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ıadaki FD'satP.
Başladılar 
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•ilet ....... Mecl•I 1411.,. 
~ ........... .., 

,..Jnde bir lasım mem1D'lann hl.. 
ıe ıenetlerW lurlFar llra1a Aba 
.... tar. ~ ... t1er1a bu. •ki fiatl J.•Jmil ..... Ye ... 
lanD obik flatle elden ~ 
maaaa da hiçbir MMp 1oktar. 
Çbkl ber DMlll111 ...uk oWaia 
~ aeaediai. Devlet Bankı•• 

..... ....it....,. 

..u .... d • ....._ __ -.. 
aıaa ..Wp11r " bu if kola)'hlda 
ppabuktaclır. • 

Falcat iMi '- et aWwea 
tefeci, ltm kanllk 1ôllarclan yl
rlyerek mem.ım endfte:r• da. 
ftlrn.ekte, bu auretle m6him bir 
menfaat tfflia etmektedir. Şuna 
da dyliyell• ki hine aenetleria
de • Bqkı•• ciro edileaaes ,. 
tlbl Arila bir byit oldulu balda 
ba adamm b• ite Dam! ellr'et 
ettliJ ... ,..... kartalanllUfbr. u .. 
aele etramcla din tahlcikat Jfra 
parkea DeYlet Bank• lataabul 
....... ...... &.it a.t- • 
llabat aldlk. Salt Bey bin ....... 

~· ..,_ Sen...- arkama ,.. 
larak yapılan drolana hiçbir 
hllkml yoktitr· S.aetlerlnl clto 
etmek latl,..ı.t bizden fent 
beyanaamel.ı almak Y9 iMi be
yamıamelerl ciro edilenle berabef 
dold.......ıt aecbarlyetiaclecllrler. 
Senetler .aa• muharrer oldflia 

( Deft181 8 lacl ...,ıac1a ) 

DiplomatlarMiükmeden GizliKuvvetler 

fdanbulun Esr~rengiz Bir 
Siması: PapazHavkL 1s 

- 6 - Yazan: R. Boacard 
ı.sm..m 1akıa prlda birçok Jarda. Gllrllltlyl ipten lef..ı 

cbli vuifeU memarlan •uclar. •emurlarmua klfftiSi •h• ı.. 
.._ ,.._hl, ba madakacla, lalliıf, bomba11 ldmlella ,........, 
,,... ....... bria ..... .. t .. kql ..tPlll.ek llt•aal• , .. 
9ef Çelmaeli ,.._ " ........... fam.n ,akalamak ml'mldm ola-. 
~ ılatellcw aeıN ..,... .m~ Soar.a •ale ... fd.. JIA. 
lliath &u em.._ eTleft#eiı. mu- ~ ........... 111.W. Mr 
nifak olmllftur. ı;t..bialaia lirali .....ı t.tllH6 .. :G•lltld• ..._ 
j,llttln •lttefik ordUlar tarafın- ~ .... ..._..,. :..,-~ 
claa t•Phnii- olma_. ra~ıl)eSI, 11111 ......_.. Mıfante 
buradül Fr~ •oamatuwa d~aıı ~- Ba ..
bitin ..-ı...ıw\ __. • ..,. Tlrk ~ taa116k ....... 
tarauat •• takip edillrdl.- BU W,.tte alclaja lçlil, lfwaa, F....-.: 
tarauat •• taklptaa 88' ı--.ı ........ h lataW hlkam .. 
Fl'llDle rf ~.,, aa ~ tialli .,.... açablfeCelr m.ihi1ette 
Ame, •• de Fr-~ leli. Bereket Yenla, Eat.Uceaa _. 
komlierl D..._. lbwWaWW.. vis bu .-,.c1aa latlfacle •ek 
ı..ur. • .... - ...... a,a,ı. .. ,... 

Bir .... yine ..... --- .. .... 
Frum iefarethadeD mllalm bir 
d_,a b,&olm11fla. Da ew.km 
sefarettea naml &fll'ilclıjl bir tir
li teablt ......,.... 

Niia1et. domyaua .... JD-
lran ..,.,_ ...... .... 
..... c1a ~ .., .... .... 
tahldldn. bilf)- ft ... ,... .. . 

........ ki bir ..... Be1otl• 
cadd.ıade bir bAcllH oı-.. bU. 
kaç Rum bir bomba patlatmı .. 
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Halkın Sesi) 

Milli Şerefi Temin 
Edenler 

Gfıre.şçllerl miz miIU ıeref hcea· 
lııoa bize çok kıymetli bir hediye 
' :nor, atletlerimizin mağlQ· 
lıJyetlerine mukabil gUreşçllerl· 

mlı bütan balkan gUretçil erini 
yenerek balkan ıampiyonlu~uou 
kazandılar. Bu zafer karıısında 

balkın his ve fikirlerini nakle· 
diyoruz: 

tlısan B. (Topane Boğazkesen) 
- Ben ıporda futboldea l>aıka

•r Hmem. Fakat dofruıunu ı8yle· 
mek IA11mıellrae petÇilerimlzla 
bHndJfl :safer beni çok aulndlrdL 
Atletl•rlmb bando ibret almahdır. .. 

Azi7. B. (Bukuk FakOJtesl taleb~ 
llnden) 

- Azld mbunda taıılacalr bir ıe1 
pk ki.. Gfll'eıçllerlmb fJI çalıtıyor 
" d&lma kuanıyorlar. Futbolctılu 
le atletlerlmls protramallılc içinde 
fGıG1orlar.. Arbk keadJmize aeleUm. 

• Haydar B. · (Adlfye memurlarından) 
- Spordan hiç aalamam. ö~ 

l'lmde benlı blr mlaa.baka bile 
Hytetmedim. Fakat pehlivanlarımı.ııa 
pllbi1oü hoıuma ıittl. Çalıpnca 
herıe1 olur birader. .. 

Cemal Ef. (Unkapanı 112) 
- Durup dinlenmeden çaUııraak 

4aha neler kalanmz birader. Ben de 
•porcuyum. Fakat bizim atlet bey
lerin balkan müaabakalarında mağ
IGp oluıundan ıoara ıporculuta 
ukalno tövbe edecektim. 

lliiliel in B. ~ Kaaımpaf& lakcle 
•ddeei) 

Birader, oir çiçekle bahar 
elma:ı. PehHvanllırımız kazandı, fa
•at futboJcller boyuna mathlp olu
,.,., uuadık artılr. 

Bir Esrarkeş 
Elinde Sigara, Cebinde 
Esrar Paketile Yakalandı 

Beyazıtta oturan sabıkah Ce
mal bir kahvede esrarla ılgara 
l~erken yakalanmıştır. Cemalin 
cebinde 25 dirhem uru bulun
DIU§tur. 

Gizli SilAh Bulundu 
Kuatomrük Polia merkezi 

memurları evYelai gece o ci•arda 
•ilih taharriyata yapmıflar, buı 
kimselerde bıçak, kama Ye ta
banca gibi silAhlar buJmuşlar, 
bunları Adliyeye teslim etmifler
dir. 

Boyacı Dükk~mnda Gülünç 
Bir Hidise •• 

Şehrimizde Sinema Romanlanndan 
Ders Alan Kurnazlann Sayısı Az Deği) 

EneW gtln o~ Abıkala bir boyacı dtıkkinında 
komik bir bınızlık oyunu oynamıılar, fakat yakayı 
çabuk ele vermiflerdir. Bu oyU11u ıahneye koyanlar 
Recep, Hidayet Ye Zeki ilminde tıç 11bıkalıdır. 
Bakllll% oyun nasıl oynanmııbr: 

Recep, Hidayet Ye Zeki Sarraçhanebqında 
Lfttfl Efendi isminde birinin boyacı dllkkinına 
girerek elbiaelerini boyatmak istediklerini, fakat 
bunun için evveli boyaların çeşitlerini öğrenmek 
arzusunda olduklarmı ılSylemf~f erdir. Boyacı Lütfi 
Efendl bu yağlı mtışterileri kaçırmamak için dil 
d6kmeye Ye boya çeşitlerini g6stermiye baılamışbr. 
Fakat Liitfi Efendi bu hararetli izahata Yerirken 
Uç ahbap çavuştan Recep isimlisi etrafı kollamıı 

" boyanmak illere pUrilen Od tue klrkll m... 
toyu koluna takarak dftkktnclaa fi•ulcacık MYUfmUf"' 
tur. Dlkklnda kalan diğer l&bıkaWar da boyata
caldan elbiseleri ıetirmek babanulle dl1klrlndan 
a711lmıflardır. 

Fakat boyacı Lutfi Ef. tam it• bqlıyacap .a
rada iki tane mantonun yerinde yeller .. tijiai ı~ 
rb<e aklı baflll& ıelmit Ye derhal aokağa fırlaımt
br. Sokakta biraz ilerillyen Lütfi El. Recep iımlndeld 
aabıblıyı bir ki5feyi d6nerken görmtıı Ye arkuındaa 
yetiprek kurnaz bır11zı yakalamıı ve poliae tealim 
etmiştir. Biraz ıonra diğer sabıkalılar da yakalaa
mışlar ve bcplİ mahkemeye verilmiflerdir. 

Gümrük Hırsızlığı 
Sandıkları Boşaltanlar 
Mahkemeye Verildiler 

Uzun Mehmet 
İstanbulda Da 
Kut/ulanacak 

Yerli Çay 
Samsun Çin Çaylarına 

Rekabet Ediyor 

Evvelce ıümrilin dört numa
ralı ambannda eararengiı. eller 
tarAfından bazı sandıklann boıal
tıldığını ve yerlerine bot tiıeler 
kondupnu yazmııbk. Bu mnhim 
hldiH hakkındaki tahkikat ik-
mal edilmiftir. Hidiıe ile allka· 
ları tahmin edildiğinden dolayı 
iıten el çektirilen muayene me
murlarından HUscyin Avni, Şakir, 
lbrabim Ef. lerin bir fftn• suçları 

Zonguldak Ticant Odası 
Zonguldakta ilk kömllr damarını 

ketfeden Uzun Mdameclin kqfi
nin ı 03 tlndl yıldiahıilnl kut
lulam ıya karar verdiği uman 
İıtanbul Ticaret Odaaından da 
bu hldiıeye yabaneı kalmamuanı 

rica etmişti. Oda, bu iıi, Sanayi 
MUdiirll Refik Beye havale et
mittir. Refik B. 8 tqriniıani ıalı 

Üç Mnedenberi Tokat, Sam
sun haYalmndelri ziraat odalan 
tarafından yerli çay tecrilbeleri 
yapılmaktadır. Bu tecrUbeler mu
vaffakıyetli neticeler vermİf Ye 
piyaaaya yuli çayı g&nderilmiftir 
Yaptığımız tahkikata göre yerli 
çaylar koku, renk, itibarile 
hariçten gelen çaylar gibidir. Bu 
çaylarm okkası 140-150 kUl'Uf 
arasında satılmaktadır. Kullanıl
dığı takdirde Çin çayını arat
mamaktadır. 

,. 

Günün Tarihi 
----ıZJ 

Yıldız Sarayı o 
Belediye Tekrar 

Kiralayacak cü 
lılaliye Vek&lell Yıldız aarayıal 

Haelik a:ı bir kira ile BeJediyeyt tn 
YWadttL Mukavele aaiiddeti bittfJf du
~ Vekllet Beledlye1e 1eni kir• f 
laaa ıartJaruu blldirmiftir. Beledtyt t\f 

... prtlan kabul edene ,..ı mail• h 
nl•aaa• tu:ılm edilecektir. Mali' d U 
1e..ı. yapbtı teklfflercle aaray,,. er 
Beladlye tuafıadaa tamiri de vardı.Jt 
Belediye Maliyenln ıeraithal f.tkJlıı \'ar 
etmektedir. 

Yerli Mallar Sergisi kap 
S.meunda ildacl yerli mallar aef'I ltıri 

slü birinci kanunun oa llriaindl 
açılacakbr. Ser~de mUD •amullf Jt • 
Mika tanıblacakbr. ı. eı 

11rk 

Staj Tahsisatı istediler ~e 
S. sene Hulnılr Fakülte1indeır d " .. 

muan olup Adliyede abtj •Brcnler • 
den tlmdiye kadar ancak on yedi 
efadiye ıtaj tahaiıah •eriJmif, dl- dı 
ferleri•• henü• nrilmemlp. Gene' lta1 
lu Adliye Vek11etiae muracaıt liu 
•d•ek tabılıat nrllmHfal iltemir cl.,
lerdlr. 

F abrikaf ara Soruluyor 
fkbıat Vekaleti aanayl hayatımı• 

için bir anket yapmaktadır. Bu all' 
ket için ıınai mOcHeselerc bir fi 
cet.eti gönderilmlıttr. Bu cedveldt 
Hrmoye, ltçi miktarı, kulJanal .. 
iptidai maddelerin dahilden mi yok
aa hariçten mi tedarik edildi~ 
•aamele ve kazanç nrgileri miktar• •~ı 
ıorulmaktadır. 

Bir Adam ansızın Oldu 
Beyazıt tramvay makuında Mua

tafa Efendi hanında nturan m üt ekait 
ErkAnı Harbiye Miralayı Mehmet 
Sıtkı Bey dün anıaı.an nfat ıtıni,tif• 
MHtafa Bey variaaiı nfat ettlfİ 
l~n odaaının mühtırlenmeıi huıu,uıa
da polia müddeiumu milito nıürauat 
etmfıtir. 

görülmcmiıtir. 
Komiıyonculardan lıya j. Ma

l&tatom, AJber Handelli, Hulfisi 
Bey ve Ef. ler hldiıede alaka
dar olduklarından lhtısas Mah
kemesine seYkedilmiflerdir. 

gUnU saat _şekiz bufukta bu K ... V C f b B V · 
bayram mDnasebetile radyoda agıt e am a rıkaları Açılacak orcunu ermemı' 

Belçikah bir grup Tilrkiyede Feyyaz Bey iaminde bir aatln id.-
bir konfcrana verecektir. Dftn bir klğıt fabrika11 açmak için reainde Komik Cndet Bey liyal,. 
Refik Beyi gardOk, dedi ki : tetkikata bqladığı gibi bir Mu- lcumpanyasınm timdiye kadar Dar• 

_ "Uıun Mehmedin keşfi seri zengini de bir cam fabrikası IAceze ve Belediyeye ait ver~Herl 
açmak için etüt yApmaktadır. vermemek için damgasu pul aatma1' 

mlihimdir. Havı.ai fahmiyede ae- itiyat haline ~etirdiğf l>clediyeef 

Kontenian Meselesi nede bir buçuk milyoD toD kö- Sanayı· Bankası teepit edilmiıtir. Bu kumpım1• 'di 
'.J mllr istihsal edilmelttedir. Bu borçlarım öd~yinclye kadar oyu• 

Jktısat Vekaletine Yeni kömür madenlerimiz uarlarca bu oynatamıyacaktır. 
miktardan fazla kömür verecek Alacaklılan Kongordatoya B • ~ k 

Teklifler Yapılıyor t · E ·ı ır aça Çl zenginliktedir. Bu miktarın nısfı tiraz tti er latanbul Ticaret ve Sanayi hb 
Odaaandaki Kontejan Komisyo- memlekette aarfediliyor. Diğer Tasfiye halinde bulunan Ti- Mahkemede l\cl 
nu ifi bitirmit raporunu Oda ida- nısfı da Romanya. Yunanistaa, caret ve Sanayi BankaSJnın icraya ltt 
re heyetine vermiftir. idare he- Suriye, İtalya, batta Orona ihraç mftracaat ederek y6zde otuz para Tevkif Edildi iti 
yeti raporu tetkik ettikten sonra edilmektedir. Ocakların tekimlll6 vermek ıuretile kongordato talep lbu 

S 
fktısat Vekiletine gönderecek- için Ereğlide bir liman İllfası ve ettiğini evve1ce yazmıştık. Ban- Şehreınininde oturan Salt oti' l~ 

QVUŞU r ken tir. Raporda (950) gümrik tarife inşa edilmekte olan lrmak-Filyos .kadan alacaklı olanlar kongor- Haaan aiıara kiğıdı kaçakçılığı y•-
maddeai mftnakqa edilmiş ve z Jd datooun muhtelif sebeplerden parken cDrmümeıhut halinde yakr' tl!I 

vakalandı aanayİİn himayesi İçin es.Slı tek- fİmendifer hattının OOfU aktan lanmış ve mevcuden fhbaH mnhk.-
,1 4 • ·1 k E w 1· k d l d' dolayı kendilerini mutazarrır cde-lifler yapılmıştır. geçm ere reg ıye a ar em t- mHine Yerilmi4tl. DOn rnahkemed• 

Galatada kalafat yerinde o- ----- di lazımdır. Çünkü fena havalar- ceğini ileri sUrmüfler ve kongor• ilk duru~madan ıonra mahkeme H.-
turan kalafatçı Kadir, Kasımpa~ GUmrUkte Yeni Tayinler da Zonguldak limanı k6mlir datoya itiraz etmişlerdir. Hn•n mevkufen mubakemeaine k•-
tada Bahriye caddemnde kahveci Hukuk Faklllleai mezunların- tabmilinf! müsait değildir. Bu rar vermittir• Haaan jandarmalat• 
Ali efendinin bahçesinde serili dan Ihsan, Şerafeddin ve Tı- acbcple kömür almı,ya gelecek TOIUn Kaçakçıhgı tealim edilerek tevldfbaaeye rönd' 

caret mektebi mezunlarından Evvelki gün Adliyedeki (8) numa- rilmittir. Dün mahkemede (7) tütOI 
yorsan, J••bk ve çarpf gibi ba- Osman Nwi Beyler imtihanla olan vapurlara herhalde tahmillt ralı İhlasa• mahkemeainde (10) dua- \açakçıhğı dansına da balcılmııtıt 
Zt efY8JI çalarak NYUfUrken yaka- GümrDk l.tatiatik Miicliriyeti imir yapabilmek iç.iu Ereğlide mahfuz ya bakılm•ıt.r. Bunların hep•i de Bunlann hepai ba9ka ,.enlere tat• 
lanmlfln'. muaYinlikleriae tayin edilmiflerclir. bir limana ihtiyaç. var dır.,. tütün kaçakçılıtına dairdir. edilmiıtir. 
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- Şu bizi• karı ne tubafb r 

H•aau Bey. 
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- Her feyi11 en ıftç bu· una- 1 - Geçch fiin de bilmem ı - l.taabulu aftftat eltim 
nıaı İ•ter.. ne levaotasındaa bir damla iıtcdi. cak bir yerde bulabildinı. 

an-

".__w 

HHan B. - o..e.. astsl•• 'f ~ 
koe suyunu• da•lu• riW • 
azalmıt-
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DiinlJaya 
Ne 
Oluyor? 

rg 

...... --------------·---Bu hafta Amerikada yeni 
tihn\ıur reisi intihap ediliyor. 

liu defaki intihap, Amerikanın 
Q lıtd bir buhran içinde bulun· 

iku zamana tesadiif ettiği için, 
tl alade ehemmiyeti haizdir. 

Arnerikada son iki senede 
ubran, misli görülmemiş bir 
t!rcceyc varmışbr. 

Arnerikada 14 milyon işsiz 
•rdır. 

Amerika bankalarının çoğu 
'Pılarını kapam•ıbr. 

. Amerika fabrikaları makine· 
•rı · d nı urdurmuıtur. 

. intihap mlioaıebetile CUmhur 
eııliğini elde etmek istiyen 

, •lana da memleketin bayat 
~ lllenıab meselesini tetkil eden 
tL.ı'lerle metgul olması tabiidir, 
-ıu •i? 

lia11r, Amerika intibababn-
• en mllbim mesele içki meıe

leıllRllii.1ir. Buglnkll Ctımhur Reisi 
....... ",,,_•er, içki yasağına taraftar oı.. 

