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imza Atan Kinıdir? Y~nan Ordusunun Abl
dıgı Anadolu Macerası ... 

Bir Meb'us Tetkikat Yaparken Şayanı Meşhur Sir Bazit Zaharofun Tertip 
Dikkat Bir Hidiseye Parmak Bash Ettiği Bir Eserdir 

. lzmir, 8 (H1111111)- Meb'Ullın- lerl liz mi ıatm alac:akaıs? .. ıibl - 7 - Yazanı R. &acartl 
lıhzdan birili bunclan 20 gln bir ıual aormuttur. 
~el tOttln mıntalcad'lızda tetkikat Saffet Bey bu mesele laaklnada 
,.pırkea tltlln ... taıuıuıı darbe- bana ıanları ı&,Sedi: 
~«ek ma1ıiyeHe bir haber almq, - " Me•ıubw tahrirat tar .. 
~ .. haberin talıkildai lkt.aat Vekili fımdan yazılalUBlfbr. Euaen 
€elAI Beyden rica etmiftit. bayle bir tahrirat yual•lf olu 
Haberin P1abiyeti tt1dur: bile bu gizil kalmalı; p&etıe 

İzmir IDIJ1taka11 Ticaret MBdllrll ılltunlanna aeç•em.U ldL Bayi• 
Saffet Bey, bu ıene tltlln rekQI- bir tahrirat. llitlmal batb bir 
teıinin az olduiunu naian itibare makam yaımııt.r. 
•lar~ır' Kaymakamlaklara b~er Bu haberin ıuyuuna ıeliace. 
talunat yazmıı; ttlttin rekolteaıoin bunun Akhiıar " Kırkata~ mın-
aılıtından baUederek k6yllnln takalannda tetkikat yapan Manlaa 
tlt6nlnl ucu• fiatla elden çıkar· meb'uıu Turgut B y tarafından 
lllamuuıı biJdJrmifHr. lkbıat Veklletiae e bilclirildijial 

lkbaat Vekili Celil Bey, "me- tahmin ediyorum. Turıut Beyia 
leleyi derhal Ticaret Mlldllrll bu haberin ıılahatiaf bir defa i 

Saffet Be1den tetpafla 10rmuttur• benden tahkik ebaell n dedi-
Saffet Be1 Yercliti ceYapta, blyle kodu menau olmaktan kurtarması 
~İl' lttea haberi olmachtmı Ye . ...., .. Mell'u• T ...... B. icabederdi." 
IEeJfiJetia suetelerl• de tekzip b ~•1 .. iaden mlteeuir olm__,ıar- Aldır"' ım m-•.a- ta •-· V .. 
MLl:JU-J bilclir ı. i dı •• Bir k-puJIDlll mldlrl ....... ı--. ---.... ••t r. baKla bluat TICaret Mldlrtl kllıt kaymaka•hklardU blJI• 

Dijıer taraftan ttıtla kumpaa- Saffet Beyi g&rerela bir tahrirat meYCat ohap olmada-
....... Wr ticaret •lcle,&nb bu - 11 Çiftçinin eliDclekl tllttia• la•• soracakbr. - Adnan 

~k Çoc klu Annelere 
· İkramiye Veriliyor 
Sıhhat Müdürlüğüne Şimdiye Kadar 

1700 Anne Müracaat Etti 

.. " _, '•. -·-

/stanbul 
Malıallelerini 
Nasıl Gezdim? 
•r muMırrlrlnllz ı ..... 11u1un 

en .... bur m..._ .. rlnl 
gezdi, inceden lnceıe tet•lk 
ettL Her mahaHenın huaual
ı••nı, ı .. r•olerını •rn arrı 
teeplt •· Bu Y•Ztfar alzl 
llazan elfandlr•c•k. 11u1111 

llUfUndUr•c•ldlr. Bu eutp 
r•zı ....... lmnbulun it )U
zUnU allk• il• ••rredecek 
ve gllrecekelnlz. 

..Z.IHIPefUR ~alma ...... alllmle 
bulunan Lolt Coro 

laıilb: Entellceu aeYlalnin ba· 
~da bulunu mBhim limlar 
aruanda Sir Thomaon, Slr Kalııa, 
Sir R11· ·W IWli _,.a1r it• 1 
cLt. F..bt ita tıs' lltla laal Mf 
naıl olmamakla beraber, oaab 
bir peyki meububade lnlluan di
ter bir •••• «lalaa 9rdar ki htl
Yiyetiaia ...m m.w,.ti, oaa, 
korkuç bir kanat temla eder. 
Bu atla• laU hharoftur. Son 
yirmi .bef --- ikhıacll Ye ıl
ılyul hlc:liltleri tetlrik edildiii 
saman bu ad••n ,., .... ,._ 
memek mllmklha "tudir. 

Etrafını alu bir •llrl bukerle 
beraber Sir B.zil Zabarof Lolt 
Corcun samimi bir mlif&Yiri, laer 
meaelede ı6all dialenea bir dC)mt 
ve hemdemldir. Eier c:llnyayı 
bir f8lranç tahta.na beuetecek 
olurıak, Sir BuiJ, bu tutama 

...., ........... ,. ......... _ 
..... Zallerol 

ilerinde ea klrh pMtller hlt1p 
ecl• ft her defuaacla ua.ı q. 
uaçla çıkan malair bir oyaaap 
J~ ...... Biuat kwli ..... . 
·••ittir •• , ....... " 
Bdllba wYeti 480 llll)baHra6r. 
Fakat bu muazzam nrlıta rat
.. n onu daima para ,... .. 
amaaıı• bir a~cu Jibi ....... 
yeni yeni itler •• mufaatler 
takip eder, clarut. 

Bull Zabarola laaklkı milll
yeti de meçhuldtr. K•di idcllut
u .... BoiuiçilMle ....... 
Babua Ruı anası Rumdur. 

Vaktile Fran111 Emniyeti Umu
miyeainin bu adam laaklunda yap
tıia tahkikat, ODUD ..ld bi• ko
miayonca ve ZaharJa acla bir 
Bulpr oldujaau ...,daaa ~ 
mıfbr. Amma, kencliaiae nlan 

( Dua•• 8 inci .,,tatla ) 
w BanlOl'ı ,,.1c gala11da _.a .. 

tanlarımııtla n•ır•deeeliz. ı== _____________ A_ç_ık_·g_o_-z_m_uş_"_! ________________ l 

Cok çocuklu lllr anne ve yavruları 
•o 9aO aenealnln betlncl aJllldan albya Ti daha ziyadeye balit 
...;:: tatbik aabauna ıeçen 1enl olan anneler •llifer lira ikramiye 
llaadd hha kanununun ( 156 ) ıacı ile 1evindirilecelderdlr. ha• için 
ı ti eli mucibince S.hhiye V eki- çok çocaldu allelerla alfaa dair .. 
ı: alb ve daha fazla çocuk· lerinden çakardıldan kayitlerl 
• lllanelere ikramiye Te madalya mahalle ilmuhaberlerile beraber 
s:b~ektL Şimdiye kadar Villyet Sıhhiye mldlriyetiae bir iatida 
ç lr Je Mtıdnrl0ğl'91e bu çeıtt Ue wermelerl lbımdar. Maamele-.:n ÇOcuklu ( 1700) den fazla aile lerbai ba tekilde bitiren alb ume-

racaat etmiftir. Geçen ıene ye Vlllyet S.hblye Mlld8ri1et1 
f'1•tembde bunlardan birçok· ellipr lira ikramiye veradftir. 
.,,,.,•rauı İlimlerini netretmiıtik. Ka· ikramiye alan anneler ıımlarclır: 
..,,,•11da hem ikramiye, hem de Mabmutpqada. Tarakçalarda 1 
a:dalya verilmeli ıekilleri vardır. numarada Name Hanım, Ra~ide 

k•ın111ua tatbikinden enel Cuma mahallesi Eytlp cadduuade 
alta çocu"- lanl 25 numarada Fatma Hanım, Ka· 
du,_ Y ·~ 0 ara yalnıa ma· dıköy Fenerbahçe iıtuyooaada 
..... ka enlecektlr. Çocaldarımn Şaban Efendi aeYcesi Fatma Ha· 

DUuwa tatbikiadea eoara ( Onama llOuaea urfaclat 

Dünya Siyasetinde 
Tebeddül Mü ? 

Bugünkü Amerik,. intihabı 
Nasıl Neticelenecek? 
Paria, 8 ( Hususi ) - Batan 

aiyall mehafll bagtln bqlanacak 
Amerika Clmhur Reial intihabınıa 
neticeaini endit• ve merak içinde 
beldi1orlat.Efkln umumiye Huver 
ve Rmvelt m8cadelealle mqruJ
dtlr. Bu intihap neticealnio cihan 
ıiyauti Qzeriadeki tesiri mtlna• 
kqa edilmektedir, 

/ta/yadan 
Alacağımız Para 

Ankara, 5 ( Hususi) - ltalya 
ile tekarrtır eden mali iıtikru 
projesi Heyeti Veldleye veril
miftir. Fala ve komiayon yllade 
yedi buçuktur. italyaya olan de•-
let borçların 15 milyon lira - Belediye Relainln mahalleıinde bir aparbman tuttum. 
olarak tevhit edilmiıtir. Alacatı· - De.ene iti bGyltttln. 
mıı otu milyonun yar&ac borçlara- - Hayır, iyi• detti azizim. O mahallenin aokaldanna 
auaa y...U.C.ktir. I başa paket tqa dlfenc1i. Elektrik. su, temlılik te caba 1 

• 
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( Halkın~:Sesi )ı----------.------------. 
Vergiler Nasıl Tah- ._ _____ , _____________ _. 

si~.~~!~e!!d!i~?.kli! Acem Saadet Sahnede! 
yaptı. Vergilerin tahıildarınz 

•larak miikellefler tarafından 

-weznclere Terilmoaini vergi ver· 
Mi) enlerin mallaı:ının hacıedil· 

mesinl ilerl ıürdO. Bu ba1111ta 
lıalkımu diyor kJ: 

Faik Rey (Betiktaı Ihlamur caıl

... i 83) 
- Kaatamunu Meb'uau Haaan 

Fehmi Beyin nrıllerla tahail tekU 
laklunda Meell11 yapblt yeni tek· 
Hflal oku•um. Talıaildanu Yup 
tahaili usullnCln bilme• ıarp mem
leketlerin de miHllerl Tar mıdır. Fa• 
kat Mil okuyup yazma bllmlyenle· 
rln .. lundatu tehirler· · ·~.ıe bo 
aıullD tatbik kablliyet: ... .acatına 
pe• lauanlardan deliJim. Kanunun 
•Ütellf mlaaadelerladen •• muaa· 
malaaluıadan latlfade eden Uyakath 
ta•ıUduJar baun defaten nrilmeai 
lillmıelen Terıileri taksitle 'Ye 

fakat •erWde taUll lmklnm• bu• 
luyorlu. Olaya yhladea ikbndi 
büraa ~eldWikten aoara bellci bu 
uıul kabil olabilir. Fakat bul'ü" için 
•ayar-

Jfo 
llurat B. ( Dit Tabibi Meırutiyet 

Oteh Kartıınnd&) 
Ş.t.irlerde tahalldarlar kaldı

l't l•cak. HerkH ıilnl tl•lne •wai· 
lerlni Ye1Delere 1.Stlrlp Hrecekler. 
Vur•iyenler hakkında amaaaaz bll
l&Gmler .archr. Bu,aa kazan~lar az· 
dar. Dünyt lkta .. di bir buhran p· 
'"l1or. Belki bir •lkellef o f1n 
Yerpaini h111uhyamu. Ellade .ı ... 
yan bir Hlteptea 4olaıı YWpahai 
Hrmlyen n:lk•lleflw halddadc zecri 
muamele dotru detlWir. a. .. akO 
tahalJ ı•kliwz mlkellef lelaiae ~ok 
DlGtamahahdır. Versl itiraz teahbur 
ediyer, fakat herhalde abnabiliyor. 

• ll"kk ı U. 84>~ aut Hasan pa9a 
&llaf;ı 7 ) 

- Belediye Ye muYuenei uma
•lıe nrı )erinin tnlahh çok dotru
tlw. Fakat bıhnltluaa taltall iaU.-
•adar. Yalaaa tel.iri_. Ll.rei Hu
•uaye tah•i• darlaraaın vazifeleri pek 
mahdut n aıdır. Bu t•h•ldarlar da 
Maliye tahaildarlanna yardı• ehae
fi4ir er. 

Yumurta 
lhra'Catımız 

Öireadifimize a lre enelce 
Ana doludan litanbula haftada 
3 - 4 bin sandık yumurl. reilr-
ken timdi 7 • 8 yGı sandık ıel· 
mekte ve bu yumurtalar Triyeate 
7olile Almanyaya aevkedilmekte
dir. fspany•lılar lsp..oya limanla· 
rına e lim edilmek üzere TBrk 
1umurtalarıoın sandıitnı (40) li· 
raya aldıkları halde Alınanlar 

Triyeateye talimi bq lira fa&ia
lile (45) liraya ahyorlar. 

Beraat Kararı 
Geçen ıene Bahkpazarıada 

Salth Ef. isminde bir baJıkçıyı 
il düren F anak iımmdeki bahkçı 
tl&n Ağar Cezada beraat bıvı 
alm1tltr. Mahkeme Fuu;.a. bu 
cinayeti keDdini mlclMaa için 
.. lediti kanaatiwi hlaıl ellllİftir. 

• 
Kendisine Kaçan Bir Kız için Bir 

Kadını Sokakta Patakladı 
Din Beyoğlunda Tarlabqında Acem Saadet 

İllllİnde bir kadının evinde bir kız ylzllnclea aun• 
turlu bir b.- oba111 n bir umumhanecl kadm 
adam akıllı dayak yemiftir. Hldiae şöyle olmuştur: 

Abaaoscla Kadriyenin eYinde otann SeYim 
isminde bir genç kız ev aahibine kıZllllf Ye dGn 
bir aralık evden çıkarak Tarlabqa caddeainde 
Acem Saadetin evlae Upaafbr. Kadriye, bu firar 
hlc:liaeaial laaJIİyel m..ıai telakkı etmif ve lllD

tonnu arkuana takarak cloiru Acem Saadeti.a 
eYine ı;t.iftir. Kadriye apmın 6nllne ıelince 

ba;anp ça;nmtya bqlaım1t Sevimin keadiaine tallm 
edilmuiai latemiftir. Acem Saadet peacereJe çabut, 
kendieine iltica eden hır laza kümeye teslim ede
mi1eceğini, onu mabafaza için elinden gelen her 
hclakirbta )'8pacajmı bapa bajlra llyJem"6r. 
Bu pddetli cevap Ozerine iki kadın aiız kavgamna 
tub1fmuf ve biribirleriae bir laaJh abp tatmaflanhr. 
Bu- aralık Acem S..det fala laicldetleamif, clerlaal 
qapya inerek kaplJI aç... " KaclriJeJI .-... 
akılla diYJDtı,tlr. Biraz aoara ••• polialer Acem 
Saadeti yakalamlf(ardar. 

Bina yergisi 1 Tefeciler 
Gelecek Sene Yeni Esaslar Mahkemeye 
Üzerinden Tahsil Edilecek Veriliyor 

Bu aabala aaat onda Defter- - --
darbkta Defterdar Malafa B. in Kadıköy ve F atib taraflarında 
rİJuetinde bitin Malmadlrleri biri kadın diter .d~cla erkek ol· 
ve Bina Tahrir Komiqonu Reis- mak ~bet kifmm kaçak ola-
1 . • :..:O.ak tti... ahim b. rak tefecilik yapbldan haber alm-
• e~ .- e 1' • . . ır llUfbr. Ticaret mlldOr)liO mura· 
ıçtima yapafmlfbr. Ba ıçtimada kabc komiaeri bunlana mubake-
bina türir if!~ ~yet bir meye •erilerek tezalandınlmaluı 
aya kadar bitirilmaa haldn•da için Villyete m8racaat etmiftir. 
mtlhim lwvlar ahn••fbr. El- I 
yevm latuw •o Beyoilu tara· Sarı ı~san 
fmcla 15 k-.,oa bİlla Juma 
it1eriıe metıu1 olmaktadır. Bun- Ortadan 
ludu ikili S.nyercle, Wi Be-
tiktatta. .ekiai Beyoilunda ça· Kaı•boldu 
lıtmaktacbr. 4 komiaJon da iti- ~ 
rulan tetkik etmektedir. Fatih lltMbul polm Banadaki 
kuuanın tahriri bitirU:t!~i O.manb Buk• •1pacalY1• 
Diprlerlnia de bu Hll• • WeHkat.• ela...u,.tle tleYW 
bitirilirse 932 senesinden itibaren etmektedir. Buna ..-...... •erdiii 
bina •erperi ye•i k•ymetlet- ıekillere nazaru bu İfİ San 
lberindea almacakbr. lt..an, Yıldtnm Şewld ve 8-n 

Vapurculuk 
inhisar Kanunu Ne Zaman 

Tatbik Edilecek? 
Huauai ~apur kumpanJalan 

bu ayın on 7edisiae kadar Yapur· 
tarana Seyriaefain ldareline satıp 
satmıyacaldan hakkında hmaat 
Veklletine birer beyanname vere
ceklerdir. idarede 17 kinaaue~ 
velden itinren mhuip P"dliG 
hatlar• ••par ifletecektir. 

Bununla beraber pyialara 
na~araa kan•un tatbiki bir •lld
det daha tehir edilecektir. Bu 
takdirde Yaparcular bir şirket 
teıkil ederek yapılacak reımt bir 
tarife ilzerinden yolcu ve yDk 
kabul edeceklerdir. Seyrisefain 
ve Mim vaımrcular biribirlerine 
rakabet edemiyeceklerdir. 

Fuat 8. Ankarada 
lstaabultlaki Balkau ıireı'u'ai 

tanz1110 " l•lip eden Kır lareli 
Meb'"'•• ftMt Bey Ankaraya ıitmiı
tir. 

iımiade ~ kifİDİD J•P•f oldak· 
lan talamia .... elde4lr. 

Sarı ba..a ba.U.clen bir kaç 
:ıaman enel Bahkeeirde yakalaa
IDlf, bir kaç tin aabıta nezareti 
a1tmda buluadwwl•lıtan ..... 
serbest lnnkıllDlf, htnadan so•a 
ner•1e aittiii ulaplamamlfl:r. 

· Yalclanm Şewlri ile Huna 
ıeliace. bu iki aabıbh)'ı ela 1.
tanbulda bulmak mümkill olae 
ma•ıft.r. 

Alt1111k G11çleri 
lıtanbul Altsnok epor ldlbll 

perpmbe flnli &onaya gitmiş, 
lnkipf ldObii aporcularile bir 
fut.bol maçı yaptıktan 80111"& dln-

müştUr. Maçta brrabue kalmmııbr. 

Kasımın Bi!İ 
Bu lln eaki takvime ılre 

~ 

Kasımın biridir. Balakçılann tec-
ribemae ıöre kaa .. m ilk slnü 
bava fena · olursa o ıene lnt 
tiddetti sıeçer . 

Kooperatif 
Belediye Memurluuıa Ucuz 

Odun Verilecek 
Belediye memurlanmn bra

cağl iltilallk kooperatifine ait 
I niza•name tudiktea seldiii için 
i bu hafta içiacle laiaedarl•r bir 

heyeti uaamiye içthaaa 1aparak 
idare meclieiai ~lerdir. Ko
operatifin açaaia lebata.m ,.. 
ri ele 1ratı wette telpit ed.1-if
tir. Ba lobata etki llaarif ...... 
retiDia arka tara&aclaki lamada 
açılacakbr. Burada bulunan ... 
uretİll ~ .,.,..... kaldmlm-
,. .............. Kooperatif bele-
diye .............. ac:uz odu ft 

ka.• daptacaktır. 

Sııelk ~· 
Kamkapa • Vefa idman yurdu 

dün akta• aeneJik kongrelİllİ 
aldet ...... ----

Yerli baç 
Sıhhiye Vekileti Doktor
lara Bir Tanim Gönden& 

Sıhhiye Vekaleti etibba ocla
aına bir t..._ ~-· 
tamimde memlekete huiçtea u 
tabW ...... nrat itlaal edileceji 
içia dektorlana ferli~ Ye ....... 

zarlar b ..... a .. nm taftiye etmiftir. 

Affellil• llallkOm 
Şaban e., ..... biriıliai 

6ldlrdljti içia ( 15 ) .... , ..... 
kam edil• Herpleli Ha.e,ia 
otlu Arap O-Uda tlaiml bir 
haltabk W.dalju için Vatt,et 
idare he1eli bir •ubata ile .ıı.
ni Blylk Millet mediaine teldif 
etmifti. Arap Oamamn mltelMld 
mahkimiyeli affedilcliti için din 
hapialaaaedea çakanlmqbr. 

Okturuva Kaçdçeları 
Birkaç kiti oldaruft ........ 

Glmrlktea eu• b~eD G ... 
rlk •.WU. _....., t....ı.-
dan yakal .............. 

