
Sene 3 - No: 818 Va'U lılerl telefoanı lıtanbul - 20203 - PERŞEMBE 3 Teşrinisani 1932 idare ı,ıerl telefonu: lıtaabııl - 20203 Fiati 5 kuruı 

Hariçten Para Geliyor 

Bu Sene 35 Milyon Liralık 
· Tütün Satıyoruz 

Yumurta İhracatı Neticesinde De 
İspanyadan Beş Milyon Frank Gelecek 

----
Ankara 3 (Huıusf) - ihracat 

Ofisinin yaptığı tetkikat neticesi J 
olarak lktısat VekAletine gelen 1 
IDalümata göre, bazı memleket 
111ahsullerinin ihraç Yaziyetlari 
tespit olunmuştur. Bilbasaa bu 
aı ada tulün mahsulDmOze ait çok 
ehemmiyetli rakamlar xikredil· 
uıektedir. Bu husuata atanan 
mahlmat çok sarihtir. 

Yapılan esasla tetkiklere ğöre, 
bu sene hariç memleketlere otuz 
b~ milyon liralık tUttin mahsulü 
ıatdacak ve bu para tamamen 
nıemlekete girecektir. Halbuki 
geçen sene harice satılan tütOn· 
lerden memlekete ancak yirmi iki 
nı ilyon lira girmişti. 

Bu vaziyet karşısında aradaki 
fark bu senenin lehine olarak on 
Uç milyon liradır. Yapılan fiat 
letkikalına göre, bu sene memle
ketin muhtelif mıntakalarında tü· 
tUn satış fiatleri 70 ile 180 kurut 
arasındadır ki bu fiatler geçen 

seneye nazaran yilzde ellide!l yOı• 
de yllz elliye kadar ynkıektir. 
Fakat bununla beraber lımirde 
köylllnlln elinden tntnn mabıulllnll 
ucuz almak maksadile kumpan
yalann mtııterek hareket ettikleri 
h kkmda haberler gelmektedir. 
Bu hususta alAkadar makamın 
harekete geçeceği öğrenilmekte
dir. -Diğer taraftan yumurta ibra• 
catımız da lkttsat VekAletini 
meşgul etmektedir. ispanya bll
kiimeti yumurt3 ihracatımızı dur· 
duracak şekilde bazı kararlar 
tatbik etmiye başlamıştı. Fakat 
lktısat Vekaletinin teşebbUsll 
müspet neticeler vermiş ve Is· 
panya hükumeti Türk yumurta 
tacirlerine döviz verilmesini ka
bul etmiştir. Bu suretle yumurta 
tacirlerimizin ispanyadan alacak· 
ları olan bef milyon frank bu
günlerde memlekete girecektir. 
Ayni zamanda fıpanyaya yu
murta ihracatı tekrar başlaya· 
cakbr. 

. 
Ven Muhiddin a.. dOn ek,am mlaaflr Rua tutbolcUlerl ••r•flne 

bir çay zlyateU verdi. Re•mlmlz çok •am1ml geçen bu zlyaf•tte 
llulunanları gll•terlyor. 

Adli Tıp Dairesinde Esra
iki Ceset • 

rengız 
------

Uzun Uzadıya Tahkikata Rağmen 
Bunların Hüviyetleri Anlaşılamadı 
Haber aldığımıza göre Adli 

İı ' dairesinde gUnlerdenberi souk 
~~va sandığında muhafaza P.dilen 
1 ı ceset vard:r . On beş, yirmi 
Rilndenberi teşhir olunan bu ce
•etlerin hliviyetleriııi kimse bi!e--
~ı e.~İf, yapı lan uzun tahkikat ve 
k~tkıkata rağmen bu cesetlerin 
•ınler olduğu bir türlü anlaşıla

lllarnıştır. 

t' Bu ölülerden birisi ( 183) san
~~ıı boyunda traşlı ve :!8 yaşında 
( 

1~8 ke.nçtir. Polis leşriuievvelin 
•ö ) ınci glinti bu adamı söz 

Ylerniye muktedir olamıyacak 
l( .. ~iclisenin a sıl şayanı dikkat 

orule11 ta raf, şudur : Kaç gündür 
~orgun bır köşec;inue duran bu 
esetter için hiçbir müracaat ta 

Yapdnaarnlfbr. 

Yani sahipsiz iki ceset... Bun· 
ların aileleri, akraba veya yakın 
dostları olup olmadığı da meç
huldür. Fakat bu cesetlerle hiç 
kimsenin alAkadar olmaması hay· 

ı retle telakki edilmektedir. 
bir halde sokakta bulmuı ve 
Cerrahpaşa hastanesine yatır
mıştır. Hasta hastanede birkaç 
saat yaşadıktan sonra ölmüş ve 
hüviyeti anlaşılmadığı için Morga 
nakledilmiştir. İkincisi de ayın 
( 26 ) sında Fatihte Fevzi Paşa 
caddesinde tramvay altında kalmış 
ve Gureba hastanesinde ölmllıtUr. 
Bunun da hüviyeti anlaşılmadığı 
için Morga gönderilmiı(ir. ( 70 ) 
yaılarında ak sakallı pejmürde 
kıyafetli olan bu ihtiyar gibi 
birinciıioin de Müslüman olduiu 
anlqılmaktadır. 

Befedlye kUçUk çocuklaran •okaklard• dllenclllk yapmalarının llnOne geçmlye karar verdi ve 
karar tatbik ••hassnlP da geçti. Fakat yJne Uteda baride bazı çocukların aok&klarda bulduklan 
Kavun ve karpuz kabuklarım yaladıklarını gUrUyoruz. Bu vaziyetin tamamlla llnOne geçmek lçlrt 
bu ••hadakl faaUyelJn arttlrılma•ı llzımdır. 

Bugün 

Sayfa 

Diploma 
Hilesi Mi 
Yapılmış? 

Ankara 3 ( Huıusi ) - İstan • 
buldaki ecnebi ve akalliyet mek· 
teplerinden bazılarının bir kısım 
talebeler·e haksız yere sınıf geçir· 
diH~rı hakkında alAkadar makam· 
lara bazı tikAyetler yapılmış, 
bunun Uıerioo bu husuıta tetki· 

1 DiplomatlaraHükmeden Gizli Kuvvetler· 

Irak Ve lran Petrollerinde 
• 
lngiliz Casuslarının Rolü 

İran Şahı Nas reddin, ~zim Bir İmtiyazı 
Nasıl Çocukça imzalamıştı 

Yazan: R. Boucard 
-2-

lngUlz HOkumeti, her aeno 
Entelicens ıervis için çok bllyük 
tahıiıat ayırır. lngiliz Başvekile
tinin yanında, Downing Streeteki 
hususi dairesinde çalııan bu teş
kilAtın parasına kimse el sUre· 
mez. O, bu parayı istediği gibi 
aarfeder. Dilerse denize atar, 
dilerse sokaklara serper. 

Onun, devlet teşkilAtı bari· 
cinde, birçok akarları vardır. 
Hnkml şahsiyet addedildiği için 
her nevi ticari muameleye girifir, 
borsa oyunları tertip etmekten 
bile çekinmez. lngiliı: - lran 
Petrol Şirketi hisselerinden en 
fazlasının Entelicenı servisin 
elinde bulunması, giriıtiği mua
melelerin azameiioi gösterir. Fa
kat kabul etmek lbımdır ki 
onun kaaalarını ıiıiren azim ser
Yetler, ıahiılann menfaatine tah
ıiı edilmez. lngiliz 9evket ve aza
metinin her gün bir parça daha 

ylikselmesi ve bUyUmesi uğrunda 
kullanılır, ilk lngiliz petrol siya
setinin başlangıcı, işte ıu hidiae 
ile açılmıı bulunuyor : 

İranda Nisıreddin :ıah zamanı. 
O vakit, ne neft denilen madenin 
ne de ondan bir gün gelip çıka· 
rılacak olan muhtelif maddelerin 
dünya piyaaHmda bugün ala· 
bileceği kıymet kimsenin ha· 
tir ve hayalinden geçmiyor. Oto
mobil sanayii iıe henüz ilk adım
larını atıyor. Sark memleketlerine 
ayak basan ecnebi misafirlere, 
hediye makamında, işlenecek 
araz1 imtiyazı vermek bir adet 
hükmünde. Bu sırada, İran top
raklarında Kanadalı bir seyyah 
görüyoruz. Nasıreddin Şah, bu 
Kanadalıdan çok ho,lanmıştır. 
Kendisine, İran toprağının altında 
istediii gibi araştırmalar yapması 
için geniş salihiyetli bir ferman 
vermiştir. 1 arihi, takriben 1901 

Maarif Yeldll R•tlt Galip B. 1--·-------~--~-------------:::::::1-
kata girifilmeai için lıtanbul Ma... Dogru Degil Jl1i? ı 
rif idareıino •mir verilmiıtir. 
Buraya sıelen haberler ftzerine 
lıtabul Maarif MlldUrlllğft tarafın
dan bu gibi mekteplerin imtihan 
cetvelleri yeniden tetkik ettiril
mektedir. Diploma almaya hakları 
olmayan talebelere veya hariçten 
kimselere diploma verdiği sabit 
olan mektepler hakkında kanuni 
takibat yapılacaktır. 

lzmirde Maarif 
lzmir, 3 (Hususi) - Şehrimiz

de millet mektepleri faaliyete 
ba9ladı. 

Para Çalmı,ıar 
Baruh •• Ropen isminde iki 

ahbap çavuş Ynkıekkaldırımda 
seyyar bileyici Mustafa Efendinin 
12 liraıını çahp kaçm11lar, fakat 
biraz ıoora yakaJanmıtlarcltr. Yeni zeofioin her sabah cananı sıkan eu mühim meae1e l 
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Halkın _Sesi]' 
'\. ~ ~ 1 ' • ~ • .... , ... • J Ticarette Mızıkçıh 1---Rl!!I---.. 

Yapılmaz •• 
DUnkU nüshamızda lzmir muba· 
birimizin b:r telgrafı vardı: 801; · 
yet komıumuı:. lı.mirden mahsul 
alacak. Fakat Sovyet mümessili 
ilo lzmir tacirleri arasınd bir 
ibtiU.f ttkmış. Bu hususta halkm 
fikir ve mOLJea.sı oudur: 

İzzet Bey (Boy koz Ya ıkOy 34 ) 
- Ruslar İı:mirden İncir, üzüm 

Ye ••fre alac klarmıf. Bundan mem
nun olm:ımak mümkün değil. Fakat 
bu İf geçen aene Dörtyoldan ahnan 
portakala dönme in. Çünki Ruslnr 
o vakit porlakalcılare tahta ve sandık 
dağıtblar. Müatabaillcr mallarını san• 
dıkladıl:ır. Sonra da almadıklart iç.in 
canım port kallar çürüyüp gitti. 

• fbsan Bey ( Ffruzağa fırm soknk 
ö) 

ihrautıma.zı artırmak llzımdır. 
Ruslar fzmirden palamut, üzüm, incir, 
Ye aaire alacakmıf. Fakat Rua mü
messili, biz ihtikara •asıla olmak 
istemeyiz. Biz mal almaya kalkınca 
fiatler yükseldi diyor. Bence bu fikir 
doğru değildir. Ticarette talep 
olunca piyasada bir yükıelit baılar. 
Buna ihtlklr denmez. 

* Şakir B. (Galat. Topçular cadde i) 
- izmire giden Rus ticaret mil· 

measili, biz buraya gelince mal fiat· 
lerini arttırdınız. Yoksa mal almak-
tan •az geçeriz, diyor. B.u işte knr
••!ıkh menfaatler vardır. hmir tacir. 
leri daha hesanlı davranmahdır. 

• 
Ali Rlza B. (Çakmakçılar Yeni ban): 
- fkbsat Vekiletinin tetehbüsü 

De bu ıene yerli mahsullerimizden 
elimizde hiç •t~k mal kalmayacak
tır. Ruslar da hmirden incir, üzüm 
almıya baılamışlar. Tücc;ırımı:un da 
elddi hareket ederek müşteri kaçır
lllamıya çahımaları kendi menfaat· 
leri icabıdır. 

« 
llamdl B. (Taksim Strasonilor 101) 
- Bütün dünya buhran içinde. 

Her ınilllct mahsul satmak için b:r 
çareye başvuruyor. Ayağını\ kadar 
mal almaya geleo bir müşteriye gü
ler yOz ve samimiyet göstermek li
z1mdar. Fakat alıcı da c.ddi olmalı
dır. Geçen &;ene Ruslar portakal 
ftinde D6rtyollulan bayii zarara 
ıoktular. 

Feci Bir Kaza 
Seyrisefaio fabrikasında çalışan 

Mehmet usta dün örı üzerinde 
kızgın demir döverken demirin 
bir parçası başına sıçramış ve 
Mehmet usta ağır surette yara
lanmışbr. 

Damızlık 
Fidaıılar 

Kontenjan kararnamesi, Ziraat 
Vekaletinin müsaadesi alınmak 

,artile hariçten meyvalı ve meyvasız 
fidanlarla çubuk ithalini serbest 
bırakmıştır. Memleketimizde kafi 
miktarda yerli çubuk ve fidan 
yetiştiği için Ziraat Vekaleti yalmz 
damızlık fidan ithaline mDaaade 
etmektedir. 

1 e avuz 
1 i "\r adaş, Genç B · 

Ortasında a 
Ka ınaSokak 
a tı 

Polisler dnn, sokakta bir genç kadına laf atan, 
fakat kad nm hiddetlenmesi üzerine zavaUıyı sokak 
ortasında fena halde döven iki cür'etkiirı yakala
mıştır. Yapbğımız tahkikata göre yakalanan suçlu
lar Sait isminde bir seyyar satıcı ile arkadaşı Ha-

başlamışlar, olmadık lakırdılar söyliyerek kadıncağızı 
sinirlendirmişlerdir. Huriye Hnmm bir müddet sabır 
ve sükiinet göstermiş, fakat arkasmdan gelen 
erkeklerin clir' eti arttığı için başını geriye çevirmiş 
ve terbiyesizlik etmemelerini söylemiştir. Bu ihtar 
karş sında iki arkadaş derhal hiddetlenmiş ve kadı· 
nın üzerine yürüyerek fena halde dövmüşlerdir. 
Kadıncağız bu tecavüz karşısmda sinir buhranları 
geçirerek bağırmıya başlamıstır. Bunun üzerine 
polisler yetişmiş ve Halil ile Saidi yakalamışlardır. 

lildir. Bu iki kafadar tophanede Karabaş mahalle· 
sinde dolaşırken genç bir kadına tesadüf etmişler• 

dir. Hu hanım Huriye isminde kendi halinde bir 
kadmcağızdır. İki kafadar Huriye hanıma Jaf atmtya 

Sevindiler 
Son Yağmurlar Çiftçiyi 

Çok Sevindirdi 
lstanbul ziraat mmtakası ay

lardanberi müthiş bir kuraldık 
geçirdiği için çiftçiler nadas ya
pamadıkları gibi tohum da eke
memişlerdi. İki gündenberi de-
vam eden yağmurlar çiftçinin 
yüzüntı güldürmüştür. Devam 
eden yağmurlar 25 - 30 milimet
relik bir kahnlık yapttktan sonra 
havalar açarsa çiftçi blitün teş• 
kilAtile tohum ekmeye ba~lıyacak 
ve vaziyetini kurtarabilecektir. 
Fakat yağmurların devamh ol
ması da kuraklık kadar tehlikeli 
tcllkki edilmektedir. Çlinki 
çiftçi ekmeğe vakit bulamadan 
ıiddetli kışlar başlıyacaktır. Maa· 
mafih rasathane havaların tekrar 
açacağı ve daha müsait günler 
olacağı ·kanaatindedir. 

Bu faydalı yağmurlrrı 
aonra güneşli havalar takip 
ederse toprak tavlanacak ve 
arpa, yulaf, buğday gibi bakla 
ve beıelye de ekilecektir. 

ikramiyeler 
Kaçakçılık ihbar Edenlerin 

Paralan Verildi 
İkramiyelerin derhal verileceği 

hakkındaki yeni kanunun tatbi-

kinden sonra Defterdarlığa yllz· 
lerce kaçak mülk ve vergi ihbar 
edilmiştir. Defterdarlık bunlardan 
kaçakçılığı tahakkuk edenlerin 

ikramiyelerinin verilmesi ıçan 

Maliye Vekaletinden istizan etmiş
tir. Vekalet müsaade ettiği için 
muhbirlerin ikramiyeleri verilmiye 
başlanmıştır. Dün ve evvelki gün 
iki muhbir Defterdarlık veznesin• 
den ikramiyelerini almışlardır. 

IZaro Ağanın 
Menejeri 

l M ~!u~~a~~~biry ~!ilat-
~ tan sonra tekrar buraya dönen 

160 lık ihtiyar Zaro Ağa biraz 
iyiteşmiş ve dinlenmiştir. Zaro 
Ağayı Amerika ve Avrupada 
gezdirip dolaştıran, ona mene· 
jerlik eden Rıdvan efendi ismin· 
deki şahıs dün buraya gelecekti. 
Fakat Rıdvan efendi dün Avru
padan yolcu getiren tren ve 
vapurlardan çıkmamıştır. Diğer 
taraf tan dünkü gazetelerden ba
zıları, Zaro Ağanın Rıdvan efen· 
diyi malıkemc·~e \•ereceğini yaz
mışlardı. Fakat Zaro Ağanın 
torunlarından birisi, bu haberin 
doğru olmadığını söylemiştir. 

Bir Müracaat 
Eski Meşihat Bahçesinin 
Park Yapılmasını İstediler 

Birkaç sene evvel yanan eski 
meşihat binasının arkasında çok 
bUyük bir bahçe vardır. ( 18) 
dönümden fazla olan bu bahçede 
yetişmiş çok kıymetli çamlar ve 
diğer sUs ağaçları, fide yetiştir

mek için müteaddit camekanlar, 
muntazam tarhlar "'ardır. Burası 
senelerdenberi ihmal edildiği için 
bu kıymetli ve nadide ağaçlar 
kurumaya yüz tutmuştur. Orada· 
ki kapıcılar ve komşular bu 
muntazam bahçede inek ve ko
yun otlabyorlar. 

lstanbulun çok güz.el ve ha
kim bir tepesinde bulunan bu 
bahçenin bu şekilde tahrip edil
mesinden müteessir olan civar 
mahalle halkı belediyeye müra
caat ederek burasının bir park 
haline getirilmesini istemişlerdir. 

. 
ihtilaf 

Seyrisefain İle İnhisa;
ldaresi Anlaşamıyor 

Seyrisefain idaresi ile inhisar 
Umum Müdüriyeti arasında bir 
ihtilaf çtkbğı haber verilmişti. 
ihtilafın esası şudur: 

Bundan iki, üç sene evvel 
her iki idare arasında bir muka· 
vele imzalanmıştır. Bu mukave
leye göre Tütün inhisarı muhtelif 
mmtakalardan satan aldığı tütDnft 

müohasıren Seyrisefain vapurlarile 
naklettirecek, buna mukabil de 
Seyrisefain nakliye ücretinden 
% 50 tenzilat yapacaktır. 

Bir müddet mukavele muci
bince hareket edilmiş ve Seyri-

• sefninden a_ldığımız malürnata gö
re Tlitün inhisarı mukavele ah
kamına riayet etmiyerek Trabzon
dan aldığı tütünleri Seyrisefaine 
mensup olmayan vapurlarla nak
letmiştir. 

Fakat Tütün inhisarı ise mu
kavelenin Seyrisefain tarafından 
hüklimsllz birakıldığını iddia et
mektedir. Bu ihtilaf lktısat ve 
inhisarlar Vekaletleri tarafından 
halledilecektir. 

• 

ihracat 
12 Milyon -Kilo incir 

İhraç Edildi 
ihracat Ofisi 25 teşrinevvele 

kadar olan üzüm ve incir vaziye
tini tespit etmiştir.Bu tarihe kadar 
lzmir borsasıncla 10,982,000 kilo 
incir satılmıştır. Yarılan ihracat 
miktar• ise 11,882,000 kilodur. 
ihracat yaptığımız. memleketlerin 
başında İngiltere ve Almanya 
gelmektedir. Üzilm ihracatımız iıe 
29,313,000 kilodur. 

Çalgıh ihtilaf ı 
1stnnbuldaki bazı bahçeli ga· 

zinolarla bu gazinolarda çalışan 
san'atkarlar arasında ihtilaf çık
mışbr. Bu ihtilaf Ucret ve muka
veleye aittir. 

l 

Günün Tarihi 
-

Yangın Haberi 
Doğru Değildir 

Bozüyük Kereste Fabrikası 
Yanmamıştır 

Dünkü gazetelerden biri Bilecik 
Meb'u•u İbrahim Beye ait olan BozO· 
yükteki muazzam kereste fa"'briknu· 
nın tanınmen yandıktuı yazmışsa da 
bu havadirt:n aslı yoktur. Fabrikada 
çıktığı haber verilen ynngın, fabri• 
kada değil, bir çeyrek uzaklıkta bu· 
lunan tnlaş yığınlarından çıkmış ve 
derhal söndürülınOştür. Dün saat on 
dörtte yıldırım işaretı ile fabrika 
müdürü Nazmi Beyden fabrikantn 
buradald memurlarına bir telgraf 
gelmiştir. Telgraf aynen şudur: 

"Telgrafla Ankoradan celbcdildim. 
Fabrlkaya uzak talaş yığınlarından 
çıkan ateş oradaki Kıyı parçalarını 
y~k~ktan sonra &Öndürulmuştür • 
Hıçbır zararımız yoktur. Sigortacının 
srelmealne ve İbrahim Beye habor 
Yerilmesine lüzum yoktur • ., 

Söylendiğine göre havaların hazan 
açık, baz.an ynğmur la gitmesinden 
talaşlar kızışmış ve k ndi kendine 
tutuımuştur. .Mesele ehemmiyctsir. 
olduğundan hAlen Avrupada bulunan 
ibrahim Beye malumat verilmeıin• 
lüzum görülmemiştir. 

(4,5) milyon lira kıymetinde olan 
fabrikn Ünyon, İttihadı Milli ve 
Anadolu kumpanyalarına ( 950 ) bin 
lirıı.ya 11lgortahdır. Yangın haberi 
p:yasada mühim bir tesir yapmıf, 

gerek sigorta kumpanyalar " ge· 
rekse kerutcciler vazıye · amak 
için İbrahim Beyin yazıhanesine ğel
mitlerdir. Bu haber ü:ı.erioe bir aralık 
bau keresteciler fıatlerde yükıı:elmek 
temJyülünü göstermişlerse de vaziyet 
anlatılınca mesele kalmamıştır. 

Maruf Bir Kadın Geliyor 
Beynelmilel Kadınlar Cemiyeti 

reis vekili azasından Madam 
Germ pazar güoll şehrimize ge
lecek ve TUrk Kadınlar BirJiil 
ile temas edecektir. 

