahate çık• 
matlardır. Söylendia'ine 26re tarih, 
edebiyat ve türkçe deu eri daba 
•ıkı bir •ur ette teftiş edilece:< tir. 

Millet Mektepleri Çoğalıyor 
Şimdiye kadar fstaııbulda muhte

lif semtlerde 180 kadar Millet Mok• 
tebi dershanesi açılmıştır. icap ede,... 
se denhaneler 200 e çıkarılac3ktrr. 

Afyoncu!ar Birliği Açllda 
Şehrimizde Afyoncular Birli~j na• 

mile bir teşek!cnl vücude sıetiril
miştir. Tcoeltkülün Umumi Katipli• 
ğine Ni:ı:ametUn Ali Bey tayiıı edil• 
mittir. Birliğin dahil ve La-içte 
teşkilatı olacaktır. Bu teşkil.it afyan 
satıtlarını tanzim edecek, fiatlar1n 
dü9me1ine mıtni olacakbr. 

Afyon Ve Buğday 
Dün Anadolu' dan ıebrimize 

39 •agon buğdat gelmiş ve iyi 
mallar 7,30 kuruştan satılmıştır. 
Afyonlardan Malaty:ı ve Hacıköy 
malları bin, Karaman mallan 
dokuzyüz elli kuruştan muamele 
görmüştür. 

Kızıl Mücadelesi 
Sıhhat Müdiriyeti Müca• 

dele Evleri Açıyor 
Sıhhiye Müdüriyeti kızıl hastalıfl 

i.!e mücade~e etmek için Beyoğlu 
Uıküdart Kadıköyt Fatih, Emioönil 
Betiktaı, Sarıyer, Beykozda kınl 

iatuiyonları açacaktır. Şimdilik ha• 
zır:ıkJar yapılmaktadır. Hazırlıklu 
biter bitmez buralarda müracaat 
edenlere aşı tatbikine baı anao:akhr. 
Son olar•k haatahta tutulan çocuk· 
)ardan şimdiye kadar hiçbiri ölme• 
mi,tir. 

Çocuğunu Duşurmuş 
Fatma Hanım isminde bir 

kadım döverek çocuğunun dur 
mesine sebep olan Şükrtl isminde 
bir mavunacının karısı Şefika 
Hamının dün Ağır Cezada muha
kemesi yapılmıştır. Muhakeme, 
şahitlerin çağınlması için başka 
güne birakılmışhr. 

Bankayı Soyanlar 
Osmanla bankas nı garip bir 

şekilde soyan hırs.:ıların Sarı Ihsan 
ve yıldırım Şevkiden ibaret oldukları 

kuvvetle tahmin edilmektedir. Bu 
sabikahların şimdi Adana civarın· 
da bulundukları anlaşılmaktadır. 

Yakalanan 
Maznun 

Kadıköyündeki tllyler ürper
tici cinayetin faili o!mak ve Ar
navut Has~mı 6ldürmekle maznun 
olarak tevkif edi!en Laz Ottıııan 
cUrmünU itİi'af etmiştir. Lb Or 
man şeriki cGrmU olmadığına iddia 
etmektedir. Fakat zabıta aksi 
kanaattadır. Tahkikata devcıDl 
edilmektedir. 

J 1 
Pazar Ola Ha~an Beg Digor Ki: imli • 
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l 1 T e rinisani 

Hergü 
Miinderical;ızın çoklu
ğundan dercedilememiş
iir. 

..... . . 

Şe er Tahkikatı 
Edirne Ve Kastamonu 

eb'uslarının ifadelerine 
Lüzum Görüldü 

Ankara 20 (Husu 1) - Mülga 
teker inhisarı tarafından Şark 
._iliyetlerinin ihtiyacı için Ar-
"os Rus şirketinden alınan 
ekerden hasıl ol n 273193 

Ura zarardan dolayı Maliye mn
fettişleri tarafından yapılm kt 
ol n tahkikat sna ında o za· 
lbb n İnhisar idare Meclisinde 

ulunan Edirne Meb'usu Şakir 
t'e Ka tamonu Meb'usu Ha· 

n Fehmi Beylerin ifadelerinin 
alınmasına lllzum hAsıl olmuştur. 
link(}met keyfiyeti Meclise bir 
tezkere ile bildirmiştir. Teıker 

uhtelit Encümene hav le edil
IDlştir. 

isme Paşanın lrad 
Ettiği Mühim Nutuk 

Ankal'a 20 - Baıvekil ismet 
Pıt~a Ankara Hukuk Faktılteaindo 
lradettiği siyasi ve mUhim nutuk
ta ezcllmle demiştir ki: 

- Her Türkün vazifesi vatanı 
için kendi evi için olduğu kadar 
ç lışmalı:tır. lktısadl sabada istik· 
balirniz çok geniştir. Gelecek 
•enelerin vaıiyeti refah ve ku•vet 
~e yükselmektir. 

Geçen devirlerde geri kalmış 
()lrnaktan cümhuriyet neslinin vo 
cün1huriyet adamlarınm asla ıu
çu yoktur.Çektiğimiz sıkıntı para· 
değil, bilgi sıkmbsıdır. Bin y rım 
•darn, bir tam adam değildir. 

Dahili siyasetimize emin ola· 
l>ilir":ı Millet, millt benliğini bul· 
tnuşt~r. Harice karşı yalancı 
•iyasete istidadımız yoktur. Harp 
hayatımızı olduğu kadar sulh 
hıtyatımızı da göğsümüz kabar-
1111i olarak zikredebiliriz. 

Fırka Grupu 
Mühim İçtimalar 

Yapacaktır 
Ankarn 20 ( Hususi ) - Salı 

ıtlnünden itibaren Fırka grupu 
ltıUh· ırn içtimalara başlıyacaktır. 

Bunlarda hUkümet fırka aza· 
• tıın oracakları suallere cevaben 
tııalnnıat vermiye amade olduğu· 
nu bildirecek ve mUzakere açıla· 
Cftktır. 

Bu münasebetle hükumet 
:.~~Ya devlet işleri hakkmda laf· 
dı ~t Vermiş olacak, meb'uslar da 
tıı ırei intihabiyelerinde gördllkleri 
l eselelere dair izahat verecek 
trdir. 

Galata'da 
iki 8 .... - -

uyuk Mağaza Yandı 
Ke Galutdda Tünel caddesinde 
ıas~a! tti!1 Beyin kumaş mağa· 
be Uzerındeki terzihanede dUn 
~ Ce 
~lltınd Yk.ngı n çıkmış terzihane ile 
lp0 k at 1 mağaza ve yanındaki 
Yarı,~e 111 şekerleme mağazası 
deg l~~tır. Yangının sebebi malum 

1 ır, t lhkikat yapılmaktadır. 

İçki eyfi 
D· 

t ıvanvolundn Memurin lokan· 
sında . 

tını B. ışr~t etmekte olan Kfi· 
le k ar cndaşı Slileyman Bey• 
. avga t . 

fırıciye k d e mış, etraftan yeti• 
•İrıi atı n S ~r önündeki rakı şişe· 
Ylr

1111 
lıp ;,ıleynıan Beyin başanı 

ş r. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi a Saadetin Sırrı a 

1-Bazı erkekler, iyi b:ıktlm k iç1n 
n·lenirJer. Bunlar 1aadetlerlnin karıları• 
nın anne J'Crinc kaim olarak kendiıine 
evllt muamelul y pmas101 isterler. 
Bunu bul mazlaua betbabt olurlar 

2 - Bazı kııl r koc 1 rına bir 
hami, bir bab naıarile bak rJar. 

3 - Evi ndlğinh: ı man koc n ... 
11n ve y kannızın evlilik ha• 
yab hakkındaki idealini öar nlniz. 
Geçinmenin ve mesut olmanın an h-

Evin biricik çocuğa gibl yaşam k, 
D z etm k, Yel tım rıkhk yapmaktan 
zevk alırlar, Onun l~in ann olmak 
l•temeıler. 

tarını Jd tmft olununuı. 

~--------r.-.._ ...... .-ı ............. ~ ......... ..a .......... ..., .. ~ 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
Biga' da Garip Bir Hastalık Çıkb 

Biga ( Hususi ) - Burada ( Yakmaca ) denilen b stalığına tutulanlara kimso bakmamaktadır. Bu 
bir hastalık zuhur etmiştir. Birkaç aydanberi de- Hastalığın tedavi çarelerini doktorlarda bulama· 

Yam eden bu hastalık yUzUoden ölenler de vardır. mışlardır. Hastalığa tutulanlar şiddetli bir hararetle 
Hutalık 1ari olduğundan yanahlara yani yakmaca yanmaktadırlar. • 

Dünya Güzeli Eskişehir' de Kayseri'de 
Avrupada, Mısırda Propa

ganda Yapacak 
Bir Şeker Fabrikası 

Açılıyor 
. Eskişeh!r, (Hususi) - Eskiı.e: 

hırde de bır şeker fabrikası tesısı 
takarrDr etmiştir. F abrikamn tasisi 
bir gün me efesidir. Edirne Meb'· 
uıu Şakir Bey buraya gelerek 
bu hususta tetkikat yapmıştir. 

Belediye Azaları istifa 
Ettiler 

İzmir, 21 ( Hususi ) - Dilnya 
Güzeli Keriman Halis H. bugün 
Müzeyi ziyaret etti. Keriman H. 
Müzeden sonra incir depolarını 

2'ezmiştir. Kıraliçanm pederi 
kcndiıilo görUşen gazetecilere: 

- Avrupaya, Mısıra gidece· 
ğiz. Memleket için güıel propa· 
ganda zemini hazırlıyoruz. lzmırin 

güzel, kıymetli mahsulleri üıllm 
ve incirlerimizi ziyaretçilerimi· 
ze vermek suretile iyi bir reklam 
fırsata mevcuttur dedi. 

Kayseri, 21 (Husuıl) - Bele
diye Rei 1 ile Mecliı azaları ara
sında ihtilAI çıkmıştır.Bunun neti
cesi olarak 14 belediye meclisi 
azası viltiyetc istifalarını vermiş

lerdir. Diğer azalarm da iıtifa 
ettiği ve yeniden intihabat yapıl"' 
ma ı takarrUr ettiği aiSylenmek· 
tedir. 

- - --

Halk Fırkası Umumi Kitibi 
Beyanatt~ Bulundu 

AvrJpada tetkikat yapmakta olan Halk Fırkası 
Umumi Katibi Recep Bey dün şehrimize gelmiştir. 
Recep Bey keııdisile görüşen gazetecilere beya· 
natta bulunmuş ve demiştir ki: 

- Epey uzun süren bir Avrupa seyahatınden 
dönüyorum. 

Şimalde Norveç ve cenupta 1spanyadan başka 
Tuna ötesindeki Avrupa memleketleleriniu hemen 
hepsini dolaştım. Yata mektebindeki çocuklarımla 
görUşmek için hafta başına kadar burada kalacağım 
ve cuma akşamı Ankaraya hareket edeceğim. 

Seyahatteki görüş1erimin kısa bir hulasası ola· 
rak şu sözlerimi kaydedebilirsiniz. 

Herkesin bildiği gibi bütün dünya buhran 
hastalığından rahatasızdır. Her memleket bu salgı· 
nın kendine yapacağı zararları mümkün olduğu 
kadar azaltmak için hudutlara ve gümrüldere bir 
nevi iktısadi karantina koymuştur. 

Harici ticaret, tediye müvazeneleri, billçe açığı 
ve iş izlik dertlerinden iztırap çekmiyen }>Uyük 
küçük hiçbir devlet kalmamıştır. 

Birçok memleketler iç politika noktasından 
yerine göre sebep ve mahiyeti değişen karışıldıklar 
ve sıtma nöbetl~ri geçirmektedir. Mümkün olduğ~ 
kadar günü iyi geçirmek iç ve dış meseleler• 
iyi halletmek ve il riden emin olmak için memle· 

ket içinde milll bir birlik cephesi kurmanın ilk 
şart olduğu kana ti her yerde umumidir. 

Rejimleri, idari, şekilleri ve politika faaliyetleri 
başka başka olan butün memleketler vaziyetinin 
birden mütaleası insanı hakikaten bu hUkme sevke· 
diyor. Hergün bir eksiğin tamamlanması, herhangi 
vatan işinin daha iyi, daha doğru ve daha güzel 
yapılması için bilhas\!a vatandaşların karşılıklı sev
gilerini ve milll birlik duygularmı bozmamak 
şarlile münakaşalar yapmak elzem bir şeydir. 

Fakat bunun tatbik şeklini sonsuz bir ça• 
tışma ve dUşmanlık haline getiren memle-
ketlerde halk tabakaları biribirlerine lrnrşı 
hareket ediyorlar ve bu sürtüşme nihayet memle
lcetin mllsbet kuvvetlerini ifna ediyor. 

Seyahatten dönerken bu noktai nazardan ken
dimize bakıyorum: gezdiğim esnadaki umunıt gö
rüşlerimle memleketimizin vaziyeti hakkında bil
diklerimi karşı karşıya koyuyorum, milli gururum 
arhyor ve memıLeketimiz.irı istikbaline inanışım kuvvet· 
leniyor. Taze bir fidanı kısa zamanda bol gölge veren 
bir ağaç haline koymak imkansızdır. Başarılması ve 
hatta bazen başlanması zaman istiyen işler için 
bu düsturu unutmazsak memleketimizde yapılan 
ve yapılmak yoluna getirilen şeyler göğsümüzli 
emniyet ve ümitle doldurur. 

r 
Sözün 

Sayla 3 

ısası 

Bugün Mü Desenı 

Yarın Mı Desem? 

' 

** 
Geçen gün bir gazetede tubnf 

bir resim vardı. Beş altı katlı 
iki binanın ortasmdn tam mana· 
ile bir kat bile olmıyan dUkka· 

nımsı bir oeyi gösteriyordu. Bu 
resmi görllnce: 

- Şehri imarını ediyoruz? 
Yok a berbat mı? Diye duşu~ 
dom. Vakıa biribirine bakan ikl 
aparhman yan taraftan pençere 
kazanmak için ortalanndaki nrsayi 
müştereken alıyorlar, hemen kO. 
çUk bir şeyle kapabveriyorlar. 
Nitekim Lalelide. T kaimde hep 
b6yle ••• 

Biliyoroz, oehlr bayle hommab 
bir faaliyetle imar edilir, yani bir 
gtlnde beş on bina ynkselerek.. 
Fakat Belediye hiç olmaz a 
bllyllk caddelere olsun biraz 
ehemmiyet ver e, misafirlerimizi 
gnldilrecek feci manzar lara mani 
olıa... Kısa boylu bir daml 
gayet uzun bir adam yan y n 
giderken nekadar acaip Ye komik 
olur a bu apartamanlard öyle ... 

Şehrin manzarasını bir taraf.. 
tan nllzlll isabet etmiı gibi iğri 
bllğrU llstUnden salavatııı geçil
miyen Unkapanı köprUsU, bir 
taraft n boğazın en gtlzel yer-
lerini kömDr depolan, caddeleri
mizi biçimsiz inşaatı berb t eder-
ken daha hAIA biz lstanbulu ey· 
yah şehri yapmak iıtiyoruz. 

Hani hoc merhumun bir 
hikayesi vardır: Hoca bir glln 
evde ziyadesile meşgulmüı: 

- Çat, çat kapı vurulmuş, 
birde bakmış geveze komşuların
dan birİi içeri girmq: 

- Hocam demiş, bu gece bir 
rllya gördtlm unu bir t bir 
ediver. 

- Rüyayı gece yarısı mı de
sem, sabaha karşı mı? De em 
işte o zamanlarda olacak, gördüm. 
Karşıma bir kız çıktı, huri mi 
desem? Melek mi desem? Peri mi 
desem? 

Hocanın desemlerden içine 
fenalık gelerek yerinden ıçramıtz 

- Be adam dem iş Allah 
senin belanı verecek amma ••• 
BugUn mll desem? Yaran mı de

em, diye bağırmış. 
Onun gibi Belediyemize ors k: 

- Beyefendi lstanbul ne ı.a· 
man ndam olacak? .• Terkos ne 
zaman alınacak? Karakulak ne 
zaman yapılacak? 

Mohatabımız g6z0miln <Snüne 
geliyor: 

- Vallahi diyecek zaman 
meselesi, bugUn mil desem. bir 
sene onra mı desem? 

* Maamafih ben Belediyeyi ten• 
kit ederken, asıl kabahatın para• 
sızlıktn plansızlıkta olduğunu bil• 
miyor, değilim, fakat burasını 
Belediye Reisinin kulağına kadar 
götürmiye lüzum yoktur. 