Günün Tarilıi 

Şehir Meclisinde 
Müzakereler 

Unkapanı Köprüsü için 
istikraz Yapılacak 

Dla Şelah Meclisi aaat ( 14 ) te 
toplaadı. Daimi •e muhtelif ihhaaa 
•nclmenlerindea ıelen Cl2J maaba
ta71 mlukere H ltu•lardaa oa birini 
a,.._ kat.al etti. Yalaız Gaal klip· 
rlıl •arldahnın falılnden Uakapanıe 
kl.-hGnOn tamiri irin latlkraz akdin 
Ufr olan daimi encım..ın mazba• 
tuı .. t~e encümenine lıaYale edll
mlıtlr. 

Budan aonra MecHı perfembe 
rGDI toplanmak üare dalılllUf lar. 

Ekmek fiatleri 
Belediye Nuh Komlıyonu ekmek 

" faraacala ff atlerlnl ipka etmqtir. \ 
Yanadu itibuen bir .. fta daha 
.... k 8,S ve fraacala 13 kuruta 
nblacakhr. 

.. apsedilecek 
lllce•herat Y~ iııcl b~kçalıfl 

raPbtıadaıa dolı:rı te•kif edilen 
Şark Demiryellara yataklı va•o• 
memarluından Fotl Koachlldiı Et. 
1eldaiaei ihhH• mahkemeıl tarafla• 
.... tlolraaa •J hapıe Ye yb oa alb 
.. para eesa11na malak6m edilmi .. l 
tir. 

Hasan Ali B. 
Maarif VeklJetl Umumi MOfellit• 

lerhl._ Haaan Au Bey Tlrk Dlll 
Tetkik Cemi1etinla etlmolojl ıubeai 
mfWlrlltüae tayin edilmlttir. Hasan 
AH &.,la ay11ea bir mllWa Tazifeye 
daha tayin edileeetl de ll7lenmek· 
tedlr. 

Gumrok Muafirıti 
Bu aene urfıada ... aJieilere 

.-. ylz hin lira kadar almrlk 
•..a,eti TeriJecetl 1111• .. ktedlr. 

lfe Yaramayan Şefler 
BelMl1eıaln AJaHIJadald feyuı• 

ambarada bazı ife ,_...,.. .... 
ar,.a., eter, kotum. r•san, ı .. 
...... aibi eald ..,..,.. ... a1ed• 
U. Ablmuıaa karu ••11 ... ti. Dla 
baalar mGsayede Ue aatll•ıfbr. 

lıammar Rafit Bey 
Darllftlntan Emini Mum..., 

Rqit Bey ıelecelc hafta Anbra
J• piecek, ı.ı.hat haldrmda mG
dllılalerlll buulaclalt rapotlan 
Maarif Veklletfne Yerecektir. 

ilk Kadın IUllendis 
F• Fakllteli IHd=e we 

Elektrik ıubuiacl• ilk kadın 
mllalllclia oıanlc Nlılr lbrahi• 
Hamm mezun ol•ufts, 

Bir TiMi 
11.racal Ofiaiatlem 
•Yllaa bal+ici-.a..hariç

tea pek çok talepl• 1eli1or. 
Allbdarlann Ye t ...... erba 
buwa nazarı dikkatini cel.ecletiz." 

Frugi Hz.nin 
Tenezzülıleri 

Elpna telJrimizde ......... lra• 
Harlcip Nazıra Flr•sl Hıaa HL .... 
ikulet •ttiti PerapalM ote' inde• 
itler• kadar çakııa••lft ........ _. 
ra Mr -...wı ile teltrlmJala Hll 
,......... ı•z•iftir. 

Jlüer ..... l.IH ... ~ •• 
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• rgun 
Miindericafı-;;,ızın çoklu
tundan dercedilememiş
lir. 

-Mi11et. Me~iiSiii-d~ 
Encümenler 

Dün Muhtelif Encümenler 
Yeniden Teşkil Edildi 

Ankara, 8 ( Huauat ) - Dtın 
Millet Mecliıinde yapal•n enciJ
~tlller intibabab şu netice ile 
••t•iftir: 

Hariciye Encümeni : Mahmut 1. Siirt ), Necmeddin Sadık, Zeki 
waeı'ut, Cevat Abbas, Falih 
Rıfkı, Haıan Cemil ( Bolu ~ 
~~~ıl Ahmet, Saffet (Erzincan), 
~lb Cimcoı, Halli (lzmlr), s .. 
~•çolq Şnkrn, Ncbizade H•mdl 
U9Jler. 

F 
Bntçe Encllmeni: Reiı Hasan 

L~b~i (GGmÜf&De), mazbata mu
'."'tll'l11'İ, Klzım Hnınn (Konya) 
~itip, Kemal Zaim, Sllreyya TeY· 
'1( le, Ali (Afyon), Ahmet S&reyya 

Aka.ray ), Yahya Galip, Dr. 

(
Galip, Dr. Muıtafa, HaAn Tahain 
ElAziı ), A11m ( Erzlll'Um ), Aziz 

tdErzurum), Kızım (Glre1un), Sa· 
•ttin Riza, Mlikerrem, Ahmet 

liUllli (Kayıer), Mehmet Nahit 
( kırldareli ) Şevket ( Kırkla· 
teli ), Turgut ( Manin ) Faik 
(. Niide ) Recep ZOhtn, Ra
llnı( Sıvaı), SOleyman S11rı Beyler. 

lcşkilltı eıaaiye enclimeni : 
lteis Yunus Nadi, Maz· 
~ata muharriri Hakkı Tank, 
"itip Celil Sahir, M. Asım Dr. 
~ıbar, Tahıin (Aydan), Ali Şuurl 
ı. af, Necip Ali Memduh Şevket, 
tt1alılllut E1&t, Dr. Fuat (Kırklar· 
~1!), Celil Nuri Mehmet Emin 
\\ll'fa) Beyler. 
,\ Maarif encümeni: Reiı Nafi 
. ~uf (Enurum), Mazbata muhar-
~ lbrahim Allettin (Sinop), ki· 

P lzıet Ulvi (Afyon) Beyler. 
S.bhiye Enc6meni: Reiı Ah"'•t Fikri (Erzurum), mazbata 

:u~arriri Refik (Buraa kltip 
•lif Şerif (Antalya) Beyler. 

t lttaliye Encftmenl: Rfiı Mu.
•fa Şeref ( Burdur ), mazbata 
~"laaniri lhAo ( Beyazıt ), KAtip 
~-.. Isparta) Beyler. 

\t Aclliye encllmeni: Reil MU1· 
fa F eni. Mazb•ta Muharriri 

~llhatttn (Kocaeli), kltip Hamdi 
0ııat beyler. 

~ ~t Encllmeoi: Reil Şakir 
le dıl'lle), Mazbata muharriri, iz· 
L t (Afyon), katip lımail (Afyon) 
111~11or. 

Meçhul! 
benizde Bir Ceset Bulundu, 

Fakat Hüviyeti Meçhul 
deQ!>lha Kumkapı sahillerinde 
illa ııde bir erkek cesedi bulun-
d "t.hır. Ceaedin uzun mllddet 
"'~t kaldaiı anlaşılmaktadır. 

ıy o bu ceaedin bir buçuk 
~YTel Kuruçeım• açaklarınd11 
hı 11••k llzere denize girip bo
leç.'11 koçhiaarh Kemale veyahut 
da enlerde Haydarpaıa açıkları ... 
ttyf lllaYDad.an dliterek boğulan 
te111 • 1 Haaana ait olmasını mub-

• 16rmektedir. 

Fırka Grupunda 
it Ankara. 8 (Huıuai) - Fırka 

tapu bu sabah içtima etmiştir. 

Ameıeye Zam Yapılacak 
llainMlc Demiryolları mUıtabde
t.lebi dretlerine zam yapılmaıı 
•ene b e bulunmuılar, Şirket 
ttrni U&fanda zam yapmayı kabul 

1 r. 

Ç~talcada Bir Kuşat Resmi 
-~ı~:l•lcada tesiı edilen orta
teeıni t ile pansiyonun klifat 

ll aabab yapılmıfbı'. 

POSTA 
= 

r 
1 Son Postanın Resimli Makalesi a Hayvan, insan a J 

1 

Özun Kısası 

-- Hayvan ile insan uaaıadakf 1 2 - insanın cemiyete ait naif•· 
fark yalnız ıöı ıöylemekten ibaret !erini idrak etmeai onu bayvandal\ 
dejildir. ayıran en bü1Gk farkhr. 

3 - Vazifelerinizi iyi bilinia. Va

ztfe•ini anlamıyan ve yapmayan in
sanlar hayvandan f aı luızdır. 

r. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
C) 

iki Kanlı Cin~yet! 
·------------------~-

Bir Kadın, Ekmek Bıçağile Kocasını 
•• 

Kalbinden Vurup Oldürdü 
İzmir, 8 ( Huıuıl ) - Aydının ( K6ık) nahiye- ve bıçatın Hafızan kalbine bir kaza netice1lnde 

ainio Yavrulu köyOnden Kuduz kıza Şerife ile ku- saklandıjını iddia etmektedir. - Adnan 
cası Hafız arasında bir aile kavgası olmuf ve bu İzmir, (Hususi) -:- Aydmın Göndereli köyünden 
kavga cinayetle neticelenmittir. Muıtafa k6y kahve~ınde ~rkadaıları AhlJ!el v~ !tf.e~-

. ı ş "f metle kavaa etmıtr neticede tabanca ılo ıkaaIDJ 
Kavra esna1ında pek zıyade kızmıı o an er1 e d 1 t B d S l"b • · d b" · • d 

H L k e yara amlf ır. u ara a a ı ısmın e arısı e 
eline geçirdiği ekmek bıçaİJnı kocası anzan al- serseri kuııunların iubetile ölmllıtDr. KaW yaka-
bine aaplamıı ve öldürmDıtftr. lanmııtır. HAdiıeye bir kadan kııkançhfl sebep 

Derhal yakalanan Şerife kocasını aldür1nediğini olmuştur. - Adnan . -- -

iki Millet Meclisinde Dostluk 
Tezahüratı Yapıldı 

Ankara, 8 ( Husual ) - Millet Meclisinin dünkü 
içtimaında Franaaya kartı dodluk ve yakmlak 
tezahüratı yapıldı. ilk cel1ede encllmenler intihabata 
yapllda. ikinci celıede de Fran111 Meb'uaan Meclilİ 
riJUetinden gelen doıtane bir telrraf ıiddetll al
latlarla okundu. Telgrafta, TOrldyeıain Akvam Ce
ml1etlae girmeai dolayısile Tllrk Parllmentoıu 
tebrik ve Fraoaanın TDrkiyeye kartı dostluk 
hiuiyatı izhar ediliyordu. MOtealuben Hariciye 
encllmeni azaundan Zeki Mea'ut B. a6z alarak 
eıcOmle dedi ki: "Bu tebrik, Fransız milletinin dott-

luiuaa olduğu kadar Türk milletinin ıulh ıiyaıetinde· 
ki muvaffakıyetlerine de gllzel beynelmilel hayata 
yeni bir niıam aranmakta olduğu ıu :babranb de
Yirde Gazi Tilrkiyesi dij'er milletlerin dikkat ve 
takdirini celbeden yGksek bir mefküre ile ıulb için 
çahımaktadar. ,, Zeki Mes'ut Beyin, Millet Mecli
llinbı bu birlik kar11Banda memnunıyetini ifade eden 
bir takrir kabul edildikten ıoara Baıvekil Paıa 
alı alarak, h&kGmetin de bu takkire memnuniyetle 
ittirak ettijini ı6ylediler ve celse tiddetli alkıılar 
•rasında kapandı. 

Birleşmişler 

Tütün Kumpanyaları Ne 
Yapmak istiyor? 

Jımir, 8 {Hususi) - inhisar 
idaresi tütlln piya1a11nı korumak 
için mtibayataa başlamııtar. Bu 
vaziyet llıerine kumpımyalar itti· 
bat ederek piyasadan çekilmitler 
ye mlib,.yaat için normal za-
manı beldemiye karar vermiılerdir. 
Ticaret MtldUrlüiı1 kumpanyalar 
hakkında tahki~al-. .• ~laımthr. 

~~~~---·-=-~~~~~ 

Barut İşi - --
M. M. Bir HeyetTarafın· 
dan Tetkik Edilecek 

Ankara, 3 <Hususi) - Teıki
killb Euaiye Encümeni toplan
mlf, mecliste liraat ve inhisarlar 
enclmeninin tetkilini kabul etmif, 
Huan Bey meaele1inin tetkiklki 
için de bir heyet seçilmesi ha· 
karrUr etmiıtir. ----
Sovgetlerin 
Yıl dönümü 

Yunanistanda 
Harici Siyaset lıinde 
Fırkalar Müttehittir 
Atinı, 7 (Hususi) - Meuje 

d'Aton gazetesi Bqvekil M. Çal
dariıin bir beyanatından mlll
hem olarak : "harici ıiyuet 
Hhasında birkaç senedenberl fır
kalar arasında tam bir ittihat 
vardır. Harici ıiya1etin ana hat· 
ları tekmil fırkalar tarafından 
müttefikan kabul edilmiı demek
tir,. Dcınektir. 

Tahsildarlar 
Ve 
Unutkanlar 

N. S. 

Meb'us Hasan Fehmi Bey 
Meclise verdiği bir JAyihada bir 
teklifte bulunmuf, teklifin eaaaı 
-tudur: Tahsildarlar kalkacak ve 
herkes vergiye borçlu olduğn 
parayı gününde elile glHürüp 
aandıj'a yatıracaktır. 

* Aklama bir fıkra geldi: 
Parası çok akit az padi,ah

Jardan biriıi etrafa ilin verm~: 
- Kim, " bunun olmasına 

imkln yok . ,, diyeceğim bir pa-
lavra aavurabilirae, ona bir keH 
altın .hediye edeceğim, demit
Palavralar savrulmaya baflaoanf 
ve birisi: 

- Y ann göneı l'•rptan do-
ğacak demif. 

Beriki: 
- Milmkündlr, olabilir! demif. 
Dijer biri: 
- Dün bir kedi sekiz taae 

iman doğurmUf, d6rdü kız dlrdl 
otlanmıt! Demİf. 

O buna da: ' 
- Olabilir cenbmı vermit
Uzatmıyalım, ylzlerce kiti bu 

kabil palavral•nn envaını yumurt
lamıı kariha11 genit zat biç biri
sine ·' bunun imkAnı yok! ,. de
memiı. Sonunda sırtında iki 
koca küp taşıyan bir hamalla 
bir Y abudi peyda olmuş. 

Kapıdakiler: 
- Yahu, demifler, bütün kA

inat geldi, muvaffak olamadı da 
ıen mi olacaksın. 

Yahudi: 
- Hele bir de ben bahtımı 

deuiyeyiml Demiş. 
İçeriye girmit- Koca küpleri de 

getirtmiı: Padişaha! . 
- Senin, demi, babanın ba-

baıı, benim .babamın babaaıodan 
bu iki küp dolusu altın borç 
alllllf. Şimdi ben onlara almıya 
ıeldim. P•difab dlf8nmDı ve 
m6mkUndllr, doğrudw! dese bu 
borcu kabul etmui ve iki kipi 
altınla doldurmaaa IA:anıl ıetecek 
" olamaz, yanhftar ,, tlM Yahudi· 
oin istediği zaten o. Faka baa~ 
ğını anlamıt ve keseyi Y ahudiye 
vermiş. 

* Buılln biriıi ayni ıeyi yapsa da 
biriıi çıksa: 

- Dlln 1stanbulda herkeı 
verıi borçlarını kendi ellerile 
aötlirüp tealim ettiler! deae ••i
nim ki o zat buna: 

- Mllmkftndftrl C.Yabım Ye
temiyecektir. 

* S6ziin kıaaıı: Tahaildarlar 
unutlran borçlul•rı her zaman 
iku ettikleri halde tahsilatta bin 
tilrlft zorluk oluyor. Onlar da 
ortadan kalkarsa eminim ki hazine 
tam takır kalacaktır. Ve herkes 
verıi g0n8nl\ unutmak içia 
hafızayı bııJa eden illçlar kulla .. 

· mıya ba,hyacak. İşs·ızler so.,et Ruıya ihtilAlınıo on 
bqincl yıld6aGmU din aktam 
Konaoloahaned• bllyftk meraılmle Deniz Korsanları 

tngı.ltere ..... e Yu··z On 81°r · teı'it eclilmiftir. İd C - -Alan Zencı·ıe 

Yedi Zenci 
Ankarada RUI aefarethaoesin· am ezası r Bir mtlddettenberi aranmakta 

hin Kişi Ekşildi de 1apdan meruimde de b6tlla Kurtulacak Mı? olan methur deniz korsanı Rlft& 
Lonc.ıa, 8 (A.A.) - lnıiltere· blk6met erklaı ve Meb'uılar V .. iagton, 8 (A. A.) - Yedi ve lımail enelki ıece aaad.ıla 

de 24 T ~trinievvel t.-ribiode ipiı· hazır bulunmutJardır. zenci delikanlı bak"ı ıda iki be- Karaağaçtaki deri f•brikasıaa 
ferin miktarı 2,747,006 lrifiye ba· lk" a,ha 8 yaz genç kadma bir trende girerken yakalanmııtar. 
liğ bulunuyordu. 1 n hqin muamelelerde bulundukla· 

Şu hale gire, 26' Ey.161 tari- Halk EYieri tarafından açılacak randan dolayı verilıoiı olan idam Sarkmtılık 
bine niabeten 111,008 kiti nok· qbanelerden ilk ikisi Kasımpa• cezasını yüksek mahkeme nak· Mahmut iıminde bir ıahas 
-•:;a:;n:;;d;;ır;;. ~;;;;::;;=:;;;;:;;::;:::;:~~=:ta~d~a:=v;;e;:E;:y:;ll:;p:;t:e:;t:;;e:;;ıi:;ı;:e;:d;,:il:;e;;;c~ek=t=ir;:.~;;;ı;;;e:tm~İf~ti;;;r.~~~~:::~;::~~- Tophaneden geçmekte olad Pa-r . kiH Hanıma lif atnuı ve ...... 

l•S TER /NA N, J STER j NA N M A / lwıtılık etmiıtir, Mahmut yü• 
bulamayınca kadıncağızı sokak 

Şcln'iıuizde yeni çıkan .. Yeoa Kültir" ınecmuuının 
ıon çıkan nu•huından fu sat1rları naklediyonı&: 

"E•ki bahçelerde, çakıl u.,larile karıtık kumların 
vorı n, çekin.en bir oya•khkla birlbirlerl lberine 
dökütö~ler.ııi çıplak ayaklarmın .altında duydun nauy-

du? iıt• bizim orada akıtlarını ıeıernediğimiı, anlıya
m•dıjunıı zamanlar, h•p ı5terdiitün kumlarla bera• 
ber ka11Yermi• Bunu •onra anladım. 

Şimdi ellkl bahçelerin ani bir fecir iltimaile uaalıt
larda seıler albnaa •Glllııııiyen ıoluk ha W'U&larını, 
tatlı •ötGtleriai, ulda yollarını tekrar yaıayorum . .. 

ISTF.R iNAN, IYTER iNANMA! 

ortasında fena halde dövmüıtlil'. 
Mahmut yakalanmııtı. 

Kalp Sektesinden 
Şehremininde oturan 50 1..

larıoda Binnaı Hanım dlla alqam 
sokakta kalp aekteaiad.. 6'-
mllftür. 



~ Sayfa 

A1emleket Manzaraları 

' 

Malatyada 
Tarihi 
Eserler 

Malatya ( Husuıt ) - UrdUıll 
köyünün Aralan tepesinde yapıl .. 
makta olan hafriyat hakkında ev· 
Telcc mıılümat vermiştim. Buglln 
bu hafriyata nezaret etmekte 
olan lstanbul Şarkikadim Müzesi 
Müdürü Haydar Beyle görüştüm. 
Haydar Bey hafriyat hakkında şu 
malumata verdi : 

-"Hafriyat yaptığımız tepede 
(20: ) amele çalıımaktadır. Yapı· 
Jan hafriyatın tarihi kıymeti em• 
•alıizdir. Tepe Milattan iki bin 
•ene evvellik bir tarihe maliktir. 
Şimdiye kadar b irçok mezarlar, 
bir metre yUksekJiğiğinde köp
riller, toprak mamulattan eşyayı 

heytiye ve birçok meskükat zu

hür etmiştir. Zuhür edeceği kuv
vetle tahmin edilen saray Milat
tan sonraya ve Asurilere ait ola· 
cakbr. Sarayan iki kapısı şimdi· 
den bulunmuştur. Saraym şimali 
ıarki cihetindeki kapısının çok 
kıymetli eserlerle t~zyin edildiği 
görülmüştür. Kapıların diğerinin 
iki tarafanda iki aalan ve iki 
boğa bulunmuştur. Hafriyatta 
gayet mühim ve şimdiye kadar 
emsaline tesadüf edilmemiş yedi 
ton sıkletinde. bir Hitit hUküm· 
darının heykeli bulunmuştur:. Şim
diye kadar hiçbir yerde bu ka -
dar bUyük bir Hitit heykeline te
sadüf edilmemiştir. Bundan başka 
Fırhnalar ilAhmın heykelleri de 
bulunmuştur. Diğer birçok HAb 
heykelleri ile prens ve hükümdar
lara ait birçok heykeller de zuhür 
etmiş ise de bunların kıymetleri 
zikrettiğim heykellere nisbetle o 
kadar yüksek değildir. Çıkan 
eserlerden nakli kabil ve kolay 
olanlar Ankara Müzesine nakle
dilecek, diğerleri mahallinde Ma· 
arif Veklletinin muhafazasına 
tevdi olunacaktır. 