İçin intibabab kaybetmeğe 
_.'lllr-r.~dur. Muhalif taraf taraftar 

•ıı aayesinde intihabatı ka· 
llacakbr. · 
,~ 8-nki Amerikada baıka dert 

llaUf gibi, sokaklarda kadın· 
)it erkekler içki lehinde nüma· 

Yapmakla meşguldUr. 

* İııg;liz gazetelerinin son nüa-
rJ ~ ıqda birinci sayfayı işgal 

'fit. en mllhinı mesele nedir 
· lllİaiaiz? Briç oyununun ka: 
-~:~iııde yapılan değitiklikler. 
, i••qler biriç oyununu çok se· 
~r. Klllpler birleterek, hileye 

t• ~ olmak tbere, oyunun bazı 
~lerini değiştirmiıler. 

k._, IQ,iliz ıuetelerini sçaraanıı: 
~· sayfada, sayfa boyu ser
'~la töyle bir havadiı gö-

'"""tlz: 
..;..~irlç ogunuııun kaid•le· 
d~l h•11cun verici bir 
.... filclilc. 
~ l.lliliz lira11nın dn,Oşil, sıllh· 
~dt tıbdidi, Louclra sokakla· 
~ lfliderin nGmayİfl lngiliz· 
~bu derece alakadar etmiyor. 
'4i •eaelesi birinci safı itıal 

Jor. 

)t li111urlenge !edilen bir hiki-
YarcLr: 

~itaurİenk yeni ifıal ettiği 
~erdea birinde ajır bir vergi 
~- •laaif bu verainin halk 0-
~Q de Japtaiı tesiri anlamak 
-.lltl llle11ı11rıar tayin etmif, me
~•r halk arasında dolqmıflar, 

"' raporlarını vermifler. 
ttıL - Herkeı iti ıücU ile met

l· 11'11urlenk -ö , 
~t& yle ise demi,, veraiyi 

lalı. 

1-r tt~~. atın yine ayni memur
~" ~ bu yeni karara karfı V._. •~yetini tetkik etmiıler. 
~ •1111 raporu vermiıler. Ti
)llJ)ıl~ekrar vergilere zam 
._ B.ı emretmiı. 
~ h ... u~efa teftite çakan memur-
""'• ~ ~•ndilerini ifrete, ku· 
~e,•e ~leaceye verdiğini gör· 
'"''ı-· 1 Tıaıarlenae ~rdlllderini _,, .... ...... şa • 
dt~lc . •eli ıc,n haddi bulduk, 

tir, cevabını nrmiş. 

-t?:'.(i * :'~.:rp medeniyeti de ümitais 
"'• clan.t:n •i~eı_ıceye ve içkiye 

Y'" deramız. 

~ &:rut İşi 
\lhtelit Encümende 

' 

A ~etkik Edilecek 
:llbi,il~ ara, 7 ( Huauıi ) - Barut 
't~ik •rıda •nkubulan meseleyie 
~i(A~laıek. üze c: Adliye ve 

~~teıcldc'fsasıye encümenlerinden 
~ta s ' Muhtelit Encilmen 

Obuada içtima edecektir. 

r 
1 Son Postanın Resimli Makalesi a lmlcanlar Ve il 

insanlar üzerinde bulundukları kürenin dar bir aahaaına aıl11ımıı yatıyorlar. Ta1yarelerile hnaaında, cleDi:ı 
altı l'emilerlle au alt.ada, wemi ye trenleril• kara llıtllnde dolatarak arıı dolaımıya çahpyor. Fakat denl:ı_1erin 
derinliklerine inemiyor, havanın yukarılarına çıkamıyor. Etrafımızı kaplı7an ha•• okyanoeundan heaüa '8tıfade 
edilemiyor. Denizin derinlikleri bakir duru7or. faqn yalnıı kabutun uth•nda YAflJOr. Biı bu sathın üst kabutunu 
blle henilı açamadık, hanları ·Ye su altlannı deJil, toprakların ilıtlinl blle llyikile iıtiımar edemiyoruı. Ba 
manzara bi:ıi hayh dCltilnceye anketse prektlr. 

• 
. SON .\ TELGRAF HABERLER/ 

• 
intihabat Neticelendi 

-
Almanyada Hitlerciler 35 Meb'usluk 

Kaybetti, Komünistler Kazandı 
-

BerJin, 1 ( Hususi ) - Meb 'us intihabatı bUtün 
Almanyada hitam buldu ve 582 meb'us intihap 

edildi. Meb'uslarm fırkalara göre taksimi ıöylf'dir: 
Hitlerciler 1~5, Sosyal demokratlar 121, Komünist
ler 100, Merkez farkua 70, Ba~era haJkçıları 18, 
Millt Almanlar 52, Alman halkçıları 1 1. Geçen 

intibabatta iıe Hitlerciler 230, Soayal demokratlar 

133, Komüoiltler 89. Merkez fırkası 75, Bavyera 
balkçaları 22, Milli A imanlar 40, Alman halkçıları 
7 meb'us çıkarmıılardı Geçen sefer intihabata 37 
mi!yoo kifi ittirak ettiği halde bu sefer rey veren• 
lerin adedi 35 milyonu ieçmemiftir. 

~ - . -. - . -~~-----~-----

Gazi Hz. ile Iran Hükümdarı 
Ne Zaman Görüşecekler? 

-- ---- __________ , 
Ankara, 7 ( Huıuıl ) - Gaıi Hz. ile lran Şahı Hs. Cuaıarteai ,nıınne kadar bllk6metimizin misa· 

Pehleti Hz. arasında bir mOllkat vukua .. leceti firi olarak Perapalu otelinde kalacak ve Cumartesi 
hakkında çıkan haberler teyit edilmektedir. pnO Halep, Bağdat yolile memleketine dinecektir. 
Ancak bu mDlikatın ne zaman ve nerede Fünagi Hazretleri vukubulan beyanabada ez. 
wuku bulacajına dair henliz kat't malümıt IHYCUt cOmle deaılftir ki: " lran Şaha Pehle•İ Hazretleri 
det ildir. Müllkatm hudut ıehirlerlmiıden birinde ile Gazi Hazretlerinin ne zaman •• nerede 
vukuu timdilik galip bir ihtimal dahilinde srlrtH· 16rll1ecelderi benOz taayyün ctmemiftir. Şah Hz. 
mektedir. ltedenberi Gazi Hı. ile sıörllımeyi çok arzu 

FUrugi Han Hz. Ne Diyor? etmektedirler. liu mtUlkatın ne suretle •ukubg. 
Diln lstanbula g~len lran Huiciye Nazırı FOruıi lacaiı billbare taayylln edecektir . ., 

Gayrimübadiller 
Ankara, 7 (Hususi) - Gayri· 

mDbadillero dağıtılacak ulan 
(150) bin İngiliz lirasının tevzii 
hakkmdaki talimatname tasvip 
edilmiıtir. Yakında tevıiata ba1-
lanacakbr. 

Dil Cemiyetinde 
Aukara, 7 ( Hususi ) - Dil 

Cemiyeti lugat ve ıstılahların 
derlenmesi için sıkı bir seferber
lik teklinde çalışacaktır. 

-
B ursa 
... '>ogguncuları 

1 
Ba.zı ganteler Bursa soygun· 

culuğu faillerinin 1staubulda y_. 
kalandıldaranı ve Buruya g3nde-
rildiklerini yazllllflardır. Bu haber 
dojru dejildir. Bur~y.a buradan 
ki,nıe ,&ıderilmemıttir. Yalnız 

zabıta, keadiaioe bildirilen şekillere 
gire bazı sabakahları isticvap 
etmiftir. 

---- - ---
Başvekil Paşa 
Ankara, 7 (Hususi)- Bqvekil 

l.met Pap iyileşmittir. Ôntimllz· 
deki hafta zarfında Meclwte 
memleket iflerine dair uzun be· 
yanatta bulanacaktır. 

Bir Gazeteciyi Soydular 
Vakit sıazetesi İdare MftdlirD 

Ulvi Beyin evine evvelki ıece 
h.raız ıirmİf, Ulvi Beyin elbise
leri ile ufak tefek ev 91yaaım 
çalmııtar. Htrs1ı aranmaktadır. 

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

/STER iNANMA! İSTER 
• 

iNAN, 
Gazet•lerin Yrrdiği bir hab.ere ırör~. bu sene 

l.tanbulda stok olarak külliyetli miktarda odun ve 
kömür vard r. Kıı büt ün ,icldetile " :tı ay dev •m etu, 
me•cut odun VP. kömür İstanbul !htiyacatına k lfavet 
edecektir. Bir taraftan da depolara mltemadiyen 
odun ve kömiir geJmektedir. 

Bu haberi okuyunca rahatlandrnıı. degil mi ? 

Fakat acele etmeyin. 811 haberin altında .diter 
bir b&ber: 

Soğuklar batlayınca ve havalar bozulunca mı· 
halle aralarındaki idi ilr cüler derhal fiatlerl oklca 
batına kırk 'para arl ıtlıardır. 

Artak bu ıeı.de muhtekirlerin b.lediyeden 
kotktujuna ; 

/STER /NAN, JST'ER IWA N f Al 

Bir Jvf ektupfan 
Birkaç 
Salır 

s 

A. E. 

Spor itleri, asri tclikkisiJe 
bizim memleketin de çalışma 
proğramı arasında ler tutuyor. 
Maksadım galibiyet alkışı kopar
mak veya mağlübiyet teessürll 
göstermek değildir. Sadece bir 
kariimizden gelen uzun bir fer
yatnameden birkaç satır nakle
deceğim. Buyurunuz: 

"Cuma gilnü Taksim sahası o
da soğuk bir şimal rüzglrına 
karıı durarak milli takımımızdan. 
uzun bir zamandanberi hasretle 
zafer bekliyen binler~e Türk va· 
tandatı yine ayni sukutuhayale 
uğradı ve yine majl6biyet ıııııile 
datalcL. 

Yolda, tramvayda ve evlerde 
yine bir ıllril tenkitler, ithamlar 
ve matlabiyet sebepleri ile can
ııkınb11 içinde kalan rahumaa 
bir tetelli çarai balmıya ça...,_ 
yor ; tatmin edilmiyen anulan
mızm tahakkukunu mDıtakbel 
milU maçlara bırakıyoruz:. Her 
vakit olduğu gibi bu sefer de 
ya münferit aurette birkaç oyun· 
cuyu, yahut takımın tetkil tarzını 
veyahut ta son haftayımda hake
min tarafgirliğini tenkit ettik 
ve bu maçın tafsilibnı da adeta 
ezberlenmİ.f bir formOI halinde 
gazete sOtunlanna geçirdik. 

" Maç mutat mera~iuı i1~ 
başlamış: rüzgara karşı clurmu~uz : 
ilk gol filin dakikada } aptlmı ~: 
hakem ya iyi görmediğinden \e

yahut kasti olarak bize hir penaltı 
'ermiş; muhacimlerimiziıı ~üıleri 
kalelerin üst dirPğini &şmış .. .1 la . ., 

Ataiı yukarı blltln spor mu
harrirlerimiz, Muzaffer ve kliçlik 
Necdet mllıtesna, bitin takımm 
çok gllzel oynıdıtıaa ve en İsa· 
betli ve kuvvetli bir tekilde ter· 
tip edilmif oldujuna kanidirler. 

Son Podamn spor ılltununcla 
iH lzmlrWerln ezeli feryatlarını 
duyuyor; Vehap ve}a Zeki lhtilA
fJ mı?,. Kaydiai de ılhrap vena 
bir hayretle okuyoruz. Her milli 
takım 1apalafmcla hep ayni kallp 
zihaiyetlerinia ft ... , ayni ferdt 
dOflncelerlo menfaatlerin lallrim 
oldujwau teıell blltlla Taırk 
gençliii ve efkln umumiyui 
artık bu komecl1ayı 1eyretmek· 
ten usanç ıetirmiftir. Niçin daima 
matltap olduk, niçin mailip olu
yoruz. ve ne vakte bclar laep 
matl6p olacaju ? Dlthllecek. 
balleclllecek nokta buclar ; yoba 
fU YOJ& fU kllbla İDlıİaan 
detildirl .. 

Bu waiml dlıllıceli kuüa 
mektultu baracla Wtmedi. Fakat 
ezeU acıyı bir defa clalaa doymak 
için ltu kadarı yetmez mi? 

Vergi TahSildarlannın 
Kalkmasına lmkin Yok 

(Bqtarafe 1 inei •aJfada ) 
bedef aldıiı için koca latao
bulcla bu IUl'etle ta1UTUf edi
lecek taWI parası eenede 15 bin 
lirayı geçmez. 

Bu Mbah bizim teraas etti
;imiz aalibiyettar maliyeciler bu 
llyibayi pek vazıh bulmuyorlar. 
Hasan F ebmi 8. bu llyiha ile 
1alnız tabaildarlana blcLnlmuıoı 
mı istiyor, yoksa talml fUbeleri d• 

buna dahil midir ? lataabolcla 
tahsil tubeleriadeki memurlana 
adedi (200) 1 pçmiyer. 

Vautl bir hesapla bunlar 
ayda (10) bin sene~ (120) bia 
lira para alıyorlar. Eıer bu fU
belerin kalclınlmuı da kastedili
yorsa Maliye tahakkuk ve tebliğ 
memurları da kaldınlacaktır ki 
bu takdirde vergi itleri adama· 
kıllı aksıyacaktar. 

Şu halde bu teklifin tatbik 
kabiliyeti yoktur. Y alıuz •ümkün 
olan cihet, vazifel•i .. dece yol 
para11 tahsili olan ldarei H.....
ıiye tabsildarlannua kaldanlm .. 
.. dır. 



Memleket Manzaraları 

Ilgında 
Hayat 
Çok Ucuzdur 

Ilgın, (Husuıl) - Kazamız, 
Ancıdolunun hemen en ucuz ye• 
ridir. Şimdiye kadar buraya ge
len yabancılar, bu ucuzlukla 
karşılaştıkları zaman hayretlerini 
gizliycmemi§ler ve bu hayranlık
ları günlerce devam etmiıtir. 

Nitekim, burada taw\clar onar, 
horozlar yedişer buçuk kuruşa 
satılmaktadır. Hele Balada ismi 
verilen küçük piliçler adeta pa· 
rasız gitmektedir. Bwılarm taneıi 
dört beı kuruıtur. Hindiler 3().40 
kuruş at"Hındadır. Diğer taraf· 
tan pirinç, nohut, fasulye, mer
cimek gibi sebzeler çok ucuzdur. 
Hal?un ekı:eriyetini teşkil eden 
çiftçi ve memur smıfı maişetleri· 
ni çok az bir para ile temin 
edebilmektedirler. Ayda 30- -40 
lira sarfeden aileler müreffeh 
bir hayat geçirmeldedirler. Bu 
itibarla şehıimizde hayat çok 
ucuzdur. Bilhassa şehrimiz lstan· 
bullularm gıpta edeceği kadar 
temiz bedava maddelere ma
liktir. 

Kaz.amız.a merbut elli köy 
vardır. FırLca nahiyelerinin altı

ımda ocak kongreleri ikmal 
edilmiştir. Bu bususta kazamız 
idare heyeti vekili Salih Sabri 
Bey çok çah§mışhr. 

Gökçeşuda 

Bu Nahiyede Postaha.1e 
Yoktur 

Mengen, (Hususi) - Gökçesu 
nah1yesi oldukça mfthim 'VC kala
ba! k bir kasabadır. Burada hal· 
kın buglin ihtiyaçlarım tatmin 
edecek teşkilAt, ticari ve iktısadi 
tesisat vardır. Fakat po.tabane 
yoktur. lzı.et Molla isminde bir 
adam postacılık vazife.ini fahri· 
yen ifa eder, mektupları o alır, 
ve Boluya poıtahaneye g6tlirllr, 
gelen mektupları da o getirip 
nahiyede alAkadarJara dağıtır. 

izzet Mollanm mektup dağılı
şı garip bir usul altında cereyan 
eder. lnet Moıla perşembe gtınli 
nahiyeye gelir, bir meydanda 
yüksek bir yere çıkar ve baiır
mıya başlar: 

- Falan köyde falan ağaya 

filin köyde fiJAn ağa .... 
Ve herkes ismi okundukça 

mektubunu alır, orada bulun
mıyanların mektupları da dost
larına verilir, mektup meselesi 
bu şekilde halledilmcldc beraber 
havale meseleleri halledilmez, her~ 
kes havalesini I~ ıaat meıafed•ki 
Bolu poatahanesine gidip almak 
veya vermek mecburiyetindedir. 
Gö&&çcsu nahiyesinin postahane 
ihtiyacmı kar11lamak IAıımdır. 

lzmirde 
Yağmur Büyük Hasar 

Yaptı 
İımir ( Hususi ) - Dün ıch

rimiı yine müthif bir ıeylip teh
likesi atlattı. Gece başhyan şid
detli bir yağmur, akşama kadar 
devam eif. Sağnak halinde bir
çok caddeler derecikler halini 
aldı. 

K. rşl\ aka, Turan ve birçllk 
yer ere yıldır mlar düştü, bir 
tr'1rr.-. ·!} tulu tu, Gödepede bir 
l~öor;· y 1 ı dı. Belediyenin zararı 
3250 1 r .:ı lrnJ. r tahmin edilmt!k
lerlir. 

• 

Gireson Ve Fındıklarımız 
Henüz Fındıklarımızın Dörtte Biri 

Satıldı. Fiatler Düşük Gidiyor 
Gireıon, (Hu- atlerinde wkaa 

susl ) - Botun gelecek herhangi 
dllqya piyasala- bir teıaylit, fıa-
rmda kendine dıklarunızın p-
müıteına bir riye kalan d6rtte 
mevki ayıran Dç miktarına tetıir 
fıncLldanmıan fi- edecek ve Gire-
atleri son za- ıonu çok sevindi· 
manlarda daı- recektir. Eyl61 
mliştür. Salibi· içinde 48 kurup 
yettar bir mem· kadar yilkselen 
badan aldığım , fındık fiati ayni 
malumata g6re ayıa aonuna doi-
bu eene tqrini- ru 3.'i k..,... 
evvel nihayetine kadar dllımllftO. 

lkbsadl vazi· kadal' •illyeti- yetle çok yakııı-
mizden -405.201 dan allkadar o· 
lira kıymetinde lan lktısat Veka-
2.392.315 kilo letinin fındık va· 
kabuklu fındık ziy~tini tetkik 
ihraç edilmiştir ve fıodık müstah-
Ayrıca 836.985 sillcrini sevindi· 
lira kıymetinde recek kararlar 

6 ·k Şirin Glreaon ve bir fındık harmanı 2.509.0 4 ilo da almasına intizar 
fındık içi ihraç edilmi§tir. rakamların mukayesesi geçen ıene edilmektedir. Bilhassa fındık ib-

Halbuki geçen sene ayni mttd· ve bu sene vaziyetlerini bariz bir racatçılarının irşat edilmesi ve 

det zarfında 940.683 liralık ka- ıekilde göstereoilir. Fındık mah· cihan vaziyetinden haberdar edil-

buldu ve 815.832 lira kıymetinde ıulünün benUz dörtte biri ihraç mesi çok faydalı neticeler vere-
de fındık içi ihraç edilmişti. Bu edilmiştir. Bu itibarla fındık fi- cektir. 