Rus lhtilAli 
Bu aym yedisinde Rus ihti

lAlinin 1 S inci yddönümü müna• 
sebetile Ankarada sefarethanede 
büyük merasim yapılacaktır. 

Bir Cinayet 
Geçen akşam Erenköyünde 

bir avuç kestane yüzünden bir 
kavga çıkmış, Şakir isminde bir 
sabıkalı Salih isminde bir kahv .. 
ciyi biçakla öldürmilştür. 

Mütehassıs 
Geliyor 

Ankaradan verilen malümata 
ğöre, lktısat Vekaleti iktısadf 
işlerde ihltsaslarından geniş mik
yasta istifade edilmek Uzere 
ecnebi mütehassıslar getirmiye 
karar vermiştir. Vekalette daima 
bir ecnebi müşavir bulunacak, her 
ıubenin başında da mütehassıslar 
mevki alacaklardır. 
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1 Son Postanın Resimli Hiktigesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: j 

J - Bana hakkımt •ermi
JOHUD haf ... 

2 - Dilerim Allahtau. •• 3 - Bu rece eve ~derken .•. 4 - Başına bUyilk bir fe14-
ke t ırelsin. 

S : Hasan Bey · Olmadı biudeı. 
olmadı. Allah ıeni radyolu, terk(••l• 
bir en dü,Oraün, diyo lnkhar et. 

Bak felikct auıl olurmut1 o aaaı .. 
ıöui\n. 



3 T eşriuisani 

-
Her gün 

Cemiyeti 
Kemiren 
i~likrop ... ___________________ . 

Fikirler Mecmuas•ndaıı: 

Cemiyetlerin varhğını kemiren, 
ikaııım emen tenyenin adına fai7.· 
ci elerler. (1] e 

Faizcinin hayatile, tenyenin 
hayab arar;mda faizcininki - da
ha adi ve faziletsiz olmak ve on 
derc~e daha düşkiin bulunmak 
ıuretile • harikulade bir benze
yiş var. 

Cemiyetin tenycsi olan faiz· 
ci, tenye gibi birinci dere~edo 
hiiviyetini gizlemiye çalışır. Çün
kU ayıph işler yapRr, onun için 
giz!i yaşar. Mukavemetsiz, vo 
içtirnaan zafa yüz tutmuş muhit 
onun adilik saltanat yeridir. His
siz 'ir; yere serdiği insanın ıstı
rabı, yıktığı ailelerin yalvarması 

l'e yetimlerin gözyaşı karştsmda 

hiçbir teessilr duymaz. 
AhlAki şuur noktai nazarın· 

dan, köpekten bin defo daha 
adi ve sefildir. Çlinkü hiçbir kö· 
pelc - kuduz müstesna • ekmee 
ğini yediği insanı ısırdığı vaki 
değildir. Tefeci hnyatını borçlu 
oldllğu kanunu çiğner ve içinde 
)'aşadığı cemiyete daima fenalık 
eder. 

O kartal gibi uı.ak ye,·lerrlc 
•c kenarda dolaşır. Uzakta do· 
laşması, kartnhn laş~ araması 
gibi, zayıfı daha iyi görebilmesi 
içindir. 

Tebessllnı taiıyan maskeli 
yüzü, yardım emelile hareket et
liği fikrini telkin eden sözleri, 
çel<ingen tam, ve kuvvetini irna 
eden hikAyeleri, elrafındn dolaş· 
tırdığı vasıtalarile, avım gördnğn 
wakit onu burnundan yakalamak 
latiyen, ve onun için başka baş· 
ka hareketler yapan kort gibi 
maksadım gizlenıeğe çalışır. 

O, çok zayıf olmadığını sez· 
diklerine karşı mültefittir. Oltası 
elan senedine imınsını koydur· 
rnnk için lrnrşısındakine tabas· 
bustan çekinmez. 

Karşısındakini 2'.ayıf gördüğU 
taman ciddi ve mağrurdur. Bu 
takdirde kenclisine yalvarmadan 
ıevk duyar. 

T enyeden bir noktada fark· 
lıdır. Ve bu fark onun namüte
nahi adiliğinin en çok göze çar· 
pan vasfıdır; tenye şuursuz pa• 
raziltir; bilerek fenalık yapmaz. 
Faizci şuurlu bir mahlüktur. Bi
lerek ve isteyerek fen alık yapar. 
Onun dini faziletsizlik, gayesi 
lllcufaat, düşüncesi istismar, me
ziyeti hissizliktir. y alnıı yemek 
için yaşar. Onun için hayvan gi
bidir. . 

Hayahn büU\n kıymetini pa
radan ibaret zanneder; onun 
için tahsili ve mevkii ne olursa 
olıun cahil vo anormaldir. O, 
kelimelerin anlatamıyacııiı kadar 
adi ve iğrençtir. 

Eski rejim yJUannda, l'üt·k 
te.miyetinde faizciliği. daha ziya· 
de, yabanc• renle ta~ıyao kimse
ler yapıyordu. Bunlar gittikten 
•oaıra, onların hüviyetinde yetiı• 
iCbİf .kimaeler yapnıağa başladı. 
Bunlar, ber smıf rengini tapyao, 
•zııoiıt vo anormal mmahhiklardır. 
ararlı oldukları için, Dol'mal 

'Vasıtalarla köklerini gilneşe göı· 
lel'nıek lir:tmdır. 

Snufsar. bir cemiyet yaral-

SON POSTA ----·- - ~----

Z:ıro Ağa diyor ld : Dllnynyı 
gezdim, gezdim amnıa göl<yiizünü 

peku gördüm. Ayağımla yürüye-

me<iim hiç~. Otomobil, tr~n, v~pur .. 

g Basit Hakilwtler a l 

2 - Yin Zaro Ağa diyor ki: Bu 
dünyadl\ okumak yazmak biJrni}cn 
evinin yolunu bile bulamaz. Ben de 
bu yüzden ha:ıandıldartmı başkalan
rrn knphrdım. 

:AF 

3- Zaro Ağa hu ba it hakHrntJeri 
ancak rno yaşına vardığ• zaman Öğ· 

w-e nıiş. S"z de hayatınızın 

kadar beklemeyiniz. 

sonuna 

ebzed 
Şerir, 
Kişiyi 

dam 
Halde 

Öld ·· rdü, iki 
Yaraladı 

Geb.ze (Hususi) - Tavtnncılda f~ci bir cina
yet olnuış, hir kişi ölmüş ve iki ldşi yaralanmıştır. \ 

Şükrüye sajdırmış, ŞükrJ kaçmış, Halil takip el, 
miş, fakat Şükriiyli bulamamış, köşe batında bek· 
lemiye ba~lamıştır. · HAdise arahocı oğlu HaliHn lcahvesinde cereyan 

etmiştir. 

liir aralık mii)1eri sıfat-il~ kahveye gelen köy

liilerclcn Şül<rii kahve istemiş, Halil buna "borcu
nu ver de öyle,, diye rnukabeJe etmiş, bu mul<abele 
şiddetli bir münakaşaya sebep olmuştur. 

Bu araMc kö!e başınuan hiçbir şeyden haberi 
olmıyan Şahin isminde bir adam çıkını_ş, Halil bunu 
Şükrii sanarak elinde tut.tuğu bıçağı kalbine sap-

Bu münakaşa neticesinde Halil bıçağını alıp 

lamış \'e 1rnhveye düşmüş, kahvede de kardeşi 
Ali ile l{ara Aliyi yaralnmıştır. Şahin derhill öl· 
müşlür. Katil yakalanmıştır. 

Yunanis an aS·y 
Henüz Devam 

·ıBuhran 
Ediyor 

Atina, 2 (Hususi) - Terakkit:ener ve ziraat taksas ve Hacikirayoı fJrkalarHe bugün .konuşacak 
fırkalarının bir temerküz kabinesinin teşkiline yar· ve akşam Reisicümhura malumat verecektir. 
dıaı etmemeleri üzerine M. Çaldaris yeni bir M. Venizelos memJeketin bir hükumete ihtiyact 
intihap mücadelesine mani olmak vo memlekete olduğunu.ve binaenaleyh her ne şekilde olursa olsun 
devamlı bir hllkümet vermek için yeni esaslar Çaldaris kabinesine muhalefet etmiyeceğini söylemiş· 
Uzerinde çalışmıya başladığmı söylemiştir. tir. M. Çaldarisin taraftarı olan gazeteler kendisinin 

M. Çaldaris, üç kilçük fırka oJau Kondi!is, Me- kabine teşkilinden vazgeçmesini tavsiye ediyorlar. 

Tebrik 
Telgraf farz 

Lehi;tanda- -!Bir TecaiJüz 
Hariciye Naz;rı Kabineden Ve Bir Cinayet 

istifa Etti Adapazarı (Hususi)- Burada 
bir facia oJmuş, Hüseyin vo 
Tahsin isminde iki kiıi, istasiyon 
yanında oturan Emin Efendinin 
kızı Ayşeye taar.ruz etmi~lerdir. 

Vnrşova, 2 (A.A.) - Haridye 
Nazırı M. Zaleski, istifa etti. 
Hariciye nazırhğtna M. Bek 
tayin edildi. -----

Ankara, 3 (Hususi ) - Cünı· 
buriyet bayraırıı ml1nasebetile 
Bulgaristan, Amerika, ltalya. Yu
nanistan, Macaristan kıral \·e 
cümhur reisleri tarafından Gaıi 
Hz. ne çok samimi t~brik telgraf· 
ları keşide edilmif, Gazi Hr.. 
tarafından da muk.abe)e buyu
rulmu,tur. i Nüfus İşleri 

1 Yeni Layiha Vekiller He
yetinde Tetkik Edilecek 

Poliıin geldiğini gören bu iki 
ruüteca•İz kaçarken ŞUkrll ismin• 
de bir arabacı önlerini kesmek 
istemit HUıeyin bıçağma çekerek 
ıavalh arabaayı öldl\rmlltUir. 
ikisi de yakaları ruıştır. 

Köpro Geç Kapandı 
Galata köprfısü hu sabah 

mutattan yarım aaal aer kapıın
mıştır. Bu geç kapanma yüzün
den ilk tramvayl:ıır Galatadım 
,geri dönmUJ, yolcular köprü ka· 
pandıktan •onra gelen tramvay
lara binriirilmif, bilet farkı yü
.ıillıden de traoıvaylarc:.b birçük 
mf\nakaşalar 'H \.atta kaviııalar 
olmu~tur. 

Soförler Layihası 
Ankara, 2 - Şoförlar kanonu i 

projesi baıırlanmııtır. Proj~de ~ 
kazalar jçin ayrı ayrı hükumler J 
vardır. 1 
---

Anlcara 3 (Husıu&i) - Dahili
ye Veki1eti tarafından ıhazırlan· 
~ıakta ohm yeni Nüfu~ Kanunu 
projesi yakmda V~killer Heyetine 
verilecektir. ----

Ses KaçakÇ4hğt 
A.nkua. "2 - Ahone bedeli 

'VCl'mekaiıiu r,adyo din1enilmeıinin 
men'i -.e kaçak ra.dyo din1iyen
ierin c.eıalandmlması için Millet 
Mecliainc bir kanun lAyiha~u ve
rilmiıtir. 

M. Aşman 
Ankara, 2 - Alman ıcf aret

ihanesi Müsteıarl M. Aıınan Al
man Hariciye No:uretinde bı,ka 
bir vazifeye tayin edilmiştir. 

8etediyenin Kasasını K•ranlar 
Gebze Belediyesinin kaıa&ınt 

kıran :ve bir dükkan •oyan Geb· 
2eli ıobac1 Halil ile dülger Re
cebin muhakemelerine Ağır Ceza 
mahkemesinde baş1anılımşlır. 

~1•ğı, halka, halkı yükseltmek 
~Çin gitmeği ideal edinen Türk 
11l~llAbından hakim Solonun yap
tıgından, daha tesirfüıini bekle- ·r·=--------..:....-----------.---------------------'"\ 
~f!~. ~=~7;~tız iç~~~~Ürt:c~d~~ İs TER i NA N, l s TER İN A N M A ! 
d
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aba tehlikeli dı.ha çok zarar
ıdır. O, baum inkılapçı ve ce· 

rniyetçi görUndOğU halde bile yine 
C~tniyetin kanma içmekle yqar. 

Asım l•m•I 

{l]Buradıt foh:ci; k:uıım hrır1c·i 1, \ •· 
P~ıı '" rırat...U ve t..foı•i l~r 'k~atern
·~lir, 

Rir Arkadapmu., bafta tatilini kaldırahrn mı, kal
dır•nıyahın mı diy• bir mo·cl• ortaya attı. 

Büttiu dilnya, it natluinl iddirruiye, h•ft•d• bot 
ıün çah~ına umanı tayin etmiye uğraııyor. lluhraııa 
kartı anc•k çahıma •in ve ••..tıaruun ualtılanaat 

ile çare bulurıabilecegini ıöyUlyorlar. İısialiti bu 
•ttretie tahfif ~dehile<'ckJerlni iddia ediyorlar. 

Bizde nekadar i'siı ~•r bilmi) oruz. F.akat nıenale• 
-kdte İf te.ıkilltı y•pmadıkp, hafta tatilini kaldır
nıaktaıa bir f•yd• ıı~l~bilec..tıtine, 

JS Tf..'R iNAN, l~SrER JNANNIA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Eski Simalar, 

} eni Sinıaiar •• 
A. E. -

Bir arkadaşım tiyntro alenıinin 
üzerine çöken yeknasakiden şi
kavetci: 

· - "İstaobulun salıne ihtiya· 
anı DarOlbedayi g · • ;r, Turneye 
Dariilbedayi çıkar, ve 1ı1ilyonlar
ca Anadolu Türkü içinde gözleri 
abne ve tiyatro arayanları o~ 

rlilbedeyi tatmin eder; filmlerin 
sessm yapılı?, seslisi yapılır 
Darlibeclayi san'atkarları aranır. 
Operetler oynanacak olur. yine 
bu san'atkarlara miiracaat edilir.,. 
Diyor. Haklıdır. 

Bu Darülbedayii teşkil eden 
sima ara gelince onlar da biç 
değ1şmez1er: Hürriyetin illnını 
müteakip Fransız ssn'atkArı An• 
tuvau Darülbedayii tesis etmek 
lizre lstanbula geldiği zaman: 

- Muhsinin, Bebzadın, Gali
bin isimlerini duymuştum, az 
sonra Hazimin, Kemalin, Emin 
~eliğin adlarını duydum. Aradan 
yirmi sene geçti, el'an bu kıy• 
metli san'atkArların isimlerini 
işitiyorum: Yetişen bnşkn sima 
yolc gibidir. 

* Fakat bu yeknesakılik, bu 
yokl11k yalnız tiyatro hayat na mı 
munhasır, ilimde, fende, hatta 
sporda ayni şeyi görmez miyiz? 

Geçenlerde bu ecnebi darüJ· 
fUnun takımı şehrimize gelecekti, 
Dariılfünunlularımn:la bir maç ya· 
pacaktı, teşkili tasavvur edilen 
takımın listesine baktım: 

- Zeki \'C Nihat Beyler 
başta geliyorlardı. Aradan zaman 
geçti, Rus takımı geldi, Halk 
Evinin takımı ile karşılaşb, Halk 
Evinin takımında da yino 
Zeki ve Nihat Beyler]n isimlerini 
g5rdüm. Yarm Milli takımımıı 
teşkil edilecektir. Başlarında yine 
Zeki ve Nihat Beyler vardır. 

Bu iki kıymetli gencin i im
lerini ilk defa olarak belki yirmi 
sene evvel işitmiştim, bugün de 
yine onların isimlerini işitiyorum: 
yetişen başka sima yok gibidir. .. 

Hir Darülbedayiimiz var: Şehir 
tiyatrosu denildi mi, oııu çıkarırız. 
Mim tiyatro denildimi onu ;ıeri 
sl\rerizl nç beş gencimiz .. ar, 
Darülfünun takımı denildi mi on· 
lan çağırmz, Halk Evi takımı 
denildi mi onlara baş vururuz. 
Milli talum yapılacak mı, yine on
lardan medet umarız. Bu misali 
isterseniz biraz daha genişlete
bilirsiniz, saymak ve dUtünmok 
elinizdedir. 

• Sözl\n kısası: Torun sahibi 
olmıya yaklaşan aktöre genç 
aşık, saçları döktilmiye yüı tutan 
sporcuya da merkez muhaclm vad 
fesi yaptırmak vo hep eski aima .. 
larla karşılaşmak tatiimiıin. bir 
cilvesidir. 

ı Bir Kız 
lErkekOluyor 
1 T oıyala Hatice iııninde l t 
yaşında bir kizcağız Tıp FakOl
teıi haıtanesinde yatmaktadır. 
Kıı.cajız:da erkeklik teıabDrlerl 
belirmiş ve ameliyata Ubum ;3-

rl\lmU jtll. 
Haticeye bugün ilk ameliyat 

yapılacak, mUteakıben iki ameli· 
yat d•ba yapılarak erkek olacaktır 

T erti Eden Komisef'ler 
lstanbul Emniyet MlldürJOğtl 

kadrosundan UçOncil komi.er 
HUsnli, ŞDkrü, Hüseyin, Selim, 
Hamdi, Kazım, s~lim, Ediro• 
kadroıundan Nezihi, lıtanbul 
kadrosundan Emin Efen diler lı
tanbul kadrosu ikinci komis~r1i
ğine lstaobul kadrosundan Şevki 
Efe~di Ordu kadro~u ikinci ko
miscrliiino tufi etmişt~rdir. 
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Yaset Alemi l 

Fransız 
P. anınzn 
. IJacerası 

ya a a 
d" Fr. nsanın Cemiyeti Akvaroa tev• 

• 
1 ettiği yeni tahdidi teslihııt proje

:1nden bir miktar bahsettik. Proje 
eniiz konferans bOrosuna yeni 

avyera ··kômeti e· ·, 
• • 

•• ez u-
berilıniş olduğu için tamamiyeti 
~kkında f ıkrimİ• yoktur. Tam bir 

•lirette neşredildiği z.aman flkrlmiz.i 
ıaıacağtz. Fakat, bu münaıebetle 
/ı'1nsndn cereyan eden bazı şiddetli 
dı rnünakaşalarına dokunmaktan 

kô etine timadı Kalmadığı ıı •• •• oy ıy r 

a kendimizi alnmıyoruz. 
il Bu münakaşa, bir taraftan nosya• 

5 tler, bir taraftan da milliyetperver 
r:a:cteler arasında cereyan etmiş ve 
t ınektedir. Sebebi tudur: 

Fransnnın tahdidi teılibat proje
~kı, Harbiye Nazırı n Cemiyeti 
l:ı \'anı Murahhaılarından M. Pol 
b 0nkı.ır tertip etmiştir. Bu projenin 
1> azı kısımlarına Yunan Murahhası 

0 litis ile Çek Hariciy~ Na.zarı 8~ 
lles te kalem karıştırmıılardır. 
tltl Proje, Funsıı kabineaine veril• 

fı ta vi p olunmu.ı, sonra yilksek 
••keri ınecliso tevdi edilmiıtir. Bu 
tneclisin 1.m nafiz azası Jeııeral Vey• 
~ilndır ve elyevm Fransız ordusu 

•vkumand nıdır; baza kısımlarına fti-
b~l etmekle kalmamış, projeyi esasla tik surette tetkik etmf'k için yanında 
p oyacağını bildirmiştir. Halbuki 

<>I. Bonkur, teşrinisaninin üçünde, 
hl\ı bugün Cenevrede projesile be-
~·~er ispatı vücut edecetini bütün 
(: 1 lellere vadetmişti. Bu vazıy 1e, 
~ enevreye eli boş gitmesi lazımge
/0rdu. Bu ise, Franısada, hükumetin 
e üstünde bir bükünıet manasına 

telcc:ekti. Sosyalistler, iıte bu zih
~}'ete ltir az ettiler Başvekile şu 

tarı yaptılar : 
"Eğer cümhuriyet hakimiyetini, 

·~Hıün menfaatini ve Fransanın em• 
ihtini Jeneral Veygaıı 11 keyfine 
~•da edecek olursanıı, aır4m1ıda 
~••ıl olacak uçurumu hiçbir şey 
01duramıyacaktır." 

l F'ranaanın tahdidi teılilıat projesi, 
~te bu ierait altında bugfin, 
t' tııevre honferansının maıası üze-o 
•~e konab' lmit oluyor. - ;-;ııreyya 

tspanga-F ransa 
rttifakı Yok 

Stuttgart, 2 (A.A.) - Bavye
ra Başvekili M. Held, burada 
irat etmiş olduğu bir nutukta 
bilhassa şöyle demiştir: 

Şimdiki imparatorluk hüku· 
metinin samimi surette federalist 
olduğuna kani değilim. 

M. Held bunu milteakıp, La
yepzig yüksek divamom yapmış 
olduğu tavsiyelere rağmen Prus
yada ittihaz edilmiş olan tedbir-
leri protesto etmiştir. 

Mumaileyh şu s&zlerl ilave 
etmiştir: 

"Fon Papen hilkümet;ne kar· 
şı kat'iyyen itimadım kalmamıştır. 
Tamamen hayal inkisarma uğra· 
mış olduğumu inkiir edemem. 
Susmam mümkün değildir. Bav
yera Başvekili ve meşruti bir 
siyaset takibinin taraftarı sıfatile 
Fon Papene ve dahili siyasete 
karşı vaziyet almak benim için 
bir vazifedir. ,. 

Bertin, 2 - Bavyera Baive
kiiinin nutku BerJinde çok fena 
bir tesir yapmıştır. Bu nutkun 
iki Alman hükumeti arasındaki 
mfinasebete tesir etmesinden 
korkulmaktadır. 

Komünistler 
Almanyayı Ele 
Almak İstediler 

Berliu, 2 ( A. A. ) - Havas 
Ajausı muhabirinden: 

Correspondance du Parti Nazi 
gi;di bir tamim gönderoıektedır. 
Bu tamim 6 teşrinisaniden sonra 
işıi:derin yan uda büyük bir pro
paganda yapmıya hazırlanan kO'" 
münist komitesi azasına hitap 
etmektedir. ~ Madrit 2 - ispanya Başvekili 

.rar1sa Başvekilinin ( Madrit ) i Bir kere müsait bir muhit •e 
ijıY~retioin hiçbir ıiyaıt meselo hava vücuda getirildikten sonra 
de alakadar olmadığını bir defa s-abı! : · · muharipler cemiyeti 
b llha teyit etmiştir. Gazetelerde gibi L.ı, .:1ünist teşkilıltı potise 
d u Vadide makaleler yazmakta- lcnrşı şiddetle mücadele etmeği 
lt~~JFar. iki memleket arasında bir ve ıyı bir surette tensik 

' ıtk akti mevzımbabis değildir. edilmiş olan işsizler dışanda hü-

Deıilik Faciaları kümetin kuvvetlerini işgal eder 
A iken kışlaları işgal eylemeyi 

hir ngouleme 2 (A.A) - Deliren deruhde edecekler idi. 
te ~ue, birisi 8 ya1ında bir kız Bu iş yapıldıktan sonra hemen 
tılaı ~ı~eti 5 yaşında bir oğlan telefon merkezlerine, tayyare li· 
h..