Hafriyata bu ay sonunda ni
bayP.t verilecek, Fr.ınsız Heyeti 
ilmiyesi Parise gidecek ve orada 
hafriyat hakkında bir eser neşre
decel<lerdir. Gelecek sene ilk· 
baharda bu heyet tekrar avdet 
edecek ve yeniden ayni nuıhalde 
hafriyat yapacaktır." 

Balık esirde 
Sokakları Sel E astı 
Balıkesir, (Hususi) - Evvelki 

gece şehrimize f ırtma halinde 
dolgun bir yağmur yağmış, birçok 
evler su altında kalmıştır. 

Sokaklar, şiddetle akan sularm 
tesirile bir dea e halini almıştır. 
Birçok araalar küçük birer göle 
dönmüştür. 

Gönende 
11 Şarabın Okkası 15 Kuruş ,,. 

Gönen ( Hususi ) - Bu sene 
ıarap istihsalatımız fazladır. Şa
rabın okkası 10 • 15 kuruta sahl
maktad.r. Şaraplaran nefaseti ve 
ucuzluğu yüzünden halk şarabı 
rakıya tercih etmiyc başlamıştır. 
Şarabın çok ve nefis olmas nın 
başl.ca sehebi bu sene üzüm fi. 
atleriuin ucuz ve üzüm mahsulü
nllo bereketli olmasıdır. San na· 
hiyesindc de gayet mel.: zul mik
tarda şarap imal edilmiştir. Hatta 
bu nahiyenin imalatı Göneni de 
geçmektedir. 

Ahaii Ret. kımız 15 Yaşında 
Samsundn çıkan Ahali refı kı· 

ın ız u·ı beş yaş na basmıştır. Teb-. . 
• 1:.. 

Pamuk Sanayii ile liyor 
Pamuk Fiatleri Gayritabii Olarak Yük
seldiğinden Sanayiciler Müteesirdir 
lzmir ( Huıu

ıl ) - Büyük 

Meodresin Ka· 
dıköy ve Buldan 

mınta ka la rın da 
kamuklu mensu

cat ıon iki ay 
içerisinde bUyllk 

bir inkişafa maz• 
har olmuştur. ı 

T ezgiblardan ve 
fabrikalardan çı· 

kan mensucat 
tamamen sarf e
dilmektedir. Son 
uaıanlarda bu 
iki mmtaka ile 
birlikte lzmirde
ki mensucat fabrikaları da pa
muksuz kalmak endişesile karıı 
karşıyad ı r. 

Nazillide yeniden tesis edile
cek fabrikanın da bunlarla be-

raber pamuksuz kalması muhte· 
meldir. iki haftadanberi pamuk 
piyasasında yOzde yirmi tereffO 

Adana da 
------

Bir Kadın Mahpus 
Zincire Vuruldu 

A dana (Hususi) - Şehrimiz 
hapishanesinde bulunan Mahmure 
isimli bir kadının zincire vurul
duğunu yazmıştım. 

En·dlci gün Mahmure bapiı· 
hanede yine görilltn çıkarmış, 
bir mahpus kadınla sa~aaça kav· 
ga ettikten ıonra, hapi.sbanenin 
odunluğuna inerek, bez parçala .. 
rile yangan çıkarmak istemiı fakat 
vaktinde görülerek yakalanmıştır. 

Bu kadın, doktorlann verdik
leri raporlara nazaran, aeneste
nik bir hastadır. Evvelce Mersin, 
Silifke ve Karaman hapiıbanele· 
rinde de birçok vak'alar çıkar
mış, jandar:nayı, gardiyanlara 
tahkir ederek alh ay hapse mah
kum edilmişti. ----Venipazarda Tasarruf 

Ay dm, Yenipazar (Hususi )
Burada Milli İkt ısat ve Tasarruf 
Cemiyetinin bir şubesi aç.im ış, 
heyeti idaresi teşkil edilmiş ve 
cemiyet faaliyete başlamı,tar. 

T ekirdağında 
Afyon Zeri.v.atı Yapıldı 

Tekirdağı (Hususi) - Şehri· 
mizin 932 senesi afyon zeriyatı 
1500 dönümdür. istihsal olunao 
afyon safisi JCOO okka kadardır. 

Kon yada 
Maarif Cemiyeti Bir 

Pansiyon Açtı 
Konya {Hususi)- Maarif Ce

miyeti bir pansiyon tesis etmiş 
ve burada 15 fakir ve kimsesi~ 
fakat çok çalışkan talebeyi hima: 
ycsine almıştır. Pansiyon kadrosu 
gelecek sene daha ziyade' tevsi 
edilecektir. MalüJ Gaziler Cemi· 
yeli de elli şehit çocuğunu hima· 
yesine almış, elbiselerini ve mek· 
tep le vazımmı temin etmiştir. 

Pamukl• koz•d•n ayrıln• ken 
kaydedilmiştir Pamuk tnccarları· 
nın elinde vlsi mikya1ta pamuk 
ıtoku mevcut olduğu halde piya
saya ar:ıetmemektedirlcr. Bu yüz

den pamuk fiatleri birkaç kişi 
menfeatine yllksclmek iıtidadın-

dadır. Buldan ve Kadıköy tezgah 
sahiplerinin ikinci bir endiıeai, 

•on zamanlardal 
memlekete fazla 
miktarda ithal e
dilen Japon men
ıucatıdır. Kon
tenjana verilen 
miktar çok görftl· 
mektedir. Japon 

malları bizim 
yerli aanayiimizle 

rekabete girişe· 
cek bir vaziyet· 

• tc~dir. Bir kıaım sa-
nayiciler oktruva 

resminin mlikerre-
ren alınmaaından 

tikAyetçidir. Pa-
muklu menıucat 

işleten teıglh aahiplerioin doğ· 
rodan doğruya Avrupa mllesse
ıelerile temasa gelmesi bugfln 
için mUmkOn olamamaktadır. Bu 
itibarla muhtelif eller ve •uda• 
larla oktruvalarm artbrılması kil· 
çük aile .sanayicilerini şaıırtmıştır. 

Adnan 

Kırşehir Pazar Y.~rinde Alış Veriş 
Mübadele Esası Uzerine Yapılıyor_ 

Pazar yerine a 1 bir intiba 
Kırşehir ( Hususi ) - Şehri· 

miıdc cumartesi günU pazar ku
rulur. Köylüler daha cuma gll· 
nünden itibaren kasabada toplan· 
mıya, geceden itibaren de pazarı 
kurmıya başlarlar. Pazarda faali· 
yet mübadele esaaına mUıtcoittir. 
Merkeple inek, koyunla buğday, 
yumurta ile tuhafiye dcğiıtiril· 
mek auretile yapJlan alış ~erit 
çok hararetlidir. Para ile pek az 
it g6rD1Dr. Bir tawk 10, bir piliç 
5, bir okka et 15, bir okka yağ 
70, 24 okka buğday 80 kuruıa, 
bir inek on liraya satılmaktadır. 

Burası tam bir ıiraat memle
keti olduğu için buğaday ve 
arpa çoktur. Her köyden yllzlerce 

araba buğday Ye arpa gelir, 
fakat bütnn mahsul veaailsizlik 
yllzUnden baıka yerlere ıevkedi· 
lememekte, ambarlarda çOrüyüp 
kalmaktadir. 

Orta Anadolunun mUhim bir 
ticaret hattı olan Ankara-Sıvaı 
şimendiferi Ozerindeki (Yerk6y) 
iatasiyonu Kırıehire 15 saat me
safededir. Fakat Karıehir-Yerköy 
ıoseıi pek harap bir halde oldu .. 
ğu için Y erköye gidip gelmek 
imkAn11zdır. 

Bu ıoae inta edilirse Kırıe· 
birde yeni ve feyl:ıli bir hayat 
baıhyacak hem halk refaha kavu· 
ıacak. hem de ıehir daha ziyade 
imar edilecektir. 

....... ______ ---!~~~ 

Bergama da 
Sellerin Götürdüğü 

Beşi birlikler 
Bergama ( Hususi ) - Uzun 

müddettenberi devam eden ku· 
raklık, şiddetli bir yağmurla ni
hayet bulmu~, birçok yerleri ıular 
basmıştır. 

Ezcümf e, seller bir değirmen
den dokuz çuval buğdayı aUrük
lemiştir. Bu çuvalların birisi iç.in· 
de de &\!kiz altın beşibirlik 
vardı. 

Nazillide 
Muatlimler Köylüleri 

Okutacak 
Nazilli (Huıusi) - Aydın Ma

arif MUdilrll FAki Bey kasaba
nuza gelmiş, blUUn muallimlerin 
iştirak ettiği bir içtimaya riyaset 
etmiştir. İçtimada bilhassa Millet 
Mcktekleri ve köylDlerin okuttu
rulması meselesi mevzuu bahis 
olmuş, bugün muallimler bu va
tani vazifeyi bilA ücret seve ıeve 
yapacaklarım bildirmişlerdir. 

Ev Doktoru 

Maddi 
Ve atanevi 
Tedavi 

Manevi b ir sarsıntı veya yor 
ğunluk asap üzerinde öyle tesit 
yapareki bütün bünyeyi ol~kadat 
eder. Şiddetli bir korku netice~İ 
botanan soğuk ter, rengin uçması, 
buyük heyecanlarla beraber geleıı 
veya böyle bir heyecam takip 
eden kalp çarpınhıı m c.ddiyatr 
mızm maneviyatla ne dere ceyakıll 
bir allkası olduğunu gösterir. 

Eıki tıp, tamamen indi olarakı 
sevincin dalakla, hiddetin safr• 
kiteıile, akıl ve cesaretin yürek• 
le, cOr' etin ak, aşkm karaciğerle 
mOnasebeti bulunduğunu kabul 
ederdi. 

Bugün ıabit bir bal<ikattir ki, 
müzmin ve asabi bir heyecanııı 

tesirile bütün bu aza hastala• 
nır. hk olarak kanan devramnd• 
değişiklik göze çarpar. Hazıtll 
bozulur, umumi ııbhat halledar· 
dır. Derhal doktora baş vurulut• 
Fakat, hiç kimse bu bastahğıJI 
maneviyat bozukluğundan ileri 
geldiğini dUşUnmez, hatta doktor 
bile. 

insanların muteessir ~oldukları 
hastalıkların bUyUk bir ekseriye"' 
tinin başlangıcı maneviyat bozuk• 
luğudur. Bu, bugUnlc:ü fennill 
tespit ettiği bir hakikattir. 

Derin bir kederin neticesi 
değil midir ki, bünyemiz.i sari bas· 
talık mikroplarının yerleşmesine 

hazırlar, inkişaflarını temin edot• 
Halbuki bu hastalık saçan mik 
roplar eğer muhiti mUsait uu!· 
maaalardı, yetişip inkişaf "' 
mezlerdi. Kalp hastalıkların ııı ,. 
sebebi de, hemen çok defa eleın11 

heyecanlar \'C kederler olmuştur· 

* Hiçbir manevi bir buhraıt 
olamaz ki binnetice maddi bit 
tezahür ile nihayet bulması"' 
Mesela buyuk bir korku umuırıi 
bir terlemeyi mucip olur, uzuı> 
mOddet esniyen bir adam temb.J; 
filden kurtulur ve kuvvetli bit 
sarsıntı geçirdikten sonra sel" 
bestçe ağlanabilirse rahat edilit· 

Diğer bir noktai nazarda~ 
neşeli ve keyifli olmak sıhbatı 
deva mettiren yardıma imillerdif· 
Birçok doktorlar şen hastaları11 

nekahet devrini çabuk geçirdi~' 
lerini müıahede etmişlerdir. 

Nevresteui ve asap hast:ılı~' 
lannda ise ku\•vetli bir sevinci" 
şifa verici bir mahiyet ald1ğıı>I 
hepimiz biliriı. ÇilnkU güloJ' 
kanın devrini çabuklaşhrar. 011"" 
içindir ki hasta çocuklara biltıas~ 
aUldllrllp eğlendirmek pek lilzııaıl' 
ludur. 

Afağıdaki hadise, bu kanaati~ 
isabetini canlı bir misal ile teY1 

eder: 
Bundan birkaç sene evvel, 

Paris çocuk hastanelerinde, mua( 
yen günlerde tiyatro piyesle'' 

·1· k ·1 . b~ temsı ane arar verı maş ,,e 
karar derhal tatbik olunmuştı.1'' 
Temıillerin başlamasından soo'' 
hastanelerden iyi olarak çıkş; 
çocukların miktarı, uaı• 

1 
dikkati celbedecek kad11

, 

fa:ılalaşmışhr. Demek olu>'.0 •
1 • ıJI 

ki bir hastalığın tedavıs 

sade doktordan beklemek abe~ 
tir. Maddi tecl ın i manevi tcd~ 1 
ile beraber ylirürsedir ki ı; 
netice almabill:. - Jf. 
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Sırbistan 
Parçalanmak 
Tehlikesinde! 

YugCM)aYJada arka arkaya iki 
ınühiın hldiıe oldu: 

Hınat Fırltaaı Uderl Maçek ile 
y·ne H1rnt Liderlerinden ıabık Ha
ric ye nazıra Trumbiç tevkıf edll-
dı er ve ıiyaıl cürümlerin daYaaına 
bak" 11 huıuıi m•hkemeye verildiler. 
Bun.ardan M•çeke atfedilea cürüm 
aiyui bir beyan.ttar. Bu zat, Ma• 
ceatoı Guardiao aazeteainin mli
habirıne, yine bu muhabirin ,ordutu 

Amerika Reisicümhurluğu 
intihabat Bugün Yapılıyor. intihapta 
Huver Mi, Ruzvelt Mi Kazanacak? 

•ual üzerine hıtbihli bazı sözler ıö.r 
le :niştir. hrvat Lideri Maçoke aare Sar· 
biıtan, Hırvatların zena'in blr amcaıı· 
dır. Bayle zeasrin bir amcanın mlraaını 
elde etmek için onu 61d6rmek buda
&alılc 1sr. ÇGakft bu amca ciddi bir 
•ure:tı haıtadar ve ~51üml yakla.-
1111,tır. 

Sabık Harıciye Nazan Trumbiç 
lae Hırntların Sırplarla birlikte 
Y•"Jamalar11aa lmkln olmadıtım, bu 
lhuele,t h•lletmek için Hırvatların 

Sarpl.rdan ayrılarak A•uıtur7a ile 
bir federalJOD tetldl etmeleri ilam 
•eldıti mGtaleaıında bulunmuf Ye 
demiılir ki: 

.. H1r•atlarla Sırplar artık bir 
d•ba bar1ıam17acak kadar biribirinin 
dOtmanı olmutlarcbr. Drlna nehrinin 
l•rbındald Hınat •lllyetleri ne de-
rece Anupalılaımıf iseler farktaki 
Sırp •ilAy•tl•rl de o derece Balkan
bdır&ar. Bu topraldarsn biriblrile 
lraynaımalan milmkCla defildlr •• 

Bu iki beyaaat ln.Cllz rueteainde 
llati,ar ..., etmes, her iki Uder de 
tevkif ecHlalflerdlr. 

Bu bldlH milnaaebetile, Pariate 
~lunan ual lider Radiç, Hınat 
halkına hitaben ıu beyanameyi 
•etretmittir: 

" Sırplar, ıüıel memleketimizi 
ikinci bir Makedonya haline koy
ınu 1 1ardır. Medeni memleketlerin 
hir şıara olan toplanma, intihap etme, 
•iiyleme baklarımıı elimizden ahn· 
ını:.tır. YuıoalaYyanın hemen her 
tarafında patlıyaa bombalar, beeap 
SIDGnln babercllerldlr. Hsrntlar, 
laafGaQ •lııtnazJ.lda bekliyorlar.,, 

* Kendi•ia• Balkanların Pruıyuı 
•dını takan eaki Sarblslan Ye yeni 
~uroalHJada timdi •adyet bu ıe
••ldedir. - Süreyya 

Bir Boksör 
Öldürüldü 

Liyon, 7 - ltalyan bokllrl 
Moro, alta kişi tarafından taban
~• ile 61dllr8lmlftlr. Boblr H• 
latıhleyin fati•tlerla bir koaferan
llnda ham bulunmuttu.. 

Bir Deniz 
Faciası 

Liıbon, 7 - RNino Y• Ogu .. 
to ismindeki Şalupalar çarpıımıı 
'fe Opto hemen batmııtır. 
~guıtonun uyuyan 10 tayfası 
auaulo ıelen ıu hortumu arasın· 

.:_ boğulup gitmifludir. 

Nevyork, 8 - Reillcllmlaar 
intibababnın aeticai ba,na b• 
olacakhr. intihabat mlcadeluiade 
eski Relaicllmhur M. Ha•erl• D .. 
mokratların namzedi olu M. 
Ruzvelt karııkar111a baluamak
tadır. Muhtelif •alıafllia tahmla
Jerine rlre Runeltia kauam .. 
ytlzde HkHn ihtimal uhUhadedir. 
lntibahat mOcadeJ..ı.cle lktıucll 
buhran Ye Amerlkuaa A'fl'llpacla 
olan alaca;. muelnl •Dhim bir 
rol oynamaktadır. il ffuyer 
rümrük tarifeleriade bir delilik· 
lik yapmıyacap illa etmiftlr. 

M. Ruavelt İH tarifelerde bl
yük t•nzilAt yapacafanı Yadetmif
tir. Gerek M. Huver Ye gerek 
M. RuzveJt Avrupa alacaklan 
meselesi etrafmda bir ıey ıiyle
memi,tir. 

Huver Reyini Veriyor 
Nevyork, 8 - Reisicftmhur 

M. Huver reyini Yermek 6zere 
Kaliforoiyaya hareket etmiftir. 
BuıOn kendiaini i•tikbale kopa 
halk kOtleleri, Huverin intibahı 
neticesi hakkındaki llanidini kuv· 
••tlendirmiflerdir. 

Ruzvelt Neticeden Emin 
Nevyork, 6 - Kahir bir mu• 

zafferiyet kazanacağından emin 
olan Demokratlann Reiaicümlıur 
aamzedi -M. Rmnlt Jai'ID hir 
nutuk s6yliyecektir. 100 ıof6r 
~uzveltin ikamotılhı 6nünde nU
mayiı yapmlflar ve Ruıvelti al· 
kıflamıılardır. 

içki Y•••lt Ve lntlMllat 
Newyork, 6 - Ayan Aıa9m· 

dan M, Borahm hanıi tarafa rey 
vereceii malftm değildir. Ancak 
M. Borah, içki yasattmn ortadan 
kaldırılmaaına kartı tonuna kadar 
mQcadele edecektir. 

Faşizm 
Aleyhtarları 

Uyon, 7 - Komünistler Ye 
F qist aleyh tarlan bir otele inen 
Lir ltalyan meb'usu Giyarte kar
fi n8mayİf yapmıılarcLr. iki nli
mayiıçi bapaedilmiıtir. Bu nüma-
yiıte bir suikaıt teıebbtisile 
allkadar olup oJmPdığı tahkik 
edilmektedir. 
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- ~yio bakalım t.tenuım, 

diba oe anlatıyordum?. 
- Babamdan anlabyorduol 
- Sabi, peki nerede kalmıı-

hlt ? .• 
di Hatırlama11 için yardım eder

lll. Sollta derhal a6zleri dibglba 
be ahenktar bir ıurette akmaya 
•tlardı. 

Bana babamdan balısetmek 
11•dense içinden gehnitli. Bir 
lllıı yorrun, caDl aıtkın yukan 
ıeldi ve dedi ki: 

- Bu gece rilyamda babanı 
., 6rdUm; elinde bir fındık dalı 
•rdı. Bir kırda yOrllyor "e ıslık 

~alıyordu arkaundan dili bir karıı 
ıc:' ujramq b .... kli bir k6pek 

rorck 

~ııaauı luaı<ıum ~ınvatyeç Atık 

ıık rüyama giriyor.. Onun rub
cağızı öyle r6rünliyor ki halt 
rahata ermdi .. 

Bir akpm mütemadiyen barıa 
babamın hayabndan anlattı. Ba
bam bir askerin oğlu imit- Bfiy&k 
babam neferlikten zabitliğe ka· 
dar ytıkselmiş fakat maiyetinde
kilere karıı feYkalAde sertliği 
yDztlnden Sibiryaya nefyedilmit. 
Orada Sibiryanın bir köşesinde 
babam dOnyaya gelmi,. Evde 
babam biç iyi muamele görme
mif, daha çocukken mllteaddit 
defalar babasını• zulmOnden 
kaçmlft Ye bir der uıada biiyük 
babam oaa ta•pa arkumda 

Lehiıtan Harlc7e naurı M. Zoleskl iıtifuını nrdl. 11. Zaleık.i yfdl sene
den beri mf!ml&ketinin harici ılyaaetini l•'ranaıı.dan ilham alarak idare etmit 
ve daima Sovyet Puayauın aleyhine cephe alınıftı. M. Zaleaki lstlfaıında 
ııbht sebepler gö·teriyordu, hakika.t.te buııun aebepler·ni geçealarde aktedi· 
len Ruıya-Lebiat~u misakmda aramak doğru olur. 