Diyarbekirde 
Hiç Yüzünden Feci Bir 

Cinayet Oldu 

Diyarbekir, (Huıuıi) - Bura
da otomobil aktarması yllzünden 
bir cinayet olmu~, Siirtli Abdul-
lah isminde birin f0f6r Antepli 
AbdUlkadiri bir hançerle ağır 

ıuntte yaralamqtır. Htdiıe ıöyle 
olmuttur: 

Birkaç Siirtli 1olcu bir oto-
mobille lstanbuldan Malatyaya 
gelmişler ve Malatyadau Sürde 
(90) liraya bir otomobil kirala
m14lardır. Otomobilin şoförft Bit· 
lisli Cemil buraya ırelioco yolct1· 
ları diğer bir otomobile aktarma 
etmek iılemi,, yolcu1ar buna 
razı olmamışlar, büyük bir kavga 
batl•mlf, bıçaklar çekilmiş, yol· 
cularla ıoförler biribirine girmit 
ve neticede kiminin kafası yarıl-
mıı, kiminin gözll çıkmış, Abdül
kadir de bacağından yaralanmış• 
tır. Kavgacılar derdest edilmiş, 
mecruhlar tedavi altına alınmıttır. 

Mersinde 
Muhtarlar için Bir 

Kurs Açıldı 
Mersin (Huıust) - K6y muh

tarları •e kitipleriııe aıabıus 
umumi bilaileri i'>ğretmek lizere 
e\'velki gün Halk Eviade bir kura 
açılnııı ve kursa yüz muhtar ve 
on sekiz kltip ittirak etmiıtir. 

Y akıotla Tartusta da böyle 
bir kurs açılacaktır. 

Konyada 
ı Otomobille 

. çırdılar 
Konya, ( Hususi ) - Burada 

bir kız kaçırma hadisesi olmu~ 
tur. Hüviyeti meçhul Uç adam 
hükümet caddesi Uzerinde bir 
kadını bir otomobile atmışlar ve 
meçhul bir semle götürmüşlerdir. 
Tnliip enilmektcdirler. 

Çankırı da 
Yemek Yiyecek T e
miz Bir Lokanta 

Yok Gibidir 

Af qılera bu yoldan gldllf r 

Çankm ( Hususi ) - Şehrin 
mtıhim ihtiyaçları meyanında lo· 
kantayı zikretmek lbımdır. Çan
kırıda oturabilecek iyi bir lokanta 
yoktur. BUtlln yemek yenilecek 
yerler pek iptidai tekildeki açfı 
dükkAolarıdır. AtÇ!lanm1ı çok 
nefia ve temiz yemek yapmakta, 
fakat dUkkinların kapanık, mo-
bilyelerin kirli ve maaalaruı, ça
tal ve kaııklann temiz olmamaaı 
insanda lştiba bırakmamaktadır. 

Memlekette asri bir lokantaya 
ihtiyaç vardır. Bftttın dllkkinlar 
Belediyenin ve evkafın malı oldu-
ğu için bu iki tepkkOlct.n biriıi 
bu ihtiyacı karşılayacak tarzda 
dllkkinlarını tamir Te tadil etti
rebilirler. 

Belediye asri bir çarıı ya11tır
maktadır. Bu çır11ya bir de url 
lokanta ilave etmek kabildir. Bu 
takdirde en mUbiın bir ihtiyacın 
önU alanmıt olacaktır. 

Antalyada Bereketli Yağmurlar 
Antalya (Hususi) - Uzun za

mandanberi devam eden kurak· 
lak nihayete ermif, bereketli ve 
feyizli yağmurlar yağmıya baıla
mışlır. Çiftçi sevinç içerisindedir. 

Malatya da 
Kahte Muhtarı Rüşvet 

Veriyormuş ! 
Malatya (Hususi)- KAhte ka· 

zasmm Şems köyünden muhtar 
Bekir oğlu Boro'nun evinde ka• 
çak gOmrük eşy1111 bulunup aak
ledileccği esnada köy muhtarı 
jandarmalara (2400) kuruş rOfvet 
teklif etmekle zannalbna afuı .. 
'Tiıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
muhtarın da kaçakçı olduğu ve 
bu rtııveti kendi e•inin aranıl
maması için teklif ettiği tesbit 
edilmiş ve muhtar bu 7.ftnnnltında 
ihtisas Mahkemesine tevdi olun
muştur. 

Bulvadin Belediye Reisi 
Bolvadin, (Hususi) - Evvelki 

gUn yapılan intihapta Belediye 
Riyasetine sabık reis Basri Bey 
seçilmiıtir. 

Adana da 
Çiftçilere Meyva fidanı 

Veriliyor 
Adana (Hususi) - Bura Zira· 

at MiidUriyeli, bağ ve bahçe 
sahiplerine, ağaç yetiştirel me
raklılara, fidan teniine karar ver-
miştir.fBu fidanlar meyvalı ve mey· 
vasız olmak ftzere kayısı, badem, 
dut, turunç, seni, akasya, fi· 
danlandır. 

Kiliste 
Bir Meyva Günü 

Tesis Edildi 
Kilis ( Hususi ) - Şerimiıde 

Vali ve ortamektep müdilrii 
beyleri• teıebbUıile bir meyva 
gUnU ibdaı edilmiştir. Hafta 
içinde bir gün, bUtlln şehir mey• 
va yiyerek buaUnU teıit edecek· 
tir. 

Gençler için 

Ehemmiyetsiz 
İşleri 
Bırakınız 

Hepimizin hayatında bir hıı~ 
yapmak ihtiy cmm doğ ~u P 

gün vard.r. O gün, ha; .. tınıd 
gidişini beğenmez, dah iyi
daha mükemmelini ararız. It 
bu ihtiyacı duyduğunuz g ol 
uyunuz. 

Büyftk adamların çoğn, rı' 
vaffakıyetlerini zamanında } 3p1t 
bu hamlelere medyundarlrır. 

Büytik Gaıi, Anadoluya g~ 
mek ve fstiklAl cidaline atıl~ 
hamlesini duyduğu gün, derl>'ı 
bu hamleye uydu ve atıldı. ~ 
buki o zaman ııcak ye.taklart" 
rahat köşelerini terkedemiyeıı ' 
kadar yarım ölüler vardı. 

Bu prensibi her vakit keo.-: 
mize tatbik edebiliriz. Tarihi ~ 
büyük adamların hayatlarım ~ 
lamak için ölçümüz, hcrgU~ 
tecrilbelerimizdir. 

Bu satırları okuyan herha 
bir genç içini yoklıyarak ken 
sinde bir hamle ihtiyacı duyabi' 
Fakat tembellik, zevk ve eğlen 
yahut ziyade kazanmak hırsı o 
bu hamleden alıkoyabilir. E" 
bu eogdlere takılıp ileri atılın 
sa, kendisini öldUrmiyc kar 
vumiş demektir. 

Ufak işlerle mefgul 
zaruridir, insan hayatının 
Oçö ehemmiyetsiz şeylerle geç 
Fakat dörtte birini ehenımiy 

ite basretmiyen adam baya 
israf etmektedir. 

Hayatımııı, kıymetini hilnı 
ğimiz iç.in boz.arız. Ltıı.umsuz 

manasız şeylere fazla ehemmi 
veririz. Hasta bir kadın, çoc 
larıaa kendisinden fazla ehem 
yet verdiğini zannederek, öl 
ceye kadar çalışır. Erkek, ar 
daılannın hatırı için evini ih 
eder. 

Bir Alman darbımeseli der 
" iyi, daha iyinin dtifmanıdır• 
Birçokları iyiyi bulduktan sa 
daha iyisini aramıya lüzum 
mezler. Ruhan tembel ve kor~ 
olanlar yeni adam atmaktan k 
karlar. Halden memnun olur 
Babalarmdan gördUklerinin d 
çıkmıya cesaret edemezler. Ol 
dan batka bir şey istemezler. 

Bunları kendi hallerine bı 
kıaız. Ölüler, ölülerle mef 
olurlar. Onlara dokunmayın.ı. 

Fakat hayatın gayesi, 
daha iyi ve en iyi bir hale ~e 

mektir. Bu insiyaka uyan İP . 

lar daima her ıeyin, elbise 
evin, yaşayıım daha İ) i 
arar. Bu inaiyakanı kaybe 
adam, hayatın %e•kini kaybe 
kimsedir. - Naki 

Dörtyolda 
Bu Sene Portakal lsti11' 

salatı Azdır 
Dörtyol ( Husuli ) - Bu '/ 

hayaların kurak gitmesi doJaj 1 

portakal mabaulleri geçen setti 
niıbetle yüzde elli noksan tab 

edilmektedir . 
Satış me\ ıimi bir ay coıİ 

baılıyacağından henüz ne il~ 
ne de Türk tüccarlara mür3cl 
etmemişlerdir. Belediye, ağııçl İ: 
kurumamasını temin için, sol' 

işlerile meşgul olmaktadır. 
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Siyaset Alemi BABİCI TI LG BAFLAB 
Doğmadan 
Ölen 
Bir Plan Alman İntihabatı Başladı 

c: rransa tarafından hazırlanan ye 
~n vrodeki konfeıanı bürosuna 

tt"v~i edilen tahdidi tealihat projesi 
tabır caiz iae doğmadan aı.. bir 
Çocuğa benzetil•bilir. 

Franunm bu projeıile allkadar 
f la.n devletlerden OçünUn yarı reıml 
•kırlcrini aıağ'ıya hulAH ederuk, 

Hitlercilerin Şu intihapta Da Ekseriyeti 
Kazanmaları ihtimalinden Bahsediliyor 

Berlin 7 - intihabat bqla· 
mııtır. intihabat mOcadelui had 
bir devreye girmiıtir. Hitlerin 
baılıca muavinlerinden olan 
M. Stra11er mDhim bir nutuk 

Projenin akıbeti hakkında nrditimiıı 
hulunün isabeti tahakkuk eder. 

İngilters - Fran1anın yeni 
Projesi, bize, meşhur tilki hikiyHinl 
lıatır:atıyor. "Tilkinin biri kuyruğunu 
k~ybetrnlş. Bunun üzerine hemen 
dı{lt"r arkadaşluına ça§'ıt mıı. Biri bi-
ri • ize benıiyalim, demi§. Siz de kuy
ruk! nnızı kop:mn.,, Çünkü Franıa 
V~rsay Muahede1ile Almanyaya bir 
i<>nulfn ordu1U be1lemek külfetini 
Yuldedijti zaman bunun doturabile
<:eğı akıbeti düşünmemltti. 

Şimdi bir harp patlayacak oluna 
Alrnımyanın elinde me1lekten yetiı· 
llıiş ve aeferbetik yapmaaına lü;r;um 
01rnıyan bir ordu nrdır. Franaa 
•cferbcrliğini bitirinciye kadar bu 
0 rdu, onun bütiln ıanayi ve a1kerlik 
~erkezleriol tutabilir. Onun içindir 

1 Franu, timdi, mecburi ukerlik 
lıh:rnetinin laer tarafa teımilini iete-
ltıclde Almanyaya yine keodiainin 
~erdiği tefenuku :kaldnmak iıtiyor. 

U fekJile bu pllaa • Halimi n do· 
llebilir ml? 

Almanga - Franea hlkGmetl, 
)•ni pllnile Al•an orduıunun tensik 
;dilcbilecetlni kabul ediyor. Bu or-
lıyu, bu şeklile, Veraay Muahed~ti 

~0turrnuıtur. Bu muabedenin .uker
ik luımında tadilit yapılabiJece-
lini kabul eden Fraau, ameli olmı
tan diter k111mlar11nn da tadil edi-
~~ ilcceA-ine peılneo yanatmıt oluyor. 
L lllilnya bu -.lhaiyetl aaemnuniyetle 
qrttlar. 

italga - " Hak müaavatı kabul 
•dilrneden ileri aOrülen her plin, 
:~nı kalmıya mabldimdur. halya 
fi 11 ba fikirde idl Buriln de bu 
krıni detlttirnıeınİftİr. • 

- Hn~lbakl 

€nsül 
lvıevku/ 
kalacak 

~üreyya 

h Atiııa 6 - İstinaf mahkeme~i 
.aı-ardli bir davadan sonra Ame
~katı bankerlerden Samuel En5Ul-

n nıevkufiyetinin devamına ka

~'" Vermittir. Meşhur a•ukatlar
• •n Ladaa mahkemenin bu da· 
d. •yı rll'iyetine 1allhiyettar olma· 
lb~ıııı, mllvekkilinin bazı ıiyasi 

~ıra lara kurban ıittiğini söyle· 
b:aıi~ir. 

tıt;. Eustil bir klinikte kalacaktır. 

ıöyliyerek denıittir ki: 
- Kanunu eauiye riayet et· 

miyen hükumet, Nazi hareketine 
karşı açtığı mllcadeleye de•am 
edecek olurıa, Hitler meşrutiye--
te riayet yemininden Yazgeçecek 
ve Hitler fırkası ihtilllci bir yol 
takip edecektir. 

Bazı kimseler, Vaymar kanu· 
nu eauiıinin yıld6nUmll o1an 9 
Teıriniaaninin btıyOk bir hareket 
icrasına vesile edileceji kanaa· 
tin dedirler. 

Hltlercller Kezencek Mı? 
Berlin 6 - intihap neticeleri 

hakkında tahminde bulunmak 
ı(ÜÇ olmakla beraber bu intihapta 
hilkfımetin bDyllk bir muYaffakı· 
yetsizliğe uğrıyacağı muhakkak 
gibidir. Hitlercilerle, merkezcile
rin Rayhiştag' da ekseriyeti mu
hafaza etmeleri mftmkOndür. Hit
lercil~rin bir miktar kaybetme· 
lerine rağmen bugtın intihap 
edilecek 600 meb'uıtan 300 
meb'usluk kazanmaları ve ekıe
riyeti elde etmeleri muhtemeldir. 

So5yal Demol<rat fırlcasınm 
birçok azalık kaybedeceği ve 
ancak l'lO meb'usluk kazanacağı, 
koıniinistlerin 100 kadar azalık 
alabilece~i zannerlilmektedir. Sol 
cf'nah fırkalarının vaziyetlerini 
muhafaza etmeleri ve 60 - 65 
meb'us çıkarmaları muhtemeldir. 
Biitün bu tahminlere rağmen bir4 

takım emri vakilere inti~ar etmek 
lazımdır 1 

İta/yada 
Affı Unıumi 

Roma 6 - Affı umumiye ait 
teferruat yarın ilin edilecektir. 
Efkarı umumiy~ bu affı iyi kar· 
şılamıştır. Jurnale Ditaltya diyor 
ki: Bu af rejimin kuvvetine ·ve 

Musolininin ulüvvllcenabı na delildir. 
Faıist aleyhtarları akıllarım baı· 
larına toplamak ve bu emrivakii 
kabul etmek şartile yurtlarına 

dönebilirler. 

Harici Hab~rlerimiz burada 
b;tmemiştir 

lEFRtKAN UMARASI 120:=========== 
ÇOCU K LUÖUM 

~ Mefhur ltua Edibi Makslm Oorklnln hayal romal'll 

~ Törk,ey• Çevirea: lltnM//11• 
( ıf:vey anası Agliç civ,mnda 

1 
Üleaı gun biitiin v.ıc.ı . 1ıuü 

bab Yaı göllO ) bir balıkçı ol•n kırmm lekeler istilA etmiş bir 
Sıı~a~81101 &ldllrmilşti\: halde uyandım. Çiçek hastal ğrna 
kllınr'~~, \ıaıları çıplak, oııı111. oırıu r.a 1 yakalanmışhm. Beni yukarıya gö-
llUtu eını, k11lıbcsine bakıyor':ırdı. 
l aıc,.~ f?ce. he~ O<'.uıl:\ lıol,tod " lor tnrdHler. Orada kollarım ve ba· 

ııçbır hRnç·er yukarıdan in- caklarım ıeniı bezlerle bağlı, 
Q •lu mi) ordu. b J k k 
l\ 1111 

1 ~lllnde ıı~lıalı 1 mi lığı bel ırnıi,tı. kör, ölümüme se ep o aca A· 
ll\ :tık mtıstehztyane glllOynrdu. buılar içinde uzun müddet yat-
\'o/ tıpkı uçan bir kırlarıgıç gibi tım. Ninemden batka yanıma 
l<.atıı 1

1
'"rl, ke kin lıir clomir iniyor .• 

llau, darının taın kalbini O} du. kimse gelmiyordu. Bana bir kUçiik 
l)"rlrı lıl~U~tll ç ı Ullor. çocuk gibi yemek yediriyor, bit-
- ı\<t l ıuıuln dua ettilorı mez, tükenmez, yenı masallar s.n 4 :ı. ~~i muzaffer etti~ rı için 

ş Urlar olsun, hmndolsuıı Al· anlatıyordu. 
1 

t ~t b labırn ! Bir akşam muayyen olan za-
alıkçıl r, artık yetim ı,ahın manda gelmemişti. Endite içinde 

Aldılar it Yonaıu 
l\i u, 0 rte ıes nehri kenarında idim. Bu aralık iyilqmiye de ba1-

tehrine gUtUrdUl&r.. lallllfbm. Bağları çöuntlşlerdi; 

Husya bugttn SoTyet iokillbının yıldöoUmünU teı'it edecektir. Hatalarda 
o.dutu Uzere Carlığııı aulı:utuou mtlteakip iktidar mevkilne gelen Kerenski, 
7 'r•triosani 1917 de Petrograt da c Rusya muvakkat hflkClruetini > Lenine 
terke mocbur olmuıtı. Leninin kurduğu c Sovyet Rtı!ya • dahilde eaki idare
uiıı ktnrvet"eri ile mücadele ederken bir taraftan da harici dfi9ma11Iar& da 
k:ırfı koyuıak mecburiyetinde idi. Bu itibanla yeni kurulmak fıtenilen bu 
idare bir an tehlike geçirdi, fakat Lenin halk kitleleri üzerindeki nüfus ve 
tesiri sayesinde bunların hepsini yendi. Bu mücadeleden ıonra inkıllp hükfi· 
ıneti istilmmnı buldu ve bugOııkll idareyi Jrnvvotıondirmiye yol açtı. J9te 
l;ugOn Rusyada tea'it edilecek olan bu btdisenin 15 inci yıl dönümtıdUr. 
Resmimizde solda Lenin, s:ığd& Stılln ve bir amele nümayiıi görttnmekted r. 

Harp Aleyhtarlığı •• 
Müstakbel Harbin Masraflan Daha 
Şimdiden 150 Milyara Baliğ Oldu! 
Pariı 6 - Sabık sefirlerden 

M. Hanri Berenıer, cihan buh· 
ranına ait bir nutuk aöylemiftir. 
Eski aefir bu nutkunda harp 
borçlarından ve tahdidi teslihat 
meıele5inden bıhsederken demiı
lir ki: 

Son harp, bin milyar franktan 
fazlaya mal olmuıtur. Mnstakbel 
harbin haurhklom, d•ba şimdiden 
1 so.000.000.000 a baliğ olmuştur. 
Be~eriyctin itimat esasıııa rnliste-

nit bir ıayi ile yeni baıtan ha· 
yata doğabilmesi için bu muzaaf 

yl\ke bir nihayet vermek lazım 

olduğunu anlamıyan kalmaşını <l r? 

yalnız elıerim yüzümü koparımt· 
maklığım için eldiven içinde idi. 

Birdenbire ninemi uördlim: 
Kapmın arkas nda todu döşeme
"· n eşiğinde ylizükoyun kolları 
boylu boyuna açılmıt bir halde 
yatıyordu. Boynunda Peter am
canın boynunda g6rdüğiim yara 
ıribi derin bir yarJk •trıtı~·ordu. 
Tozlu, ~·arı karanhkt• kocaman 
bir kedi hain gözleri parlayarak 
onun etraf mda clolaııyorclu. 

Yataktan fırladım. Dizlerim ve 
omuzlaramla iki pencerenin camına 
:ve çerçevelerine çarptım, av)uya 
bir kar yığını l\stUne dUıtiim. 