1 
1 ıki çocuğunu pencereden at· ..... ş \' manlarına, poatalara, istasiyonlara, 

fırı e sonrada kendisini sokağa bankalara vazıyet edilecek idi. 
•ur atmıştır. Her üçU de ağır İhtilal İcra I" omitesi, bundan 

~tte yaralnnmı,,,Jardır. y ,.. sonra örfi idareyi, ilin edecek, 
A. unanistan'da Zelzele yani yeni rejime düşman olan 

liaJk·ti?a, 2 (A. A.) - Saat 18 de bütün nümayişçilere iştiral< eden-
bir •d1 ıkya yarımadasında şiddetli leri idama mahkum, parUimentoyn 
ltıı ıe tele olmuştur. Evler yıkıl- fesih ve sıkı bir kontrol tesis 
diJ~~r. Zelzele Seldnikte de hisse- eyliyecek idi. 
~ panik tevlit etmiştir. Bu komplonun hakikaten 

l ~======================================== 
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~8fhur Ru• Edibi Malkeim Oorkmln hayat romallf 

Türkçeye Çevireaa: Mu11a//alt 
k Cc\nılarda b l 
ıs nl uz arın t.noıgt 

kaın ıırından damlardaki gözleri 
lık :.Ştıran karlar, tahta parnıRk-
ı ıtekı · · lll"llıt erının ve iri ağaç dal· 
Rorun~ Parlak giimüş başlıkları 
l~tiııd Yordu. Pencerelerin direk· 
lşığile e ns:Iı kafe lerde güneş 
l t"lfll Yıkanan benim kannrya

bopl ' serçelcrim, ispinozlarmı 
ıyotlar, en ıldaşıyorlerdı. 
u g ... 

llUrı b tınui gibi beyaz, n~eli 
llu ~na ferahlı! vern• iyordu. 

iC\'ınç . 
Yerınde değildi. Herıey 

l,cni ı 17.ıp \.!c.tiy .. r ... t.. -- • J rnı 

daha iyisi salıvereyim dedim ve 
kafeslere doğru uzandım. Bu arn-
1.k ninem ok ~ibi odaya girdi, 
Ümitsizlikten ellerile kalçalarını 
dövüyordu. Kendine bir sürli 
tekdirler savurarak sobaya doğru 

ntıldı : 

- Ah Akulin t, ihtiyar kaz!.. 
Pazar günü için hazırlannn 

çöreği fırından ıkardı. Parmağı 

ile çöreğin kabuğunu fiskeledi ve 
sonra hiddetle yere tü},ürdü: 

.l:ıponyanın himayesi altında teşekkül etmit olan cMan· 
çııkuo> yani BUyük ManP.uryA Devleti <1.ıhilinde honttz 
asayiş tam manasllo s oktur. ~:irı eşkiyalan daima köyleri 
basarak çiftçileri soyuyorlar, ulıaliden para, hayvan alı
yorlar. Yonl biikürnotin aldığı tcdMrloro rağmen .Japon 
teha.a«ınrn oııniyetl toınin cdilomem·şıir. 

Hl' mim iz sagda t.ırılıt bir Buuist pag Hlu solda ,Jehol 
vilfLydindo bir m:ı.nzar.t göstermektedir. 

-

De. iz Silcihları 
İtalyan Gazeteleri 

.. 
istikbalden 

Ümitle Bahsediyorlar 
Roma, 2 (A.A.) - lngiltere 

ile Amerikanın bahri inşaatı, 
teslilıntm tahdidine müteallik 
müzakerelerin yeniden açılması 
ihtinıali ve nihayet Fransanın 

Dunquerque kruvazörünii rnşa 

etmiye karar vermiş olması İtal
yan matbuatında birtakım ınü
talealara yol açacaktır. 

Lavora Frascista, M. Norııan 
Da-y·is'in Avrupayı ziyareti miina· 

sebetile İngiltere ile Amerika 
arasında bir itilaf aktedilıııesi 
muhtemel olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki, bu, daha 
umumi itilafa doğru atılmış bir 
adımdır. 

Ayni gazete Anglo - Sakson 
---=-======= -= 

mevcut olmadığı, l>ilhassa Nazi 
f ırlrns nın bir intihap nınnevrasın· 
dnn ibaret bulunup bulunmadığı 
meçhulcUir. 

Maamafih, hükümct taraftarı 
gazeteler, ciddi bir tahkikat ya. 
pılmasını ve komplo amillerinin 
şiddetle cezaland rılrnasn11 iste
mektedirler. 

• 1 H»m 
Harici Haberlerimiz burada 

b:tmemJ~tir 

İşte, tama ııile kuruın:ı~. 
hatta yannıış bile ! Ah ıııusıbetler 
si:ziıı topunuzu pat~,klamalı ! E, 
ulan orada ııc bakıp duruyorsun!.. 
Ah hepinizin dayaktan pestilinizi 

çıkarmalı 1 
Hiddetinden ağlnmıya 6aşla

dı. Çöreği evirip ~eviriyor ve 
har tarafmı fiskeliyordu v . 
i\sHiıı~ iri gözyaşları yuvarlanı
yordu. Büyük babamıa aonem 
mutfağa girdiler. Ninem çöreği 
masanın iistünc f rla tı. Tabaklar 
havay. fırladı. 

- İşte bak nız.. Bakmız ne 
oldu 1şte ! Hep sızın yüzünüzden 
Ah ben dedıın de. 

Neş'eli ve sakin örünen 
aunem onu kuc.tklndı ve bn 
kadar ehemmiyetsiz bir mesele 
için üzUlmemcsini söyledi. Ta-

tekliflerini kabul etmek suretile 
İtalya ile Fransanın harp gemisi 
sınıflarmın birçoğunu ve bUhassa 
deniıaltı gemileri inşası hususunda 

bliyük ve ağır fedakArhklara kat
lancaklarını yazmaktadır. 

Deniz leslihatının tahdidi mc• 
selesi, beniiz ihmali kabil olma
yan birtakım miişküller arzet

mektedir. Biitün milletler hakiki 
fedakAlıklarda bulunmıya razı 
olmadıkları takdirde bu müşkiil

lerin yenilmesi mümkiin değildir. 
Giornale d' ltalia, İtalya için 

münakalatına himaye etmenin za
ruri olduğundan bahseylemekte
dir. 

F ransada Ölüler Ba yran11 
Pari9, 2 ( A. A. ) - Halk, 

dlin Parisin bütün mezarlıkların

da ölülerine ne derecede merbut 
olduğunu iıııpat etmiştir. Müte

veffa Rejsiciimh11r Doumer'in me· 
zarını ziyaret edenler pek çokol

nıuş ve miiteaddit çelenkler konul
muştur. Reisiciiınln.r, M. Löbrön, 
t~ln z ıferc gidere!. meç•ıul askeri 
tehci! etmiştir. 

ın.tınilc yorgun ~örüne n biıyl\k

b.ıhaırı homur dauarak nıa aya 

güneş oturdu. havluyu boyııu!la 
bagladı; güneş ışığile kama~an 

şişkin gözlerinin lcırpışt rarak: 

" Bırak.. yeter! .. dedi. · " Bir 
şey yt k.. Şjmdiye kadar 
bırç<>k iyi çörek y..:dik bir defa 
da Jrnrumu~unu yiyeiiın ne 
çıkar? Allah insanlara nasıl 
kı:smet ~öndereceğini bilir! Eh. 
lıadi otur Vaty.ı !.. illa, bir 
ş y olmadı!.. 

Büyül,babnm çol{ perişaııdı ; 
öğle yemeğini ı devd mı m iidde
tince mütemadiyen allahtan, hiç 
rahat yüzfı gormf miş olan kıra! 
Alrnptan ve baba olmak felake
tindt>n bahsetti durdu. 

1inem: "Çok konuşma!,, 

diye onun söı.ünii kesmek isti-

r 

Gönül işleri 

arütf Üı"D-unlu 
• 
ır ızın 

Derdi 
"Darülfünun mezunu bir kı

zuu. Dört sene evvel ailevi te· 
maslarımız dolayısile bir gençle 
tanışmıştım. Hatta bir ara benim· 
le evlenmiye talip oldu. Fakat 
ben onu kendimden güzel vo 
yUksek bulduğum içio bu teklifi 
reddettim. Bir daha da konuş· 
madım. Unutmak istedim, fakat 
mümkün olmadı. Üç senedir on
dan haber alıyordum. Fakat şİID'" 
di onu da alamıyorum. lstırapla-
nm gittikçe artıyor. Çılgın gibi
yim. lstırabımt uyutmak için ne 
yapayım?" 

Kadıköy S. H. 

Kızım, kendini lüzumsuz bir 
ıstıraba vermişsin. Erkek her 
vakit kadından daha gOzel ve 
daha yüksektir. Evde erkeğin 
hakimiyetini va evin istikrarını 
temin eden Amil de budur. Yan
lış muhakeme etmiı, yanlış neti
ceye varmışsın. Fakat henilz bll· 
tnn ihtimaller ortadan kalkmış 

değildir. Bu gençle yine bir ailo 
meclisinde buluşmak için bir fır
sat ara, batta ihdas et. Orada 
görüş ve hissini gözlerinle izhar 
et. Bir taraftan da bir vasıta ile 
kendisine eski kararmdan vaz 
geçtiğini ve şimdi isterse evlen· 
miye hazır bulunduğunu hi setti
river. Eğer o da lak'.1 " 
birleşebilirsiniz. l...Akaytse, o va
kit bütün bu tedbirlerin fayda ı 
olamaz. Başka birisini severek 
gönlünti oyalanııya çalış. 

• "24 yaşındayım. Bundan yedi 
sene evvel evlendim. Sekiz sene 
zarfında dört çocuğumuz oldu vo 
dördü de vefat etti. Ben asker 
oldı.Jm, ailemi eniştelerim nezdin· 
de bıraktım. Eniştelerimden hiç-
bir tehdide maruz kalmadığı 
halde bırakıp başka bir mahalle-
de bir oda kiralayıp müstakil 
yaşamağa başlamış. izmirden bazı 
samimi arkadaşlarımdan mektup-
lar aldım. Ailemin tlitUn mağa· 
zalarında çalıştığını ve birçok 

yolsuz hareketlerini bildiriyorlardı. 
Tahammillüm kalmıyarak lzmlre 
gittim. Yapılan dedikoduların 
hepsinin hakikat olduğunu öğren• 
dim. Kendisini çağırdım. Bu 
vaziyet nedir diye sordum, "ben 
böyle istiyorum ve böyle yapa
cağım,. diye söyledi. Bir buçuk 
sene daha va:zifom var ne yapa-
yun? 

Xoııyada S. Saım 

Zannediyorum ki aranızdaki 

müşterek bağlar çözlllmUş. Kadm 
daha bir buçuk sene seni bekli
yecek gibi görünmüyor. Talak 
ile tehdit et. Kendisini topla· 
mazsa o vakit ayrılmıya lefeb
bii~ edersin: 

HA '1: tr ~y lE 

yordu. Annem IAtife ediyor ve 

berrak RÖzleri ışıld yordu. Ha~ 
fif~·e dirseği ile bana dokunarak 
sordu: 

- Sen bidavette epc!y kork
tun değil mi ? 

Hayır, okadar korkmamıştım. 
Duyduğum daha ıiyade acı bir 
yabancılıktı ve bunu hfila duyu-

yordum. Her pazar gibi öğle 

yemeği, mutad ndaıı ziyade uzadı 
ve herkes iyice kamını doyurdu. 

Bıınlar asla yar m saat evvel 
biribirlerine b gıran, hemen döve-

cek dereceye gelen ve nihayet 
ağlayıp hıçkıran İnsanlara ben
zcmiyor:ardı. 

Ben bütün bunların ertık 
ciddi olduğuna inanmıyordum.. 

( Ark l"it "Ll' ' 



., sayfa 

--· Mühim Bir Kalp 
Ameliyatı 
Yapıldı 

Belgrattan yazıhyor: Hırvat 
doktorları, tıp Aleminin büyük 
bir muvaffakıyet olarak kaydet
tikleri mühim bir ameliyeyi ak· 
eaksız bir surette başarmışlardır. 
Merele şudur: 

Yetmiş iki yaşmda bir kilise 
zamgocu, geceleyin karmanyola· 

cıların tecavüzün& uğramıf, kalbi 
üzerinden bir kurşun yarası al-

mıştır. Adamın hayatı tehlikede 
olduğu için acele ameliyat yapıl· 
mak lAzımgelmiş, göğsü açılarak 
kalbinin dört odacığından biri 

dikilerek eaki haline getirilmiştir. 
İhtiyar, iki gWıdeobui, hali her 

an iyileımek auretile yaşamakta 
devam ediyor. 

Bu kalp ameliyeai ilk defa 
tecrübe edilmiştir. 

SdAoik - Sırbistanda çıkan 

Vreme gazetesinin Pire muhabi
rine göre elye•m bu lim:ında IOD 

derece esrarengiz bir yat vardır 
ve bu yat kendisine 61Dm haber-

cisi sıf ab verilen ( Baron Cutel· 
verte ) yi getirmiştir. Muhabirin 

Yerdiği malümata g6re bir Yunan 
gazetecisi, bir gfin Pariate, 

Fransız Hariciye Nezareti ıalon· 
larmda bu Baronla tanıımııbr. 

Gazeteciyi Barona takdim eden 
Sırbistanın sabık Hariciye N~zırı 
M. Marenkoviç olmUftur. Bu zat, 
kimin elini sıkarsa o adam az 
zaman sonra ölmektedir. Meıell 
Amerikanın Parla Sefiri Meyron 

Herrik, Fransız Hava Nazın Bo
kanovıki, Mareıal Foı, Franaız 

Jenerali Sarray, ıabık ReiaicOm
hur Dumer, Bqvekil Iaemanao, 

hep bu Baron CutelYerte ile ta
nıtıp el ııloıbktaa peku 10nra 

&lmüılerdir. Sırp gazetecisi, bu 
esrarengiz adamla görftfmek için 

Pire Liman ReisİMJ mDracaat 
etmiıse de böyle bir yahn ıel
mediği bildirilerek yah arama11-
na mUsaade edilmemiıtir. 

Bükreı - İngiliz gazeteleri· 
nin neşriyatına göre, Romen 

Kıralı Karolfin zevcesi Prenses 
Helenin Londradan Bükre1e ha

reketi yeni bir hadise doğur
muştur. Malum olduğu üzere 

prenses ile kocası ayn ya;amak· 
tadırlar. Bundan bir müddet evvel 

oğlunu g6rmek istiyen prenses, 
çocuğu Londraya getirtmiş, 
gakat g::ızetede, babasının ya· 
hancı kadınlarla olan bayabna 
dair gördüğü bir fıkrayı mualli· 
mine söylemesi üzerine hadise 
muallim tarafından kırala bildi
rilmiş. o da oğlunu annesinin 
yanında fazla bırakmıyarak Bük~ 
reşe çağı rtmıştı. Prensesin bu 
beklenmiyen gelişi. işte bu ha
dise ile alakadardır. Bu münase
betle oğlu Prens Mişelin on bi
rinci yaşına basması mUnasebe
tile Romanyada yapalacak olan 
merasimde de bulunacaktır. Pren
ıesio Londradan hareketi haber 
alınır almmaz Romen Mazisine 
girmesine müsaade edilmiyeceği 

bildirilmiş ise de Prenses Helen 
bu ihtara ehemmiyet vermemiş 

ve yolunda devam etmiştir. Ka
dının bu kararı. karşısında her· 
hangi bir hadiseyt:ı meydan ver• 
ne ııek için hududa hususi bir 
vagon gönderilmiş ve prenses 
bu VC\2cınla Bükreşe gelmiştir. 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 

Sovyet Rusyada Bütün Genç
lik Harbe Hazırlanıyor 

Mekteplerde Askeri Dersler Vardır, Ta
lebeye Silih Kullanılması Öğretiliyor 

Sovyet Rusyada çocuk terbi· 
yesi, devlet ve cemiyetin bilyilk 
ehemmiyet verdiği içtimai bir 
mevzudur. Çocukların fikirleri, 
idare prensiplerine uygun bir 
surette terbiye edilmekle kalmaz, 
onlara hayabo yeni yeni icapları 
da ayrıca aıılanar, öğretilir. Mek
tep talebeleri evlerine döndDkleri 
za~an. mektepte 6ğrendiklerini 
bütiio aile azasına yaymakla da 
mükellef tutulurlar. KitaplarıDI 
onlara gösterirler, hocalarının 
söylediklerini eyde tekrar ederler. 
Bu hususta bilhassa resim ımılli 
ile fikir açmak usulOne dikkat 
edilir. Bu resimler {çok iyi yapıl-
mışlardır. Ltizumu halinde renk· 
lendirilirler. Bunlardan birçoğu, 
bilhassa müstakbel harplere 
aittir. Çünkü Sovyet cemiyeti, 
kendisinin haricinde bulunan ya
bancı Alemin, er geç, kendi 
aleyhine bir tecavüz yapacağına 
kanidir. Bu tehlike günü için de, 
bilhassa gençliği hususi bir itina 
ile hazırlamaya azmetmiştir. Bü
tUn mekteplerde, Sovyet Cüm• 
huriyE-tlerinin müdafaası hakkmda 
dersler konmuştur. Talebeye, 

talim de 6ğretilir. Bu arada harp 
etmek usulleri de. Aynca tale· 
benin ellerinde kllçük bir kitap-

-===·===::===================-
Gümüş Para 
Mikyası 
Konuşulacak if 

Butte, (Montana) 2 ( A.A: )-
M. HuYer, taraftarlarından birine 
göndermit olduğu bir mektupta 
garp devletlerinin mllstahıillerine 
gftmUı para meselesinin cihan 
iktısat konferansında etrafile tet· 
kik edileceği hakkında teminat 

yermi.ştir.M. Huver, gUmllş paranın 
vaziyetini ıslah etmek arzusunda 
bulunduğunu ilive etmiıtir. 

Bu sözler, M. Ruzvelt ile 
Ayandan M. W alcbin aon za· 
manlardaki beyanatını tekzip 
etmiye matuftur. 

Bu iki zat, M. Hu verin 
gümüş para konferasını içtimaa 

davet için hiçbir teıebbüste 
bulunmamış olduiunu ıöylemişler 

8ovyal mektep. 
lerlnde talabay• 
verilen harp ki• 

' ~ taplarındeKI tank 
\ raalmlarl 

( çık ta vardır. Bunda, harp tank
larının kullanışı ve ıairesi vardır. 
Kitapta, tanklar iki kıama aynl
mışbr : Dişi ve erkek tanklar. 
Erkek tanklar sadece mitralyoz
larla mücehhezdir ve hilcum 
eden kıt•aları himayede kullamhr. 
Diıi tanklarda top Yardır, slrat• 

"1eri daha fazladır. Bu noktadan 
6 \ecavllz1 bir silah olmak llzere 

telikki edilir ve bayle gelecek 
ıınıf muharebesinin tohumlan 
atılır. 

idi. Amerika Reisicumhuru, bill
kiı böyle bir konferansın içtimaı 
için birçok defalar gayret ur
fetmiş olduğunu beyan etmiftir. 

MüıarUnileyb, birçok bilyllk 
devletlerin mllmaneatı karııamda 
kaldıktan aonra daha mahdut 
bir konferans toplamak teıebbO
sUnde bulunmuştur. Bunda da 
muvaffak olamadığından Amerik· 
anın cihan iktısat konferansına 
itliraki için müzakerat ruzoame
ıine glimüı para meselesinin ko
nulmasmı şart olarak ileri ılr
mUştOr. 

- - ..... J=-=?5' ~ --- .......,._ 

Kari Mektupları 

Cuma Yerine 
Pazar 
Tatili 

Ankarada Cebecide Muammel 
Bey cuma tatilinin pazara tahvİ' 
lini, pazar gününün isminin değir 
tirilerek cuma denilmesini tekJ~ 
etmekte ve o zaman, 

Pazartesi • Cumartesi 
Salı • Pazar 
Çarşamba- Pazartesi 
Perşembe· Salı 
Cuma • Çarşamba 
Cumartesi- Perşembe 
Pazar - Cuma 

ismini alacak, gün isimlerind• 

ldlçnk bir tahavvül olduğu içid 

kimse hafta tatilinin pazar• 

tesadtlf ettiğini yadırgamıyacakt 

biz de Avrupa gibi pazar gün!erl 
tatil yapmıı olacağız demekte<lit• 

Kitap Fiatleri 
Glmilşaneden A. Ş. imzasil• 

yazılan bir mektupta Devlet 
matbaasının Şarki Anadolu vili
yetlerind.e de mektep kitaplarını 

lataabulda sattığı fiatle satmaılf 
yftzde otuz posta ücreti almaması, 

kitapların sipariş edilir edilmel 
gönderilmesi rica edilmektedir 

Köy Katipleri 
M. Kemalpaşa kazasındall 

muhtar Ali Efendi yazdığı bit 
mektupta köy katiplerinin köyler• 
ancak onbeı gllnde bir defa uğ
radıkları bildirilmekte, kAtiplerid 
köylere iki günde bir uğramaları~ 
mn temini istenmektedir. 

Halk Sigaralan 
Kuladan yazılan bir mektupta 

Ttltlıı lohisarının Halk ve Köyll 
sigaralarını Kulada da aatmasıoJ 
temenni edilmektedir. 

( Cevaplar•mız J 
Silivride muallim Zaim Beye: 
- Allkanıza teşekkOrler ede" 

rb. Geç kaldığı ıçan yazını' 
maalesef neşredilememiştir ef ell' 
elim. 

Vardinden Kf\ınil imı:ısile ııı o1" 
tup yazan zatc : 

- Askerlik tahsile maol 
değildir. Tahsilinizi ikmal edinci)'' 
kadar askerliğiniz tecil edilir. 

* Ankaradıı :ıvukat Hasan Btıı;eyiO 
Beye: 

- Geç kaldığı ve zamaJlıl 
geçtiği için yazınız maalesef nef 
redilememiştir efendim 

* Ankarada lzınirll Nedim Re)": 
- Biz~ yazdığınız mektub"' 

apaoı Mtilkiye Baımlifettişliğill1 

gönderirseniz arzunuzuo tahalı
kukuoa ıahit olursunuz. 

• 
Hukuk Fakültesinden .Muhtar M:J~ 

Beye: 
- Gazetemiz hiçbir zarn•11 

hiçbir meselede tarafgir ohıwl' 
mııbr. Son Posta hakkın ve bl' 
kikatin naşiridir ve sahiplerinde" 
ziyade karilerinin gazetesi, hali''" 
dert ortağıdır. Mektubunuzll 3~ 
nen •eya hulaseten neşretmekltt 
mazuruz, çünkü asıl o zarP' 
tarafgirlik yapmış oluruz. Mef' 

zuubahis itilaf gazetemizde ha"~ 
diı olarak ve doğruluğuna _k 
naat getirilmiş bulunarak intıf" 
etmiştir. 