Rqvekfl lluepl Pilzutski, Zaleakioin yerine Miralay lieki tayin etmifttr. 
Resınimir. aohla M. Zaleskhi, s~a lfare9al Pi zutskiyi göstermektedir. 

-

Alınan intihabatı Sükôn 
İçinde Geçti 

En Fazla Azalığı Hitlerciler Kazandı 
Hükumetin Vaziyeti Değişmiyecektir 

Berlin 7 - Süktin içinde ge
çen intihabat 18 de bitmi,tir. 
intihabata iftirak edenlerin nis· 
beti yüzde seksendir. fntihabat 
neticeleri evvelki tahminleri teyit 
etmiftir. Hitlerciler 930 eyl6lün
denberi ıür'atle kazandıkları aza
lıkJarm bir kıammı kaybetmekle 
beraber, yine Almilayamn en bi
rinci farkaaı olarak t&rtlnmekte
dir. Ko:ntınl8t fırkaıı, muntaza
man ilerlemekte devam etmekt~ 
dir. Hemen hemen Sosyal de
mokratlar kadar rey toplamıya 
muvaffak olmutlardır. So.yal de
mokrat farkaıı Almanyanın ikinci 
fırkası mevkliade olmakla beraber 
reylerin yftsde yirmisinden faıla
ımı topl:ya.aam tbr. 

Rahittakta Hitlercilcr 195, Sos-
yal Demokratlar 121, Komünist-

köpeklerle iz takıp eder ıtıbi 
aramıya mecbur olmu1o Bir defa
sında da yakaland iı uman 6yle 
dayak yemİf ki koıntulu babası• 
nın elinden almıılar ve hiddetten 
kudurmut bir hale gelen bu a
damdan saklam1tlar. 

Nineme .. ktiçllk çocukları 
daima b&yle d6•erler mi? " diye 
ıordum. B6yük bir aükünetle 
cevap verdi: 

- Evet, daima!. 
Babamın anneıi erkenden 

ölmiif; dokuz ya~ına geldiği vakit 
de bllyük babam 6lmiif. Bu su
retle babam vakiz babasm n 
yanma gelmiı. Bu adam bir ma· 
rangoz imi1- Babama da bu san'· 
ati öğretmiş ve marangozlar lon-

casıoa yazdırmış. Babam onun 
yamndao kaçm•f, kör dilencileri 

gezdirerek senelik panayırlarda 
dolaım•t. durmuş. Nihayet 16 
yqmda ( Nijni) ye gelerek orada 
Kolfiao •apur ıirketi için çaltt•• 

ler 100, Merkezciler 90, Naıyo

nal Almanlar 52, BaYyara balk
cıları 18, Ha&lkçı Almanlar 11 
axal•k kazanm11lardır. 

Şimdiki halde parlamento e~ 
seriyetinin ne ıoretJe teıelckGI 
edeceği belli defildir. Fon Pa
pen bükimetinin vaziyeti inti
habat dolayısile deği,miyecektir. 
imar Y• ı•lah plAnım kat'ı su
retle tatbike azmetmit olan h&
kümet yeni bir Rahittağın huu
runa da ayni proıramla çıka
cakllr. Berlin mDnakallt greYİ 
intihabat tizerine bir teıir yap
mamqtır. 

Hltlercll•r Hareket Yapmırorler 

Berlin, 7 - Hitler kıtaatıam 
Berlin civarında toplandığı Ye ha· 
rekete hazırlandıiı etrafındaki 
haberler doğru değildir. 

m ıran.., ozlıanede i' bulmuş. ff•· 
nüı yirmi yqmda iken o mahir 
bir ince marangoz, nakkaı ve 
dekor.tÖI' addoluouyormut-. Onun 
çalıştığı ima!Atbane büynk baha
mm evleri yanında inıif.. 

Ninem 16lerek anlatıyordu: 
- Aradaki tahta perdeler 

çevik bir delikaolı için yOksek 
d~ğildi. Varya ile beraber bahçe· 
de firenk 6zftmli topluyorduk, b~ 
ban birdenbire .. hop! " diye 
tahta perdeden atladı. Dehıetli 
korkmuştum. Sırtında beyaz bir 
gömlek, ayağında kadife ribi bir 
pantalon vardı; elma •taçları 
arasından, ayakları çıplak. iri 
vücudile geliyordu.. Uzun saçlan 
bir şeritle bağlanmııtı. Onu daha 
evvelden g6rmllıtüm. Pencerenin 
ISnUnden ıeçerken 11 ne levent de
likanh! " diye dOfOnürdllm. Yak
laıınca: " Niçin önden, kapıdan 
gelmiyorsun oğlum! " diye sor
dum. Bunun llzerine diz çlktt 
Ye dedlkl: 

Gönül İşleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

l'. 8. R. Hanıma: 

Kwm, ceYabım ıeciktL Çla
kl pi• mektuplara mra Ue c:e
•ap vermiJ• mec.burum. 

llektabuaan okuclaktaıı ..
ra .ıa lt•ku• buldupma .&yleı
.... bm kasm•1 M111• delil mi? 
Bir ıeaç. ... diif ciddi 'fe 'fUar 
bir ima karta ancak babaetü
iiaıil ıenç albi qlmu ulabr. 
O.daa fu1alı ıululuk olur •• 
ralaatm eder. Sis fula çeldnaeo, 
fula •ll••Yla oldupuz için 
oadaa fazla iltifat beldi10HDDUL 
YI& bulmıyaa bir ıenç buadan 
Deri ıfclemu. Mejer ki niyeti f -
.. olal Onma için sucia har9l
ketleriDe blru daha mltamalaa 
ile mllkabele ediDia ki, size ıla
llal &f•ak l•klaım HlluD. , * 

Hamdi iliall karie : 
Bu IUft bir aile ima ile ew

lenmek latl7or. Fakat kıDa ail..a 
ae m\IYmk, .. de red ••hlJ .. 
tiade bir ceYap vermiyor. Baaclu 
pncio bab .. mDtee..ır oluyor, 
n otJuaa bqka bir kıı almak 
iatiyor. Halbuki genç, bu yeni 
kızı almak imtemİ.Jor. 

Kama alleaine kendiaiıi H'fdir
mek için, babasına biri Yamtuile 
llakkınızda medibklr lider .a,
liyecek bir iki do.t balanaL 
Onlar her 'faile ile keadilİH 
.izden bahıebialer Ye iyi bir ıent 
oldupnuzu ta1leaialer. Hl~ klmH 
telkinin teılrinden kendlalnl kaı
taramaz. Bir •taraftan da kadıalar 
v ... ta.Ue. kıııa annesi tberiacle 
İflerseniz, daha çabuk •uftfhk 
olursunm. 

Jf. 
Beya-ııUa Hayati Beye: 
Kac!ua hakhdar. Dal o1 .. 

ıizl meı'ut et...m. •illi ... 
dir. 20 y ... nda .bir kadana thll 
denilebilir mi? O.un ılall tue•. 
Hayatta ı&rdlijl tecrlbe billldl 
abi m .. 'at et.iye çaLpaıjıaaclellı 
dir. Bence JuWt dOflDcelwe .._ 
keadiaizi, hem kac:luu kurltaa 
etmenin maaua yoktur. 

* (, 1 reııu11da S •da Beye : 

AıkerlijinW Japmadlla .... 
size ••rmemelvl pyet tabUclir. 
Fak et lauaua kestirme yoln ..-
dur: Kıza talip ohar •• :lôala
aın1n L Aakerliğinizi bi "kt• 
ıoara da eYloairsiDiz. Bua kaaa 
aileıi de bir t•J diyemez. 

HA~I\4r~YLI 

- Aktliaaa IYanoYDa bak ... 
nin lniinde dertli kalbimle 6 
ç6ldiyoruml itte iman V UJa da 
burada.. Bize yardım et allahaflo-
na!.. Biz evlumek iati7orual •• 

Dondum, kaldım. DiBm baJa-
i• tutulmuftu. Anneae bakbm 
bir elma apcmıp arbamda du-
ruyordu. Ahlaka zıa yld elma 
ıibi kıpkırmw idi ye MklanıJor, 
Ye ona bir •Drl ipretler yape
yordu. Fakat ıözleri yqla dola 
idL 

.. Ab muaibet mahl61dar 1 • 
dedim. .. Nedir bu yap~jlnıa 1 
Aklın yerinde mi aenin Vanara? 
Ya, ıen delikanlı, bu kızı ala
cak kadar adam olup olmadığım 
dOıftndftn mll ? " O zamanlar 
btlyOk baban zengin bir adamde, 
oğullara arasında daha mal tak· 
mimi yapmamıfb. Dart tane evi, 
bir ıUrll da para11 ftl'cla. Biraz 
evvel de 9 sene biriblri arka
•ın lonca klhyua olmaaa ıere
fine bir ppka ile bir de Oaifor
ma hediJ• almqta. 

CArk•• .. , 
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Amerika Haydut
ları Yeni Kazanç
lar Arıyorlar 

ŞH~agodan bildiriliyor: Ameri
kan Rei,..icümhur intihabı en hAd 
ıafhas na girıoiş bulunuyor. Umu• 
mi vaziyet ve namzetlerin karşı

lıkh mevkilerine bakılacak oluna. 
bu defa intihabı demokrat fırka-
11:nın mümessili olan Rozveldin 
kazana.:ağı muhakkak gibidir. 
Ruzveldin Reisicümhur intihap 
edilmesi demek, içki yasağına 

veda etmektir. Halbuki bu yüz
den Amerikada büyük ve gizli 
bir. ticaret te 1..·ssils ve inkişaf et
miştir. İçki kaçakçıları, bcrglin 
milyool«tr kazanıyorlardı. Y aaak 
ortadan kalkacak olursa bu ka
zanç la k:.ıybolacaktır. Onun 
içindir ki kaçakçıiar timdfden 
tertibat almıya ve bunun yerine 
yeni yeni kazanç meobaları ara
maya başlamışlardır. Buldukları 
menbalnrdan biri Şikagonun . ıilt 
nakliyatına vaz'ıyet etmek iıte

mek olmuştur. Fakat bu nakli
yat daha evvel bir sindikan~n 
elinde bulunduğu için kaçakçılar 
ıindika ile müzakereye girişmiş
ler, fakat iki taraf anlaşamamıt· 
lardır. Buklun Uıerine kaçakçılar, 

Süt Nsıkliyat Sindikası azalarını 

61Umle tehdit ettiklerinden şimdi 
ıchirde süt nakliyatı zab tanın 
muhafazası altında yapılıyor. Ka
çakçılarm batında Hamfriı ismin
de tehlikeli bir haydut vardır. 

Kendini Unutan Adam 
Paristen yazdıyor: Civar ka

•abalardan Nöyyide, garip bir 
hidiaeoin tahkikatı yapıl.yor. 

Fakat şimdiye kadar vaziyeti ay
dınlatacak bir ip ucu elde edile
memittir. Vak'a şudur: Geçen 
hafta kasaban'n cadde üıe
riode bulunan evlerinden biri
nin kapısı açılmıı, içeriye 
25-30 yaşlarında bir g~nç girmiş, 
ev halkına hiçbir şey söylemeden 
ıoba başına geçerek oturmuşur. 
Üzerinde, bllviyetiui isbat ede
bilecek hiçbir vesika bulunma
dığı gibi adamcağız ağımı açıp 

da bir tek kelime bile ıöyleme

miıtir. Fakat muntazam bir su
rette yiyip içmekte, kendisine 
gösterilen yatakta yatmaktadır. 
Bu esrarengiz adamın deli ol
duğuna delalet edebilecek bir 
f evkalAde hali yoktur. 

Almanyada Siyasi Ah!Ak! 
Berlin - Sabık Alman impe-

rstorunun ikinci oğlu Prenı 

Ogust-Giyom Hitler fırkasmm ha
raretli taraftarlarmdandır. Preoı 
Ogust bundan evvel çelik miğ .. 
ferliJer fırkasma girmiş, Uç sene 
bu fırkada aı~ık etmiş, ıonra 
aynlarak Hitlerin Milliyetçi Soı
yalist fırkasıoa intisap etmiştir. 
Prens Ogust geçen gün ıpor 
ıarayında tertip edilen siyasi bir 
toplantı münasebetile hllkiıme· 
tin ıiyasetine şiddetle hücum et
tiği gibi Çelik Miğferliler Cemiye· 
tini de tenkit etmekten çekinme• 
miştir. Bunun Uzerlne cemiyet 
bir beyanname neşretmİf, Pren
sin fırkadan çekilmeıi aebepleri
rini hatlka ilAn etmiştir. Hu be
yannamede deniliyor ki: 

" Prens Ogibt cemi yetımııe 
1927 8enP.sindc girmiş ve nizam· 
namelerimize rİa)~t edeceğine dair 
)'emin etmi§ti. Üt,; sene t>onra ce· 
miyettcm aynldı. Gösterdiği seuep 
su idi: Kendisine lüzumu kadar 
hiirmct edilmeme"i, nutuk ve 
resimlerine fırka gazetelerinde 
kafi derecede yer vel'ilmcmcsi.. 

Çelik migferliler ceıniyeli. Prens 

TARiHİ MÜSAHABE 

evda Hatun, Perişan Olmaktan 
Kurtulmuş, Irzını Kurtarmıştı 

Fakat, Bu Korkunç Macera İki Gün Sonra Kanlı 
Bir Netice İle Düğümlendi 

Ak 1akalh zamane ve:ziri, gfin
lcrce aüren a:ıgrn bir ihtiras yor· 
gun)uğile uzandığı sedirin üze
rinde doğruldu ve bagırdı: 

- Bre veletler ... Kandesiz? .. 
İçerde gürliycn bu ses dışarda 

büyük akislerle dolaştı. Kapı eşi

ğinde bezginlik uykusu kestiren 
çavuş ağa hemen fırladı ve ak 
sakallı vezir devletlinin karşı

ııada dize geldi. Vezir, bir türlU 
sönmek biimiyen hidd 1.tile tekrar 
bağırdı: 

- Bre haydut... Kartımda 
iblis ~ibi kmlma... Soruştur ba
kalım, Sevda nicedir.? 

Kapı çavuşu, vezir efendisinin 
cmrını dinledikten sonra yer 
öpüp derhal dışarı uğradı ve 
harem kapısma.dayandı. Haremin 
ba.ıkalfaıı kapının yanı başında 
evin yarıımaı bir evlalhğmı haş· 
lıyordu. Kapı çavuşunun: 

- Destuuurl 
Diye haykmm sesini duyunca 

yerinden zıpladı. Hele vezir dev
letHnin iradesini can kuJağile 
dinledikten sonra btısbUtün en
dişelendi. Fakat uzun tecrübe 
yıllarının kazandırdığı çok bil
mişlikle kendini çabuk topladı 
ve kıvrak bir eda ile çavuş ağa
ya cevap verdi: 

-Kahbcnin kulluğundan medet 
umulmaz amma.. Sanarmı ki ıa
b&ha kalmaı, çaresizliği~i anlar. 
Efendimize öylece buyınaam. 

Ak ıakallt vezirin haremde 
oynanan komedyadan şu dakika· 
da haberi olsaydı geniş kıvrımlı 
palasını kapar, koca konakta 
biçip doğumadık tek kişi bırak, 
maıdı. Fak at o, bul komedyadan 
habersizdi. Sevda hatunun vuslAt 
hulyasile coşan yUreqfoc teselli 
damlatıyordu. Hele çavuş ağanın 
ağzından baş kalfanm cevabım 

duyunca intizar alcşinden sıyrıla

cagma inanmamak için ıebep 

kalmıyordu. 

lf. 
Sevda hatun, göz yatlarının 

çizdiği billur perde arka ındaıı 
ılizOlen meftun bir gUıelliklo 

Ogii><liin eski cemiyetini tenkit 
edecek birde yeni intisap elti ğ" i 

fırkada cereyan ettiği iddia olu· 
nan nmumi ahlaka tı) kırı vakala· 
rı göz ününe getirme l:'İ ~ayanı tnv-
sıyedir.,, 

Bu beyanname, si' a:ıi ııı e lıa· 
filde derin bir le~ir U) anJırmıştır. 

Ak ••kallı Vezir al•• 
pUskUrUyordu 

bugün daha cazip ve daha olgun 
görünüyordu. Bu eşsiz güzel, ta
mam üç gündilr, güzelliğini pe
rişan etmek istiyen ihtiyar v~zire 
teslim olmamak, ırzını hırpalat

mamak için çok uğraşmış ve ilk 
merhalede muvaffak olmuştu. 
Sevda hatumın, şeytan zekAsile 
tamamlanan güzelliği karşısmda 
baş kalfa bile, merhamet demi
yelim, fakat muhakkak ki sinir
lerine kadar işliyen bir cezbe 
duymuştu. 

Zeki gilzel, şimdi karşısmda 
duran kalfa kaclm n yiiregmı 
okur gibi olmu:ştu. Sevda hatun, 
bu anlayışmı ihmal etmedi, hiç 
vakit kaybetmeden kalfa kadının 
ayaklarına sanldı ve inledi: 

- EvelaHiba, sonra sana 
aığınmm aullamm. Beni parçalat
ma!.. Namehremime yaban eli 
değdirme!.. 

Kurnaz kalfa kararını çoktan 
vermişti: Bu güzel dilbere yazık 
cttirmiyecel<, onu bir kuş gibi 
geldiği y~re uçuracaktı. Kalfa, 
bu düşünce ile ayağının altında 

kıvrılan kız delikanlısına, okııyan 

bir meltem gibi ıeslendi: 
- Doğrul bakalım güzel 

kumru .. Gei peşimden. 

Şimdi kalfa kadın önde ve 
Sevda hatun arkada, konağın 
ışık görmiyen rutubet havalı da
racık dehlizlerinden geçiyorlardı. 
En alt katta simsiyah bir odaya 
girdiler. Kalfa ,efkatle seslendi: 

- Çıkar fistanını, al .f U pır
tıları arkana tak. 

Sevda hatun artık kurtuldu
ğunu, daha doğrusu kurtanldığmı 
anladı vo aeviocini karşııındakine 
de anlatmak istedi. Fakat kurnaz 
kadm, gUzel Sevdanın ince du
daklarını parmaklari!e bastırarak 
bir ikaz tenbibi ıeçti: 

- Sakm, dedi, aakm ha .• 
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Ses edeyh..1 deme.. Beni de 
yakarsın. 

* Koca kon•k mahşer gUrtUtU-
lerinin korkunç akislerile çınlayor
du. Ak ıakallı hırçın veıirin ıal• 
ya saçan aığzından knfnr, tehdit 
ve ölüm fırtınaları savruluyordu: 

- Bre alçaklar.. Bir kahpe
dği hıfzedem .. diniz ha 1.. 

- Gidi mel'uneler .. 
- Bre hayırs12:Jar.. Yedirdi-

ğim nimet gözlerinizi kör etıin 1.. 
Vezirin hiddetini teskin etmek 

mümkün olamıyordu. Körpe ca
riyelerin fıkırdaşmaları, tecrübeli 
kalfaların dil dökmeleri beş para 
etmiyor ve ak aakalh vezir dur
madan ölüm tehdidi .açıyordu: 

- Bre haineler.. Hepinizi 
itlere lokma edeceğim ! .. 

• 
Sevda hatun, karanbk odada 

arkasına geçirdiği erkek urbasile 
konağın gizli kapısından bir göl· 
ge gibi çıktıktan sonra hiç dur
madan sevgilisinin yanına koş
muş, kendi gibi güzel gönüllüsü
ne kavuşmuştu. O sevinç içinde 
konakta neler olacağını, yahut 
neler olduğunu aklına bile getir
miyor, sadece ilç gün ıUren kor
kunç macerasını sevgili erkeğine 
titrek seıile anlatıyordu: 

-Çıfıtlar •lirsiln hınzırı rıüzeri~ 
me tamam seki'I defa saldırdı, ve
lAkin tek telime bilo el değdire-1 
medi. ÔIUmli iÖzi.\me aldım, 
fakat teslim olmadım. 

Heyecanl• başlıyan ve heye
canla biten her climlenin aonunda 
iki sevgili baıbata Terip sevınç 
yaşlan döküyorlar ve Sevda 
hatun tekrar anlatıyor, tekrar 

ağlaşıyorlardı. 