Vali Muavini Adliyede 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 

Vali muavini Ali Riza Beyle 
Polis Mndürii Fehmi Bey dün 
Adliyeye gelerek Müddeiumumi 

"'\ Kenan Beyle görüşmele istemiş• 
lerdir. Kenan t3ey o sırada bir 
meselenin tahkiki için hariçte 
bulunduğundan Fehmi Bey mua• 
vinlerden Cemil Beyle görüş· 
mllştur. 

Bir gııxetedc okuduk: . pun nakli gibi bu fabıikanın da karndan acvkl 
"Çok zamnn değil, birkoç sene evvel, rumi bır ayrı bir mesele teşkil etmif. Ve otuz lnrk çift öküı 

dnire hrafındnn Maraşta bir fabrika kurulmasına arnbnsile iptidn bu zorluk halledilmiş iken bir müd. 
karar \erirmiş. Bir müdür tayin edilerek faorikanın 

1 det sonra yine yeni :ıorluld r çıkmış. Çünkü fabrika· 
mübayaası, nakli ve mabııll:ndc tes"si buna h~va c nın geçeceği yollardaki köprülerin çoğu bunun ağır· 
edilm . ş. Bu müdür de Almanyaya g:tm·ş, fabrıknyı lığına tahammül edememiş. Bundan dolayı adece bu 
-.:erinde görerek ve p zarlık ederek almış, getirmiş.. f 
" abriluyı gerirmek için beş altı tane yeni ltöprü 
Şüphesiz birçok paralar verilmiş.. 7 

"Fakat bundan sonra bir yığın zorluklar ortaya yapmak icap ctm·ş •. 
çıkmış: Bir kere fabrikayı vapurd n çıkarabilecek "Nihnyet bin ı.ahnıet ile fabrika Maraş varmış. 
kuvvette vinç bulunamamıt, parçaları 0 kadar aA-ır· Bin zorluk ile kurulmuş. Fakat bu defa da işletile· 
mış. Büyük zahmetler ıle bu :ıorluk bertaraf edilmiş, memlş 1 Çünkü fabrika hem cıki imlı. hem de mem· 
Trabzondan karaya çık rılmı,. Bu defa da karada leket ihtiyacına nisbetle üç mi 11 büyük ve o niabette 
~akil için vasıta bulunamamış. Fatih Sultan Mehmedin 

1 
masraflı olduğu için !lktıaaden lşletilmeaine imkiin 

btanbulu feth için Edirnedcn ll'etirdiği büyük lo· ı olmadığı anlaşılmıt I" 

/STER iNAN, /STER iNANMA! 

En Eski Kehribarcı Oldü 
!stnnbulun en eski kebribarcısı 

Ali baba vefat etmiştir. Ali baba 
tamam 75 sene kehrib re hk 
yapmıştı. 

Bir Çocuk Bulundu 
Fatihte Horhor medresesi 

karşısındaki arsada bir ay evvel 
doğmuş metruk bir erkek çocuğu 
bulunmuş, Darül5cezeye gönde-
rilmiştir. 



Memleket Manzaraları 

' 

Mardin de 
Tuhaf Bir 
Ziyaret Adeti 

Mardin (Husuıt)- Bazı adam• 
ların hurafeler ve efsaneler hak
kında garip itikatları ve bazan 
tuhaf itiyatları varr'ır. Bu:ı' ardan 
biri de Şeybham ziyaretidir. 

VilAyetimize dört uat mesa
fede Şeybhanı denilen bir yer 
Yardır. Burası eski bir türbedir. 
Eskiden buraya üç gOnltık yol 
yllrllyerek ziyarete ye adak ade
miye relen aaf diller bulunurdu. 
Tiirlü tllrlll arzu ve dile~ terinin 
tahakkukunu bu türbeden bekle
yip dururlar. Bilhassa bu ay 
siyaret ayıdır. Bu mevsimde zi
yaretler ve adaklar biribirini 
takibeder. Rivayete nazaran Şeyh 
laan denilen mlltev..ffa bu •J te
ceulm eder ve ziyarete relenle
rin adaklannı kabul edermit- Bu 
aiyaretı'bın eski ziyaret uaalll 
ele ıariptir: 

Kime halinde gelen k6yltıler 

kabrin etrafında çalı çwrpı ile 
atef yakarlar, daYUI aurna çalıp 
ı&bek atarak, kaçek oyanlan 
oyaıyarak merhum şeyhi eğlen· 

dirdikten aonra kurban veya 
horoz keserler, aonra da arkalannı 
d&nlp: 

- Vilo, Vilo diye haykırarak 
•e koıarak kaçarlar, bir daha da 
1ıelmezler, ancak bir sene sonra 
aiyarete gelirler. 

Son tenelerde Halkı Evlerinin 
ye mekteplerin irşaci hliktl
metin ikaz. \ =erine Iİyareı eden· 
ferin adedi çok azalmıştır. Bu 
gidişle birkaç aene aoara bu 
Adet tamamiJe ortadan kalkacak 
Ye bu civar halkı da bu babl 
ltikatlardao vazgeçecektir. 

Şehrimiz halki Ye bi bawa 
gençler, . timdi bu kabil ıeylerle 
mqgul olmaktansa, maddi hayat· 
la ağrafmağı mO.pet ilimlerle 
meıgul ohnajı daha ziyade ter'
cib ediyorl•r· ----

Mürefte'de 

·~ • 1 • tJ' 

- - - --
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Cebeliberekette Maarif 
Viliyette 3 Bin Talebe, 76 Mektep 

170 Muallim Var 
Cebeliber .. 

ket ( Hususi ) -
memleketimizin 
her köıeıiode 
olduğu gibi ıeb· 
rimizdede m..,. 
rife karşı duy~ 
lan cazibe gfin· 
den gtıne ziyade
lqi1or. VilAyet 
dahiU.cle aooo 
talebe 76 mek· 
tep Ye 170 mu
allim Yardır. A.,-
nca bir de ikmal 
namını tqıyan 

Bahçelerdeki İfe 
yaramıyan ağaç

lar keailip yerine 
portakal fidan
lan dikilmekte
dir. Bu sene zar
fında bin ber 
yl1&e yakın fidan 
dikilmiıtir. Bir
kaç •ne aoma 
ıehrimizclo yeti
ıen portakallar 
piyasada mlhim 

2000 talebeli 3 
derahaneli bir 

bir mefti tata
cak. ea nefia YO 

bl,ak portakal
lar iltihul ... 

...._, mektebi .... ~rl CDmllurııet llaıramında l t..&?-
eceınu-. 

mektep vardır ki bu mektep 
doğrudan doğruya Maarif VekA· 
Jetine merbuttur. MeYcuda fazla· 
olan bu mektebin birinci aınıfı 

iki fQbeye aynlmıftır. MUdavim· 
ferine orta tahail proğramı tatbik 
edilmektedir. Mektebin tahsisata 

Konya' da 

Mahaaebei haaasiye idaresine .,_. 
rilmektedir. Bu mektebi bitiren 
talebe imtihama Kaleli Ye mu
allim mekteplerine kabul edil
mektedir. 

Memleketimizde gln geçtikçe 
portakalc:bğa ka111 hevea artıyor, 

Merzifon' da 
Köylülere Tohumluk Buğ- Panayır Kuruldu Ve Peh-

day Tevzi Edilecektir. livan Güreıleri Yapıldı 

Konya, (Haauai} - Muhtaç 
çiftçilere tohumluk teftÜ için 

merkezden emir gelaıiftir. Köy· 
lerin muhtarlarına hemen r ·'ceze 
plmelsİ bildirilmİftir. • .nıyaç 
tespit edildikten sonra tevziata 
bqlanacaktar. Son yağmurları 

mllteakip çiftçi ekim itlerine dört 
elle aarılmıfbr. Reçberin çoğu 

hllkümetin clağltacağl tohumluğu 
beklemektedir. 

Samsun'da 

Memleketimizde gençlik faa
liyeti de mucibi memnuni1ettir. 
Memleket gençliğinin 1lcelme-
11ne çahpn valimiJ Ziya Beyia 

gayretile tehrimiıde Halk E.I, 
Dil ve Spor tubeleri tetekkDI 
etmif Ye faaliyete geçmiftir. 

İzmir' de 
600 Senelik Bir Küp 

Bulundu 

lsmir (H--1) - Burada Sallll 
Dede mearblı lstlnde yapıl
makta olan binamn altında bir 
kllp me7claaa çıkmq, bunun defiae 
olduiauu wmeden bua safdil
ler, kDplln bulunduğu yere bek
çiler koymaflardu'. 

Fakat Japlaa ihbar llzerine 
deffaeain bahnıcluğu yer kaıılmıt 
ve bir metre uzunluğmıda olan 
800 MDelik bot bir kip meyda· 
na çıkmıftır. 

Simav' da 
Kurtuluş Bayramı Teza- Faydab Yağmurlar Çiftçiyi 

hür atla Tes'it Edildi Sevindirdi 

Spor Ve Musiki Hareket
leri Kuvvetlidir 

MUrefte (Hususi) - 17 Tet
rinsani MUreftenin kartulUf bay· 
ramı candan tezabftratla parlak 
bir surette tes'it olunmuştur. 

Bu azız ve kıymetli güniln fC
refine biltlln kasaba bayraklula 
don•blmıı mllteaddit mahallere 
taklar kurularak her taraf ye.pı. 

liklerle at!llenmiıtir. Saat onda 
bütün MOrefteliler mektep tal .. 

Samsun ( P.wnul) - Uzun 
ıllren bir kuraklık devresinden 
IOlll'a nihayet devamlı yağmurlar 
bqladı. Bilbaaa ıeriyat meniml 
olan bag&nlerde bir haftadanberi 
zaman zaman devam eden yağ· 
mar çiftçiain yüztınl glldDrmllt
tlr. Her t•rafta çift •ftrftlmiye 
baflamııtır. Bu nretle gtbl&lc 
zeriyat tam vaktinde yapılmıt 
olacakbr. Havalar serinlemiftir. 
Yağmurlar devam etmektedir. 

Kala,a. HD•wtn pellllvan 
Merzifon, (Husul)- Bu Hile 

burada kurulan pana~ Tayyare 
Cemi1eti idare etti. Panayır iç 
gtın devam etti. Kay Ye lcaaaba
lardaa gelen mab1Ullln aatqları 
yapıldı. Burada panayırlar muh· 

Sima• ( Huaal ) - Sima•da 
içtimai bayat hergla bir parça 
daha ileri yuiyette g6r0lmekte
dir. Sporculanmız ve musiki te
ıekknJD yapan gençlerimiz bbylk 
muyaffakiyetlerle çabfmaktadır
lar. Musiki tqekldlllerinio kav• 
vetleameai için Ortamektep ma
liki muallimi Necati Beyin de bll
ytlk himmet ve gayretleri 1epket
mektedir. 

Zarif 
Adam 
Kime Derler? 

Size zaraf~tten anladığmıız 
manaJI anlatmak için, bunu mad
di ıeylerde zarif bulduğumuz 
noktalardan misaller almak mec
buriyetindeyim. 

iki l'eaim farzediniz, birini 
bir çocuk, diğerini btıyük bir 
reuam yapm11tır. iki heykel 
tuanur ediniz, birini bir mek
tepli, atekini meşhur heykeltraı 
Rodia ricude getirmiştir. 

Yahut bir kiSylibılln yaptığı 
bir zeynet halkaaile, bir mücev
hercinin İflediği bir yllztıjl dO
tllnllnOz. 

Ba eşyanın bir kısmı boıumu
za gl:ler, g6ztımlz0 zevk verir, 

onları muhafaza etmek isteriz. Bun
lara aahip olmaJI en bllynk zevk 
AJU'IL Parua olup ta bunlara 
alabilenleri bahtiyar addederiz. 

Halbuki diier et)•a bize ka-
ba 8'rlalr, onlara biç bir kır 
met YenMyiL Ba iki cina 91yayı 
biribirinden ayırt eden nedir? 
Neden biri bize zeyk veriyor; 
Mekine karşıda llkayt kalabilj. 
yona.? 

Banun eeYabım muhtelif ıe
ldllenle Yerebiliriz. 

Diyebiliriz ki, farua, biri bir 
dahanın eseridir, &teki bir ace
lllİDİD itidir. 

Fakat bu fark Taziyeti izahı 
kMi değildir, çok kimseler ayni 
'fUltalara, ayni lletlere maliktir
ler. Fakat ne Radiv kadar hey
kel yapmıya, nede Betboven gibi 
muaiki eseri yaratmaja muktedir
ler. y ahm daha bu İfİ alrmiy• 
klfi değildir. 

Siz bir dahi olabillniniz, fa• 
kat &ıllnlbo khan piyanoy• 
ot.ap derhal BenhoYea ayar.oda 
bir eaer 7aratamaZ11D1Z. 

Demek ki eterin tlzelliğini 
teminde dahadaıı batk• birteJ 
değildir. O da utalıkbr. Dabt, 
aletini maharetle kullanan adalD"' 
dar. O aaam toprağa can Yerir. 
Yeni bir Alim yarabr. 

Uatabj1n ve dahanm arkasın .. 
da MDeler dren bir ruhi terbiye 
vardll'. lradaile hıralaimı lldür
mlfttlr, mana11:z armlanm bor 
mqtur. Kendisine bir iatikamet 
çizmiftir. 

DeYamlı ve muntazam çalaşr 
m1yaa dahi tek tok eaer 7aratr 
bilir, fakat dahaaile mlltenasip 
neticeler elde edemez. 

itte hir adama zarif dediği
miz zaman anladıtımaz, bir ~ 
yazomnda, bir cami kapıaınc:ı.. 
bir blyllk tabloda, bir güzel 
mmild parçuanda g6rdağümll 
ve aezclijimiz incelik gibidir. 

Her ikisi de uzun •• Hnlld beleri alay halinde bllkiimet da· 
iresi önünde lopla•mltlar ve me
rasime batlanmqur. Söylenen 
autuklaı tiddetle alkatialUDlf bG

tiln Müref teJi!er diifmaa zul6m 
ve euretindan tahlil olaaduju 

Soma'da 
. - -

telif eğlencelere ve pehlivan 
peflerine de yeaile olur. Paaa· 
yma birinci Ye ikinci ılnll muh
telif 7erlerinden gelen pebllvaa
lar peşler yapblar. Ba bavall
Dİll en methur pebhaaı olaa 
Kolayb HU.eyin pehlivan bu 
ıene de batpehhan oldu. 

Dursunbeyli' de 
. bir çalatmanm ueridir. 

Nakı -:= 

bu mes'ut gtınll kalplerden dotan 
bir sevinç ve neı'e içinde geçir-
miılerdir. Gece fener alaylan 
tertip olunmuttur. 

TaJit BelıçP-t 

Dörtyol'daki Porta~al 
Mütehassısı 

Adana (Hususi) - Dörtyolda
ld porta1<allarm b:1&talık ve diküı. 
meaini tetkik etmek llzere Dlrl· 
1ol'a giden mütehasa • Her Şu
- • - •P. Haydar Bey diia tehri

, ... ~ '•rdir. 

Bu Sene Zeytin Mahsulü 
Çok Boidur 

Soma ( Huuai ) - Bu •ene 
zeytin mahıulft çok bereketlidir. 
K61lller yı.kmda yeni zeytilk 
mabmllnll iatibsale bqJayacaklar
dw. Zeriyat faaliyeti de devam 
etmektedir. Kq hazarlıldan bat" 
lamıfbr. Bir merkep yl\kll kömilr 
(50) kanqa .. talmaktadır. 

Bekçiler yeni bir lqkillta tlbi 
tutulmuılar ve hepsi bir örnek 
elbise giymiye bqlamıtlardır. 

Adanada Pa.nuk Fiatleri 
Adana (Hususi) - Son ıcm. 

lerdeki pamuk fiatları töyledir: 
iane pamuğu okka11ı 50, kapı 
balı .tC) ve parlak cins 37 kurut
tur. 

Torbalı'da 

Bir K,çakçı Yakalandı 
Torbalı, (Huml) - Buna'h 

HO.eyin oğlu Nari isminde bir 
kaçakçı Ozeriade 13850 kaçk 
sigara klifıch ile beraber Ahmetli 
kayU dağlarında 1akalanm11 Ye 
lzmire tevkedilmiftir. 

Adana' da Et Kaçallçllan 
Adana (Huaasl) - Mezballa 

laarici et utan n etiket.is p ... 
brma .. tan on bir et kaçakçıa 
yakalanmııbr. 

Bir Kasabın Evinde Kaçak 
Rakı Eulundu 

Dununbeyli (Hutu•I) - Boz
yukuı mahallesinde oturan kasap 
Mehmet Efendinin ewi zabıtaca 
taharri edilmif, mDhim miktarda 
kaçek ttltla, kaçak •kı ve ralu 
imaline mahaaa alit Ye edevat 
ile iptidai mevat zuhur etmiftir. 
Mehmet Ef. Babkesir lhtiua 
malikemeaine menedilmiştir. 