Ba Haftaki Bilmecemu 

Evlltlar, aevgill yaVftlfarUL 

Bugln IİZ6 faydalı bir laikAJe -, 
.ıatacajım. beal dinleı •isini&? ' 

s'oa ıtlnlerde aoPk ••mr•m. l ' 
k"'Aclim\ -~IDa Bu hava- ' 
._. ~- ...... idi Suld 
raı orta11Dda~ T..,ıp chat• 
Jlr-. S.-., ...,,....... Sara 1 
~ ... ..,.. Seillk ahftli. 

Arbk ....._ herkea 1Mnimle 1 
•~8"" alUlnp lkalrllilmclea 

F.'~--- ......... Fakat Mrkesten 
..._ ._ rahatm.m. Gklmt 

~ Hwk• Wr .., ta,,. I 
... ~· Kimi upiria al _,_.Kimi chpn çı1cm........ iN ~ .... t.. . _p. 
lılliwlire ..,.,... DDl ı.ama çit reaferi. .. HJJ'Bmlat 
lse111.,. ~ .,... ffelkelia .._ haftuı idi. 8is de 8i&e iMi 
~ vesile ile bir milletler ı.Pt 
' ,, resmi yapbnJOrm. Yukand11 

ll;'lellliye 

a&dljlalz ruimleria berltıri 

Yo-yonuzu 
Kendinız 
Yı ı>-_... .. ~. 

Yoyo o,_..k timdi aalaaa 
1.aliııcl Her çocuiwı, her 60-
yil~ elinde bir yoyo var. Bunu 
w•.ı tme\Wzıa keiadınis de 
ya~lliralaiz. iki tane d&jme 
abr, blltlla deliklerinden Lir ip 
gepıerelt f'irlettiıailtıail. Oltu n 
ipi ıeçMrllitk. ipin llCmt& -bir 
illlllkyapar P••alı-....,. 
SllltlL ..... , ... ftkiWt ~
c ... nı t • ~ 
~ .... ç...w ..... 'I . ·. 

Faydalı Malimat 

p Üstünde 

f Futbol 
Oyunu 
Gibi 
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Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
G•••t•ıal• p•rte.mbe Ye cull\a r tul ıüaler 

olMalıı .._. haftada llcl ııtor uyfuı 11ctretme1'
tedlr. 

1 

Perşembe ve Cumartesi Günleri 
Perteıabe rü•ldl ıpe• Hyfu ada dU-ıya epe• 

l arcketlerl •eınlel&et apor hld ' .. !erl Yardır. 

Çıkan Spor Sayfalanmızı 

~~--~-----O_k_u_y_u_n_u_z_··-·------------1' 
Cwmartl'a 11yfaıınıh iıe cuıaı •ünkl 111aç· 

l•rı• tafıllltı yaulıdır. 

SEYAHAT 

F utbolcüler 
Fransaya 
Gidecek Mi? 

Bu yaz 4ehrimize gelen Raciaı 
ldl\blln kafile reiıi MOıyU Meıtr 
buradan hareketinde latanbulda 
rördOkleri miıafirpenerliii hiç
bir zaman unutamıyacaldarını •• 
Racinglilerin TOrklyeden çok 
dost bir hisle ayrıldıklarını ıiSy
lemifti. Fransız kafile reiai Parite 
avdetinde ilk meıgul olacağı ifio 
Galataaaray - F enerbabçeye mO-
bim bir F ranaa turnesi hazırla
mak oldutunu illve etmlıti. 

Haber aldığımıza g6re Frao
aadan ııelen bir me . tupta futbol
cülerimiıin Eelecek mayısta Ce
nubi Fransadan baılayıp Pariae 
kadar de·Yam edecek bir seyahat 
Japmalan eaaıı takarrür ettiril
miıtir. 

İz mitte 
Heyecanlı 

Üç Maç 
İzmit ( Hususi ) - lstanbul 

Beylerbeyi klübü ile lzmit İdman 
Yurdu araaında iki maç yapıl
nuıtır. Birinci maçta her iki 
taraf O - O berabere kalmıılardır. 
ikinci maç çok heycanlı olınuı, 
neticede yine her iki takım 
2 - 2 ye berabere lcalmıı1ardar. 

Adapazarı Gençlt.rbirliği ile 
lzmit 1ttibatapor arasmda da bir 
maç yapılmış, ntticede lttihat
ıpor ~O Adapazarma ıalip iel
mi,tir. 

Bir Boks Maçı 
Paris 1 (A.A.) - Orta ıiklet 

bokı dOnya ıampiyonu Fransız 

Til, melez İngiliz Jonson ile yap· 
tığı 8 ravuntluk bir maçta son~ 
na kadar hakim vaziyetini muha
faza etmiş ve hasmını mücadele
yi terke mecbur etmek suretile 
mağlup eylemiştir. 

Bir Sporcu Oldu 
Marailya 1 (A.A.) - Bisiklet 

' aporunun ulularından biri olan 
Şarl Terron 75 yaşında olduğu 
halde ölmn,tnr. 

Terron, t878 senesinde tahta pe-
dallı ve bilyesiz bir bisikletle 
685 kilometrelik bir yarışı ka· 
aanmııtır. 

.. 

Geçen ••ne Balkan kupa•mda Mlillf Takımımız Bulgarlarla kar,ııa,ac•i• gUn 

Türk-Bulgar Milli Maçı 
- -

Yarınki Maç İçin İzmirli V ehap Niçin 
Davet Edilmedi ? 

Yarm Türk 
Milli takımı Bul· 
2ar Milli takı mi· 
le Tak im stad-

yomunda karşıla

tıyor. Bu maç 

futbolcuları mıı 

için en mühim ve 

en güç imtihan
larda o biridir. 

F ulbolcuları
mıx yarınki rakip-

edilmiı takım
ların maçlarından 

ıoııra çıkarılan 

dedikodulara e
hemmiyet vermiı 
ol•un .. 

Biz buna kani 
olduğumuz ıçın 

f ederaayon reisin-
den bu vesile 

ile bir kere da
ha; Vababın milli 

kadroya alınma
ması esbabını ıo· 

ruyoruz. Eğer Va
habm bu sefer 

lerini yakandan 
tanırlar, onlarla 

geçen sene Sof· 
yada karşılaştığı-
mız \akit bekle- çağrılmaması ta-
mediğimiz bir 'tarın oynıyacaOımız Bu1gar Mitil Takımı mamile hususi 
mağlubiyete uğramıştık. Balkan gar takımının çok lehinde idi. mazeretinden ise, mesele değişir. 
kupasına Türk takımı iştirak Ondan sonra, anladık ki Bal- Aksi takdirde federasyon reisinin 
edince} e kadar Bulgarların fut- kan birinciliğini kazanan Bulgar Ankarada Ruslara karıı Vahabın 
boldaki kuvvetleri hakkında tam takımı tahminimizden çok yük- oynadığı maçtan sonra çıkarılan 
bir kanaatimiz yoktu. Balkanlar- sek bir kuvvettir. dedikodulara kulak astağma inan-

mak zarureti vardır. Tekrar edi· 
da futbol itibarile en ileri gitmiş Böyle bir takıma karşı çıkan- yoruz; Hamdi Emin Beyin bu 
milletin Yunanlılar olduğunu lacak mim takım kadrosunun hususla alayhlann aözlerile hare-
:zannedenler ekseriyeti teşkil edi- intihabı fevkalade nazik bir ınt!· ket ettiğini zannetmemekle bera-
yordu. seledir. Futbol federasyonunun her meselenin içyilzünü böyle 

davet ettiği oyunculara bakılırsa alenen sormaktan da kendimizi 
Balkan kupasına ittirak edip 

Bulgarları yakandan gördükten 
ıonra lstanbula avdet eden fut
bolcularımızdan işittiklerimiz Bul-

yarınki takımın aşağı yukarı Rus alamadık. 

T ekirdağında Güreşler 

Milli takımma karşı çıkarılan 

şekilde tertip edilmesi muhtemel
dir. Fakat federasyonun oyuncu
ları davet eden tebliğini tetkik 
ettiğimiz zaman bir sual batarı· 
m'za geldi. Kendi kendimize: 

Buz Üzerinde 
Hokey 

Pariı'te buz 
üzerinde yapılan 
hokey müsaba
kumda milli ls
koçya takımı. 
Spor sarayında 
Fransız atadı ta
kımı ile kBJ"lı• 

laımıfbr. Maç, 
atadın bire karı• 
7 sayı gibi bariz 
bir tefevvuk ve 
zaferi ile netice
lenmiştir. 

- Acaba Vebabı niçin davet 
etmediler? Dedik. 

Kanaatimize göre, Vebal' için 
bizim memlekette mutahassıı 
ıeçinen birçok kimıeler mutl•k 
bir hükllm verebilecek halde 
deiillerdir. l1mirli Vehap Pariste, 
,ahretleri hudutları aşan antre
nörler lrarıııında ecnebi ibtııuı
mn elciinden ıeçmif ve bir iki 
maçta da futbolculuğunu bakkile 
g6stermiftir. Böyle bir oyuncu 
için Hildai nabit nıöteba11ısları-

mııın kanaatlerine ehemmiyet 
vermek futbol bilıı-iaini inkir 
etmektir. 

Beynelmilel 
Futbol Maçı 

logiltcre' de E-
dimburg şehrin-

GÜREŞ 

Balkan 

--= 

Af üsabakaları 
Başlıyor 

Bu akıam Makaimde başhya· 
cak olan Balkan gUreı birinci
liklerJne iıtirak edecek ecnebi 
takımları geldiler. 

Balkanlarda yeglne kuvvetli 
olduğumuz ıpor ıubeainin güreı 
olduiunu yazmıştık. 

Haf ta içinde buraya gelen 
Romanyahlarm kafile reisi ile 
balkan gnreı birinciliklerinden 
bahsederken de bu kanaatimizde 
aldanmadığımııa anladık. Roman· 
yalılar kendilerinin benUz güreıe 
yeni başladıklarından ve iki sene 
içinde yetiıtirebildikleri ıampi
yonlarının Türk güreşçileri dere· 
ceaine çıkamadıklarından bah
sediyorlar. 

Romanyalıların kendi itiraf 
ettikleri bu vaziyetten ıonra 

karııla,acağımız diğer milletlerin 
güreş derecelerini de bir gözden 
geçirirsek, yarın başlıyacak bi
rinciliklerin ekseriıini Türklerin 
kazanacRğına hilkmetnıemiz kabil 
olur. 

Romanyahlardan baıka kar.şı
laşacağımıı Yunanlıları esasen 
biliyoruz. İçlerinde tecrübeli gll
ı.el atletleri olmakla beraber 
bizimkiler için pek tehlikeli ol
madıkları belli olmuıtur. Yuna111 
gUretçileri ile biri lstanbulda, 
diğeri Atinada iki kere karıılaşan 
şampiyonlanmıı kafi galibiyet 
elde etmişlerdi. 

Balkan birincilikleri bakında 

böyle düşl\ndUğilmüz için yarınki 
çarpışmalarm ekserisinde Türk 
ıampiyonlarmın galibiyetlerini 
şimdiden tebşir ediyoruz. 

Levski Geliyor 
Fener bahçe, Galatasaray ku

lüplerile iki maç yapmak üzere 
bu aym on birinde ıehrimize 

gelmek ıçm teklifte bulunan 
Levski takımının mUracaati esas 
itibarile kabul olunmuş ve cevap 
verilmiıtir. Maç tarihleri ve mali 
taahhütler bakkmda küçük tadi
lltı ihtiva eden mukabil teklifi
mizin Levıki tarafından heheme· 
hal kabul edileceii zannedildiği 
için Bulgar maçlarından sonra 
Levıki maçlarına muhakkak na
zarile bakılabilir. 

Himayei Et fal tarafından t 40 fakir çocuk için tertip edilen 
aüooet dllğünü mUnaıebetile Telrirdaimda alatturka aüreıler ya· 
pılmışbr. Mnsabakalar neticesinde lıtanbul Ye Ankarada Kara 
Alini en lehli keli rakibi olduğunu ispat eden T ekirdailı Hüseyin 
baş gilre~i kaıaomıttır. Resmimiı bu ıcüreılcre aireu pehlivanları 
ıösteriyor. 

Zannctme)';Z ki, Hamdi Emin 
Bey gibi, fngilterede uzun mOddet 
bulunmu91 fubolUn nekadar ince 
bir ihhaaı İfİ oldutunu •meli wc 
na:ıari bir surette tetkik etnıiı 

bir federasyon reisi Vahaba hiç 
müsait olmtyacak ıek4lde tertip 

de Beynelmilel 
bir futbol ma
çında Galles'li· 
ler, lskoçya'la -
lara 2 ye kartı 
5 5ayı ile galip 
ıelınlflerdir. 

Bu ak•am b••hyaceak olan Balk ~n C3Ur•ler n• 
••Urak edeç•k Yunan gUr••çllerl bir •r•!i• 
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•Son Poıta,. Holivutta huıoıi m•habiri 

b ıl•ına" yeginıt Türk ruetesidir. Ho

li•ut 111uhabirinaiz. her ufla bi'H aektap 

röaduir H ıinema lleminia içyiiaünii 

anlahr. 

• 
1 

"Soa Poı"a,, l aftad :ı iki rrfa ıint: :ı 

uyfa11 yapar. Bu ıaylalAarda dünya ... ·-ı 

en yeni sinema haberleri, a-rtiıller i 

lıaJ•h Ye ıin•ma alemindeki aan'.ı 

cereyanlarından iıahıedilir. 

Kıyamet Koptu 
Holivutta Bir Sualin Ce- , 
~ahı Bir Türlü Verilemiyor 

Büyüdükçe Çapkıniaşıyor Sovyct Cenneti 
l Amerikada B~ fsimde Yeni· 

Son günlerde -bntün Amerikan 1 

ıinema mecmuaları ıon derece 
lbühim bir mesele ile meşguldür. 
Herke.ten daha iiyi bir kunduracı 
tarafından halledilebilecek olan 
l>u meaele, HoliYudu ikiye ayır
•uıtar. Bu mecmuaları baftalardu 
heri .... ıul eden •• ıinema 
P•yatabbnın ikiye ayrılmaaına 
ıebep olan bu mllbim meıele 
ıudur: Holi•udun en kDçUk ayaklı 
yıldıu, yani .. Koçuk ayak kıra
liça• ,, kimdir? 

Holivut yıldızlaranaa bir kıamı 
Clorya Svanıonun ayaklarının 
en kllçOk ayaklar olduiunu iddia 
etmekte, diğer bir kııım da yeni 
türeyen yıldızlardan Bendi Bar
rinin ayaklanndan daha kftçl\k 
ayakla yıld11; mevcut olmadığını 
ileri ıürmekt~dirler. 

Bereket venin Amerikan uıulil 
dOello kılaç Ye tabauca ile değil, 
yalnız kalem ile yapıldığı için 
Lu " Mühim mesele f ,, mühim 
miktarda kAiıt ve mhrekkep 
larfolunmakla neticelenecektir. 

Gece Hırsızı 
Vaktile büyük bir t6hret ka

hnmıı olan "Gece hırsızı" iımin
deki roman yakında Holivutta 
filme alanac:ak, baş rolü Klark 
Gabi oyniyacaktır. 

Ağır Başlılar 

• 

j ~ir Film Çevriliyor 

Am~rikan filim kumpanyala
rından biri .. Sovyet Cenneti,, ; .. 
minde bir film çevirmiye karar 
Yermittir. Bunun için SoYyet 
Roaya hakkında klfi der~cede 
malumatı olan bir adam lima 
olaııutlur. Film kumpanyua i. 
blyle bir adamı bulmak ık 
olmamııbr. Kompanya bu valİ
fe)'i .. Nevyork Taymia,. ıaı.etui
mn aabık Moıkon muhabiri 

O.Ur Kartere teklif etmlt •• 
bu teklif kabul olunmaftur. •So.-
yet Cenneti,, filmi Oıkar Karte

rin nezareti altmda çevrilecektir. 

Niçin Evlenirlermiş? 
Amerika ıinema mecmua•nda 

erkek yıldızlara, daha doğruıu 

onların ıec:iyelerine dair bir 
makaleye 16re Holivutta erkek 

yıldızlar ıeçici bir heves ujnında 
evlenirler Ye karılarını boıamayı 

zevk sayarlar. Bunu anlıyan kadın 
yıldızlar ıon zamanlarda evlen-

mek hususunda ihtiyatlı davran

maya batlamıılardır. 

Melo Filmi 
Dünyanın her tarafanda büyOk 

bir ıöhret kazanan ve Pariain 

en meşhur tiyatrolannda aylarca 

Amerikada yapılan bir mftıa
ltakada meşhur yıldızlardan 
Kla~ Bruk ile Ronalt Kolman 
ağır batlıhk unvanını kazanmıt
lardar. Bu mUaabakada halktan 
•n az rey alan erkek yıldız Ben 
liyoodur. 

Lillyan Harvey ıesli filimden ıonra gece ve g iindüz durmadan Ç31 fh, yilzlerce ffl n çevirdi. fakat 
nazarı dikkati celbeden ıey tudur ki bütün filimleri bep,-enilen bu dilber yıldız, ıon filimlerinde çapkmca 
kıyafetler intihap etmektedir. ilk zamanlar kıyafetleri b ıraı ağır başlıca olan ~ Uzel . f:.ilyanın ıon fil!m-
lerinde giydiği elbise ve ıapkalar kok otluğu andır na~ta , fak at hu va ıh <•it" şmn g6rllnmektedır. 

ml\temadiyen oynanan mqhur Melo 

ismindeki piyes filme çev .. ilmit 
ve aösterilmeğe baılanmıtbr. Bu 
film günün en çok rağbet kaza
nan bir eseri olmuştur. Filimde 
bat rolleri güıel Gabi Morley ile 
Piyer Blanşar oynamaktadır. 

Fotoğraf Rekoru 

t.I Pariı ıtlldyolaranda glnet sibi p~rhya~ meıbur. ~· güzel yıldız 
Cf l6monyenio buradll\ en IOD ruımleranden bfnnı glrlyormnus. 

:.U kuanral Ye bir iptill derec•aiade bir fotoğraf merakhııdar. Yıl-
11.r aruında bunUD kadar çok fototr•f çektiren yok aıibidir. Bu 

...,.. lleı Limaynia fototral rekerwua lordljım liyliyebilirla. 

Holivudun 
Güzelleri 

, Kızdılar 

1 

Amerikan n en meşhur ga
zetelerinden hirinin muharriri 
geçenlerde Uolivuda giderek tet
kikat yapmış, neticede bütün 
güzel Ye ıöhrctli yıl <lızJara itham 
eden bir makale yazmıştır. Bu 
makale yıM zJara karşı tiddetli 
bllcumlan ihtiva etmektedir. 
Amerikalı muharrire göre, Ho!i
vutta bugün milyonlar kazanan 
ve el öatOnde gezen bütün ~ lizel 
yıldızlar gizli ve esrarengiz atk 
maceraları yafamaktaoar!ar. Hatta 
kendilerini ıu katılmannt dert-ce· 
de namuılu olarak taıutan evli 
yıldızlar bile bu maceralann 
kurbanıdır. Amerikalı muharrire 
ıöre, yddızlara muvaff aluyf"t ve 
aervet temin eden fey, onların 
l(llzellikleri veya san'at kabili
yetleri dejildir. Bliikia onlara 
flbret n milyon kazand1ran 
yeıln• py, aevda maceralarına 
ablmıt olmalarad.r. Bu mülhit 
muharrir diyor ki : 

"BtHtiD t6bretli yıldıılarm, 
eYli bile ollalar birer Atıkları 
ya erkekleri •ardır. Bunlar ken
dilerini o erkeklere bütia mev
cudiyetlerile bağlamtşlardar. Bir 
erkelin bimayeıinde yetiıen kıı
lar yDkaeliyor, aksi takdirde 
nekadar olurlarsa olsunlar süri~n
miye mahkum oluyorlar.,, 

ltte, muharririn bu tiddetli 
ıözleri bfttnn Holh·ut yıldıılarını 
feu laalG. imd11sııtır • 

Balıkçı Kızı 

Bugün Fransa:ım en giızel sesli ve en cazip viicutlo bir yıldıza 
olan Odet Florel fakir bir balıkçının kızıdır. Fakat ses;nin gtizeJliği 
sayesinde daha on iki yafmda iken parlamıva, şöhret ıunm.ya 
m"vaffak oldu. Şimdi lıerkeai te1hir edu bu cici kız milyon "'azamyor. 
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ı{l-. cııtlc in':d Hırı• eyzey ):ı:uur. llıınım· 

•n•,. ~er gi"n\ü ıi'hrd.ı ') fus·si m"'k· 

l tııp cn-.ıp yer:r. ~ .. n mtf'J:lt'nın fikirleri, b rçok 
gf'rç'eri l:liyük ı i" ' i:;lle clr-n in hırı o . 

K· AD 1 N 
ıılAkadııır f'den mev:ıula•ıa her e7ıleı1 futa 
ehf'mmly"t Yermektedir. 

Şhnden soan haftada bir dcfı Kadın uy• 
~. l"H:l o' at"11< ve h·ı ı:ıyfa:t:a -:unla· b •Yl!t"tca'.t r 

Güz ' re mf'Sf!le" er', so:ı met!ala•, çocu7u· 
nm:un t"rb"y~=. "vinb.b pzel~ı , ev iı:er, l 
..ı !•r" Vt! sair• ... Derilerinizi Hanzmteuzey1 . ı • nı-- --=--

Yeni Moda Şemsiyeler 
= .._.-=:> 

Saç Modası 
Saçlarla ytlztı 6rtmek modasını 

yeni bir moda takip etmektedir. 
Bu ~.uvalet bilhassa artistler tara
IınJao yapılmaktadır. Saçlan yu
karıya doğru düz tarayıp arkada 
merdiven merdiven ondQle etmek 
modası daha benftz artistlerden 

Yağmurdan ·korunınak için dahili o tekilde tanzim edilmiıtir halk arasına inmemi,tir. Fakat 
ı · d · ı · ki, eemsiye alhna giren etrafını yapı an yem mo a şemsıye enn Y diier modalar gibi bunun da 

gayet iyi k ördilğli halde temsiye 
ıapları gayet uzundur. Bunlar kendisini yağmurdan muhafaza umumlleımesi uzun ıürmiyecektir. 
karlı havalarda baston vazifesini etmeklt:dir. Kısa sapla şemsiye- Her 
de görmektedirler. Şemsiyenin ferin modası geçmiştir. 

===:=:---=============Ev Kadını 
l, ________ ı'1 L _______ ~ _ Ne Yemek Yapsam? _ _ Moda Havadisleri 

Elmas Kremli Miisakka 
Nasıldır? 

Patlıcanları külde pişirdikten 

aonra kabuklanm su içinde ayıkla
yımz. Havanda iyice dövüp ha
zırl ymız. lfa elıu tava içerisinde 
soğanla kıymayı kavurunuz. Pat
lıcanın içer· ine tuz. az miktar 
süt ve un ilave ederek ateşten 

1 eçiriniz. Bu mahıiitu ikiye ayı
r DiZ. 