Bu maceranın son perdemi 
kapandıktan iki gUn sonra ak 
sakalh ve:ur11ı konaiında bir 
facianın oynaodıtmı sı6rliyoruı. 
Bat kalfanın ekmej'İne ve mo'f'
kiine ıöı diken tefli bir rakibe, 
onu ele vermi,, gizliden gizliye 
ıeyrettiği komedyayı ak nkallı 
vezir efendiıino anlatmıftı. Muh
teris vezir bu hikAyeyi ıUkünetle 
dinledi, yerinden bile kıpırda
madt. Fak at ertesi gUn konaktan 
eller Uıtünde çıkanlan bir tabut, 
baş kalfanın cenazeıını ebedi 
metfeoiu• götUrUyordu. - N. F. 
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' =ı Kari lvlektupları 

Lambasız 
Bir Sokak! 

t 

Dün akıfam nıat.ba:ımua hir kari
iınlz geldi va yaıu yakıla. 9n f f, ayd· 
te bulundtı ı TiirlıtJıleıı Za,ıliyı·k:qı ı ~ ı

n:ı döııı1n sokıt~·.~ saptı ın. Makf':ıı l ıııı 

sizin rııatb:ı.aya gelip bir ,!.'.az.otu ıı.l ıııa k· 

tı. Yıı.gmur yağıyordu. Yerler çamur 
olmu~hı. Sokak orta'!rnda. ufak giHctilt
ler hfı.ul olınu9tu. Sek., s~ko g i!ç hal i le 
Zaptiyekapııının iiıı il:ı o kadar l!•)IPhil· 
dim. Burası zifiri karanlıktı e1r:ı fımı 

göremiyordum. Nereye bastığımı hil ırı i

yorduın . Nasıl oldu l ı ilııı l yo rıı rn , 

birden bire ayağım kaydı vo yu varl aıı

dım. Giir!iyorııunuı Ustiiın h:ılJı ırı ı;a· 

ınur içinde. Belediyo bu so l, ağ"!l e lek· 
trik koymamış. lliç olmazsa, Ril.i n 
matbıurnın yoluna bir 1:1ınlıa a~ ... a ııc 

olurdu'? Kuzum Allah &flmı a hi rnz 
ya.zıp çizin de R" 'edlye 911 ra) a bir 
lim b:ı alisi 11 ! .. 

Yağmur Ve Tramvay 
Ya.~murlar bafla.dı. lkinci ı ıı e\'kİ 

tramvay araba.lan tıklım mıklım clo· 
luyor, berk esin ıslak elbiıeei ,blriLiri ıı 
yapıfıyor. Ve tıranıvaydan ~ıkanluııı 

elh!eeleri etüvden çıkmıt gibi binl ,,r 
oııruıuk içiııde k&lıyor. Jzdibanı , ı;ı
kıntı da caba.. . Tr&ıu,·ay t"rkeli t,iç 
oJma:r.sa bu havalarda biraz fazla a.u
ba tahrik itse no olur. 

Açığa Çıkarıldım 
Ben Urla tlitnn inhisarı takip 

amiri idim. Bilihare açığa çıka· 
rıldım. Şimdi blr yere tayin edi
lemiyorum. Koruma ıandıjındaki 
paramı almaklığım için no yapa-
yım. Sa it 

( Cevaplanmız ] 
l)azıu mahallesinde 41 n umarnh 

hanede Şevki Beye: 

Böyle bir teıebbliıten habe
rimiz yoktur. Yalnız kanunlar ma· 
kabline şamil değildirler. Bu ka
ide adeta bir düstur mahiyetinde 
her yerde kabul edilmittir, bu ib· 
timalle ıualinixo ihtimal vermi
yorux. 

••• 
La ruia Ha.n ı uıa: 
Sorduğunuz artist ılnemadan 

aynlmışbr. Şimdi tiyatroda çalı~ 
maktadır. 

Yeni Nflşriyat 

Yeni TUrk Mecmuası BUyUk 
KIUtUr Mecmuasıdır. !! inci ııayı"ı 

çıknııttır . Çok kıymetli ve de~crll 
ınubarrirleriıı makaleleri vardır. lf~h· 

met Emin Beyin ( Bergaon ) un nıtıt· 

bur eıerıııden yaptığı tcrı•fime ayrıra 

il1vo h:ılinde vorilırıektedir. llor ııı iı· 

nevvr.r okuına.lıdır. 

Azerbayçan Yurt 4Uglel -
Ayda lıir ı;ıkaıı bu ıuecınuanııı 10 un· 
cu ııayıııı notredilmittlr· Içinde T ll r" 
diliııe, A1.erbaycana1 Kırıma_ ait kı)
metll nııı.kaleltır vardır. 

f\ 1 i iktl•at Teflcl'Alt-Y•· < • .... ıni

yuL ~e r ıııfLy edarlığı, ıırnıi altında ı c- t· 

kik mah~uın k il\'ük bir formalık tı l r 

f'ıer ııeıredilmittir. 

Şen Çocuk - 15 glirııle hir eı· 
ka.o bu ıııecm uanın 10 uıı t•u tmyı!l 

çocuklau alt t iir, hiktye, mae:d ,·e 
rrsimlerlo nU9redlloıi,tir. 

DönUm - Bu mecmu;ıoın ô irırl 
sayısı oir<:ok kJytnetli ve nıesleli.i ,il. 
ıılııırla ncl}redilnıi9tir. Ankı.trıı. pı . ıt.ıı 

1.-:ııtustı l'\o 415 

LI•• Mecmuası - Ders 11A>1"11i 

de' amınca Kaıta.moııide a.Jda lıir .;ı· 

lı:an talebe mecnıua~ıdır. :J uncu seııt• 
sinin l:rl inci ıayıın ne9redilıııiftir. için 
de ta.lebeyi a.l!kıı.dar edorı birı;ok l•· 
7.tlar vardır. 

ÖzlU Sözler - M.uhurirlerinılr 

dım Agillı lıı.et Hey ramaı:ııılarıl:< l)ll' 

vuldan ilhamlar unvanı altmd:ı .r:\ı· 
dığı Yeci1.eleri lıir araya ırct ı rt• rl'~ 
•Üı.lil Sö:t.ler> unvarıı altında lıir ı.ı• 
taı) teklinde ııeıretıniıtlr, çok ö ı.111 
l'6 gilıol vecizolerl ibtiu ed!lrı ı.ıı 
\titahı k:.uil~rimi-ı.e tavsiye ederis. 



11111 
[Kuyruklu Yıldız j 

13 ve 14 teşrinisani de dUn· 
Yarnız bir kurukJu yıldızın kuy· 
rt~ğ~ndan geçecekmiş.. Çoğu 
S(ltlı, aıı kaldı denıektir. Bir 
~afta ıonra kuyruklunun • kuyru· 
iunu yakal.yacağız. Fal<at ne 
f~y<laıı var?. Bu kış Ustü bir 
tılki kUrkflnü kuyruğundan tuta· 
hilıeydim daha çok işime yarar· 
dı. Pazarda satamasaııı biJe bizim 
hanıma verir, hergün sabahtan 
akşama, her gece akşamdan aa
buha kadar kürk kürk dive ba
şımın etinin yemesinden -kurtu
hır<lum. 

Gazetelerin birinde okudum. 
Gi?ndüz gece göl<yü:ı:ünde yıldız· 
lar uçu,acak, adeta bir yı!d z 
Yağmuru yağacakmış .. Bolivudun 
Yıldızlar ı yetişmiyor gibi bir de 
R~kten yağarsa artık dünya yli· 
ıunde yıldızların da kıymeti 
k•lmıyacak .• 

Bizim evin bahçesine bir 
taııesi drışse belki feııa olmaz, 
f ~kat bu yağacak yıJdızın cinsine 
20rc değişir, Holivut yıld;zlara 
bevtindense ne alA, yok, tat 
toprak gibi bir şeyse benden 
Uıak olsun.. Şu da var ki taş 
toprak içine ya küçük küçi.\k 
jltın parçacıkları, elmas kırmtı-
arı ııkışmış olsa şu sakışık ha-

lirnde imdadıma 'yetitir amma o 
talih nerede? 
• hibaht ol.uıın lıa~ıııa bir kı.treı-i 

dıltlllf17. , 

' llaraıı ~ ı•riııc diirrUgliht·r 

* 
y:tg:-: ~ 86• 

nıaıl:ı ıı > 

Ben heyetıinas değilire, hattA 
Okadar ki güneşin ne taraftan 
:o!up ne taraftan battığını bile 

ogru dUrilst bilemem.. Böyle 
klruakla beraber kuyruklu yıldııın 

uyruklu bir bclA gibi batımıza 
~uaallat olacağım daha birkaç 
•erıe evvelinden keşfetmiştim. 

Şiındiye kadar nasıl bir şey ol
duğunu gözümle görmemİftİm. 
F alcat, kuyruklu yıldız diye bir 
nevi yıldızlar bulunduğu kulağıma 
çalınmıştı. 

Kadınların, eteklerinin kuy
htıkları uzamıya başladığı gUn 

u mukallitleri hakiki bir kuy· 
rukJunun gilnün birinde tedibe 
i~lcceği içime doğmuıtu. 

* . Gelıin, geçsin, gitıin, fakat 
R•lnıeden evvel bir kere de HU-
ıey' R ' . ın ahmi Bey üstadımızı 
1~Yaret etmeyi unutmaıaa kadir· 
~ınaılık yapmış olur.. ÇUnki 

stad s~nelorce evvel, bu şimdi 
ielcnin ağababası, Haley kuy
kuklusunu iatikbal için kırk gOn 
ırk gece dU°ğün yapmıfb. 

* t,· Adet olmuı, ne vakit b6yle 
•ı~d kuyruklu yıldıı geçae, arka· 

•n da bir alay kuyrukla fal~ı 
Y•lanı tilkinin kuyrutu glbi u:ıa
)~ aider, eter 13 teırinlaanide 
1 •cek olan yalcllı a. böyle .. ,ı.,. ••bep olacakıa daha 

BugUn Zonguldakta kömUr bayramı yapılıyor. Az sonra de lstanbulda yapllacak. 

ounya güzeli 
Jlmmrı Beyiıı evi

ııu gittioı. Karı 

\.:oca bir kiiçtlk ıua
l!l\11 ın ha~ııı a otur
ın utlar iı-pirtir.ııı• 
yapıyoriarrtı. ~or-

~hıın: 
-Rıı da ne olu· 

yor Hasan Bey·~ .. 
- Huh çağmyo-

ruın .. 
- Kiuıin ruhu-

nu c:ıı;;ırıyonuıı? .. 
- !\asrcddin Ho· 

canın!.. cinnc•ğı ııı 
mtılıim birtey ,-ar, 
sen dtt billrııiıı, ho
l'aya • Eııkiyeıı :ıy· 

!arı ııö yaparlar, 
diye aormutl:ır •. 
l~ırpar: kıroar yıl· 
dı:ı: yaparl:.r demi~ .• 

- ::Son do o ıı u 
ıou ıorac:ık:.ıu·~-. 

Piyango 
- Hasan Bey hu 

ıene, ıenebatı pi-

yaııgosunıı acaba 

kim k:ızaııacal. der

sin? .. 

- Hepimiz 

ıleıı '? •• 

bir· 

- ·Nasıl olur, he

ııiıııiz birden pi· 

yaııgoyu nasıl k.:ı.· 

ıaııiri:ı.. ller bilete 

ikramiye çıkacak 

ı1egilya! . . 

-Yokc.ııııın 
orı u ne diye ıor:ı

yi m.. ~:3j d{inya 
gUzeli iııtihap edi· 
li n eo !t:ı:! ili! ın·a 
giizoli:ıi ue y:ıpar
ıar diye ııoracağ"ıuı!. 

- Hasan Bey, bir ••hlrd• vesaiti nakliye ne kadar çoi•hr•• 
tnsanlar o derece rahat ••yahat ederler ••• 

- Ben o piyan

godan Ul\lısetnıiyo· 

ru ın a:ı.iıim .•• daha 

bil) llk piyangodan, 

'l'orko~ Şlrknti ıene 

ba,ında Belediyeye 

ılevredilinee hep 

Lirden yflzilın il ı gii· 

locck! 
- Hakkın var azlzJm. Otobüsler l•lemlye bafhyahdanberl bak 

herkes ne kadar rahat seyahat ediyor. 

----NE VARDI Y ARAP ? -----
Nedense dinmiyor arllk yajmurun, Havalar dejlfll her t•raf •oluk, 
Gök yüzU durmadan ajladı y49rap.. Fırtma inliyor bak boğuk boOuk •• 
içinde yüzerim vıcık çamurun; Bu kı•m bulmazsam girecek kovuk; 
Sokaklar geçilmez murdardı yarap.. GönlUmU blnblr dert bağlardı yarap .. 

Kar,ında aöyledlm ben yana yana, 
Aklama geleni anlattım •ana; 
Şu Hit•an ku~una biraz baksana, 
GUnaha sokacak ne vardı yarap ? .. 

L-------------------------------=----·--------------~P~-~o~·~"~·~a~·---------1 Dua Yemekte 
Haaan Bey, dostlanndan birine 

bir ziyafet vermiıti. Doıtu yemek
lerden çok memnun oldu .. 

- Ne gllzel yemekler dedi, 
S.n b6yle ıOr:el yemek pek ender 
yedim •. 

Ha1an Beyin otlu ılSze kanıtı: 
- Biz de Bey amca 6yle ..• 

ıelmeden ben onun kuyrutunu ta•• ıapıaa çeviririm • 
P. O. H.• B. 

Ha1&n Beyi Şebremanetine 
giden caddenin başında iki elini 
havaya açmış dua ederken gör· 

düm ..• 

- Hasan Bey burada nıçın 
dua ediyorsun? 

- Caddenin kaldırımluının bo
zulmamHı için, Emanet nerede 

kaldırım tamir ettirirse yarı para
ımı orada oturanlardan alacak-

Hasan Beye Göre 
Komşuıu Hasan Beye anlattı: 

- Biıim Necm~ddin Beyi ta

nının Haaan Bey. Zavallı adam 
haatalanmıştı. Birenbiro 61dU. O· 
kadar ant öldn ki doktorlar bile 

ancak bir defa göre bildi. 

Haaan Bey batını ıalladı: 

- Doktorluk çok ilerledi 

aıiıimf •• 

Evvelki gün Hasan Bey ile 
konuıuyorduk. Laf arasında Za
ronun yaıı mevzubahs oldu. 
Meneceri Zaronun Amcrikada 
doktorlar tarafından muayene· 
sinde yaşının dokaandan faıla 
olmadığına hükmedildiğini iddia 
ediyormuş. Zaro yüz altmıştan 

aşağı bile inmek istemiyor. 
Bu hususta Hasan Beyin ne 

düşlindUğünü öğrenmek hiç fena 
olmıyacaktı. 

Sordum: 
- Hasan Bey bu ya~ mese

lesi için sen ne rlerain? 
- Ne diyeceğim, Zaro çok 

nankör adammış. 
- Aman Hasan Bey bu i~in 

nankörlük neresinde? 
- Bak sana nankörlüğU•ıil 

anlatayım.. Kırk yaşında bir 
kadın ıçın otuz beı yatında 
denilse kadın kendiıini beş yaf 
küçük gösterdikleri ıçın bunu 
söyle-yene kul köle olur. Halbuki 
Zaro yu yetmit yaı kUçültuyorlar 
da o, bUyüklilğli bir türlü takdir 
edemiyor. 

Kavganın Sebebi 
- Hasan Bey, ıen Hllseyin 

Beyi tanırsın, hanı bizim evin 
yanında oturur. Dnn gece karısile 
bir kavga ettiler, bir kavga et
tiler, mahalle balkı bUtOn gece 
gürültülerinden uyuyamadık. Kav
ganın sebebi de bir turlu anla
tılamadı. 

- Anla,ılmıyacak ne olur 
aıizim? Madam ki karı koca kav
ga ettiler •. Şapka modaaı yenidon 
değif mİş demektir. 

Hocanın Mektubu 
- Hasan Bey ıen Nasreddin 

hocanın mektup hikAyesioi biliyor 
musun, hoca, bir kuruşa mektup 
yazarmış, kime yazıldiıe okur 
anlarmış, yirmi paraya yazdıtmı 
yalnız hoca okursa anlarmış. Eğer 
on paraya yazarsa kimsenin oku· 
yup anlıyamadığı gibi kendisi 
dahi, ne okuyabilir ne de anlıya
bilirmİf.. Tuhaf bile iye, böyle 
şey de olur mu? •. 

- Olur ya, hocanın on para
hk mektubuna benziyen neler 
var, inanmaZ!lan Yeni Ktıltür iı

mindeki gazeteden bir tane al 
ne okuyan bir şey anhyor, ne 
de yazan, ne yazdığının farkında .• 

Voyvo 
Haıan Beyle oğlu sokağa çık· 

mı,lardı. Galatada bankalarm 
öolinden geçerken meşhur kapan
cı V oyvoya tesadüf ettiler. Oğlu 
Hasan Beye V oyvoyu gösterdi: 

- Baba, bu adam aptal mı? 
Hasan Bey darıldı: 
- Herkesin arkasından lif 

ılSylcme ayıpbr, o da Hnin benim 
gibi bir adam •• 

DENiZ BANYOLARI iÇiN 

mıt· .• Bu caddede Emanetten 
batka bir bina yok. Cadde boıu
lur1a yan paraaını verecek bu
lunmadıi• için tamir edilmiyecek 
demektir. Bari dua edeyim de 

ISTANBUL SOKAKLARINDA GEZMEK iÇiN 

- b .»le 

boıulmatın!.. 

Pazar Ola 
Hasan Bey ıana bir ıaıe

teden, hafta tatili cuma mı olıun 
pazar mı olsun diye ıormutlar •• 
paıarola demiııin doğru mu?. 

- Ent 6yle dedim, amma 
benim paıarola demekten mak· 
aadım bOıbOtlln başka idi. Bakbm 
ıaıetede anketler, müsabakalar 
çotaldı. itleri uj'urlu ıitıin diye 
paıarola, dedim. 



SON POSTA 

Serasker Rıza Paşanın Hastalığı 
Hakkındaki Rapor Nasıl Y a%ıldı? 

Paşanın Oğlu Ne İstiyordu, Arzusu Neden Yapılmıyordu? 
Mulıarrirl lf. 

Her Hakkı Mahfıudur 
-ısı-

iradeyi tebJii eden mabeyinci. 
derbal araya aYdet ederek itit· 
tiğini .ayledi. (Ecnebi doktorlar) 
IÖ•ilntı ifidince AbdOl.laamit bll
yDk bR tellt gWerdi: 

- Emelli doktorlara D• Ut· 
zum var. 

Dedikten Hora isinaleriai UJ
data cloktorlann derhal konap 
giderek oradaki doktorlara ilti
bakuaa irade etti, 

• ~_,., ..... . . 

.•. -· "' ... * 

dd. .. . • . . •• 
-- • "'L>~ ._, --
~ 

• 

AlcfalD& dojru butaDJD odaaı 
doktorlarla dolmuttu. Ve çok 
r. ariplir ki, bntnn toplanan bu 
t'oktorlar arumda, hutaya aOIUk 
t ıtulmaıı için, bir ittifak ba11l 
olmufta. Ortada bir tek muhalif 
'fardı: O da, Stlleyman Numan 
Paıa idi. Rıza Pqamn büyilk 
oğlu vaziyetten 1Dpbeleodi. (Dok- ŞeYld Beyle Kemal Cenap Be-
ter Bir) i bir kenara çekti: ye haber verildi. Koıtular icap 

- Siz. ubableyio (ıillDğe ha- eden ,eyleri yaphJar. Ve Riu Pa-
cet yok) diyordunuz. Şimdi de şayı bllyük bir teblikedea kur· 

tardalar. bwaa ltızum 1öıteriyor111Duz. 
Niçin.. y oba, pederin halin- Abdtllhamit, ilk .k adam 

de bir vehamet mi var?.. g6ndererek bastanm ahftli 11h
hiyesioi sorduruyor ve lll"tık teh· 

Dedi. Doktor Bir, 1ftılerek: likcnin zail olduğllmı &ğreniyor-
- Ne yapabm? •• Sizin Padi· du. Fakat her şeyde pek uzun 

tab. hepimiaden daha büyOk dtııünen Abdiilbamit, bunun'• 
doktor. 

iktifa etmedi. Belki de sabJk se· 
Cev•bıaı verdi. Derhal aillük rasker Ali Saip Patanın eıraren-

ıe .irlildi. Doktor Ômer Şevki 8. giz bir surette ölnnıünü lıatıra 
bu İfİ bizUt yapacağını söyli· getirdi ve doktorlardan bir rapor 
yerek diler doktorları odadan iatedi. Doktorlar tekrar toplan-
çıL:ucL. Huta ile yalnaz battDa dılar, Abdülhamidin istediii ra· 
odada kaldı. poru yaımıya bqladılar. O za-

Bu euada, Slleyman Numan ruan yine seraskerin bfiyilk otlile 
P.... çok blytık bir tehlike al• Doktor Nureddin PaJ& arasında 
lath. Orada buloaulardan bıri bir münakaıa oldu. Seraskerin 
derhal Abdülhamide bir jurnal oğlu aordu: 
JıÖDdermİf ft jurnalde: - Akşam, yine kıriz geldi? .. 

(Mlbarek ,e muaUlyt kalbi Bunu da rapora yazsan za ... 
tahaneleriae tul6 eden her feyde Nureddin Pa,a buna: 
bir hikmeti ili mevcut olduğu - Biz, tarih yazmıyoruz; ra· 
bahir iken Doktor SWeyman Nu- por yazıyoruz. 
1nan kullan İr•dei biimayunlarma Diye cevap verdi. 
rajmen Serasker Paşa kullarına - Y aaa.. Şu halde, ben ya-
aftlDk tutulmamasında ııru edi- ıarım.. (Tutulan ,üluJder, bu 
7orlar. Şaarı ubudiyetle klbili kırize ıebep olmuıtur. Azkalsın 
telif olmayan bu bali haıbe11adl- babamız ölecekti.) derim. 
ka aneylerim ferman...] Diye mukabele g6riioce, der· 

Donilmiıti. Bereket versin ki hal ta•rını deiiştirdi. 
~bdillhamit, bu jurnal milndcrica- - Canım, niçn böyle s6yli-
tanm hakikat olup clmadığmı yorsunuz? .• G6rüyor•unuz ya, efen· 
derhal Seraskerin büyük oilundan dimiz, Paşa Hazretlerinin rahat-
ıordurdu. Tabiidir ki: ===- =====~==== 

- Ne milnaJ~bet... Bilikis 
o da tam .. en diğer doktorl•rıa 
fikrindedir. 