Torbab'da Bir Cerh 
Torbalı, ( Huaual) - Torbalı 

kaya Sadullah Bey çift&tinde ço
ban Mehmet ile diğer çoban 
Mustafa aralllDda lrayta çwlımıı 
Mehmet, Mmtafa11 bqandan ap 
ıurette yaralalDlfbr. Carib yab
lullUfbr. 

Adana' da 
13 Kumarb;z Yakalan& 

Ve Adliye'ye Verildi 

Adana (Hu•usl) - ~elld 
gln webrimizde 13 kumarcı ya~r 
lanarak Adliye'ye verilmiflerdıt· 

Mersinde Romanyall Muhacirlel' 
ki Menin, (Huıual) - Evvel 

gtm wehrimize Romanya pazarcds 
kariyeai muhacirlerinden 28 -!':.. 
ıelmittir. Bunlar rençber •• Çil.,... 

oldaldarıadaa Eluiz Vi1'yetİ dr 
biline 1erleıtirilecektir 



Siyaset Alemi BABİCI ( Gönül işleri l 
Fransa Ve Mütte- . r .. Kocam 
fik~eri Arasında M. Heriyo'ya Suikast Yapıldı Fazla 
Sogukluk Hiddetli 

Altı 1enedenberl Leh Hariciye 
itlerini idare eden M. Zaleıkl, bua• 
daa bir müddet eYvel iatifaıını yerdL 
Yerini, maaY.Dl Mirala1 Bele alda. 
lat fanamenln malOm olan kıam1, ba 
çeld.itl 11bhl .abeplere atfediyor. 

Başvekilin Yolunda Bir Bomba Patladı 
Fakat içinde bir cümle Yar ki ılae 
batmaktan kaçmıyon 

Heriyo'ya ~ir Şey Olmadı 
Parll, 20- Bratanya'nın Fran- lngills Veliahdı 

Mir al•J Bekin ıİJaıl meselelerde 
daha tabal h•reket etmek iıtemeıl 
•OmleıL. 

•'ya ilhakının 400 &ncil aenel Prenı dG GaJ ş· maıt l*~~'·i1i'trti8·~}~:&f#l.t'"1Y 
d vri i •- b til B kil lrlanda 'da tl l ı ı er 

Umumiyetle alyaıl latifalann aehep• 
e J~ muuue e • aıv~ • hükllmed Par 1 a• 

M. Herıyo Naat tebrine gıdi-
lerl~lçbir aamıa hakiki ıarette ortaya 
ablmlf dejlldlr. Bu itıbarla Leh Ha• 
rlciye Nazınnın çeklllıl için 181ter• 
ditl sebebi de ciddi Ye hald~ı ıibl 
tolikld etmek mOmldla detilclir. 811• 
•an eaaı manan ıudar ı 

Leh hüklınetı, Sow1et Raıı:a O. 
bit' a:feml tecaYh miaakı aktetmlftlr. 
Bu arada Rotnn •&k6metl de b87le 
a111alc için Ruaya Ue mlzakerede 
balanuyorda. Fakat Romanya ile 
lluıya araaıncla llatillfla bir yazlyet~• 
bulunan bir Beı,.rabp meaeleai ol• 
clatu gibi Lehlıtu lıe Roman7a ara
••~da da müdafaa euı1aa mlıtealt 
bir askeri ıtt,falc Yardır. 

Rusya, harp ıona karp .. la&ında 
Romanya tarafından ltpl edilm.f 
• 'an Beıarabyanıa bur,lakA Yaıiye
tinl baımıyor. Romanya lıe, bu mi• 
ıak iç'n bu tanımaJI ıart lroıuyor. 
Leb barİcİJ• nazırı M. Zaleski, Ro
lnanya ile Lehlatanıa aralarındaki 
lttıfakı nazara dikkate alarak imza• 
1 nan Rua • Leh mlqkının ta•dikinl 
ltuı • Romen mGHkerelvin:n neti
eea ne ta ile edecet"nl vadetml1tt. 
'reblikeyi Almany&da g5ren ve Ru .. 
Ja ile lyi ıeı;inmek iatiyen Leh har• 
• 1e nazıra Mueıal Pi1aud•ki barlcl-
1• nazara ımı Yerd ti ıSzü kale almak 
letemerl i, oaun arzasaaa ratmen Mil-
let Mec'iıine taetlik elt rdı. Bu ha· 
teket, ayni zamanda Romanyayı hl· 
lhay., eden Fr:ınıaya karşı da garip 
bir vaziyet a .mak demektL Şekil ne 
oluraa o!ıun, timdi bu iş bir emri 
•aktd'r H Leb'ileria hareketine gil
tenenRomealcr, ıu ihtarı yapıyorları 

B zim bqımıada Beurabya varaa 
atzin başınızda da Daııçit koridoru 
•ardır. DOnkO mGttefilJer •~aba ya• 
tının dOtmanlan mı oluyorlar, det
tlrtiı? - SQreyya ----Arner;ka'da Aibn Mikyası 

NeyYork 20 - Margoa ban
'-8 erkAaıaclaa bir zat llylecliti 
lair nutukta, 1eni Demokrat lda• 
teainin altın mikya11nı tamamile 
laauahafaza etmek niyetinde oldu
hau a61lemiftir. 

ls,ınıa'da Buyuk Bir Dava 
Madril, 20 - Prlmo de Ri .. 

t-. tarafmdaa 1apdmtf olan 
~~bei hDkG:netl ihzar YeJ& buna 
"lllrak etmif olu sevaba da ... 
.... aalı gDaO bqlanacakbr. 

Muso:ini'nin Sayahatl 
Botanya, 20 - M. Musolininin 

hlcında buraya geleceği haberi 
~uniyetle karıılanmııbr. 

yorda. 
Sabahleyin •at beşte En grand

dr Lunr kasabaıı civannda bir 
bomba infillk elmİf ve tirt:tn hat
tının tahrip edildiği görilmllftiir. 
M. Heriyo'ya hamil olan tren 
aaat bet buçukta buradan geç• 
cekti. Bunun llzeriae tren clardu
ralmUft yol tamir edilmif, ve Bq
Yekilia treni dokuz bu~ta yo
luna devam etmiştir. 

lık tahkikat neticesinde, ba 
IUİkalhn M. Heriyo aleyhine ya
pıldığa Rnlapl1D1ftır. Nafia Naz n 
orada p.l1faD ameleler arasında 
tahkikat yapmııtır. M. Heri
yo'ya kurtulduğundan dolayı 

her taraftan tebrik te1graflan 
g etmektedir. Zabıta tahkikata 
devam etmektedir. 
Fnn•a'd• Çalı .. n &lzll 'retldlAI 

Paris, 20 - Suikast etrafında 
tahkikata devam edilmektedir. 
Gazeteler, KomOnist tabrikAtile 
meşgul olan ve gizli ıurette faa
liyette bulunan tehlikeli bir teş
kilattan bahs1?tmektedir. Vakıt 
vakat dağıtılan beyannameler de 
bu pıkilitın m :vcudiye.tini gös• 
termekteclir. 

Gazeteler, bu mlkut dola
JISİle, geçenler Ren abideliae 
karp yapılan auikaatla mazn1111 

olan 8 Beritanyalı muhtariyetçiniD 
tevkirllli babrlatmaktadarlar 

lspanya'mn Açıkgöz Bir 
Belediye Rejsi 

Madrit, 20 - Yeni Amerika 
ReiaicDmhura M. Ronelt mart •JID• kadar •atedD UdlmU bir 
yerde iatlrabat etmek al1etinde
clir. 8a itibarla Malaga ISelediye 
Relll Ronelt1 hirbç laafta için 
harap da•et etmek niyetindedir. 
Belecli1• R.W, Reiaiclhnhurn 
ikametladea istifade edecek ft 

lapanyol praplar.ma Amerikaya 
ihraca meaelelİDI gküfecektir • 
Malim olduja •eçhile Rczvelt'ia 
intihabından ıonra Amerikadaki 
içki memaulyetl kanunu tadil 
edilecek Ye hafif alkollü içkilerin 
ıataıına mlluade edilecektir. 

mentosunun kCf lt 
resminde buln malt 
fiıerı Belfosı teh
rine gitmlıtl. 1rlan• 
da cSinfayıı• ıe,. 

kfl!tına mesup olan 
lbtilalcıler, Prenı 
dö Gal aleyhine 
numayiıter tertip 
etmek istediler taı

kat potta mani ol
du. Şüpheli kimse
ler tarasıut ..ıtına 

alındı batta bazı· 
1 arı da 'dareten 
te"rklf edild ler. lb· 
t'laleıbr Dül•lin-Be• 
lfos timendif~r ha ta 
üzerinde 20 ınotre 
kkd lr ray sök mu,. 
Jer ve telyraf dire. 
ği ıe fÖY ' bir levha 
ıtsmıılardır: «BUtün 
lrlanda, İrlanda'• ı· 
!arındır. 1ngilterantıa 
hiç bir MUmessili
nin r:ıcmleketimi• 
de iti yoktur. • Preu DO 881 

.mentoyu kOtat etmfıtir ve hiç bir h&dio ~kmamııtır. Rpens dö Gal Pı - - -

Amerikanın Alacaklan 
Amerika Bir Nota Neşrederek Alaca

ğını Israrla İstiyor 
Londn 20 - Sandey Ekspres 

gazetesi, ullliiyettar bir memba-
dan alcLilDI eılJlediği bir habere 
gire Amerika, Lİgilterenin mora
toryoma'ndll tahdidi talebini red
dedecektir. Ba pzeteye glN, 
Amerika tedi1atta balamillnua 
hu1111mada 11rar edecelr olarsa 
Lozan Konferanaının yeaiden 
toplu .... muhtemeldir. Batak· 
clircle tiorçha devletler, V qinp• 
Htlktmeti neadiade mlftenk 
bir tqebblllt• balunacaldarclll'. 
Ayni paetenia verdiği mal6mata 
gire, Ameribmn borçlar me1e
leainia mllakereainden istinkaf 
etmeli mlllllkünclür, Amerikanın 
ç'1"f81Dba ••J• perıembe g6nll 
bir nota. aeşrctmui de muhte-
meldir. 
Barçı .. ın VerJlm•ı Clhend• 
lıUyUk ..... er. Yapacakmı, 

Londra, 20 - Borçlara ait 

vadenin 15 kAnanaenelcle blt
mui dola,..ıle bedbiaane mllta
lealarda bulunulmaktadır. Lon
dranın mObim bankalarının bir 
çoğunda idare meclili azua olan 
M. Brand dikkate pyaa bir fikir 
ortaya atmııbr. Buna ılre. ln
,Utereain Amerika7a olan hor
cuna vermesi için ilam ola 
para hazırdır. Fakat ba para 
verildiii •• b&tçedea aynlchia 
takdirde banma akillerl cihanda 
fena halde lüueclilecektlr. O 
zamu lngili& lir.. 1eaidea •• 
mllhim IUl'ette dB.-.Jctlr. Banan 

çaresi de defJaaJ• ppmaktaa iba
ret kalacakbr. M. Bıand, batla 
beynelmilel kredi hareketleri Jpa 
bir merked kontrol ıapılmamu 
ve bunun nakit .ı,aaetlai ta1ia 
edecek bir idareai baluamasmı 
istiyecektir. 

llFRlKA NUMARASI 134:5=a555a5555j Faka~ dediğim iİbi, Kum
adaaı'ndaa direkleri Ye tahtalan 
aıırmak h ra.ılık addolanmuyordu. 
içimizden hiçbiri bundan kork· 
muyorda. Sis bunun için hususi 
bir bile bulmUfluk ki itimizi l:ıir 
hayli kolayiqt rmıftL 

rurlarda. Hepimizin ucu çe.elli 
bir ipi Yarda ki, baaaala talata .. 
direkleri, buzun we ~ lae
rinden. uhlle alriiklerclik. Bek
çiler bizi eberlya farketmezlerdL 
Göneler blle 1ekalam1ya maval· 
fak olamazlaftla. Ylklerimili utar 
ye aldatuıu ~aJc alta mlsavi 
parça1a aJlftl'dak. Kazanamaz bi
tin p kanumaıı doyurmu1a 
irili geliyordu. 

ÇOC:UKLUiVM 
.......... l!tlllll •• 11 .............. ,.. ..... 

Ee=:=:=:=:==:=::S Tlrkpp Çewlnaı 11-J/• 
Paaar glbıll dostça bit arada Bir defumda Çarka kat'i ola-
~· b61Dkler kahramanLk- ralcl •Ben lunishk yapmam! " 
........ anlat rlar Ye kDçllkler dU.. demifti • Annem bana laaaaı me-

"'• ltrenlrlerdL nettil.,. Chabi: .. ben de korku-
~&.barda, aerginlD açılmasan- yoruml. dedL 
~\'Tel hava 11cak oluna ao- Koıtromo aaa lunalara karp 
-. r aarhot ifçiler, arabac lar derin bir nefreti Yardı. O daima; 
~ha baık• •melelerle dolup " bar11zl. kelimesini kendine mah-
ı...._. •rd1. Çocuklarda onlana cep- ıua bir tekilde tellffuz ederclL 

1 bofaitll'larch. Çcculdann sarhoşlara dotra 
tllııe "-~ıı marangorlardaa terit yaklaıbklannı görünce onlan ko-
e-.;~•riııi, kira arabacalanadaa valar ve eter birini ele geçirmiye 
tal., 11 •nabtarlannı, yol araba• muvaffak olursa adamakıllı dö-
~ıad lll dinğil çirilerini ve de- ğerdi. Bu bByDk gazla aomurtkan 
~ eliai çalarlar. Fakat bizim çocuk, b&1Dklerle oyan oyouyoa-

ht~nya bu aoypnculuktan du. Viyahir'ln h r1ızlaf!D 'iiiWi 
Ulak tutuorcla. olduh kanaatiad• idi. 

Ak.tam& dcjru, he a kararmca, 
fena havalarda daha erken, v l· 
yahir ile Y alj Kamadası 'nın kar
tııındaki koydan, ıslak ve ıitkia 
buzların Dıerinden, n6betçilerın 
nazarı dikkatini celbetmek için 
ellerini, kollarını aallıyarak yürür
lerdL Bis de dardii4lllz, teker 
teker ye mimkil olduğu kadar 
görOnmemiye çalışarak Ada'ya 
geçmi1e uğraşırdık. Bekçiler on
ların Qzerioe giderken biz, daha 
evvel kararlatbrclığ ıouz kümenin 
ya1U11da toplanır, istediğimizi se• 
çer ve aabilo stlrüklerdik. 

Bu arahk Viyahir ile Yalj 
tabanları kaldırırlar ve bekçileri 
aefea nefese arku.ndaaa kOflr 

Bizim kumpanyadan ancak iki 
kiti okuma, yazma biliyordu : Ben 
ve Çarka. 

Viyahir bizim bu bilsimize çok 
gıpta ederdi. Sivri. fare burnuna 
çekerek guruldarclı : 

- B. zim kocakanJ'I g&mdtlk
ten aonra ben de mektebe git
mek istiyordum. Muallime beni 
alıncıya kadar rica edeceğim. 
Mektepten çıkt ktan sonra da ••• 
Pap•zın veyahut belki de Çamı 
yanında bahçıvanlık yapacağ m.. 

Ukbaharda Viyabiria (kocüa-

.. Teyzeciğim, evleneli 1ektz •J 
oldu. ilk zamanlar kocamla nida 
bir hayat geçiriyorduk. Fakat 
ıon plerde kocam fazla hid
detli oldu. Ea afak bahanelerle 
kızıyor, bağınp PİlrlJ•· K.endl
Iİni teskin etmek için çok yoru
luyorum. Böyle giderse ben ele 
biddetleamiye bqlıyacafua. S. 
--~ d • • • • L-~ .aer e evımızın n•z•• UWMr 

lacak.. 
1Cadak"9 Seallaa 

Endişe edilecek bir ıe1 Jolr. 
Kocımz ey hayatından memnw 
clar. Sid ıewiyor. Fakat eksik 
ohm baa pylerl ar. Onan kale 
bini dolclarmuma bilmiJOnUD1& 
Kocana akpma kadar çok JO-
rulap ağrq. yor, eye gelince k ... 
clilile fazla metgul olmuyonana. 
O ela cu aılanb .. dan 1ti harçsn-
1.ia Yllnlyor. Kocan•ıla fada 
...... olmam. 

Jf. 
•Oç 1eaedir evllyhn. Kocam 

iti 1eriade Ye zeagin bir ıençtir. 
Bir im çoc:upmaz var. Fakat 
ben bu çoc:aia çok 1evcliiim lçia 
kocam kıakançhk ppı1or. 

