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Eir Genç Kız Öldürüldü, Bir Kadın Yaralandı, Bir Adam Çıldırdı 

• 
Beşiktaş Cinayetinin iç Yüzü 
Bütün Tafsilitile Meydanda •• 
.... 

idare itleri telefonu: f.taabal - 2020.J Fiati 5 kurut 

irtişa Davaları İhhsas 
Mahkemelerinde 

Meclis Azası Arasında Mahkeme Usu
lünün Değiştirilmesi için Cereyan Var 

Ankara ( Hususi ) - lrti
kAp Ye lrtiıa Kanununun azami 
derecede dikkatli bir ıekllde tat
bik edilme1i için bu glbf ıuç 
maznunlarının ihtisas mahkeme
lerine verilmesi Ye bu auçlulann 
o mahkemelerde muhakeme edil
meleri hakkında yeni bir fikir 
temayGlll vardır. 86yle bir cere
yanın huaul bulm&11, ıon zaman
larda, Ankara Maliye Tahlil Şu
belerinden birinde bir rOıvet 
hadlselinin olması ve allkadar
lann ıılo bir takip Ue ve eD
rtımleri sabit olarak yakalanma· 
landır. 

Ciddi bir aubiyet Ye hasıa
ılyet uyandıran gerek bu hadiae 
ve gerek diğer bazı delilJer, lr
tikAp ve lrtiıa Kanununun tatbi
kinden ıayanı arzu netice alın-
madığı kanaati hasıl olmuştur. 

Bu fikir, bilhassa Bnynk Millet 

Mecliıl azuı arasında buaul bal
muştur. Bir ıene zarfında kaçaJt. 
çılık Yukuatam asgui haddine lna 
dirmiye muvaffak olan lııtiau 
mahkemelerinin, kendilerine Ye
rilecek yeni aellhiyetle, irtikAp 
ve irtit• vak'alanm da ortadaa 
kalkacak bir hale getirebilecek
leri l\midl kavidir. Kaçakcıllk 
kadar zarar ve tabribab memle
ket bOnyeıinl yıpratabilecek olu 
lrtlp ve irtikAp Yak' alanntn, ayni 
tenkil uıullerile takip edilmeleri 
lllzumlu görDlmektedir. 

Bu fikrin hasıl olmasına sebep 
olan dlltDncelerden biri de ıudun 

lrtikAp Ye irtiıa vak'alarında 
iki taraf mevcuddur. iki taraf 
mevcut olunca bunlar hakkında 
kanuni delillerin tesbiti pek zor 
olmaktadır. Bu da, çok defa suç
luların cezasız kalmalanna sebep 
olmaktadır. 

Hazreti Yusuf Hikiyesi 
Bir Efsane Midir, Yoksa 
Hakikaten Yaşamış Mıdır 

Ölenden, Yarala

handan, Delirenden 

Başka Genç Bir Ka

dınınKarnındaDün· 

Facia · lstanbul'da 1 

Yaya Gelmemiş Bir 

Yavru Var. 
<Uat reımtıniıdı kalabalıtı görü1or

tuııu1, altta Cahlde Hanımuı la kardetl 

~ak'ayı anlatıyor, ortada Oahldı H.) 

Başladı, Ankara'da 

inkişaf Etti, Sinop 

Köylerinde Patladı 

Ve Beşiktaş'ta 

Hitam Buldu 
(Latfen altıncsı 1&yfamııd4 clnayetlA 

tam taflll&tuaı ok.u7nauı) Din Tarihinde Vukufu Ve Tetebbüü he Tanınan 
Ômer Rıza Bey Size Anlatacakbr 

YARIN SON POSTADA 
Yeni Neslin Düşünceleri Nedir? 

lnkılip Çocukları İçin Ha
yattan Korku Yoktur 

- Yarının Adamlarının Daha Bugünden Korkmaları 
Yakışık Almayan Bir inkılap Vazi/esizligidir. 

Bugünkü nesil harp içinde 
doğmuştur. Binbir sıkıntı içinde 
hüyümüştilr. Hayata atılacağı sı
rada da l1arp sonunun muvuzenesi 
bozuk dün) .ısı karşısında kalmış
tır. Acaba bu vazıyet önünde 
ne dü~ünmektedir? 

Bu maksatla genç karilerimiı 
arasında bir anket açtık. Sordu
ğumuz sualler ~unlardır: 

l - Türk inkıllbı hakkıuda 

ne dti9üııü1onmıınz, ve hu inkıli 
Lı nas1l anlarsııuı.? 

2 - Cenıiretin geçirdiği buh
rana karşı kcndiııiıi kuvvetli his
sediyor mu~unuz? 

( Devamı 8 inci aııylada ) 

Diplonı11tlara f:IUkmed•n 
Giı.li Kunetler 

Serl1.vhalı yuım z mflnderı~atım'Wlın 

fazlalıa> do1a7ıalle bugon toblr odıl· 
mlıılr. Karil•riaizchn ö•Ur daerta. 



W• mal)•J• atfetmi'1•rdlr. 

* 

Güreü Kelimesi Korucu 
Olarak Y aıılDU.1 

Miiddeiuuıumilik bu istidayı Ad· 
liye Veklletiae ............ 

Dilsiz Mektebi 
Yakında AcdaJor, Müdüra 

Doktordur 



.. 
ergtn 

l'v!iindericafı~nz~ın çoklu
ğundan dercedilflnıemiş
t ir. 

..._.. -
ls~~f. P~~~~·~;;· ··--
Nutku 
Ve Yunanistan 
I Atiua, 29 (A. A.) - Başvekil 
smet Paşamn Ankara Hukuk 
~ektebindo söylediği nutuk bak
ında Politeia diyor ki: 

.lsmet Paşanın, gerek memlo
k~tıl\ dahili vaziyeti, gerekse TUr
kıy~nin komşulariyle olan .itimatlı 
\le dostça münasebetleri hakkın· 
~a~ı nikbinliği Yunanistanda her-

e:ıı sevindirecek mahiyettedir. 
SulhUn mu haf azası esnaıaında 

~ii_'t4.t>rek Gıenfaatleri ve görüş
eı-ı -0lan Türkiye ile Yunanistan 
btuıı zamanclanberi yekdiğerine 
İ' 1 dostluk bağlari!e merbut bu .. 
Unuyorlar. Bütün dünyada her 
~C~ilde buhranların hüküm ıUr
h llgü bir devirde ismet Paşanm 

u nutku btiyUk bir cesaret ver· 
~ek!edir. Biz bu nutku bUtnn 
J\loın1izle tasvip ederiz. 

Türk - İtalya 
Avans Müzakeratı Devam 

Ediyor 
Roma sefirimiz Suat B. dUn 

!thriıuize gelmiştir. Mumaileyh bu 
~ ·;atn Romaya · harelcet edecek 
'ttı~ ltalyaya gider gitmez 300 

11
1lYon liretlik a\•ans mUıakerah 

d ~~ tneşgul olacaktır. Diln de yaz
f 1f 1n11z gibi bu avans müzakeratı 
,~.ıtna uğramış değildir. Tesadüf 
~ ıleu bazı mlişkillAt bu zannı 
•d~ll\İştir. Müzakereye devam 

decektir. 

Mesireler 
~elediyelere Devrediliyor 
d· Ankara, 30 ( Hususi )- Bele
hz~ sınırlan içinde sahipsiz arazi 
~ ınde seyrangıih, harman yeri, 
·/·Yıt, mer'a ve koruluk gibi 
ltıtı-ferden senetle tasarrufuna 
il Csağ olmıyanlarmın idareleri, 
il c~aretleri belediyeye devrolu· 
b aı:_ak belediyeler na;nına tapuya 
ı "glanması Devlet Şuraıında 
IC~ı·a r altma alınmışlır. 

'f ürk Grameri 
l)·/\nkara, 30 (Hususi) - Tiark 
lıı' 1 Tetkik Cemiyeti gramer ko· 
tin toplanmış ve esaslı meselele· 
tlıi ~ırçoğunda kat'i kararlar ver· 
tifd~ıı-. Bu meyanda evvelce bir 
}'ib 1 basılm ış olan gramer la
ba aj•nın ikinci dldininin de 

s, lllası tekarrilr etmiştir. 
tıin ~r~uıerde en ziyade Türkçe· 
işi ıştakak ve terkip usulleri ile 
tinen~ıesi ciheti dUşünlilecek ve 
lıttL~k~en mekteplerde bu usulün 
t,

11 
1
• l i~.in Ce'11İyet tarafından 

ite ı.tkı~Ier ve makaleler neşredi~ 
~ lır. 

Bir Kayıp 
Abdullah Cevdet. Bey 
t . Vefat Etti 

Abihhat mecmuas, sahibi Dr. 
~alp ttllah Cevdet Bey diin akşam 
~tııı ~7ktesinden vefat etmiştir. 
''crlaı cyh lisanımıza birçok 
~İti~ ~.r . tercüme etmit mütefek-

rırnızdendi. 

BeBir~ Ka_d_ın_Z_e-hirlendi 
~ina Yog.lunda oturan Madam 
}/ıkan/~111 k~laylatl.ğı tencereyi 
hc::liğ·" an yemek pişirmiş, ve 
tvlacla 1 bu Yemekle zehirlemniştir. 
.ı nı Dı· ·· · 1 • b" h t "~ h na umhsız ır a -

astaneye kaldırılm17tır. 

p Tavuk Kolerası 
tı\iiııt:n1?ikte tavuklar arasında 
tıktığ v 1 ş~kilde tavuk kolerası 
llitdiri

1
hni d~n telgrafla vilayete 

tııı, •. fhr. Tavuk kolerası
~ .. ıı-ay f 
Ordon k •ne mani olmak için 

onmuş tur. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - İnsanm en büyük mazhariyeti 
fikir sahibi olmaııdır. Kitap, gazote. 
ndyo iyi şeylerdir. Çünkü flkr!n 
rapılmuına hizmet ederler. 

2 - Bir inunıa elini baj'la1abi
lir1inlz, ayatsna zinclr vurabillrainiı:, 

onu dört duvar •rHına hap.edebillr
ılnb:. Fakat fikrine ıinclr vuramazunıx. 

--, 
D Fikir D 1 

3 - Her fert, diltiinceainde aer·I 
be1ttir. DllıOnculnden dolayı muha
tap detildir. 

BQtün terakkiler fikrin bu hiirri• 
yeti ıayHlnde mümkün olmuıtur. 

Fırka Grupu Müzakereleri 
-----~-- - - -

Dün İktısat Vekili 
Birçok Meb'uslar 

• izahat Verdi, 
Söz Aldı 

Ankara 30 ( Hususi) - Fırka grupun.un. dUnkü latın peyderpey kaldırılmasmdan dolayı İkbaat 
içtimamda fktısat Vekili Celal Bey muhtehf ıktıaadt Vekili Celil Beyi takdir ve tebrik etmiştir. 
meseleleri izah etmiştir. Celil Bey ezcümle ~on· Hasan Fehmi 8. (Kastamonu) Ziraat Benka1ına 
tenjamn umumilikten yavaş yavaı çıkarıldıgım, temaı ederek bu Bankayi sahiplendirmek il· 
bilhassa ticarette istikrar temin etmek ve tUccar- zımgeldiğini, memurların çok olduğunu ve 
ların bu şerait dahilinde çalışmaları esbabını ha- çok para aldıklarını ıöylemiş, Ahmet Halim 
zırlamak için kabil olan herşeyin yapılmakta oldu· Bey sanayi fabrikalarından babsetmİf, Emin 
ğunu ve bunların fevkinde olarak ta milli paranın 

l l l Bey (Eskişehir) lş tabiplerine lesbilat göıterilmeal 
istikrarmm temini hususunda ehemmiyete ça · şı -

h li.izumuna temas etmiştir. Neticede iktısadi 
dığmı söylemiştir. Celal Bey mevcut para.m_ızın i ti-
yaca kafi geldiğini, bazı madenlerimızın daha müzakerelere perıembe gUnU de devam edilmesi 
işletileceğini de il4vo etmiıtir. kararlaştırılarak içtimaa nihayet verilmiştir. 

Müteakiben ordu meb'usu Ahmet Ihsan Bey Bugün Ziraat Bankası heyeti umumiyeıi toplana-
sö:ı alarak ;ş sahiplerinin duçar oldukları milşkü· cağından Fırka grupu yarın toplanmıyacaktır. 

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

B r Baba ile iki Oğlu 

İşledi Feci Bir Cinayet 
- ----- ---- ----

Ordu, 29 (Hususi) - Burada Ören köyilndo iki kardeı derhal AhmedJo ilzorlne ıaldırmıılar, za-
ÇC>k vahşiyane hir şekilde itlenmiı bir cinayet mey- vaUıyı yere yatırmıılar, sonra boynuna bir paçavra 
dana çıkarıldı. Cinayetin failleri olarak Kişi oğlu sararak adamcağızı feci ıekilde boğup öldllrmuı .. 
Hüseyin ile Lunun çocukları Ali ve Mehmet ismin· lerdir. Bu feci cİf\ayetten ıonra iki kardeı Abme· 
de iiç kişi yakalanmıştır. Yapılan bhkikata göre, din cesedini yarım 1aat kadar uzakta bulunan bir 
bu baba ile iki oğlu Afat oğlu Ahmet isminde ağaçlığa ıOrllklemiıler ve cesedi bir ağaç kovuguna 
birini öldürmiye karar vermişlerdir. İki çocuk baba· tıkmışlardır. Cinayet haber alındıktan ıonra köy 
tarının teşviki iizerine Ahmedin geçeceği yolu bek· muhtarı tahkikat yapmış ve facıanm baba ile iki 
lemişlerdir. Aradan bir saat kadar bir müddot oğlu tarafından yapıldığı neticesine varmıştır. Maı-
geçtikten sonra Ahmet yolun başında görUlmüştur. nunlar Adliy9ye teılim edilmişlerdir. 

Ankarada Sergi 
Ankara, 29 (A.A.) - Tasar

ruf haftasında Ankarada milli 
iktısat ve tnsJrruf cemiyetile is
metpaşa Kız enstitüsü bllyük bir 
kadın ikt sat sergisi hazırlamak· 
tadır. Sergi üç kısımdan ibaret 
olacaktır, 

Amsterdam Konsolostuğu 
Ankara, 30 (Hususi) - Ams

terdam 'da bir fahrt konsolosluk 
ihdas edilmiştir. Konsolosluğa 
Holanda Bahrısefit Banksın idare 
Meclisi Rei~i M. Max Steiver 
tayin edilmiştir. ----
Kaybolan Borçlu 

Ankara, 30 (Hususi) - Gnl
baba birahanesini iıletmekte bu
lunan Macar tebaasından Alter 

iM. Gifre 
Kaçtı Mı? 

lzmir 30 (Hususi) - Rıhtım 
Şirketi ~uiistirnali davasında, üç 
sene altı aya mahkum edilen M. 
Gifre meydanda yoktur. Yapılan 
teharriyntta İatanbula gittiği ora
dan da pasaport alarak Avrupaya 
gittiği tahmin edilmektedir. 

Şahada tname Veren Arzuhalcı 
İzmir 30 ( Hususi ) - Hüku· 

met avluıundaki arzuhalcilerden 
Ali Efendi isminde biri Millet 
Mektebi şehadetnamesini tahrif 
ederken cürmüme~hut halinde 
yakalanmıştır. 

ı:::==- -- • 
piyasaya borç bırakarak kaybol· 
muıtur. Alter'in kaçtığı zannedili
yor. Zabıta tahkikat yakmaktadır. 

Arazi Vergisi 
Ankara, 30 (Hususi) - Arazi 

Vergisinin mahalli idarelere terki, 
bina iradı vergisinin Maliyece 
tahsili hakkında Maliye VekAle
tinde tetkikat yapılmaktadır. 

Bu tasavvur tatbik yoluna 
girene kesri munzamla ayrılmı

yacak, fakat yapılacak hesapla 
kesri munıamlar yekunu kadar tutarı 

arazi tahsillh mahallt idarelere 
bırakılacaktır. 

Zinovyef Olmedi 
Moskova, 29 (A.A.) - Reuter 

Ajanaı bildiri~ or: 
Zidovyef'in öldüğüne dair olan 

haber, tekzip edilmiıtir. 

Sayfa 3 

Kısa 

Kitapları 

Okuinıak için 
Ne Yapnıalı ? 

•-----·------------- N. 

' 
1 

s.-1 
Son günlerde alakaları bihak· 

kın Uzerine çeken mühim mevzu
lardan biri: kitaplarm okunma· 
ması bahsidir. 