Cevabı verildi ve Slıleymaa 
Numan Paşaya indirilmek üzere 
bulunan şedit darbenin bu ıu· 

retle önüne geçildi. 

ŞIK SiNEMA 
Bıi\ Gk muuffal<t}etler;• 

devam eden 

NE SEVİMLİ 
HENRY GARAT ve MEG 

LEMONNlER tarafından 
F l'anı zca sözlii 

--~ bOytık operet 

-..... ...._.., 
' . -~-

. ' -~~--· - . .,,_~ 

.. dıjıat ço'k merak buyuruyorlar. 
ŞiDHii 0-. 1uanak, mlUeeaair 
olaceldw •• .&zlerile meaeleyl p 
çıttirdi. 

Alltültııamit, .... ubria haeta-
1 i Dl adden merak etmifti. Ya
lmız, bu doktorlan r&adermek 
ve rapor imlemekle kalma-.. 
Mr 4e Anp teyfl ılntlet'mfttl 
Bu ıeyh, 1abah alqam konaaa 
geliyor; pafall•• batma on cma. 
bağıra batıra akayor ft konak· 
tan ç•kar çıkmaı dot,.. saraya 
gidiyordu. Bu ıeyh de ı&pbeıiz 
bir hafiye idi. V • sel'~Ker aley
hinde jurnal verenlerin tavsiyesi 
ftzerine gönderil111işti. 

- R,xa Pat•, bir hafta ya
taktan kalbmamıftı. O hafta 
hitam butup ta (Cuma) olur olmaz. 

-·--
(Arluı yaı.r • 

.::::a 

Dr. FRANKENSl EIN'm 
muvasaJab, zamamnuzıa en 

buyük hadisesi 
---.,. olacaktır. 

~-·Bu akşam~--.. 

El HAM ft A Sinemasında 
Sevimli Viyana opereti 

KADINLARIN 
SEVGiliSi 

filmi parlak muvaffakıyet ka
zanmıf, bllth muiki " tarla
lan tema,akiranı meatetmiftir. 

llive.en: Ulu Gadaln 111 let 
--~ Meclisintieki nutukları ••• 

KIRIK 
KANATLAR 

LUPE VELEZ 
Hastaya aülük tululdujuna ve 

ıimdilik hali istirahatte bulundu
ğuna dair Abdülhamide haber 
g6nderildikten sonra doktorlar 
dağılmışlardı. Yalnız Miralay 
Doktor Ömer Şevki Beyle Bin
baıı Doktor Kemal Cenap Bey 
aelimlakta oturuyor, beri ihtimale 
karıı intlurcla bulunuyorlardL •• 
Aktam lzeri Mrdenbire aeras
kore bir karlı aeldi. hemen Ômer 

GLORYA'da4 
9 Teşrinisani Çarşamba akıamı sinema ve 

MÜNİR NURETTiN 
KONSEkl 

Fiatlar ~ 75, tOO, tao ve 200 kUtılftur. 

Diplomatlara Hükmeden GizliKuvvetle 

Yunan Ordusunun Ahl
dığı Anadolu Macerası ••• 

( Batt&raft 1 baoi aayflııla ) 

olarak kabul etdtl yer, Y aaania
taadar. Fakat her ıeyden evvel 
o, f»ltln cllaruua ntaaclqadır. 

O dllDJUS• ki, bqka11mn ae
faleti llzerine .-..tler Ye .... 
detler kurar. lasilterede eyleri, 
ticarethaneleri, Amerikade ıik· 
ı... ,e1uelen Grataiyellerl, Pa
.;.. Viyana ye Berllnde mlkem
..ı lıc..._..ri Yardir. BUtnn dlln-
1•1• bl ata ita lmnet, timdi
,. kads ve bv ..,.._ bir PJ• 
daJU& plmiftir. llatlnaat ODUD 

buain emri albnda yirmiden faz• 
la pzete varclar. 

P..W. lrirkaç ıazete Y• bir 
tel .. aJ- mevcuttur. 

Sir Bazil Zalaarof, ba muu
um Mnetİllİ, mubakkakld çok 
miktarda kendi becerlldilliJae. u 
mikUnla da tuadlh borçludur. 
Bahaaa Galat.da arrafhk Jap•r
k• ı~ Zdıarya da Ywailta
nm Patraa fdarinde aeyyü tv
cl......., ile pçinl7orcla. Bir fln, 
Wr ..,,ah ..-punun peılne ta• 
kalarak latanula ayak butL Ta
lihia ona a defa ıD'• Jh 
... , ...... '- aeyabatile bqlar. 

Badi Zabsof &e,oiı- ıD
li ve i;nıllç eile.çe 1erleriaiD 
bqhca relalMri YUiyetine ıel-
mekte ıe• edi. Yine bir ıece. 
bİI' t..- MJY•lwun llallne dftr 
•it. Be,oilmun tl1Mekli " b
nmlık Mkaldanm dolqtanrk• 
lngiliz pcll ki, kendisine nb
berlik eden dellboh zeki bir 
pydir, wbata vakıftır. Bu 
lqiliz. ••-n Türk bnldlmetiae 
'9ibn w Mabicn fabrikaları 
namına aillb aalllllJa ~n bir 
komilJ•Cll idi. Basil Zaharof 
ita ada.. muayyen teklifler yap
b, mubtellf adamlarla ..._ 
ıetirdi n lnsıDiz •ilah finaam, 
Tnrk blktmetlnden mlldm l,fr 

aiparıı koparclı. 

Bu mftblm muYaffaluyet Bazil 
Zahann. Viken .. Mabi• ai-
1'11 fabrikalamaa inliap et.Mini 
intaç etti " Anupa memleket• 
lerinde dolaımıya "afladı. Rdnci 
m•vaffakıyeti, Ruı harbiye neıa· 
ntiae büyOk bir parti 8illh sat• 
maıile g6ıtermİf oldu. Bu zafer, 
ona, Makıim ve Vikera fabrika
lanuua SeapetreabW'ı mlmeuili 
unvanının verilme8İllİ temin etti 
Ye ZahMya, Rua1ada dUa iyi 
it yapabilmek n Slaw ..Wtincle 
yabancı ... Denk pze bet•a-
aaak içia .... 7.aMrofa tebdil 
ettLHAdiM Ye t.adlfler birbiriai 
takip ediyordu.Makıim ve V.ikenia 

amami mldlrt nfat edince tir
ketin • hecerlldl -n zeki anm-
ru Zaharof flrketia batma ıell
rildi " b• suretle e.,o;ı .. 
tabak lnlanm ba,te mutantaa 
bir mrette tarihe illllhd yazdı. 

Baıtn, Slr Builba t&hret n 
alfmu, her ailD bir parça dalla 
meaah alarak Jllaıelea bir Jddm 
olm11ftal'. ln,uhs IUaJIDID naml 
ziyafetlerine dnam ede ede Dilaa
y.t baron anYamm alarak lambala 
ID8ne bir •Slr. thrnm ilin eden 
Zabarof, bu,nn. ln,ms Banyo 
ve Frauıs Lejiyoa DODnlr 
nifanlaruun ytlkaek rGtbelerial 
hamil bulu11111or. Seyabat ettlll 
zaman, ıankl btlytlk bir deYlet 
relai menu bU. lmif ıibl ... 
yabab ıon derece flsli tutular, 
emriae laarp ı..Uerl talaaia ecll
&r. Şimdi, lau ut, lalltlD dln7a 
deYletlerl ile mlRYI prtlar da-
hilinde k01111fm ve analarım ıv
lteltce bbal ettirem.,tnea zora 
mlracaat .tmelİDI de bilir. v .. 
aan orclwlamun Anadot. macera-
•, b• .. annsiz adamm Wr 
tertiMnden bqka lriqey ol_. 
•wt• ıOti b .......... 
.... nı, Tlrk hlkOmetln Yaktlle 
verilip te fatura heriadea tensi 
eclilea Vflıcen " Mabime alt 
mlihim bir aillla aiparit m...ı.
ainde aramak lhımdlr. 

Str Buil Yananlatam bu ma
ceraya ıoktuju ıibi onun mu
rafını kendi cebinden •ermelinl 
de bilmit. bu 1olda 4 milyoa 
lnaill& liruı aarfetmif tir. Aalea 
Balpı-, IGDl"adaa Ymanlel•ı• 
b11 adamı• ,Uli rela.1 ulat.ak 
mlfkllldllr. 

Her la-ti Wr liyalll ....... 
n •imesin• ıh psdirildlll ... 
man onun etrafa abeclea br
kunç g&ltulai 11Srmemek ,.._. 
ldha dejitdir. Harla sizleri. 
dDDyuua her kumar merkaiae 
d1kili danar. llqlaur lleate Karlo 
gazinomaun bqbca W.....,.._ 
nadan biri elıhltu ıilal ..... 
wyy• .. n1.a.n.de ka=•• 
..... .ı.w taltif ...... ifleriıa 
blaruada ı••tlp JlrlmedilW 
ihden ~r. 

Fakat bu muuam Hffetha 
..WtN, rahat aeclr? bU... Çir 
kG bw ... kn 11da•ı bir plrta 
•tle Wr miktar çorlaW.a ... 
rettir. Fakat l>u btlllt ,_ .... 
kanaat etmenin acı11D1 pkarmak 
için olacak; Bull Zaharofma .,,,_ 
ra takama albn •• Jlmlftendlr. 
Bu da •llterir ki Alemin iktıaat 
11lantua çekmubae ra;men dlayr 
da bllA kAfi derecede alha ••Y
cuttur. 

2 alalO filim birden 

Meehur r~j.alr Emeat Lu•ıt;:h ATEŞ ORDUSU 
MAURICE CHEV ALIER 

CLAUDE_TTE COLBER'Mn IOmeısili . 
temaıH •ıana•wı _.,. • 

w·n ı MWaH utht Tlll MAC 
ŞEN MuLôZJM S..U, a3alil be1ecan flll•leri 

Fran11zca MJzlO, .. rl&ıh filmi. fevkinde bl1lk 1erı6Htt filmi. 
Matineler ı 2,30 • 4,30 m•are 9,30 

ÖLÜM YOLCULARI 
JACK HOLT ve FAYWRAY 

tarafından temıil edllmit Fru11zca .asli •e prlab pek mı .. m ıayet 
allkababı " temqaldranı l&kayt llU'akmayaeak tlerececle mlhim •• 
merakaver bir filimd r. Kutupta ta71areollerla ••çirdlld•l •IJalf bldi• 

aelerl •• lztirabatı ile tayyarelerin aleYler ıp.• , ... ıua 
r.Salerlab hlade caalaueakttr. 

Yarın aksana O P 1 B A Sinıusllda 
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Beyazıdııı Kadını Olive-
rayı Timura Getirdiler! 

- Beyuat, daha ilk pden
beri ıizin en kutsi hak1annıza el 
•e dil uzahyor. Gönderdiği mek· 
blplar elbette habnnızdadır. Ha
remunyı hümayununuza bile 
lalrmetaialik ı&atermifti. Şimdi .... _ 

lımar, kıpkırmızı keaildi, kor• 
baç m.- uylıa ile Gedeain lkDntı 
ketti: 

- O çirkin sözleri bana ha
tırlatma. Elimden çok kiti bir it 
~bcalr.. Kı,amete kadar adan 
ldrB kalacak. 

Ve gkleriai kaplJUak dlflu
IDİye dalda. Beyazıdıa nktile : 
.. Kanlann bot olaun 1 • dedipai 
ft o lld ifttiii iGa çektitl ıı
tırabı dlltllntiyordu. Bu c16t1Ke 
.......-, illti,armz. Tevekklllll 
tehaltw etti, am hula, lalttbı 
..... tile. lebıfetile slKlhllD 1111-
ae geleli, içine yeni bir J&Dgt 

daha ~ 
EYet, Beyuat, ortaya bir boş 

olmak tizi atarak onu o " Yari 
can" claa, canandan ayırmıya 
plıpnlfb. Şimdi de keadinin bir 
auap, bir çoban,. kapj'ı kulla· 
PKak bir meyia oldupnu aiylii
yerek Adeta TeYelddlle IA,.k ol
madığını ima ediyordu. 

itte n ..... b&,te clOttndü, 
Çempay Gedenin de ayni mtlll
luaa11 tapdıjını g&rerek k6pürd0: 

- Öyle iıe, dedi. .. Elcezaü 
min cinıtılimel " diyelim, bu çıl
ıaa adama iflediği pnahın ceza· 
aıaa miaWe tatbralım. Bu cezaya 
leD bulacaksan Gede 1 

Diplomat Gede, dfttilnmiye 
lham germedi, tedbirini hemen 
arıetti: 

- Bar1aya gidealer, elbette 
eli boiJ clhmiyeeeklerdir. Ulu 
._kan, ıelecek hıtlaklardan isti
fade ederler, plgın adama hak 
kauacta;ı derai verirler! 

Timw maksach anladı Ye be
Jendi. Şimdi beklemek ilamdı 
.. o intikam almak içia belde-
91eyi bilea bir adamda. o~ ..., 
h99 gh hiddetini MZdirmedi, 
ldeta kaytsız f&endl, ubah Ye 
akpm Tevekkille klğtt yazmakla 
•Jalaadı. Bir taraftan da ıura· 
dan, burada• gelen elçileri kabul 
etmek, ziyafetler vermM gibi 
ralimelerle ujrapyordu. Rl\Iİme, 
•an unatamayacai1, ihmal ede-
1ni\! ec .. ;;.: Mr ııı~wr. En elemli 

SON POSTA 
Y •••I, .Sl1ul, Handi8 H Halk ...... 
idare: Jıtanbul ı Eakt Zapti,ıe a 

Çatalçeım• ıokafı z .. 
Telefona İltanbul - 20203 
Potta kutnu lıtanbul - 741 
Telgrafı Iatanbul llONP08TA 

ABONE FIATI 
TOR ki YE ECNEBi 
1400 Kr. t Sene 27GO Kr 

711Q " 8 Ay 1400 • 
400,. 3,. aao. 
tao • , " 300 • 

••len evrak ı•rl nrllmu 
blnlardan mes'uliyet alınma& 

cenp lçtn mektupl ara (8) kanılu 
A dal ilbeal llzımdır. 
d'- 4ettftlrllmeıl (20) lnır11f&v. 
c ... ıe.wı. '9ba Nllla .. ,..._ ....................... 

aittir. 

zaaaamda ela ona dllflal)O"du. 
Zaferdea I01ll'a dlrt tanfa 

dağllm11 olan takip kollan birer 
birer ••dete bqlaymaya kadar 
beylece nkit geprdi. Her kol 
lmmaadauı gelip raporuau ver
dikçe can lmlatı1e dinliyor, oo
larm keneli itine yarar neler ge
tirdilderiai heyecanla arqbn-
1ordu. 

Nihayet Amaa7aya ,W.. kol 
da d6ndü Ye bu kol, birçok ae
flı eua. denk cleıık para ve mO
ceYIMnt ile beraber Be,uındın 
ı... -.cel•iai, lmlanı11 •• o 
meyada 5ll'p preaalli Ohsaya 
da kanrgllaa ıetirdi. Buna1a 
hir ujrayıp uwpn ıehude SO
leyman can korkulile, tutulmak 
kaJIUllle oradaki lauineleri ala· 
madıiı gibi laarem taktlDIDI da 
k..tanmamıfb, alellc:eJe sahile 
iaip Rumeli rakasma ıeçmitti. 

Bafka ttlrlll de yapamasdı. 
O iatikamette takibe memur olan 
Prens Mehmet s.Itan, Ankara 
ile Bursa ara11Ddaki uzwa yolu 
beş gUnde almıfb, yanında bu
luaan otuz bin aOvariden ancak 
dirt t.ini bu İllamlmu koşuda 
kendisine yolclaşLk yaparak Bu~ 
ıa kaleli hOne kadar 2elebil· 
mİftİ, W tarafı JOu.rda dllr.illftp 
kal·'ftL 

Prensin dedesine getirdiii ar-
mağanlar, bunlardaa ibaret de
iildi. Şey& Buhari, Şe1111ettin 
Fenari, büylk ilim Mehmet Cez
ri de Zİllc:İrler içiade ve laarem 
talamile benher TimuNa h ..... 
ruoa getirilmiflerdi. 

Şahintah o ı rada KGtala1ada 
bahıau1ordu. T onıtmnaD rapora
nu dinler dinlemez eeYİncİllden 
ayağa kalktı, it bilir ve it 16rtlr 
delikanlının alnından öptl, m&
tealn ben iç esir hocaJI lrazuruna 
getirtip zincirlerini aldırdı, iltifat 
etti, beraberce Semerkande ıe
lirlerse memnun olacatını ı&yle
di. ŞeJh Balıari ile Şemsettin 
itizar ettiler, Buraaye dinmek 
için izin iatedı1er. Ceui, Semer
kande gitmeJİ kabul ederek 
kararıthm ulema takımı aruena 
k•blch. 

Şahillf8h bu işleri görmekle 
beraber zihnen hep Beyazıda 
yapacağa muameleyi deınn&yordu. 
Elçi Gede, intikam yolunu g8ı
termiıti, Prens Mehmet Sultan 
da o yola ıirebilmek için llzım
gelen vaııtalan tedarik edip ge-. 
tirmitti- Timur için yalnız hare
kete p~ek kahyorcla. Llkin 
yine mtitereddit idi, içinde bir 
çekiqeDlik Yardı. Beyazıdın yap
bjı aoa hakareti. kesilirken uarn 
bir koyun hamluioe benzediyor-
du Ye bu hamleden slairlenmeJİ 
çirkin tiuluyordu. Yalnız UData• 

26.aclata, affedemediii ıey, O.ma 
Oiluaun kanlardan bahaetmelİ 
ve bu clr' ede ,Uzel TeYekktUO 
diline almq olma11 idi. l,te laaau, 
bu ceweti bir t .. ID DDlltamı
yordu, zilminden .Uemiyordu. 

Şahinpll, herıey tekemmll 
ettikten ve Beyaaıdı yapbklarma 
piıman edecek surette cesalan
dlrmak •a11talarıaa tamamen ma
lik olduktan aonra tam iç ıGa 
dlifllndli, Yiedaaile uzun uzun mO
cadele J•pb, bazan aoa adama 
atmak iltedi. buaa nkİll kabp 
Alicenap ol .. k diledi. Hallaa 
Oznld8, ezildi. uykusuz kaldı, 
iştahtan kuildi, yemez içmez 
oldu, Adeta haatalanc:lı. 

( Arkaaı nr) 

Eski Eserler Niçin ihmal Ediliyor? 

Çok Kıymetli Tarih Hazineleri Üstüne 
Aparbmanlar Kuruluyor 

~lediye Ve Müze l<taresi Derhal Harekete Geçmeli ir 
Belediye Sultanalamet meyda· 

mada Saltaul.et n Aıuofya 
ca..o.t aranda bir park yap
bnnıJa karar Yennİf Ye blltçaine 
de tahsiut koymQl!ur. Belediye 
bu iaabetli kararile Tlrk n Bi
zans aan' atinin iki pll'laata phe
eeri ola ba t.nW mabetler ara· 
.. daki çal m.m.r....ı Ye pisliği 
kaldannıı olacaktır. lstuıbala ıe
len her 1enab bu iki aan'at 
ueriııi mutlaka ziyaret eder. Bu 
iki INMdia apğuuacla •e Biaaaı 
ı.a.a ...... yamdaki - lisana 
lauabeleri de a.tnaWana Ye Ha

n atika menkhlanma ehemmi
Jetle &iyaret •e tetkik ettikleri 
yerlerdir. Bir ka1m1 hAlA ayakta 
duran bu eserler lıtanbulun 
(1500) •ene evvelinden kalma 
aan'at yadiabıcLr. 

S.alar her aamlaa ı. ... ı 
ellere teçmiftir. Bu harabeler 
tberiade eskiden cl&t, bet ev 
yapalcLğı gibi bu 1ene ele muaz-

zam iki apartıman yapıl!Dlftır. 
Burada yeni bir ev yaptıran 
Gllmrtik Muhafaza Umum Mü· 
dodnrn Hasan B. bu ıahanın 
altının tamamen san' aklraoe ya· 
palmıı kubbeler ve ıiltunlarla 
dolu olduğun&1 gazetemize bil
dirmiı Ye kendi.me refakat eden 

=RADYO -
a Teşrinisani Salı 

f.._beaJ (llOO melre) - 18 ilah· 
m•t Be7in if&iraki1e alaturka uz, 18,45 
&lafraaga parÇMJar, 19,~0 Fraııaızca 
den, 19,45 alatr aııga parçalar, &l Hafız 
Ahuıet Bey heyeti tarafından alAturka 
aas, 11,30 Nimet Vahit Hanım tarafın, 
dan alafranga tarkılar, 22 gramofon. 

Blllnt - ( 39' aıttn) IO Radyo 
darülfUounu, 20,40 gramofon, !1 prkı 
konseri, 21,20 senfoni. 