A. .. 

Çocuk HYgilİ kocaya laakan
dınnı1acak ıekilde olmalıdır. 
Kocama bu mesele de haklıdır. 
Zengin Ye genç bir kocın•n ih
mal edilmeısi doğru delildir. Biru 
teenni ile hareket etmek llzımdır ,,. 

"Oıktldarda Ali Adnan Bf'Jt: 
Sevdiğiniz mz.n son flinlerde 

aizden yi1z çevirmesinin aebebiıd 
yine kendinizde aramahsınıL 
Genç bir im- hiçbir zaman ei
leace J•Falmamahdır. Abl tak
dircle kızın pnana mi ae•dili
aize, •veceğinize pifman eder. 
Saygllen aamiml olmak ıerektir. 

lf. 
Takıimde L. R. Hanıma; 
Ba ...- bir doktar ifidir. 

Derhal mitehıw•• bir doktora 
mlracaat ecliaiz. Kskuya lkum 
yoktur. Derdinizin teclavW \olar 
" mlmklndlr. 

HA'4l'\fTEYZ! 

=TAKViM= 
PAZARTESi 

llJDG ... 21• 2cl T&ŞAUt 93) IC8alal3 

ArUI ··~ 31 ...... ma l·lıılT ..... • UU 

.,.. ) , 1amnda fal'ap fİtelİ ye bJr 
kilise İDfUI için mltemadiy• 
para t : plıyan ihtiyar bir adamla 
,,lalan bir oda yıi'am albada 
kallDlflardı. Yaralanan kadın laal
taaeye kaldınlmlfb. Çurka .... 
·herine Viyaliire decb • t 

- Şimdi .,. ... ,... ..... ka
labllinin.. Ama• sana olmma 
yazma da ljretirl 

Biraz sora idi ld Vlyahir t. 
ııaa baNJ• kaldlrarak diikkln
larıa liYhalanm okuyabiliyordu ı 

- Un Ye bakalya L 
Çurka tashih ederdi: 

- Koca kafalı, bakalya delil 
bakkaliye 1 •• 

_;, Biliyorum amma bafler 
biribirine giriyor, rakaediyorlar 1 

- Hafier delil harfler!.. 

- Haa.. Evet, onlar okun.-
yorus diye net' elenip aıçrayorlarL 

CArkaa YU) 
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"Son Postn,. Holivutta hususi muhnbiri 

bul11na ı\ ycganl'l Türk gazctesidi:-. Ho

LiYUt muhabirimiz. her baha bize mektup 

randcrir n sinema llcminba lç7(1z.üıaü 

• 
anlatır. 

Sahneden açıyorlar 

r'ransanıa outon güzel sesıı tiyatro ve operet yıldızlnrı teker 
teker sinemaya intisap ediyorlar. Burada şairane bir resmini sey
rettiğiniz güzer Mirey de tiyatro sahnesinden kaçan yıldızlardan 
biridir. Sesi gibi kendi de billura benıiyen bu coşkun kızcağız 
yeni filimler çevirmektedir. Mireyin şarkıları çok uıe~hurdur. Bu 
itibar ile Fransız sinema kumpanyaları bu mükemmei kızı elden 
kaçırmamak mecburiyetinde kalıyorlar. 

Taklit Modası 
Amerika Gençleri Klark 

Gabli Tak.it Ediyorlar 

Bir zamanlar Rudolf Valantino 

modası çıkmış, genç delikanlılar 

bu güzel erkeği taklide, kendile

rini ona benzetmiye başlamışlar

dı. Rudolf öldükten sonra bu 

moda da sönüp gitti. Bir zaman· 
lar da gençler Duglasm bıyıkla

rını taklit etmiye üzendiler. Ni
hayet günün birinde bundan da 

vaz beçildi ve Duglasın pnpuçları 
dama atıldı. Şimdi jse yeni bir 
taklit modası daha çıkmıştır. 
Amerika gazetelerinin tikAyet 

ederek yazdıklarına göre, Amc

rikada gençler Klark Gabli yi 
taldit etmiye başlamışl·ardtr. Bu 

yeni moda Amerika gençleri ara• 
ııuda ibtiliih nlioi almıştır. 

Şimdi bütün gençler kendile

rini bu güzel erkeğe benzetmek 

için uğraşıp duruyorlar. Fakat bu 

vaziyetten Klark Gabi de şikA· 

yetçidir. Çüokn Klark baı;kalan· 

nın kendisine benzemesini kendi 

istikbali için zar«!rlı görmek· 
tedir. 

Biz, Analar 
Alman fi lim şirketlerinden 

biri tarafından çevrilen 11 Biz, 
Analar" yahut .. Anal ğm hakları" 
ismindeki filim Paris sinemala
rında göslerilmiy' başlam.ş ve 
bilyilk bir rağbet kazanmıştır. 

jVilgam 
Haynes 

- ı 

Holivodun en gilzel erkelerin· 
den Vilyam Hayneı komik bir 
filim çevirmiştir. Şayanı dikkattir 
ki güzel Vilyam bu yeni fHminde 
en meşhur komikleri hile gölr e· 
de bırakacak derecede muvaff a
kiyet kazanmıştır. 

NEM 
"Son Po lan haftada iki defa sinema 

ıayf aaı yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en 7eni ııinem:.ı haberleri, artiatlcrin 

ha7ab Ye •inema 61emindeld san'a~ 

Çinlilerin 
Sinema 
İptilası 

Son zamanlarda Çinliler ılne
maya çok rağbet göstermiye baş· 

Jamışlardır. Bunu naun dikkate 
alan birkaç Çin mües esesi Milli 

Çin filim kumpanyalan vücude 
getirerek Milli filimler çevirmiye 
karar vermişlerdir. Bu maksatla 
bir tetkik ıeyabatine ç:kan bir 

Çinli heyet Berline vasıl olmuş 
vetetkikata başlamışlar. 

Siyah Konsolos 
Sovyet Rusyanın meşhur reji

s6rlerinden Ayzcoştayn, Mosko
vada "Siyah Konsolos,. lsmiuJe 

sesli ve sözlü bUyük bir filim 

çevirmiye başlamıştır. 

Alın arı 

Erkeği 

I 

Almanyamn yetiştirdiği erkt:'t.. 
yıldızlardan Monfred Bravşiç aon 
zamanlarda büyük bir şöhrete 
sahip olmuştur. Sesli filmin par
lattığı bu erkek bugUn Almanya• 
da en fazla para kazanan artist
ler arasına dahil olmuştur. Bu· 
rada gördüğUnü:z resim, bu 
Alman erkeğinin gllzel yıldızlar
dan Evetin Holt ile birlikte çe· 
virdiği bir filme aittir. 

-----
Kendi Ciuayetine Ait Bir 

Senaryo Yazdı 

Fransada Sante hapishnnesin 

de 8 ay yatmış olan katil Muvo 

.. intikam " ismindG bir senaryo 

yazmıştır. Mevzuu biızat katil 
Muvonun hayatı ve işlediği cina· 

yettir. Bu senaryo ço?c bcğenil· 

mişttir. Yakında filme ıılınacaktar. 

Kaç Yaşmda? 
Norma Şerer'in elyevm kaç 

yaşında olduğu bilinmemekte ve 
güzel yıldız yaşını kimseye öy
lememektedir. 

imkansız, Fakat Hakikat 
Sovyet filim mües e clerinden 

biri " imkansız, fakat hakikat " 

isminde bir filim çcvirmiye baş
lamııt ı r. 

1 

eereyanlanndan bahsedilir. 

Telef onun Başında ••• 
, 

.. 

Günden güne güzelleşip şirinleşen Amerikan yıldızı Leyla 
l jyams iktısadi buhrana rağmen Holivotta el üstünde tutuluyor. 
Cici Leyla şu dakikada stüdyoda yeni filimlerini çevirmekle meş
guldür. Bu ·güzel kız haftada sekiz bin dolar kazanmasına rağmen 
biç milsrif değildir ve tasarrufa son derece riayet etmektedir. 
Burada gördüğünüz resim onun yeni çevirmekte olduğu son filmi· 
nin bir sahnesidir. 

Klay/ 
Edvard 

Vilyam Hayne in çevirdiğt 
filimde kendisine arkadaşhk ya• 
pan Kldyf Edvard komik rollerdo 
büyük bir kabiliyet göstermek· 
tedir. Amerika mecmualarına 
nazaran bu delikanh istik baiiıı 
Şarlosu olacaktır. 

Bel Benne 

Bu. Eski Yıldı:r. Goçenlerde 
Holivutta 

Sessiz sineman n en meşhur 

ve parlak yıld ızlarından biri do 
Bel Bennettir. Bu l üıel kadın 

birçok filimler çevirmek, kıvrak 
hareketlerile ve bi.lıassa vilcudii
nün cazibesile seyircilerini teshir 
etmiştir. Fakat son ~elen Ame· 
rikan gaı:etelerinde okuduğumuza 
göre Bel Bennet Holivutto 41 
yaşında olduğu haı~ ölmüştür. 

Bu ölümün sebebi kısa süren 
bir hastalıktır, Bel Bennet bir 
mUddet evvel hastalanmış, fakat 
tedavi hususunda ihmalkar dav· 
ranmış ve bu ihmalinin cezasmı 

hayata gözlerini kapamak sure· 
tile ödemiştir. Bu suretle Bolivut 
mezarlığına bir yıldız dahagömül· 
mnı oluyor. Bel Bennet yalnıs 
filimlerile değil, ayni zamanda 
zamanda ıcvda maceralarile d• 
methurdur. Cünkü birçok güıel 
erkeklere gönül bağlıyan bu 
kadın sayıs ız maceralara lrnhrr 
manhk etmiştir. Bel Bennet vak
tile çok para kazanmış, bu parr 
nın bir kısmanı bazı güzel erkek
lere yedirmiş, fakat bir kısrnıOI 
da bankada saklamıştı. Sinerna
dnn çekildikten sonra HolivuduO 
bir köşesine çekilen eski y Jdıı 
bu paralar ile sakin bir b ıyat 
geçiriyordu. -----

Pis Misal ., 
Maruf Rus edib: Dostoyefskı 

nin "Pis Misal., ismı .ı .e'<i rollıaOl 
filme a1ınmalctadır. 
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•I Keriman Abla 
Seneler pek kısadır, 
Benim Keriman ablam, 
içinde bir tasadır, 
Tac:n Keriman ablam •. 

* Baktın ki yeni sene, 
Gün ağlrmadan geldi. 
lzmire gitmek yine 
Nerden aklına geldi ? .. 

* Hani biiyük yıldızlar, 
Düşmeden parıldarmıı 
Ufacık kalbin sızlar, 
Seni de tahtın sarmış 1 ••. 

* Bin dokuz yüz otuz üç, 
Ak babayla gelec~k, 
Ve seni sırtlıyarak, 
Geriye götürecek 1.. 

AFACAN 

Yo-Yo 
Hasan B. gaıeto 

okııyoruu: 

- Da.kın Edir
nr1'yede Yo·Yo sal
tiırıııış! .. 

Hanım teyze 
:ı.tıldt: 

- V h zıLvaUı

hr, kitn ı.iJir ne 
1.:ı o gel nıi~I tırdir! .. 

- I\imler? 

- Ed!roeliler!. 

- Neılen? .. 

- B€\n o Yo· 

Yo'yu bilirim .. diin 

li i ı im kom1unun 

r,oliııi anlattı: lfa

katların gelinini 

bıııp. ıııış! .. ---·-----------·.J Yu-Yo 
Şimdi Edirno'ı!e l~e 

Sa il er 
Cingözle Afacan konuşuyordu: 
- işittin mi Afacan, Japon

Yada ı400 ev yıkılmış, 4000 evi 
Beller götürmüş!.. 

ov:iler boş.ıuıp t:ıı-

ruyurlardır .. 
Ne biçim oyun bu böyle Afacan ? 
Görmüyor musun, şoförlük oynuyorum ?. 

- Basit .• 
- Neden?. 
- Japonlar kısa boylu adam· 

larc.hr. Seller mutlaka onları gör· 
llliyor.. Japonlart silip götürec~ 
ğine evlere musallat oluyor! •.• 

Pazar Ola 
Afacana sordular: ı 
- Cuma- pazar anketi için 

baban, Yusuf Ziyaya "pazar ola,, 
demiş.. Sen 110 dersin? 

- Babamm adetidir.. işleri 
bozuk gidenlere hep "pazar ola,, 
der. 

Y.uka~ı~a gör~üğünüz bu göl
gelerı evmızde sı.z de yapabilir-
s:niz... Keçi, horoz, ördek ve 
kelebek gibi çok sevdiğin~z hay· 
vanlar, ellerinizin hareketlerile 
karşın:za çıkmış olur.. Tatbik 
edin, çok eğlenirsinh: r •• 

Kim Yapmtş? 
Muallim Afacanın vazife def

terini eline alınca kızdı: 
- Haylaz çocuk, bu vazifenin 

hali ne böyle? .• 
Afacan boynunu bükerek ce· 

vap verdi: 
- Bana darılmayın efendim!. 

Onu bcm yapmadım, babam 
yapb r •• 

Hasan Bey - Çabuk göster bana, seni hangisi dövdii ?.. MUdafaai Nefs 
Afacan - işte ıu gözünü patlatbğım çocukla, dişini kırdığım Afacan Has.an Beye sordu.• 

Çocuk t r--- .. - Müdafaaı nefs ne demek-

L H 1 K A y E c ı K 1 tir baba? ............., _________ ...;,.. __ .....;...;;.;.....;.___________ - Nefsini dtlşmandan koru-

u•• çu·· ncu·· Kap ,. mak, kendini u:.adafaa etmek ı. 
- MeselA bana birisi dövmek 

Be Bir Ramezan akıamı Hasan 
ho Y eve elleri dolu geldi.. Bir 
1-1:çluyu kandırmış, para almı~b. 
v,dnun~~ıe derhal paçaları ıı· .. s· ükemmel yemekler yapb. 
ba,ı ~f~a}·a oturdular.. Yemiye 

a 1 ar.. Sıra hindi dolmasile 

Afacanın Vecizeleri 
ba ~ocuğun kuvveti ağlamaktan 

' a bir şey değildir. 

* C:iüıÇ~cuğun gllneşi gfllmektir .. 
oda!111

Yen çocuk gUneı görmiyen 
ıara benzer .. 

tavuk göğıllne gelmiştL Haaan 
Bey, boğazmın tatlılığile Afacanı 
hesaptan imtihan etmek istedi: 

- Söyle bakayım Afacan 
ıofrada kaç kap yemek var?. 

Afacan tavuk göğsllnllo o 
güzelim ıekline baktı, bayıın· 
lqta ve coıtu: 

- Üç kap baba! .. 
Hasan Bey kızdı: 
- Nasıl llç kap? Delirdin 

mi sen, aptal herifi. 
- Hindi dolması bir, ta•uk 

göğsli iki. cemedelim: Bir iki 
daha Uç eder babaf •• 

Hasan Bey Hanımteyzeye 
bakb, glildU: 

H * t as tayı sıtma çocug" u yemiı 
ıtsler. • 

- Aferin Afacan, dedi.. Öy
le ise hidiyi ben, tavuk g&ğaUnQ 
annen yer •• Se11 de 6çtıncll kabı 

·---~' ~,~,.. ......... -

için bOcum etse ? 
- Derhal kei:ldini müdafaaya 

başlıyacakııa ? 
Afacan birkaç adım geriye 

çekilerek yumruklarım uzath : 
- Öyleyse hazır ol baba.. 

Şimdi dolaptaki reçelleri yedim L 

Smlf 
Afacan bahçede bir çukur 

kazdı, mektep kitaplar1D1 yavq 
yavaı çukura g6mmiye baıladL. 

Hasan B. bunu görünce kızdı: 
- Deli misin sen? •• Kitapları 

çukura koyup ne yapacakaın? 
- Gömeceğim babal •. 
- Neden, niçin'/ •• 

- Artık ıınıfın derslerinden 

'

.o. ıkbm baba. amale ıınıf1Da sıe- \ 
cecetim.. 

Ders Dinlemek 
Afacan ınnıfın· 

da ders diııleyor

du .. bu sıra.da mu.· 
allim yanına geldi. 

Afacanın sağ ku· 

!ağındaki pamuğu 

görOn::e ıordu: 

- Kulakların 

mı ağrıyor Afacan? 

- Bayır efen· 
dlm. 

- Peki, niçin 

bu pamukları tıka

dın böyle? .. 

- Babamın n&

ıihati var efen

dim .• clf ualliminin 

dersini dinlerken, 

anlattıkları lıir ırn

}:ı~ııdaıı girip öte
ki kulağından çık

masın> dedi.. ben 

de çıkmaması için 

kulağımın birini 
kapadım. 