Bir kıımı: "Eserlerin okunma· 
maıı fiatlannın yüksek olmasın· 
dadır!" Diyorlar, bazıları da; ki· 
taplarm okunmamalarmın sebebi. 
babalarının aıkm olmasında de
ğildir, milnderecatlarmın; bilği, 
fikir dolgunluğundan mahrum ka· 
faların faydasız, özsllz ifrazatm· 
dan mürekkep olmasındadır • ., İd
diaamdadırlar. 

Ban~ kalına bu iddiaların iki· 
ıide yersiz ve haksız d•ğildir. 

~ 
Şöhretin, kitapların aat1Jı Uı:e-ı 

rinde teairi çoktur. ismi iyice ta
nınmıı bir muharririn eserleri 
ıUrlllüyor. Ve okuyucular, bilhassa, 
"bizde tanınmamış isimlerle yazı 
yazan bir sllrll cOhelAnın çöl
ler boıluğunda, ve ailprlintüler 

değersiı:liğindek eserleri iyilerin de 
onlar yanında ıönmeıini intaç 
ediyor, kabilinden yazılarm telAk
kilerinin tahtı tesiriodedirler. 
Faraza .,rn kuruşluk bir kitabın 
üzerinde göz.o yabancı gelen bir 
isim sırıtır, buna mukabil 150 
kuru~ diye değerine paha biçil
mif bir diğerinin sırhnda kulak
ların çok alıştığı ıatafatlı bir mu
harrir ismi vardır. Okuyucu öte
kine elli kuruşu vermiye kıyamaz 
fakat berikine hiç düşünmeden 

harcar. 
Filhakika son zamanlarda 

değersiz eserler, tanınmamıt mu
harrirlere kartı karilerde bir 
emniyetsizlik doğmaama sebep 
olmuştur. Fakat istiıoaları niçin 
bu umumi emniyetsizliğe kurban 
olup, kütüphane camekinlarmda 
tozdan klifler içinde çiirllsünler. 

Onların içinde ben : çok ta-
nınmıı muharrirlerimiEin ; dört 
yilı yapratın sathını ; fikir bara
belerile, saçma satırların namll
tenaht kervanlarile kirleten ka· 
lemlerinden üıtlhılerine çok raat
geldi m. 

lf. 
Franıada, bir cemiyet yapıl· 

ınış. O cemiyetin binasında ta· 
nıomamıt san'atkarlar eserlerini 
maktu bir ücret mukabilinde 
teıhir ediyorlar. Sebep, tanınmış 
fırçaların şöhretile göileri onlar-
dan duha iyilerine karşı kapan
mıf olan alıcılara, fedakarlık 

edip eserlerini UCU% satmak ba
basına, kıymetlerini bilfiil ispat 
etmek arzusudur. 

Bizde de, mesel! kitaplara 
asgari karla hafif bir fiyat tak
dir edilse. Muharriri kim olursa 
olıun faraza iki yllz sayfalık bir 
eser 50 kuruşa olsa fena mı 
olur 'l 

Bu takdirde isimlerine güvenen 
muharrirler; eğer şöhretlerine 
lAyık inıanlarsa yine ıivrilebile
ceklerdir. KArlanna da sek
te gelmiyccektir. Zira meseli 
t 50 kuruştan yUı: tane satacak-
larsa elli kuruştan bini geçebi· 
leceklerdir. 

iSTER İNAN, /STER iNANMA! 

Buna mukabil de diğer k6-
tüler arasındaki bazı iyi kıymet
lerin mağdur kalmamalarmı da 
temin etmit olacaklardır. 

~ Ve bu ıuretlede kitaplarm 

Belodiye İktısat müdüril, yeni tayin ediJdifi :unıan 
4•hirde pahalılıkla mücadele edeceğini ıöylemi' ,·e 
hazırladığı ilk r:\por da, mücadele yollarını da göııtcr
mlye çalışmıştı. Bu yollımo batında bir kooperat:f 
açmak fikri vardı, hatta bu maksatla belediyeden yilı 
b!r. liralık ta tahsİıit iıteın '4ti. 

Nihayet dağ ooğura dotura bir ııçan doturdu: 

Belediye namına bir kooperatif vilcude getirildi. 
Fakat bu kooperatif pahalılıkla mücadele için detil, 
halka ucuz mal satmak için de değil, belediye me
ınurlanna ucuı mal verilhilmek için teetsil• etti. 

Belediyenin vAZifeai memurlarının dctil, halkın :ih
tiyaçlarım temin nlduğuna ıröro, bu kooperatifin ev
velce i1io. edilen maksada hizmet edebileceğine, artık 

l~TF.R /NAN f';1'ER INANMAI 

okunmaması için g6ıterilen se· 
beplerden ikisi do ortadan kalk· 
mış olacaktır. ' .. 

Daha birçok faidelerini k0a 
iayca sayabileceğim bu veya bu
na yakın bir şeklin bulunması 
için kafaların bir parça yorul• 
ması zamanı gelmiıtir. Ve bu 
ikaı. hUsnUniyet sahiplerine pek 
aykm gelmiyecektir, kaoaatın
dayam. 



Memleket Manzaraları 

~ırşehirdeki 
,...~ . 
~1 sanenın 
)ebebi 

Kırıehir, (Hususi) - Burası 
adeta meşhur inıanlar mUzesidir, 
birçok meşahirin mezarları Kır
ıehirdedir. Şehrin bu hususiyeti 
şehre münhasır bazı efsaneler de 
yaratmıştır, bu meyanda Abiuran 
efsansi meşhurdur. Nakledeyim : 

- Bir gün Hacı Bekta11 Veli 
ıehre gelmiş. Irmak kenannda 
oturan Ahiuran Velinin evine 
misafir olmuf. Bu iki zat gece 
ay ııığmda ırmağın kenarına 
postlarmı ıererek zamanların•n 

aiyasetlerinden yesaireden soh· 
bete dalmışlar.. Fakat yllzlerce 
kurbağaların yaz vaktinin ışıklı 
bir gecesinde tabiate isyan eder
cesine coşkun ve devamlı bağrıı 
malara bunların konuşmalanna 
mani olmuş. Hiddetlenen Ahibaba 
( Ya mlibarekler ya aiz susunuz, 
ya biz susalım) demiş. Ahibabayı 
esasen tanıyan kurbağalar kor· 
kularından ıusarak bulunduklan 
yeri terketmişler. Ve ~ir daha 
oralarda hiçbir kurbağa görülme
miş ve sesleri de işitilmemiş. Bun· 
larm korkmasına da sebep Ahi
uranın her gece yılan şekline 
ıirmesi ve isterse hayvancıkları 

mahvetmesi imiş. Bu zabn ismi
ne de "Uran,, denilmesi bu 
yüzden imiş. Ben merak ederek 
bu efsanenin aslını aradım, tetkik 
ettim. Hakikaten o mahalde 
ırmağın 800 • 1000 metre imti
dadmca ne bir kurbağa, ne de 
bir seı var. Fakat bunun sebebi, 
bu efıane değildir. Bu mesafede 
ırmağın meyli fazla, su şiddetli 
akıyor. Ne bir yoatm tutunabiliyor 
Ye ne de bir kurbaia barınabiliyor. 
Hatta auyun bu meylinden ve 
tiddetli cereyanından değirmen 

yapmak ıuretile istifade edilmiıtir. 
Bu değirmene de Ahiuran değir
meni denilmektedir. - Şahap Sıtkı 

Edirne'de 
---- - --

Doktorlar Bir içtima Yaptı 
Edirne ( Huıuıi ) - Doktor

larımız bir içtima yaparak farbou 
hastalığı ve ıekli sirayeti hakkın· 
da müzakerelerde bulunmuılardır. 
Sıhhat MOdilrO Kemal Bey haıta
hğın vilAyet dahiline nasıl girdi· 
ğini izah etmiştir. Doktorlarımız 
halkın bu hastalıklardan korun
mak için ne gibi tedbirler alması 
icap ettiğini tesbit etmişlerdir. 
içtimalar her ayın birinci ve on 
beşinci günleri tekrar edilecektir. 

Edirne'de Bir Hırsızhk 
Edirne ( Hususi ) - Güzelce 

baha mevkiinde Moiz Efendinin 
bakkal dtıkkAnına gece hırsızlar 
girmit ve yllz ktısur lira kıyme
tinde erzak çalmışlardır. Zabıta 
hırsızlan takip etmektedir. 

Ceyhan da - -
Cebelibereket Sporcularile 
Yapılan Maç Yarım Kaldı 

Ceyhan (Hususi) - Halk ta• 
rafından heyecanla beklenen·Cey· 
han spor yurdu ile Cebelibereket 
Spor yurdu arasındaki maç maa• 
)esef yarım kaldı. Dk hücumda 
Ceyhan' kalesi büyük bir tehlike 
atlattı. Birinci haftayim golsüz 
geçti. İkinci haftayimde Cebeli
bereket spor yurdundan birisinin 
kanıma kazaen bir tekme vurul
du. Bunun üzerine Cebelibereket 
~por yurdu da sabayı terketti. 
"-ıç bu suretle neticelendi. 

• 
E 

Harput Tarihi Bir Şehirdir 
Asarı Atikanın Şaheserlerine Bu Şe
hirde Tesadüf Etmek Mümkündür 

Elhis (Husu
si ) - VilAyeti• 
miıe merbut kaza 
ve nahiyelerin 
birçoğunda asarı 

atika mevcuttur. -Buraya 45 daki-
ka mesafedeki 

Harput nahiye
ainde birçok ta-

rihi eaerler, asarı 
atika ve bunlar 

arasında minaresi 
eğri olan bir 
de cami vardır. 
Aearı atikadan 
madut olan Harput kaleainın 
elyevm bir kıımmın duvarlan 
yılulmı,br. Kale içerisinde milAdi 
179 ıenesinde yapılmıt bir cami 
ve kilise harabeleri gö2e çarp
maktadır. Harputun meıhur ca• 

İzmir de 
istihsal Edilen Afyon Ve 

Palamut Miktarı 

iz mir, (Hususi) - Bu sene 
zarfında Ege mıntakasında45,355 
kilo afyon, 947,901 kilo haıaı 
tohumu istihaal edilecegi tahmin 
edilmektedir: Mıntakanın geçen 
seneki afyon rekoltesi 348,793, 
haıaşın rekoltesi daha ziyade 
Manisa, Akhisar, kauba, Kula, 
Isparta, Burdur, Sandıkh, Simav, 
Bahkesirdedir. 

1 Temmuzdan birinci lef' 
rin nihayetine kadar İzmir bor
aasında 4. 779 kilo afyon •• 
119,681 kilo bqaş tohumu aa
blmıftır. Afyon 959-1350 kurut 
ara1ında muamele görmilıtür. 

Ege mıotakaunm bu aeoekl 
palamut rekolt~si 38 • 39 milyon 
kilo tahmin edilmektedir. Geçen 
ıeneki rekolte 42 milyon kilo idi. 
Eylôl iptidasından birinci teşrin 
nihayetine kadar borsada tırnak· 
lar 331-228, broakJılar 205 • 254, 
kabalar JJ0.263, kaba rofoz 
115-180 kuru arasında muamele 
görmüştür. 

Düzçe'de 
Bütün Ceviz Kütükleri 

Kesiliyor Ve Sahlıyor 
Dllzçe, (Hususi) - Burada 

kesilmemiş bir tek ceviz kütüğü 
kalmamlflar. Ceviz kfittiğtl kalma• 
mışbr. Ceviz kütüğü ihraç eden 
tllccarlar köylnden klitilğiln metro 

mlkabını 15 liraya almakta, Av
rupaya t 10 liradan ihraç etmek· 

tedirler. Ceviz kütüğü ihracatı 
devam ederse gelecek seııe mem• 

lekette yiyecek ceviz bulmak ka· 
bil olmıyacalctır. 

Malatya' da Bir Cinayet 
Malatya, (Hususi ) - Buraya 

15 kilometro mesafede Dedefengi 
köyünde Hüseyin Efendi ile Hay• 
dar çavuş aruında eski ve ailevi 
bir düşmanlık yüzünden kavga 
olmuş, neticede Haydar çavuı 
Hüseyin Efendiyi 6ldürmilştür. 

H •rput ••hrl .... n bir manzara 

milerl aruında Sara hatun camii 1 
bilhassa zikre pyandır. Cami 
Uzun basanın hemşiresi Sara hatun 
tarafından yaphrılmıştır. Cami 
kapısının llstUode birçok yazılar 

vardır. 

Sarabatun u· 
münden başka 

Kur fUD lu ca mi, 
Ulucami de pek 
san atkirana ya• 

pılmıştır. Harpu
tun ahalisinin kıs
mı azamı buraya 
gelip melkeo 
kur mak tadırlar. 
Şaheserlerle do-

lu olaıı nahiye 
gtloden glloe 
ehemmiyetini kay-
etmekte Ye ha
rap olmaktadır. 

Harputtan başka Pertek kaza
ııodaki cami ve kilise ile Sağman 
karyesinin meşhur Sağman camisi 
de asarı atikadandır. Sağman 
camisinin iç duvarları kıymetli 
çinilerle tezyin edilmiştir. 

Susığırlık İdman Yurdu Faaliyette •• 

Saaiırlılc idman Yurdıı futbol takımı 
Sumğarhk ( Huaual) - Uzun zamandan beri ıayrifaal bir halde 

bulunan ( Su11ğuhk İdmanyardu) faaliyete geçmiftir. Klllpte futbol, 
voleybol, abcahk, binicilik, lakrim teıekkUlleri yapdmıf. ve devamlı 
bir aurette çalı11lmıya baılanılmışbr. 

Tokat'la · 
Feci Bir OtomobiJ 

Kazası Oldu 

Tokat ( Hususi ) - Tokatta 
tesis edilecek asri mezarlık için 
mezarlıkta tetkikat yapmakta olan 
Sıhhiye MiidUrtl ŞikrU, Zırat Mll
dürü Haaan Fehmi, Belediye 
doktoru Osman wo Sıhhat İtleri 
Kitibi Kadri Beyler tetkikattan 
ıoora otomobile binerek daireye 
avdet etmekteler iken bir yolruı 
batında arabanm firenleri tut-
mam1,1 't'e otomobil gayet uzun 
bir mesafeden mezarhfa kadar 
yuvarlanmııtır. Otomobilin için
deki zeyat muhtelif 7erlerinden 
ağır ıurette yaralanmışlardır. Ka
zayı mDtealnp tahkikata baıla
nılmıı ve tof&- yakalanmıfbr. 

Gaziantepte 
Kış Geldi Grip T e 

Başladı 
Gaziantep ( Husuai ) - Dbt 

beş gibıdlir yağan yağmur di .. • 
miş, tiddeUi poyrazlar başlamıştır. 
Soğuklar ıon derecededir. Antep 
ile F evzipaşa arasına kar yağ
mıştır. Havalarna böyle gayırtabii 
bir şekilde devamı memlekette sal· 
in bir prio J,,.crt~ı,.ı;., f.-vltt fl"•'f'i"'t;,.. 

Trabzon' da 
Dur Emrini Dinlemiyen 

Bir Adam Vuruldu 

Trabzon ( Hususi ) - Birkaç 
gUn evveJ, Kisarna yolu berinde 
bir kaza olmuı, Argalıyalı Paça· 
cı oğullarmdan Haydar, jandar
manın °durl., sesine karşı dur
madığı için, bir kurıunla ağır 
surette yaralanmışbr. Tahkikata 
devam edilmektedir. 

Trabzon Muallimler Birliği 
Trabzon ( Husual) - Şehri· 

miz Muallimler Birliği yeni idare 
heyetlerini intihap etmiılerdir. 
Reisliğe Y uauf Cemil, umumi 
kltipliğe Şevket, veznedarhğa 
Emin, azalığa da MelAbat, CaYit, 
Bedri Bey ve Hanımlar ıeçil· 
miştir. 

Eskişehir' de 
Kuyu içinde Bir Ceset 

Bulundu 
Eskişehir ( Hususi ) - Bir 

hafta evvel, ıehrimiz civarındaki 
bir kuyuda 610 •e şişmiş olarak 
bulunan meçhul kadın cesedinin 
hüviyeti anlaşılmıştır. Bu kadın 
Gömeç nahiyeıinden bir fabl· 
qıo~i ... 