Tepsiyi yağlayıp pathc~·n 
· nısfuu döşeyiniz. Üzerine yağ 
haşlayınız. Hadebu kıymaları pat
lıc '1 n nzerine dökünÜL Patl:ca
n n diğer kısmını da kıymanın 

üzerine 6rtunüz. Bu muamele ya
pıldıktan sonra kremini hazırla
yınız. 

Hir tencerede bir kaşık 
yağın içerisinde iki kaş·k unu 
klZarlınız. Badehu sütle bir mu
hal.ehi gibi pişiriniz. Yere indirip 
soğuttuktan sonra dört yumurta 
ilAve ediniz. Bu kremi de tepsi
deki mDsakkanın Uz.erine dökü
ailz. Fırma salınız. Üzeri ıyıce 
luzardıktan aoora çıkar.nız. 

Gerdanlık 
Modası 

Paris - Bu sene balo elbi
seleri her !!leneden daha dekolte 

oldugu iç n, boyunlara elmas 
gerdanlık tairn1ak kabul edil-
miştjr. Bi hassa sc.fir &'erdaul.klar 
birincı gelmektedir. Boyna küçük 

kadife çiçekler veya hazır çiçek
lerden gerdanlık takmak ta mo
dadır. 

Paris - Bu sene ayakkapla
rmda yuvarlak ve k·sa ökçeler 

modadır. 1nce uzun ökçelerin 

modası geçmıştir. iskarpinler iki 
zıt renkten yapılmaktadır. Pc
roçya gece sandalları balo tuva-

letleri için pek rağbettedir. Bu 

sandJlların 

mektedir. 
ökçeleri de 

etrafı istrasla işleıı

Balo iskarpinlerinin 
istrastandır. 

Paris - Gündt z elbise ve 

tayyorları · içiıı kırk hıış kuzu 
kürkleri modadır. Ke:nerler sii· 

elte'n lir. Balo elbis 'eri için ka
c!ih.. yelt'a;ıe.er kuılamimakht<iır. 

-===================================-====~~ 

Asri Yemek Odası 

Oda 91yaları ıon zamanlarda 

tamamen yeni bir şekil almıştır. 

Evlerin inşa tanına, e11aya, ~ 

yeceklere tiren kübik modasi ev 
enaitD8 da girmiştir. Resimde 

gör H\ğünüz yemek odası tak:mı 

meşeden yap lmışbr. Büfe gayet 
alçaktır. içerisinde tabaklar, ç.t• 

tatlar, peçele lakımlan. f 

taKımıarı içm ayrı ayrı baıı~ t:ı· 

vardır. Yanlanndaki c!olapı., , 
DDslü tabal: ve fiJcan tıtkımlzrı 
için gayet zarif bir şekilde cam
dan gözler hıılinde yapılmı~t.r. 
Masa l<Uçük görün~e..,ıne r g . n 
açıld ğı zaman ou iki 1 .:tt. ı·ı 
dört kişiyi ishKbal eder. Sand.al
yeler de ayni tabladan ve ayni 
tekilde yapdmıştır,. 

Neler Bilmeli? 
Kazı nasıl seçmeli? Kızartma 

için seçilecek kazın, ayaklarının 
sarı olmasına dikkat etmelidir. 
Eğer kaz kart ise ayakları k·r 
mı&ı olur. Bir senelik kazdan 
büyiiğünü almayınız. Kızartma 
için altı veya sekiz aylık kaz 
IAz mdır. 

Şapkaları nasıl temizlemeli? 
Şapkaları temizlemek ıçın bir 
çay filcanı sıcak suyun içerisine 
bir .kahve filcanı amonyaİ< ilive 
etmeli, bu mahlut ile şapkayı 
silmeli. Badehu akar suyun altına 
şapkayı tutup bir çeyrek saat 
kad;ır üzerine soğuk su çarpmalL 
Badehu yumşak bir fırça ile 
f ırçalaymız, kurumak üzere asınız. 

)üllin taşnıas·na mini olmak 
için ue yapmaJı? Sütün taşmasına 
mani olmak için süt tenceresinin 
kenat larına yağ sil ıneli. 

Sinir ha ·~aiığmdan nuıl kur
tulınulı ? 

Sinir hastalığından kurtulmak 
için ~çık havada idman yapmah, 

1 sab.d iarı nkca kalkmalı, sevdi
gmı t ark.lclaşlarla konuımalr, 
gect-leı i geç yemek, geç yatmak
tan ve fazla yorulmaktan, heye· 

1 can•tın içtin.ıp etmeli. 
Tuzu rulubetten muhafaza 

etmt"k _ ·ı tıı.:un içerisine iki 
kaş:-. fo1 ·i,. i'avt• • ı iz. 

fülzri '~ ' Ellerin 
beyuzlıgını . · ) u ·11 t.emin 
için elleri lıı1ıon . .ı t;~ urmah. 
Sıcak su ile y kumul.. Üzerine 
k rem ıUrmeliC:.:ir. 

Çam•tırhırı o<'ada kunıtıı:li· 
malı. 

Ba:r.ı ev 1 ndın!arı ı, :· t ı f, 
lııtn 1 oıuka·u .. , ı!: ·den ; ı . .... 
knrutamadık ·an çHrua~ıriar < dada 
ıob:;,nm yanında kuruturlar. Ça
maş rlardan ç:kan buhar c danın 
havasını boı-.r, birçok hasla1ık· 
Jar a sebep olur. Bu sebeple, 
c!ı!prda '"tm:tulamıyan çamaşırları 

1 [dm ,en;n . · !Jı .<lığı ve c: turma
dıgı 1.>1r yer J ~ ~;urutmah, badehu 
ütü ile rutubetini gidermelidjr. 

Odanın rutubetini naaıl gi
dermeli? 

Odanın rutubetini ıidermek 
için mangal veya ıobamn (ilerine 
bir gUğllm ile ııcak ıu koy• 
mahdır. 

Bu 
Seneki 

; 

Moda 
Tuvalet· 

leri 

A - Patou'un kuruna voıta tuwaletlerinden çıkardığı, açık •e 
koyu bej elbise. Elbiıe gayet uzun ve orijinal hatlara sahiptir. 

B - Siyah kadife ile pembe krebin karıımuile meydana gelen 
fılbiae. Elbiıenin yukarısı kadife, aıatıaı pembe kreptir. 

C - Nil yefilindi.n eksantrik bir elbiıe. Pelerin modasının gece 
tuvaletlerine tatbikı ıekillerinden. 

D - Selong terzihanesinin modellerinden. Siyah krepaaten elbise. 
Fitler siyah krep jorjetten. Krep dijer renklerden de yapılabilir. 

E - Şya Panllinin siyah jeraeyden akıam tuvaletL Uzun d~ 
kolteai bu ıenenin ıon moduıdır. 

========::ıı============-===================================~ 

Bii Kadın Birincilik,$açların Dökülme-
Kazandı sine Karşı ilaç 

MI• Seval 
Amerikada erkek ve kadınlar 

araııoda bir atıı milaabakaıı ya
pılmlf, bu müsabakanın birinci
liğini bir genç kıı kaıanmııtır. 
l.mi Mia Savajclar. Atıf içia 

lıtiayeden mektup 16nderen 
A. R. Hanım saçlarıma Yalcitalz d6" 
ktlhnHinden ıiklyetçidir. 

Kariim"sin ı"kl)'et etmekte hak
lu Yardır. 5'ç kadının ziynetid&r. 
Kariimize tunu ı&yliyellm ki .. aç 
dlklllmeıine kartı ft:ıanelerd• 
'Ve ıtriyat majualarmd. m htelif 
l\llar sabbr. Fakat bunlarm ııiçbirİ 
le ıt'I bir deYa mahiyetinde detii
dir. Saç daktUmesi tamamen bllnye 
meselesidir. Bu sebeple doktor• 
mllracaat etmek, bilnyeyi sağlaıo
lqbracak tedbirler ve tavsiyf' ~t 
&ğrenmek lizımdır. ----
kullanılan 100 mermiden 99 tr 
nesini hedefe isabet ettirmiı ~ 
bu auretle birinciliii kauomLftlt" 
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- Peki amma, annenin ho9u· 
na gltmadljl halde niçin onunla 
evıenmende ısrar ediyor? •• 

- Kaynanası olmak istiyor ... 

Tuz 
Hanım Beye: 
- Bugiln ben bir kaza yaptım. 
Bey Hanıma: 
- Ne oldu?. 
Hanım beye: 

- Tuzluğu devirdim. içi dolu 
idi. Tuzler döküldil. 

Bey Hanıma: 

- Ne çıkar canım, yarın bir 
okka daha alırız. 

Hanım Beye: 
- Ö yle Rmma, tu :d~n bu ak

ıam yiyeceğimiz fasulyı.:nin içine 
döküldü. 

Tuzlu Boya 
Elif Naci resim yapıyordu. 

Boya çanağma baktım. 1çinde 
boyadan fazla toz vardı. 

- Naci dedim.. Bu ne tozlu 
boya.. 

Zararı yok, dedi, yaptığım 
resimde kaldırımları boyuyorum. 

Mahkemede 
Gündllz bir eve girip hırsız· 

bk ettiği için hapse mahkum 
elan maznun karara itiraz etti .. 

- Peki ama hAkimefendi 
geçen sefer buraya geldiğimde; 
geceleyin bir eve girip hı r.sı zllk 
ettiğim için mahkum olmuştum .. 
Bu sefer gündüz yapay m de· 
dim.. Yakal<!.nd ım yene hapsime 
hükmediliyor. Peki gece çalış· 
mayım, gündüz çal ışmayım da 
ne yapayım? .. 

Gülmek 

<=~--------H __ o_R_L_A~~-R~A_K ________ :J 
Ali Bey Aliye Hanımla evle4 

.necekti: Aliye H. gece horlıyan 
bir erkekle e vlenmekten korkard , 
Ali Beye sordu : 

- Siz geceleri horlar mısın z? 
- Yarın cevap veririm .. 
Ertesi gün A li Bey sevinç.le 

Aliye Hanımın evine koştu .• 

.. 
Hayır horlamıyorum .• 
Bunu nereden anladınız ?. 
D ün gece sabaha kadar 

uykusuz kalıp kendimi dinledim. 
Bir defa bile olsun horlamadım. 

Tercihe Sebep 
- Niçin alış verişi bu ka· 

saptan yapıyc.rsun, daha mı iyi 

et veriyor •. 

- Hayır, fakat aldığım etleri 
ambalaj kağ. dı yerine gazeteye 
sarıp veriyor.. O sayede gazete 
de okuyorum. 

Saç ilacı 
Saç ilAr,1 aatıyorclu. . Nasıl , <liyo 

sorduinr , ılerhal ınet lı ctıııiyc başlad ı. 

- C: •1 ı;eıı<ic dUkkfına haş ı ~'ırı'~ ıp· 

lak biri gP-lüi . Bir ııi'c alılı. Slirr11ı;,, 

ertesi g!iııU ıziirdtıııı, haş· ıld :;açl.ır 

eskisinden iki misli <lalın ~oğ":ılıııı v tı . . 

- Neye klb .. lt yaktm ? .. 
- Elektrijjl aöndUrdUm mU 

diye merek ettim de bakıyoruml 

f Kanaat 

- Erkekler, kadınların giyin· 
dlklerlnden bir f&Y anlamazlar. 

- Ya~nız bir şey anlarlar 
hanımefendi, flatını ı .. 
--= ----

Mektup 
iki doat yolda teaadüf 

ettiler: 

- Sana mektup yazdımdı, 
aldın mı? .. 

- Hangisini, bana bc>rç ver· 
diğin, elli lirayı istiyordun, 
ono mu? .. 

Eveti .. 
- Hayır daha almadım! •• 

Hizmetçi Gibi 
Babası oğluna darıldı. 
- Ni ı;in sab abtauberi evde 

biç durmadan dolaşıyorsun? .• 
- Yeni gelen hizmetçi öğ-

retti, " insan bir yerde uzun 
müddet durmamalıdır ,, diyor. 

Daha iyi 
Ote lciye yirmi lira borcum 

vardı, parayı vermeymce seni 
bırakmam dedi, 

- Ne yaptın!.. 

- Hiç, ne yapacağım, otelde 
kaldım •• 

On Sene 
- Ben on senedir karıma 

bir lif söylemedim •• 
- Niçin dargın m11ınız? •• 
- Hayır, onun saınnn kes· 

memek için •• 

GENÇ DUL 

. . ... ·. ~ ~ · ..... :· .. ~ . · .~ r:. ,J. ~-~ 

F. Beyi, karısının öldüğüniin 

e rtesi günü sinemada gördüm. 

Y ahu, karın daha dün 
öld ü, bugün sinemaya gelinir mi?. 

- Farkında değil misin baş
t ... n aşağı siyahlar giyindim .. 

- Siyahlar giyinmekten ne 
ç ıkar? .. 

- Kanın öldüğü için siyahlar 
giyinip yas tuttuğumu hiçbir yere 
gitmiyecek oluraam herkes nere· 
den anlıyacak ? .. 

Yaş Meselesi 
Yaşlıca bir hanımdan bahıe

dHiyordu.. 

- HAii otuz yaşında olduğu
nu iddia ediyor •• 

- Yalan değil, dogah tam 
ot&JZ tene ikiyUz kırk ay olmUf. 

Aşağı 

- Ben kendimden aıağı kim· 

selerle kat'iyyen konufmam. 

- Fakat ben şimdiye kadar 
senin konuşmadığın hiç k imseye 
tesadüf etmedim ki! 

- O aparııman1 neye tutma
dın ? 

- Kukumav ku,u gibi ••ki· 
zlncl katla oturmak hiç hOfU• 
ma gHmaz.. 

Ucuz J 
llauıuı kocatıile 

h.oıı uştıı. 

- Eakl zamanda hiç doktor 
JOkmU• 1 

- Bu yDzden herke• 61mUf, 
delil m!? 

Bilakis 
Hanımefendinin iki ıeye me· 

rakı vardı biri cıgara içmek öte· 
ki de şarkı söylemek birgün 
dostlanodan birile konuşurken .. 

- Nasıl bulursunuz, dedi, 
Benim g ibi şarkı söylemeye isti· 
dadı olan bir kadın için cıgara 
içmek çok fena değil mi? 

Muhatabı itiraz etti. 

- BilAkis Hanımefendi, cıga· 
ra içtiğiniz zamanlarda yan·nızda 
bulunanlar çok memnun oluyor
lar •. O sırada şarkı söylemiyor
ıunuz da. 

Komsuya Cöre 
Komıu komıuya piyanosunu 

gösterdi .. 

- Gördünüz mU ?. l\Jasıl 
bir lüka e9 yası değil mi? .• 

- Zannetmem daha ziyade 
işkence aleti olacak •• 

Be da va Nakil 
- Haıı insanlar 

gii uı lek uo~i ~ t i rir 
gilJ; kaıınıdlı rini 
deg ~t·rirler, lı c ıı 

lıüylt· lıir ~oy kat'i
n uıı 'apınaılıın .. 

" La Font ıılnt: ,. 
- llugıiıı hayret 

L'llilecok IJir ~oy gilr· 
d ii ııı '?.. 

Dostum Suphi Adadan lstan

bula taşınmıştı. 

• • - ~asıl'~ .. 
- Bir t4'1 ıröm

l ı>gi ın \:lr. daimi 
oıııı g ~ ı.ırııı1 ılı • ! .. 

Niçin 
Kiiı;lik llalti 

lrnltasuıa. snrd.u: 
- lfah:i ııiı;irı 

k urtları :1.\ ... rlıır? .. 

Saranın ~nç kocası pek ansızın ölmüştü .. 
Sara "beni al., der ken o, yalnız gömülmüştü. 

Genç dulun çok ihtiyar • 
d. ' Dünyayı diyar, ıyar 

Görmüş, gezmiş, dolaşm ış 
l:sa !Ja sı var dı ; şaşmış 

" Gibi hakb, ve de di: ••Ö lc.n ölmüş biz cağı z, 
' Be.ki de uzun zaman daha yaşıyaeağız. 

"Ağlama öyle bzım; 
"l:lu dünya böyle kız ı ın .. 

- Ne g-ordt.ıı? .. 
- J\rşı uıız da ki 

ı Jt :t r tı ın :uHfa otu rıuı 
doktorun kar ı -ıııHı 
,.ıpJ,n ı tıpkı be-
ııiınkiııiıı ı·~i <legil 
ıııipııiş, şimdi ne 
) .. pınah a ı.:alı.ı'? ., 

Aııla~ıldı . 'en 
bir ba1lrn ~ qı rn al
ıı.ı ıııı is t iyo l!ı•ksiıı .. 

- Nakil ıçm nekadar mas

raf ettin? d iye sordum •• 

- Hiç, dedi, beş para bile 

sarfetmedim .. 

- Yahu koca yataklar beda-

1. ·? va gc ı r mı ..• 

- İnsanın, budalaca bir söz ~l\oyuıları,kı-
zııl arı öhHır 'ir dı 

"Ölen ölür, kılanlar ağl arl~r fa ica t ge çer, 
"Gün gelir ya~ıyanlar k cndıne bir eş seçer •• 
"Giden kumraha gelen sarışındır mesela ! .• 
"Yaşanır böyle iş ' e; sen ağhyorsun hali •• 

- Bil ili~ ııı, lY . 

<len \'tkınakdanı:a 
~:ıpkayı ıla~iştir -

- G elir ya, niye gelmesin, 

taşınmadan evvel şilteleri boz· 

dum, hergün çantamda bir mik· 

tar pamuk taşıyarak on beş 

günde hepsini taşımış oldum. 

.tylediği zaman, kendi kendine 
gülmekten başka çaresi yoktur •. 

- Sen, onun için mi daima 
gl\lersin ? .. 

"lllcis:: s:i ?EM z E!!L~ • zı v i!!!!I Est:zs:SiIZ!!!!SiS 

•• 1 onun I•,'n ... 
- Po.d o) loyse 

ni çi n kas:ıpl:ırı ıı.v
la m ı yorlar '! •. 

YENİ EVLENECEKLER İÇİN 

"Yeti~ir arlık kızım!. ,. 

Ağladı Sara, de di "of nckadar yalnızım; 

"Evlenmek mi?. Ne acı, 
"Aliahım bana acı .. 
"Yaşatma öldür hemen; 
"Yetiş Yarabbim senden, 
•Dil::gim var, beni al!. 

• • fa !{at Alalı ona ":tal,, 
D t-di ki Sıtra kal dı, 
Büyük yasma da l dı •• 

Birlcaç. ay böyl~ geçti.. S e- n<.>n in başındaydı, 
Genç du.umuz o vak it t am yirmi yaşı ·ıday 3ı 

• • 
Bllme ın n ede nse o gün 
G özlerind .! yaş dindi .. 

ınok dah:ı ıı euz 
ol:ı<'ak. 

ESKİDEN 
, 

Sank:, e vde bir düğlin ' 
V 'b' . . d' '"ı:,.~",'11: a rmış r,ı ı gıy ın ı. rı;, 'IJ 

iÇiN 

Babasile konu ştu, fJ.JiJI 
Konuşurken de coştu.. _ Genç kızlara e v lcn d k e ri z a a n duvak 

D edi: "B \ba, sen h ani bnıı il bir şey dem· ştin; ne kadar yakışır ••• 
"Ah ne ça buk unuttun bit lrnca ,·a<lctnıiştİ.l .. - Evlend lk ~ erl z aman duvağa hlı; IU .. •.ım y o k,-

- D ellkanh, b ir k ızı zl~cağm Zl:m~n En evvel fakat yırmı sene sonra b.ra.c! dah~ ka .. ı Kun. a, 
'nesine baK ı Sonwıtıla ne ola• annesin• İsmet Hulüsi tan ys p ,lm•• duvak ta ~ıp g ez:Jeler oiç hima 

'"'•nzlyece~.t!r. '--------------------------------' oın11yacak ı .. 
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Vapur Limanda Görünür Görünmez 
Telgraf Muhabereleri Başlamıştı 

Fakat Yeni Bir Hadise Çıkmasından Herkes Korkuyordu 
Muharriri lif. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-176-

F aik Paşa, Raif Bey Ye süvari 
tarafından derhal bir meclis ak· 
tedildi. Verilen karar mucibince 
( Mermeris limanı ) na iltica edile
cek, aabilden açık bir yerde de
mirlenecek, Faik Paşa sandalla 
karaya çıkarak köml\r tedariki 
için mabeyne telgraf verecekti. 

Bu çetin ve tehlikeli iti 
mecburen deruht~ eden Faik Pş. 
61UmU gözüne alarak sahilin mil· 
lerce mesafe uzak olmasma ve 
m"vsımın fırtınalarına rağmen 
Hndalla karaya çıktı. 

EvvelA telgrnfla makine başm· 
da mabeyinle muhabere etti. Ma· 
beyinden verilen emir mucibince 
kömür tedarik edildi. Mavnalara 
yükletildi. Vapura getirildi. O fır· 
tınnlı denizde bu kö.mUr gfiç hal 
ile vapura alındıktan sonra 
vapur açık denizlere doğru yol· 
landı. Kıbrıs açıklarında şiddetli 
Lir fıtınaya yakalandı. Az kalsın 
büyük bir felakete uğrayacaklar
dı. Bu hal ile, bata çıka, ancak 
on iki gUnde ( Berut J limanına 
varıldı. 

Kaç güadenberi Berut Vali
sine, Kumandan na ve Liınan Re
isine telgraf telgraf Uzerine ge· 
liyor, ( İzziddin Yapuru hümayu· 
uu ) nun görUnlinp görünmediği 
ıual olunuyordu. Sallhiyettar 
zevat telif içinde idi. Hepsinin 
de ellerinde dUrbün, ufuklara 
çevriJmif, ( Mabeyni hümayun ) a 
müjde vermek için bokle,iyor· 
lardı. 

Vapur görllni\r görUnnıez der· 
bal telgraf makineleri iılomiye 
başladı. İstanbula müteaddit tel· 
~raflar yağdınldı. Nihayet vapur 
Berut limanına girdi ve açıkta 
demirledi. 

Fuat Paşa karaya çıkarken 
sanki vazifeye gelmiş bir (Mütir) 
gibi istikbal edileli. Bir lokomotif 
ve bir vagondan mürekkep (treni 
mahsus} ile ( Şam ) a gönderildi. 
Şam iıtasiyoounda Vali Nazım, 
O rdu Müşiri lsmail Hakkı, Mer
kez Kumandanı Süvari Livası 
T ahain, J andarma Kumandanı Hüs· 
rev Paıalarla bir bölük asker ve 
bir askeri bandosu bekliyordu. 
Burada Fuat Paşaya parlak bir 
istikbal merasimi yapıldı ve artık 
ika metine tahsi~ olunan eve sev· 
kolunacaktı. O zaman Fuat Paşa 
sordu: ............................................. -.............. . 
RUS ANTRASiTi 

Muhterern mü4lcrilerimiıı: ilerde 
p şman olmamak ve menfaatled 
•çiıı diter biitün antrasit kömBr-
1 rinin fevkinde olan haliı Rus 
a rıtruiti kullan ı nn. 