Annemin bu akıam yine mi· 
safirleri vardı. Benim sufrnturudan 
kimse haberdar olmamıştı. Epey 
müddet böyle kar altında serili 

kaldım. Bir yerim kırılmamııtı; 
yalnız bir omuzum burkulmuştu. 
Bundan başka kırılan çamlardan 
birçok yara almıştım. Karda böyle 
bı&reketsiz katmaktan bacaklarıtn 

Bu mesele, artık fırka, millet ve-
ya kıt'a meseleai olmaktan çık· 
mıı, bOtOn canla insımlar ıçın 
halledilmesi zaruri bir meaele 
halini almııtar. 
Harp Aleyhterhlı Ve İngllter• 

Londra 6 - Star gazeteai 
tahdidi tealihat meaeleıinde logil· 
tere ile Japonya mlbtesna olmak 
t\rere btltD11 milletlerin oyunla· 
rını açıp glSaterdiklerinl yaz· 
maktadır. Bu gazete Franıa
mn ıulb lehindeki çalııma11nı in· 
kAr etmemektedir. lngilterenin 
harp aleyhinde açılan bu mllca· 
deleye kartı birine kahımı 
kaydetmektedir. 

bayağı k6t0rüm olmuttu ve ben 
üç ayı onları kımıldatamadan 

yatakta ıeçirdim. Bayle yatarken 
gittikçe çoialao evin gürültüsünü, 
insanların oradan oraya koıuı
malarını kapıların, çarpmasını din
ledim. 

Kar fırtınaları daman lbtünde 
uğulduyordu. Rüzgir ııhk çah· 
yor, evin odalarını ailplirUyor, 
kapıları sarsıyor, bacada baıin ve 
ayni tonda seıler çıkarıyordu. 
Ocak kapakları titriyor ve gıcır
dıyorlardı. Gnndüıün kargaların 
öttüğü iıitiliyordu. Gece!eri kır• 
lardan kurtların uluduklartnı du
yuyordum. Böyle bir musiki içinde 
genç kalbim büyüyor, kuvvetle
niyord\l.. Sonra ilkbaharın ınnrt 

güneşi mahcup ve fakat günden 
gUne kuvvetlenerek pencereden 
baktı. Damlarda kediler mıyav4 

lamıya başladılar. Bahar ahengi· 
nin dört duvar aralarına girdiği 

hiasolunu)ordu. Çatlayıp kmlan 

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Ailesile Mi 
Kızile Mi 
Evleneceksiniz? 

= 

"Bundan sekiz ay evvel evi· 
mize misafir gelip giden bir kızla 
taoışbm. Bu zamana kadar kim
seyi seçmemit bulunduğum için 
bu ilk aşk beui bek meı'ut ettL 
Yakın zamana kadar bu böylece 
deYam etti. Bu bili çekemeyen 
baıı kimHler dedi koduya 
baıladılar. lı pederin kulağına 
gitti. Ve mllteaaaıp bir adam ol
duj'u için ateı ptıakUrmeğe baş· 
ladı. Bu vaziyet ftıerine kJ 
ailesi bana mftracaat ederek k ' 
bir an ev•el almamı rica etti rr. 
Muvafakat ettim. Fakat birı 
gUn sonra bu dedi koduların lo
zın annHİ tarafından yapıldığaua 

haber aldım. 

(lnaanlar bir birini tabii ya•aı 
ya•aı anlarlar.) Ben de bu ailenin 
iyi kimıeler olmadığını anlayınca 
içimdeki o mukadde1 aık nefr .. 
te inkillp etti. Bunun nıerlne 
meı'ut olmayacağımı anlayarak 
iıdiYacı reddettim. Şimdi kabaha· 
ti llzerime y&kliyorlar. 

Buglln kua zerre kadar ae•mİ-
yor batta nefret ediyorum. HAi
buki kız beni çıldıra11ya sc' . 
ye ağlıyor. Bu Taziyeti ı&rdllkçe 
•icdanen muazzep oluyorum. At4 

Hm mea'ut olm yacatım, alın · 
ıam kıza yazık? Ne yapacağımı 
ıaıırmıı bir vaziyetteyim. 

Famı: S.A. 

Oilum, bir insan HYdiğinden 
bu kadar çabuk soğuyamaz. Kıza 
acıman blll H•diğine allmettir. 
Sonra eYinize misafir 1relen bir 
kızın ailesini tammamana imkln 
yoktur. Nihayet sen aile ile detll 
kızla evleneceksin. Kızın seni 
meı'ut etmemesi için ise sebep 
yaktur. Onun için •Özönll geri 
a\mam doğru buluyorum. 

HA~("' rcYZlt 

• 
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buz ılltunlara saçaklardan çatır

dayarak yuvarlanıforlar. Yarı eri
miş olan kar damlardan kayarak 
dt\şiiyordu. Çıng.rak ıesleri ku
lağıma kıştaıı daha ahenktar 
geliyor ve daha temiz ititiliyor
du. Ninem yukarıya yanıma ıel
mitti. Ağzı açıldığı zaman eıki
sinden la.kin şarap kokuyordu. 
Nihayet bir gftn heya:ı bir çay
danlık retirdi. benim yatağıma 

sakladı. Manidar göz kırpmalarile 
dedi ki: 

- Benim ıyı yanucutum, 
bundan bilyilk babana biı'ter 
sfiylemel. 

- Neden içiyorsun? 
Diye ıordum. 

- Sus, ağzını kapa! Büyöyila-
ce neden olduğunu anlarsın! 

ibriğin ucunu ağzına aldı. Bir 
bayii içtikten sonra dudaklarını 
yeni ihs sif dl vo tatlı bir tebe.,. 
snmle sordu: 

( Ark .. ı Yar) 
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.. S.. Poata,, HoliYutta huau.i muhal.iri • "Son Posla., haftada iki defa ıinema 

Jiyut muhabirimia, her hafta bize ıınektup . 
bulana• yeran• Türk ruriemidir. Ho. s 1 N E M A 
röaderİI' H ırin••• llentİDİR içyiiaüaii . 

ıayfa11 yapar. Bu aayfalarda dünyanın 

en yeni ıinema 

hayatı Te ıİnf!ma 

haberleri, artistlerin 

alemindeki 

babHdilir • 
san' at 

anlatır. cereyanlarından ._ ____________________________ .J 
.. .-..-=a=;:;;a;:o;;s:;m::--=c=-c;;ı=---~ı.ı;:ı;~..-----------................. __ .. , .......................... ------------=--===-="'=~=-====================-

Norma Şererin Kalbi 

Glbel Norma Şerer için baZl muharrirler modaıı geçmiyen 
" Jbtiyarlamıyao yıldız diyorlar. Şüphesiz bu hUkilıne biç isabetsizlik 
edilmit değildir. Güzel Norma eskiden olduğu gibi ıesli filim za• 
manında da birçok fHimler çevirdi ve devamlı bir töhrete sahip 
oldu. Biz bu şirin yıldm yakında 11Mutallaka,, iımindcki yeni fil. 
minde göreceğiz ve bu filmi seyrettiğimiz zaman durmadan alkıı 
koparacağız. Bu filim cici Normanm kalbini bize tanıtacaktır. 

Kolin Mur jE!issa Landi 
Sesli Ffümle;de Eski Şid- Ne istiyor? 
detini Mutlaka Kazanacak 

Sinema dünyumm en şirin ve 
cana yakın b:r yıldızı olan Kolin 
Mur sesli filim çıktıktan sonra 
5tüdyolardan uzaklatmak mecbu
riyetinde kaldı. Fak at iki sene 
kadar istirahat eden Kolin Mur 
bir mllddet evvel tekrar sinemaya 
iııtisap ederek komik bir filim 
çevirmiye başladı. Kolin bu ilk 
&esli filminin bazı kısımlarmda 
çok muvaffak oldu~ u için muka· 
vetenamesi te:ndit edildiği gibi 
ücreti arttmlmıştır. Kendisile gö
rüşen bir gazeteciye . cici Kolin 
demiştir ki: "Eski töbretiıni tek· 
rllr kazanmak için çalışıyorum 
\'e çalışacağım. Muvaffak olacağı· 
ma şUphe etmeyiniz.,, 

Leninin Hayatı 
Sovyet Rusya filim mUessese

lerinden biri ''Lenin,, isminde 
bir film çcvirmiye başlamıştır. 
Bu filmin mevzuu Lenioin bayab 
ve yaptığı hüyek inkıllptır. Fil
n1in mükemmel olması için hiç-
bir fedakirhktan ve masraftan 
çekiniimem ektedir. 

Para Yok l 
İktısadi buhran yüzünden si

nema kumpanyaları Senaryo mu
harrirlerine çok az para vermek· 
ledirler. Meşhur mubarrirlerden 
biri bu parasu:lıkla alay etmek 
için "para yokt,. ismini nrdiği 
bir Senar}o yazmıştır. 

Çekilecek Mi? 
Adolf Meojunun bir sene son

ra sinemadan büsblitiin çekilerek 
ticaret yapacağı haber veriliyor. 
Menju bu husu!ta fikrini ıoran
ara ••bakalım!,, demiştir. 

Bu sayfada kendiıinden bir· 
kaç defa bahsettiğimiz Holivudun 
en güzel yıldızJarmdan Elissa 
Landi "Ne İstiyorum?,. isminde 

Con Cilbert Ve 
Karısı 

Sessiz filim zamanında bilyfik , 
bir töhreti o~duğu haldı.:: ;:.l!Sli 

filim çıkınca şöhretinin mUhim 
bir kısmını kaybeden Con Cil· 
bert g-eçenlerde dördOncü defa 
evlenmişti. Con Cilbert birkaç 
giln evvel dördUncil karı91 olan 
Virjinya BrUı ile birlikte Hoti• 
vuttao Avrupaya gelmiştirr Şimdi 
Paristo gezip tozuyorlar. 

İsveç Yıldızı 
Bir müddettenberi Alman \'e 

İngiliz filim tirkellerinde birçok 
filimler çeviren İsveçli bir yıldız 
ıon zamanlarda büyük bir şöhret 
kazanmııtır. Evvelce ikinci dere· 
cede roller alan, fakat ıimd: en 

Y epyeni Bir Yıldız 

' • 

• 

Bur•da g6rdtıtftntız Diyan Vinyard (M. G. M.) ıirketinln en ye· 
ni yıldızlarından biridir. Sesi çok güzel olau bu yeni yaldız bil· 
haaaa hi11i fflimlerde çok muvaffak olmaktadır. Fakat bu gl\ıel 
kız bugün zengin olmasına raimen daima kederlidir. ÇllnkO bir· 
denbire parlamaaını arkadqları çekemiyor ve onun hakkında 
daima dedikodular çıkarıyorlar. Diyan fimdi ıtUdyoda hiç durup 
dinlenmeden filim çeviriyor. 

Dangel Parola 
Ve Maymunu 

Sevdiklerim 
Bebe Danyels Bu isimde 

Bir Kitap Yazıyor 

Alla lvereen 
mUhim rolleri ifa eden bu yıldı· 

zm ismi Alis lversendir. Burada son 
resimlerinden birini takdim edi· 
yor uz. 

... fiporcu 
Yıldızlar 

Holivutun meşhur şampiyon
larından olan Anita Paj son za
manlarda mide bastahğma tutul· 
duğu için spordan timdilk vaı· 
geçmiştir. Fakat bunun yerine 
yeni sporcu yıldızlar tUremiştir. 
Mesela Doroti Jordan yüz metre 
allrat koşusuna ba,lamışbr. Güzel 
yıldızlardan Elcanor Helm de su 
sporlarında bUyük bir muvaffa .. 
kıyet göstermektedir. Joan Marş 
son zamanlarda bisık!et sporuna 
başlamıştır. 

Sarionun Filimleri 
' 

Holivut kumpanyalarmdan bi· 
rısı komik Şarloya müracaat 
ederek eskiden çevirdiği ıessiz 
filimleri tekrar ve fakat bu ıefer 
sesli olarak çevirmek teklifinde 
bulunmuıtur. Şarlo bu teklifi 
reddetmiştir. Şarlo bu suretle 3 
milyon dolar kaybetmiş oluyor. 

~=:;:===========-ı:;;;::========~~ 

yeni bir filim çevirmiye başla

mıştır. Buradaki resim onun "Sa· 
lip ,, ismiocleki filminde cazip 
pozlarından biridir. 

ugUn en cici yıldızlar ara· 
~::ı<la bulunan Danyel Ps.rnla 
iptilA derecesinde maymun ve 
köpek meraklısıdır. Fakat gihel 

İki sene evvel, Holivutun efl 
çapkın yıldızı olan Ben LiyoJJ 

ile evlenen güzel sesli yıldız Be 
be Danyels bir taraftan filim çe" 

virmekte, bot vakitlerinde d4' 
hatıralarını yazmaktadır. Esa"' 

aeo son zamanlarda yıldızlar ara" 
ıında hatıra yazmak salgın bir 
moda olmuştur. Bu modadaıt 

Bebe Danyels de kendini kurla" 

ramamış ve kalemi eline almıştır• 

Güzel Bebe hatıra kitabın" 
14sevdiklerim ,, ismini vermiştir· 
Bu isimden anlaşıldığı gibi Bebe 

bu kitapta yalnız hayatta sevdiği 
ıeylerden ve sevgililerden bah" 

sedeck, dedikodu gibi şeylere 

hiç yauaşmıyacakhr. Bebe kita .. 

bmın çocukluk devresine ait kı~ 
mını bitirmiştir. Sinema mecmua .. 

larınm verdiği malumata gört 
cici Bebe küçüklüğünde en ziya" 

de kuılara aevmİftİr. Kitap bu kıf 
ıonunda bitecek ve derhal bası" 

lıp neşrolunacaktır. NuyorkltJ 
bir kitap naşiri Bebenin hatıratıfl1 

mühim bir para vererek şinıdidefl 
ıatın almııtır. 

============--====~ 
Parola son zamanlarda mayn1uf1" 
lara karşı daha fazla bir meralı 
sardırmıştır. Ru şirin sesli kıı .. fl 
malikAnesinde timdi tamam &ek•j 
tane maymun vardır. Resioıde 
bu maymunlardan bh'•ni ;örüyot"' 

sun uz. 
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r Hesap Meselesi I ' 

Cuına Tatili 
~ 1 Afacanm K11rnazhğı 

l 
Hasan Bey eli11deki keae ki-

-~ 
Afacanın Vecizeleri 

Çocuk yaygaralarına inan
ınayınaz, çünkü bir külah şekerin 
manzarasile sönerler •.• 

* Çocuklarla birarada yaşayıp 
deli olmamak mümkün değildir ... 

* Haşarı ve yaramaz olmıyan 
bir çocuk, ruhtan mahrum bir 
VÜcut gibidir. 

Ne için? 
Hasan Bey ogün Afacana bir 

~ift tık ayakkabı getirmişti .• 
Afacanın annesi akşam üıtl\ Ha
ıan Beye şikayet etti : 

- Ba senin çocuk naııl tef• 
dir böyle Huan Bey?. Aldığm 
ayakkabıyı buıUn kimseye gös
termedi. ••Utanırım" diyor.. Sen 
bu ayakkapları ona niçin ~ldın?. 
Herkesten ıa1dasın diye mi ? .. 

Gazm Parası 
Afacan bakkale ifİrerek şişeyi 

Uzattı : 
- Yarım okka gaz ver f.. 
Bakkal gazı doldurdu ve fite

yi Afacana verdi. Afacan gitmek 
lbere iken 10rdu : 

- Hani parası 1.. 
Afacanan ıözleri açılmıştı: 
- Aaa, annem dftfilrmiyeyim 

diye parayı ıişenin içine bsrak
... ııtı •• 

Hasan Beyin ismi 
Cingöz bir glin Afacana 

lordu: 
- Afacan senin babanın ismi 

ite? •• 

Af.-can hesap dersine kalk- ı 
mışb.. Muallim tahtaya bir me
sele yazdı ve sordu; 

- 4 okka peyniri 50 şer 

kuruştan alsam, acaba bakkala 
kaç kuruş vermem lazım?. 

Afacan bön bön muallimin 
yüzüne bakıyordu •. Muallim kızdı: 

- Söylesene be çocuk ? .. 
Bakkala kaç kuruş veririm? 

• ••• 1 

- Niçin yuzume bakıyorsun? ! ' 
Hesabmı yapsana •• 

Afacan elindeki tebeşiri tah
taya b.rakarak cevap Yerdi: 

- Bana ne soruyorsunuz e
fendim.. Siz zaten hesabı evve
linden biliyorsunuz. 

Afacan - Oe', ••n d• gel I .• 

Aman çocuklar aman, 
Hatimiz oldu yaman, 
Biz uyuna ac.ymad•n, 
Cuma pazar olacak ı .. 

••• 
Ya pazartesi nerde 7 •• 
Cıtmm perfembelerde, 
Oyuna dalacak ya rde, 
Mektepte keıaca§ız ı. 

••• 
Cuma olunca pazar, 
Bakk•' fazlaca yazı r, 
Ka•ap azdıkça azar, 
Vay babamın haHne 1 

• •• 
Bırukın onu bunu, 
Atacanan oyunu, 
Bu lene lfln aonu, 
Herde biter deratnlz ? •• 

AFACAN 

ğidile eye gelince Afacana aeı
!endi: 

1 - Haydi Afacan, bana bir 
tabak getir, sana yüz para vere-

! ceğim .. Afacan biraz ıonra içeri gir-
1 diği zaman elinde on beş tabak 

vardı: 
- Al baba, ver bakahm 

paraları L 

Şaşarım Doğrusu! 
Afacan anneaine sordu. 
- Anne bu çekirdeği yere 

gömsem elma ağacı çıkar mı ? 
- Çıkar oğlumf 
- Çıkarsa pek ıaşarım doğ· 

rusu ••• 
Neden? 
- Elimdeki portakal çekirde

ği de ondanl.. 

Bir çocuğu iyice anlıyabilmek 
için onu misafirliğe g6tilrmek 
kifidir. 

* Çocukların yaramazbğtn1 an-
cak anne kalbi hoş görür ••• 

* Mektep çocuiun ikinci beşi-
ğidir. 

Dayak 
Afacan birkaç gine kadar 

annesi ve baba• ile beraber bir
kaç ay için Ankaraya gidecek· 
lerdi. Şu halde ilç ay mahalle-
den ayrı kalacaktı. Ogün arkadatı 
Acara buldu ve ona mahalleyi 
2ezdirerek talimat vermiye baş
aldı: Komıulann tavuklan 0&111 

diri diri yolunur, kedilerin kuy• 
ruklarına nasıl teneke batlanır, 
dut ağaçlarına na1ıl brmamhr, 
diye bir ıllril afacanlıklar &ğre
tiyordu. Bu meyanda evlerin 
camları nasıl uatahklı kınlır diye 
bir ders te verirken bunun tec
rübesini ona göstermek istedi. 
Komşulardan Hacı SümbGI Ef. 
penceresine bir tq attı. Camım 
kırdı. 

Bu sırada Hacı Stımbll Ef. 
kapıda imiş, birdenbire fırladı ve 
her ikisini de kıskıvrak yakaladı: 

- Söyleyin bakabm yumur
caklar, dayağı hanginiz bakettiniı. 

Afacan hiç teredd8t etmedeıt 
cevap verdi: 

Acar •• 
- Neden? 
- Biz llç ay ıçın Ankaraya 

- Hasan Bey amma, onu 
Lerkea batk• tOrlil çaiı""ıyor ..• 
E•de annem "Herifi,, büyük an
•eın "Kocakafa" , satıcılar "Pa
&arola" , çocuklar "Hasan Bey, 
'toyvo!,, diye çağırır .. 