1 

1 
Tenkit 

Yeni Çıkan 
Eserler 
Gözyaşları 

Yaşar Nabi 

• 

Yeni harflerin roman ıahif a
lannı pek azaltmıı olmasına rağ• 
men, buglin roman vadisinde, eD 

uzun nefes ıahibi şüphesiz ki, 
Etem İzzettir. Herbiri kalın vo 
heybetli birer cilt olan dört ro
mamndan sonra .. Gözyaşları ., da 
gtıntın en uzun romanıdır. ÇünkD 

Aka Gtındliz gibi Et.em izzet to 
yazarken, iradesinden ziyade he
yecanına kapılarak yazan bir 
mubarrirdil' ve heyecan daima 
belAgat doğurur. Yakılacak kitap, 
Atk gllneıi, Istırap çocuğu, Gö&• 
yaşlan insana tızüotüsllz ve lizen
tiıiz, içten geldiği gibi, bir çır-
pıda yazılmış hissini veren eser
lerdendir ve heyecan bunların en 
bariz vasfıdır. 

Yine Aka GUndUz gibi Etem 
İzzet te romanlarında ahlaki tezler 
mndafaa eder.. "Gözya~ları,. oda 
da namuslu g6rünen yarım fahi• 
şelerin aile erkeklerini nasıl sefa• 
hat ve sefalet uçurumlarına sll
rüklediği ve mahvettiği gösteril• 
mek istenmiştir. Naran, muharri• 
rin " Dalgın kızlar ,, diye tavsif 
ettiği " Sözde kızlar it dan biri
didir. Fakat niçin "Dalgın kızlar,, 
bence bunlara " Gözü açılmıı 
kızlar,, demek daha uygun olurdu. 

Naran, afyon gibi, eroin gibi, 
ispirto gibi muzır bir mahluktur. 
Ona alııan biri, bpkı bu uyur 
turucu maddelere alışanların on
lardan bir daha kendilerini kur
taramadıkları gibi, bütlln ömrünce 
onun esiri kalnuya mahkumdur. 
Hariciye Ne:ıareti Şifre Mlldilrll 
Ruhi Beyefendinin, sokak serse

risi Ruhiye istihaleıi, NaranıD 
yllzllnden vukua gelen bu tedrid 

fakat kat'ı iıtihale Gözyaılannda 
kuvvetle- tasvir edilmiştir. 

Etem izzetin bir huıuıiyed 
do Dsliibudur.. O, kendine göre, 
ayn bir ilsliip tarzi bulmuı bit 
muharrirdir. Sayısız sıfatlar •• 
fiiller onun romanlarında daim• 
biribiri yanma sıralanırlar, bazall 
da biribiri altına dizilirler. 

Evvela Yakıaları, zehinden g~ 
çenleri tespit edip onlardan bit 

biiklim çıkarmıya, milstenit bd 
tahkiye usulil san'atta " Determi
nizm " e güzel bir misaldir. 

Ve bu üslôp temizdir, güzel 
tilrkçedir. Meseli şu cümledeki 
yeni ahenge bakınız: 

" Dalgınlıkları saflıklarmdaJI 
ve evin ömftrlerindeki boılu~ 
karanlığındandır. Zevklerindeki 
coşkunluk, damarlarındaki kudur
ganlık ileriyi bilmemek ve hayat' 
tan gün kazanmak içindir. it 

G6zyatları bir ihtiraı ro.,.ıt' 
mdır. Başdöndürücü, aıunıJet• 
sOrllkleyici bir ihtirasın roınaOr' 
dır.. Kıskançlıkları, çılğınhklatl• 
fedaklrltkl~rı ile delice bir af~= 
vilcut ve et aşkının kemale e....
bir insandaki, tifo veya kolef; 
mikropları gibi, tahribatının hik 

111 yeıidir.. Ve bu hikayede Ete 
izzet muvaffak olmuştur. 

Yorulmaz ve sessiz bir çahr• 
b • ve'/ ma ile her sene kalın ır 

11 
iki cilt eser meydana çıkar;., 
velôt muharrirden daha çok şeY 
h• 1. 1;,,,. ı.:ı ar .. 7im?., t Ahir dir. 
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Avrupa Ameri· 
ka 'ya Borcunu 
Veremezse/ •• 

.. -----------------------------------·•'v ·ı • naııerın 

Amerika Yola Geliyor! 
Anupa ile Amerıkanın naiyetf, 

~rtlnlerde, rartp bir ıafhaya pmek 
lıere buluaayor.Banua 1ebebi blrlnd 
Uıuınaa on betiDde tedl1• mOddetl 
ıelea bir k11ım borç tak•itleriaiD 
doturdutu miltkGllttar. 

A-vrupanın içinde bulundutu bu
IGnldl nzfyet, 15 kanunuenel takı'· 
tinin tediyesini, bir lnaım dfl!Y\etler 
l9la lmkhıız, bir kıımı için IH İm• 
klnıııhl'• yakın bir hale getirmek· 
tedlr. Borçlu devletler lnıiltel"e, 
Pranu, B·•çlka, lta~ya, Lehiıtan ve 
Çelcoa'oYakyadır. Amerikanın bundan 
hlr mOddet n•vel Hoover hnuı la 
hatır)~th,tı bu nde1e, bu dnl fer 
•ıakabU birer cevapla içinde çırpın• 

daldara mütkülitı b.ldü-1.iler \ - y•nl 
Lir müıılet iıtediJer. 

Amerika, Şimdilik Alacağından Vazge
çerek Yalnız Faizle iktifa Edecekmiş! 

Martta reiı cGmhur1uk müddeti 
btten Hooyer Lu blebe bath ba,ına 
e.•ap Yermek 1.temedL Kend ılnl 
.. tlb Af edecek olan \t. Rooınlt 
drOımiye talik etti. Fakat M. Rooz· 
••it tlmdiden idari mea'aliyete kat• 
laıamak fikrinde olmadıflndan 
Hoovereı 

Bi1ditln ıibl yap! DedL 
Oda Amerlk ıa A7an meeU.ine 

•lracaat ederek ba devletlerin ta• 
leplerini tetkik etmek Oıue mecli
eln içinden bir komisyon · Jn'm•• 
ltnı Ye onun kararile amel olun ı aıa

•ı tele lif ett. Fakat Aran MecJiai 
'"- teklifi nddedlace Hoonr için 
1•pacak batka bir çare kalmadı Ye 

AYruptıya dlJr.erek : 
.. _ Maıoretlerinlzl maaleaef ka· 

bul edemeyiz. I~ lı.lnununn de 
Pllraları vermiye hasarlanıa 1 Muka
laelesinde bulunda. 

Ma,.mafih, huaaıl ba11 imalar, 
bu bahlıte lnr ltere ile Jtalyanın 
F'ranaadan baıka tUrlG istisnai bir 
muameleye tabi tutulabileeetfni de 
lııleeettirdL Fakat tekil ye yapılaa 
baıala •alt ne oluraa olıun, bu para• 
11 buıOıa Amer.kaya Termek demek. 
ba dnletlerin ikbaal nziJetbıl felce 
"lratmuk demektir. O.ter tardtaD 
Fransa be, A'manyauıa tamirat 
borçlarını tebrar ortaya dBkmlye 
lsalkarak ondan atacatilo kendi bor
-•• 8demlye kalkıımak latemeal 
,_i bir hldiae çıkardı. Çlakl Fran• 
taaıa haricinde buluaa büyük 
4leYietler Almanyadan tamuat parua 
-1anamıyacıfına karar Yerdikleri •ibl 
.... ltlbarile Amerlkaya olan borç
ı.,ıa tamirat ltlala biribirlndea bOı• 
batan ayra teJler oJd.,ta kanaatinde 
lclller. Şu hile r3re aBzOıal tatmuf 
... ak lç'n ya AYrupa A•erlka7a 

Londra, 29 - Amerikama 
aJacatından bu seferlik YU p• 
çerek yalnız alacaklannın faizi• 
nni isteyeceği ıeklindeki haber 
burada çok iyi bir tekilde kar
tılanmıştır. Buna benzer yeni 
temayDller de vardar; Amerika 
iyanından M. Pitman fevkallde 
bir tedbir olarak lngilterenİD 
borçlann1 ecnebi d&Yisi olarak 
tediye etmesini istemektedir, yi
ne Ayandan M. Gorey. lnıiltere 
tuafından Amerika Iİraat mah
sullerine ku11 tarifelerde feda
kirlıklar yapalmua ıartile ln,U. 
terenin yapacaja tedi1abu Fru
Nnın tediyabna mllaaYİ olarak 
kabulllnll teklif etmiftir. Bu tek
lifler kongrenin uki kararında 
pek mar etmiyecetiui giater
mektedir. 

Londra. 29 - Amerikaya 
g6uderilecek lagilia aotaR JanD 
sabah hazırlanacakt·r. 

Almanya'da KomDnist Bir 
Muharrir Tevkif Edildi 

Birlin, 29 - Komllnist ma
harrirlerden Ren devletin emni
yetine bir ıuikaıt haz rlamak 
cllrmile tevkif edilmiıtir. Komll
nistler diğer guetelerin biuala
nnı tqlamıtfardır. 

borcunu vererek kendlaini fellkete 
atacak. yahutta : 

- Bor~ Hrmeyld diyerek bey
nelınilal ha1atta ıarlp bu •adyet 
ihdaa edecektir. 

Amerllunaa -ı.111,. l»ahelnde 11rar 
etmu·, Awapaaın par.,ıaı •illhlara 
Hrfettiti kanaatınden ileri Jeldifl 
1~ Do onun tarafından bu ••dide 
barban,ı bir miaamaha Mlde•ek 
abea'ir. 

Şu halele, Awapa : 
- Borcu111a nrmlroraml dert• 

ae olacak? 
Bu lbtimalla tahakkuka. mulaak· 

kak ld beyne milel mhaaebetJerde 
derm bir deilflkllk baflauıael ola
cakbr. - SQreyra 

TEFRiKA NUMARASI: 7 

C:IPBB GiBİSİ 
"MiLLi ROMAN,, 

Muharriri : 8111'1ıaıa Calılt 

Fakı.t Cengizin babuının evinde 
~ böyle aıkıntılar yoktu. BilAw 
"-Larehe baılad iıadanberi iti
laartan artmıfb ve ( Narin ) mu
barebe ilin edildiği sıralardaki 
lleyecamn arbk devamlı bir hile 
hldiiini a6re ı&re ahtmıtb. 
L-t F~kat bu alqamki telefon 
....:»erı ona a..ı muharebenin 
"-eli batladaja biaini verdi. 

Suriye taraflannda Cemal 
P.._nı lagiiia ordularile çal..-
~ haberleri ıeliyorda. Hatta 

•J>lama TUrk askerine kal'fl 
~klan hain1iklerden. nank6r
bu 11 do bahsediliyordu. Demek 

laraflarua blil iyi fitmiyordu. 

~ nparu Abtnazbkla 

bu ak,am ona daha çabuk ılr
mek için iakeleye kadar ludL 

Yüzbqı Faruk onu iakelede 
16rdüil zaman tellfım aalamıfb. 
Gea~ kadın daha aormadan la
uca aalatbı 

- Mühim bir 1•1 c1etiJ. 
Umumi Erkim Harbiyenin dojr
rudan doiruya Arabistan ku
mandanlığına yapalacak fifabl 
tebliğab var. 811 •a•ifeyl bana 
Yerdiler. dalma gidip •elecetim. 

Genç kadın mcak bir aoka
lufla kocuınm koluaa girmiftL 

YDzbap Faruk illYe ettiı 
- Ben o kadar istiyorum kL 

Fakat bayle kararphlarda kal-

maya dejil. Cepheye, atet hat
tma ıftm.,t. 

- Bisdea uaadaa m Farak? 
- Çocak mlllUlt Narin. Aa-

brlilc. Vulf... 8ea ..Wt de-

Brltanya'ma 
Franaaya iltihak 
etme al IÜD 400 
IDcl •Dol de.
riyeliDi teıit et
•ek için Naat 
ıehrinde yapılan 
meruime Fran
m BapeklU M. 
HerJo rl ya eet 
etti. OıGnl fi
mendifor laat bo-
JUDda btr -
kail vukubuldu 
ve fimdiye b
clar failleri bula
namacla. 

R•mimlıde. 
Bqvekil M. H .. 
riyo mabılH bl
ktmet erklaı 
aruanda ı&rlln
mekt~clir. 

Alman I<abinesi 
BaŞvekalete Ya Fon Papen Veya 

Fon Şlayşer Gelecek 
Berlia ı& - Ka9'ine buhranı 

deYam et ~. Biahraaaa çar
pnba ..... ortada blkmaR 
muhtemel6'. Sah.k Bqveldl Fon 
Papen ile aabık Milli Mlda
faa Vekili Fon Şlaypr aruında
ki konqmalar devam etmekte
dir. F ıkat bu konutmalar aeti
ceaiade henb milabet bir teY 
e!de ecHlememfttir. Merku farka-

sile Bawyera fırka. Fon Şiar 
ıer'la Bqvokalete ıolmeaine ta-

raftardırlar. Ancak, ffitlerciler 
tqki1 edilecek her haıaıf bir 
Riyueticumhar kabineaile mnca
dele edeceklerdir. Eter Fon 

\ 

ğil miyim 1 
- Zabitlia. Fakat at8f hat

tmı latemealn manuam anla· 
mıyorum. Madam ki •eni cepheye 
ılndermiyorlar. 

Y8zbqı Faruk ileri gittiğini 
anlamııt•: 

- O fikirle a&ylemiyorum, 
dedL Yani atker oldujum lçia 
nereye g3nderirlerse gitmiye 
mecburum değil mi? 

- Peki ne zaman ge!eceluin. 
- Bilmem. Fakat btıynk Er· 

kAnı Harbiye ile irtibat vazifesi 
ılrdOğDm için sık •ık gcle~imi 
zannederim. 

Klfke geldikleri zaman ( Na· 
rln ) .Ok6net balmuıtu. .. 

Ykblfl Faruk ( Şam ) dan 
p mektubu yolladı ı 

Narla. 
Konyadaa YO Halepten aOa

derdipm mektupları aldıa de
til mi ? Bugln ( Şam ) dayam. 
SeYimlz bir yer. Hop aillh ar
kadqlanm aruanda bulunmaAm 
dili. lcletleri, hayata, hatta yo-

meld.t bqka olan b11 entarili 
memlekette yapmak kabil cleiiL 

BGtüa ynlculujllmda Mlll •e 
Ceapl dDftlndlm. 0.- JUmalc 

Şlaner, Hitlercilerin mOzahere
tinl temin edecek oluna me•kil 
Fon Papea•ia meYklindea daba 
Atlam olacaktır. Fakat Hitler
eiler muvafakat etmedltl takdir
de Fon Şlayıer kabineyi teıkU-
den ••zgeçecektir. Hindenburg 
ba nzlyet kal'fl•nda ana etme-
mesine rafmea kabineyi teşkile 
Fon Papen 'l memur edecektir 
Hindenburg ıon kararım bu ak
pm verecek •• karar yana illa 
edilecektir. 

Zinoviyef Oldu 
Londra, 29 - Sabık konaiaer

lerden ZinoYiyef MoatrOTada aJ. 
mlftlr. 

yllzn Hal benden fazla m8fpl 
ettiiini bildiğim için yalnıdaktan 
pek 11kılmıyorsun aamnm. 

Buradaki nzifem çok hafif .. 
O kadar ki bir iki fifre tlzerode 
çal~akt111 ibuet.. Eier bayle 
giderse llzülecetfm. Cephe çok 
uzak. V uiyetimia f6yle bayle •• 
Türklükle - naaebeti olmayan 
bu memlek pmdiki bllde 
boJ ana can ve mal d6klyorm. 
Y ahm bu nokta caaımı ııluyor. 
Bilthn TGrk Anadolu bu Arap 
ç&lünQ kurtarmek ipn Şama 
doğru akıyor. 

Tarihi L6t g&Hl kenannda 
o6bet bckliyen Tnrlc ukerle
rine geçen geee Araplar baa-

kıa yapmıılar. Bu garip muh .. 
rebenln ıonu için ıimdiden 
birşey 16ylemek doğru dejiL 
elimden geçen veaikalar beDi inan-

dıtım ıeylerden uzaklqbrıyorlar. 
Seni mealeke ait lblatw.rle D 

mayaynn. Uıua mektuplarla ılla
lerini bana anllt. ( Cengi• ) 1 

ıatıftne al da ikinisi beraber 
lpeJlm. 

Faruk 

Ylzbafl Faruk bir laafta .... 