Her yerde satılır. 
30 mUhUrJU çuval d•rununda 

tOOO kilo 
Umum Tlirl İ} e acentası 

A. SARİDİS 
Gil la ta, Çinili Rı ht ım Han 4 finc J 

kat No. 8 Tel. 4, 1418 ..--ı 

kıılaya götilrUldU. 
Paşa, kışlada (Müşiriyel oda· 

sı) na girip te oturur oturmaz, 
ilk iti muvasaletini İstanbula bil· 
dirmek, hayat ve akıbetinden 
endişeler içinde bulunan ailesi 
efradının ıstırabını dindirmek 
oldu. Derhal, kendi elile fU tel· 
grafı yazdı : 

Mahdumum Ali Beye 
.Du ak9am kemali afıyotto olar.ık 

Şamııerife muYnsalot ottık . CUmlo 
aileye solfı.rn ve Yaldoi mu hteroıneni n 
ayakl..ı.nndan öper olduğumun t ebli
ğini tavsiye ederim oğlum. 

Mehmet Fuat 
(Arkas ı vı..r) 

• 

~----- Ş~h;adebaşında ' 

Fuat Pa,amn hususi kAtlbl . 
Hayrullah B. 

- Nerede oturacağım? 
Vali ile Ordu Müşiri cevap 

\erdiler: 
- Efendim, ikametinize mii· 

kemınel bir hane tahsis edildi. 
Orayı teşrif buyuracaksınız. 

Fuat Paş<l , dik ve kat'i bir 
sesle cevap verdi: 

- Hayır.. Ben, şu anda be
kar bir askerim.. Benim vaziye
timde olan bir asker, anca k kış
lada ikamet eder. Ha}'di bakalım .. 
Doğru kışlaya ... 

Dedi. O anda Fuat Paşanın 
vaziyeti, şalrn götürecek halde 
değildi. Paşanın geleceğini duyan 
ve i&lasiyon civarını dolduran 

binlerce halkın huzurunda bir 
münakaşa çıkarmak, belki de bir 
hAdiseye sebep olmak mes'uliye
tini hiç kim!ıle deruhde edemedi. 
Buna binaen Fuat Paşa doğruca 

Hı!:u1.~;ı;~~~:~ası 1 
Bu s nenin muazzam filimlerindcn 
fran112ca ve 'kısmen türkçc ve 

a ra pça röıJü ve şarkılı 

HACI KASIMIN BÜYÜSÜ 
Dlllat.ıanı Şark filmi 

i h e len : ASLANLI KIZ 
Gabriel Gabrio t rafı l d .. n tem.sil 
ed ilmiş fransıt.cn Bözlü ve şarkılı 
filim. Bu l.eyecanlı fili ndeki as
lan ların hücum ve kavga lara sah
nesi bilhassa şayanı temaşadır. 
Ayrıca en son dünya havadisleri. 

Sinemasmda 

ALEV ŞARKiSi 
Tekmili aözlil ve renkli zengin filmi 
büyük muvaffakıyetle devam ediyor. 

FERAH 
Bu akşam 

SÜREYYA 

Sinnmasında 4 
Bu akşam 

OJıcrcti tarafından 

EM 1 R operet 3 perde 

60 ki~ilık yen i kadr n J5 ld~ilik ba le. Cuma günü saat 15 l <" t.ıfcbeye 

.... EMİP. cuma akşamı umuma UGURLU KIZ operl 3 p erde .. 

TR AD ER HORN (Tüccar Horn) 
Şaheserinin GL Q R YA 'da r, ördüğii 

p•rl•k nıuuCfakıyd ha eb ı l e 10 Te4rmı•ll nİ Pcr ı;cm be g linil &on tl'alhıcsine kadıır 
iracsinr. devam edi lecekt ir. Yıınn l 1 de- lem: lnt , fj2 tlarl :ı nıa:ln• 

umumt dllhııl iye :n. lıal kon l.ilk 45 kuruşt 1<r. ' 

Halilıa 1 ırda GLOR Y·A· .. ·;i;;~~~·~~;~·;;:ı····,:·;·,~::,ı. mu~ aff .1kıyet ic 
göater il rıek l l' o ' ım 

TÜCCAR HORN 
fi lmini çe\ İrmd, için val(4t Afrikaııuı mrrl\f' 7ind,. 25C(J() kiloıudrr t.a t'cden Metro . 

Goldwyn 'ln VAN D'W K h eyeti t:f ri} • al müııhaeıra.n 

S HE L L 
bt-nz n \' e vağlar . nı kul 11 11 1111 lır. 

Oan•bilir ki ; bJ ~·hu•r dek ' muvıfLı k ıyetin k ı• rı ıı a ııını m ufilahuılı\tının iyi Ye rnü
kemmel cinse 'e SHElL'in t:ıun ı h 'll ) r "t te11kl'Stın ı rnedvundur. Zira anı.: olundukta 
vAN DYKI:: h•ve-•i •cferiyuh e nıu l,tu i nrnke ınm~I tevııı;m:atı temlJ1 etmek lıuklnı 
h'"' o luyo·du . 

•• Pek y"lcında 

E L B A M R A Sinemasında . 
Ne/ is Bir Viyana Opereti 

KADINLARIN SEVGiliSi 

T e.şrmisani 3 
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1 
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Darülbedayi' de: 
e 

''Bir Olü Evi,, 
Hikmet Bey, " Darülbedayi " 

mecmuasında piyesinin ne oldu· 
ğunu anlatırken "Bir ölü evi,, nde 
bir hikaye varsa onu ancak 
UçüncU J?erdede bulacağımızı 
söylüyor. ÜçüncU, yani son per
denin ikinci tablosunda başlıyan 
bu hikaye eserin en zayıf tara· 
hdır: Merhum, ölümünden bir 
hafta evvel, bankadaki bntOn 
parasını çekip allana tahvil ett1r
ıniş, eve gdirmi~, ailesi bundan 
ancak cenaze kalktıktan sonra 
haberdar oluyor. Hiç kimse para· 
nm nerede olduğunu bilmediği 
için herkes biribirinden şüphe 
ediyor. Evin her tarafını arıyor· 
lar, para yok. Merhumun ilk 
karısından olan oğlu ile ikinci 
karısı, bu kadınan kambur oğlu, 
atıımıya başlıyorlar; evin kllçilk 
hanamınm nişanlısı, paranın bll4 
lunamadığmı görOnce: .. Ben 
böyle aileye girmem " diyerek 
çıkıp gidiyor. Ağabey, ağır bir 
şamdan darbesile kamburu öldür
dükten sonra para da bir kUp 
içinde bulunuyor. 

Eserin en zayıf tarafı burası 
olduğunu s8yledim. ÖJU evinde 
para kavgaları elbette ki '1örf ve 
adat,. romanlarının, piyeslerinin 
e:n zengin ve ihtiyarlamaz mev
zularından biridir. Fakat Hikmet 
Bey, bu parçayı alelAcele yazmış, 
ona llizımgelen ehemmiyeti ver-
memiş. Birinci ve ikinci perdede 
bizi, tabut gibi, kadavra gibi, 
bir dulun göı yaşları gibi en 
feci unsurlarla güldürebildiği 
halde üçüncU perdede buna mu
vaffak olamıyor; fakat biraz evvel 
gülmüş, hattA kahkahalarla gül· 
mliş olmamızın hatırası. bu UçUncll 
perde de bizi teessilrlin de kav• 
ramasına mAni oluyor. Bence bu 
liçlincU perdenin tekrar yazılma11 
lizımdır; onun bu kadar zayıf 
olm&11 birinci ve ikinci perdenin 
bıraktağı iyi tesiri de bozuyor. 

" Bir ölü evi ,, nin zayıf tara
fmdan bahıetmekle başladım. 
Birinci ve ikinci perdeleri hem 
eğlenceli, hem de zalim bir hiciv· 
dir. Muharrir o iki perdede, bu
günkü Adetlerimizle ölümli, bir 
ölü evini bile glilUnç bir hile 
g~tirdiğimizi göstermek istiyor. 
Burada kendiıine şunu söyliyebi· 
liriz: '' Evet, muvaffak olmuııu
nuz; fakat, her tezli piyes mu-
harriri gibi, siz de bile:ye baıvu
ruyor, hakikatin tamammı ıöyle· 
ruiyorsunuz: insan oğlu, birtakım 
ihtirasları bulunan bir hayvan 
kaldıkça höyle ölü evlerinin gü
lünç olması, o gülünçlüğün gös· 
terilmesi her cemiyette mUmklln· 
dilr. İnsan oğlunu ihtiraalarından 
kurtaracak bir cemiyet te kabili 
tasavvur değildir; ol!la bile pek 
boğucu, pek giillinç ve pek 
lüzumsuz bir .~ ey olur. Her inkı-

14p, her ihtilal, cemiyette yaptığı 
değişikliklerle ancak birtaktnı 
ihtirasların yerine başkalarım 
ikame eder. Zaten iyi düşünü· 

TAKViM 
PERŞEMBE 

JOGll• - 3 - 2cl TEŞRiN 93 J hır · 181 
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lürse, bir cemiyetle değişiklik 
demek, yeni ibtirDslar doğduğunu 
söylemek değii midir? 

" Sonra değişmesi kabil ol
ruıyan ihtiraslurm da bu ölüm 
evinin gUlüoç olmasına yardım 
ettiğini gösteriyorsunuz. Meaell 
kamburun hizmetçi kıza sataş· 
ması: insanlardan " idamei nesil,. 
ihtirasıQI da mı kaldıracaksınız; 
kaldıramazsanız, ihtiras herhangi 
bir cemiyette yine böyle bir 
netice vermiyecek mi'/ veremez 
mi? 

"Belki öJOme bu kadar ehem
miyet vermenin gWilnç olduğunu 
göstermek iıtedioiz. Fakat zan
netmiyorum, çilnkll piyeainizde 
asıl gülUnç olan, ölilye yapılan 
ayin değil, ölilmUn ve lllü nOn 
huzurunda gösterilen hislere 
birtakım bqka ihtirulana kan1-
ma11dır.,, 

Bilttln bunları, piyesin tezli 
olduğu iddia edildiği için aöylil
yoruz. Yoksa tez iddiası unutu
lunca o birinci ve ikinci perd&
lerdeki eğlenceli, hedefine isabet 
eden hiciv okları kalır. Bu iki 
perde tiyatromuz için bir zen· 
ginliktir. 

Üçllncll perdeni~ zayıf oldu
ğunu söyledim: fakat eserin belki 
en güzel parçası, o perdenin ilk 
tablosudur. Serhuş ve "ene., ci bir 
şair kokain çekerek ölilm ve Flit 
kokusu hakkında birtakım mana· 
sız cümleler aöylUyor, " edebiyat 
yapıyor." Bazı arkadaşlar bu Melih 
tipinde kendilerini tanıyacaklar
dır; kızacaklar diye sevinmiyo
rum, fakat kendilerini tanımaz· 
larsa acınm. TalAt bu Melih ro
lllnü fevkalade denebilecek bir 
surette oynadı. 

Bu sahne, bizde yazılan en 
kuvvetli tenkitlerden biridir. Yal
nız onu görmek ıçan bütllo 
üçlincü perdeye katlanılır. 

"Bir ölO evi" nin kahramanı 
yoktur; daha doğruıu piyesin 
asıl kahramana ö)D eYidir. Böyle 
kabramanıız piyesler, bence, ti-
yatroyu bugDnkü keıınekeıinden 
kurtaracak olan batbca teıeb
bllılerdir. Perdeler muhtelif tab
lolara ayrılmııtır, fakat dekoru 
allratle değiılirmek kabil olmadığı 
için bu usul, halkı biraz sabır
sızlandırıyor. 

Temsil iyi idi; DarU1bedayi 
san' atkarları bu esere zannede
rim seYerek çahşmıılar. Yalmı 
biraz hızlı oynandı. 

Rollerin hepsini değil, iyi oy· 
nananlaran hepsini dahi zikret· 
miye imkin yok. Sahnede biç 
konuımadan eadcce oturan Hulya 
Hamm, mlltemadiyen başını salla
yan Hikmet Bey bile çok iyi 
idiler. 

Bilmem, belki ben sevdiğim 
oserlerde oynıyanlar1 da iyi bu
lu· o u11: Bedia Hanımı da tim· 
d"y • kadar yalnız bu ''Ölü Evi" 
nde görseydim, onu bllyük bir 
san'atkir sayanlarM zannederim 
inanırdım. Nu,nllalı ATA 

MUessif Bir Vefat 
lktı .ıt Vekl\Jotı abık Dahili Tic.ı

ı . • M ild ılril ve 'aıı u)i ve !ıl a ıı. d l n Baıı· 
kı ıısl9tiralder ,eri Millk l) e mektebi 
uıcı unl :ı rııı dan Alı ru t Ncc uıe ! tlıı Hey 
<l ıuı g0t•ı:ı Hfat etmişt ir. C<'nnıesi l u· 
gUnkıi )'tırJCmba f!il nü :'-ıt 11,SO da 
. nmat) n"da A~t:ıhaınan ı kurbindA ... nn· 
cnktn r llN) reddin ca mit ~ :ıkiıı indckl 

<r~ inden knldm larak namazı Koca mu • 
t.ı p ıa cnınii ş ri'inde kıl•ndıı t n 
oıı.a :Silh rikapı h ricir d e C> y t N'

za 1 makborosin cı d r ı P.Jtl Ct ... t r M V· 
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TİMURLENK 
- 132 - Muharriri : lf. "" 

Yıldırımın Askerleri Bir 
Hücum Hareketi Gösterdi 

ÇDnkU ıuıuıluktan 6lllme mah· 
k6ındu. Timur orduıunu yerinden 
OJnatmalda hem zafere, hem de 
a.lerden daha kıymetli g6r0nen 
•uya kav11şacaktı. Suyu bol, ek
atetl bol, iıtinat noktaları da, 
lailam olan Timurlular lıe ancak 
tafer arıyorlardı ve bunu kendi
lerine mev'ut biliyorlardı. Zira 
lrarıılarındaki aakerin takataizli
tini apaçık görüyorlardı. 

Çubukova " 1500 " sene eVYel 
de kendi g&isü llzerinde kanlı 
Lir çarpııma vukua geldiğini 
ız&rmllttü. Romalı Pompe ile 
Mitridatan askerleri yine burada. 
•yni noktada karıılaımıılar, bo
iuşr-uılar ·.e ovanın bağrma 
oluk oluk kan akıtmıılardı. O 
ınn, Timurun yerinde Pompee 
•e Beyaııdm mevkiinde de Mit
tidat duruyordu. Çubukova dere
•i r meJhamenin hatırasını henüz 
kıyıl,.rmda taııyordu ve ş~mdi 
~•ini kısarak tarihin tekerrürünü 
leyretmiye hazılanıyordu. 

Milyonluk bir insan kütlesinin 
hiribirine saldırmasındaki h~ybet 
~olayhkJa tasavvur olunabilir. 
Fakat bu korkunç haileyi ya
"'•tanlar o azametin farkında 
d'iiUcrdi, yalnız nefialcrini clüıü
ltlyorlardı, yaşıyabilmok ıçın 
... lltlaka aJdürmck llzımgeldiğini 
Ilı 6nünde tutarak hamle edf
~Orlardı. Osmanlılar tarafında 
~ eyazıdm beş oğlu bet fırkaya 

\imanda ediyrrdu. Zamanın en 
.._ta, en cesu.. ve en dayanıklı 
Jtw.eralleri bu şehzadelerin yanın
da bulunuyordu. 

Timurım hayatta bulunan 
'hUannm bUyOğil Mirantah 
'•i kolu, Prens Şahre ile Halil 
:oı kolui dareye memur edilmit· 
~•di. Mirza Mehmet Sultan mer
..:tde idi. Onun ıağında, aolun

' •e biraz ilerlemiı bir hat 
::rinde kırk Jeneralin kuman
'1· ettitt kırk alay asker vardı. 
'"tanın 6nUnde kırmızı tuğlu 

~e altın iki sancak dalgalanı
)t.rdu. Timur, k.rk alaydan mü
::~k'!p ihtiyat kuvvetile geride 
ile~· ~intten henüz getirilen otuz 
1' 1 

fil, alayların en önline 
onulnıuttu. 

t hkin Yıldırımm askerleri hü
\ 'tılrn hareketi gösterdi, ilerle mi ye 
l> -.ıar aibi görlindil. Fakat Tinıur, 
ti U !etefi kııkandı, atılmakla b:-

d lltı ol11ıak ısh:di, alelicele !;~1-
•taı . 

ltr' •tareti verdi. Trampete ~--•-
o~ 1 ~e " Sürün ! ,, naraları bütü ' 
'-' •yı inletti. Ayni zamanda Üs· 

•tılı f atı sa ları arasında da da\ ul 
a.ı~~lto~n ve .. Allah ,, sesi yük
"-ll 

1
• bır milyon insan - renkli ve 

k,b'-ll&h bir deniz gibi - köpürdü, 
'-t •rdı, ovanın ihtiyar göğsihıü 
)),r'~ o göğslin toprak örtüsU 1ii 
kn Çdalayıp toz halinde göğe püs-

t lU 

•a~ l\tiranıahın kumanda ettiğ: 
()~ kol, yaman bir hamle iie 
sn,,~ıan1ı ~rdusunun arkasına atıl
ttlik. ~Akın bu ıniıtehevvir dalt :ı, 
hb k bır sahile çarpımş gıbi ç .. t
hı, u kırıldı, geri döndü. Osman· 
tt1:' Filleri de mucizevi bir ciir
kl').,,1;ertıtrı.~ etı v işlerdi, . dal~a 
'1ir Yan bır dag kiıtlesı gıbı 
'1e~nşah takımını kovahyorlard . 

"-1 ~· Kolordusunuıi Baıkumaıı· 
ırza Mehmet Sultan, tPhl.-

keyi •ezdi, o yUrüyen dağ kütle
sinin sağ cenabı ezer ezmez mer
kezi çij'niyeceğini anladı, dede
ainin ayaklarma kapandı, harekete 
geçmek için izin istedi \'e aldı. 
Şimdi yUrüyen dağ, korkunç bir 
cehennemle karıılaşmıth ve bu 
cehennem amanıiz alevJerile o 
dağı eritiyordu. 

Timur ordusunun merkezi bu 
ıuretle mllthiı bir tazyik yapar
ken Beyazıt on bin Yeniçeri ile 
bir tepenin eteğinde kırk bin 
kiıilik bir kolordunun hlicumum· 
def'e çahııyordu. Doıt ve düşmaıı 
her müverrihin dediği gibi aalanca 
dö;tııllyordu. Kırk alay, kırk 
adım bile ilerliyemiyordu. Her 
Yeniçeri, bir kale gibi dayana• 
yordu v~ her Timurlu, taıa çarpan 
ok gibi geri dllıUyordu! 

Sekiz yüz bin gOçJU kuvvetJi 
asher, manga manga filler, yUz 
bin yorgun adamı henüz yene-
memişti, geri pUskürtememiıtl. 
Hatta o yorgun silihşörlerin ta-
biate r3lebe çalarak zaferi zorla 
el~ almalara muhtemel görtınll· 
yordu. Bulunduğu yerden man
zarayı seyreden Timur, aYuçlannı 
sıkıyordu, dudaklarım ısmyordu, 
için için söyleniyordu ve ikide 
ltirde hocaları çağırıp dualar 
okutuyordu. O, &mrlinde bu ka-
dar çetin bir savaşa rastgelme
mişti, telaı ve endişe içinde idi. 
Ayni zamanda yüreğinde ba~ ~ 
başka bir elem vardı. Şu yıkıl • 
nııyan kUilenia, şu ceaur lnıan 
alaylarının Türk olduğunu dltU
nüp t\zlilliyordu. Sağ kolun ıol 
kolu keımeaine, hatta bir eldeki 
parmaklarm biribirini incitmesine 
ve yoketmiye çalıımaaına benzi-
yen bu ağır boğutma, onun vic
danında ateıler yaratıyordu, bey-
nini buğu içinde bırakıyordu. 

Lakin atılan adımı geri almak 
imkanı yoktu. Bu meı'um harbi 
mutlaka [kazanmak IAzımdı. Bu 
sebeple dört tarafa emirler gön
deriyordu, askere bahıiıler vade
diyordu, kumandanlara ülkeler 
adaklıyordu. Bir aralık hahrma 
Fazıl Bey geldi, hemen haber 
gündererck onu yanına getirtti: 

- Hani ya, dedi, bize sığı
nacak Türkler"? Yoksa sen yalan
nıı söyledin? 

Fazıl Bey ulcaşb ve cevap 
verdi: 

- Onlar işaretini bekliyorlar. 
F cn"'lan buyur, atlı bayrak çe-
kibin ! 
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A 8 O N E"' F l A T 1 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 
750 .. 6 A' 
400 " 3 " 
150 " 1 .. 

27Q0Kr 
1400 .. 
800 " 
300 " 

Oelen evrak geri verllmez 
llAıılard.uı ınee'uliyet alınmaz 

revap için mektup! ara (6) kuruıluk 
dul illvesi IAııındır. 

Adres (leğittirilnıesl (20) kuruıtur. 

Gaıı:etemlıde ~ıkan realm Ye )'Halana 
büUla hakları mahfuı "' ra:ıetemlıe 

aittir. 

Memlekette Cümhuriyet Bayramı 
I 

29 Teırinlenel Clmburiyet bayramıaıa biti• memlekette cotkaa teaahlrat araaanda ta'lt edil
diğini telıraf haberi olarak enelce bildlrmiftik. Ba,en de muhtelif ıehir •• ka1abalarımızda yapılan 
tes'it raıimelerinin reaimlerinl dercedlyorus. Y•kardu aoldan ltibarea: Edirne, Aktehir, ikind 11rada: 
Konya. lımir, lçtbıctl 11rad•: ülritehlr, aıatıda ela Telrirdatı ve Cebeliberelcette yapıla mera1lm 
intibalarını rlrlyor1Unuz. 

========:.::::=:~-------===-===:;;ıım::=---=::ıı::ıı=-::~-=-=-.... -=:;:1=-c::ı::1:szs:.--.=:..;==-==s===::::=1ıı::::::~~:.;.;s;:===-------==:=:oı--

Şark Musikı 
Cemiyetinin 

Konseri 

Kemençe U ... dı Niyazı • .. _ 
cemiyetin ork••lr• ••ti 

Etref 8eyler 
Şark Mu9iki Cemiyeti aeneJik 

konserini Kadık6yllnde Süreyya 
sinemaaında vermlttir. 

Konıere lıtiklll martı ile ba.
lanılmıı ve ıonra Die Bondietenı
treiche uvertüı U çalınmıttır. Bu 
uvertürü Jorj Bizenin Entci·me
çiço parçuı takip etmiştir. 