Körün Çocukları 
Afacan sokakta bir kör dilen

ciye sordu: 
- Senin kaç çocuğun var 

baba 1 
- Gözlerim görmüyor, kaç 

çocuğum olduğunu bilir miyim? 

Zaro Dede 
Ağa baba, a • baba 
Bu iıe sen no dersin ? .. 
Yaşın kaç doğru söylo, 
Y alanaa ceza yersin .•• 

* Kimi ytlz altmış derler, 
Kimi doksana çıkmaz, 
Ynzündeki çizgiler, 
BeJH doksana sığmaz r .. 

* Haydi daha on sene, 
Diyelim ki yaşarsın, 
Ya gelirse s<:ın sene, 
Ölümden mi kaçarsın ? •. 

* Keriman ablam gibi, 
Geriye kalacaks u, 
" Yarap daha on sene 1 ,. 
Diye yalvaracaksm !.. 

AFACAN 

Dedil<oju 
Tarih muallimi Afacanı derse 

kaldırdı: 

- Kalk bakahm, Gazi Os
man Pş. hakkında bildiklerini 
söyle •.. 

Afacan başını aallıyarak re
detti : 

- Olmaz efeddim.. Bahamm 
tenbibi vardır. Hiç kimsenin ar
kasından dedikodusunu yapmam .. 

- Söyle Afacan, fıtanbuldau Mersine git.en hangi tehirlere 
uğrarsın? •. 

- Bilmem ki efendim., ÇllnkU ıeceleri uyumak mecburiyetin
deyim.. Geçtiğim yerleri göremem ... 

1 FIKRALAR 1 
Göz Yaşları 
-----·----0 gtın eve ıenç bir edebiyat 

mllnteıibi gelmiıti.. Hasan Beyle 
konuıuyorlardı. Mu sırada Afacan 
ağlıya atlıya içeri girdL Babuı 
aordu: 

- Ne var yine ? .. 
- Hi, bil.. Annem d6vd& 1 
- iyi yapmış 1 
Afacan biisblltftn boşandı, 

bUngür hüngllr ağlamaya başladL. 
Genç edebiyatçı Ha•an Beye 

döndü: 
- Şu çocukların g6zyafları 

yok mu Hasan Bey ? .. 
- Eeee ?. 
- Ağlanacak feydir ... 
Haaan B. ıilldU: 

- EYet, 
Çocukların 

ağlabr r.. 

hakkın var azizim •• 
gözyaşları.. ln1anm 

.. 
r 

Afacanın Vecizeleri 
Kendi nefsini çok seven ço· 

cuk •İzi hiçbir zaman sevmez: ... 

* Meziyetsiz çocuk yemsiz oJ .. 
taya benzer .• 

* Arılar çalışmak ıçın ka-
rant.k isterler.. Çc. cuklar da 
yalnııhk ... 
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Fra~ Alman filmlerine MEKTEPLi KJZLAR ;;...:.:::;::....: 
boykotaı yapb. Buna raimen : mada birden glderiliyor. 

••• 

Hasan Paşa Vasi Salahiyetle Beşiktaş Muhafm Oldu 
M lı • 1 Jf. herkes yerli yerine çekildikten D• de kaaidL 

ız arrır ıoora. sarayın sahil cihetinde Fdhaldka Huaa Pap, cahil 
Her Hakkı Mahfuzdur füpbeli kayıklar ve saadallar do- ft uf olduiu lçia enell (em-

- UM- Jaşıyor, kadın kıyafetine pmlf perJallat) bit adamda. Eaki bir 
olan bazı kimselerin. harem et.. zibaiyetba kurbaaı olarak ( padi
ireaine kadar girip cakt klan ıallJarda yedi eYliJa kawYeti ) oJ. Bu hldiseyi m&tealdp, Hasan 

Pqa da tabb tevkife alanmıştı. 
Bir hafta ailren istintak anasın
da Haaaa l'ata kendisini çok iyi 
müdafaa ellL ( Ali Suavi ) ile 
(NifJi Salih) i aldiirmekte mazur 
olduğuna dair makul sözler 
a6yledi. 

Divanıharp huzurunda beraet 
etmekle beraber Abdülhamit 
tarafmdan birinci rütbeden Me
cidi ve ikinci rütbeden Oamanh 
oişanlarile taltif edildi. Ayni 
zama ıda kendisine (Beşiktq Mu-
hafızı ) unvanı verildi. 

Bu uova:ı alt nda Hasan Pa
tanın vazifesi, bftyük bir şümul 
ke~be iyordu. Çünkil bu m nta
kada, Abdü bamidin taç ve tah· 
tım te.ılikeye düşüren iki mühim 
tabsiyet vardı. Bunlardan "biri, 
( Hakanı 1abık Sultan Murat ) 
di rPri r'e, (Veliahtı saltanat, R=
ıat Ef ) idi. Htınkira yaranmak 
lıteyen'er, daima bu iki şahsiye
tin i~mini ellerinde bir alet ıibi 
kullanıyOl'lar ye her vesileden 
istifade ederek buolan Abdlll
bamide kcrkunç birer dütman 
fibl gasteriyorlarda. Buna da 
1ebep yok değildL Sultan Mura
dın valdeal, meYki " flhret ha
rİIİ bir kadındı. Velev mecnun 
bile o~-. ey:Adının tahttan indi
rilmeaini bir torlll hazmedemiyor
du. Çırapa sarayına hap10lua
duldan pdenberi l&ıen ojlg. 
mm ikbalini, yeniden parlatabil
mek için durup dinlenmeden, 
bakıp manmadaa çalıpyor, hatta 
baau temia etmek mabacllle 
Y unanldarla blle lttif ak ediyordu. 

ilk zamanlar, Çırajan urayı-
11111 hariçle ihtillb bOyllk bir kay
dlprt albuda değildL Yalnız 
Saltan Murat mlstema olmak 
here saraya mensup olanlara az 
çok bir Hrbeatlik verilmiıti. Hatta 
haftada iki Dç ınn kadmların .~ 
kata çakarak istedikleri yerde 
ıezmelerine izin bile Yerilmitti. 
Fakat bitin ba mnaaadderia 
tuiiatimal edildiii birer birer 
tehakkuk etti ve ya•q J••q bu 
blrr.iyet tahdit edildi. Bana raf
men Sultu Murat meaaupları 
Ye bilbana (Sab.k Valide Sultan)la 
(Hllnklr i:ariyelerinden Nalrtif ent) 
'8mindeki uraylı, kat'iyen fiUur 
ptirmiyorlar; o mecnun adamı 
tekrar tahta iclia için hiçbir fe
daklrhiı ilali7ardaa geri darmu
roılarda. 

G eceleri ortahk karanp ta, 

haber ahnıycrdu.. AIN:lllaamit dajmaa inanırdı. Ba dJuüyeti 
(Sabık Valide Sultan) m ıisJi. tapmakla beraber Salta Azizin 
den gizliye çevirdlil ha entrika- laqmet Ye azametli taftll'lart, bu 
lardan bizar olmakla beraber, Ommi Ye buit adamı bllsbütln 
tahta henüz çıkt ğı için bu hallere cezbetmiftL Binaenaleyh bu .ka-
karşı ıiddetli hareket etnıekten dal" i3zDade bllyDttlljl bir pa-
içt"nap ediyori sadece sarayı diplu laaJ'edenfere ve aoora • 
tarassut ettirm.!kle iktifa ediyordu. ber De tekilde oluraa olsun • 

F nkat Ali Suavi hadisesi, ODUD aıomane sebebiyet Yeren-
birdenbire Abdülhamidin ~özünü len kalben bir husumet betle-
nçmıt. bu meıeJenin arhk ihmal mnl de tabil idi. fşte bu esbap 
edilmiyecek bir keyfiyet olduğuDa c!olayuiledir ki, Hasan Paıa ken-
hünkira anlatmış.. Duna binaen disine le\'di edilen vazifeyi, bü-
de Hasan Paşaya vAsi bir sala· y~k • bir memnuniyetle kabul et• 
h"yet vererek (Beş:lctaş MubafJzı) mıştı. 
ya mıştı.. Abdülhamit, hususi 
vazifeler veraiği adamların gerek 

ıahsiyetJerini ve gerek şalı.si ka· 
naatlarını inceden inceye tetkik 

eder Ye daima onlan kanaatla· 
rma mliteveccih yollara sevkeder-

di. Bu meslc gi takip eden 
Abdülhamit, Hasan Paşanın 
Sultan Aziie (ubudiyet) derece
aiade merbut olduğunu bilmekle 

beraber Sultan Murat ile onun 
taraftarlarına husumet bealedijt• 

-Kadıköy SÜREYYA~ 
S!namas1nda 
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Şafak Ketff Kola kahramanaaı ita filmde f•panyol kahramanı olarak g3reeek•lnlz. Heyecan ,~ea•t maePralari 

•• inee haua• ••le ve ınuhabbet H"nehırl ltave~e111 R. K. O. d.Onva havadlelfll. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Türk-Yunan Mücadelesi· 
nin l(aranlık Bir Safhası 

(Baftarafı 1 inci 1ayfada ) 

lngiltereyi temsil ediyorlar. Bin
başı Hey lngiliz gizli istihbar 
teıkilAbna mensuptur. Miralay 
Blan ise Fransaz harbiye nazırı 
tarafından husuai ve gizli bir va• 
aile ile lstanbula gönderilmiftir. 

Bu iki adamın araaında geçen 
mlk:adeleye, kntle ve halk kıyam
ları karaımıt değildir. 

Zaten birçok ihtllll, h0-
k6met darbelan Ye buna ben
zer bldlaelerde bir memleketin 
hakiki menfaatleri pek az meY. 
aabablatir. Çok defa, işin içine 
yabancı bir devletin hususi men
faati •damlan kanpr, o memle
btla alda ermez bir takım luaa
lar•na diprlerlne karp aillh kul
lanmaları l&samann telkia ederler, 
emriYaki husul bulur Ye bu aa
yede, bOyük bir ıDrllm pazan, 
zengin bir maden aaba11 ubibi 
detiJtlrlr. Macera nihayetlendiği 
uman ile, asıl alikadarlann kendi 
kendilerine sordukları sual ıudun 

-- Bana sebep neydi? 
Bu ı&alio ceYabını verecek 

olan. onlara bu harekete teıYilc 
eden. siJAh ve capban,.yi verenler 
olamazlar. Çünkll onlar çoktan 
aavuşmuılardır •• 

Onların alabilecekleri yeglne 
cevap her biri kara toprakların 
bir tarafana dil!lilP kalan baba
lar ve kocalann da geride 
bıraktakları kadın ve çocuklarıma 
çığlıklarıdır. 

Anadolu topraklarında geçen 
Türk .. Yunan mDcadelNi, işte 
bu nevi bir menfaat kartlaşma .. 
ımın bir neticesi olmuştur. Sur
yedeki mandalanna lngiltereııin 
el uzatmasından çekinen F ranaız• 
lar, bu noktadan TOrklüjOn tam 
bir inbidanunt iatiyememitlerdir. 
Anadolu mllcadeleainde Franaa
dan Tllrkiyeye bir parça yardım 
geJmipe, onaa hakiki aaik.i, lfte 
bu eaclife olm1qtur. 

iki Rakip 
lnglli& zırbhlan bo;01n •aYI 

mları &zerinde hafif IWif alla-
nıyorlar. T arabyaclald Tot:a!~f.u 
ntelinia taraçuandao ba ı ere 
bakan laıiJia erktnı harp ... 
bitleri, memleketlerinin lanftt 
Ye hqmetiıü ifade eden ba , .. 
milerle cidden iftihar daymakta
dırlar. Vakit ltnl HDeti haira
n· ... Handa botum bir meale Yar. 
Uzun saman çlplerile buzlu menta 
için zabitler, aralarında l.koç 
elbiaesi ile oturan biobqı Hey'in 
dzlerinden pek hoılanmaz g6ril
yorlar. CllnkO binba11 He1, ... 
kakları kırlaım11 bir miralaya 
mDtemadiyen takılıyor: 

.. - Tllrklerin yalanda mGthlı 
bir taarrm Japacaklartn,, ba t .. 
arruzla beraber bllttba bu ilui 
f aloya ytlıgerl etmek Yazifaiaia 
dllfeceihd ıfSyliyor. Ve bft 
ediyor: 

•-insan latanbulun tatlı tlnetine 
alqbktan sonra Londrama aiall h .. 
YUı elbetteki laop titmez.. 

Miralayıa ba .azlerclea cam 
aılulmııhr. Cevap Yeriyorı 

•- lngiliz istihbarat tqldll
bna mensup bir adamaa her f'!Ji 
bl,le kuanhk g8rmelİ " bu 
ribi havai f9yler dlltUnmesl, 
cidden boşa gider ıey defil. 
Anadolu ordusu dediğiniz aç 
çetelerin vaziyeti deiiftirmelerlne 
imkln yoktür. Yakın bir ati, bu 
çetelerin kahraman Y aaan uker
leri tarafından naad pOıkllrtlll
dllklerini 8İze glsterecektir.,. 

Binbaıı Hey, ba .azleri ıırf 
lllife makamında Ye muhatabını 
kızdırmak için dylemiftlr. Yokta 
daha o ubıla aldata telgraftır, 
Y anu orduunun Ankuadan an
cak ytta kilometre kadar aakta 

bulunduğunu gCSsteriyordu. Ba 
şehrin an, bean zaptedilmeal la.. 
berini beklemek llzımdJ. 

Kırçıl miralay, binbqı Heyia 
hoşuna gitmiyen ı&zlerinl daha 
fazla dinlememek için olacak, 
birdenbire dansetmek hevesine 
dllşm&f, maiyeti ile beraber otelia 
umumi salonuna geçmiştir. 

Binbap Hey timdi yalmzdll'. 
Yol Ozerinden geçen otomobille
rin gidişini gelişini aeyretmiye 
dalmıftır. Bu aıracla otelia 
8n0nde btlyllk bir otomobil 
durmuş, bir aniye aonra da 
tırmala bir kasket belirmiftL Bu 
bir Fransız zabititlir. Otomobilde 
bulunan tık bir kadının lnmeaine 
yard m ediyor. 

Binbap Heyin deminki caa 
mkıntuı timdi garip bir dalıınh
ta inkıllp etmiftir. Ç&akl de
min gelen kadını otomobilden 
ç karan adam ikinci bilro isd 
verilen F ransaz istihbarat tetki
litının mOdilrll miralay Blandır. 

Her ikisi de biribirinl tanıyor
ar. Fransız zabiti binbatııiın yama
dan geçerken elini kasketine g6tD
r0yor, 6bür0 de koltuğunda 6ne 
doğru eğilerek selAml yor. Fakat 
Biobafı Hey'in demin aJAkaaızlıkla 
allz•10ğ6 Fransııa timdi için lçla 
k ımaktadır. ÇDnkll gelip yanın-
daki masalardan birine oturmut ..-

ytlkaek sesle konuşmuya ba1lamtthr 
Boğaziçinden, havadan, sudan, 

velhasıl binbir havai mevzudan 
bahsediyor. Sözlerinde, bir nevi 
taı abcı eda var. Gfiya, arkadqı 
!oıilize: 

- G&rüyorsan yal ben hem 
çalmuım, hem de gtlzel kadmlarla 
ıea.mesini bilirim! Demek utiyor. 

Binbafl, HeJ bu mamaraJI 
daha fazla tebammll etmek late
memiftir. Yukardald clairealae 
çakıyor. Fakat ulonclaa a,...Iarkea 
F nn11zıa 1anaada1d kaduu .a.
mekta nehinl menedemiJOI'. 

Ba bir TDrk lwuaudar. ç.. 
pflaclır n Jldnde _peçe ..rclır. 

Oduma çakar çakma ilk iti 
telefonla istu1onu aramak. ~ 
iaminde bir acLamla koautUk 
olmafbll'. Ona diyor ki: 

.. _ Bu beyaz aaçlılaerlf(Frn 
m miralayı) yamnda bir T&tr 
kadını tafıyor, banaa kia olda
fanu bilmek isterim. 

Sonra bir lwıapeJe .....,.., 
bir kitap açıyor, b~ aabr 
okuyor ve gizleri kapuaror. 
Binbqı He1 uyumaktaclar. 

Dil Cemiyeti 
Ve Istı/alılar 
bmi Tabirlerin Ôz Türk· 

çeleri Tespit Ediliror 
Aabn. 20 - Tllrk Dil 

Tetkik Cemi1eti çaLıma kollaıl 
f8 tekilde tetkil edilmiftirı 

Filoloji: liamit ZOH,lr, Ar 
met Şlkrt. App llartayaa. Hl
kJİn Klzım. HDaeyia Na.dr. 
lbiahlm Oamaa. Ka.. Raif ,... 
sade Raif, Rahmeti Beyler. 