Bei.,at (481 nıetrel - 20 Fraı111zca 
ders, 20,5 gramofon,21 Zatrep'ten nakil. 

Ro .. - (4·'1 metre) 21 haber ''"" 
gramofon 21,15 Dul kadın i8ınlnde 
bir opera. 

Prat- (488 metre) 20,0S Bugllnki 
Rusya mevıuıı etrafında bir konferan1, 
I0,50 keman konseri, 23,20 ne,'e Ye' 
ren tarlnlar. 

vı, .. a - < &ı 1 ••tn ) ~o,25 
Opera binasından naklen Koıl fan 

tatto h;miııde bir opera, perdo aralarında 
gttnfin haberleri, ~35 akpm konseri. 

Pette - (650 metre) 19,; Oııera· 
dan naklen Yalkyri operuı. 

Varto•• - 1'1 l ınetr• ) 20,30 
haber Ye granıufon, halk konseri, 
!2,85 piyano. 

9 Tıfrinisani Çarşamba 
l.tabıal - (JIOQ ı .. lre) 18 (prog

nıu beaGı taoılm e4ılmeaittir) 

Mllret - ( 89' metre ) 20 Radyo 
darlllfla•••• I0,40 ıramoroa, 21 tılar
aet koa,..ı, 11,80 piyano koaserl. 

11e1,..t -(~l 111etrel 20 Doktorun 
ta\'alyeleri, 20,SO komedi, 21 Prağ'tan 
neklen NDfoni. 

Roma - ('41 metre) 20'45 kaıııık 
konter. 

Pnt - ('88 •••) !0,05 kon'es 
ruı. f0,29 konıer. 

vı, ... - ( 611 m•tr•) 19,40 dan 
ldbaren muhtelif konferanslar, 22,30 
akıam konseri. 

Peıte-(650 metre) 21,30 konferans, 
28 çiğan orkeıtra111. 

Yu.... - (1411 ••• ) 20,30 
Yeni ıUrle, 21 hafif muaikf, 21,45 u· 
lon orkt1trası, 23, 15 danı llaYalan. 

~ t•J• doiru uzanan iki yeralti 
yolu da ketfetmiftir. 

Burası Marmaraya, Adalara, 
Kadık6y sahillerine ve Boğaziçine 
hlldm olan latanbulan en gtlzel 
bir yeridir. Vaktile bir Alman 
rrupa burada bir otel ve ıazino 
yapmak için bu yere 80 bin Ura 
vermif ve fakat Belediye aat

' mamıtbr. Mubarrirlmize rehberlik 
yapan Muhafaıa Mlldtbil Huan 
Bey bu yer hakkında f11 pyanı 
c:llkkat mal6mab Yeriyor : 

- Banya lıerrlln .. yp1ı1ar 
aellyorlar. Ben liun bUdliim 
için banlana k•Ufbalduua aa
hyonım. Hemen hepil • ba 
kıymetli eserleri ihmal eclltlmiz· 

Bize ••r•nı dikimi ..,ıer anlatan den Ye bir mezbele haline koyu-
BUınrllll MUllllrll tleNn a. tumuzdan pklyet .diyorlar. 

Ba tarihi yerler her nuıla 
bir muharririmize de 7erincle tet· haaust ellere ı~tir. Belediye 
lrikat yapmak lmklmm ham- •e Mllze ldareai buruma YU1yet 
lamıtbr. Burada ev Ye apartıman ederek bu tarih yadiglrlarım 
yaptıranlann birçoiu toprak al- mahYolmaktan kurtarmaLcLrlar. 
bnda g6mlllll duran bu hazine- Hatta Belediye n 1alaat Mtıze 
leri tahrip etmipir. Y almz yeni ._...... temizletir n bir mise 
bir aparbman kuran doktor Ali laaliDe korsa ZİJaretçilerden ala-
Rıza Bey, aparbm8DIDJD altma cap dabuliJe ile kendilerine bir 
tesad6f eden saray losımlanm Yariclat membaı da temin •tmİf 

olurlar. Belediye buraya HJJab-
tamamen temizletmif Ye bir mllze lar için bir otel de yapbrabilir. 
biline koymUflur. Darada yedi Ba kemerlerin llttlae çok 
aekiz koridor, birial Salan Ab- ~ yazlık bir gazino ela ka-
met camüne Ye birili de Ayuof. rulabillr." 

Amerika Zenginleri Hep 
Böyle Garip Midir? 

Aslan Avı Meraklısı Bir Zengin 
Bir Macera Peşinde DOlafıyor 

Amerikan1n Sen • Lui fehriade ı 
aon derece zeaıin Rayt iı•i•de · • 
bir manifaturacı vardar. Bu ada-, 
IDID kllçüldOktenberi 1eı1De emeli 
Afrikaya giderek atlan aYlamakb. 
Rayt bugOne kadar bir fınabm 
bulup Afrikaya gidememİf ft 

bunun için ıon derece tızlllmi1e J 
bqlamııtır. Fakat Raytin doatla
nndan biri Olla töJle bir taniyede 
bulunmuıtur : 

.. Azizim, flmdi1e kadar Af. 
rikaya gidemedikten IODI'& tlm
cliden ıonra hiç gidemiyecebia. 
Aalan avlamak için bence Afri. 
kaya kadar gitmiye de hiç ı. 
zwn yoktur. Mademki muhakkak 
arzunu yerine ıetirmek İltiyonaa, 
hayvanat babçeleriDiD birinden 
bir veya iki ulaa aabn al, bun
ları maUkfıMae kadar kafa 
içinde gGtlr, 10nra aerbeıt bırak 
ve teker teker ayJa. ,. 

Rayt, doatunun bu fikrini doi· 
ru bulmllf Ye derhal adamlann
dan bir kaçım alndererek o ci
varda dolap• bir ıirkten iki u
lan aabn almaıbr. Sahn alınan 
aalanlar kafeı içinde Raytin MW
ıiaipl civanndaki maliklnesine 
getirilerek geniı korulukta eer
beıt barakılmıf, Rayt, bi,kaç d08-
tu ile beraber ulanlan takip et
miye başlamıttır. Bu civarda otu
ranların ekseriyetini zenciler tq
kil etmektedar. lki aslanan bu ci
varda serbest barakıJdığ nı haber 
alan zenciler telqa düşmlişler ve 
derhal hllkümete milracaat ede· 
rek, bu vabti hayvanların telef 
edilmuine mlaİ olmak için Ray-

8ertp zen .... ••le• .. ,. 
tin hareketinin meDlleclilmeaini 
talep etmiflerdir. Fakat Hlk6-
met zencileria taleplerllle nt ce-

vabi •ernüt\i'· 
Rayt Ye arkacbtflan ıDaler-

cleaberi ulanlana arcleedan kot
maktaclırJar. Fakat nmciler de 
aılanlann peşinden giderek ıarip 
garip ıesler çıkarmakta, ulanla
" Raytin ve arkadqlaruun tli
fekleri önunden kaçırmaktadırlar. 
Bu 1ebepledir ki Rayt •e arka· 
datları aslanlara beniz a•lıyama
m şiardır. 

Profesör ff.artayan Ef. 
Dil müt hass 11 Agop Marta• 

yan Efendiye, 500 sayfaı k bir 
eser h3zı 1 m ı iç"n M rıf Ve
kaleti btr f u lan taba at verile
cektir. 



•rrl' 1ne Titıkfıme-ti tar~rmdan r:aıt 

1 1. re hediye PdlJen f"terin tercnıaeat 

ÇANAKKALE 
Yazan: Cene,•l 06lantler 

TürklerinElindekiDonan-
manınMukavemetiNe İdi? 

lngilterede, Bahriye Nezare
tinde aktedileo mecliı, tekrar 
deoizdoo taarruz edilmesine ta
raftar deiildi. Verilecek zayiat
tan bq'.ıa böyle bir taarruzun 
yapılmaması için iki mlihim se
bep daha vardı. Evvel!: Bir ve 
haltA iki Alman tabtelbahirinio 
Çauakkale7e yaklaımakta olduk· 
lan lıtibbar edilmiş ve lnailtere
nio son ıiıtem bir gemiıi olan 
Quen Eliı:abetb dritnohna, her
hangi bir tehlikeye maruz kal
•amua için geri dönmek emri 
verilmek üıere idi. Saniyen İtal
ya ittifakı mls~llesteu aynlmat 
ve Avuaturyaya harp illa etmek 
lzere idi. Fakat bu son ve mu
cibi memnuniyet olan bil Akde
nizdelri lngiliz donanma11oan va
zifesini hafifletmek şöyle durıun 
bir kat daha ağırlaıtmyordu. 

10 mayıs günü Pariı'te akte• 
dilen bir içtimada balyanın Adr~ 
yetik denizindeki donaumumı 
takviye etmek üzere d6rt zırhlı 
ile dart torpitonun g6nderllmeli 
takarrllr etmit. fakat Fransız ge
mileriain bir ltılyan amiralının 
kumandası altında bulunması bu
ıuıunda hıyli mütkl\llta tesadüf 
edilmif olduiundan bu 1ıemilerin 
Çaoakkalede bulunan fngiliz do
aaama1111clan tefrik edilmesi za· 

rurl ı&r"1müttll. tluha biaaea 
Boiazlardaki donanma mevcudu 
mawakkaten teae&zill etmifti. Bun-
dan maada donanma Marmara 
deaiziae aine bile faaliyetinin 
Alman tahtelbabirleıi tarafıaclan 
tahdit edilmesinden korkuluyordu. 
Sonra, Yanmada da karaya çıkmıt 
bulunan ordunun da aerek ce
aahlanm muhafaza etmek gerek· 
ae plecek olan takviye kıtaahmn 
karaya çakmut hususunda donan
manın muavene'tine çok ihtiyacı 
.ardı. Doaanma, Boiular1 zor
laaaja kalk11bjı takdirde, kara
da bulaaan ordu bu mDhim mU"' 

aYeoetteo mahrum kalacakta. 

ierekıe torpil infilakı ile ne 
kadar zayiata ufr•yabilecejiai 
sordu. Amiral Jackson on alta 
1remiden ibaret iki filo ile botaz
Jar zorlandığı takdirde bunlardan 
ancak ıek.iz geminin pek az bir 
cephane ile Marmaraya va1ıl ola
bileceklerini Ye aYdette de topçu 

ateıi ile bunlardan dördtintla zayi 
olacağmı bildirdi. Tabii, torpil 
infilAkı yüztlnden vaki olabilecek 

zayiata beaap etmek kabU de
lildi. Amiral Jackaon'un b~ 
bapta vermit olduğu memo
randomda .. Bu suretla boğazlan 
zorlayıp Marmaraya girip avdet 

edecek olan onaltı zırhlıdan ta
lih yaver olursa ancak d6rdDnlln 
o da yaralı olarak dönme•i ihti
mali vardtr" deniliyordu. Ayni gUn 

Lort Fisher mister Churcbill ve 
Baıvekile gönderdiği bir tezkere 
ile, sahiller adam akıllı zabtediı.
medikçe denizden tekrar taarruz 
edilmesine taraft,r olmadığını 
bildirmitti. 

Bu mlizakere Ye muhabereler 1 

devanı ederken Çanakkale önDn-

Goliath zırhlıımın 13 mayıs günü, 
bir TOrk torpitoıu tarafından ba· 

tıraldığı haberi ıeldi. Ayni glln 
Bahriye nezareti de Amiral 
De Kobecke bir telrraf çeke

rek botazlara kartı miatakılen 
bir deniz hftcumu yapılmasının 
zamamnın geçtiiini ve mevcut 
feraite nazaran b6yle bir taarru
zun yapalmaıı imkanı bulunma
dığını bildirdi. Ordu nasıl olsa 

karaya çıkmııtı. Yakanda takviye 
edilecek ve sabredildiği takdirde 
Kilidftlbabir yaylasını da :ıabtede
cekti. Binaenaleyh donanmanın 
'fazlfeıi orduyu bu v.azifHinde 
himıye etmekten ibaret kal.yor• 

du, bunun için de, inşaatı ikıoal 
edilir edilmez donanmaya iltihak 
elmek Ozerc alb Monitor gönde
rilecekti. llb... • 

Japon-Rus 
Münasebatı BIKATI 

Şankbay, 7 - j&J!ODfUln 
Milletler Cemiyeti nezdiadeki mu· 
rahba11 olup, Cenevreye Jfitmekte 
bulunan M. Matıuka De SoY)'et
ler birUfi b1riciye komiser mua· 
vini M. Karahan arasında elyeYm 
Ruıyada Mançuri hakkında yapı· 
lan mOkAJemelerin muYakkat bir 
tesviye sureti ile netic.elenmeıi 

Bu Sütunda Hergün 

1 

J Nakili: 'Naci .S.tlullalı 

O Kadın! 
muhtemeldir. Bir edibin bir sözünü duy· 

Rusyanm Mançuride mabpu• mUftum: "in.anlar harbe l(İrer-
bulunao teb'a11nın bırakılmuını ken bir, denize airerkeken iki, 
temine çallfbğı, buna mukabil eyJenirken 6ç defa d6fllnmelidir.,, 
Mançuride mevkuf tutulan Japon Demiı. Biı iki arkadq bayatta 
tebaasının ıalıverirmeai için tayas· tecrübenin dikenli çemberlerinin 
autta bulunmağ'ı teklif ettiği a&y· her reıidinden aeçtikten ıonra 
lenmektedir. • • 

Çin gueteleri, bu mlklleme- edindiğimiz kanaatla bu felsefeyi 
Jorden makaadın ecnebileri Çill"' biraz değiıtirerek fU ıekilde ka· 
den uzaklaıtırmaktan ibaret old11"' bul etmiıtik: "lnaan harbe veya 
funu iddia etmektedir. Yine bu denize girerken biç tereddOt 
1razetelcr, Mançurinin ıimalinde etmiyebilir, fakat eYlenirken hiç 
olan ve çok vahim bir vaziyet olmazsa tiç bin defa dftıOnme-
içfnde bulunan mıntaka hakkında lidir." 
Japonyanın Sovyotlerle bir anlq- )#. 
ma elde etmeii pek ziyade arzu I Onunla mektepte beraberdik. 
eylediii zannındaclır. nun mektepte okuyor okuyor 

Çok Çocuklu Annelere da bir t&n elbıe bir klğıt par-
ikramiye Ven·ıı·yor ça11 tutufturuyorlar: •Aı bu kl· 

ğıdı, diyorlar, biz ıana llzım 
(Baıtarafı 1 inci 1ayfada ) olacak aHAhları verdik. Git arbk 

nam, Betiktat Dlkilitat Sinan ıo- hayatta boiuf dur •. ,. Ve baJd.. 
kak 27 numarada Behiye Hanım, kalen ondan sonra kötll bir 
Kadıköy Hüseyin pqa mahallesi bojıJımadır ba,hyor. Bir ,an 
Acıbadem caddesi aaray arka- baktık ki aramıza dağlar, deniz· 
sında Kadriye Hamm, Sarıyer ler girmiş, o ıarkın uzak bir 
Kum aokatında 45 nuınarada villyetine gitti, ben kaldım. Ve 
Fatma Hanım. nihayet aradan saçlarımıza &enç 

Bundan sonra muamelelerini yaıta aklar dllferek 1reçmit uzun 
b 

1 
kabu h senelerden ıonra bir fGn 

itiren ai elerin ikramiyelerinin yine kavuftak. 
verilmesine de devam edilecektir. * 

Kanunun neırinden evvel ( 6 ) O da lıtanbuldaydı ben de. 
çocuğu olanlara verilecek madal- Bir glln bana geldi: 
yalar da basbrılnıı,tar. Bu madal- - Ben, dedi evleniyorum 1 
yaların üzerinde aile yuvasını Üç bin defa düşündtin mü? 
gösteren reıimler vardJr. Pek - Üç yftz bin defa dlişftn· 
yakında bu madalyaların daiıtıl- ı düm 

1
·• · Sonra anlattı. lnıan dedi, 

masana da bqlanacaktır. 
-======::ı.:::=======~ Juyun kıymetini kurumuı terkoa 

latanbul Dürdllncl\ icra Me- mual11kları kaqasıncla daba iJi 
murluğundan: Emniyet Sandığına anlıyor. Ben kadınnı .. ı lnym• 
ipotekli Glup tamamı iki bin beı tini kadınsız yerlerde ta içimdea 
yh lira kıymeti mohammineli duydum. Hem artık rulauaı yo-
Kırtalda lataıyon cacldesiade ruldu. 
44 ~ 22, 20~ .. 28, H - 138 No. larla - Felsefen glh:el, hakkın çok! 

kk k d b h 
Taurlaamıı bir ıeyia var mı? 

mura am •Y en maa abçe a• - Var •. iyi bir ailenin ma-
ne balen poıta ve telırafbane sum bir kızı .. 
ittihaz olunmuı olan maamDıt•· ua b h r h • Arkadqım hayatına q .aeçe-
m t a çe ı anenın tamamı açak ceii kadını dilinin diadlljü ka· 
arttırmaya konmuı olup prhıame- d dh 
sinin 14 • 11 932 tarihinden itiba· ar me etti. Ve cebinden bir 

re1im çıkardı : 
ren dairemizde herkeı tarafından 1 
girülebilecqi gibi 12 • 12-932 ta· - ıte dedi yenıea L. 

h f P 
• • • . . Ey beyotlunun ortanın 

ri ine mllAdi aurte11 pil 
saat 14 den 17 ye kadar daire- Oıtllnde çapkınları.. Gelin bu 
mizde açık arthrma ile aablacak- resme beraber bakalım. Yabancı 
tır. Arttırma bedeli muhammen dejiL Çakır Fıtnah içinizde tam-

• b mayan hanginiz var. Solralar.-
kıymetinio yllzde yetlDlf etini nuu kabkabalarile nice defalar 
bulmadığı takdirde en aon arttı. 

-
I mül edebilirim. Feci lltf'ette 
1 yaohım var. 

1 

Gülüyorum: 
- lıpat ederim ki resmını 

taşıd ığın kadın piyasada Çak1r 
likabile maruf olan meıhur Fıt· 
nattır. 

- ispat et, dedi. Fakat 
unutma ki iıpat edemezsen be
nim iımimi onutman IAzımgele
cektir. G61Dyorum. Çtıakft eminim. 

- Razıyım!.. ... 
Şimdi kaatı karpyayaı. Orta· 

mızda lzeri mezelerle doaaamlf 
bir masa Yar. Şapkaaanı yatajm 
tlzeriae fırlatıyor, aarJarına dn.. 
zeltirken: 

- Biraz ıeciktim, kuRJra 
bakma, diyor •.• 

- Ka111r ne demek 1 ya biç 
relmeseyclin .• 

- Ya aen, diyor, "6yle eski 
dostları arar mı idiD? dj'Grtle-
din de eski defterleri karııtın
yorsun galiba arbk .• 

Fuat, bitif ık geçme odada. 
Onun da öollnde rak• sofrası 
var. Oturuyor. Onunla ı6zlettik. 
Aaabıoa hakim olacak, atq p6s
klrlp odaya dalmı7acak, onu 
saçlarmdan kavrayıp yerlerde 16-
rOklemiyecek, görecek, anbyaeak, 
•oiuk kanlılıkla atiai hakloada 
bir karar Yerecek. 

Sarası ıelmişti arbk: 
-Fıtnat, dedım, iıittim evJC"' 

niyormupun f 
- Evet, aeıi kimden duydun? 

Her topalın bir k6r alic111 balu· 
nur. Bulduk itte bir tane ... 

Katcbyor ılilmektea ••. 
- Aman hatınma 1reldikçe 

kendimi tutamıyorum diyor.. Ben 
ıinema aktrbi olacakmııım amma 
yaalttlık olmuı. Eaayiye lyle 
roller oynuyorum ki alrme. lamimt 
Nermin biliyor. Arbk HD beni 
onun yanında bir 1rör bin bayd. 

Zavallı Fıtnat.. Şu anda bil
se ki bltiba IÖyledilderini duyu
yor, yarın kendisiae aellm ftr

mİJ• tenezzül etmiyecektir. Fakat 
bilmiyor Ye bilmecliii ipa de 
boyuna a11kının enayilikleriai (1) 
anlabp duruyor. 

Sabableyia içerild odama ka
pı11nı açıyorum. Faal yatajma 
uzaaecak takat bulamıyacak ka
dar içmif, bqı içki tepllainin için-

Framaz Bahriye Nazırı da tek
rar dealı.deo taarruza geçllmC"' 
Mae taraftar dejildi. Binaenaleyh 
Amiral Gue jatl~ 'nin telıraf.nı 
aLr alan Londra'ya atideki 
teltrafı 16nderdi: 

Bu karar o giln sabahleyin 
Bahriye Nezaretinde aktedilen bir 

içtimadan sonra blilhatcn Lort 
Kitcbeaare izn ~dildi. Lort Kit
cbener bidayette her ne kadar 
Quecn Elizabeth dritn ahmuo 
Çanal<kaleden ayrılmasını şiddet· 
protesto etiyse de, Bahriye Neza
retinin, ordunun elden ~elen 
bahri muavenete mazhar ola
caiı hakkı:•daki teminatı iizerine 
bu protestosunu &'eri aldı. 