En mühim olarak Şubertin 
natamam senfonisi çalmmıştır. 
BestekArman genç yaıında ölümü 
yüzünden ikmal edilememiş olan 
bu senfoniyi Orkestre Şefi Eşref 
Beyin ikmal etmek iizere bulun
duğu haber ahnu11ştır. 

Müsamerede daha birçok Av
rupah san'atktr ve ~eıtekarlarm 
eserlerinden muhtelıf parçalar 
çalınmıştır. 

Alafranga kısmının konıerin~ 

3 T &frinisani Perşembe 
lataabul (1!00 ıııe,re) - 1 ' orkeıı· 

tra, 19,IS Makbule Hanıınnı 'o Yesari 
Asım Beyin ittirlkile alaturka saz, 21 
DarUbedayi sanatkarları tarahııdaıı 
ktiçUk bir koıned", !?2 orke tra. 

Blkreı -(894 metre) 20 Hadyo da
rtıUUrıunu. 20,40 gramofon, 21 halk 
kon•erl, :!l,45 ikinci kısım konser. 

B•lırat - ( 431 uııtre) Almıuır.a 
ders, 20,:J grııınof<'n, 21 konferaıı • 

Roma - (441 wetrı) 21 graıııotoıı, 
21,45 keman konseri. 

Prat - ( (88 ıneke) f0,35 k tn nrtet, 
21 ııet'e Yı.ıreıı musiki, 22 konser. 

Viyana - ( 611 metre ) 20,40 kon· 
ıer, 22,05 BeuthoYl'ıı koııııeri. 

Peıtı (661> metre) 20,90 operadan 
naklen Pucriııi"nin lJadame Butterfl) 
.. pAr11sı. 

VarfOYa - ( 1'11 metre) :..o ıııu a
h Llıı·, :?0,45 R•dyo gaıetcsi solo hafif 
ııı ueiki. 

Berlin - ( 163~ metre ) ~I) ıııı 111 e· 
ket h:ıherlt'ri, 11010 l:Yaııkfort't:uı ııak· 

leıı koni{ r. 

den aonra alaturka konser veril
miıtir. Müsamere heyeti umumi
yesi itibarile çok muvaffak olmuş, 
her biri bir dairede memur olan 
bu feragat aahibi san'atkArlarm 
büyük bir aık ve zevk ile çahş
hkları anlatılmııtır. Orkestra şefi 
Eşref Beyi tebrik ederiz: 

Haftanın yalnız bir günü sa· 
babından tefrik edebildigi bir
kaç saat ile bu eseri mey
dana getirebilen bu pek mli
tevazı maaşlı inhisar memuru, 
terfih ve tetvik edilirse meml~
ketimize büyük hizmetler edcbı
Jir. T emayUlitı müskirat imalltın· 
dan ziyade bedii ve rubi yollarda 
olaa bu genci asıl mecrasına 
sevk ve o terfih etmeyi alika· 
darlar di.irmmeJidirler. 

4 Teşrinisani Cuma 
latanbal - 120:> metre) ( pro~ram 

yarın ııeıredlleruktir) 

BGkret 394 ınetre ) !O R.uh·• 
darülfUnuııu, f l,4J gramofon, '1 
enfoııl. 

Belırat (431 ·r. .. tre) - 20 1''ran il a 
derıı, 20,.i f;ıgaıı orkestra ı, 21,; 1 • 
yano orke-;traeı, !!:? B otlıo\cn'doa 
parçlllar. 

Roma <ı.ı 1 ınetro) 20,15 graıııo• 
fon H• Jınber, 21,43 lliguon operuı. 

Prat - ı 489 rııetrtı 20,05 konferanı, 
20,20 operet ~cce~i. 

Vl1ana - M 1 ııetre) 20,15 kon· 
~(lr, 21 ıwııı 'erı>ıı 9arkılar, 28,IO 
çıgau orkı· ıra ı. 

Petle 550 rnetre) 20,45 :Bil\ ilk 
ınilk!ıfat iııiıııli l·ir koınedl, solo ı ıgan: 

Varıon 141 l metre ) :?0,4!S 
muı:ikili. ııı u;ı.ıh.ılıp, :.4 dans ha\ aları 

Beril n - 1 wn metre ) 20 Dok to
r u 11 t:n hı l<·ri \"İ) .m:ttlan akil. 

. anıal\sız hayat 
Çehn ve . de nllıvaf · 
lnnicadelesı~ . i şar\I 
fakiyetin bırınc 
olan .-&a\ 

rnukavernıı::m 

sinirlere 
ma\ik de~i\ eniz 

&rom ura\ 
«KnoD• 
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Etmek Güçleşiyordu D Çlprut Parla Kllallılerlaclea ... 

Kara,a aıker çıkarmasına 
aual, ae auretle karar Yerildiji 
enelce izah ec:lilmltti. ilk yapılan 
bombardıman Balkan hlkimet
leri tlzerinde itillf bllkiUnetleri 
lehine okadar bOyllk bir tesir 
7apm1.ft Çanakkalede kazanıla
cak bir muvaffakıyetin parlak 
neticeleri okadar azametli g8riln• 
mllştll ki, donanma yardımm 
elarak boğulan geçemediği tak
dirde bile Çanakkale 1eferinden 
yazgeçmek fikri, lngiliz nazırla
nnca arbk gayn kabili kabaJ 
bir hale gelmifti. Binaenaleyh 
Lord Kitchener, jeneral Hamil
ton'a yazarak donanmaya yol 
açmak için bUyUk mikyasta ha· 
rekib askeriyeye lllzum olduğu 
takdirde, bu hareklta derhal 
teıebblll edilerek intaç edilme
sini bildirmif ye hllk6met te bu 
kat'ı emri mtlttefikan tudik Te 
tensip etmifti, Fakat bu vazi
rette histi olabilecek tebeddii
llt ~e bu bareklbn istilzam 
edeceği masraf dikkatle teemmlll 
ye hesap edilmemiıti. 

Bunun için, her aekadar 
lıDkOmet Gelibolu yanm aduının 
uptedilmesine karar Termipe de, 
fimdi vaki olduğu gibi, Jeneral 
Hamiltonun kunetlerinin bu İfİ 
bqaramıyacak kadar zayif olduk
ları tahakkuk ettiği takdirde ne 
aaretle hareket edllecetf hak· 
kında bir karar ittihaz edileme-
mitti. Gerçi, enelce izah edilen 
.. baptan dolayı Jeneral Hamil
too da emrine Yerilen kuvvet
lerin bu İf için az olduguna dair 
lıiçbir itirazda bulunmamıı ise de, 
tqebbüa edeceği hareketi aske
riyenin, maiyetindeki bUtün kuv· 
•etleri iıgal edeceğini izah et-
mi,ti. Bana rağmen, henftz Yakit 
•arken ona bir miktar ihtiyat 
kuvveti ayırmak ve batta emrine 
verilen cüz'O tamların miktarları• 
nı tamamlamak için hiçbir te
tebbllste bulunulmamıştı. Daha 
mllhimml, Çanakkale seferinin o 
aırada Sir Jobn F renchin Garp 
c:epheainde yapmayı düıllndüğft 
taarruzdan daha fazla ehemmiyetli 
olup olmadığı, ihtiyaç hAsal olduğu 
takdirde takviye kıtaatı we cep
hane hususunda Jeneral Hamil
tonua tercih edilip edilmiyeceği 
hakkında hiçbir karar ittihaz 
edilmemifti. 

itte btltftn wuiyetin ehemmi
reti ba noktada temerktb edi
rorct.. Doaanma tarafından ya
pılan taarruz ademi muvaffal"· 
retle neticelendikten sonra har~ 
kite ulıeri7eye kalkıımamn 
cloğru olup olmadıiı el' an halle· 
.Ulememlt bir meaele hallnde 

B0Y0K GAZiNiN 
lltifatJan 

Öletleabert- ntanper .. raae tlirle
ıiae brtl - lr•adiıine - yiiluelc tak
~lr Ye Utifatlarda - bulunan (BilyGk 
Gaal Hasretlerine), Fılorinalı Nizam 
S.1la c ( Cthohurlyet Bayramı mm) 
tebrik.. çektlti tazimkAr telrraf
aam•Je, kıymetli bir iltifat laatıra11 
olmak laere Reiai Clmbur Hnret
İerf, Nhlm Be1• ceuben f" ( tel 
, ....... shdermltlerdir: 

fUorinatı Niıtım ~•J 

Üakldar: 

C: Cümhuriyet Bayra
mınızı ben de kutlulanm. 

Reisi Cumhur Gazi 
M taf• Kemal 

kalmqtar. Fakat hiç 1Dpbe yok ki 
Gelibolu ıeferine, hareklhn ma
yaffakıyetle neticelenmeaine ka
dar baruım bitti harp aabneJ .. 
rinln en mllhimmi olarak 
tellkki edilecek derecede 
ehemmiyet verilmedikçe, efrat 
Ye cephanenin azbtana nazaran 
bu hareklta teve111ll edilmesine 
karar vermek biç te doğru de
ğildL En çetin nokta da bu ldL 
Bir harpte neticei kat'iJYeDİD 
iatihaal ecliJebileceğl ancak bir 
harp aahnesi olabilir. Bu harp 
aabnesi Gelibolu yanmadaaı ola
cak ldiıe, bu elde bulanan mah
dut vesaite nazaran Garp cep
hesinde muvakkaten tedafOI bir 
YUİyet ahnmuı llzımcb. Dii•r 
taraftan F ranııı kumanda heye
tinin ısrar ettiil gibi ilkbaharda 
Garp cephesinde bllylk miktar
da bir taarruz yapmak tercih 
edilecek veyahut Fransızlara 
karıı .olan taahhllt daha mtlbim 
addedilecek idiae elde bulunu 
blltOn kunetJerin Fransada te
merkOz ettirilmesi Ye Çanakak· 
kale ıelerine biç teşebbOı etme· 
mek )izamdı. 

(Arkası var) 

Her cin• her nni etiket, kıli4e 

MATBAA ve FABRİKASI 
l'clefoıı • 239&9 

Çanakkale villyetinin Bayra
mıç kazasınıu Kazdağı devlet 
ormanının Kobakh ve Hotamaı 
kıt' alanndan beher seoe 4000 
kantar ihraç edilmek prtiyle öç 
ıenede cem'an 11815 kantar çıra .. 
nın beher kantarı 15 kuruı mu
hammen bedeli Ozerindea tali
bine ihale edilmek &zero mGza.. 
yedeye lrnnulmuttur. 

MOzayede ve ihale açak ola
rak 661 Y• 719 No. lı kanualann 
abklmı umumiyeai •~çhile 12-11-
932 tarihine mibadif cu..-tesi 
gtlnG uat 15 te Çanakkale wilA
yetinden mOtetekldl orman uta, 
komisyonu huzurunda icra edile
ceğinden taliplerin 1800 lira ıer-
ma1e vaz' ına mali iktidarlarını 
pıterir Ticaret Odası ntıikaamı 
ve muhammen bedelden qajı 
olmamak tartiyle vereceji bir ae
nelik miktan bedelin "9 7 ,5 nis
petindeki teminatı muvakkateaini 
mubtevi teklifnamelerini ihale ka
nununun 10 nuncu maddesi sara
hati dairesinde mezkür aaate ka· 
dar komi•yona tevdi eylemete 
ve şartname ve mukavelename 
sureti müsadd.kalaranı Ankarada 
umum orman müdlirlüajü ile lıtan
buJ ve Çanakkale ormaa mlidii
ri7etlerinde ve kaza auamel•t 
memurluldarıadaa araadmaaı illn ...... 

Dr S.llrl 0....... ( Operatör ) 
• Sirkeol 

Şahlnpafa oteli kartmnda - Dervitler 
&ok. No. 2. Öğleden akıama kadar 
bilQmum harici n k&dın hastah'klan. 

~ HeJrl Dmer Fr ... slt Bel.oluk· 
• lajıa we Cllt 

hastalıkları mntehaısısf. Almnnya 
emrazı cildiye ve zühreviye cemiyeti 
anımdan. Beyoğlu, lstiklll caddesi 
Afacamil karıııında No. 183 Hergiln 
Öğleden ıonra. Tel. Beyoğlu 48586. 

D M hm .. AD 8eYllye mUtehu· 
r. • ..., Sirkecideki 

muayenehanesini EminönO hanına 
(ıabık Karakat) nakletmittir. kabula 
hergfln öğleden sonra. 

Emrazı 
dahiliye 

ıOhreviye ve kadın hastahklan teda· 
vihaneat. Beyoğlu, Sakız Ağaç No. 5. 
Kabul ıuti: 9-12 ~e 14-21. 

D R _.. K-.arl Bevliye r. ...... - mlltehaaaı11 
Sirkeci, Tramvay durağı, No. 8. Her 
gtın sabahtan aktamıı kadar. 

D 
Cilt ve ı:Uhre• 

r. Kemal Nuri YI hHtalıklar 
mütehassısı. Beyoğlu, 1stikll\l caddesi 
Abdullahefendi lokantası ittisalinde 
Romell Ban No. 16. Her giln öglodon 
ıonra 13 l 2, 20 1 2. 

Dr. Sabih RUfta 
Muareuehancsi: Bahçekapı, Dr. \rtar· 
yatı }fan, No. 3- 4. cumadan m.ı::ı.da 
hor gün 9 - 18 e kadar. 

Dr. Kenan Haean Rönt!Jen ve Radlum 

n1Cltehaas111. Avrupadan :ıYdetle yonl 
getirdiği aletlerle haıtalarrnı yeni nak
lettigl Glorya sinl'lıııası fevkindeki mu· 
ayenehanesinde her gQu kabul eder. 

Hastalara lıtlyük sühulet göstermektedir. 

D E O_. idi Cilt '" ZlbrHI hu· 
r. • .-ıan 8 t•hklar mUteh•••a. 

('uıı adan mada. horgiln s:ı.babtan nk· 
şama kadar hastalarmı kabul eder. 
Boyoglıı lstikfa.l caddesi No. 251. Tel • 
Uc~oblu 373&. 

-------·-- .. -- . --
ltlatken 

lsmall SUleyman mUteba11ı .. 
Cağaloglu, lfal.ı:ı. lıey aparbmanı 17 • 21 
Yeni g tlrd ği on sistem makiucsile 
her giln sabahtan alttama kadar bas· 
talarını tedavi eder. 

DahDI .-e Çocuk 
Dr. Nazil lbrahlm hutalakları teda· 

vlhaneıl 

ınırn;> on baııesıni Fatilı Tramvay istas
;> onunda ~ırrı Eu,cr eczanesi lıitiıiğin
de 2;; No, h c .Azim • nparlımanmın 
birlncı katına nakletmiıtir. Horglln 
ıs ten 21> ye kadar. 

Dr Ahm.. Vicdani Mu_a,ea•haa•lııf 
• Vnaec:derdo 

Letafet apartmanının 2 inci kat 2 incl 
dalre1ine nakletmiıtir. Cumadan ma· 
ada horgUn 8 12 ve 14-~ e kadar, 
Pazartc.si günleri meccantdir. 

.. _ ... Haaold ......... kulak ar. za,e .....- bol-. ...._ ... ......._, 
Muayenehane : Tfirbe, Babıali caddosi, 
No. 16. Telefon: 22587 

-.,;.--;.~ ........ ~~Jolll 
}',n.hı Pqa eokağl, No. 20. Bergnn 
ı - '1. ToJefoa : !3390 

r. ZUll. Or•halna 'H FrllD9UI 
hastaneleri cilt, saç, !rengi ve belıo
fukluta 1 inol aınıf mOtehauı11. Be
yoğlu, Asmalı Mesçit, Atlas Ban. Tel. 
48352. 

Dr. &•p Hakkı =ki:. ~= 
alqam ••iade ( Topkapa Tram. Cacl. 15 ) 
Oama, pazardan gayri 2 • 6 muayone
haneslnde ( Aksa.ray, Etem Pertn eo
eczasi arka sokak 11 ) 

DIŞ TABIBLERI 
Cemal ZIJ• K3prlibaflt Emln&DI 

Han 2 el kat No. 4 
Haıtalarını her gUn 9 1/2 - 19 a kapa 
kabul ve t&davJ eder. 

Nurh•Jet Hanun Beyotlu, 
Tovtonya 

karıııında No. 472. Cumadan maad a 
her glln 10·19 a kadar bastalımn1 

kabnl ve tedavi eder. 

POunt femlıvan 8•1•1111 1atl1dll 
1 C.d. il.... RuJ 

yanındaki 28 No. lı apartamanın 1 el 
katına. naklolunup her gUn hastalarını 
kabul eder. 

M ... Hu U 
BeyQilu, Pumak• 

UZll P sn kapı imam aok. No. 

2 Nuri B. apartman kat 1. hergtln saat 
9 dan 20 ye kadar, ve fevkalade ahval
de geceleri dahi baatalannı kabul eder 

Tevffk Rize Karak3y tramny du-
rak mahalli No. 3. 

llergün cumadan maada 8 den .o,so a 
kadar hastalarını kabul eder. 

Çemberlltat 
Kemal Enver Turu apartuaaaa 

1 inci kat. Her gün eaat 9- 20 ye ka
dar bastalar1n1 kabul ve tedavi eder. 

Fahri Babçekapa, Kasmlrcl Ali Rı.a 
m6euH011bıla Gallnde, 

izzet Bey Han. Her gün saat 10 dan 
19 a kadar. 

BU 1 1... C.ialollunda
nyam n pan ki .. bik Şark 

Eczane!d eahibl. Oedikpaıa, MOsellim 
sokak No 20 Her gtlo, cumadan maada 
saat 9-20 ye kadar. 

1 Şevket lıtanlaul Ank•ra ucl. 
• Telı 20049 

latanbul vo Pa.ris Fakültelerinden 
mezun. ller ~On 2 - 6 ya kadar 
lıaataJarıııı kabul eder. 

Bedri Hakkı KadıklSy Alhyol 
Cuma ve pa.ıardao maada her ~Un 

ıaat O dan 20 ye kadar. . 

Puıraltı 
Robenson Aynacıyan Harbiye • 

Fatih 'l'r&lll\•ay istasyonu kartı ınd:ı. 
No. 67. Kabul saatleri: Her giln 9- 12 
ve 14r~2. Cuma 'e pazar öğleye kadar. 

Ah .. Hl
a. t Sirkeci D3rtyo1aizı 

m -.me iletir Kemal Eczanul 
karıısında No. 4. Her gün sut n - 20 
ye kadar hastalarını kabul eder. 

HDsnU Mustafa Akeara7, Ordu cad
dHI, Paur m•halU. 

Halil lıoy upartınan 2 inci kat. Hasta· 
larını hergUn kabul ve tedavi eder. 

Adll Tophane, Bot~ıık.._ 
cadde•I Jt("o, 89 

Berıün fia&t !l dan 18 o kadar 
lannı kabul ve tedaTi eder. 

hasta· 

~--~~l ..... '•-t•~nb-ul~Be~~-i;_e••_-ı~·~"-~_:_2 ~1_; ......... ~ 
Sarıyar Belediye tabesi M&dir17etindea : Sarıyerde birinci 

kipri 1anıada bel.sdiye mala ana pazarlık mretile kiraya verilece
ğinden taliplerİll 8 T..,Daiaani 932 ulı tini aaat 14,5 ta daire 
enclmeaine mlracaatlarL 

İnhisarla' Umum Müdür~üğünden: 
Pazarlık auretile idaremiz içia yerli ve ecnebi malı eczayı 

tıbbiye satan alınacaktır. T alipleria listesini g&rmek ilzere herifin 
ve o" 7,5 teminab muYakkate akçelerlni hamilen 7111 932 pazarteıi 

1tınü saat 15 1 2 ta Galatada Mubayaa Komisyonuna mllracaatlara. 
-let. Aellye 5 l11cl Hukuk D• 

ıreelnden: 
Mrlök Htlııll 1111 !"erikli) !inde ~t r 

Lt. ı-;ok.ığındn :; No. lı hanodo oturnıı 
!'.tile) ınırn J:f. al~·hine iklime eylediği 
tas bihi kayıt dl'' a ındftn dolayı hcru) ı 
tahkikat ~öttterileıı adresiııe daveti.) e 
göoderilmit is., de bulunamadığandau 
bili telJtlt i l<lf' t·dilU\if n ber111uclbl 
~ il'-•~• teblip iuuıaa karar 

~erılıııit 'c emri tahkikatın 7- te-9 U~ -1 ar hıııe mü aJif t;&rfl\nıb• gtlııUıae 

tayu kı ııımıı olduğuııdaıı yevııı ve 
'akt me-ıkQrda rnahkemede lıaıır 

ulun ı a ı nyahut tarafından bir 'ekli 

göndermesi lüzumu be}&h ve akei bal
do bakkın<la ııyaben mua .. ele icra olu· 

ııacağı teblil makamına kai• ol 111ak 
O'Ml'e i1'6 ol•n ur. 

C.hff KlmH Karak17 Tll 
brta••d• Ne. 

Her gün sabahın 9 undan a 
19 una kadar lln~h•larını kab 
tedavi eder. 

0•" Ş.mll Kadık;,o. PSlr 

Oumadan mada her glln 8 buç 
19 a kadar ha.atalarını kl\bul 

Sllleyman Faik Toklu 
Bahçok:ıpı, SelAmct Hıın, 1inal 

No. 2 ye naklotmittir. Herglln t 
akıama kadar hastalarını kabul 

M. SAIT Yenlpoat•• ca 
Vlora Hu N• il 

Perıembe ve cumartesinden 
hergfln 10 dan 18 e kadar haı 

kabul ve tedavi eder. 

KiMYAGERLER 
Dr. HU•mettln lc1rar, 

kaınir.-ı 

mevaddı gıdalye, ticaret ve sanayi 
lllltı yapılır. Bahçekapı E 
Eytam Bankası k&rJııında izzet B· 

Dr. lbrahlm E•m r .. 
.MahfUl. Tel: 28548. Hayati, 
gıdal bilftmum tahlilA.t. 

MiMARLAR 
DlpL lllllt 

Mimar 

Beton • arme, llfmarl Ye Ta• 
projeleri 10 günde teslim edilir ve 
eanfdir. Galata, Niıaetacıyan han 1 

Şaganı Tavslg• Mile••••'" 
·-----------------------~ LOKANTA ve BiRAHANE 

1 Sirkeci 
... •yon Lok•n .. •ı 11tuly 

Muntazam öğle ve akıam yamı 
BiJa ve rakı bulunur. Neftı lll 
Tardır. Fiatlarda azami ucuzluk. 

TERZi ıe Tile. TERZiL 
Avedyan Sulta• ~·;,m _ • 

Kumaılann nefaaeıt ve dlkftinin 
feti sayesinde en mUıkOlpesent ııı 
rllerini memnun ed r. 