Etimoloji: Hasan Ali, Halda 
Nezihi, Naim Hazım, Saim AIL 
Velet Çelebi, Y uıul Zi,a ~_!! 

Gramer Ye .. ntab: ~ 
Cevat, AU 01~ Cemal, Hakka 
Suha, Halil Vedat, lbaaD Be~İ 

Lir at Ye latilahlar: "9M"' 
Salür, Abclullab Şinasi, AB C.al! 
Enia Behiç. Fazıl Ahmet, KiJit11 
Rifat, Llltfi Mü6t, Ahmet ..... 
Retat Nuri He1ler. la&Jahlar ~ 
blltOn diier ilim tubeleriae _ _:: 
mahtelif laeyetler de tqkil ....-
mittir• 



TiMURLENK Kadınlarda ·Pipo 

Bey;~t, Gizli Bir •tiğ;~- P~ld~V:kşi!1d[e~:° 
Mehmet Çd~~~ZID~a~~~~~ ayakta dara- Alemde Bulunuyor? 

bulan müdabaleıile plinda yapı• mıyorda. Ayni zamanda çadırın Irmak kenannda plpe 
lpa lrlaad .. lı bir 

lan değişiklik, yeralb yolunun ıemininde yüz gösteren mlibarek n41• 
baıka b'!- çadırdan başlanmasın• zelzeleyi daha yakından seyret-
clan ibaretti. Yeni projeye göre mek ibtiyacile için için titriyordu, 
Beyazıdın çadırında açılacak de- bu ıebeple yere çömeldi, saadet 
lik, kurtulut yolunun bittiğine Yadeden bu sevimli zelzelenin 
itaret tefkiJ edecekti \'e mahpus saniyelerini aaymıya girişti, öbfir-
hünkAr, oradan alizülflp hiirriye- leri de ayni ıeyi ayakta yapıyor· 
tine kavuıacakb. lardı, toprağın kımıldanışını yü· 

Günler ve gDnler, bu gizli rekleri titriye titriye gözden 
didinme ile geçti. Beyazıt ta, geçiriyorlardı. 
•damlan da hırçm bir telAf için· Bir uat, iki saat böyle geçti. 
de çırpınıyorlardı. Ne yemek alı· O kuta1 zelzele, toprağın uğurlu 
Jorlarda, ne uykuya dalıyorlardı. lomıldanıtı gittikçe genişledi ve 
kulakları hep toprağın tızerinde çotaldı, en sonunda bir gtırlllttı, 
ıUrünOyordu, bir kazmanın 16- toprak çlSkmeıhıden doğan hırıJ.. 
lufkir aesini almak için aabırsız· bh bir ses duyuldu, o.rtaJa bir 
lanıyorlar, kıvranıyorlar, tızülU. çukur peyda oldu, müteakiben 
Jorlardı. o çukurun arasından birtakım 

Mehmet Çelebinin adamlan eller a&ilııdil ve bu eller, çukuru 
iae olanca kuvvetile çalışıyorlar- temizlemiye girifti, yanm ıaat 
dı, yorulmak bilmiyen k8ıtebek· ıonrada kurtuluı mDjdecilerinden, 
ler tibi toprağın albm oya oya llğamcılardan birinin yllzD 
Beyazıdın çadtrına yaklaşıyorlar- belirdi ı 
dı. On glln geçmemiıti ki hede
fin albna gelmişlerdi, iki günlnk 
bir gayretten sonra yol bitmİf, 
•e esaret bayatı bitmif olacaktı. 
Bunu Beyazıt ile arkadqlan da 
anlacLkları iÇin arbk seviniyor
lardı, biribirlerini tebrik ediyor
lardı. Hele hiinkir, sevincin en 
Yükaek dereceıini tqıyordu, ıim
diden ne yapacağını kararlaşbr
lnıth, ordularını, kumandanlannı 
haıırlamııtı, Timurun tızerino 
atılmak içia: aadece halh yolunun 
tamamlanmasını bekliyor gibidil 

Nihayet beklenilen dakika 
geldi, bir gece yaıısı beyazıdın 
S•dınndaki toprak kımıldamıya 
l>aıladı. Firuz Bey, Minnet Bey, 
'I'i111ur T 8f Paşa, Şehzade Musa, 
hep orada toplanmışlardı. Hepsi
ilin rengi uçuktu, bepaiııiıa ylifeii 
•Jaılannda dolaşıyordu, bütün 
dıkkatlerile toprağa bakıyorlardı. 
nu kı rnıJdanaD toprak, engin Ye 
laiir bir ufuk Ustüae yapışık du• 
~an kara bir ~rtüniln titremesine 
ı, enziyordu. Ôrtünlln dtışmesile 

eraber o ufkun nuru aaze 
C-pacakb. 

Beyant, benftz geçmiı bulunan 
laaıta)ığından artak~lan derman· 
~ koyu bir teheyy6cftn de 

. Beyazıt, yıkılmıı tahtının yeni 
bqtan yapıldığını, elinden alınmıt 
olan saltanatının geri verildiğini 

gBrmllşçesine heyecan içindo idi, 
oğlu ve adamları sevinçlerinden 
ağlıyorlardı. Önlerindeki toprak 
çukur, elma• bir afız kadar g6z· 
!erine nur veriyordu. O çukurun 
arka11ndaki karanlık dehliz, cen
nete giden bir yol gibi içlerine 
ferahlık getiriyordu. Oradan ıtı
rilne ı&rllne geçebileceklerdi, 
tızerlerlne toz, toprak bulqacaktı. 
Falsat hepsi, o drilnBfte bir uçut 
o kirlerin bir ıeref tqkil edece
hini seziyorlardı. 

Firuz Bey, herkesten evvel 
duyguıunu haykırdı, hllrriyete 
namzetlenen mabpua efendisini 
tebrike koıtu : 

- Kutlu olsun ulu hllnklr, 
dedi, itte kurtul~uk L. 

Beya11t, ona cevap vermedi, 
çadıra giren llğımcıyı yakaladı, 
alnından 6ptll, heyecan dolu bir 
sesle minnettarlığını mtijdeledi : 

- Sana bir lilke vereceğim, 
saraylar bağıılıyacağım, çoluğunu, 
çocuğunu, çoluğum, çocuğum sıibi 

yaıatacağım 1 

C Arkası nr) 

iki Namevcut Meselesi 
---------

( P:ı.~tarnrı l iııı i e yfada ) 

:~da mllstakil bir Türkiye yara· 
llıası için çıahşmış, bu yolda 

••erler vücude getirmiıtir. Heır
t~Yiıa fevkinde müstakil ve bftr 
~r TGrkiye . için çırp1nan DarDJ.. 

11•11 gençliği Lt zan sulhnnnn 
'ldön&nılln8 bir bayram yap
lbıttır. 

p Mensup olduğum Hukuk 
le •ldiıteainde inkiJabımwn bu-

\lk ~b•sındaki temelleri tedris 

~· ferhedilmekte ve bu mena
lr:ıa &zerinde itleninekledir. Yeni 
tal Ublerımııa birçok ıerbler ya-

1ı_::1~tır. Bazı yeni kanunların 
ltetı~·~nr_naaında da müderrisler 
lllalc 1 

erane düşen Yazif~leri yap-
ta kusur etmemitlerdir ,,. 

Ahmet Reşit Bey 
... ı::lcuk FaklHtesi Mtiderrisle

Ahmot Reıit Bey dedi ki: 

- •Dartılfilnun meselesi yeni 
tefldllt kanunile bir hal ıekli 
bulacakbr. Maamafih fUDU liiy• 
lemek İlterim ki darillf&nun Lı-

kılip vuifelini yapmamq dep 
dir. lnkıllbumzm istinat ettiği 
birçok esaslar hakkında darlllfO· 
mmda verilen konferanslardan 

baıka eserlerde yazılmıştır. Yeni 
neail beş on aenedenberi darlll
fllnundan miltemadiyen inlolAp 
ktlltGrti almaktadır. Bu yeni nesil 
inkalap aleyhinde olan hldiıelere 
kartı her zaman hassas bulun• 
makta Ye bunu teı.ahlirlerle iıpat 
etmektedir. 

DarBlfünun kapitiil&syonlann, • 
fenalığı ve bu işin mnıtakil bir 
Tlirkiye fikrine nekadar mugayır 
olduğunu her zaman iddia etmiftir. 

Tllrk inkilibının bt\ylikleri Darftl

filnlin müderriılerini daima 7a11-
lanuda ı•mlflerdir." 

....... et .. 
.... okuyaaheıa 
de plpoıuau tlt• 
t••• bir Brl-
... lhtlyan 

EH plpolu hlr 
ldrmıa deri 

llllbwl -

Kadmlar, bir m8ddetteaberi 
pipo içmek merakkına kapıldılar. 
Vak tile genç, ihtiyar bir kadının 
parmakları araaında sigara tut• 
tuğunu gardntnmliz zaman, bu 
mazaradan pek te hoşlanmazdık. 
ihtiyarlar ne ise; fa ~at genç ka• 
dmlann bu hareketi bilhasaa 
hayretimizi. biraz da nefretimizi 
uyandırırdı. Bugtlo, bir erkek 
gibi bir kadının da sigara içmesi 
kadar tabii gördOğllmilz bir fey 

parlahımeda 
nuamlanadan 

Matmauel Lizbet 
•• plpOJ• dilş

lıilndlr 

yoktur. Fakat her gtba 
bir parça daha erkek 
Jaf&Jtl Ahuım latill 
eden kadın, bu yolda, 

yeni bir adım daha atta. 
Sigaradan pipoya atladı. 

Belki, Jakmda, her 
biri birer pathcan doJ-
ma11 kadar bi\yllk yap
rak ıigarU1 içen Ha-
mmlara da teaadlf ede-
ceğiz. 

Kadmlarm pipo i9" 
mek merala, bilhaua 
Franunm Brotonya 
dtnilea prp ubilindeld 
denizçl halle n. Şi
mali Amerikanm ilk 
ıekeneai olarak kırmıza deri
lilerden yapılmıya baılamqbr. 
Bir if yaparken veya bir kitap 
Ye gaıete okurken pipo içen 

Broton kadınlarına nadir teudDf 
olunmadaia gibi, kendi kendine 
hayallta dalan Amerikanın kır
mızı derili inqnlan aruıncla ela 
pipolanm tattlrenler u değildir. 
Oralann bu Adeti, medeni dlln
yaya, bir neYi merak ballnde Ye 
bilbaua yeniliklere uima açık 
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21 Tet;inisani Pazartesi 1 22 Te,rinisani Salı ı 
fıtaabal - ( ı:.oo rnetre ) 18 den l.taabDI (1IOO metre) - 18 den 

18.'5 kadar au (Vedia Riza H.), 18,45- itibaren: 
19,20 orkeetra, J9,20-19,45 Fransııça Bla .. - ( 8M metre) IO konfe-
ders (ilerlemit olaıılara mahsus), 19,45- rans, 20,40 pamofon, 11 )(eaıla ope-
20,SO crkeetra, 20,30-21 Yeeari Alım rası. 
Bey, 21·:?1 ıaz (Aleko ve Yorti Efen· Belpat - ( 481 metre) 20,80 gra· 
clilerin refakatile Hlkmet«iza Hanım), 
22-21,80 orkestra, t Ajansl•e Borsa ha· mofon, 21 Zagrepten nakil, 
berlerl, uat ayan. Roma - ( 441 metre) 21,02 Kozmo· 

BOkref ( 894 metre ) - 20 yeni gr.t.fya dersleri, !1,15 gramofon, ıs 
bilgiler, 20,40 gramofon, 21,40 harf konıer. 
ıolo, 21,US kuvartet. 

Relpat -(431 metre) 11 lılorenea p,.I - (488 metrı) 20,05 konıer, 

opeR:~. - ( 441 metre) 20 haber 21,5 keman konHri, 28,15 neı'e veren 
ve gramofon, 21,20 kitap ve muharrir, havalar. 
21,43 bafff koneer. vı, ... - ( 617, metre) 20,5 iki 

Prat - · C -RS metre) 20,20 piyano 
konıerf, I0,45 tiyatro hatıralan, 12 piyano, 2l ,10 haftanrn hAdileleri, 28,15 
Jr.onaer. gece konseri. 

Vlp•• - ( 617 metre) 20,20 Der Peıte - (MO metre) 20,10 Kuortet, 
Better, Namen:es operası. 22 kiliıe gecesi, 23,5 operet parçaları. 

Peıt• - ı550 metre) 20 kitap, I0,40 Varıo•a - ( 1411 metre) 21 halk 
konser, 23 haber, mUteakiben konse-
rin d~vamı. konseri, 22,M prkı konıeri, fS,15 

Vartowa - (14l1 metre) 11 Karmen hafif musiki. 

ope::;İın - ( 1635 metre) 21 ey mu• BerUn - ( 1685 metre ) 11,80 
ılklıi. toneer, 28 fllu ortedran. 

• 
Iptilisı 

Aaa.nı.lı•tW 
MadleD N.U•J 
plpoaaau ~ ... 

olarak aan'at alemi yolile gitmif
tir. BugGn, Avrupa ve Amerik• 
da pipo içen kadınlar görtllOyor· 
u, bu, daha ziyade san' atklt 
kadınlan urmıt bir iptilldır. Ar
tistler, reasam kadınlar pipo içi
yorlar. Fakat bu, bir bqlangıç• 
tır. O yoldan, bütün aile kadın
lan arasına girmesi uzak sayıla
maz. Ôyleya! dünyanın ylzllnll 
bugOnkO bale getiren bir parça
m sinema değil midir? 

Edirnade Şap Ha&ta:ığı Var 
Edirne, (Hususi) - Edime 

" Tekirclağı VilAyetleri ıığırla
nnda pp baatalığı çıkmııtır. Bu 
aebeple UzunköprU, Keıan, Edir
ne hayvan pazarlan kapablmııhr. 

Soma'da Tütün Duştu 
Soma, (Hususi) - 110 kurut

tan açılan tlitlin piyasası 85-90 
ku •t f8 dtıımtıştnr. 

c::;. - -=--------=--~ 

Heyecan ve sıkıntl yO· 
zünden zayıflamış 

sinirterinl11• ek 
~endırm 

için 
- de birkaç defa gun 

&rom ura\ 
·KnoD• 

komprimeleri atınız. 
ıalıvlyc edil· 

Bromııul, bıllılm)• anı& bır va· 
. ~ biıt.bııt•ll ... 

mıt • ı1 ,.11 ,.,..ıır. 
ı~rıaıt m • rim~\ 1 tıa"I t6P-
ıo •• Ztl ı.omP " tıeıle '"""'· 
lffd~ (Ct>ıt#lt!fd~ 



cO Sayfa 

Jng iltere BlktmeU tarahndan Gatl 
Hı. ne hediye edilen eHrin tercnmeıt 

ÇANAK KALE e • Küçük llinlar e 
ı 

[ J Hu - f Aksaray, Ordu cad
snll Muu 8 a ıuı, Paur mahalli, 

- 162 - Yazan:• C•neral Oglandt1r Fagdalı Adres/el' Halil bey aparlrn.ııı ~ tuol kat. Hasta-

T ür kler Fırsattan istifade ....... __ o_o_K_r_o_R_L_A_R ___ : ... A:·,:·:z::~"~;:.;~~;~::~;,; 

Adil Tophan~1 Botazkuon 
cadde•I Na. 89 

Ilorgflıı saa.t !) dan 18 o kadar hasta· 
larıuı kabul Ye tedavi eder. 

Cahil KAmU Karak31 Tllnel 
kal'fıoıııda No. 21 ( Operatör ) garınak n.a"aı& ilstUndo 1 inci J,atta 

1 Dr. Sabri Osman b 

E k a 1 d Sirkeci ğleden sonra: Fatihte, Tramny i: tas-

tme Stıyor ar ı Şablnp.a.fa oteli ka.rıısında. ·Dervişler yonunda.kf muayenehanesinde. 'fel.2~369 
l!lok. No. 2. Öğleden akşama kadıı.r Dr. Çlprut Orabalm ve Fransız 

Her giln sabahın 9 undan akşamın 
rn una kaJ:ır h:ıst:ı.lımnı kabul ve 
tedavi edn. 