Ne Yemiş? 
Arabacı - (Kendi kendine) Tuhaf ••r ? •• Bana llyle geliyor ki arabanın arka•ına bir yumurcak 

takllmıf olacak L. 

gidiyoruz. Artık benim yetime 
mahalleyi o altOıt edecek.. Tabii 
dayağı da o yiyecek.. 

Afacanın anneıi haıta idi .• 
Doktor geldi.. Muayene etti. Ka
dın •iır haıta olduiu için konu
fanuyordu. 

Doktor Afacana döndll: 
.I! - Annen dün akıam ne ye
... otlum? 

Kaybol uf 
Afacan anneaile bir gln Ka

pahçarııya çıktı.. Naaalaa anneai
nin elinden kurtuldu. Ve kaybol· 
du ••• 

Afacan dOıtlndD: 
A k • Bu sırada, ciyak ciyak bağı-

l> l yfe adm f asulyesl, ımam rarak çorap ıatan bir çorapçıya 
6 
•yı dı, salata, pillv, ekmek 
l6m... sordu: 

- Başka, ba,ka ne yedi? 
Afacan birkaç saniye dlitll· - Efendi amca.. Hiç bura-

llerek cevep verdi: larda çocujunu kaybeden bir 
- Babamın batının etini anneye teıadOf ettin mi? •• Çnn-

~~d~im~·==:::a:ııııı:=:==========,,....====:.-ık•nıı:=:a=nne==-=m==b=e•n=i•k•asy~b~e=tt=i. __ ====== 
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Bilmece 

Şu yukardakl yıldız içinde blr 
takım rakamlar vardır •• Siz bunla
rı teker teker alıp bir sıraya diıe
eekainlı ve her !•kamın bat har
fini kullanarak bır cümle meydana 
••lirecckai:ıiı. •• 

yani ıayle ki: Her yıldız ucunda 
bir saya vardır Ilı, aata dotru 6 ya 
kadar devam eder •. Evveli birinci 
köteden atatı1• dotru dikkat edin.. 
Bu re1kamların bazaları da harf ol• 
dutuaa nazaran M den aoara ~ 
ıellr buaua bat barf i E dlr bu au
retl• yavaf yaHf kelimeleri cllm
lelerl meydana çakarıreınaz ... 

Ne Yapmıs? 
Bir ılln eve bir miaafir ıel· 

mitti. Bu ut Huan Beyin çok 
ıevdlji bir tarihçi idi. Bu mada 
odaya siren Afacanı, imtihan 
etmek istiyen zat, sordu: 

- Gel bakalım Afacan, una 
taribtea bir .. , 10rum bilir 
milİD? 

- Bilirim efendim. 
- Sifi• bakayım? Şehzade 

Sllleymu Anadoludan Rameli1e 
ıeçerku ne yapb? 

Afacan dll'amedea ceqp Yereli: 
- ElblleleriDI çıkardı, cleaise 

atlacla •.U.. 

Dalga Geçenler 
Muallim Afacanla CiogGzDn 

başbaıa verip bir ıeyler konul'" 
tuldarsnı görünce sordu : 

- Orada ne yapıyorsuaua 
ıiz ? .• 

Afacan kekeliyerek cevap 
verdi: 

- Şey, 
efendim. 

- Peki 
Afacan 

bakarak: 

derse çahf ıyoruz 

hani kitaplarınız ? 
Cingözftn yfiıDne 

- Eyvah, dedi, kitap lan 
çıkarmayı unutmuşuz.. 

Dil Tutulması 
Geçenlerde hani ay tutulmuş

tu. Afacan o akşam pek müte
eaairdi. Yemekten sonra bir ke
nara çckilmiı ıllt dökmiif kedi 
rlbi dftşOnüyordu. 

Hasan Bey oğlunun bu dil
tllnceaine akıl erdiremedi : 

- Ne var Afacan, uiye dU
ttinUyorsun? 

Afacan yüzünü elqiterek 
homurdandı : 

- Şu Allahın işine 
rum baba, dedi. Bizim 
min dilini tutacağma, 
ayı tutuyor 1.. 

ıaşıyo

mualli
kalkıp 

llualUln - UJI• ltakalım At.can, hangi hllfvaalar .......... 
..... .... r .......... 

Allta•n - (Dllf8n•r•k) 8UIDkler eten....._ 
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Doktorlar, Abdülhamidin Bu Fikrini İttifakla Kabul Ettiler 
Muharriri lf 

Her Hakkı lvlahfuzdur 
-180-

Fakat Riza Paşa, bu Yak'ayı bir 
tlirlli hazmedemedi. Araba Yıldız 
yokuşu,1dan Beşiklnşa inerken, 

- Efendimiz 1.. Şimdi Beşik
laşta askeri biz.zat görecek ve 
bu gibi j urnallerin mahiyetini 
daha kuvve tle takdir buyuracak
tmıız. 

Dedi. Vaziyetten Abdülhamit 
te müteessirdi. Gözlerini yere 
iudırerek : 

- Ne bileyim ben .. İşte senin 
de göıürılin önünde bir jurnal 
gul<li ... Tabii .... 

Cevabını verdi ve fakat, bu 
cümleyi ikmal edemedi. O zaman 
aernsker, büyük bir cür'et gös
terdi: 

- Şevketlim .. Almayınız, oku
mayınız .. Malümu şahaııeniıdir ki 
bir şeyin alıcısı olmazsa, satıcısı 

da olmaz. .. 
Diye, içindeki hic- ranı dağ. t

mak istedi. 
Beşiktaşa inildi. Na maz kılın

dı. Oradan da Dolmabahçe sa
rayına g idildi. Muayide rcsmı 

icra edildi. Herkes yerli yerine 
avdet etti. F alcat biiti.in bu esna
d. Serasker Rıza Paşf'l, başında 

~ dJ ctli ağrılar ve tlönmelcr lıis-

1: etmekle beraber melanet göste
r :} r, lcimscye bir ~ey soylemi
) ordu. Abdüllıamidi saraya l>ıra

.kı p ta o civardaki konağıııa 

av !et eder etmez, 
- Ama n.. Başınıda bir şeyler 

oluyor. 

Dedi ve kendini kayhelli. 
Scrnskcr, bayılmış ve duclald rı 

da bir tarafa çarpılmıştı.. Derhal 
b ir taraftan mabeyine, diğer bı

raftan da doktorlara aclam l ::ır 

koşturuldu. 11k gelen doktorlar 
bir mllddet istirahate terkettiler, 
ıelecek olan diğer doktorları paşayı 
beklediler. Abdülhamit, hadiseyi 
haber alır almaz, derhal konağa 
bir mabevinci koşturarak hem 
l.!essiir beyan etti; hem de se
ra kcrinin ne derecede rHhat ız 

oldugunu tahkik ettirdi. Biraz 
onrn da bilhassa kendl~i için 

AlmEUl)'adau getirttiği ( dol<tor 
Bir ) i göııderdi.. Az zaman zar-
f nda hastanın başı ucunda bir
Ç{ı k doktorlar birikti. Konsültas
you yapıyot lar ve ue suretle ı 

tedavi edeceklerini konuşuyorlar
d . O eınad mabeyinden tekrar 
bir mabeyinci geldi: 

- S rasker Pa:,a I laı:retleriııe 
dc:rh ıl sülük tutulmasını efendimiz 
irade buyuruyorlar. 

Dedi.. Şimdi doktorların mü· 
ilRk ,ası arasma, bir de sillük 
g it i ti. Derhal fikirler ikiye 
rl\'nl dı. Doktorlardan Sülevnrn n 

um n Paşa ile Miralay Ö mer 
Şe lu Bey ve doktor Btr: 

Hastanın gidişi, şimdilik 

iyidir. Kendis;ni istirahate t erke
delım LUzumsuz ycro kanı hare
kete getirruiyelim. 

Diyorlardı. Doktor Kemal 
Cenap Bey ise, her ihtimale 
kar~ı sülük tatbikini münasip 
gi!rüyordu. Bu esnada {Arap İı:· 
zet p wşa) tarafındnn tekrar bir 
irade tebliğ edildi: 

- Efendimiz soruyorlar .. (Sü
lUk tutuldu mu, tutulmadı mı? .• 
Eğer tutulmadise, vakit geçirme
sinler, derhal Giilük tutsunlar.) 
buyuruyorlar. 

Denildi... Babasının sıbhnt ve 
hayatından endişni\k olan seras
kerin biiyük oğlu, artık sabre
demedi: 

Can ım, Efendimiz bu işe 

ISTANBULLULAR 

ne karı~ıyor.. Burada bukadar 
doktor varken... Daha olmazsa, 
ecnebi doktcrlar da getirteceğim. 

Dedi. Fakat bu sözler, oradfl 
derhal bir heyecan tevlit ~ti. 

( Ar , :ı ı var ) 

TAVZİH-Dünkü nushamızda 
resmi münderiç oJan Yilzbaşı 

Rüştü Bey Fuat Paşanm Şarnda 
muhafızı idi. Bu zat ) edi sene 
Fuat Paşanın huıusi ve mahrem 
muhnberatma gizlice tavassut 
etmelde büyük ve vicdani bir 
vazife ifa eylemiştir. 

BÜYÜK MiLLET MFCL1S'NiN açı !ması ndE1. 

ULU· İMİ 'iN 
söyletlıkleri tııtihiııı ııut;.u 1PEKF1.L M gcı zt- tesi ~eııli o la rak film,. 
çeltmek bnhliy.u' ığ ına ıın i l o l ıııu.,tur. BU T ARIHJ FiLM bu a kpındarı 1 

it haren ELHAMRA ,.fneınuınd .l gii <> leri. l meğa ba şlanncaktır. Jpekfilııı MüPB.,<•<İ yn•>abileoeği işlerin en biivliğünü yaplığma 1 

~ emindir. 

Viyana operetinin iki bı:yiik nrlisti MARTHA EGGERT ve 
fanlezist LE.O SJEZl\CK'ı mevsimin en bi1yük operet 

muvnft a kıvdini teşkil eden 

KADINLA 1N o • 

SEVGiLiSi 
operetinde takdim edecektir. Musiki meşhur HANS MA Y. 
bu filimdeld şark ılar, en sc: viınli kadınlar tarnfı rıdau taganni 

ve daıı " edilmektedir . 
ilaveten: ULU GAZİNİN Mi !et Meclisindeki nutukları 

PARAMOUNT JURNAL diinya havadi leri 
---- ----
, *6 

"' Perde Arkasındaki Fırsat-

ı ETU A~ Sineın~sında ı çılar Bezirgan lığa Ka:kttlar 
Ş 1 R A U S un. cıı guı.cl (Ha,l rafı 1 uıc ı • yf. da ) 

op • rctlcı ınd n ı · · • d · 

Y A R A S A ıçın ferngın B. nl<a a tescıli la-
zı ın<l r. 

Mumcssillc · i; ş "n art s 
A N N Y O N D R A ve 
İVAN PETROVİTCH 

tar<ıfından F r ns ı zc :ı •Öz.lu op r e • 

Bazı memurlnrın malik olduk
lnrı 9 ııetleri n i 'ok r· hasınn fe
rağ et mcleriııde bir mana göre
mıyorunı. Maliye Ve'<illeti hi se 

••-••1111!!~-~-----•ııil , s enetlerini satnın" istiyen rne· 
Pek )•\' ıı d .ı nıurlara bir kolaylık olmak üze-

Komediyeu, şan töz ve dansöz re açıkta kalan memurlarla 
o lan sanşm yıldız mlitd:aitlcrin hisse senetleri-

m satın almıya karar ver· 

Sinemi\~ında 

CENNETTE SIR GECE 
filminde görünecektir. 

GLO RY A'da 
Sinema ve 

MUnir Nurettin Konseri 
g Teşrinisani Çarşamba akşamı 

GLORYA'da 
verilecek 

MUnir Nurettin IConseri 
için gişeler açıktır. 

Fiatlar: 75, 100, 150 ve 200 

kuruştur. 

miş ve bu satın alma işine 
Ankar.ıdctn başl ,ınınıshr. Banka
mızın hisse senetlerinin mühim 
kısın · , Maliye Vekaletinde, büylık 
mües~elcrdc ve ecne bi bankalar• 
dadır. Memurların ellerindel i 
miktar azdır. Bankanın vaziyetin
de bir teheddiil yoktur. Banka 
üç Sf"llC müddetle h;»se seııctle-

, rine yii7.cle altı foiı -verecektir.,, 

Açlzk 
Yürüyüşü 
Bitti 

Londra 6 - Açlık yDrOyUş
çiilerinin nümayişleri bugün bit
miştir. Kafileler yavaş yavaş yer· 
terine dönmektedirler. Nümayiş· 
çiler hususi trenlerle yerlerine 
iade edilmektedirler. Kargaşalık
lar çıkması ihtimaline binaen is· 
tasiyonlarda gayet mllhim inzıbat 
tedbirleri alınını tar. Hiçbir hldiae 
çıkmamlftll'. 

T cırinis ai 7 

Dünkü Miisabaka 

Bulgar Takımı 2 - 3 Netice 
ile Mağlôp Oldu 

Havanın Çok Y ağışh Olması Oyunun 
fGiizelliğini Bozdu 

Dlln berbat bir bava ve çok fena 
bir ıaha, güzel bir maç seyretme· 
mize mani oldu. Esasen sahan ı n 

etrafındaki seyirciler de ancak 
futbol hastası deneceklerden 
ibaretti. 

Hakem yine miili maçı idare 
edn Yugoslavyalı idi. 
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İlk haftaym İstanbul muhteliti 
ruzgar altına diişmüşlii. 

Oyun başlar başlamaı lehimi· 
ze bir cereyan alıverdi. Okadar 
ki ilk on dakika Bulgarlar topa 
güçlükle dolmnabiliyorlardı. Fa· 
k at yine derme çatma b ir şekilde 
bilhassa insaytlarm her zamanki 
yerleri değiştirilerek teşkil edil· 
miş olan forvert hattımız, eline 
geçen müteaddit fırsatlardan iı· 
tifade edemedi. Bu ilk dakikalar· 
dan sonra maç yine rasgele bir 
çarpı~ma halini aldı. Kimae topu 
nereye vurduğunu, cuma gl\nkll 
gibi bilmiyordu. Oyunun cuma 
gUntinden farkı topun her zaman 
havaya kalkmaması idi. ÇünkD 
top çamur dcryaısının içine sap· 
lanmış kalmıftı. istifade edeme
diğimiz ilk on dakikadan ıoora 
Bulgarlar bir parça daha açıldı
lar ve hiç beklenmediği halde 
sol içleri ile bir gol atıverdiler. 
Pek mahdut olan seyircilerde 
yine bir ademi memnuniyet baş
lamıştı. Bu çarpışma ilk devrenin 
sonuna kadar Bulgarların O - l 
gali~iyeti ile devam elti ve bitti. 

ikinci devreye başlandığı za· 
man Bulgarlar bir mi\ddet ağır 
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bastılar. Fakat bizimkiler derhal 
kendilerini topladılar ve d aha 
lılkim bir vnziye t ald ılar işte bu 
sırada Eşrefin, ortaladığı bir topu 
leblebi Mehmet Sofva muhtelitinio 
kalesine sokuverdi. Bu golden 
şevke gelen oyuucularımı:ı topll 
lrnrşıki kaleye doğru sfirilldemiye 
başladıla r. Sağ açlk Niyazi driblinS 
yaparak Bulgar bekleri atlattı, l<a· 
leci ile karşı karşıya kaldı, çektiği 
!fl\tU kaleci tuttu, fakat düşUrdU. 

Niyazi ikinci d efa vurarak ilk 
galibiyet goJümllzD attı. Bu gol 
Bulgarları sinirlendirdi. Sert 
oynamıya başladılar, 

Avni bu oyunda da ıakatlan
dı. Sert oynıynn forvertlerden 
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biri böğrüne bir tekme atmıştı. 
Yerine Nuri girdi (Silleymaniye) 
Sofyalı oyuncuJarm sertliğine 
bizimkiler de mukpbeleye batla· 
dılar. Bu! ırada Eşref ortala· 
n&n bir topu yakaladı vo üçüncil 
defa BulgarJarın kalesine ıoktu. 

Galibiyet garanti edilmit d~ 
mekti. Bu ıırada Nihat ayak bl· 
leginden sakatlandı çıktı yf'rine 
Hasan girdi ( İstanbul ıpor). 

Çamurdan o sıralara kadat 
fazla gayret urfetmiı olan takı• 
mımız yavaş yavı yorulmıya bar 
lamııtı Bulgarlarlbu ağrırlaşmadao 
derhal istifade ettilen Sol içleri 
ikinci gollerini altı. 

Bundan ıonra müdafaa hattı

mız topu baıen dışarı atap 
vakit geçirmek suretile pek na
dir elimize geçen bu galibiyeti 
kaçırmamak için gayret sarfet-
miye başladılar. 

Ve oyun bu ıuretle 2 - 3 ı .. 
tanbul muhte1itinin galibiyeti il• 
bitti. 
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lnglllzler ile oymyan Fransızların ba,hca sımaları 
İngilterenin methur Arsenal 

takımı senede bir defa Pariıo 
gelir n Paris tampiyoııu Racing 
ile karşılaşır. Racing klüp ge
çenlerde lstaııbula gelmiı Yo arka 
arkaya yaptığı müteaddit maç
larda bize kuvvetli bir takım 
olduğu hissini vermişti. Arsenal 
ise: geçen senenin fngiliı tanıpi· 
yonuftur. Bu defa birinciliği elde 
edeuieme i bir talisizlik eseri 
olmuştur. 

Bulutlu ve yağmurlu bir hR
nda 20 binden fazla seyirci hu· 
:ıurunda Pariste yapılan bu maç 
5 - 2 Arsenalin lehine neticelen
miştir. Oyun, bize gelen tafsilAta 
göre, Ateta bir hocanm genç ta
lebesile yaptığı bir mnbareze 

nıabiyetini aşmamış, lngiliıler, iste
dikleri gibi ve rahat rahat ha· 
sımlarını yenmiılerdir. Arsenali 
yenmek Fr nsıların hatır ve ha
yalinden geçmediği için, onun 
senelik ziyaretleri umur:nl bir 
alAka uyandırır ve futbol fenninin 
en ince gUzelliklerini görmek 
istiyen · meraklılar bu fırsattan 
istifade ederler. 

Fraoıız vazetelerinln verdik· 

leri malumata göre, Aracoalio 
hücum hattında, bilhassa dikkati 
celbeden iki oyuncu Alek Ci111.t 
ile David Jakbr. Merkez mubr 
cim Lamber ise bir kale gibidir· 
Fakat fırsatı kollıyan ve sırasrncla 
bir kasırga biline gelen bir kal•· 
Oyunun son kısmı, lngili:ılerlll 
tam bir faikiyeti ve şa,maı tlH
leri arasında geçmiıtir. 

Almanya-Macaristan Maçı 
Alman - Macar Milli takırulafl 

araaında yapılan futbol m•f' 
2 - l Almanların mağlubiyeti ile 
neticelen mittir. 

Londra - Paris Maçı . 
Londra • Paris Amatör timlet~ 

arasında yapılan mUaabaka 2 .. " 
berabere kalmışlar. 

iki Casusun idamı 
Varşova 6 - Sovyet hllkQ111etl 

hesabına çalışan 4 casusun oıll" 
bakemesi yapılmıştır. ikisi idam• 
ikiai de müebbet bapao mabk4111 

edil mittir. 
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Beyazıt "Kanların oş 
Olsun!,, Demişti 

c .... ,. ili kaf• pıese~li 
falandır, 1a1, ol .. z• talaril olwı
•Ufl•· lla'-t ta Timuru. Ali
cenap ...,_emektir. Filhakika 
Timur, Be1az1cli Waek lql PP" 
... ••ı• cma • ..... hir hayvan 
ıibi • delBir bfeae kOJDllJf ol• 
1a1cll t.rila auarmcla ha11i kiçO· 
lllrdl. DDemB.. tekme V111mak 
illlın.... ,.1npna T.-k ile 
....... lı••"• ft bqert altlnl 
c ...... ylkMk DibDlmelidir. 
Tlmu da Tark oldutu için kll
cllldtlk ,Werme~ blJlklOktea .,,.. .... 