Hllllt Yeni Pfflane kartın od• 
Fuadak sade IUa No. 1 

En son moda, gayet itina ile d" 
olblse giymek feter eniz mü 
edebileceğiniz yeg!lno milessesed 

•-vlm TenlhanuL ff•Hn Mu 
- latanbul Ankara Cacl. ~ 

Şık ve son ı odaya mu,afık clb 
uygun fiatlerle. Kanaat g3tirmelt 
bir ziyaret U.fidlr, 

ŞAPKA MAÖAZALARI 
ANTUYAN BONELLIS Be7otla, Cacl. 
10k. No. 8 Son moda k•dın fapk 
'fam "rat ve hıhvilat yeni modeller 
Buhrandan dolayı bOyOk tenzil:\~ 

MUHTELi F 
__ _. Edil a.n.tabdhnlıa 
-em ldartıhaa..ı 

Beyoğlu, Karanfil ıok. Tünel 
N o. 5 Tel. 4 t 480. Evlt>re aıc • 
hizmetçi tedarik olıınur. 

Emlilc 

1 Catal-tluad• 
K llALIK DAiRE tamektoltl ka 

her konforu haiz İçtihat) 11p 
nının beter odalı iki dafreti kira 
'folefon: !086:. 

a el --ıık Maçkada ll•radl .. c • _.. rlaci Kar .. k ....... 

Biri klrp iki kab ....... 9 ..., 
elektrik. İ.altçoll •• 4& Ura •lrabk 
11rap. Galala A4a lıaaa Ne. ~ • T•L 

--- .. h Slrk•ct•• ..... ....,.,.. •n• 1wa •ktrlk ,,. 
lıir el t:ıtra) a azimet dolayısil• 
sattltktır. Şeh-ıadf'lba9ında 
caddeeind4' numua .ı • 6 k 
8affot Beye rnııracaat. 

Bu senenin e 
güzel edebi 

romanı 

Gözyaşla 
Eteml 

Pelc 119/cıı11l• ~lıııer· 
,,...1ıezı llı .. I iıı~.-... 

B 

tı 

ta 

• ı 
tiı 
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KULESi ÖLÜM 
Ayaklarım Yerden Kesildi, Hayatımın 
Bir Mum Gibi Söndüğünü Anlıyordum 

Başımın Üstünden Islık Çalan Bir Şey Vınlayıp Geçti 

Nakleden: Z. 
-7-

Halbuki yalan ıHylemlştim. 
Birkaç tane, koyruksuz tavuğa 
benziyen ve ıüratle uçamıyao 
l.:uşlara tesadUf ettiğim halde 
bunlara hiç ehemmiyet verme• 
bıiştim. Benim aklım fikrim, 
büsbUtün başka bir şeyde idi. 
B~ralarda maymunlar olduğunu 
itıtmiştim. Bir tane bunlardan 
Jakalamak ve onu terbiye ederek 
kendime iyi bir arkadaş yapmak 
istiyordum. Bu fikir bana o kadar 
hoş geliyordu ki hayali bile beni 
titretiyordu.. Birdenbire karşıki 
ormandan acı acı sesler ve hay• 
kırmalar gelmiye başladı. Bu 
•esleri işitince durdum. Ayniza• 
hla11dn merkezden gelen (Cim) in 
Jliksek sesi de işitiliyor: 

- Arkadaşlar dikkat .• Uzak
tan maymun sesleri geliyor. Bu!l· 
lbarm büyUkleri de olur ve insana 

Ucum ederlermiş. Herkes arka· 
~aşını ikaz etsin ... 

Diyordu. Ormandan gelen 
•esler, canı yanan insanlarm acıkh 
feryatlarına benziyordu. Birdenbire 
k.afamm içi dumanlandı; şeytan 
)ıne kulağıma fısıldamıya başladı: 

- Haydi bakalım Vil •• Mura· 
dına kavuşmak için, şu ormana 
~~lıvermek kafi.. Arkada,.• ~ ... a 
ır şey söyleme.. Adır.· 

l'~z. sıklaştır. Şu orman . 
Sıncap renkli bir maymunuı .ıv-
dct ettiğin zaman, kimbilir onlar 
'asıl hayret edecekler ••. 

• Arkadaşıma bir şey söyleme· 
~111. Adımlarımı sıklaştırdım. 
el erhal ormana daldım... Orman

a, derin bir sükut vardı. Bu 
İhükutu, vakit vakit o acı sesler 

.lal ediyor, fakat bu sesler, 
aıttikçe derinlere doğru çekili
Yordu. Bazan yanımdaki dallar 
~e çal ılar çıtırdıyor, cinsini bil· 
~ediğim hayvanlar birer tarafa 
açışıyordu. Dikkat ettim, silah 

~s.eri de benden uzaklaşıyordu. 
h tuz adım kadar sol tarafımda 
h~r?enbire nğaçlarm dallan biri· 
b~rıne çarptı. Yedi sekiz yaşında 
~r çocuk kadar büyücek bir 
h aynıun. Keskin bir seda ile 
d'Ykırarak ağaçtan ağaca atladı. 

1 
.. nnda silahımı çevirebilseydim, 

tı U~hesiz bunu vuracaktım. Fakat 
lac ense ynpamadım. Daldan da-

k aUıyan maymunun arkasından 
oş • 

ta lllıya başbdım. Bazan ağaçla· 
y Çarpıyor, Bazan da ayağım 
yerdeki sarmaşıklara dolaştığı için 
,:ke yuvarlanıyordum ... O esnada 
C>ld anıdan bir güriiltü işitir gibi 
iç" unı. Fakat avım1 kaçırmamak 
lc~n bir saniye bile durmadan 
tü Ş~ak istiyordum. Başımın üs· 
~en ıslık çalan bir: şey geçti. 

6 
1•tanbul Asliye Mahkemesi 
•ncı Hukuk Dairesinden: 
lbJ. 

~ 'lır 11.n: Hnıııııı tarafrndau kornsı 
11111 

1' rııınıııdc• 'l'aşıııcklt p Karaha.li l\lt•h· 
I! ık•tk l .fı•ndi ın:th.ıll<'sİ Kaml,ollı:ırıc 
llıa;, 1- 26 c'o. lı hnııedo mukim , iilo) 
ho .fcııdi al') hiııo 11,amc olunan 

':ı.ııına 1 · · ·• 1 rıı t U\fhl 117.t'rıno ıııuın.ıı oy ı 
5i 1 <~ıı.lı l~fondiııiıı ınezl,ur ik:ımPt· 
~ it 1 

lf'rk lll rnk l ı ı r , ın t i ıııc-çhulu 
ı. t 1 ıııııb. ıfr i 'tı he) ' eti ilıtıvnrİ\ e~ i 

,, ııı ıl e • • 
t lı 1 

' r ll'rı llll'Şrulıatt::uı aııla-
nıı: \ 

~ir 0 gı) al oıı ı ılıkil-.ıt kra ı k.ır.lr-
olı ıı" ı. 1 . . 

• 1 'i vu und ı, u• d:111 1li-t ~rıııı· . ıı 1) ) 
l t:ıııu · - ~:ırl):rnı Lı:ı g- ıı ı ... ı:ıt ı \, ıo da 
l1 1k 1 A Iİ) c M.\lıkeıne i \ltıııcı 
tur 

1 
daire inde lıkik:lt h:'lkiıııi hu· 

l •ına ·lın • · ı. · ı ~ r a.•Hı l ı ' o tarı ıı ı .rnın er-
·~ nıı it ı . '°r rıned ' .1 ıare 10 zarfında \.'f":ıp ılalıı 

lahktka~ı,,~ takdirılo lıııkkınd:ı. j!ıyalıcıı 
tlıe .. 1 ıcra oluııac.ığı ıııalUm olmak 

•v &lj~ r 
J 

1Yot illtı\lD teulig ulunur. 

önUmdeki ağaca saplandı. Etra• 
fımda, boğulan insanların homur
tusunu andıran sesler dalgalandı. 
Geri döoüpte bakmıya vakit 
kalmadan, başıma şiddetli bir 
darbe lddl. Ayaklanın yerden 
kesildi. Hayatımın bir mum 

gibi yavaş yavaş söndüğünü 
hissettim ve.. kendimden geçtim .• 

1 

J 

Aradan, nekadar zaman geçtiğini 
bilmiyorum. Kendime geldiğim 
zaman ellerim ayaklarım bağlı, 
zindan gibi karanlık bir yerde 
olduğumu anladım. Bana, pek 
uzak olmıyan bir yerde kalabalık 
bir halkın, muntazam, muttarit 
nağmelerle uzun uzun bir ıarkı 
ıöylediklerini işitiyordum. 

(Arkaaı T&I' 

Diploma~lara Hükmeden GizliKuvvetler 

Irak Ve İran Petrollerinde 
lngiliz Casuslarının Rolü 

( Baştarafı 1 inci gayfada ) 
olmak icap ediyor. 

Bu Kanadalının adı M. d'Arcy 
idi ve tesadüfün garip bir cilvesi 
olarak dünyanın baha biçilmez 
bir vesikasını ele geçirmiş bulu· 
nuyordu. Fakat M. d'Arcy 
bu vesikanın kıymeti hak· 
kında hiçbir fikir sahibi değildi 
ve belki, aile kağıtları arasına 
karıştırarak bu kıymetli vesikayı 
bir tarafa yerleştirecekti ki 
Eutelicens servis hadiseden ha· 
bcrdar oldu. M. d' Arcy meınle· 
keitne dönüyordu. Bütün yol uğ· 
raldarını lngiliz casus teşkila
tının memurları tuttular ve her 
ne bahasına olursa o'sun bu 
adamın elinden İran şahmın fer· 
manını koparmıya azmettiler. 

lskenderiyede, Kahirede kar
şısına birçok jş adamları çıktı. 
Bunların hepsinin de hususi mak· 
satlarla hareket eden kimseler 
olduklarını ilave etmiye elbette ki 
!üzum yoktur. Her defasında, 
Iran Şalımın mahut fermanına 
mukabil biribirinden daha cazip 
teklifler yapıyorlardı. Fakat Ka· 
na dalı M. d' Arcy vı:ıkit ve hali 
yerinde bir adamdı. Bu teklifle· 
rin hiçbirini dinlemedi. O, şev• 
ketli dostunun kendisine verdiği 
bir hediyeyi ticari bir işte kulla
nıp ondan istifade etmeyi aklın· 
dan geçirmiyordu. Fakat Kana
daya hareket etmek için gemiye 
bindiği zaman işin rengi değişti. 

Mahalle ve mevkii 
Bahçekapıda 4·nü 
Vakıfhanın 

" it 

" " ,, 
" 

Galatada Mehmet 
Alipaşa H. 

Sokağı 
birinci katında 

ikinci lrnt 
İç kısm nda 

Bu gemide, bir İngiliz protes· 
tan papazı vardı ki M. d' Arcy 
ile ahbaplıkları kısa bir zamanda 
çok ilerledi. M. d'Arcy koyu bir 
Protestandı. Papazın telkinlerine, 
din namına söylediği sözlere mu· 
kavemet edemedi. Papaz diyor ki: 

•· 'iz hıric:ti) an"'mız. Elbette ki, 
bu . ıfatln La din inin bütün dün· 
) n ) a ) ayılma mı ezcnnı dil i ter· 
siniz. Eğer elinizdeki imtiyaz fer· 
manını bize \erecek" olur:::ıanız, 
hunu vesile iltilıaz edecek olan 
yüzleuo mis} oner, Acem toprnk· 
larma ) ayılacak \ t• batıl hir <li· 
11in eısiri olan ınih onlarca insana 
hak ) olunu gö tcrehilccektir •. , 

Milyonların yola getiremediği 
M. d'Arcyi, mutaassıp bir papaz, 
en zayıf tarafından avlamıya mu· 
vaffak olmuştu ve bu papazı da, 
Kanadalı seyyahı Mısırda karşı· 
layan iş ndamları gibi Enteli· 
cens servisin bir memurundan 
baska bir şey değildi. 

lran Şahı Nasıreddinin lran top
rağında serbest bir surette petrol 
ar _nmasım temin edecek olan 
fermanı, bu suretle Londradaki 
Downing street kasalaıına girdi 
ve İngiliz - İran Petrol Şirketinin 
ilk esası da bu suretle atılmış 
oldu. 

Fakat Anglo-Persiyan Oil Com· 
pany şirketmin altın kitabının 
başında ismi bulunmak lazım ge
len bu papazın kim olduğu 
maalesef anlaşılam~mıştır. 

üriyeb !. ı ! .. .. ırı 

No. sı 

11 

36 
1-8 

34 
1-40 

Cinsi 
od.ı 

" 

Müdeti icarı 
933 mayıs ga· 
yesine kadar 

" pencersiz oda 
" Oda 

" " 
Yazıhane 

" " 

Y eııibahçede 
Arpaemini Cadde 36·38 Han ve kahvane,, ,, 
Beşiktaş Sinan Pş. Vapur iskelesinde .13-35 Arsa " ,, 
Yusufpaşa Topkapı t 15 Arsa ve baraka 934 ga-
Hacıbayram yesine kadar 
Kabalaş Ömeravni Dolınabahçe 209 Dükkan ,, ,, 
Kum kapı Kazganisadi Patrikane 15 Arsa ,, " 
Kabataş Ömeravni Tramvay C. si Hf3 Karakol mahalli 935 
Beşiktaş Sinanpaşa Vapur iskelesi 37 Baraka " ., 
Çarşıda Çohacıhanı Alt lrntında 41 Oda A • " ,, 

Balada mevkilcri!e cinsleri yazılı olan vakıf emlak hızalar.ndaki 
müddetlerle kiraya yerilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri 
teşrini&aninin beşinci cumartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 
Taliplerin yevmli saati mezkure kadar Evkaf Miidiriyetinde Akarat 
kalemin,. müracaatlara. 

verem 

.. 
Giiğiıı;lı•ri ıayıf ol:uılardaki ökstlrııklere büyiık ehemmi) ı•t 'er· 

uılılidir. KA l l{ .\N HAKK.l EKl~C~ telılikeuin önüne geçer. 

Diş Tabipleri Kong es·-
• 
ikinci Celsesi • 

nın 

Kongrenin tertip heyeti azası bir arada 
Diş tabfpJerinio ilk milli kon· de bu usule mliracaat etmemiz 

grclerinin ikinci celsesi dün yine IAzım geldiğini s8ylemiştir. Müte-
DarUlfUnun konferansı salonunda akıben Doktor Kadri Ra~it Paşa 
a.~ılmı!tır. Dnnkn c~lsede Profe- ile F eyzullab Rasih Bey de söz 
s~r Kazım Esat Bey mekt~plerd.e alarak bu mühim mevzu hakkında 
dış bakımı" mevzuu llzerme bır 
konferans vermiş, mekteplerde 
diş bakımına ehemmiyet verildiği 
takdirde bircok diş hastalıkları· 
nın önüne geçileğini, bu usulun 
bugUn bütün medeni memleket· 
Jerde tatbik olunduğunu, bizim 

mütalealarını bildirmişler ve celse 
çok hararetli olmuştur. BugUnkü 

üçüncü celsede Kadri Raşit Paşa 
ile birçok diş tabipleri ve dok-

torlar muhtelif meseleleri ortaya 
atacaklardır. 

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

Bu MARKAVI 

Boyacıya 
ıyı belle, 

gitme;_ 

BOLSTiNA 
ile kendin boya! 

Rengi solmuş, modası geçmiş, beğenmediğin 
YÜNLÜ, İPEKLi, PAMUKLU her şeyi 

A Kolay BOYAR 
Bir saatte BOYAR 1 

istediğin renkler BOYA R 
9 

iSMiNE, MARKASINA Dikkat et 
Türkiye'nin her köşesinde satılır 

. . . ~ ~ . 

• '!; '" • • ' .,, "" .. ' 

, •MÜJDE 
Muhterem Ankara halkının göstermiş olduğu fevkalide rağbet 
\le teveccühten cesaret alarak yaln z bir aya mahsus olmak iizere 

Ankara - Anafartalar caddesinde 28 No. da 

MO APAZA 1 
Salonunda küşat edilen sargimizi bu kere bir mUddet; 

muvakkate için temdit eyledigimizi arzederiz. 

EKSELSİOR 
• • .,~· ., ' ' .• .·r .. '". ... 4 .., ,. •~ • 

ŞEKERLERİNİZİ 

HACI BEKİR 
. 

KANDiL 

Ticarethanelerinden alınız. 

lstanbul 6 rnci icra Memur
luğundan: 

B ır 1 orı; tıı.11 dol l~ ı •ıı ılı<' ız '• ı a-
r , n ı;o r"l ıın i ınu k .ırror K lı Ö\ ıdo 
fühtırn '"' hl iııtle Hnıı. z ' z ıl • ı 'ki 
Bı· \" 11\ • 1.1011. ,. ıııeııeu<':ıt L r ka· 
ı;ıuJ.ı ıı. 1 cuz lı'r Mlot 1 ~ gw: ıı ın. -
titır.ı mal..iuası •i 11 \)'}:? t.ırilı ıı c ıı!fl 
:ıciif Pnı.:ır gılııı :s:ınt oııdaıı oıı il..ıvo 

l<:ııl:ır artırnıl\ surot ile satılae:ıgı ulan 
talip ol:ınlarırı )CYİm '" "atıti ııırd; fırda 
ınahalliııdP. haıır lıulunuı•.ık ıııeııııır.l 

ınflraca:ıtlı.rı lli.n olııur. 

Dr. A. KUTİEL 
Karakaı Bc'Srekç fm:u •aruınd.ı 3" 
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• 
ipekli Kumaşlarda Ucuzluk 

M~Jıterem müşteril erimiı ileri
de pişman o lmamak Ye ın~nfaa tlori 

iç n diğer bütüll antruit kö m ür· 
lerinin feYkinde olan h ali• Rua 
antruitl kullanana:ı:. Kalori 8100 

Ve Sağlamlık Rökoru Kırıldı! Her yerde satı l. r. 
30 milbürlıi çunl derununda 

1000 kilo. 
-Umum Türkl1• -.çentuı 

A. SARiDiS 
1PEK1 kum fları, Avrupa . 

kumBflarınd n dah gUzel, dah 
••61 m ve sgarf yUzda L L 1 
dah ucuzdur. 

Krep Döşinler 

125 Kuruş 
Krep Damarlar 

245 Kuruş 
Krep Birmanlar 

5 Kuruş 
.. ç k ma ı rda o 60 nz11 t 

ipekli kumaş 
markası gi; ~ellik 

Galata, Çinili Rıhtım Han 4 üocU 
kat No. 8 Tel. 4,1418 -Ç A B U K ve S 1 H H 1 

susuz, eabunsuz, fırçasıı 

TIRAŞ <ılmak 

ister misiniz. 

RAZViTE 
kremini kullanınıı. 

MiKROP ola n fLrçal:ırdan, ) CzO· 
ııll7.!l n cildini lııı ruı t ır.rn pola!lı 

krem Vl' sabunlardan l urtulursu· 
nı·z. Koç.Ok ., e htiyıık tüpler 
• ardır. Her yerile satılır. Deposu: 
Ye, lldirek, "'nacıyan Haııı No. 10 

'l'el. 20131 

~VA \;.-.-· 

GUrcU zade hyaa tlcarethaneal 
Bilumum uıoktC'p kilc'lpları, hikal e
ler, rnm:rnlnr lstan lml fiatine satılı r • 

• / .. ~ • ,,. 6 ı.-~ ~; -· ~i; .. . . "':·t~ :: ..... :-.::-·.. · ........ \ : ~ . ;, . ..·> ... • t . ' . . 

ÔZ TÜRK SAN'A T ESERi 

PiRiN~UNU FABRiKASI 
Müstahzar atı beynelmilel sergilerde daima fevkalade mükafat 
ve altın madalyalarla takdir edilmiştir. 
PIRINCUNU (Öz b•llnde) Memleketlmlzln medarı iftiharı ço. 
Mercimek unu " cuk hastahkları mUteha••••larmm 
Bezelye .. ., (BEBELERE) • ( haata ve zayıflar~) 
Patate• ,. " ( mutlak• ) diye tavsiye ettlklerl 
Yulaf ., .. yalnız 

Sair hububat unlarile baharat (ÇAPAMARKA) fabrikuı mü~tahuratıdar 
17 sene devam eden fabrikacılık haya t n . (' roiği tecrübe ve tekaıııUI neticesi aon 
aistem makineler ve fenni usullerle Vln ••• de gelen (ÇAPA M A R K A) fabrikası 
mDıtahzarab ecnebi muadillerile rekabet sahasında nihayet muzaffer olmuş Vd 

•:ıiz yurdumuzun piyasalarına battan baıa kaplamıştır. 
Y anularıDızıo; bUtUn aileniıin sıhhati her turlu teminata veron yegine 

fabrikası müstahzaratını kullanmağa bağlıdıı 

HER YERDE BULURSUNUZ 
Merkezi: Bepktq'ta Kızılcali ÇAPAMARKA Fabrikası. Telefon: 40337 

Zafıyeti umumiye, ittihuıalık Ye ku•vehlalik balltıod~ biiyilk 
faied n tesiri görülen: 

FOSFATLI 

A KM LT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

Sipahi Ocağından: 
Yükıek konkur atlarının da iştira· 

kile Hanım, aivil beyler ve zabitan 
tarafından 4 Ye 11 ikinci tetrin 932 
cum:ı günleri saat 14,5 da Ocek mey· 
dananda atlı mü1abakalar yapılacaktır 

Biletler: Huauai mevki 100, birinci 
mevki 2..5, ikinci mevki 10 kuruştur . • 

&on Poela Malbaa•ı 
-=-=r- = 

Sahibi : Alı Ekrem 
Ncf'İyat MQd!iril: Halil Lutfi 

ş ur Tavukç 
TAYF R USTA 
Diyor ki: 
Muhterem beylerim, tatilde gezdiniz doa 

lqtınız amma nihayet yine dükknıma gelecek· 
siniz. Tavuklarım da tatilde beslendi, semizledi. 

ı \) Size Bundan: Kızartma 

Çorba ~ Dolma 
SögUş ~ PılAki, Paça ba11rhyorum, 

~~~~ Köf ta dtıkklnı geııiılettim. lıtan-
buldan yeni takımlar ge•irttim. Bir defa ziyaret ediniz. 
Tatlı dilli gilJer yüalO Şiıman TAYFUR USTANIN yemeklerinden 

yiyiniz. Tuzu biberile yolluk tavuk •Öğ'ÜfDnil unutmayınız 
Dükklnım Millet Mec llalne, otellere, ticarethanelere, kır•athanlere, bankalua 

7•kındır. Ankara: Sanayi caddeai No. 8 

TESVIKI 
ımla s· k. 

SANAYi ~ 

ikiş 

Maarif Cemiyeti Menfaatine 

BOYOK EŞYA PiYANGOSU 
İkramiye miktarı: 9000 lira 

12 İkinci T •trin 932 • Biletin fiah bir liradır. 

Bugün snt 

T 
Lokanta ve Birahanesi açılıyor 
Beyoğlu, Kabristan ıokak Sabık mildftr: J. NOVOTNY 
idaresmde. Her aktam Muhteşem Konser - Her Cuma ve 

Pazar Matine. Halihazar nazara itibare aluıarak 
lııa fiatler tensil edilmiftir. 