Fakat 20 mayıı akıamı vazi
yet bu merkezde iken, bu muha• 
bereden. hiç haberi bulunmıyan 
2 inci kısım kumandanı, lngiliz 
hatlarına yakın bir mesafede bu
lunan TUı k yarahlarına muave
net teşebbUsiinde bulunmak lllzu
munu hissetti ve nihayet ileriye 
birkaç sedye glSndermiye karar 
verdi. F ah: at evveli blr Salibi· 
ahmer bayrağı çekti. Türkler 
derhal bayrağa ateş açtılar, fa
knt bir dakika sonra bir TUrk 
neferi koşa koşa siperlerin önüoo 
gelerek tifapen tarziye Yerdi. 
Biraz sonra da TUrk ıiperlerinin 
Uzerino HilAliahmer bayraklari 
çeİ<ildl ve sedyeler •İperlerdeo 
dışarı çıkaraldı. Avustralya za• 
bitem ve efradı da bunlara iltihak 
ederek her iki taraf ta aınıer• 
den bir miktar defnedip yaralı
larım kısmen topladılar. Fakat 
tam bu gayn resmi mlltarekenin 
aktedildiği sırada oraya gelen 
jeneral Walker kolordu karar
gahma derhal bir emir zabiti 
göndererek bu bapta emir talep 
etti. 

Bu bapta kolordu karargAbına 
ilk defa 3 llncO kısımdan malQ.. 
mat verilmişti. Bu meyanda bir 
Avuıturalya zabitinin Tllrk sıhhi
ye müfrezelerini karıılamağa git• 
tiği zaman diitman ıiperlerinin 

alabildiği kadar Ttırk aıkerlerile 
dolu olduğunu gördUğft do bildl
rihniftl. Vaktin geç olmasana ve 
dllıman tarafından bir oyun oy
naom&11 ihtimaline binaen Jene-

ral Birdwood gece vakti hiçbir 
lSlllnllo naklediJmemesini ve tnrk• 
lere haber gönderilerek ölülerini 
defnetmek istiyorlarsa ferdası 
aabah sahil boyundan Kabatepe
ye beyaz bayraklı bir milzakere 
memuru g6ndermelerinin bildiri!· 
meıini emretti. 

Birkaç dakika aonra Jeoeral 
Walker'in raporu •asıl olunca 
ayni emir doğrudan do~ya ken· 
disine de teblig edildi ve yaver 
tarafından imza edilen atideki 
tezkere de bir tlirk zabitine tev
di edildi: 

" Ôlillerlnizl defnetmek için 
bir mütareke iıtiyorsanız, yarın, 
21 mayıı günll sabah ıaat 10 ile 
12 araaında Kabatepe tarikile 
karargAbımıza beyaz bayrağı ha· 
mil bir erkAmharp zabiti gönder
meniz llzımdır.,. 

Bu meyanda evveli Kolonel 
Owen'in aalibiahmer bayrağını 
çektiğinden henUz haberdar olmı• 
yan Jeneral Birdwood karar
glha gönderdiği raporda, bilmi· 
yerek, ilk evvel Türklerin gayrı 
reaml bir mütarekeye talip ol• 
duklanm bildirmişti. Gerçi Kol~ 
nel Owen Türklere bir leklifte 
bulunmamıştı.. Fakat diğer taraf· 
tan Tllrklor de böyle bir müzake· 
reye talip olmamıılar, ancak HUA· 
lıabmer bayrağı albnda birkaç 
aedlye yollamıılarda. Binaenaleyh 
onlara bubapta ilk teıebbDıUn 
Avuıturalyalılar tarafından yapal
dıiını iddia etmekte haklı idiler. 

( Arka11 Yar) 
-===============================================================ıı 

Pangaltı Yangınının Se
bebi Henüz Anlaşılamadı 

Faciadan eanr• gize çarpan birkaç sahne 
AdJiye ve zabıta, dlln Pangaltıda dört evi ve birde fotoğrafha

.ıeyi küle çevirdiğini haber verdiğimiz ·yangm hadisesi etrafında 
tahkikata devam etmektedir, Bu dakikaya kadar anlaşılan en mfi. 
him nokta yangının fotoğrafhane merdivenleri altından çıktığıdır. 
Mnamafih sebebi henüz meçhuldür. Tahkikatı müddeiumumi · mua• 
vinlerinden Nureddin Bey idare etmektedir. 

bilftmum harici Te kadın lı:ıstalıkları. 

Cilt ve sUhre• 
Dr. Kemal NurJ Yl haatahklar 

miltelıııssısı. Beyoğlu, lstiklAI caddesi 
Abdullahcfeııdi lokantası ittisalinde 
Rumeli Han No. 16. Her gün öğleden 
sonra 13 1/2, 20 1/2. -------Dr Mehmet Ali Bevliye mntehat· 

• •111, Sirkecideki 
muayenehanesini Eıninönft hanına. 
(sa.bık Kara.kaş) naklotıııiştir. kabul: 
hergUn Oğledon ı<onra. 

Emrazı Dr. M. Nahabetyan dahiliye 
zührcviye Ye k:ı.dııı hastalıkları tcd:ı.· 
vihaııesi. 1Jcyoğlu. Sakız A~nç No. tl. 
Ka.l.ıul eaati: 9-12 'o 14-2t. 

D R 1 K d 1 Bcv.tye 
... ., t a r ınütehauıaı 

Sirkeci, Traınvay durağı, No. S. Her 
gUn sabahtan nk,am·J. kadar. 

Dr. Sabih Ru,ıu 
Huayenelıaııesi: Bahçckapı1 Dr. Aıtar· 
y&n Han, No. 3 - 4. cumadnn maada 
har ,Q'Un !l - 18 e ka.ıfar. 

Dr. Kanan Hasan Höntken ve 
Radlum 

m iltobassısı. Avrupadan avdetle yeni 
getirdiği aletlerle hastalarını yenl nak· 
lottiğl Glorya sineması fovkindoki mu· 
:4yenehanesinde hor gtin kabul eder. 

IIastalara btıy!ik sühulot göstermektedir. 

Dr E Orfanldls Cilt ve Ztlhrevl hu· 
• • talıklar mUtebauı, 

Cumadan ın:ııJa hergiln sabahtan ak· 
f:lma kadar hastalarını knbul eder. 
Beyoğlıı istiklal c:ı.rlde,.i No. 251. Tel. 
Beyoğlu 373ı. -----------···.__, _ ___.. 

1 Röntken 
amall SUleyman miitehaHıu 

Cağaloğlu, Baha bey apartımanı 17 • 21 
Yeni getirdiği son sistem ınaklnesile 
her gün sabahtan aktama kadar ba!t' 
tala.rını tedavi eder. 

Dahll1 Ye Çocuk 
Dr. Nazif lbrahlm ha•talıkları teda-

Ylharıeml 
muayenehaneslui Fatih 'l'ramvay ista~ 
yonunda Sırrı Enver eczanesi bititiğin
de 25 No, lı c Azim > apartımanının 
blrlncl katına ııaklotmittir. HergUn 
13 ten 20 yo kadar • 

Dr Ahmet Vicdani M11a7enebane.lnl 
• V'eznecllerde 

l.et:ı.fet apartmanının 2 inci kıı.t 2 inci 
dairesine na.kletmittlr. Cumadan ma• 
ada hergiln 8· 12 vo 14-20 o k:ı.dar, 
Pa.z:ı.rteei giinleri ıneccantdir. 

hastaneleri cilt, saç, frengi ve bol:rn· 
ğukluğu 1 inci eınıf ruııteh:ı.sımu. Bo· 
yog-ıu, Asmalı Mesçit, Atlas Han. 'fol. 
43:1.ı:ı. 

H k Uahili "a ı;ocuk 
Dr. Galip a kı haotahkları. Sabah 
akıam evinde C Topkapı Tram. Cad. 65 
Cuma, pazardan gayri 2 · 6 munycııo
haneııiııdo (Aksaray. füom Pertev P.C
oc;rndi arı.--:ı. sokak 11 ) 

Operatör U-
Dr. Muammer Nurlrolog tana.il· 

U hastalıkları mlitchassı,,ı. Harbiyede 
tramvay durağı karşısında No 5j. Sa· 
lı ve Cum:ıflan ın:ı.da hor~lln 14·20 ye 
kadar. 

N 1 Zührevi has· 
Dr. Muhip uratt n talıklar. BPbı-

a.li eaddosinde Gayret kfltilphancı!\İ 
itti~alinilc 9 elan (j ya kadar. 

DIŞ TABIBLERI 
Cemal Zlva Köprilba~ı, Eaıtnönll 

ı Han 2cl kat No, 4 
Hast:d:ırrnı her gün 9 1/':!. · Hl a kadar 
kabul ve tadavl ede~ 

Nul"hayat Hanım beyoğ'lu, 
Totooya 

kart ısında No. 47:!. Ou ınadan maada 
her gün 10 -19 ıı kad11.r hastalarını 
kabnl ve tedavi eder. 

c. beyoğfo lıtııuA 
PUzanl ,...amllyan Cad. Mulea R) 

y:ıuındaki :!8 No. lı :ıpartımanın 1 ci 
k:ıtına ıı:ıl,lulunup her gUn hastalarını 

kabul od~ı~:r~·----------.~-9"!'------
Beyoğıu, 

Muzaffer HUsnU imana aok. No. 
2 Nuri B. apartman kat 1. herglln saat 
U dan 20 ro kadar, ve fo\"kalAde ahval
do ı?ecelcri dahi hast:ılarını kabul ~rler 

E <,;emı>orııtaf 
Kemal nvar Turaa apartımaıu 

1 inci kat. Ilor giln saat 9- 20 ye ka
dar hastalarını kabul ve tedavi f'dor. 

Karak8y tramvay du
Tevllk Rıza rak mahaUi No. 3. 

Bergiin cuma.dan maada S den !!0,30 a 
kadar hastalarını kabul eder. 

Fahri lSatıç•Kapı, Kasmlrcl AU K.sa 
mUe11e1 .. lnhı llııUbıde, 

izzet Bey Han. Her gUn saat 10 <lan 
19 a kadar. 

BUnyamln latepan Caialotıurıda
kl aabıll Şark 

Eczanesi sahibi. Gedikpa9a, :Müsellim 
ıokalt No 20 Her gttn, cumadan maada 
saat !>-20 yo ka.dıı.r. 

1 Ş k.t lıtanbul Arıkan cad. 
• ev Telı 20049 

İstanbul ve Pari.s Fakültelerin<len 
mezun. Her gUn 2 - fi ya kadar 
hastalarım kabul eder. 

Haseki haetane•I kulak 
Pr. Ziya Naki boğaz, burun mUtehaHıoı Bedri Hakkı Kaaıköy 
Muayenehane : 'fUrbe, Babınli <>ıtddesi, AJbyol 
No. 16. Teltıfon: 22587 Cuma YO pazardan maada her glln ·-----=----- saat 9 dan 20 ye kadar. 

H Ilı S 1 Öperetör l:'angaıtı 
Dr. 8 eza latanbul: DI·nayolu Robenson Aynacı yan Harbiye • 

EUıin Paşa sokaği, No. 20. llcrgünı Iı'atilı Tramvay istasyonu karşısında 

-

Obeyt camii Kadıköy Paırayolu 
v No. 83 

Cumada.n ınada her giln 8 buçuktan 
rn n ),adar ha talıırııı t knbul oder. 

Süleyman Faik Toklu Ojıu 
Rahçekapı, Selamet llan, tin el kat 

~o. 2 yo nakletmiştir. Hergrtn 9 dan 
akşama kadar hastalarını kabul oclor. 

M. SAIT Yenlpoıtane cadde.i 
Vlora Han No. 11 

Perşembe ve ı:umnrtosindcn maada 
her..;·iin 10 dan 18 o kadar hastaların 
kabul vo tedıvi ude~ 

KiMYAGERLER 
Dr. •brahlm Etem Divaa1olu 

E•ld Şark 
~lahfili. Tel: 23548. llayati, sınat. 
gıdal b ilüm um tabliH\.t. 

·~~----~-~~---------

MiMARLAR 
Nihat Vedat DipL Mllh. 

Mimar 
Beton - :ırme, Mimari ve Taalıbat 
projeleri 10 günde teslim edilir ve mee 
canidir. Galat.a,Miuorva han 21·22 

~anı Taoslgtt Mbsses•/er 

LOKANTA ve ffiRAHANELER 
letasyon Lakantaaı Sirkeci tren 

ıataalyoıau 
Muntazam öğle vo aktaın yemekleri 
Bira ve rakı bııluour. Nefiı ıneıeler 
vardır. Fiatlarda nzamt ucuzluk. 

TERZi ve TUc. TERZiLER 
Halit Yeni Poıtıırıo kartınnda 

Fındık sade Han Ne. 1 
En eon moda, gayot itina ile dikilmiı 
elbise giymek isterseniz mttracaat 
edebUee.eğiniz yega.ne mUesseeedir. 

S.vlm TerslhanHL Huau Muhlttla. 
Lıtanbul Ankara Cad. No. 53 

Şık ve son modayı\ muvafık Qlbiseler 
uygun fiatlerle. Kanaat getirmek lçill 
lılr ziyaret kll.fldir, 

GOMLEK iMALATHANELERi 
O lmallt bano•I ve 

10.000 Bmlek kadın çamaıırlara 
bluzlar, cihaı takımları, yastıklar ve 
eaire. En son modeller. Beyoğlu, ·r~ 
katlıyan kartl8lnda Suteraıi sok. (Tur
n:ıo:lıaıı ) 11. 

MUHTELiF 1 • 7. Telefon_: __ 23_3_9_o_____ No. 6i. J\:ı.lıul ea:ıtleri : Her gün 9- 12 
- - er. ki Cilt ve -;üı;:' ve U-22. C1ıınıa vo pazar ii~lcyo kadar Madam Edll 1'11.il•tabdimlıa 

Dr. Bahattin v8V revl haıtahk· ldartohHeal 
tarı milttohaeeı. Ankara caddesi Me· Ahmet Hikmet e:,':rkci~~![tyE~:!~~ıl Boyoğlu, Karanfil ı:ok. 'fünel Hao. 

11 k d Av · B No. 5 'l'ol. 41480. Dadı, mürebbiye, serret ote arıısın a, nı oy kartısrnlla No. 4. Her gün eaat ~l - ~O 
N 1"5 fi r il k } d:ı.ktİl0 1 Vandöz, UŞÇ1 , Vt} blzınetçi t&-apartlm&Ul o ı:: >. erJ n a tama ve kadar hasta.!annı kabul ec er. 

kadar~·------------------------....!.~J----------·----------------~-:-d-ar_i_k~c~ıl_nı~ıı_ır~·------"':':'-:---:~:---:--

İstanbul Gümrükleri Başmüdür-
lüğünden: 

İstanbul vo Galata cihetindeki gilmrüklerin sobaları için aJtı 
yüz yetmiş ıekiz çeki kesilmiş meıe odunu ile yirmi beş bin kilo 
mangal kömürünün aleni münakasa ile mübayaası mukarrerdir. 

Taliplerin şartnamesine. ittil~ husulile beraber 240 l.ira~an 
ibaret teminatı muvakkateyı hamılen 5 - 12 - 932 pazartesı gUnU 
aaat on dörtte Başmüdürlükteki mllbayyat komisyonuna milrecaatları. 

fıtibaaızlık ve kuvvetıı;z!ilt: halatıad.t 

faide n tesiri 1rörülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede satılır 

İst~nbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünden: 

Başm\idürliik kalöriferi için 150 t?n ltivemarin kömürünUn 
aleni münakasa ile mubayaası mukarrerdır. 

Taliplerin ıartnamesine ittili husulile beraber 16~ liradan iba· 
ret t.eminatı muvakkateyi hamilen 5- 12-93~ pazartesı gUnll saat 
OD dörtte Baımlldtlrltlkteki mubayaa komisyonuna mtıracaatlan. 

1sfanbul 3 Uncu Noterliğinden 
Sultan hamamında ıubesi bu

lunan Bank Jeneral Pur Lökom
mers etranjenin seddine mebni ki
ralık 27 ve 182 numaralı kasa· 
lardaki . Rus evrakı nakliye toh· 
vilatını mezk6r şube mU<lUrll 20 
haziran 932 tarihinde dairemize 
tevdi etmişti. 

Simon Sehvarz ve i. P. Bır.· 
bayef Efedilerin hüviyetJerini 
ispatla ibra ita ederek emanet
lerini almalara ilin olunur. 

l·.rninönflnde Valde lI:ı.mnda 
lstanbul Uçiincil Noteri 

Jliisaıııettin Ifaydar 

lst. 2 inci Ticaret Dalrealnden: 
M Jıhlci :-;::ıkir Ftyr.i Boy il< f.I'ıddeA· 

· IC') 1ıa l\'İhr;han. JI. Arasındaki alacak 
fı \Mtnın coryanedcm muhakemesinde 
m·ııııaılf·ylıa Mihrılıan 11. u..-vdce L:A:oıi 
Lp.ırtııınanıııııı ikinci daircsiı ııı .;:; ııu· 
urnr. nda mukim ikon elyc' ın m halli 
ikameti meçhul bulnııJuğıı anın,ıımak· 
la lıir ny nıudı.lotlo il!iııen t !tli{!'at 
icrn~ına ve muhakı•ıııı nin 7-1-933 ta· 
rihlno ın!lqaılir cııı ı.ırtesi g.irıll saaC 
ı:J,n" a t:.ı.hb ıııa l"•r.ır 'orllrni9 oldu· 
guııd:rn 'O\ m vo s atı mezk(ırda ınnh· 
la•:nedo hiunt ha?.ır hulunmıı 11~·1 ve.ya 
lıir Hkil hulıındurııı~tlıgı t:ıkdmle gı
yal>wda ıııuhakeıno ier:ı olııııar:ık voı~ı
alım kabul otmit addolunarağı te~lı~ 
makamına kaim olııı alt flzııre ali 
oiunur. 
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1,. omisyonumuzda mevcut r~s.ni muc blnce Uç adet Çırgana 

yapılaca!ctır. Taliplerjn mezkur resmi gördükten sonra pazarlığa 

iştirak etmek ÜLerc 0 o 7,5 teminatları~• hamilen "3:11 l1 932,. Çar· 
pmba gUnii saat " 13 ,, le Galatada Mübayaa komisyonuna 
mür caat!arı. 