Suallerine 
Cevaplarım 

•ZenpD ft taDiDmlf bir .U.
IÜD lmayım. Y qım 19. iki .. ae
deaberi te1zemia ojlu ilo HYİfİJO" 
ram. Fakat ailem beni ı•ain bir 
adama nrmek niyetindedir. Bir 
çok rerden taliplerim var. Fakat 
ne ben bqkulle evlenlnem rahat 
edebilirim, ne de aev2illm buna 
tahammlll edebilir. Beni tenYİr 
ediaiL. 

...... Gls'.epe D. • 

Ka11m, tf mdilik ailene evlen
mek niyetinde olmadığım 16yl6-
Jerek iti bir m6ddet uzat. Za
mu sana kiminle evlenmek li-
ıım ıeldiğini daha iyi ıösterir. 
Ejer •ıkın bugtlnkl ıiddetile 
devam eder 'H aevgllln de .. ,.. 
da11nda ısrar ederse, o Yakit 
ona diierlerine tercib eders·a. 
Fakat bu tecrllbe devrini 
kazanmak içia bııka blrilo ... 
lenmemek daha muvafık olur. 
Bir iki aenelik bir tecrllbe de11-
ruindea 90ara vu'iyete bakar. 
0U &in karar YerinİD. 

* • 22 1qında bir pncim. Bea 
J•fta bir kızla aeviftim. Evlenmek 
iatedim, babua razi olmadı. Bu
nun tlzerine k111 kaç1rdım. Şimdi 
mes'udu. Fakat bir çıban Yar, 
kaz ailesilo bantmak latiyor. AR-
aeıine çok dGtklla oldufa fçiu 
onunla konUfUYor. Fakat bab .. 
zenp bir aıemur, ben orta halli 
bir kandaraca olduğu için kızım 
bana llyık g&rmlyor ve bu sebep
ten banımak istemiyor. Kondu· 
racı olmak blr gtlnab mıdar? Kız • 
beni barakıp aileaine d611er Ye 
bir ıegiD ile evleDirM daha mı 
mea'ut olacaktır ? 

IC.raraaa 
Otlum. metelenln d&tte tlçll 

bılledilmif demektir. Baba kı11 
için yapblt hayallerin birdenbire 
J11almU1na tahammll edememif, 
affe yanqmıyor. Fakat madem ki 
im ann..Ue banflmfbr. Oaaa 
dellletile bahayı ela kandıraW
lirıiniz. Ba IUfetle barıfl' " 
mu'ut oluraunu. Ne lmaduraa
hk hakir bir mialektlr, ne do kaa 
bir bAfkuile ••lenine mea'at 
olmua mllmklllldtlr. 

HA~ı ı.t ravıı 

ra fU mektuba alda: 
_. ..... , ...... 

Farak. 
O kadar alalrliyim idi (Cenp) 

Hnla yolduğunu anlamıt aibi tam 
bir halt huyam huyıuz ajlacb. 

Ginen 6yle zayıfladı ki ona 
aorla ant vermek için hep keylm 
zamaaını bekledik.. Dlla 1abab 
uyurken hemen bir resmini çek-

tim. Bak.. Uyuyorken bile Jl
zOnde hırçınlık var deill mi? 

Ôyle buym çocuk ki alqam
lan 1enin pime Hatla ,aklqanca 
yatatında daramıpr. Onu kuea
tıma aldığım aman ı&zlerloln 
lflldtıtnnl flrllyoram •• anlayorum 
ki teni bekliyor.. onu11 aeni ben
den fazla aeylfine Gylo kmyorum 
kil acaba ben de ondan uzakı.,. 
Am uayacak mı? çocujum keeke 
im olayda.. amma bu UiD de 
okadar teker ıey kil bilaea Faruk 
dad&klannı bO•• btll• bir .at 
lateyifi var idi 

Her ıece 1eai koatlflllYon& 
Halam dd gecedir blsde. O, blza 
Ada haftdWerl ..-iJor. 

( Ark&ll var ) 





.-

Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
h.,nur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Kırallça fsabel-
1 l.ldan beri blltUn 

c.-.ıo...._...,,,,. lapaa1a kırallça

IP-~~rX·. lan Wıerinde lb-
. ranlce ( tali ) 

)i!=~i#-fıl; kelimesi bulunan 
• bu tılıaımı kul

lanırlar. 

çocuk b:ılıası 

bir ıı fam. Bu çocuk
ların altmışı kıra!, 
220 ai sokak aüpürli
cüa!l olmu9tur. Bu 
ıvfom Garbi Afrlkada 
Boho:ni kıraltdıı. 1906 
rla lJ.m'iı;tUr. 

Oilnyan ın en dindar kö,ca\ : Melıı· 

alkada Çolula kaaabıuıdır. 6200 nii

fuııı 365 kilise•! urdır. 17 ktıiy.- bJr 

lıılliıe dütcıt"ktedlr. 

Amcrik"nın •n 
mefbur rolforu Ur 
W11rren. Bu adamı 

•imdiye kadar bu 
oyunda yenen çık

mamıftır. 

Bir heaap oyunu. 

90909 + 9!' - 999 
80908 + 9• c 808 
70707 ~ gı • 777 
60606 ... 9• • 6&6 
5o5o.S + 9• " 65S 
40404 ~ 9• Q 444 
30303 .... ~·ı • 33'3 
.2.0.2.0~ ... ~· • ~~ 

., 10 1 0..1 "'İf" ~· Q -, j ' 

Bu lııadaa Amerikalı· 
dır. :O 1a91Ddadır, afır· 
hfı 52 çekfdlr. Fakat 
çe_ .. ._.._. .. 

.. ---

Biıir 

Misiniz 
Niçin? 

>J 

Ateşten Niçin Daima 
Duman Çıkar? 

Atctten boiua duman çıkma· 
•ının hakiki bir sebebi yoktur. 

Netekim duman çıkarmakıızın 
ateş yakmak ıçm birçok yollar 

vardır. Hatta pek yakında belki 
de duman çıkaran ateılerl yak
ma le menedilecektir. 

Ateşten duman fıkma1mın 
sebebi şudur: 

Karbon kafi derecede ııınma
dıkça yanmaz. Karbonun yanması 

ise diğer maddelerden daha gUç-
tUr. Onun için yanan bir şeyde 

onu terkip eden diğer unsurlar 
yandığı halde karbon yanmaz. 

Y anmıyan karbon duman halinde 
havaya uçar. Fakat ateş iyice 

Yanarsa o vakit k.arbon da yanar. 
Eğer ateşi 1ciifi derecede hava 
cereyaniyle beslersek o vakit 
oteş kuvvetli olur, bUtUn karbon 

Yanar, ve duman sıörünnıez. 

Ateş Niçin 
Sıcaktır? 

Bir ateı karşısında iki tOrlU 
hararet hiasederiz. Bu hararetin 
bir kıı;nu ateşin ısıttığı hava, 
dadır, ve cildimiz hava ile te• 
'l>asta olduğu için bu harareti 
hisseder. Ateş karşısmda niaset
tiğimiı ikinçi haareket tc ateşten 
tıkan bararetti ki bu ate9in 
"erdiği ışık gibidir. Yalnız bunu 
&örmeyiz, hiuederiz. 

Şu halde ate, bu iki cms 
harareti nasıl yapar? 

Biliri~ ki hararet hasıl olduğu 
1•man bir feyler oiuyor, bir 
leyler yapıyor demektir. Bu ha-
rareti vUcude getiren kuv\ et 
nereden ~eliyor? Bu kuvvet 

köınürddeki karbondan, ve h~
"ndaki "Oxigen,. Müvellidlllbu
~-uıadan gelir. Bu iki unıurun 
ıç!lıde hapsedtlmiş bir kuYvet 
Vardır. Karbonla ml'vellidiilhumu
~I\ birleştiği zaman bu kuvvet 
A.oşanır ve ateşi 'ücude getirir. 
teştcki maddelerin seri har~ 

keti har l t' ·· d · · B 
1 

1 e .:e ı vucu e gctırır. u 
)<\t,ıret havadaki ~tomlara ge· 
~eçer, bu ııcaklıjı tevlit eder. 

............. ~ 
• 

Cüceler Memleketinde 

6 yaışmda b!r 
çoculja i.Janza· 
yan itfaiye rw1e
muru bir cdce 

cuceler Memlekellnln beledlya reisi bal· 
kondan halka nutuk söylüyor 

Cücelerden müre!<kep bir 
şehir. Hunu bir roman veya bir 
masal z~nnetmeyiniz. Filvaki "Cü
celer Memlelcetinde., diye meşhur 
bir roman vardır. f!u romandaki 
vak'a muhayyeldir. Fakat bizim 
size bahsedeceğimiz CUceler 
şehri hakikidir ve sakinleri rnun
hasıran cücelerden mürAckeptir. 

Bu şehir Alnıaııyadadır. Su. ı 
mahsusacla cüceler iç:n yaptır 1-
rr. ı ~! • '"· Sakinlerinin miktarı birkaç 
yüzdür. En yUl~seğinin boyu bir 
metre 20 santimdir. Diğerlerinin 
boyu hir metreyi geçmez. 

Bu şehirde binalar, hep ço· 
cul< oyuncağı addedilecek kUçOk 
köşklerden ibarettir. Evler iyi 
döştmmiştir. Her türlü konforu 
vardır. Fakat alelAde bir adamın 
bu evlere girmesi, buradaki kol
tuklara oturması ve yataklarda 
vatması imkinsızdır. Çtinkü hepsi 
oyuncak ,eldinde kOçük boyda 
yapılmıştır. 

Şehrin yine kOçilcilk bir bele-

Su Altında Niçin 
Nefes Alamıyoruz? 

Su altında hava vardır. Bunu 
bilyoruz. Netekim denizdeki hay

vanlar hu hava sayesinde yaş:

yoriar. Bahklaran ıu içinde bu
lunan bu havayı almak ıçm 

hususi uzuları vardır. Fakat bizim 
teııeffüı cihazımı:r; bal hava ala
cak surette yapılmııtır. Bir balık 
bol havaya bırakıldtğı zaman 

boğulur. Biz de aksine denizde 
az hava bulunduğu ıçm nefes 
alamaz boğuluruz. 

Genç ve ihtiyar cüceler kadın 
60, erkek 19 ~·•mdadır 

diye dairesi ve bir de kilisesi 
vardır. Küçük Belediye Reisi 
arada ırada balkona çıkar, hem· 
ıeriloriaıe şehir hakl~ımla rnalümat 
verir, kilisede ibadet ederler, ev
lenirler, öHileri de kilise) e ırö
merfer. 

CUcelerln ev\enme merasimi 

Bu kUçük ve garip şehir, şu 
ıuretle meydana gelmiştir: 

Gerek tiyatrolarda, gerek 
at cambazhanelerinde marifetler 
yapan birçok cUceler vardır. 
Almanya Hükumeti bu cüceleri 

hep bir arada yetiştirmek mak
sadile hepsini toplatmış. Onlar 
için bu lcüçücük tehri yapmış ve 
onları buraya yerJeıtirmiştir. 
Evveli toplanan cUcelerin mik
tarı yUz kadarmış. 

Fakat cüceler için tehir ya
pıldığım işiten diğer milletlere 
menıup cüceler de bu şehre 
gelmiıler ve burada yerleşmiıler· 
dir. Şimdi J - 4 yüz nüfuslu bir 
tehir olmuştur. 

Cüceler memleketinde uzun 
boylu hiç kimıe yoktur, yalnız 

arada aırada diğer ıehirlerden 
ve köylerden buraya Hhcılar 

ielir, cUccler bunlardan erıak 
ve eıf• alırlar. Bu suretle 
yaşarlar. 

Bazı Geceler Yıldızlar 
Çok Görünür? 

Tabii gökteki yıldızların mık
tan değişmez. Fakat bazı geceler 
biz göktt daha çok yıldız gö-
riirüı baıı geceler daha az. 
Bunun oebcbi ıudur. Muhtelif 
ıamanlarda hava, bulutlu olup 
olmamasına baka.ıvarak muhte
lif tekiller alır. Hatta havada 
bnlut bulvnınadığt zamanda bile 
bazı yıldızlar görliıımiyebilir. Bu 
hususta havadaki toılaJın kesa· 
feti hava tazyikikınm azlığı \'e 
çokluğu, snhunetia dorecesi hep 
ayrı ayrı tesirler icra eder. Onun 

Görünce 

Şu 
Garip 
Dünya 

Ne/ ret Btmi~ 

Çokoılovakyada 35 sene eYnl 
kör doğmuı bir adam, bu seneler 
zarfında dünya hakkında ken· 
dine göre bir kanaat edinmit 
kendine göre güneşin doğuıunu, 

gurubun güzelliğini, yaz gUnle
rinin haşmetini, kadılann zerafe
tlnl, denizlerin, nehirlerin, çiçek
lerin cazibesini tahayynl etmiı. 

Sonra geçen glln gözleri 
açalmış. lık defa dünyayı görünce 
iğrenmiş: 

- Ben dünyayı daha allzel 
sanıyordum, demiş. 

Meşhur 

Kadınlar 

Şimdiye kadar meşhur isimlel 
arasında yalnız erkek isimlerin 
tesadUf edilirdi. Şimdi kadınlar 
da ön safa geçiyorlar. Bugün 
meşhur erkek kadar meşhur 

kadın dn vardır. 
Mesela Greta Gaı bo, Fan 

Hun Ping ve Mis Amy. Greta 
Garbo meşhurdur. Çünkü zeki 
ve güzel bir sinema artistidir. 
Mektep çocuklar.na kndar berkeı 
onun ismini bilir. Dünyayı iôare 
eden adamların iıimlerini iıitmi
yen kizlar, onu kardeıleri kadar 
iyi tan•rlar. 

Fakat zannederim Fan Hua 
Ping kimdir. Bilmeuiniz müsa
ade edin de onu da size ben ta· 
nıtayıru. Bu bir Çinli kadındır. 
üç yüz kişiye kumanda eden bir 
eşkıya reiıidir. Anası, kardeşleri 
ve diğer akrabasını 6ldUrd6kten 
sonra dağa kaçmıf. Bir etkıya 
reisi olarak ta töhret bulmuştur. 

Üçlicll kadın Loodradan Kap 
Town'a uçan tayyareci İngiliı ka
dınıdır. Kocasıda bir iki ay evvel 
tayyare ile Atlas Okyanosunu 
geçmiştir. Y alnı:r: herkesin sor
duğu sual ıudur: Tayyare tari
hinde bu karı kocadan bahsedil
diği zaman Moliaon'un karıtı 
Amy mi, yoksa Amyn'in kocası 
Molison mu demek lizımdır? 

içindir ki en asri rasathanelör 
ımimkiln olduğu kadar yüksek· 
lcrde, havanın bu gibi tesirlerin
den aıade mevkilerde yapılınak-
ladır. Bu sayede bu rasathan~ 
!erden gökteki değiş!klikleri la· 
l<ip etmek daha kolaydır. 



BCdirhan Bey, Ömer Hayyam'ı Ter
ceman Ederek Diyordu Ki: 

- Düny~da Günah İşlememiş Olan Kim Var? ••• .,,,,.,,,,,, . 
Her Halcla Malafuzdur ---

Bedirhan Bey, latanbula mu
vasalatinia Oçllndl gllnD Abd&ıe 
mecidia hozunma çıkanlımfb. 
T • . . • • ttikt 
azım mera•mnnı ICI'& e ea 

ao...-a derin bir bOrmet ve inkıyat 
De ayakta duran Bedirhan Beye 
Abdiilmecit aordu: 

- Hakkmmla birçok tikl
yetler vaki oluyor. Bunlann es
babı aedir?. Vukuatı bir de siz 
biklye edin. 

Bedirhan, AbdGlmecidin bu 
hitabında biraı infial biaıeder 
ıibi oldu. Anlqılayordu ki aley· 
lainde paclipb menfi hisler Ue 
metbu idi. HarekAbadald mu .. 
retlerini birer birer saymaktansa 
kaçamaklı bir cevap vermeyi 
mavafık balda. 

- Şevketl8 padişahım.. Her
t•Y malama aenlyenizdlr. Benim 
fibl Aciz bir kulunuz, bmurunuz· 
da ne aöyHyebilir? 

Dedikten ıonra. ( Ômer Hay· 
1am) ın fU rBbaiaini okuda: 
( Nakerd• günala tlerci/ıan kist 

bigli. ) 
( A11 le• ld 1dlnet nelıel'f pn 

zid 61,a) 
( •• ,. ,,.,,.,__ w tll lled 

111ilk4/at tleAi ) 
( Pes farla nıeganıme• ve ta 

çisi blgS /11) 
rübaiıini okumakla iktifa etti. 