........ .,_.._ TllMll', Be-
1ua• _.. keclar laot mu 
tuttu. •a biç mi lacitıaecli ? Ha,.... Aa,.... ,..... \lhj=i 

olan Ş.L•121t. ........ tacı• 
Ye albadan tahtmı almlf oldutu 
Osma ella lçia ...... kacl• 
tefkatli ,,. ...-...a kalmedt, 
_. pk alır mUU1eleler J•pb. 
F aıkat hu delftikDie sebebiyet 
Yerdi ,-. 8eyaıth. ibretle oku
nacak Ye BeyaucLn esir iken bile 
prunmu ••bafua ettiiini ıa.
terea levltalardu oldup için bu 
hadiseleri de yazayoraz: 

Titn•, Wr flll Beyaacla bir
kaç av ki eği ve balıkçıl kutlan 
ai•clermİflİ. O. a na merala 
o.c!uiunu bildiji için &u hediye• 

lerden -- kalaeapu um
autta. Belki BeyuıcLa hediyc-
luclea ilMm elarak avlanmak 
için keadisinclCD izia ı.tiyecejioi, 
yahut lllı•te •• ppmak __. 
-. ıWVKetiai tahmia e-. 
Jorcl& Llldn INJ&Dt itiyle d&
ıiemedi. Ş.hiaph• laeclyeleriD-

. kek- alcla, 111 ı ... 
ken,t ı••·•= • c ......... lılpe ..... im.-
... ....... - ..... llleclitilli 
de aalacbm. V akıl •• klpekleri, 
av kutlan ıenia ıibi 'fahfi bir 
la&oba yaklflDAI Benim 1ibi 
Muradla .... H OrhM• teruou 
olan, t* luli•cle tki-P taht 
ip. 1eU.tin1en bir ......... ,.. 
le.tar. S-. ltyık ola fil lrnal. 
Ja "•iular 1 • 

Timar, iN ajar hakaff&tea 
.lo:ı derece elairle•cli, Beyazıcb 
liy k eld..ja tekilde cualudır
... k istHI. Oıau dilim dilim pu
~tmak " ber ,..ç ... ı bir 
'-rafa atmak içiD bir ipreti klfi 
İdi. Zincirlere vurup llrlm 11-

llrhdlrmek yine etinde 
idi. Aeem U88llade balla tekneye 
~ ..... -...11 ••• 

-
dlld ...... , ........... _ 

ltlrer lmcfardalrtu IODn 

.-r~ ...... ,_, -

taktırmak ye Lu vaıiy~tte hlr 
uyuz eteie bindirerek 61ünciye 
kadar gezdirmek küçük bir em
rine batlı l>ulunuyordu. Zlballlden 
ha.lar .e hunlara mllmatil ir 
keaee tekilleri geçip dm ayordu. 

Fakat iki nokta, tehen&rlhll 
aakinJeıtiriyurdu. Dudaklarına 
kadar ıelen •Dlirleri, elitleri ara· 
11oda tatayorda: Bir kere Be1a
llt, eli kolu batla bir tutsaktı. 
Onu dODJa•• ea Aeiz ada•lan 
bile laddebtHrdl. Beyte bir ldm
ıeyi ~ atamyordu. 
Sonra tra eafre hayat ndetmiıti, 
Şimdi lklnd. ••eti P'kin 
baa.yona. 

BUDWıla beraber ODUD halra
rat:İllİ de bir tirli hazmedemi
yorcla. Elinde eYİrip çevirdiği 
teskerenin her kelimeai koyu bir 
balgam gibi Jldncle yarlflru 
akisler yapıyordu. Bu aebeple 
c:IOtlladü. bf!ndı, nihayet iatif are 
yoluna mlracaat etti, ilkin bar 
tarban Halacigay oğluna teakereyi 
uatb: 

- Bak, dedi, Osnaaa oil• 
baaa ne cliynr ? 

Bqtarbaa tnkere1i okur o U" 

•az lalpirdl, reyni hayk ru: 
- O. k~ndi. fetv mı e.i e 

lmzalamıf. Emret, kel.esi uç.u
ralsua l 

Tımur, yllzlnll ekıitti: 
- Onun kellesini uçuracak 

kıJıç, beü de haysiyetimi yere 
cftttlb1lr. Çlakl .. ••mitti-. 
ODU lhl•udJec ..... 16Jlemiftim. 

- Şu teskere ile o 81& a 
seri Yerilmiştir. 

n.., enap vermedi, eJçi 
Çe•r&J Gecleyi pjırtb, ba ftzi. 
Jette ae yapılmak lhamıelecelial 
..... Elti. , .... kiti idi. Si, .. 
ıet Jac:eiMerfaü tJUdWI kadar in
--. rulwau tla ı&realercleedi, 
lstelf k Be1azula kırp1 ve kıs· 
ımda. Edirucle oadaa bakaret 
görmüttl. Şahİllfalaıa • 1ebeple 
istifaNYe giriftitiıri, De sfbi te
rec!Jtitler sıeçirdiğiai ile.,. _. 
tada, kendi kinini de hatırladı : 

- O, dedi, Iİzin teref"uüze 
İlifİyor. Siı de on• tenfial 
yıktll a. 

T Uil gizlerinde, •Nasal?• 
d b • bak11 dolaııyordu, 
Çe. ay Gede fikrini izah etti ı 

(Arkasa nı) 

!) JN POSTA 
\ evmi, ~iJul, H.Ya.U. ft HaUs ........ 
idare: ı.1uw ı MI r.a.tlYeı 

Çatal( .-... 

TeleloDI lav.anı - aoaoa 
:r.,.t. k•ıu• ı.ea.b.ı. 74t 
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Cllmlaurl1et MJnlDI 
memletia her taraftncla bl
yllk tezahllrat ve ıenlilderle 
teait eclRcll. Memleketia 
clirt kf111iadeki •ill•fıailır 
lerimilia ıW•ditl Clm
huriyet bayramına alt lnti
balanaa nefl'etmittilr. lhl
... de Diüetaa •zalr .... 
l•ketlerdeki muhalakleriml-

zin ıtnderdiji resimleri 
clerc.di1oruz: 

Yukarıda aaidan itilta
rm Bozdoian, Ellıiı, Kar 
..,i, Ordu. Ginen, Aatal
,., Merzifon Ye Sıvata Ciim
huriyet bayramını• nud-
tea'it edildifıini ılıil1or-
1UDU1. 

Cüburiyet bayrama clo
layııile memleketin birçok 
lrlfeleriade ukert •eruim 
yapıldı, atqli •• herecuh 
nutuklar ı6Jlmdi. Spor 
.-lllderi tertip edildi. 
llilll oyunlar oynacla. ıan.; 
saferler hafa edileli, •yyar 

Ciimbwiyet timaalleri clo
lqbr.ldı ve nihayet hltln 
yataad8flar, bilba .. paç-

lik ~ok he1eealı .. çek 
mea'ut neıeli u•tler pçirtli. 
Blltll bu tezah&rat memle
kette Cllmburi1et ae.,ıaaia 

nekac:lar kökleıtiğini •• 
halk tarafından nekadar 
aevldijini bariz bir ee
lrilde ghtermektedir. IWk 
cliter bayra•ları , .... ,. 
ftf unutmakta, milll -,. 

nmlara dMa liyade .ı...
miyet vermek~· 

Billıaua Cllmhuriyet laa,
ra•ı ı-h beyHl•ilel 

• tuaııaf aODIM tffadaf .. 
eliti taılkm tuarraf ,.,.... 
..... bir miktar ,. .... 
bir klfeJ• ... ,. ... da 
twla ....... . 

-RADYO== 
7 T ... li Pazartesi KıymetliBirLihitGeti 
[alpHI (1IOO •etre) - 18 llOf9r

ıef u..ua1• " ll&huıu' lleyla iftlra
kl e ılatllrlr• saz, 11,5 orbıtra, !t f 
Hikmet Rııa Baaımıa •• artaclq· 
larıaa• ifdraklerlle koaHr. 

Blkreı -( 89' m•e) 10 pamoı .. , , 
tl lrl ııdadaft naklen AY111pa konMri. 

'tetp.ıt - 481 m•tr• l !O Almanca 
ders !O,G l!•mofoıı, 11 Btlpaı o,.. 
ra11ndu aakiL 

Roma - (4'1 metre) !0,15 sramo
foıı, .. ı,20 kon'erane. tt,15 konur. 

Prat - ..,.. n•tr•) !O BrOno'dan 
na-il, 2ı konaer. 

ViJ••• - &11 ae&n) 28,26 babew 
~e konferans, 21 koo1er, Si lrJanda
dı.n nakl•u Avrapa koaurL 

Pette - (63J IMtre) fı>,65 konfvanı 
tı ıo koneer· 

'VarfO" ( Hlt DL9b) 11 lrlaa-
dadan uakll, 28,05 daaa U"Walan. 

8 T efrinisani Sala 
.. b&ll•t - OM melre) 18 (prof

ruı benfll tanzim ellil .. .ı,11r) 
Blkrıt SN ••tTe ) 20 Radyo 

dırftlfO anu, to,40 rramofan, !l prtı 
konıen !t,!O .. afoni. 
Be~ .ası m49•rtl - 20 Fran11ıea 

del'ft. 20,6 sr.-mofon,iU Zafrep'ten nakil. 
Roma "ı •eve) 21 Uber ve 

graıııufon !1,ta Dul kaclıa ilminde 
bir opera. 

Prat- t.ca ••tr•) 20,05 BugUotl 
&aı a mevzuu etrafında bir konferaaa, 
20,C>J kemaa koaı ri, 23,20 net e n· 
ren ıartular • 

vı,... - ( 117 m.tre ) 00,2~ 
Opera blnw dan naklea K01I ran 
11 to m nde bir opera, perde ar~laranda 

un ı l>erl r i, 28,35 akprn ko ri. 
Pefla ğôı.I nıelre 19,3 O era· 

11 ı ak en Valk )l ri Q)H'ra ı. 

Varto.,. 1411 " • > .. o,so 
haber v gr tD 1 n, ba k kooHri, 
2 , piyaao. 

Krikos " Belld. laanltele- J tilm'ıtl. bd sin ene! .. muu· 
ruade •ld la1metli uerlerd• um Ye mulatqem bir llWt ıe-
kireç " kaldanm bfa ppaldıjlm tirtilmlf*• aa,lk bir lu1m 
ıeçencle JUIDlf ve Mheain na- ola .. lllalAt Mr Jlzla .. t .. 
zan dikkatini celbetmiftik. Mbe ortuancla çok AD' atklraaa 71 
idaresi bu Def'İJ•bmw ehemmi- ... kabartma bir inaaa M,k~ ı 
yetle nazan dikkate alarak derlW bir beni• r~•mi Ye keaarlar ı 
Erdek ve Baadarma kaymakam- da iki iradın he} keıi ftrclar • 
ltklarına birer telpaf pkmekle ylzln fina eri ve t.itla ee h 
beraber Erdek M•arif ile rlu- yunanca yaz. r.a d ' dur. 
tuna da para p.lermit Ye tin y lmz le 1 en le 
orada bulunu ksymetli eaer- c.rtadan D MU 
lerdeu iki heykelle iki kita · labite k 
be re~eulercle Mlb.eye rcUr· fetmek e ar. 



lıtanbul Belediyesi llinları 

Tephirhaneler için lüzumu olan eczayı tıbbiye kapalı zarfla 
münakasaya konulmuıtur. Talip olanlar tartname almak ve liate
J eri g8rmek Gzere her,On Levazım MOdllrlOjilne m&racaat etmeli, 
mlnakaaaya girmek için de 192 liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile teklif mektuplarını 10/11 932 perıembo ilinti saat 
on bep kadar daimt enclmene vermelidirler. 

lstanbul Üçüncü icra Dairesinden: 

• 
~ 

Tamamına 1500 lira kıymet takdir edilen Bahçekapıda Leblebici 
hanında alt katta 13 numaralı bir bap kAgir oda ile yine mezk6r 
banda ikinci katta ve 1400 lira kıymet takdir edilen 15 numaralı 
bir bap klgir dtikkln ve yine tamamına 2800 lira kıymet takdir 
edilea Biiyiikadada Nizam caddesinde 1 numaralı bir bap hane 
maa bahçe ki cem'an llç parça emllkin tamamı ayrı ayrı açık artbr 
me1ya vazedilip 10- 11 - 932 tarihinde ıartnamesi divanhaneye ta
lik ve 21 • 11 • 932 tarihine mGaadif pazartesi gGnll saat on dlrt· 
ten 16 ya kadar açıl< arttırma ıuretile satılacaktır. Artbrma ikinci
dir. ilk arttırmasında Bllylkadadaki haneye bet yliz lira diğer 
odalann beberine ikiıer y8z liraya talip zuhur etmiıtir. Bu kere 
.. cok artbraDID n.tllnde barakılacakbr. Arttarmaya ittirak için 
% 7 teminat akçesi alın1r. Haldan tapu aicillerile sabit olmayan 
ipotek alacaklılar ile clipr allkaclaranm ve irtifak hakkı alaipleri
ain bu laıklarına baeulile faiz ve meaarife dair olan iddialarını 
il•n tarilainclen itibaren 20 sin içİllde evrakı ml•bitelerile bildir
meleri llzımdır. Asld halele haldan tapu ıaicillerile Abit olmayanlar 
aabı bedelinin paylapna•ac:laa laariç kabrlar. 

Bilclmle nrgilerle hel..U,e relimleri ve vakıf icareıi mllfteriye 
aittir. Allkaclaranın icra ve lflis k•nunuun l 19 uncu madclffi 
hllkmlDe slre teTftld hareket ~tmeleri ve daha fazla malimat 
almak iltiyenlerln 9ao • 3639 numaraıile lıtanbul icra memurlu
juna mDracaatları illa olunur. 

ÇABUK ve 81HHI 

ıusuı, ıabun~ıız, fJrçasıı 

T J R A ş iste;ı:~:iaiı. 

RAZViTE 
kremini kullanınız. 

MllUIOP olan fırçalardan, yüzO· 
tıllzln eildiol buruıhıran potulı 

krtım n sabunlardan kurtulana.· 
n ·ı. Kaçak ve tıüyük tU,ltr 
.. arctır. Der yerde satılır. DepoH: 
Yetlldlrek, Sıvacıy:ın Hanı No. 10 

Tel. !Otal 

iLAN 
Çuakkale ftllyetİDİD Ba,, .. 

••ç kaı•mD Kazdatı de.tel 
•mamam Kobaklı ve Hotamu 
lot'alanaclaıı beher 1e11e 4000 
kotar ihraç edilmek prtiyle &ç 
aenede cem'aa 11815 kantar çira
nın beher kantarı 15 kanıt mu
laamaaen bedeli üzerinden tali 
hine ibale eclllmek ilzere mlu-
1edeye konulmuştur. 

r 
MOzayede ve ihale açık ola

ak 681 n 719 No. h kanunlann 
ah.ki• amamlyui veçhik 12-11· 
932 tarilalDe mOaadif cumarlui 
glnD ... t 15 te Çanakkale vilt-
1etinden mlteıekkil orman 1ab1 
komiıycma huzurunda icra edlle
cejinden taliplerin 1800 lira .,.. 
maye vaı'ına malt iktidarlannı 
tWerlr Ticaret Odaıı vealkuım 
ve mala.ammen bedelden qaja 
olmamak prtiyle •ereceii bir se-
aelik miktan bedelin % 7,5 nia
petiucleki teminab muvakkateaini 
muhtevi teklifnamelerini ihale ka
DUD\UHlll 10 DUDCU maddeel ...... 
hali dairesinde mezkur •ate ka
dar komlayona tevdi eylemeje 
ve fU'blame ve mukaveleaame 
aureti m&aaddıkalarmı Ankaracla 
umum ormu mlldiirlUift ile lata.. 
bul ve Çanakkale orman mlkll
riyetleriade ve kaza muameltt 
memmlaldarmdan aranılması illn 
luaur. • 
-----------------------------.......... Yedinci icra Memul"· 
ıutund•ll: Ril' borçtan dolayı mah· 
tuı ve paraya ~f'Hilllleai mukarr~r 
el" tarikle mflteharrik ıııakkap te-ıgAhı 
\ { .ıre desteresi n 11 !)3~ t.uihi ıde 

1 ı buçukta lııtaıılıultla l\oı•amut;· 
•. ,,ada caddesinde Gü l\o. 1 u dıik· 
.. unde paray;& ~ı Hilet•tği ilin 

lat anbul 09U11cU &er• Memur
lutund•n ı Bir lıorcuıı t"ıııiııi için 
ıu 1 ( ı va para.>a t Hilme!li nıukar· 
r"'r tJ! atin d mir fu~ıı Ye bir demir 
k •"a ı•rr. Sani 932 ıı.rihinde •aat 9 
da ı oıı b •Otala kad.&r Orta1<6ydı Salail· 

KARADENiZ POSTASI 

SAMSUN 
~•puru 

8T ... ADİ SALI 
gllnD alqamı Sirkeci' den hare
ketle (Zonguldak, lnebolu, A· 
yancık, Samaun, Giresun, Trab
on, Slrmeneve Rizeye azimet ve 
avdetle aynı iskelelerle Onye
ye ajnyarak avdet edecektir. 

F ula tahilAt için Sirkeci. 
Y elkeaci Hamaclald acentalaia
na mlracaat. Tel : 21515 

,.. NAiM VAPUR iDARESi 
lzmir Sarat Postası 

( 20 aat) 
Lnkı 

ADNAN 
Yapuru 

.=_ Perıembe "..':~~ .. !::ta 

Sut ı.. 17 de hareketle "tra 

1ZM1 R'e 
we Pazar slnleri lzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle fatanbul'a 
avdet eder. Tafsillt için Galata. 
Gtlmrllk karwııanda Site Fran
sez Han No. 12 yazıhane.ine 

- mlracaat. Tel. 4. 1041 

Koc.11 lcr• D•:r&a"nden: 
lıalei Nuyu zıııınıod:ı s:ıtılıuası 

kararlqtırılan 1zmit!ıı Yalı hamam so· 
katında Te Yahbamarııı nanıil• maruf 
hudutları ıuaHim ve O~ bin lira kıy
r.Jetli bir bap lıamaın nçık arrtırmı. 

aurctite ıo-ı::-932 cumarteıi gıinil•saat 

14-16 araııuda icra daireıindtı satıla

caktır. Ş.utnaıııe" i 30· ll ·!)3:! tarihin
den itibaren 3:!· 1:?~:? numarada a~ık 
olup mnıayede giıııtı tahruiıı tdllen 
kıymetin l'rada ) vtoı ı lıe9inl bulduğu 
ıakdirde en faıln artt·rana ihale edile
cektir. Bu kı) met! tıulmadığı takdirde 
en çok arttıraııın taahhıldU l•aki kal
mak üzere arttırma on ooı gün daha 
temdit ed;lere~ oıı faıla artt•ranırı 
th:eriode bırakılal',lktır. Bıı gayri ıncıı· 
kul Uıcrl ıdt hir lı.tk veya. mülki.> et 

iddia edeıılNin ılaıı taribiudcn ıtilıa
ren nihayet yirıııi ~ıııı zuhnda 6Hakı 

nı tiabiteJoril E' biri ik te ııı uracaat ot me· 
lort aksi takdirde h:ıl,l:ırı tapu SİC'il 

Hte HL it (ılıııı y.:rn I u ısatıı l•f! lılirıdıı n 
hariç lıır:tkıluıı!..ları ilan olu:ı ur. 

ba:ıe sokağıııd:ı 8 :\o. da ikincı açık 

arttırma auretiyle &atılacaktır. Taliple
lerin mahallinde bulunacak naeınur'I&· 
ua mOrat·atlırı ilin olunar. 