... . .... 

Eğer Bir Casus Olsa idim Ne 
Kıymetli MalUmat Alacaklım Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Vaziyetim Gittikçe Daha Müşkül Bir Hal Alıyordu Çanakkale l~~=yeti dahilinde 
alaminyom taslardan, buram bu- Bayramiç kazasımn ku dağı 

l.tanbut t inci lnıa Memur. 
ıutund•n: 

Panralhdı Fat!nefendi Hkatınu 
oturmakta ve evvelce Flncancaluda 
Yusufyan hanında ticaretle mqpl 
bulunmakta olan Yenant Ka19!po
roıyan Efendi iflia etmiftir. lfla. 

- 20 -

Hadi, gel bakalım. 
Dedi. T eklifıizce koluma gt. 

rerek beni, nstü oluklu çinl:odan 
J•pı1mıf olan bir barakaya sü
rtikledL. Barakaya yaklaştığ1mız 
aaman içeriden karmakarışık bir 
gürllltO geliyordu. Kepıdan girdik; 
içerisi, tOtilo ve çay dumanından 
göz gözll görmiyordu. Şoför, ar· 
kadaşlarandan bazılarına selAm 
Yererek, bazılarının da ıartıoa bi
rer yumruk indirerek ilerledi. 
Maaalardan boş bir yere beni 
yerleştirdi. Kendisi de karşıma 

aeçti. 
- Bak.. bizim karargAh, ne 

kadar neş'elidir. Bahriyede bunu 
bulamaunn .. 

Dedikten sonra, çay tevzi 
eden nefere: 

- Hey, arkadrş .. bize iki sı
cak bira getir •.• 

Dedi. S cak bira dediği, şllp

heıi~ çaydı. Ve sonra, maaaya 
dirseklerini dayıyarak benimle 
konuşmıya 'başladı. 

- E, söyle bakalım, timdi .. 
ıen nerelisin? •• • 

- Affedersin, toför efendi, 
Clgaram kalmamış. Lfıtfeı' bir cı .. 
ıara verirmisin ? .. 

Cıgara iıtemekten maksadım, 
~•kıt kazanmak ve münasip bir ....._ 

cevap hazırlamaktı. Eğer Açma 
Apan bir cevap verirsem, fU ka
rargahtan aağ çıkmıyacağımı bi
liyor ve ona göre telapız bir 
ıurette söze baılamıya hazarlanı· 
yordum. Almanyada, yalnız, ( Ham· 
burg) u tanıyorum. Hemen, oraya 
ait hatıratımı topladım. Cıgaramı 
yaktığım kibriti söndürdükten 
sonra cevap v~rmiye başladım: 

- Hambürgluyum. 
- İçinden ıni?. 
- Hayır ••• köylerinden. 

- Hangi köyden?. 
- Bilmem, oralan bilir misin? 

Hamburga dört saat mesafede 
Hofburg isminde küçiik, pek 
küç11k bir köy vardır. 

- Sevkiyal defterinde ismin 
nasıl yaııladır? 

- Hanıburğun, Hofburg kar
yesinden (Lüdner Abriştayn} ... 

Şoför, hemen cebinden l ir 
kağıt kalem çıkardı. Söylediğim 
künyeyi yazdı. 

- Lüdner.. Abr .. ştayn .. Ga· 
Jiba, sizin familyada Lir az asıl· 
zadelik de var. 

V allabı, pek o kadar asıl
zade olduğumuzu bilmiyorum. 
Fakat babam, eski bir asker 
familyasına mens ·p olduğumuzu 

slSyJerdi. 
Bereket venin, o anda çay· 

!arımız gelmişti. Önümüzdeki 

ram çıkan dumanlar, ıoförle ara• devlet ormamnın kobaklı ve 
mızda hafif bir aiı tabakası hotamas kıt'aların :lan beher 
husule getiriyor; erımıı li11t.k sene 4000 kantar llzerinden üç 

"b" k k b ıene müddetle ve beher kan-gı ı o an u simsiyah mayi, 
aç midemin iştihasını tahrik tarı 15 kurut bedeli muham· 
ediyordu. minle mllzayedeye çıkımlnn 

A k 1 HU5 kanlar çıraya talipler 
rtı ' ortal.k tamamen aydın· taraf.ndan verilen bedel haddi-

lanmıştı. Herkes, birer iki er işi· IAy.k s,:örillmediğinden mllzaye-
ne gidiyor, uzun tahtn masalcır· de müddeti 19- t 1-932 tarihin· 
daki kalabalık, seyrek!eııyordu... den itfüaren sekiz gun müddetle-
Arkarln.ş!ar taraf.ndan, ( Han ) temdit edilmiştir: ltanı sabık 
diye çağm~an hu samimi, ııı veçhile müzayede ve ihale açık 
kal pli ve bi hassa çok neşeli şo- olarak 661· 7 f9 , ~ o. lı kanunla· 
för, bir tar"flan etrafınd3kilerle rm ahl<imı umunıiyeıi veçbile 
şakalaşırken, diğer thraftan da 26-11-932 cumartesi gUnü saat 
bnna, mcsleğ~ ait birçok sualler on beşte Çanakkale Viliyetin· 
soruyordu. Ona, şoför ol:oaclığımı de nıüteş~kkil orman satış ko-
fakat mükemmel bir motosikletçi misyonuncla icra edileceğinden 
ve aynı zamanda tamirci ol u· taliplerin 1800 lira vazına mali 
ğumu nnlatt m. O, mlitemadi;en: ikHd.:ırlarını gösterir Ticaret 

- Çok iyi.. Çok iyi.. Za en Odnsı vesikasını ve bedeli mu· 
bir muavinden fazla bir şey bek· hammenden aşağı olmamak 
lcoemez. şartile vereceği bir senelik be· 

Diyordu. .• Çaylarımızı içtikten del mik arının ~o 7:5 oisbetinde 
b • ı teminab muva i:katesini muhtevi sonra, enı ya mz bırakh. Orta· 

dan kayboldu. Bu yaln·zlık içim· teklifnamelerini kanunu mahsus 
de birçok şüphe.er uyandırmakla dairesinde mezkur ihale saatine 
beraber bana hiçbir korku ver· kadar komisyona tevdi Ye ıart• 

· d H name, muke.velenameyi görmek mıyor n. atta kendi kendime 
gUlllyor, ve: için de Aokaracla Orman Mll-

dUriyeti umumiyesile latanbul 
- Eğer fu eoda Lir casus 

V*' Çanakkale (J rman Müdür-
olsaydım, ne kıymetli malfı: ıat lüklerine ve Bayramiç Orman 
foplamış olacaktım ... Diyordum. muamelat memurluğuna mUra· 

( Arkası var ) caat eylemeleri ilin olunur. 
-·.-:.;,==--=== 

19· 11·932 hribinde aç.ıhp taıfi7 .. 
nin adi yapılma11na karar Yerilmif 
o!duğundan: 1 - Müfliıten alaca~ 
olanların ve iıtihkak iddiaaında ba
lunanlann alacakl.arını ve iıtlhkak
larını ilandan bir aJ iç:nde tatlllerw 
den ınaada berrün ıaat 9 dan 12 1• 
kadar Sultanabmette Adliye Sara• 
yında Birincl ffJiı dairesine relerek 
kaydettirmelui ve delillerini (ıenet 
Ye defter huliaa'arı Yeaaire) uıl 
veya musaddak suretlerini t~vdl 
eylemeleri 2 - Hitifına hareket ce· 
:r.ai me•'uliyf"ti müatelz"m olmak 
üzere müflisin borçlarının ayni müd• 
det içinde kendilcrinı n borçlarlnt 
bildirmeleri. 3 - Müflisin mallarını 
her n• ııfatla olursa olsun ell.:!rinde 
buhınduranlann o mallar Ozcrinde!d 
hakl:m mahfuz kalmak f&rtile bun
Jarı ayni milddet içinde daire emri• 
ne tevdi etmeleri ye etme:ıler1e 

makbul maze·etleri bulunmadık~ 
cezai meı'u iyete u;rnyac::ıklıırJ Ye 
rüçhan haklarından m hrum kala
cakları. 4 - 28 • 11 • 932 tarihine 
mü1adif salı ~nQ ıaat 14 te alacak• 
la!arın ilk içtimaa •elmeleri ve nıDf
liı ile mllıterek borçlu ola llnr ve 
kefiller:nin ye borcunu tekeffül eden 
1air kimaelerin toplanmada bulun
maj'a hakları .olduj'u illn olunur, 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadanmaada hergün (2,30-

5) lstanbul Divanyolunda No. 118 
. Tel ı 22391 

PARA PARAY EKER 

• 
BiR 

• 

l.INIZ 

• 
istikbalinizi Emniyete Hazırlarsınız! 
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iŞİTTİNİZ Mİ? 
.PiJ•••'da emaaH olmıyen en •lır: 

Krep Maroken/er 285 Kuruş 
Krep Mongollar 225 ,, 
Krep Birman!ar 180 ,, 
Krep Dam urlar 200 ,, 
Krep Döş inler 100 ,, 

AOır ROP ve M A N T O Jçin ihzar 

edllm1f en neft• mamulAt. •• 

N ~ . ? ereae · ı:ıı ••• 

Ucuz Ma lar 

•• 
1 
1 

•• 

Moda bürosu takdim Ediyor: 

MİZAM- PEBTOll 

Krep Mizaıa. 
TUVALET ve ROP luk içın 
hayalinizde yaıattığanız Lu
maşıo ta kendisidir. 932 kıı 
sezonunun en muvaffak ol
muı kuma11 krep MiZAM dır. 

Krep Preton 
ÇAY elbiaeniz ve TA YYÔR
lllğünllz için tasavvur edebile• 
ceğiniz kumatlarm en l6ks ve 
moderni krep PRETON dur. 

• 
Bu iş te lpekiş'iiıdir ! 

, , ... , H 4 ~ 

zade 

Sala'-larda ve yemeklerde, pllawda, ıattıtarda 
leızeııne payan yolııur. 

Kum, ıat ve b6brek";; İ>7ı'haua Nfr-. sanlık, .. 
karacıaer halUlıklannda katı tffa ffrir. ..................... ._ ................... ... 
Ç A B U K ve & 1 H H 1 

su uz, sabun1'uz, fırc ız. 

T 1 R AŞ olıııa.k 

ister misin iz. 

RAZViTE 
kromini kullanınıı. 

MiKROP olan fırçalardan, yflıO· 
ııü1.Un cildini burutturan potash 
krem ve sabunlardan k urtulursu· 
nı•z. KtiçUk ve büyük tflıılor 

T"ardır. Her yordo satılır. Deposu: 
Yeşildirnk, Sıvacıy:rn Hant No. 10 

'l'el. 2U 181 

BİÇKİ ve DİKiŞ 
Mektebi: Tarihi tesisi t927 

.Mnar .r Vokall•t.i Celi· 
le:;iııin miis .. ad sini ha· 
1-ı biçki ve dikif DlUMI· 

llırıosi l'aris aka<lomesin· 
den 111e1.u ıı K L 1 O 
MAYROMATI en ıon 
Fransız ve basit bir u· 
enle t<wfikaıı tedris et· 
mektodir. Ame!t dikit hlleıı u•r t.ir nı ... h 
'&&rfıııda ve bilııı veııler üç malı ıarhıı· 
da hendese ile t~yy(ir, tuvalf\t imalini 
Oğrenebilirl er. Mektepçe verilen diplo
malar Maarif Vekl\.letindeıı kabul ve 
laiılik olunur. Dersler k!lnnııııovvel 
iptidasında batlıyacaktır. Taliplorin 
Heyoğlun'da yeni Çarıı, Faik Pata cad· 
do::ıinde Fazilet apartımıuıının 6 ıncı 
katında 6 No. daireye bergUn 9·12 ve 
1·4 e kadar mtlr o ıat etmeleri. 

OSMANLI BANKASI 
ILANI 

% 3 Faiıli, 1911 tarihli MISIR 
KREDl FONSYE tahvillerinin; 
1112/1932 tarihinde icra edilecek 
itfa keıidesi Dzerine başa bq 
tediyesi tehlikesine karşı Osmanlı 
Bankası Galata Merkezi ile 
Yenicami ve Beyoğlu Şubeleri 
tarafından pek mllaait ıeraitle 
sigorta edileceti mezkOr tabvillt 
hlmillerinin malt\mu olmak Oıen 
Ula oluaur. 

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 

VE EN YENi RADYO AHiZESi 

Telefunken 343 Parazite karşı ayar
hdar, kendiliOinde Fading'i düzeltir, 
doOrudan doOruya okunabilen ışık• 

h istasyon gostercisi vardar. Yüksek 
konutanı Elektrodinamiktir. 

B O U R L A B 1 R A D E R L E R v e S sı ve S A T 1 E M A C AZ A L A R 1 

Darülfünunlular Yurdu 
Memleketimizin yegane büyük talebe yurdu 

Mtıkeııııııol ınofrııt yatak odaları, her zaman ııcnk müt&lea ve istirahat 
saloııları ; tabldot nefis yemek, hamam ve mükemmel konfor .• 

Blıtllu bunlara rağmen; tenvirat; tcshlnat; yemek, yatmak maktuan 
[ 25 ] liradır. Yalnız yatmak [ 10 J liradır . • 0 DarUllUnunlular Yul"du ., Saraçhanebatı - Kııtaıında 

••-------._ Klmil P9. konağındadır . ..--------.. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
A. - Paşabahçe fabrikan için "250,, gramlık tftelere mah

ıuı nümunesi veçhile "106,000,, adet haaar tite kılıfa 1abn alma-
caktır. "30111/932, Çarıamba: Saat "14,,; 

B. - MotörlD iki mavnanın tamir ve kalaf•tile listeıine tcY. 
fikan mavna ve motör ak1amının tebdili : "30/11 932,, Çarıamba 
saat .. 15,.; 

Taliplerin şartnameleri gördilkten sonra, pazarlığa iıtirak et
mek Uzere, yukarda gösterilen gün ve saatlerde % 7,5 teminat 
akçelerioi hamilen Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatları. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Galatasarayında Avrupa Pasajında 
kiralık dükkan 

Galataaaraymda Avrupa Pasajında g ve 18 No. dllkkAnlar 
bifer ıene müddetle kiraya verilecektir. Taliplerin 28.11.932 pazar
tesi ıaat on altıda ıubemize mllracaatları. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

KARADENİZ VAPURLARI 
Muhalefeti hava huebile hareketi 

teabbOr eden 

SAKARYA 
wapuru D t • 

1 Teıriniıanirazar eSl 
gtlnll aqamı 1aat 18 de Sirkeci 
nbtnnından hareketle (Zonpl
dak, lnebolu, Sarmun. Ordu, 
Gire1ua, Trabzon, ve Rizeye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsil it için Sirkeci 
Meymenet Ham albnda acen
talıiına mOracaat. Tel 22t34 

r- NAiM VAPUR lDARESl 

lzmir Surat Postas. 
( 20 1aat) 

LDlu 

ADNAN 
vapuru 

.. ~it: Perşembe 10~~~.!!ı~t• 
~ .. , tam 17 de bareketle dojTıa 

1ZM1 R'e 
.e Pazar günleri lzmir' den ıaat 
14 1/2 da hareketle latanbul'a 
avdet eder. T afıilit için Galata, 
Gnmrtık karpnda Site Fran
.. Han No. 12 yazıhanesine 

mlrac:aat. Tel. 4. 1041 _ .. 

Her cin• b•r nevi etiket, kıll .. 
MATBAA ve F ABRIKASI 

Dr. A. KUTIEL ,. 
Karak5ı Blrekıl fuaaı ....... 

1" 

Son Poata Mal!Jluı•ı -=--=-------------Suıbl: Ali Ebem 
NqriJ'a& MGdlrlı Halil &Ati 