Bu veciz cevap, ( begayet mlb
tebimi mahnziyetl 11eniyel padi· 
tabi) olda. Abdllhamit, ba fatin 
" mldebbir ldbt beyine b~k 
lhlu ve iltifatlarda balanda. 

Fakat it bununla bitmi1or
du. Fransa ve lngUtere hllkam.t
leri Bedirhan:n yakuım bırak
mak istemiyor, { M118al • hawa
llslade hiriatiranlana atlldba •• 
emniyetini ihW eden bu ast kort 
'9-Ji hakkında devletçe ae gibi 

m....ele) yapılacağını kemali ehem
aai1etle takip ediyorlarc:b. Buna 
binaen, B•dirhaa Bey Dç hafta 
kadar l1tanbulcla alakonulduktan 
IOIU'a ( Giricl) • glııderildi ve ora• 
ela (ikamete me-.) ec:IUdi. 

Bedirhan, Girlde ... ptmea 
Ulllllca zamaa ••• kalacajuu 
..a.dt. Bir miktar ewallk ve •ad 
•tm aldı. BUDlarla ..... ....... 
,. ......... Llkia aefirler, .. 
*8 itimat etmiyor, aık 1a1r ita
WB,. " araya mllracaatlaı 

- Beclithan B. kaçb. .. 

- Bediihan 8. kaçacak... 
Diye blklmeti taciz ediyor-1.._ 

(1] O ı er ilqJ'&mııı Cenabıhakka 
bltab ıa aayledlll bu r8bainin maauı 
flld.ı&r : 

( DCla:pada gOaall lflememit olan 
kim ardır, IOyle f.. lnaaıa fflaab 
ltlemedeta JlllURJJ& •ak&edir olah.lil 
mi, &6yle ? .. 

Bea bir k6&1llk ettijia Maı-. 
ıeaa d• bana kGıUlatle mukabele 
tclenıen. saftl&D, lıeoımle lelllo 
11anda b&'*f itiyle! .. ) 

1 
Ba mueleden, Abdtllmecit te 

bıkmıı 111ana111b. Bedirhan Beyi 
tam hir emniyet altına almak ve 
bu ylzden F ranaa ve lngiltere 
hDkOmetile çıkma11 ihtimali olan 
bir bAdiaeye meydaa bırakma• 
mak için, icap eden tedabirin it
tibu olUDIDUIDI Babılli1• emreıtti. 
(Ramazanı şerifin SeDd ıeceai. 
deYletlO Serasker Pap ve Ömer 
Pap ve Ali Galip Paşa ve Ara• 
bistan orduyu hDmayana MO,OrO 
hazaratile Maliye Nazırı devletlu 
Paıa Hazretlerfnia konağmda 
birl..Uerek, keyfiyet) uzun oza-
dıya mDzakere oldu. Bu pa· 
ıalann hepsi de, Bedirhanm ı .. 
hinde diltünDyorlardı. 

- Şayet, Bedirhan Bey, bu 

Neler çektik? 
Nuıl atladık ? 
Nud •ttılar bizi ? 
Nami diğ0ft8k? 
Nual kurtardı bizi O ? 
Natıl kurtulduk ? 

Bttı n mllll kurtıılutuı ıuun deıbı ı! 

BiR MiLLET 
UYANITOR 

filminde 
lpek·film atudyulannda latanbuJ. 
da yapılan ilk sesli, sazlı filim. 

REjisör: ERTUÖRUL MUHSiN 
Senaryo : Nizamettin Nazif 
Filmin me'hazı: 

GAZiNiN NUTKU 
Pok yakıada 

Elff AMHA ve MELEK 
Sioemalannda 

. 
vazi7ette daha ziyade tuylk edi-
lecek oluna, meyuai7ete daçar 
olur. O zaman belki hakikaten 
firar etmek teşebb&aUnde bulunur. 

Buna binaen ( Affı ili ) ye maz
har olduğuna ve oradaki ikameti 
a:ıcak devletin emniyet ve aeJA. 
metin~ matuf buluiıdağuaa dair 
kendisine teminat verilmelidir. 
Ba takdirde güzellikle orada ika
meti temin editmif olur. 

..:==ı-- ----
Bu akıam saat 

8t,30da 

Oç Saat 
Operetı3 perde Z1 tablo 
Ya1.a ı~ Elat>m Roıit 

Besteliyen : 
Cıaınal Retlt 

Umuma 
Pazarteai oyun yoktur. 

llatbaeler yalaaa 
Cmaa ,ant rldlr. 

( Arkuı Hr) 

FRANSIZ 
TiYATROSUNDA 

Bu alc am 

SÜREYYA OPERETi 
00 ~lik ..yeni ~ı. 

ŞEN DUL 
Operet 3 perde 

Yar.n Üpm 

~EMİR._, 
Herkesin sevdiği ve arad ğa 

IOSYO, MADAM ve BiBi 
filmini E J U A L SinelDUI 

tekrar 4 Klnuauev•el Puarclan 
itibaren ,a.terecektir. 

lllbl . arti•t BRIGITTE HELM'in temsili aıulıtepmi 

MAVi TUNA 
harika filmi ile ZIGAN ORKESTRASININ kuandıja 
m11vJfaloyet n aılrdliü fevkalAc!e rağbet &zerine YO bilhaua 

heah lflrmemif olaıılann aörmelerini tembaen 

111 L 1 B Sinemasında 
bir kaç glla daha iraesioe devam oluaacakbr. 

• Bu akıamdan itibaren 
am bir hafta iki emsalsiz komık 

DOZTABAN ve BASTIBACAK 
•lzl her seanıta bl 1 İaaıla 

OPERA• SiNEMASINDA 
Mtıv•llftln en parlak komedJal 

1
_... 

DOZTABAN ve IJASTIBACAK Muw ı 
filminde kukabalarla gilldGrec:eklerdir. 

ORRtYE·m CAN FEDA V-eai bir un'atin .. .-eri 
HORRIY'ETE CAN .. FEDA Zevk •• ala na. 
~ CAN FEDA Cleaı •un ıaluaeRENE CLA1R'1a ...n 
HOıtRIYE11 CAN FEDA Yeni aeali bir tarzda 
HORRlYETE CAN FEDA Franmea, ıaııı tarklh 

filimdlt. 

Fransızlar YqASll HORRIYET ct,otlar. 
Almnlar'da YASASIN REllE Cl.AIR diye cenp nrlyorlar. 

a. mretle onun bu tara 9olC IBllll• Ylcada ptirmulal 
tepik «mek illi,..... 

Y... •••111 eALA ·-••il• 
ARTiSTİK Si11maı11111 

Yeni Neslin Düşünce
leri Nedir? 

( Bıttarafı 1 inci ıayfada ) 
8 - Dindar mı•mıı? 
4 - Aile hakkındaki teJlkld. 

nb nedir? 
5 - Hayattan korkuyor mo

ADlm? 
6 - Nasd bir bayat istersini1 

ve nasıl :ppmak isterıinia? 
Genç karilerimiı bu saallere 

doğrudan dolmıa mathumıza 
göndermek auretiJe cevap vere-
6ilirler. 

İtte aldığunız ilk cevapları 
Hukuk Fatalteıilıden TaJaa AJ 

B&J diyor ki: 
1 -1&rk iıakd&bt ıaurla ..... 

lelerin yaratbğ'ı alemıumal bir 
kıymettir. Bu inkıllbın yeg&ne 
seciyesi, maşerİD rubunda ka
baran kıvılcımların birlqerek bir 
ateı halini alması ve milli idare
aia hikiın kılınmasıdtr. 

Garp içiD Fransız lnlallbma 
mukabil. Şark için bDyGk Ttlrk 
inlalAbı aynı kıymettedir •. 

lnkıllbımız Şarkın kapalı ı&z. 
lerioi açan bir ıua'dır. Yanmn 
tarihleri TOrk inkdlb nı, daha 
sonraki cemiyetlere bOyllk bir 
aDmune ve nurlu bir ders ola
rak terennOm edeceklerdir. 

Ba lnlalibı nasıl aaıladıjama 
gelince : O eıkiliji 61cffbien Ye 
yerine yeni kıymetler ikame eden 
bir kudret mecma .. dar. 

2 - Umumi harpt• ..,. 
milletleria içtimai w1&.ı.r.a blf 
Ulet ana ~ Sa'at bayatı. 
fikir hareketi, ahWc mefhuma 
blylk bir dejifiklik anetmiftir. 
Eski kaidelere aylan relea yeni 
valaalann mhOnı fİfua kabil 
olmayan bir beşeriyet yar .. chr. 

Manevi kıymetlerin bu talıamll 
ıebepleriıd balle çahfark• ku
şımıza bDylk uçurumlu bir ~ 
çekb: ~ ... ~L Buı•M 
~ HMbi ven ... 
limiz Ozerine tahmil edllen bu 
ağır sıkıntı 1914 hubioin açbp 
rabnelerden bafka bir PJ de
tildir. 

Ba ıeçit kupada f•dla 
mukavemeti eavjialae ~ ol
makla beraber cemiyetin tedbir
lerine ele iatinat eder. Ea bl1lk 
fellketler karıısında daınarlaraa
dakl metanet kanım akıtaa ıefat
liğin kuYVeti, bulıraa zail olduk· 
tan aonra takdirlerle J&dedile
eektir. 

3 - Din baklanda bambatka 
bir g3rllfllm vardır. Bence Ole 
dinler h., kitlelerini bir nlfaı 
altında topbyabilmek için orta,a 
ablmqbr. Din maddiyatla allk .. 
olauyaa manevi bir ............ 
Hayaba daimi tahanllile beterin 
deruni cepbui deilftlkçe dinle
rin kma bir fiddet ifade eden n8-
fuzu ela tabiat ve ahvale UJIUll 
ıelmemui eihefile ekailmiftir. 

Eğer İıalan camialanna mut
laka bir din ilzama, onlann •yal 
içtihatla bir hedefe gitmeleri bir 
ibadet ve pr~gramlan ela elinin 
abktmıdır 1 • Kari Mub ., • bU
y&k bir kütle belki peyıamber 
diyeceklerdir 1 

Kendi phaım itibarile dini 
•Mistik. bir tekilde tellkki et
mekt•Jim. 

Diaia eski · JD811• .. • kabul 
edecek olaraak • Ollmcl.n I08f•YI 
alakadar etmesi haaebile • ma'te
ria rubmıda 7apmuuu 4ejil 
ferdin ruhunda tekev•lba etmui 
taraftarı yun. 

ıv - Cemiyet .,..., bir teki• 
girene girsin aile lbalJeeek bir 
mUeuesedir. Enelemirde aile 

, ...... 
1U1,; uma, inıamrm 1ı- ve 
lllkünm bir aaalumma ılbi 
temin eden bir mlle•ıHclir. 

Aile, her tDrlll tatla ve ..tak· 
lara rejim bulan bir yava Ye lalan 
a..Uain idame ve tekealrlnl 
temin eden kuY'Yetll bit makine
dir. Aile mefhumanun bir cemiyet 
dahilinde yok olmaaı elim fela.. 
ketlerin membaıdır. Bu fikrimle 
pnu ifade etmek istiyorum: 

Bazılanmn UDDettikleri gibi 
• ıerbeat izdivaç • aile hayat ma 
teklmiil etmif bir tekil depdlr. 
Bu nazariye inunlana laayYaai
yetinin eandllrll.....U. fildrlerüa. 
den bllyftk istifadeler temial 
mllahazasile ablmıt olla bile 
kablettarihidir ... iptidaidir ... 

Ben bu fikrin en titiz aleylataı
lannd8D ve am•nus dtltmaala
nndamm. 

V - • Ha7attan korkuyor
maaann? • aaalinia iprialnde 
•istikbalden ....,.._ ...... ? .. 
manası da mlademit lee durla 
inkılip çocukları için bu mevsuu
bahs olamaz. 

Yarın.o adamlarman daha 
baglndea korkmaları Ja~··~k. 
almayan bir inkılAp vuifemlilklb'I 

Suale tahum itibarile cenp 
~erecek olursam kısaca flJle 
18ylerim: 

Yqı yirmi ikiye 1..ı ... 
bir paç için hayat lmltl• .W. 
bir mllcevher aandıiachrl 

V1 - Maddllikten uak ve 
tefekk8r811 idaresine nm olarak 
Jal&malr amua • bUmem ki bir 
a 11a,..a .O olur?. Oteclealaerl 
lalecliiim uyat ldlçlkteaberl 
tattupm kalemimin ••• •• 
oynayacaiı bir aalıa olmalachr" 

Nasıl yapmak iıtecllllme , .. 
lince: kalbimdeki beyecam ._. 
dllrmiyen kucaiam apcala Ye 
kıymetlerin htlrmet kuı•cala 
bjr muhitte daima pJapnk , .. 
ıamak isterim. .. ---

NOT ı Taba Beye ait bir olıal• 
yaıılıtlıkla dankU nOlbamısda oıkan 
yazıya serlevha yapılmııtır. Taıblh 
edertı. 

.. __ _.. Buglln "9--1111 
• A 

M 1 L L 1 Sinema• 
8i7ük muvaffakıyetler kamaa 

ADALAR SARllSJ 
(Rumba d' Amour l . . ; 

LUPE VELEZ • L\YtlENCI' 
TIBBETnn ıl&LI ...... atat ... 
pbeaer filmlnlıı t••• fınataat 
kaçırmspftız, Ma itlll er. t.• • 4t3& 
nvan 8,30. hıvet• .. ..._ıa 

eni fttX trnal tı.ıU.U r 
111..ıı~ dünya ••"lılirl? ·-~ 



LE 
- •• - Mulıarriri: ,,. ... 

Timurun Gözünden iki 
Damla Yaş Düştü! 

Te• ekklll6u kapalı ,azleri, 
bir llhze açalch, buramm iuleyea 
kQCUanm tızerill• dikUdi " d .. 
tlUıarmda bir kelime belirdi: 

- ICıımetl 
Sonra o ılzler kapandı, ıol· 

... dudaklarında bir titreme be

... perifan aaçlann çerçİ\•eledi-
11 · llgQD t;q, bir Jana doğru 
Wfçe etildi ve yorıamn tızerin
d~ .,.,..aklar lamldı Tevekkll 
llmlfttll ,,. 

Thıiur, kara bir botluk içinde 
clolapyor ıibiycll, hiçbir ıey ~u 
~la dolduramıyordu ve bıç 
.. ••k, o kara ren_gi tilemiyor
du. Çok flbelderd.- diken " 
takti dola clerinlildere- cltlpntlf 

C....."nliıi!8d• aca duyuyord'?• 
ele Cliames afaltalar Mil'" , ... 

Birkaç allD, teYekk&lla me
lanlla ptti, yaamdakileri b.,wa 
la'tarak mezara kap~ bicra-
llbU •• 11brab1aı ık yapuru 
llaUnde oraya alutb, yesini dua 
.. klinde inledi ; bayata kırgın 
•• btltlln kAinata kllskiln bir 
Yaziyette ıeri d&acltl. 

TetekkllllD mezanndaa ayrd
-malr, orada kalmak •• atlıya 
•ilaJll .. ...w•· kaY11f'DÔ tçia 
•lthlt bir ihtiy~ dayGJOl'du. 
•nelce baza taciclarları, glb.ellero 
kendilerini elİr etmif olQ bul 
Padiplalın fidcletle, ~ "-A 
Muel& o~ ojullannclM 
~·-Y8"in Hababe ve Veli
clUTiethle itfmH halayıklat için 
~taklarını babrladıkça heriflere 
lliir okmdu Hannall Oıltıo 
lettiaia ilen aevpili için g&ter
clijl ç lgınhktan iğrenirdi (1). 
Şimdi oalan ldeta mağdor ı&
'llJorcla ve kendi de tevelddlltln 
8lelul1lcla bekçi olmak iltiyorda: 

Fakat o, meyus bir Atık ol
-•lı .......,., yine TUllllrcla. 
tawd. wlir yarattığı Wr er
kekti. GIDlerce ve atmlea:•• 
.... ,., uladıktaa, çırpmıp ~ 
iladlkten IOnta keacliai topladı, 
...... elleriaia içine ahp dn.. 
tlDdG: 

- Yıf8yan unutmalıdır! 
Dedi te bllyllk matemini unut· 

llak için yeni bir meıgale arada. 