• Küçük Ilinlar 
r J Dr. Çlprul Orahalm ve Franaaz \ 

Fagdalı Adrttslt!f' hastaneleri cilt, saç, frengi ve lJelso· 
_ ğnkluğu 1 iııci s101f nııttehassısı. Be· 

"-------------------- yoğlu, Asmalı Mescit, Atlas Ilan. 'fel. DOKTORLAR 43353. 

( OperaUir 
Dr. Sabri Oaman ~irkeci 

Şahinpafa oteli kartıeında - Dc-rvişler 
ROk. No. 2. Üğlcden akşama. kadar 
bilumum harici ,.e kadın lıastalıkları. 

Dr. Hayri Ömer Freİu~ 8:.'Cfı:1'· 
lıastalıkları ıııtitt' hassısi. Almanya 
emrazı cildlyo 'o ziihre' iyo cemiyeti 
azasından. Beyoğlu, lı:-tiklı\l caddesi 
Ağac:ımii kartıınnd:ı. ?\o. 133 Hergiin 
Üğlodorı sonra. 'fol. Deyoğlıı 4l?fiSG. 

--------------------------... Cilt ve :ııtıbre-
Dr. Kemal Nul"I vı baatahklar 

mütehassısı. Beyoğlu, lstiklil caddesi 
Abdullahefendi lokantası ittisalinde 
Romeli Han No. l(i, Her gıln öğleden 
sonra 13 1/2, 20 1 2. -------

Dr Mehmet AU Bevliye mUtelaaa· 
• •-. Slrkeeldeld 

muayenehanesini Eminönll hanına 
(sabık Karakat) naklctmitlir· kabul: 
hergfln öğleden Mnra. 

Emn:ııı 
Dr. M. Nahabtttyan dalalllJe 

zlıhr<n iye vo kadın hastalık lan teda· 
vibanmıi. Bcyojtfo, Sakıı A~a~ No. !l. 
Kllbul saati: !>·12 \'O 14-21. 

R 
" 

K d 1 Bevll1• 
Dr • ef a r mııtehaaa&M 

Sirkeci, Tram\ay dur:ıb'1, No. R Her 
gfJn s:ıb:ıhtaıı :ıkt:ıın·ı kadar. 

Dr. Sabih RUftll 
Jıluaytmclıaneısi: Bahc;ckaJH. l>r. Artar· 
yan ilan, No. 3 - 4. cumadan ınaad3 
her g-iln n - 18 e kadar. 

Dr• Kenan HaHn RBntlrea ,.. 
Radlum 

ırı fıte lıa!;~ısı. A nupatl:ı.ıı :t\'detle yeni 
getirdiği aletlerle hastalarını yeni nak· 

lettigi Glorya l'lineması fevkindeKi mu
~yenchancsinde her glln kabul eder. 

Hastalara lıUyiik sfihulet göstermektedir. 

Dr E 0 _._11118 Cllt ve ZlhnYi bu
• • .-.... tabklar mlt.ı..... 

Cumadan ııı:uJa hergUn sab&bt.an ak
tama kadar lıasta'arını kabul eder. 
Beyoğl•ı Jstiklal ('addesi ~o. 26J. 'l'el. 
Be) oğlu :l73t. --------·-- ... --.·-~· _...._ 

19111•11 auıe,nuın -~-==· 
Cağalo~lu, B~a bey apartımanı 17 • 21 
Yeni getlrd:ği son sistem makloesile 
her giln s:ıbııhtaıı ak9am:ı kadar has· 
talarını tedavi eder. 

Dalalll Ye Ç.C.k 
Dl". Nazif lbrahlm haltahkları teda-

vlhaa .. ı 

mual enchanesiui Fatitı Tramvay iısta~
yomİnda Sırrı 1'~uver ecıaucsi bitiıiğin
de 25 No, lı • Azim • apartımanının 
birinci katına ııaldetmiıtlr • llergfln 
13 ten 2J ye kadar. 

-• 9lua1911elaaa..ı.ı Dr. Ahmet Ylcd .. n V•uccllerde 

Letafet apartnıaıııoın 2 inci kat 2 inci 
dairesine nakletruittlr. Cumadan ına• 
ada lıcrglln 8 1:3 vo 14-20 e kadar, 
Pazartc~i Kiinleri meccanldir. -Ha.UI ha•taıaeıd kula 
Dr. Ziya Naki botu. b11rt1•. alltebauı8 

k 

~I uayenclume : Tilrb(', Bahı<'lı <'addesi, 
1 

No. 16. Telefon: 22587 
·~~~-:----------- - - -- Öperatlr 

Dr. Halll S•z•I 18 taabul: Dl•aarolıı 
En.in ]'aşa okllğı, No. 20. 11'.>rgfln 
ı - 7. Telefon : ~a390 

Cilt ve allh 
Dr. Bahattin .. vkl re.t hutaıa1ıı.. 

• l 

l:ırı multehusı. Ankara caddesi lıfe· 
s.rrct oteli kartısındıı, Avni Bey 
apartmıanı ~o 1 :.:>. Rerg-iln akıama. 

kacl:ır. 

h Sabahta• aıı.,. ka· 
Dr. All MU er ün Tak•lmde Altı 
parlbak u.agaza iistOnde 1 ıaci katu 
Ü•1-ieden ıobra: Fntibte, Tramay istas
yo"nun~akl ınua,·cnchanesiode. Tel.2i869 

Dahili va çoculr 
Dr. Oallp Hakkı hHtalıklan. Sabah 
alqam evinde ( Topkapı Tram. Cad. 65) 

Cuma, pazard:m ga)ri !? - G munycoo
hanoshıdo (Aksaray, Etem Pı•rle\ cc
eczasi arka sokak 11 ) 

Operatör 0-
Dr. Muammer NUl"lrolc>s teaaaG· 

il hastalıkları müteh:ıssm. Harbiyede 
tramvay (\ur:ığı knrşı~ında No ö.3. Sa· 
lı ve Cumadan mada h€'rğfln 14-~0 ) e 

kadar. 

Zllhrevt ha .. 
Dr. Muhip Nurettin tabklar. Babı· 

ali caddcıiodc Gayret kOtllphanesl 
ittisalinde 9 dan 6 la kadar. 

DIŞ TABIBLERI 
""-•I ZI'• Klprflbata. Ealalal _ .. , Han 2cl kat Ne. 4 

Hastalarını her gUn 9 1/2 • 1D a kal'& 
kabul n tadavi eder. 

., .... 
Nurh•J•t H•nım Te.toaJ'• 

karıısında No. 47:?. Cumadan maada 
her gün 10 - 19 a kadar hastalarını 
kabnl ve t<'davi eder. 

BeyOilu l.tlkll POzanl Şamlıran Cad. Mulea Ru 
yanındaki 28 No. lı apartımanın 1 ci 
katına naklolunup her gün ha~tatarını 
k:ı.bul eder. 

Bnoilu. 
MuZltff9r HUsnU ı •• 111 - .Ok. Ne. 

2 Nuri s. apartman kat 1. hcrgllıı saat 
9 dan 1:0 ye kı.d lr, 'e fe, kalide ahvat
do geceleri dahi haıstalarını kabul eder 

Çeaberlltq 
Kemai Enver Turaa apartımaaı 

1 inci kat. Her gün saa.t !!- 20 ye ka
dar hastalarını kabul TO tedavi eder. 

T tik RI KaraklJ tramvay d ... 
ev za ralr mahalli No. 1 

HergQn eumadan maada 8 den 20,30 a 
kadar haıtalarını kabul eder. -Fahri B•hçekapı, Kazmlrci Ali Riaa 

mU...eeu.lnlıı llstlnde, 
Jzıet Bey Han. Her gün ıaat 10 daıı 
19 a kadar. 

BUllJ8llllll •---•n Caialolluada. --.. ki .. bili Şark 
Eczanesi ıablbl. Gedikpafa, Mllsellim 
ıokak No 20 Der gllo, cumadan maada 
saat D-20 ye kadar. 

1. ..vket l1tan~:ı': ~a cad. 

lıtanbul ve Paris 'FtlkUltelerindeo 
mezun. Her gQn ! - ı; ya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Bedri H•kkı ıc:=:r 
Cuma 'Ye pazardan maada her gQa 

saat 9 dan 20 ye kadar. 

Roben•• Arnacıyan &:fa~. 
Fatih Tramvay iataayonu kaqısıada 
No. 67. Kabul saatleri : Her güu !l· 12 
Ye 14·22. Cuma ~ e p:n~ar öğleye kadar 

Hık t Sirkeci Dart,olafaa 
Abmel me .Beflr Kemal Ecs-..a 
wıııında No . .f. IIer gfln Hat 9 • 20 
ye kadar ba~talarını kabul eder. 

HU•U Mu .... • Akurar, Ordu cad
de•I, Puar mahalll, 

Halil bey apartman 2 inci kaL Hasta· 
larıoı bergOn kabul vo tedavi eder. 

Adi Tophaae, BeiukeMll 
cadcle.a N'"e, • 

liercUn saat 9 dan 18 e kadar 
larını kabul ve tedavi eder. 

h~sta-

C8hlt .,..._ .. Karak~ Tllıael 
--·.., ...... , ... da No. 21 

Iler gfln sabahın ~' undan ak,amm 
19 una kadar h:uıt.abrııı kabul \C 
tedavi eder. 

Obeyt Ş.mll Kacbkly Pazra1olu 
No. 83 

' umadan mada her gün 8 buçuktan 
lll :ı kadar ha•Halarını k!lbul Nfcr. 

&llleyman Faik Toklu Oilu 
Bahçckapı, Selaınot H:rn linci k"t N Q ' ~ o. w ye naklc·tıuittir. HergUn !) dan 

:tktaına kadar hastalannı kabul eder. 

M. SAIT Yenlpoatane cadde•I 
Vlora Han No. 11 

Pcrıemlıe ve cumartesinden maada~ 
hcrgUıı lO dan 18' kadar ha.stal:mıı 

k:ılJul 'o tedavi cd~r. 

KiMYAGERLER 
Dr. HU••m•tlln idrar, kan 

kaaurat, 
mc,·a<ldı gıda.iye, ticaret ve sanayi ta.b· 
lil&tı yapılır. Bah~ekapı Emlak ve 
Eytam Bankası karıısında izzet B. Han. 

Dr. ı11 ... 111m Etem ~vaş:!k 
Afahfifi. Tel: 23348. Hantr, ıınat, 
gıdat bilO.mum tahlll&t. • 

--~--~~--~~--~~-------
lllARLAR 

NHud VellM Dlpl..._-:--
Beton • arme, Kimart ve Taahbüt. 
projeleri 10 gQnde teelim edilir ve mec· 
canidir. Galata,llinerva han 21·!:? 

Şaganı Tn&ige Mie•n•l•r 

LOKANTA ve BiRAHANELER 
ls18ayon Loluant.• Sirkeci tr .. •atulf'e•• 

Muntazam öfle ve akfa• yemekleri 
Bira "' rakı b11lunur. Nefiı mezeler 
vardır. l"iaUarda azamt uculuk. 

TERZi ve TUc. TERZiLER 
Avedvan Sultaa llaaa• Mu'aclet 

1 ffaaa~-· 
Kumaıların nefaseti ve dildtioin ura· 
feti sayesinde ea mUtltOlpoııent mütl<l 
rilerini memnun eder. 

Halll Ym Po.tue ..... ada 
Fuadak aade 8- No. 1 

En aon moda. gayet itina ile dikilmiı 
elbise giymek iıterseniz mllracaat 
cdeblleceıtlniı yeg&ne ınOeueHdir. 

Tenılha...ı. llaua lhWttla. 
Sevim t.t • .w Aü.a CM. Ne. 5' 

Şık ve son modaya muahk elbiseler 
uygun fiatlerle. Kanaat getirmek içiıı 
bir ziyaret klfldir, 

GO .ıLEK iMALATHANELERi 
10.000 a----k lmallllauul " .,.._ u•• ~lan 

bluzlar, cihaı takımları, yutaklar ve 
saire. En son modeller. Bıyotlu, To
k:ıf ıyan kartıımda Suterazi ıok.:C Tur· 
nacı batı ) 1 l. 

ŞAPKA IAAAZALARI 
BeJOtlu, Ltw.ı 

Cad. Paaala 
•k. No. ı Son moda. kadın taı>kalan. 
Tamirat ve tahvilat yeni modeller gibi. 
Bu brandan doları bOyUk tenzillt. 

Antuv•n •n•HI• 

----------------IUHlELiF 
Ml11l•m Edlt ~ 

Beyoğlu, Karanfil ıok. Tonel Bao. 
No. 5 Tel. 41480. Dada, mürebbiye, 
daktilo, •&ndö-ı, a,oı, n hizmetçi te
darik olunur. 

1 Emlllc 1 
Acele .... lık :=.:=-8!t7..8;.; 

Biri Wrrir, Od kata abfap. t .... t..a.. 
elektrik, bahpU •• 48 lira klrallk n .31119 
ılraJA. Galata Ada ha• No. 5 ·Tel. 431.1'1 

a-a.ı.k lulne Sirkecide tra•••,. ,.. 
-.... ... ... ktrlk ...... ,. ....... 

bir ev tatral a azimet dolayısile acele 
~atılıktır Şehzadebqında Feniye 
caddeı'nde numara 4 • 6 kahnde 
~affet Beye mnracaat. 

«oc•eH icra .,..,...inden: 
Muharrem Hc\'e 900 lira itaısana borçlu 
Lnti•k<'lc:l(' s;.lib ÇHVUf ze\'('(lfll t; ~her 
uauı mın ıuerhun bulunan lı:ıti kelede 
tıudntları rnalfım l~O, .. ıo, 4:;J ve 750 
lira luvmetli 4 p&r{;-a tarlauın a~ık art
tırma suretile 10 12 32 cumarteıi günü 
11atılac:ığınd11.ıı taliplerin ) üzde yedi 

,,,...... .... ........ ..... _.. .. ... . 
latanbul Y..Uncl lcr• Memur- • Küçük ilin Şarll•rı 

1.ıuı;ıık pey akı;nsile mttracaatları ı:ı.rt· 
n :rnıe 30 11 932 tırihlndeıı itibaren 
3.! lJ iO numarada açık olup tavin edi· 
ıı:u g inde tahırılo tdileıı kıymetin 

y uıde yetm · f lıcıinı bulmadığı takdir· 
de en tok utıır:ının taahhüdti baki 
kalmak ilıere arttırın• 1.; gün daha 
temdit edilerek 15 ınci gfin 8D OOk 
arttıran& lb&l11 edilecektir. Bu gayri 
...anıl Uzertnde blr bat veya mQl· 

ıutun~•n : Bır bortta:ı dolu ı mcr· 
buo bulunan uç adet halı seççade ~e 
bir adet kenarları elmaı pırlanta tatlı 
yüzQk 12 •ı•etriııisani 93~ tarihinde 
eaat 14 de Sandal bedesteninde para· 
)& çevrilecegı ılAn olunur. 

ki yet fddıa cd ıı lerııı hususile f.ıi7. ~ e 
meıarlfo dar ı ldlalarıııı illıı tarihin
den itibaren nlhaytıt :o gün zarfında 
evrakı mUıbltelerıle blldirınolcri aksi 
takcUrde baklan tapu sicitlerile sabit 
olmadıkt.a satıt bedelinin pıylaıtml· 
muıadan bıriç tutıdaoak.lan üiD 
olllD•r. 

t - lKUçiik illnlar h:ı.ft..\da iki defa 

ııetr dl lir· 
2 - Bir tt.ın b01 satırdan ibarettir. 

Kalın yaıı iki aatır ayılır. 

3 - ll«'r ıatır en apğı 4 kelimedir. 

• 4 - lhınlann boı ıatırJaıı razla 
ht r satırrndau ayrıca. aı:ağıdakı 

fiatlor alınır: 

5 •ahrdaa lba· 5 .. tardaa fasla 
r.t tl&aua het aatar lfln 

1 AJhiı 300 Kr. IO Kr, 

•• .. -.. •• .. 
& .. ·- • -.. 
l2 • .. • -• 



Arbk "Kivi" ile Sevişiyorduk, Ve 
Aşkımız Gün Geçtikçe Ateşleniyordu! 
"Kivi,, be Birlikte Kaçmıya Karar Verdik. Bir Gece ... 

-8-
Benim aevıili { Port Cak· 

IOD ) um, ıimdi kimbilir hangi 
denizlerde bir (Albatr•) gibi 
dzillGyor, yahut haqi limanda 
demirllyerek vakur bir ikada hey
keli gıbi d6ıtınliyorda? 

Gtınlerim, bu tefekkilr ve 
endiıelerle geçerken, daima mu
bitimi tetkik ediyor ve kaçmak 
çarelerini arqbnyordum. Bu, 
fimdili'k imklnsız gibi bir ıeydi. 
Çiinktı hakiki bir ıh hapsi 
albnda bulunduğuma anlıyordum. 
Y aln z reisle ( ki ... vi ) iamiodeki 
genç bir li:adandan başka, hiç 
lcimıe benimle temas etmiyordu. 
Vabplerdon birine yaklafbğım 
ıaman,hemen ellerini kalchnyor ve: 

- Taa - booo •• 
Diye bağırarak bende.- uıak· 

laııyordu. ilk zamnlar, Ki • Tİ 
de blyle Uıeket etti. Fakat 
ıon plerde dikkat ecli1onlum. 
bana biraK daha sokuluyor, ye
nıek ve ıuyumu getirdiği zaman 
kvşımda duruyor, umn uzun 
Jbtlme bakıyor ve bir ıeyler 
tiylüyor, soara bird•bire çıkıR 
aidıyordu. 

Takriben bir buçuk •J kadar 
l,aylece geçtikta ıoara bir gOa 
a,.na yemek retirea ( ki • Yi ), 
hirdenbire llttıme ablcb. Beni 
lcııkınak kollanma ara11Da aldı. 
keskin elitlerini eaeme geçire
rek bqant iki tarafa ullamıJ a 
a...ıadl. T abü, fena halde 
e.nım yanclı.. Şiddetle 
ailkiadim. Bent, eti' ~I te•ek 
iatl,ea b• , .. ,... kaclama s6i
lllne eicldetli bit yumruk vurarak 
Jere cfeYirclim. O 7attıjl yerden 
itana baktı. Y alvarar sılbi laaa 
llirkaç kelime 1D&rılclucla Ye 
-ra birdenbire aaçrıyarak ka
la beden 111alrlaflı... F eaa halde 
cam... acıtan bu kadım tikl,et 
etmek için reisiae ~ek iate
dhn. Fakat, derhal bu fikirden 
- ıeçtiq1. Çtnkl Ki·vi, reiaiain 
- llacle HYceleriade biri ldL 
Ve ı&phelİ& baaa hlnaet olqıak 
laere onu benim bismetima tah
lia ehDİfti. Bu fiklyetin feıla bir 
te.ir yapmak ilatim.& Yardı. a.. 
~ binaea fimclillk alllrtt etmiye 
-.aat, mlteyaldaz bulaauak bu 
~ glzlll kaclma kendimi diri 
tiri yec:lir•eml,. karar ftl'c:lim. 
L _ • Gllnler, hep ayni pkilde ve 
-..blriae beuiyen bir alklinet 
1'ıbade geçiyordu. Hatta Ki-vi 
... artık bir tqkınlJk gö•• r-. 

llaiJord1L Yalnız derin dedn ~ 
.._e bakıyor, sonra ima bir 
"ilak kopararak kota kop ya
~clan uzaldaf1yordu... Şeytan, 
,...~a: 

- Be, budala.. bu ıenç ka-- ........ _ ...... ··'::l.· ..... 1_ ., ... 
-. • ....,._. iflncle 
Jarclu. 
G-c bel&·" qk. •• FUU. 

a.11r11c ...... 
heak tamaWle aa1a,.. 

Wr Jafla dejiWill. Fabt 
-... ~ arbcleflaraa birçok ... 

MnH,e dilllire. atk ve 
._. .... ,.. bql. uçek bir 

fikir Jdla .. itim. Llkin, pnu da 
itiraf ederim ki, b&yle ıimaiyah 
vlcutla, imandan ziyade, kılları 
dlk&lmOt bir canavara benziyen 
kaclmla ıeYifilebileceğini de hiç 
ldmıeclen ifitmemiıtim. Fakat .. 
feytan bir kere insanın dama· 
rana girince, mideye giren içki 
gibi 'rahat durmuyor... KüçDk 
bir tecıllbe yapmak iatedim. 
Ki • vi, bana yiyecek retirdiği 
zaman, ayakta durdum. Ellerimi 
belime koyarak ona rtılDmıedim. 
O, durdu, bana hakta. Usullacık, 
çenesine dokundum : 

O, kaçmadı. Kolundan tut· 
tum, yaruma oturttum. O zaman 
ellerile y8zOna kapadı ve ağla
maya baıladı. 

Gnn ıeçtikçe aşkımız artıyor 

1 
Ye bisi. daha hararetle aanyordu. 

Nihayet birg&n Ki • Yiyi ko
lundan tuttum. Parmağımı eneli 
kendi ı8i'ı0me, ıora da onun 
röisllne dokuadurdaktan ıonra 
uzak ufakları g&terclim : 

- Seninle beraber, ka~m. 
Demek istedim... Ki • vi, bir

kaç HDiye gözlerini yere dikti. 
DllşDndO. Sonra başını fiddetle 
ulladı: 

- Hay, hay •• kaçalım. 
Demek istediğini aalatta. •• 

Fakat tuhaf değil mi ?- Bugün
den itibaren, Ki • vi daha hazin bir 
hal aldı. Bana eskisinden daha 
munis muamele & Gstermekle bera· 
ber yüzilme bakmak istemiyor, bak· 
bkça da derin derin içini çe· 

ldyordu. 
(Arkası var) 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 
Tamamına llç bin aekiz yllz lira kıymet takdir edilen Botaz· 

içinde Kmıuncukta Hamam sokapda eski ve yeni 70, 72, 7 4 nu
maralı albad• bodnamlu1 ve biriainin odası ve aralaldan bulunan 
iki bap dakklnı Ye &atinde maamlftemillt aekiz odab IU'Dlçl• ye 
blyllk bahçeli nezareti fevkaJ&deli aim kArgir hanenin tamamı açık 
artbrmıya yazedilmif 1·12-932 tarihinde ıartnameai diYaDhaneye 
talik edDerek 15-12-932 tarihine mBNclif pe,.embe ,.ano aaat 
14 ten 16 ya kadar artbrma suretile lstanbul DGrdOncii icra dai
resinde Ntılacaktır. 

Arthrma Emlak ve Eytam banka11 kanunuaa tevfikaa bir defa 
olup en ziyade arttıranın berinde bırakılacakbr. Artbrmıya iftirak 
için Jhde 1edi buçuk teminat akça11 alaur. MDteraldm Tersi. be
lecliJe, nlnf le....ı mlıftwiJe aittir. 

929 tarihli icra kanununun 119 uncu madde.ine teYRkan hak
lan tapa aicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılar ile diler all
kadarama ye irtifak hakkı salıipleriaia bu haldan.. Ye h....U• 
faia Ye masarife dair olan iddialannı ilAn tarihinden itibaren yirmi 
sin içinde evrakı mliapiteleri ile bidirmeleri llzımdar. Abi halde 
tapa aieillerile aabit olmayanlar ıatıı bedelbıia paJlafmumdan 
hariç kalırlar. Altkaclarlana ifbu maddei kanuniye abk&1111aa gire 
hareket etmeleri Ye daha fazla malOmat almak iatiyenlerin 932-312 
doıya numaraaile memuriyetimize müracaatlan ilAa olunur. 

• * lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Emllk Ye Eytam Bankuana ipoteki olilp tamamına ( 1600) bin 

alta yüz lira kıymet takdir edilen F eaerde Cafer mahalluiade 
Yeni Kiremit ıokat ncla yeni 92 No. la baa•ID tama~ı a~lc arttır
maya Yueclilmiı olup 5- 12-932 tarihinde prtnamem Divaahaqeye 
talik eclllerek 22· 12- 932 tarihine müaadif perıembe .atin& ağleden 
aonra aaat 14 ten 17 ye kadar lataobul Dördilncli fcra memurlu-
ğunda açık arttırma ile sahlacaktır. Artbrma Emlak Ye Eytam 
Bankaaı kanununa teYfikaD bir defa olup en ziyade artbraaın 8 .. 
tDDcle barakılacaktır. Arttırmıya iştir ak için y6zde. yedi teminat ak· 
çua abnır. MOterakim vergiler, Belediye reaimlerı ve Vakıf icare-
leri mlfteriye aittir. 1424 No. lı icra ve- ffta. kanutlfuıun 119 uncu 
maddesine tevfikan hakları Tapu sicillerile aabit olmıyan ipot~• 
alacakWarl& eliler allkadaranın ve irtifak hak~ı .aahipleriain bu 
baklanaı we h......U. fail Ye .maarife dair olaD ıddialarım ilan ta-
rlWndea itibaren 20 ı&a içiacle bildirmeleri IAıım~ •• Alrai halde 
la•klMa tapa aicillerile aabit olmayanlar aabf bedeliaın paylqma-
1111daa laariç kalırlar. Allkaclaılann ifbu maddei kanuniye hlkml
• tnfiki hareket etmeleri ve claha fazla mal6••t abaak İltiy ... 
lerin 93-1 UM dotya No. sile. Memmiyetimize mtracaatları illa ....... 

* * Is nbul Dördüncü icra Memurluiunclan : 
Be1ojlluada Yuıa .Uau..-.. Makrioiha ~lmuı eobimda 

,_. 35, 31, 38 No. lı pyri ••indin .eteMl'l'lfa Hacı llut.fa 
Ef • .,. • ., .... Ye elyevm Atı., •• ika..tsAlll ..p.a Aldf Be,. 

11.nı' '• Haa U..tafa Ef.aclinin 23 Klaauenel 930 tari
.... " Eyt.a ._.ka8'aclan berç aidatı .. baliji ...ıa.a 
• ıbWI hallcla •drni 1aalı PJrİ mutml Wriaci derecede ipotek 
ı-. Mlp •lclcleti hitammda tnviyei deyia etlltMlea Yefat eden 

ped..miadea mlatekil mezk6r ····- 21 ş.ltat en tarilüH ka
dar mafaiı resllmal Ye saire ( 51178 ) bet bin ıekb Jlz yetmif altı 
lir•J• haUt ohap h-..ize i•bet eden mellallti teaTiyei deyja et· 
meais balr.kıncla teltliji muktezi ademe emri ikametılhuu11n meç
lauliyeti huebile tebHıat yapılamamat oldupndan tarihi illndaa 
itiltar• bir ay için 932 3 11 d_,a No. aile lle•ari,._.. .... 
caatla bir diyecejiaiz Yana d.....,an etmeais ıbi takdirde .,.... 

•tılAb icralyeye tneall ·~ illal6w bu&.a•lllr " ••••• 
.-ıi .U.w bia olmak lnre Ub ....... 

Diplomatlara Hükmeden GizliKuvvetler 
• 
lstanbulun Esrarengi~ Bir 
Siması: Papaz Havkens 

( a .. tarafa 1 ancı aayfada 
onu. X B 9 olarak taaır. Remzi 
ve kayıt numarası bundan iba
rettir. Oaa herkes .. Muhterem 
rahip" unnmnı veriyordu. 

Hakikati itiraf etmek için şu
nu kayit etmeliyim ki rahip Hav-
kens para canlı bir adam dejil
di. O, bu iıi, amirlerine g6tl1· 
receği kıymetli malumat muka· 
bilinde alabileceği mavi, yqil 
lngiliz banknotları için yapmı
yordu. O, Entelicenı aervise, 
girmif, bu tepdJAtın muayyen 
sadakat yeminini yapmıı, o yemi-
na yerine ıetirmek içip çalışıyor
du. Kıyafet ft mealeff mOaa.it 
olduiu için her yere meraıimsiz 
bir aurette PIP çakabilirdL Bu
gün, Fransız sefaretillİD vaktile 
kaybolan do1Jdına alt tahkikat 
evrakı kanttınlacak oluraa, bu 
evraktaki Fraosız istihbarat ıe-
finia ıu mltaleau gize çarpv: 

Dosyayı 8fll'U ad•ın X B 1 
numaralı lnsrilia cuaaa. namı cli
ğer papu HaYkeaa'ln olmua ihti
mali ytızde 7lldlr. • 

* "Muhterem rahip" lnırUiz En-
telicens aeniainin kuvvetli ve en 
itimat ettiği aletlerden biridir. 

Vaziyeti tüpbeli bir hale gelen. 
çalıtmatında gevıeklik ıarnlea 
memurlar, hep on• YUataaile 
takip, tarassut ettirilir, vasiyetle
ri teıbit olunurdu. Biraln. rahip 
Havkens, ılipbeli vaziyete duşea 
iki arkadqile allkadar olmıya 
davet edilmişti. Bu vazifeaini bl
yilk bir aadakatle yapb Ye lgrea
di ki bunlar, başk bir kimsenin 
nam ve heıabina çallflllaktadıslar. 

Entelicens servis, hiyanet d
fetmiyen bir milessesedir. Rahip 

Havkensin raporile beraber bu iki 
eski arkadaşımn idam bllkUmleri 
de verilmiş oldu. Fakat ne garip 
bir tecellidir ki onlar Bilime p 
derlerken son demlerine kad• 
yanlarında bulunan, aıevtlfeu ce
saretlerini dini lklerle kt t
lendiren, maneviyatlanm yükael
ten yine Rahip Havkensti. Onu. 
bir Allah adamı elb--'e yllztlne 
hazin bi~ eda vererek lncil ok• 
vaziyette görenler, elbetteki içia-
de taşıdığı sırrın dehptiae al
fuz edemezlerdi. Neteldm, onm 
yllz&nden kurıuna dizilen iki ar
kad8f1 da ayni surette nlfm ede
medi ve bir an için oJaun. ondan 
filphe etmek akıllanndan geç-
medi. 

Resminizi Bize .. . 
Size Tabiatinizi 

•7 AIHluRell &: Dikkath \e sa
bırhdır. Ace
leyi se'li mez, 
bir şeyden ça
buk bıkma. 
Men faat terini 
ve nefsini se
ver. Baıkalan 
ıçm kendi inı 
me 'uli et al
tına sokacak 
har ekf>l ler de 

bulunmaz, sözünü pt'!k sakmmaz. • •• ••im et.ı Acül ve atılgan-
dır. Çabuk 
alınır. Küçük. 
şeyleri izzeti 
nefis mese)eai 
yapabilir. Ken
di ini büyük 
görmek ı ter. 
Kadın ve sev-

gi nu~ eleleriıı
d ~ kıskanç 

olur. Ce aret 
ye kahramanlık hadiselerınden 
haz duyar, intızaım \e tt>mizliği 
ever. 

, .o u.-.. il•'• B.s Sakin, nı h
cup Ye çekın· 
ğ ndir. K udi 
batma we me
ıuliyet davet 
edecek oe 1 r· 
J mequl ol
maz. Qlen e

lerden mıh· 
rum kalmak 

ı temes. en· 
disi neo'eya

ratmu. başkalaı ınm ~'elerme 
uyar. Geçim hah inde mlfkulpe
sent deığildir. 

• at a. Sok-- le 
a flldflr. Men-
faatlerine tul
lul.. eden .uıt
tiai lde i guzar 
olur. Ç uk 
kızmaz, ~ tbin 
ve müte ... ir 
olmaz, n "' sı
ni muhafa a 

etmek ist r, ta\ru haıeketleri ka· 
pah ve manalı değildir. 

K•-=- icra Delrealnllen: KecMll icra a .. realn 
Halk Baokaerna borçlu Dırltmtte Hafır. hanını ukili şGkrl Efe 

Kuk Hanııa v• oğlu Nuri •~f adhıin bur~la foı ec k 1naballeela4e a ı 
borcundan dol&Jl mahcuz olup ıatal· ltlfat ıatl ('~nal Be1in bor.-da do-
muı kararlAftınlan Derbent lfa9ukiye 

1 

laya mab< z ol p bir not artlar ada 
kGJlndea A.ykırdere mev i!1tde hu· talı:tlr edilen kı metJ bat ....... n4aa 
dutları malum SO 4ll•fl• •ıktarında bu k"e •kinci arlırm&J8Yaıt41en Ba· 
ve t20J lfra kıymetinde tarla ile •) ıi bkpaurıucla a 1 9419.. it&illll•r. 350 
ru Tkide hadatlan malim ve kayduı· Un kıyınetind• bir 1 •• toltkAa 
da 3 döaOm ol•P hali baurda hudut· 8 ıı 8J tarihin• •au4İf peqeabe rt-
ları dablll•de SO döuOıa ınlktarıncla •fi 1Ut ı•·UJ arua 4la icar ülnımde 
...... ar•u• ... aalr clna at~ .... n- &\'dl •tırına il• utalaeaktır. Şarttsanıe 
daohğı e nat.amaın 4 oda h0 r ofa -tS-11·98• tart~ nde• itibana laukula 
kııme• ktrg·r in nıeıı atıpp bir bap ıore-llme,.ı i in açık ol•p talleJ uiıı 
bantJI mll9temil Te 3400 lir.ı. kıyaet· ytzde1tdı b aı,:uk pe alit• alle 8 -:un 
li bulunan bahçe 10 1 !/32 eu .. arteei anınarah do \ ·"' a 1ttürac atim u 
g nü saat 14 - 16 araR rıd~ i •ra daire- pyrı •enkul ı ~er·nde IJir Ut eya 
ılade aatı1acaktır. ~artnamt SO ıı rt82 •it 7et ld 1 a etl .. nlerin de Jln. gGn 
tarihlattPn itlbareıa açık ol•p tAJI• sarf Dda enakı ıniiıhitelcrlle ~!Tllkte 
edilen gflnde tahmia ~Uen k ınetfn Jerır.va J.elıı t! ı a i talttnle laakları 
Jüıde yelm t betini biılmadlJI t.kdir tap• i ll ~ sab t. .a.aı-ıarıa 
tle ea \lok arUaraınn ..Ubldfl haki atıı b dt>llnden hariç wtüaealdan 
kalmak azere arttırma 15 1 n da a ili, 1 ı ınur. 
temdit e4ılerelt ı~ lnei gOn ok 
arttuana iba!t edilecektir. B.a gayri 
menkul ıeriade bir hak ıya all· 
kiyet ldd a edenltrin hu uıile fair. ve 
•eaarıfe dair olail iddiaları ıııa il& ı 
&aribin••a ki arın ıo ıaa urftnda 
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BE BAGAT 
KUNDU 

ERKEK 4 70 
kunduralan t 
ÇOCUK 2 50 

kunduraları t 
MEKTEP 2 50 
çantaları t 

F BRI AL ARI 
den başlar 

den başlar 

den başlar 
Her çeşit ve fiatta kadın iskarpinleri terlikleri 

bavulları, evrak ve el çantalan 

Beyko 

Güzel 
~ 

Sağlam -
Yerli Mallar Pazarında Arayınız 

/stanbul ( Bahçekapı - Beyoğlu) Ankara Samsun .•• 
''Begoğlu'nda HAYDEN Mağazasında da satılır,,) 

ıutemadf tebeddUIAtı havaiyeden 
llir çok hastalıklar ve bilhassa 

Gnp tevellüt eder. 
Ba iehlik~den vikaye için : 
Alqamları evden çakırken her halde 
cihanşnmul şöhreti haiz: 

MA ND ELBERG 
EMPERMEABILIZE 

PAR DESONOZO 
-iniz. Sizi her nevi •oluk alıınlllından 

mutı.faza edMeldlr. 

27 '/ 2 lira. Yalnız 

BBSILSiO 
BOYOK ELBiSE FABRIKASINDA 

Galat.a, Kara oy bü70k mahallebicinin ustUcıde 

ANK A RADA: 

MODA PAZARINDA 
Satılmaktadır 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 
(Kıt mevlİmi dolayııile 

ALI SINANIN Bozası Çıkmışbr.) 

Dr. A. KUTIEL 
Karakaı Blreksl farun ıaraaıada H 

._ Paala Mat••• 

S.Wbl ' All ••• 
Nefl'l1at -Mlcl•ll 11alil Utfl 

81~ BIRlffE KRRIŞMRDRrl 
~ER ISTftSVONU DINLEVEBILIRSINIZ 

T E L E F u N K E N 3 4 3 biçimi Radro 
ehcısı bilhassa ayuma kudretini• 
yllkskliğile temayüz etme kted '"·' 
Parazite kartı ararlachr, kendililinc:l•n Fading1 dl-~ 
zeltir. Dolrudan do§ruya okunabilen ıttklı lstasıo• 
glstericisi vardar. Bir tek DOtme ile kol .. nılar, ,.
"k konu .. nı (0par16r) El•ktrodinemiktl~ 

Haliha11rda : 

BAKER 
den bqka hiçbir mataza; 

ba kadar gbel F ANTAZI VONLOı.ER kolebiyoaa, mlteaem 
ve mtlntehap TUHAFiYE çeşitleri Ye ıengin bir GÖMLEK, 

ŞAPKA, Ye KRAVAT kolebi1oauaa talrdim edemez. 
AYAKKAPLARIMIZDA llUJOk lllr tenenll, YON BATTAlllYELER 
ve KRETONLARDA rDk••k bir hU ... u lnUhap ve PULOVER, 

TRIKOTE JAKETLERLE BERELER Uzerlnde mu ......... 
bir kolekalJ• mevcuttur 1 

Kadm, erkek ve koçuk Kızlara mahsus 

HAZIR ELBiSE DAİRELERiMiZ 
Ely•Ym P 1YASAN1 N en 11k •• en mllteaem çefitliaidir. 
BtltDn dairelerimize bir atfa nazar ediniz. Silin için hiçbir 
mllbayaa k&lfeti tazammun etmekaizia KEMAFlsSABIK EN 

MOKEMMEL MAllARI HER.- YERDEN UCUZ 
uttığımıza kaaaat keabedecebinl&. 

BAKER 
'f ürkiyenin en eski ticarethanesi 
eski ticarethanelerin en modem 

mağazasıdır 
Deyoila latikW caddul No. 370 

1000 LİRA MÜKAFAT 
• Tllrldıe 

ÇEL TIK F ABRIKASI 
•· Kora Bekir w fire/ubı. F eaer: Balat caddeai No. 46 

Ttlrkiyede fabrikam11ıdan mtlkemmel bir labrika olduf1111u lıpat 
ed•e tOOO lira m&klfat verecejil. 
Telgraf. tetanbul: Kab• Telefon 20732 

• Zafıyetl umumiye, ltttlaa•ıalılıı Ye •YYetlialik laalAtuacla bl,lk , 
faied n .. ılrl t'lrllear 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 