Onun iç.in at oynatacak meydaa 
yok delildi. Herıey.dao evvel 
Cengizin açbjl yollar ıaz 6nlln • 
de duruyordu, oda o b&yllk 
rehberin izinde ytlr81erek: 
macar ovalarına kadar yllrll
yebilirdi, Attilanın ruhuna 
kılanz yaparak Atlas denizi la
ydarıaa da inerdL Lakin Tevek
ktUGa mezarından okadar uzak 
kalmak iatemiyordu, arbk ihti
yardı, &lnm pek yakınında dolqa-
yordu, aJOrken Tevekkülüu top
rağından ytlreiine koku sinme
Iİni iaüyordu, bu aebeple de aia-
betea "kın bir hareket •baa 
arıyordu. 

Tesadtıf aranılan fırsatı yarat
makta recikmedi, Çinlilerin Kit
rır taraflanna taarrazlan vukua 
ıelcli. Timur, hemen canlandı, 
bl,&k bir karaltay yapb, kumaa
daalarıaı topladı, ou mefhur nut
ka l&yldi. 

" Yiiit arkadqlarl taun bile 
çok zaferler verdi. Fakat biz za
fer .-rhotluia ile biraz sendele
dik, yanlış iıler yaptık, yer almak 
ve Unümilzll yllkaeltmek için Tilrk 
kanı da döktilk. Bu, cinayettir. 
Y •• yetmife yettikten 80Dl1I 
akhm bapma ıeldi. Kazand ğlm 
ıeY•P ile iflediğim ,onaw.,, kar
~brdım. içime Brklatll seldi. 
Gerçi cibqir oldalr, JJkia bo-
ywauzcada Alalıa firdik. Saça
mam allalıa hağıpatmak IAz m• 
dır Ye allah bize bunun için de 
yol g&teriyor. 

Size Çin lilkeıine gitmeyi tek_· 
lif edi1onmr: Orası putperest Ja
tajı, kAfir ocat•t Main tammı
yorlar, ıthıe" bpyorlar, ~
darlanna flk&a oflu diytlp ~ 
de ediyorlar. Bu diuizlere halri
kab taaıdalam, taDruua <bir olcla-
tumi ljrel:elim, putlarını larahm, 
mabetlerini 1ıkalam, laarabeleriade 
camiler y~alım, minareler yllk· 
aelteBm. Bunlardarki gllnahımıza 
bailllatacakbr!., 

Ba .Wer, orduyu ıaleyaaa 
ıetinll, Çia meri kabul edildi. 
haz rlildara ıir,.Ucli. 1404 1lhlun 
erteliaden blr,ato enel nmwa 
tam!,, ffaberi Yerildi. 

Her taraf kar içinde idi, in· 
unlar kefen berinde ylrlyorlar 
pbi içia için titriyorlardı. Salar 
bile bayatlannı kaybetmiflerc:ll. 
akmıyorlar ye terenntlm etmiyor· 
lardı. Ağaçlar &18, çiçekler 111 
ye her teY alil idi. 

Tuaar, ft altm elmula bezeıımif 
parlak bir eğer nrulq bir ata 
luadi, iki ytb bin kitilik ordu
IUDUD bqıaa ıeçmek •• Semer
kanttaD ..,, .lmak üzere aarayclan 
uzaldqtı. Fakat Abu bqını, oıı
dunun bulunduiu yere delil 
TeYekkUlla ttlrbeline çeYirdl, 
ora1• ıeliace J•• •cracb, elini 
açap UZDD bir dua okudu, IODl'a 
«liz cikttl, cleria bir murakabeye 
dalda. Saald Tevekklllle ılrlltlr
mllt ıibl prip Wr teb...tlm 
tafayorda •• ont1 clmBJOl'lllllKll· 
1111a elcldl bs te,.kkaz ,a.teri• 
yordu. 

Oradan. kerametine itikat 
edip • e~e pir edindtti "Seyit 
Bllrke,,aia meıarbla ıitti. Yaram ••t kadar da bu mezv hinde 
kaldil Mtltealdheıı atma llrerelc 
ordoılha seldi, hareket emrini 
Yereli: 

- beril 
S-erkant, skct.ı kaybol

mak O.ere iken T"ımarua ..... 
ıeri J:.::6 ve slzleriade iki 
ayn hellrdt llaatar, Mlylllc 
cib.,ırin ..,._bu ., ...... 
IOD ,.......... idL 
Şimdi~~ 

·--~·~ .... ~ .......... _ .......... 

r.aı.r (eatif) 

°"' 
. ,,__ --.... Belçika 

... hml . ....... . _.. 
1 f1orlD 

--2t2,-,,.,_ 
218,... _ 
25,--.... 
85,-

.,..,,. 
ı.a.A~ ...... ..... 
ldotl 
1Peail .... 

ÇRW 
....... .,. rr-. 
N•Y • ,.. t,4721 ~ 
Pul9 12,05 lllldrlt 
~ l,XO Beria 
Br1Jbe1 ~4 Of V•pva 
Atin• 8',1"15 P .. 

-,-

11,eS& .,... ..... 
l,tm 
f.19!IO 
UG5 

Caaemt 2,4531 Blknt 
SofJ• ... Bel_.,.e 

I0,46 
at.7450 

Anıdeıdam 1,1138 --.. ............. 
Lfl'a Lira 

ita-iL (N ... )li;it A..ıda1'..V. ı/,fJJ • f fflmlh))• l,:Ma .... D.. Y. • 41,45 
• ....... 15,- ... Tr-. .. o-• .... 35,- o.u.- 11,81 =-=l)e ı~ Tea• 32,71 

Haliç .... Bawaplll 'Zl.-
Aaaaolu1'88V. ~ T...,_ 15,-

• .... P. 21,15 Bamıall 23,40 

Eahmn veTah ... 
L·ra 

t.ulaua o.Mil--=
Dllpıaa Mu. • Si.Ol> 
Gllmrllk 8,00 
Sa1cll mahl l,80 
BatcW tertip 1 ~ 

• • D 1.21 

BORSA 

llejl. 
Traa..., 
Rıbtı-a 
OuGct. ıu 
Terk• 
EleJdrtlr 

HARfd 

Lira -.... 
~ 

30,25 
170,-
41,!fO 
-.-

Tahvuaı. MeakOkal 
Lira Lira 

Tflrk Alblll 1,21 
ini'. • 10,G 
Fr. " 8,22 
.... • 10;13 
MecfdlJe 36$ 
Banknot (01. B.) 239 
"Kalın beflblr11k altna 

( Gfbıahurl7et) 48,29 
( Asi• ) 41,00 
( Hamit) 48,00 

...... , ..,. 
(Vahit) ... 

ince bepMrllk alba 

(cg,..wt~) 45,
( Hutlt) ..... 49,51 
(Retat) • G/» 
(Vahit) • 41,GO 
llılll' ltr.Fe. .. 187,00 
• • • 1903 89,00 

1911 17,00 

=TAKViM= 
pilOAllBA 

Gla .ao. 2Gi IQR•N 93J KaaamS2 

Ar1111 811lll 
1. Şa1ıraa 1151 17 •2cl T ....... IJU 

Viyana Ap Cai Malak~ 
linde, _.,.. ~ • 

athıe tq plr.taak mltt'I lllır 
katil llnlhakeaıe ediliyor.• .... 
mm -.ı ffUl LaJtiop'm • 
tam ,.c1 ..,._ lldlnaekle -=· ' D...... ÔMllrdljl bet.im~ 
y.-' ı elli de bmat lreadl ....
l•dir. 

Laytıop ilk clnayetlnl b•daa 
yirmi aene •nel iflem!lltir. llalıP 
ke'19 ........... MWalilia _.. 
.u..- o kad• IUiiliıkıualal*'a 
cenp veriJor ld, hayret etme
mek mllmkh değildir, Hatta 
halloa: 

.. _ 81,leba~ .... .. ... 
rlal Sedalan _._ela tewkifU. 
..... • ... _.,. ıetlrDdiii .. 
racla, ......_ Jİll•• •• ,_... 
mzı l.aJtrop 'ta. 

HAldmiar Dk ••liae "' eenbı 
vermiftir: 

•- Efeadlm, ne vakit bir 
kadlDID yaaıada bulunaam, ıayrl 

ilatiy_. bir fenalık yapmak, bir 
tarafma incitmek iat..U.. Ba ..-
111111, bir sabit fikir halini •· 
Son k..... ıelcfiiim ... .. 
111mmclald ..... llliallf ....... . 

Laytıop'• ba feci lfpab, 
halk Ozeriade mltlıif bir telir 
yapmıt. bir b11m ioaanlu katilio 

illerine blema ederek. hemen 
oracıkta lia~ 1apauya tet.W.. 
............. jaclannalar ..... 
olmqtar. 

Franç Laytıop, bn hlcliae 
laeriDe ifadellİDİ değiftirmiye te-
.. bblla etmlf Ye çok defa kadm
lann k_..•dea da1ak Jemek 
istediklerini, dayak atarken ken
dilini kaybettiği içia laadiHain 
llllmle neticeleaclijial llJllJenk 
bir nevi teYil JllPIDU Ntemiftlr. 

Hakimler laeJeti, bu. mlthlt 

p ........ - .. 

herlft clalaa futa .a,1.taek .... 
mlyerek keacliaial .... klıels ....... ........ ... ....... 
~ AVlılbarJada W..-.. aw..a.....,. 
=RADYO= 
30 Tlfri...., rar .... 
r.ab61 (1IOO aetn) - 18 ı• 

(Kftaffer R.), 18,43 orkeıttra, it 
Refik Ahmet 8. tanhlMlıla •11Bah&Ht 
19,tl ork.eatra, !O us, ı.e1 Ye Nuıaa 
Hanımla tarafından, ~ RIWJ• -
leyett, 21,30 orır..tn. Aıjlaı Y• Boıw 
laberlerı, eaat ayan. 

Blbet SN metre ) - IO: sı, .. 
il balüaler, ID,40. &ramofon, il. 
Piyaıto. 

Belırat ( 481 aetn ) 20. Gramo
fon, !O,!O. Danı ~ 11. Kon• 
eer. !l,45. Qraaofo•. 

Roma ( 441, metre ) - !1.11. 
Doktor 86ylflym, tı,41. ltalya reeett, 
müWU .......... 

l'rat - <488 -.., IO,&O. ıt_, 
aer, 11,05. Akpm kouer. 

vı,.... - c 518, •*' > ııo,oı. 
Halk konseri. 

P&tte - (l60 ...tn) !0,45. Beethoıi 
ven g8Cefl !!,45. Olala ..._lerl ft 
çığan orbıtraaı, 

Varıon- (HU m*9) il. Ko .. 
aer, macar ha-.alan, 11.06, Keman 
koDl&ti 

Berlin - (1885 aetn) 11. JılilDllı 
ten naklen t•n geçe. 

1 Kll•uıvıel Perşembe 
l.t.abal - c ı~oo ...... > ıs aea 

itibaren. 

...... - ( "' ... ) I0,~5 ... 
manya maelld&I, il lladı .. Butterflr 
operuı, gramofoa De. 

..... t - '43'......, ., "···ll,16--umecH, D -..a. 
Rom. -"'(4tt ..... ) 11,45 Glatl 

Biset i&mfadeld operet. 

..... - (488 ·••> ..,., laka ... 
•,IO ukert bando. 

vı, ... - '61'1 ..... , •.ao ŞilOk 
tımiDde bir llomedf, 11,40 alıp• ~ 
11rt. 

P .. te - <&&O a.n) a,1• '°'* 
muaikl mektebinden uldL 

Vaqowa - ( ı•ıt _.. t ... 
edeblrat temeillwl, N llllU koa-. 
n,so hafif ev ........ llllıln4• 1111 
operet. 

Berl:n {1'636 ~) - 12 aıoıat 
konıeri 

Ra4JodaK...,__ 
B• ..-... ... OD dokuda ..... 

bel "o 11nda Refik. Ahaet B8J W 
ıdı dan bir koaferaaı werltece~ 
lle•ıuu: cYeryUz&ndeld TOık'J~.• 
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1r.g11tere Btlk6metl tardındao. ({aıl 
Bı. ne hediye edilen fltritı tercttmH i 

&ON POSTA 

ÇANAKKALE Hacı Bekir Zade Ali Mu· 
hidclin Beyin valideıi Reıld 
Melek Hammef endi irtihal 
etmi:ıtir. Cenazesi klnunuev· 
velin birinci Perıembe günü 
5ğleden evvel nat 11 de Şiı· 
Jide Sebuhyan aparbmanroın 
2No. daire11inden kaldmlarak 
cenaze namnL TefYikiye ca
miinde kılınarak Edlrnekapı-
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T ahtelhahirler Türk Ate-
şinden Kurtuldular 

sına defnedilecektir. 

Bir Türk bataryası bu kayık
ların Uıerine ateş açdisede, tak· 
dirtc itiraf etmeli ki Ttlrk ku
mandanının emri nzerine bu ateı 
derhal ltesildi ve tahlisiye ame
liyatı devam ettikçe bir daha 
Ate~ açmadılar. 

Heybetli manzarasile aahllde 
clolnşan ve istilA kuvvetlerinin 
maneviyatım ve şevkini yükselten 
hu zırhlının beklenmediği bir za
manda ve surat)e batması An
ı:ac daki efradın Uzerinde çok 
fena bir tesir icra etti. Geminin 
yavaş ya va~ battığını seyredenle
rin birçoğu o zaman herhalde filo 
kumandanının ne bUyUk endişe
lerle muhat olciuğunu taktir 
etmişlerdir. 

Çünkli artık denizden mlina
ka leleri ııin tehdit edilmekte ol
duiunu ve hayallarıuın donanma
nrn selametine bağlı olduğunu 

anlamıya başlamışlardı. O akşam 
bu manzarayı gören yüksek rfit, 
beli bir zabit hatıra defterine 
şu cUmleyi yasmıştı: 

..... Asabı mahvedici bir man
zara idi ve bunu görmek ıçın 

hiç birimiz için iyi olmadı.,, T ri· 
umph ıtrhlısmın garkından sonra 
btl)•Uk harp gemilerinin hepsi 
İm roza çağırıldı. Fak at ferdası 
glin, amiral De Robech, tehlike 
olsun olmasın, karadaki ordunun 
donanma himayesinden biç bir 
auretle mahrum birakılanııyaca• 

ğıııa karar vererek Anzac ve Y 
aahilindeki muhriplerden mada 
bir z ırhlının Helles açıklarında 

ve diğer urhlının da düşmanın 

Auadoludaki bataryalarının faa
Jiyetioe mani. olmak üzere boğaı
ların methallnde bulundurulması

nı emretti. 

Bu emır Uzerine 26 may11ta 
~lı:ıjestic zırhlısı adeta mağrur 

bir vaziyette tekrar Hellese av
det etti ve W sahilinden rubu mil 
açıkt l torpil ağlarım açarak de
mirledi. ihtiyat olclrak hliçiik 
kii\'.ük gemilerde etrafını aldı. 
Fal at ferdası sabah erkenden 
bndıt torpillendi ve çeyrek saı.t 
xnrf nda bRth. HeHes sahillerin
deki bUtUn kayıklar mürettebatı 

kurtarmak için üşüştiiler ve bu 
sa, ede yine ~ok zayiat olmadı. 

Bu ikinci felaketten sonra sa
hildeki gemilerin aaedi tekrar 
tenzil edileli. Buralarda biiyiik 
harp gemileri bulmıdurma1( usu

Hinden vaz geçildi ve İogillere
den munitorlarla, kruvazörler ge
linceye kadar karaclaH orduları 
himaye etmek vazifesi muhriple
re tevdi edildi. Lord Nelıon 
anı1ral gemisi Mondrosa gönde· 
rildi fakat harakAt sahasında bu· 
lunınağı arzu eden amiral bayra
ğ111ı Triad yatına nakletti. 

Tahtelbahirler hücuoları bu 
ıuretle iki giln xaı fında Ti.irk 
orduıunu agır donanma topları

nın mütemadi ateşinden kurtardı. 
Diğer taraftan İngiliz amira!ı da 
büyük harp gemilerinin ancak 
orduyu bimayl! maksadile kısa 
müddetler için ve gideceği saha 
evvelce tayyareler ve muhripler 
tarafından iyice arandıktan ıonra 
liıuaoı terk edebileceklerini em
retti. 

Büyük gemilerin sahillerden 
çekilmeıi TUrkleri son derece 
sevindirmiş ve müttefikleri de o 
niıbctte meyus etmiıti. Bilhassa 
bir cihetten bu gemilerin çekil· 
mesi mUttefikler için bltyük bir 
darbe olmuştu. ÇUnki donanmanın 
top ateıinden kurtulan Anadolu 
sahilindeki Türk bataryaları der
hal faaliyete geçerek sahillere, 
Helles cephesinin arka:nndakl 
sahaya ve bilhassa pek açıkta 
olan Fransız mıntakaaına ateş 
açmakta gecikmemişti. Halbuki 
ne İngilizlerin ve ne de Fnınsız
ların buna mukabele edecek 
topları yoktu. Haziran ayı zar
fında Türklerin Anadolu sahilin
deki toplarmın miktarı tedricen 
tezyit edildi ve her nekadar 
bunlarm ateşi çok müessir değil 
ise de i!ltirahatte olan efradın 
Asabmı bozmakta ve sahilde 
çalışan efradın işine mani olmakta 
idi. 

( • \ r 1, n ~ ı ' ar J 

lngiliz Lirası 
Londra, 29 - lngiliz lirası 

Borsada 82 Fransız frangı olarak 
açılm11hr. 

Gazetecilerin Balosu 
Şimdiden Hazırlanımz 

Matbuat Cemiyeti her sene Yer
mekh olduğu mutat muazzam balo
•unu bu sene (kanunu.aninin 28 inci 
cumartesi gecesi verecektir. ) Bu 
gece ayni zamanda bayramın ikisine 
tesadüf etmektedir. Balo için bugü
nün intihabıııda bayraın tatili dola- · 
y11i!e gerek Ankara ve gerekse İı
tanbuldan Matbuat balosunda bulun
mak arzusunu izhar edenleri tatmin 
makeadı na:urıdikkate almnıı4tır. 

Bu fırsattan iat'fade edilerek 
aradaki müddet zarfında balonun 
her veçhile ıniik.emmeliyetini temin 
edecek çarelere baş vurulınu' ve 
balonun meuimin en mutantan ba
losu olmak tusuıundaki faikiyetl 
muhafaza ve belki do her zaman, 
kinden d:ıha güzel olması temin 
cdilmlşt·r. 

KREDİ LYONE BANKASI 
ANONİM SİRKE Ti . 

1 amanı en tediye edilmiş s<"rmayı• Fr. 40~ milyoııı 

ihtiyat akçe'.'li fr. &){) - ıııi1yan 
30 Eylül 1932 tarih indeki Ailfoçodur. 

MEVCUDAT 
Mevcudat, H~l'İne ve Fransa Bankası 
Bankl\lard,ıki Matlubat 
Cüzdan ve Müdı,fıuıı Milliye sene d .. tı 
'f!!minallı avanslar 
Heaabatı cariye 
Eaham ve tahvilAtı mevcude ( Hiııse .1enedJtı, bonobr, 
tahvllitlar ve rantlar ) 
Muhtelif hesabat 
Eml&k 

VAde"Iİr mevduat ve aenedat 
Heaabatı cariye 
Bad~ttahsi l vaci!'ıiit11diye hesab ıt 
Poliçalar 
V~deli seııed~t 

Muhte1H hesabal 

DÜYU~AT 

Senci sabıkanın " Kar ve Zarar ., lıesııbı bakı} e.1i 
Muhtt'lif ihtiyat akçclc-ri 
Tamamen tediye edilmiş sernıa}'c 

Mecl'si 

Baron 
idare Reisi 

Brincard R. 
Uınuıni 

ltf asson 

fr. 5.493.927.013,08 
" 267.500.386,06 
,, 6.770.692-.129,59 
il 33a.423. 903,77 
11 3.387.305.268,69 

" 1.352.781,61 
,. 42t379.811,20 

35.000.000, .. 

Fr. 16.723.581.294, ~ 

Fr. 5. 961.404. 489, 70 

" 
8.323.835.558,94 

" 
,22j.778.419,08 

,. 110.672.900, 18 

" 
367.:113.406,38 

" 
S08.00S. 7 44,80 

,, 13.567.774,92 
,, R00.000.000, ,, 

408.000.000, " 

fr. 16.723.581.294, " 

Müdurlcr 

E. Escarra 

·~ J?. .. <?.r<w?:.~~ı. l:!.?!:./1f!f! .. ~!!..~, •• 
• m ı:ıyenelıaııcs nde hastdl:mnı akş ım~ karlar in!lt ll'd H'İ eder. Tel: 2.41ı1 c• 
----

~ I< İstanbul Belediyesi İli·~~ : [~] 
Lt"ıwm.J O ıtt.ı 50 .ıdd bır kıyy~!ık çeş.ıı~ musluğu, 75 üç yiiz 

dirhemlik musluk, IOO yarım kıyye lik musluk, 100 şadırvan 
musluğu, 200 metro bir parmak galvanizli boru, 100 metro 112 
parmak galvanizli boru, 50 kilo keten boru, 100 kilo yerli bezir
yağı, 50 ad~t adi İiJ, 35 adet katranlı ip pazrlılda almacııktır. Talip 
olanlar tafsilat almak için levazım müdUrlüğüne pazarlığa girmek 
için de 45 liralık teminat makbuzu ile 1 J 2 932 perşemb~ gUnll 
Hat oıı beşe kadar claiml _1tnclimene müracaat etmelidirler. 

~ * 
Beyoğlu hastanesi için eczayı tıbbiye ve kimyeviye ve alıit: T. 223,5 L. 
Haseki kadmlar,. ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, : " 825 ,, 

Haseki ve Beyoğlu hastanelerine alınacak eczayı tıbbıye ve 
kimyeviye ile alttı cerrahiye ayrı ayrı kapalı zarfla milnakauya 
konulmuştur. Talip olanlar şartname almak için her gUn Levazım 
mUdürlüğüne müracaat etmeli, mlinakasaya girmek için de teminat 
makbuzu veya mektubu ile teklif mektuplarını 5 12 932 pazartesi 
gUnll saat on beşe kadar Daimi encümene vermelidirler. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Galatada ldarei Merkeziye Traça odasmda pazarlıkla aabit do· 

lap ve raf yaptırılacaktır. Taliplerin keıfi ve resmi gördllkten son· 
ra pazarlığa iştirak etmek lizere "'o7,5,,tenıinatlarmı hamilen "10 
12 932,. cumartesi gUnU saat "14,, te Galatada Mftbayaat Komiı
yonuna müracaatlara. 
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Beşiktaş Cinayetinin 
İçyüzünün T afsilih 

C Baştarafı 6 ıncı sayfada ) 

Kendiıine ancak istikbalini 
temin ederıo ve ailem de mu•afa· 
kat ettiği takdirde izdivaç tekil· 
fini kabul edebileceğimi ıöyledim. 
Ondan sonra çok defalar beni 
kaçırmak için uğraştı. Hatta de
vamlı tecavüzlerinden dolayı onu 
müteaddit defalar KadıköyUnde 
Kurbağalı polis merkezine teslim 
etmek mecburiyetinde kalnıııızdır. 

Bilahaı·e pederim, hemşirem 
öldüler, biraderlerim vazifei as· 
keriyelerini ifa ıçm Anadoluya 
gitmişlerdi, Yalnız kalmııtım. O 
da ortadan ıırrolmuştu. 

Bir Nişanlanma 
Bir gün yolda ona ra1tgel

dim. Bize gelmek Uzere olduğunu 
söyledi. Gelmemesini söyledim. 
Fakat buna rağmen ben evde 
yokken gehniı girmiı, evde bir 
hizmetçi kadınla bir çc.cuk vardı. 
Onu evden zorla çıkarmak kabil 
olamadı. 

Teklifini tekrarladı, kabul et• 
mecUğim takdirde cinayet çıka
racağmı söyledi, tehdit etti. Kork· 
tuın, ağır şartlar sürdüm. Kabul 
etti, ve nişanlandık. Sonra An
karaya gitti. 929 Ja ben de git
tim. Orada nikah muamelesi için 
icap edetı makamlara başvurduk. 
Fakat meğer o 21 tevellütlil as
ker firarisi imiş. Bu yUzden me· 
deni nikahımız olamadı. Ben İı· 
tanbula döndlim. Aramızda eski 
bir mukavele vardı ki, mucibince 
o benim bütün ağır şartlarıma 
mukabil bir tek şart sürmüıtu. 
O da, ondan ayrılırsam kendisine 
bin lira vermekliğimdi. 

Ankaraya Bir Seyahat 
Bana, kendisine gitmediğim 

takdirde beni mahkemeye vcr~

ceğini bu bin lirayı istiyeceğini 
söyledi. Bu parayı veremiyece-
ğimden mecburen Ankaraya git
tim. Bana: 

- Muamelei resmiyenin ehem
miyeti yoktur, dedi. Uzun, ıtislü 
sözlerle beni aldattı, ikna etti. 
Bir müddet te bu suretle g"çli. 
Nihayet ya ayrılmaldığım, ya me
deni nikdhın yapılması için mah
l<eıneye müracaat ettim. Askerlik
ten sonra yapacağmı vadetti. 

Katilin Bir Çocuğu Var 
Ankarada bulunduğumuz zaman 

ondan bir erkek çocuğum oldu, 
fakat ömrii vefa etmedi, dört 
aylık iken öldi\. 

Sinoba Gidiyoruz 
Zeki askerlikten hep kaçtı, 

ve tabii bu yüzden nikahı yap
mıya imkan hasıl olamadı. 

Cahide H. Meydana Çıkıyor 
O sırada duydum ki bu kızla 

tanışmışlar. İstemiş, nişanlanm ;şlar. 
O zaman o işle, Sinopta bulu
nuyordu. Ben muhtaç vaziyette 
idim. Bilmecburiye onu aramıya, 
bulııııya gittim. Ve: 

- Bu işe artık kat'ı bir 
tıilaayet verelim! Dedim. Ozaman 
bana nişanlı olduğunu itiraf etli. 
Hem onu alacağın:, hem de ben
den vazgeçmesine imkan olmadı
ğını, ve bu ıekilde onunla yaşa· 
maya kabul etmediğim takdirde 
beni parça parça parahyacağım 
16yledi. 

lstanbula Dönüyoruz 
Sinobun bir köyünde idik. 

Yalnızdık. Korktum. Mecburen: 
- Pekif Dedim... Orada bir 

hata iıledi, çalıştığı yerden koy.o 
dular, beraber lıtanbula döndük. 

İstanbulda bana nişanlısının evin• 
berabe.- aitmek teklifinde bulan
du, kabul etmedim. 

Sonra uzun mllddot beni ara .. 
yıp ıormadı. Sokaklarda kaldım, 
yine mecburen onu aradım. Ayas
paıada bir yerde oturduğunu 
öğrendim. Gittim. Bulamadım. 
liir memura, aramasını rica et· 
tim, bulursa bana haber verebilme-
si için adresimi bıraktım. Memur 
onu ararken, öteki kızla niıanlı 
olduğunu bilen bir adam, neye 
arandığını sormuı: Memur da 
ona, benim karııı olduğumu, 
ve aradığımı bildirmiı. 

Cahide Hanım Maziyi 
Öğreniyor 

O kızın babasına haber ver
mif, bunun üzerine irimi aramıı· 
lar. Halbuki ben memura verdi· 
ğim adresten çıkmııtım. Acaba 
bir haber var mıdır diye, bir gftn 
oraya uğradım. Onlar, kızın aile--

sinin ısrarla, lz'açlar beni aradığml 
söylediler. Babası, benim mutla
ka kendisini görmemi rlca etmiı 
ve adresini bırakmıı. Gittim, Ca
hidenin babasım Glimrlikte daire
sinde gördüm. 

Konuşmamız esnasında Zeki
nin benim kocam olduğunu ispat 
etmek maksadile onun el yazda· 
rmı göstermekte idim. O, habe
rim olmadan, Zekinin bana hita
ben yazmıt olduğu bir mektubu 
almış. 

Ben onlara iddialarınm aksine 
olarak kızlarını Zekiye vermeleri
ni, hatta Zekinin iyi bir adam 
olduğunu söyledim. 

Ve evlerine de, onların nişanı 

bozulduktan sonra o da kendi 
mlltemadi davetleri, ısrarları Uıe
rine gittim. Bütün bu söyledikle
rimin tamamen doğru olduğunu 

ml\ieaddit şahitlerle her zaman 
ispata hazırım.,, 

Facia Nasıl Öğrenildi? 
Bundan sonra muharririmiz 

Nazmiye Hanıma vak'ayı nasıl 

haber aldığını sormuştur. O !fU 
şekilde anlatmıştır: 

- Bugün, Zekinin Ankara· 
dan gelmiş olan kız kardeşi beni 
ziyarete gelmişti. Onunla oturu
yorduk. Kapı çalındı. Bir polia 
geldi: 

- Siz Salih Zekinin ailesi 
misiniz? dedi. 

- Evet dedim ... 
Karakola kadar gitmem icap 

etliğini ıöyJedi. Zeki ile müna
sebetimin hikAyesini sormaları 
üzerine yukarıda size anlattıkla
rımı aynen C!nlattıın, yazdılar .• 
Bu ifademdi. imzaladım: 

- Bunları sormanıza ıebep 
nedir? Asker firarisi olduğu için 
fii~n mı? diye sordum: 

Hayır dediler ••• 
- Kendisi nerededir? de

di m ••. 
Kiiçük bir tereddtidil müteakip: 
- Delirdiğini söyledi ve ne

ticesini anlattılar. 
Numiye hanım facianın bu 

kısmını anlattıktan sonra başka 
bir bahse geçti: 

- Kmn ailesi bu cinayette 
müsebbip olarak beni tutuyorlar. 
Halbuki bukadarcık hakkımı ara· 
mak sanıyorum ki giinab değildir. 
Hata değildir. 

Benim yarın öbUrglin Zeki 
beyden doğacak ikinci çocuğumu 
kim bakacak, onun hayatını ki111 
temin edecek? 

Ben bu mlltkül vaziyalte oldr 
ğum halde kendilerine kızlar••• 
ona vermelerini bile söylemek 
biiyüklüillntl a6ıtermitimdir. 
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" 1 Ziraat V ekiletinden: 

SerendipAdasına lnmişkenAdem Pey
gamberin Kabrini Göreyim! Dedim 

Ankara'da Yüksek Ziraat ve Baytar mekte;>leri civarında inıa 
edilecek olan teŞYih ve teşrihi marazi ve zootekni enstitüleri bina• 
larmın inıası 21 giin mllddetle kapalı zarf usulü ile milnakasaya 
vazolunmuıtur. Mezkür inşaatın münakasa 1fartnamesi, mukavele
namesi, umumi şartname, umumi şartname llhikası, vahidi fiat liı• 
tesi ve plAnlan " 100,, lira mukabilinde baytar işleri umum mil· 
dUrlüğftnden alınacakbr. 

Her talip mftnakasa ıartnamesinde zikredildiği veçhile ehliyeti 
fenniye, kudreti maliyesini ve timdiye kadar Devlet, vilAyet, bele
diye ve amme mOesseleri ve şirketlere ait 300 bin lira kıymetinde 
bir tek binayı matluba muvafık surette ikmal ettiğini tevsik eden 
veıikalan komisyona ibraz etmeğe mecburdur. 

Pantam'ın Siyah Ve Badem Gözlü Kızları 
- 27-

E,,.velce haz r'adıkları plina göre 
Malta, isken derinye, Aden, Bom· 
bay, Singapur merkezlerine uğri
)acak, daha ilerisi için de ora• 
dan telsizle talimat alacaktım. 

Bu müzakerenin ertesi günt\ 
O zamana göre en son sistem 
bir tayyare ile hareket ettim. 
l ayin ettikleri merkezleri arızasız 
Reçtim. Altı günlük bir yolculuk
tan sonra vazifemi muvaffakiyetle 
bitirdim. 

Ayni yolla geri dönerken 
(Screndip) Merkezinde telsizle 
bir emir aldım. Bu emirde (yeni bir 
•nıir al ncaya kadar orada kalınız] 
deniliyor... doğrusu buna me~ 
llun oldum ..• 

Çünkn bu k~çftk tevakkuften 
latifade ederek, en büyük baba· 
llıız olan ( Adem peygamber ) i 
16_recek ve boyunun hakikaten 
( bin kadem ) olup olmadığını 
llçecektim. · 

kalen badem gibi beyzi ve ha· 
liı antrasit k3mftrtl gibi parlak 
Ye siyah gözleri, genç ve ateşli 
kalbimi biltiln manasile derinlik
lerine çekti. Bilmem iklimin te• 
sirimidir, nedir; bu Hint dilberi 
bana o kadar 11cak, o kadar 
yumşak geldi ki aradan bu kadar 
sene geçtiği halde, daha bAIA 
bunu unutmuyorum ve hatırla· 
dıkça da gaşyoluyorum. 

Malumya, tayyareciler her yer--
de bol para aarfetmekle meşhur· 
dur. Bunun da sebebi vardır. 
Çünkn her tayyareci, her an için 

1 
bir ölOm namıedidir. Ölmeden 
evvel bayatın bfttiln ezvakından 
doya doya istifade etmek, tay
yareciliğin en bnynk falsefesidir •.. 
Tabii, ben de ayni felsefeyi ken· 
dime bir düstur yapbğım için, 
o gece bol para sarfetmiştim. 

Ertesi günü, ıahildeki kllçil· 
cDk otelde geceki yorgunluğumu 
tellfiye çalışırken, kılavuzum is· 
tifsarı hatıra geldi. Cömertliğimi 
bir hayli methn sena ettikten 
sonra, hiç aklımdan geçirmediğim 
bir şey teklif etti : 

( Arkası var ) 

Türkiye Hililiahmer 
Cemiyeti Merkezi Umumisi~dcn: 
Her varakı üzerinde filiğran halinde bir hilal ve bir yıldızla 

( T. C. O. K. l) rumuzu bulunan 53 varakla 24'1 No. oyun kiğıdı 
l / l 2, 932 tarihinden itibaren sabşa arzedilecektir. 

TAVil. ZAUE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

~p~!~.~!~!. 
saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvabğa azimet ve av
det edecektir. 

l\aım V11pur ıdareııi 

ADANA 
Vapuru ::Ka.ııunucvv61 Cuınartee i 

giinil saat 17 de Sirkeci rıhtımından 
h_areketle cloıtrıı <;~ııakhl ., lzmir. 
~~~adası Aııtalya, Mer8İn, ve P.iyıt8 
ıçııı yoku \ t> Of yayı ticariye ala
rak aıimot ve avdet edecektir. 

Tafıllit içlnı Galata, Gilmrllk karşı
aında Site Fransez Han No. 12 yaııha
aeslne mll,.acaat. 1 e'. 4. 1041 

300 bin lira kıymetinde bir tek bina inşa etmomfı olanlar mU. 
nakasaya iıtirak edemezler. 

Taliplerin, kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 ğu nisbetin
de teminatı muvakkatelerl ile birlikte ihale giinil olan 22112 932 
tarihine mllsadif perşembe gilnü saat 15 te -VekAlet inşaat komit
yonuna milr1tcaatları ilin olunur. 

A A 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

İstanbul Alhncı icra Dairesinden: 
Mukaddema Kabataş Vapur iskelesi caddesindeki yokutta 
Çl\rilksulu Mahmut Paşanın Konağında ikamet etmekte 
iken elyevm ikametgihı meçhul Salim Nuri Beye. 
EmlAk ve Eytam Bankasına medyun bulunduğunuz mebliğı va• 

desinde tediye etmediğinizden vaki olan takip talebi llzerine tara
fınıza gönderilmiş ödeme emri ikametglhınızın meçhuliyeti buebile 
tebliğ edilememiştir. Bu kerre mezkur ödeme emrinin ilioen tebliği 
karargir olduğundan bir itirazmız varsa tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında lstanbul Altıncı icra Dairesinin 932/7000 doaya No. ıile 
dermiyan etmekliğiniz aksi takdirde mııaınelib icraiyeye devam 
olunacağı ödeme emri makamına kaim olmak tlzere ilAnen 
tebliğ olunur. 

------------------------------------------------------. 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Amper metre: No. 316014 
Volt " No. 316027 
Yol veren ilet No. 36695 
Samıun fabrikası için pazarhkla aatın alınacak olan bu &ç 

aleti vermek iıtiyen mliesseselerin pazarlığa iftirak etmek Ozere 
%7,5 teminatlarını hamilen 147/121932,, çarşamba gftnl\ uat 0 14,,te 
Galatada Mübayaa Komisyonuna müracaatları. 

Tayyaremi ( Mllstahkem Me•ki 
kumandam Yil:ı.başı T omson ) a 
tealim ettikten aonra bir yerli 
ldivuz buldum. Adem peygam· 
berin kabrine ıitaban oldum. 
An.cak, o uzun mezann başına 
littikten sonra anladım ki, çok 
hoıuna yorulmuşum.. Her halde 
benim bu teessüfüm, kıymetli klft
"ııunun teessürünü mucip olmuş 
«>lrnah ki derhal filezofane bir 
t.vır aldı. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Mua· 
tafa b~aderler. Telefon: 2.221 O 

' ..... - ·.' . • 1 • 
- Garip değil midir. Buraya 

telen her ecnebi, ıu toprak yı
i'ınını ziyarete koşar. Halbuki 
bana kalırsa .. bu adamm kabrini 
tiyaret etmek pek bot ve lüzum· 
"1z bir külfettir. Bizi dünyaya 
tctirmiye ve bu dOnyada bu ka
clar mihnet ve meşakkat çektirmi· 
)e ıebep olan bu adaman mezannı 
0ttadan kald.rmak daha dogru
dur. insan oğulları, bu kabrin zi-

(
)Clretine feda edecekleri zamam 
P•ntam) kasabasının siyah Ye 
~~dem gözlü kızlarına sarfetseler, 
~ha çok yerinde bir iı görmliş 
olurlar. 

Dedi... K la vuı.umun hu pek 
~dine ve hakimane mlltaleası, 
'rhal dört gözümü birden aç· 

ltııya sebep oldu : 
it - Ne söyliyorsunuz.. Pantam 
cl•llarınan gözleri, hakikaten ok:ı-
~r ıiyah ve o derece badem 

t•bi -·d·? llUI ır ... 
Bu hayırhah adam cevap 

~Ctdi: 

- Bu busuıta aize hakiki bir 
:~r Yermek için biç olmazsa 
•rkaç tanesini göstermek isterim. 

t - Ben de size peşinen arzı 
eıekkor ederim. 

NA:M VAPUR IDARESl 

lzmir Sürat Postas• 
ı 20 saat) 

Lüks 

ADNAN 
•apuru 

Her Perşembe trllnlerl Galata 
hafta rıhbmından 

~aal tam 17 do haTeketle dotr11 

1ZM1 R 'e 
ye Pazar günleri Izmir' den saat 
14 1/2 de hareketle iatanbul'a 

avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük karşısında Site F ran
sez Han No. 12 yazıhanesine 

müracaat. Tel. 4. 1041 _ .. 

YAKUP l ENAN va AHMET 
HAMDI Vapurları Acenlahgı 
Elektr:kte mü~ehhez lüks birinci 

ve ikinci kamualı 

KEMAL VAPURLARI 
her hafta PAZAR ve PERŞEM
E E günleri Galata nbtumndan 
ıaat 19 de hareketle Tekirdağı, 
Hora, Mürefte, Karabiga iakele
lerine uğrayarak ayni tarikle 
avdet eder. Fazla maliimat için 
Yemiş Sovaa iskelesi merkez 
acentalığma müracaat. 

Te'efon: 22300 t l<adın maceraları hayatımda 
a~ ç~k sevdiğim şeylerden biri 
Cid ugu için rehberimin teklifini 
~trden btiyiilc bir şükranla kabul BARTIN-GERZE POSTASI 
)e '1~ ve o gece yerli kadmlarile A N A o o L u ~apuru h: 1 ç Jlgıcılardan mürekkep 1 Kanunuevvel 
(I> Zevk A.emi tertip ettirdim. p b günn 
ti:nta~) ın mwsikisi, biç hoşuma erşem e saat 18 de 
tk llıedı. Çatlak bir zurna ile, Sirkeci' den hareketle (Ereğli, 
d ortsuz bir saz V.! sonra mezar• Zonguldak, Bartm, Cide, İne "bil geliyormuş gibi derin Ye bolu, İlişi, Abana, Sine p, 
"":evı nağmel' r, beni hiç mem- Gerze iskelelerine azimet Ye 
tlelq ~tnedi. Fakat, (Nada) ismi... avdet edecektir. 
hlci enftz O~ ~6rt. buçuk yaf n• l Fa:ı:la tafaıtlt için Eminini Rıhtım Haa 

la& bemzlı dılberin, baki- .. 2•N•o.•y•••m•lr-ac:•a••t •• •T•el.ef•o•n .. 204.75••• 

P A R·A 
Arttırmak Bir Meziyettir. 

Her Fırsattan 
PARA 

• BIQ KUMBAAA 
ALiNiZ. 

istifade Ederek 
Arttınnız! 

.. 



12 Sayfa SON POSTA 

1.imbalarmızı Değiıtirdiğiniz Vakit 

"M i N i W A T T" 
Lambasını Satın Ahmz. 

.. --F Ha1.ıniniz gllç ise•--• 

yardı mı ıııza hazırdır. Kabızı izal 
eder. Hazaıi düzrıltir. Mido ve 

bareaklurı ıığrı~ttz temizler. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 

lılazon ismine dikkat vo 
ısrarla MAZON istoylnlz. 

llcmrıun ve ıuiietofit olmıyırnların 

parası indo edilir. 
BUylık şişeii lstaııbulda lllO kuru, 
Deposu ı it Bankası arkasında 

12 No. 
M A Z ON ve BOT 'f ON 

ECZA DEPOSU 

Etem izzet 
Beyin yeni romanı: 

GÖZYAŞLARI 
Kitapçılara datddı. 

ltıılya 'da meşhur lngilh audarsoll 
Itriyat fabrikası ınlldilrü ve pek 909' 
ecnebi ricali, Mısır pronslorl ve bil-
hassa Tilrk bUyUk ricali ve nisvauı 

Hasan kolonyası lcadar ne 
bir kolonyaya hayatımızda tesadaf 
etmedik.. Halis Jimon çiçeklerill"' 
den mllstahzar 90 derece bit" 
harikai snn'attır. 

ASiPiN-KENAN Tabletleri Sıhhat ve Muaveneti içtimaiye VekAleti ceJilesinin l.ıyıneti olınadıgını 10 OQQ L• MUkiifat 
ruhsab resmiyesile imal edilen bu tabletler baş ve diş ağn- ispat edene , ıra verilir. 

75 derece Nesrin kolonyası il#" 
sacı kolonyasının yavrusudur. Has,...,t 
Eeza Deı1oı;u. 

ları, nezle ve soğuk alğmhğımn en birinci ilAcıdır. 

HAKİKİ RADIUM tıraş 
HAKİKİ RADJUM tıraş 
HAKİKİ RADIUM tıraş 
HAK.İKİ RADIUM tıraş 
HAKİKİ RADIUM tıraş 
HAKİKİ RADIUM tıraş 
HAKİKİ RADIUM tıraş 
HAKİKİ RADIUM tıraş 
HAKİKİ RADIUM tıraş 

HAKİKİ RADIUM tıraş 
HAKİKİ RADIUM tıraş 
HAKİKİ RADIUM tıraş 
HAKİKİ RAD/Uııf tıraş 
HAKİKİ RADIUM hraş 
HAKİKİ RADIUM tıraş 
HAKiKİ RADIUM tıraş 

bıçağı · 

bıçağı : 

bıçağı 

bıçağı 

bıçağı 

bıçağı 

bıçağı 

bıçağı 

bıçağı 

• 

• 
• 

• 

bıçağı : 

bıçağı · 

bıçağı • 

bıçağı 

bıçağı 

bıçağı 

bıçağı : 

bıçakların kraliçesidir. 

Amatörlerin bıçağıdır. 

Sert sakallar içindir. 

Kibar man1ulattandır. 

Mükernmel bir bıçaktır. 

Müsabaka haricidir. 

Rakipsizclir. 

Cinsi fevkaladedir. 

Gayet dakiktir. 

Şöhret kazanmıştır. 

Şayanı itimattır. 

Kendisini tanıtmıştır. 

Her yerde aranır. 

Asildir. 

Emsalsizdir. 

Kusursuzdur. 

·. . . i . . . . .,, . . . . . 

İNGİLİZ PAZARI 
L.LASTNICK 

lıtanbul EminönUnde Köprü meydanında 1 J 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliz kumaşlarından ayni zamanda hem pardesU, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet tık pnrc\esü gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

O N I F O R M A, AS K E R J, M E K T E P L I 
ve saire, kadın Te erkek, çocuklara mahsus toptan ve perakende 

FABRiKA Fi~.TINA SATIŞ · 

.. ~-.4 .. -- ..... : ·ı .. )' .. .:,.: 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Hsabaher bir kaşe ., 

NEOKALMINA 
Aldığmızda 

Vücudunuza gripe karşı en kuvvetli silAhı vermiş olursunuz. 
Midevi ve kalbi kat'iyyen yormaz. Her eczanede satılır. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

Sermayesi Tamamen 

tediye edilmiı 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi ı latan bul 

Türkiyedeki şubeleri: 

OALATA1 ISTANBUL, lZM!R 
SAMSUN, ADANA. MERSlN 

Yunanistandaki Şubeleri: 
sg1 .. ANlK, ATİNA, KAV ALA, PlRE 

Bilumum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cins nakit üzerine 
hesap küşadı. Hususi kasalar icar. 

letanbul Altıncı icra memur: 
luljundan: Bir Lorçtan dolayı mah
cuz ve paraya ço,·rllmosl mukarrer 
bir adot havlu dokuma makirıosi açık 
arttırma suretilo 4 - 12 - 932 tarihine 
müsıı.dif pazar g!lnii saat 9 dan 11 e 
kadar Boyoğlull'lıı Tolgraf sokağın da 

~ {) HA 13 No: lu fabrikada satılaca~ın-
1 dan talip olanlnrın l o\•ml mezkurdıı. 
1 malı llinde hazır bulunacak memuru· 

na milrac atları iHl.n olunur. 

Son Posla Malbaaaı 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Neıriyat MüdQrGc Halil lA il' 

Kahvecilerin ve Gazinocuların nazarı dikkatin• 

- İMZllSINI BULANA~ 
İKRAMlYt: VERİL.IR 

,,,,\ .t.ı h.ı•ıııaui.e~ nıl\haıloııi 

J\:11 cıııeıı oknl!ı Xo. 5 

ı r 

___________________________ ___. 
Bahçe kapı' da 

BBTUÖBUL 
Mağazaaında kazara vaki olan yanııoda 

ISLANMIŞ OLAN MALLARIN yok bahaıana 

KAT'I SATIŞI 
On be1 günde ikmali icap eden bu aoo fınattan istifade etmelerini 

muhterem mllşterilerimlze tavıiye ederiz. ___ _..r 

~s. BA'fiM . 
''iflas Tasfiye Satışı,, 

Birinci İflas Dairesinden : 
Beyoğlu Tepebatı'nda Perapalaa oteli karfHında vaki Ye mllfli• 

Sabıtay Hayim Efendiye ait Şark Müzesi namile maruf mağazadaki hah 
ve antika eşya ve aairenin ıab,ına buınnkü Çarfamb• rünilndeo 
itibaren ba9lanılacakttr. Satıı Cuma n P•z•r srDnleri dahil oldut" 
halde bergün 1&bah aaat dokuz buçuktan on iki buçuğa kadardır. 

Satıı açık arthrma ile olup taliplerin nkti muayyende müracaat• 
ları ilen olunur. • I 

iflla idare azaıı lflb dare a:ıaaı 
Avukat İsmail Agah Avukat M. Adato 

Birinci İflas memuru 

-- --------------~ 
NIVEA- KREMi 

cildin temizllk ve taravetinı. ellerin yumu• 
taklıgını temın eder. 

~kşamrarı ve sabahları 

NIVEA• KREMi 
ile uğulan yuz ve eller hor znman tabf'f 
bir güzellik gösterir. 

N IVEA • KREMi 
muhtevı olduğu Eucerlt sayesınde cıldın 
vağ noksanlığını telllfi ederek ensıce ve 
tıuceyrat faaliyetini kuv\·etıendırır. 

------------- ------
işs·z KALAN EFENDİLERE 

TOrkço okumak yazmak bilen eiondilcr Pazartesi ve PlrrŞ rnl> 01 ;, 
saat 17 • 19 yahut 1ü • 21 o kadar Tkaret derslerine de' m dom 4 -~ir 
muba uı cıi olur ve son imtihanda muvaffak olanı ıra şt had t a . e ve ef•• 
Proğrnmı 01 ccanen almak ve kaydolmak için Beyoglun'da Amorıkan ~., 
relbıı.ne i yanında Lisnn ve Ticaret doraanosiııe müracaat. Dcır lor 5 J\, .., 
Paııı.rt si ~Unfl başlıyor. Hususi ders hah! kabul olunur. .ı 

ı•---llİİ--Iİllllİll_ .. _ .. _ .. ___ .. _•A.P•kradur~ 