Defe •ermif, gecelerin sefabet 
1 ranın taahhGdll baki kalll'ak tize- için biçilmif kaftan olan Herlemi• 

rr. 27 - 1 :!- 932 tarihine mOudü -.... 

de kalıp gibi aız1D1• D&rttlyoram 
uyanıyor, yüzllme bakıyor, hlll 
••rhot f 

11Muyaffaluyet temin edilmemiı 
" yaziyet 18 marttak• yeziyetten 
farksız iae, donanma nan bu hare• 
kit• iftirlk ettirilmesini tehlikeli 
prilyorum. Verilecek oiao zayiat 
bertaraf, ademi muvaffakıyet 
takdirinde bunun yapacajı ma· 
n,Yi IUİtetir çok bilik olacak
br. Binaenaleyh, pratik bu nok-

tal naurdan, muvaffakıyetsiz bir 
deniz taarruzu zaten mftfkül bir 
ftZİJette bulunan orduyu daha 
fena ve daha tehlikeli bir vazi· 
yete ilka etmekten batka bir 
netice Yermiyecektir. Bu bapta· 
ki mütalea ve emrinize munta· 
zırım efendinı." 

Amiral de Robeck'in 10 ma
J'IS taribii telgr.ıftnı aldtktan .on
rı M11ter.Churchill Amiral H. B. 
Jackon'a mOracaat ederek bogaz• 
lu Türklerin elinde bulunduğu 
hatde bir douıımanuı Marmara'• 
...... ric'atinin •erek topçu atef{ 

( \rr. &lSI V .:t. r 1 

Resim Talı/ili Kuponu 
---

ı abiat iuiı! <i~reıı raı 9 t :ı~ı ror.,, , 

rnsıuiııi"Ai 5 a le~ kııın ı il• lt ıt· 

lı1" " ırııul erııı ' · Hı•" ııinİ if. ı.ır ~ı • 

t Li 1 • n .aJ, wıluu.u. 

.~ IU, W C'S t ~ 

\\:) " aan'. t ' 

l u'•ınd u,.:-· ı 

nı eııı leket 

l 1 • ' 

, cçceı. ııı . ? 

Hesinıin klite.11 30 k ımaı: u 

l ' ııııu. a.t;iliadtt cG11.lı1rl t»tl • 

ıaatleriade dudaklarımız mey ka-
Salı gOnii yine ıaat 14 den 17 Y• debleri ıunmUf olan Fıtnal •• 
kadar dairemizde yapılacak olan Pitkin, kıvrak, olpn tabiatlı 
arlbrma•anda gayrımen~ul en çok Fıtnat.. Resim elimde ıaımıyo-
artbrana _ihale edileceiindtn ta· · rum, kızmıyorum, gOlüyorum : 
tiplerin muhammen kı1metin yDz-
de yedi buçu.ıı..• nisbetinde pey - Bu eskiden senin de )'•il"' 

... rendi Fuat!.. 
akçesini veya millt bir baakanın - r .. 
teminat mektubunu himiJ bulun- - Allah sakladı.. Ne iaabet 
malara liz mdır. MOterakim Yer• ki vaktile haber verdin.. Dedim. 

-giter ıle vakif .icareıi ve Beled~ Fıtnatıo kim olduğunu iki Uç 
yeye ait' tenvirat Ye tanzifat r&- kelmecikle anlattım. O filim.adi, 
sumları mli.Jteriye aittir. 2004 nu.. 
maralı kra ve !fil• kaouounun kııdı, ,aı,ardı, aıaiı yuk~ 

baiardı: 
( 126) ncı maddesioia dardlincil - Dikkat et, dedi, .CSılerine 
fıkraama tevfikaa bu gaynmen- dikkat et. S6zlerin faka iıe 
kul l\zerinde ipotekli alac:alr:hlar .enden umulmıyacak kadar çir-
ile diier allkadaramn ve irtifak kin. Ciddi ise aldamyorsua, ben· 
hakkı sahiplerinin bu baklannı ve zetiyorauo. Behemehal yanht 0 
hususile faiz ve masarife dair var. Evveli ismi fıtnat değil 
olan iddialarını, ilin tarihinden 
itibaren ( 20 ) yirmi gün içinde 
evrakı müsbitelerile bildirmeleri, 
ak•i halde baklan tapu ~icillerile 
sabit olmadıkça eabf bedelinin 
Faylatmasmdan hariç kalacakları 
cihetle alikadaranm işlJu madde
nin mezkür fıkrauoa göre hare-
ket etmeleri ve daha fazla ma· 
lii•at almak istiyealerio 932 • 1462 
dosya numaraule muracaatları 
illa olunur. 

onun .. 
Gülüyoru;n : 
- Çocupm, bu •tk sana 

bildiklerini de unutturacak kadar 
beynini aarnuf. Sea bilmez misİD 
ki o sana nedret, bana Fıtnat 
6teklne adalet, bir başkasına 
fHilel olabilir. Ben •• 

SlıUmü keati: 
- Seni nekadar 1evcliiimi 

bilinin. Bu menu üzerinde aıa
cak bu kaclar lıneyanıaa 'taMm-

- O kadının kalbiai klpek· 
lere atsan yemeL. Diyor ve rl
lftyor, katıhyor glllmekten .•. 

- Haydi kalk diyorum. So...a 
görlltftrllz onu. Sen timdi yD•lbaft, 
ılzGaü, b11ını sotuk au ile ,aka 
da biraz açıl, bira& kenclıne pi .. 
Yüz6me bakıyor, ıöderiade mhR . 
kalmamıı artık.. Gizleri illlana 
belirsiz bir f&lkınlık, koyu bir 
donukluk, ıaplakla bakıyor, ka· 
tal.yor ıütmekten... Dizlerine dö
ıllyorum batırıyorum: 

- Fuat! ... 
Dlrtüyorum, atlıyorum, 

kırıyorum. 
- Fuat, F uatçıjım, kendine 

gel yavrum. Bak bana, ylalme 
baksana. •. 

O kablıyur giilmeten. •• 

• Şimdi Bakırköy timarhanuiad• 
tel6rıDleri arka11Dda HrHrİ kalaj1 
ile dolaşan, ç6plUlderden yemek 
yiyen, yerlerden ciıara iımariti 
toplayan açları sakallarına karır 
mıı bir mecnun vardır. Ziyaret 
gOalerinde tellere aban.r, ıeleo· 
lere geçcolere baianr: 

- Q k•m• kallNai 1ı.,.ı. 
4er bile ,m.z ••• 
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Ki-vi, Benim İçin Kocası~ı Bıçakla Öl-
• • 

dürmüştü, Her Taraf Kan içinde idi 
Gündüzleri Uyuyor, Geceleri Yürüyor, Nereye Gidiyorduk? 

-9-

Bir gece uyurkf"n alnımda bir 
elin dolaştığını, yiizüme ılık bir 
nefesin çarptığını hissettim. He· 
men gözlerimi açtım. Karanlıkta 
bir mızrak parladı ve oklar biribi
rine çarptı. Derhal telaşla yerım
den sıçradım. Az kalsm: 

- Sen kimsin?. 
Diye bağıracaktım. Bereket 

•ersin, kulağıma: 
- Ki - vi. 
Diye bir ses mırıldandı ... He

lntn yerimden kalktım. Ki • vi
nin ellerine sarıldım. O, beni 
kolumdan yakaladı. Kull\beden 
çıkardı. Karan1ıklar içinde sürUk
lemi}e başladı. Kulübenin yanın· 
daki muhafızlarım, derin bir uy
ku içinde idi. Meydandaki ateş
ler sönmüştü. Oldukça sert bir 
rüzgar esiyor, bize pek uzak 
olmıyan ormanın uğultusu, bize 
lıadar geliyordu. Ki - vinin göz
leri karanlığa ahşık olduğu ıçır:ı1 
aanki glindiizmüş gibi bilii perva 
yOrUyor ve beni de kolumdan 
tutarak ormana doğru sürüklü
Yordu. Saatim olmadığı için vakti 
bilmiyordum. Fakat yıldızlara 
l>akarak ıabahın yakın olduğunu 
anlıyordum. Ki - vi, rniiter11adi
)en ytlrliyor, telaş gösteriyor, 
Lerha!de ortalık agarınadan 
orrnana girmek, derinliklerine 
d.lmak istediği anlaşılıyordu. 

Bir aralık, durup Ki - viden 
•oı:mak istedim: 

- Nereye gidiyoruz? .. 
Bu 5ual, mühimdi. Vakıa ka

çıyorduk. Fakat, bu vahti mu
hitte n~reye kadar kaçabilecek, 
n~reye gidebilecektik?.. Sonra, 
rehberim ve halaskamn da bir 
'tabşt idi. Şüphesiz beni diğer 
bir Yahti kabilesi arasana götü
recekti. Aceba orada da böyle 
lınsnü kabul görecek; tllrkü söy
li.lyerek vahşi süriilerine ral<set
lirerek yaıayabilecek miydim'? ..• 
1-' akat karanlıkta Kivi ile anlat
lbak imkanı olmadığı için susu
Yor ve yalnız. onu takip cdi
)ordum. 

Ormana daldıktan sonra Kivi
.'J~ bir az si.ikünet geldi. Artık 
daha ya,•at ylirl\yor, aruıra du
t;\rak etrafı dinliyordu. Bazan 
lı:r.aktan sert ve keskin çakal 
•~aleri geliyor, baz.an da l>aşımı
lın Oıerinden, daldan dala may
laıunlar sıçnyor; acı acı haykır ş
~ile töylcrimi lirpertiy"rlardı .. 

il\'~ yuaf ortalık ağarırken 

~iz taıhkh bir yokuş \'ıkıyorduk. 
U yoku,un tcpcıine vıudığınuz 

~illan, artık sabah olmuş, giincı 
d ' .. 
d °İbuya başlamıştı. Onümde gi-

.. 11 Kivi birdenbire durdu. 
Üç dilrt adım ilt•rde, !.ayala-

tın a d b'" .. l 1 · d ''k . rasın a uyuce < >1r eıı 

~~tiinüyordu. Kivi müsterih bir 
t ır tavır ile bu deliğin yan ndaki 
a~ 1 •• Ustline oturdu. Heni de 

l'a 
tufrhna oturttu... Fena halde yo-
l ınuıtum. Çıplak ayaklarımı 
atşlar keımiı, tiikenler delikdeşik 
~ . 
~~•ıti. Oturdu~uınuz yer, yiik-
d olduğu için ağaçlarm arasın• 
't(~". ıeniı bi ufuk göriiniiyordu. 

lVt le 1 p w 'I L. • o unu uzattı. arın<tJıı e .... " . 'en ılatererek: 

- O - ta... kayaların arasındaki kumların 
Diye bağırdı. Onun, ne de· üzerine uzanmak istedim. O, ya-

mek istediğini anlamak için ha· nana geldi, oturdu. Başımı ala-
fımı çevirdiğim zaman, birdenbi- rak dizinin üstüne koydu, Vakıa 
re hayrette kaldım. Elleri, dir· gözlerimi yumdum. Fakat, kabil 
seklcrine kadar kan içinde idi. değil uyuyamıyordum. İçimde 
Göğsünde, yüzünde de pıhtıla,- bilyük bir endişe vardı. Şimdi 
mış kan izleri göri.inilyorclu. reisin ölümünü ve bizim firarı-
İşaretle sordum: mızı öğrenen vahşilerin etrafa 

B l ? dağılmaları ve i:ılerimizden bizi un ar ne ... 
O, gUldü. Kollarını kabarttı, arayıp bulmaları çok muhtemeldi. 

başını dimdik kaldırdı. Kocası Böyle olmasil bile, bir kaç saat 
olan reisin taklidini yaptı. Sonra evvel aşkı yüzünden kocasını öl-
da onu, uyurken bıçakla nasıl düren bu icadının dizinde yatmak, 
ödi.irdüğünl\ anlattı... e:nniyet ve sükünetle uyku uyu-

0 anda, tiiylerim Urperdi. mak nasıl mümkün olabilirdi? ... 
Hayatımın bu ilk ve mlihim Fakat, bu nefretimi Kivi)c his-

ınacera,ında karşılaştığım bu settirmek te tehlikeli bir şeydi. Ne 
genç vahşi kadın, birdenbire olursa olsun bu kadın şimdilik 

lrnlbimi sarsmış, aşk yüzünden benim menfaatime çalışıyor, beni 
bir kadmm neler yapabileceğini memnun etmek istiyordu. Vakıa 
açıkça anlatmıştı. bunda kendi menfaati de vardı 

Ki - vi, sanki hiçbir şey olma· 
mış gibi ınüsterihti. Boynunda 

asılı olan deri torbayı çıkardı, 
a~·tı. 1çindeki yiyecekleri öııtime 
sıraladı... Ben karnıını doyurur
ken o, kesik rıağmelerle bir türkU 

söylüyordu ve mütemadiyen gü
lümsUyordu... Yemekten ıonra, 

amma .... 

Bunları dllşüne düşüne uyuya 
kalmış m... Gözlerimi açtığım za
man, kızğın bir öğle güneşi vü
cudümii yakın r; K vi de yanın· 

daki taşa ba~mı dayamış uyu· 
yordu. 

(Arkası vo.r) 

"'\ -•••• ll;ıı.ıııiniz gı,ı• ise •••• 

Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * 
Size Tabiatinizi Söyiiyefim 

H•" ııiııili 1'uıw.1 i c ı;ım ıl eriııiz.. 

l\ııpı>ıı ıli~ı,r ıı:ıyh mı,!:ıclır. 

3 H. ,. M. B.: Tı•ıııizliğ~ \t' tu

r 

' :ılı·l<-lı' ı·lıeın· 
ıni, ı·L vı·rir. 

T"lılikc \ı• za· 

rardnn '~ ıııe· 
.. ııJiyeti iizı•rİ· 

rn.: .l1111uktaıı 

ı;ckiııir. Ciiriil
ıiiı·ii \ı• knv
ga<'ı ,J,•ğildir. 

l\1 ı·ıı faut lı•ri ııi 

ıH' f ... j ııe lıa~rct· 

ıııd .. İ~fı•r. E ... ,.1..,1111 Jı(i ... ııii İ;:)tiıııal 
d, 

CılJlC•~İııİ Jıilir. 

• 44 Abdüllatif B.: ( l'nıoğı Jfının 
ckn·iııi ı•t 0 .11İ\ol'.) ( :iırdiif!iııııi \e 
hilılı~ııı ı tatlıit... ı·ıl··ı. kı·ııdılı~ınıleıı 
hıı ~,., ı15, ,- ... iılf' t.11.111.ıı ı1,,µ;ildıı. 

11 ı, ı :: ·) «' k a ı ı -; 111.11 , p.ıı u \1 ' e 

ııwııla.tll riııi ·ı·\t•ı· \ı• i ... nııtaıı 
ıı;tııı,ıp ı •(l,.ı . T:ıızı lı n.Ht k.qı.ılı 

,,, lıu~ıı~İ)dlc•ı i ~i.dı kalır. Yıi· 
:1.iıııdı• lı:ıfif l>ir tı ·)ll' ...... 11111 ı•k ... ik 
olıııaı, hıJ..,ıı lııı, llt' .. ·ı · \<' <lı·l:ilr•l 
c•ıııll'klPtı ıİ).ııl · Itır 111). ıllıı. \lii· 
c·aılı•lı•ı·İ ılı·~ilılıı. 

• 45 Hayrtye H.: ı 1 • ı t11;::.r..rıı1111 der· 
ı·ıııı ı·•emi ıu.) \~ıı ılııı nr. <,:o! ... 
k i111 .. ı' il·· ı,\ııı:ııı.ıı '" kıııııı~·ı .11. , 

ı·l i!'..lı·ı iııdc· ıııalıaı ı·L .. ,j .. ı•·ı ıı ,., . ~ 

1 .. !1•1 İ lı• \ 111 ıılı l.tl... j .. \t'lllı'Z. :';ııııiınf, 
1 • ' 

ttıı .. 1'11~111111 ln•llı ı•t·ıı··ı. B:ıı ,111 tıık 

... 117.liı olıır. Siız .th 11ıl ı f..alııı.ık 
1 ... 11·111•'1'.. lb-;l.. .ıl.1111 1.ı ıııiııtı• t l'\

ııwkt· ~ 11111 ... t•lf'•ıi d:" ı uıH'. 

• 46 İkbal H.: ( l
0

nl•ığıafııı:n dı•ı· 
ciııı i·tı·ıııİ}ot.) lkı.ııııı ·ıılır. !"'oıııa 

:")ii) Iİ)ı·ı·ı·ğiııi ,., ,,. :ı .. ;;, lı ·r. .11:ık 

l..oıııı"'ur. E\ i l.ın· . ..,uıdı• lwı·ı-ı ildi
cJir. \:.ılıııl... :-.uııiıııi ,, •• ılılı.tı• olur, 
k:ıpıl~aıılık ~İ.İ•lt>rir. 1 }ijrıw•tleıı 
bo~laıur. Milıı~c'l ve ccf.t}01 ııılitl'· 

y.ır•lırııııııza. haıır<lır. Kalıızı iz:ıl'1 

etler. H.ızmi dıw it' r. Mi ele 'o 
1 nr al-1.ırı ;ıgrı--ız. teıııiLlcr. 

BASUHU KÖKÜNDEN KESER 

~lazon ıı;ırıiıuı tlıkknt \'e 
1:-.rar :ı MAZON iste) iııiı. 

)f Pınıına TO ıııııı;lcıfi• olıııı aıılr.rııı 

p:ıra"ı iatlo edilir. 
Bit uı, 9i1r~ı f>;taııhtılt!, lJO kuru~ 
Depo u: h Baııkıısı :.rka ın•l ı 

12 .. ·o . 
MAZON ve BOTTON 

ECZA DEPOSU 

·s o~;:; ~hu~ 1
1 ıl~~~/i~, 

BAR 1 iN-GERZE POST ASI 

A N A o o L u 9 ı:~~i~~~ani 
Ç ınba ı.;ıııni :ıkt:ı ııı 
arşa :ı. t 1 b ı1 

;-:.. rl,,.ı·i\!c•ı ı.:ır<•kı t'•• l ı:rı ~li, 'l.ını· 
guhlak Hartı·:, Kıırur.ıt lı., c'i h-, 
Jıı,.IJvlı;, Jlitı' I• ı a !"' ıırp, Ger7,I' 
bl,oleleriııo .ıı ııı"t ve .ı\dt!t <'ıic· 
ı·d-;tir. 
Fnla tahilll İÇİ" f.ınlnönll Rıhtım Hap 

No. 2 acr11ta11na nıUracaat. 

MOH 1 M 
1 Ziraat nıektebindcn mezun 

1 

ve tecrübe görmiiş bir efen
cJiye ihtiyaç vardır. Galatada 
pcrşembepazar Ashn Han Al· 
tıncı kat No: 5 müracaat edilsin. 

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

5) İstanbul Divanyolunda No. 118 
feh 223li 

lı.ıııııııilclir. lbh ıtına p<'k <lıi~kiin
liik ~,j..,l 'l'lll•'Z. c•rl,<•k ;;ilJİ :-l)kU· 

hır , c• İ~j.Çiiz.ır o.ıır. lghinırı kiu· 
~Ü ve dcHllll~lıdır. 

> Unutmayınız ki .( 

AS İPİN KENAN 
tabletleri 1.. Baş ve diş ;?ğrıl:ırına ve soğuk algınlığına 

1 
en birinci ilAçhr 4~ 

lstanbuJ Evkaf Miidüriyeti ilanları 
Müddeti icar 

1 - Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın 033 Mayıs gayesine 
birinci katında ; 1 No. oda. 

2 - B~şikta1, Sinanpaşa, vapur iskelesin- 933 Mayıs gayesine 
de 33 • 35 No. arsa 

3 - Kumkapı, Kazgani Sadi, patrikhane 934 Mayıs gayesine 
S. 15 No. arsa. 

Balada muharrer emlak 5 T. sani 932 tarilıindcn 4 K. enel 
932 tarihine kadar müddetle bir ay zarfında hizalar ndaki miidde~ 
lerle pazarlıkla kiraya verilec~ğiııden taliplerin Edrnf Müdüriyc· 
tinde vakıf akarlar kalemine müracaatları. 

~- t< J .!st:.bul~e~eıİi= l~:~~---= 1 
Üsküdarda Selimı;aşa taşı catldf!sindc 15 numralı Dibağlar 

mekteLi binası enkazı satılmak üzere açık müzayedeye konulmuş
tur. Talip olanlar tafsilat a!mak için· her gün Levazı ın Müdürlüğü:ıe 
müzayedeye girmek için de 7,5 Jirahk teminat makbuz ~eya mek
tubu ile 10· 11-932 perıembe günü saat on beşe kadar daimi en· 
cümene müracaat etmelidirler. 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığnıdan: 
Galata Maliye tahsil şubesine borçlu Bank Belej Burla Tranjin 

mahçuı ve :niktarı mecmuu 275719 kilo 500 gram yaprak tütünU
ntin ekisbertizi yaptırılmış menşe, mahsulün 1>enesi tarzı imal ve 
derecalı gibi evsafı lazimesi mazbut olduğu halde Aksarayda Sj. 
nekli bakkalda Redif paşa konağında 12 11 932 tarihinden itibaren 
açık satışa başlanacaktır. Tütünlerin toptan veya müteferrik suret· 
le müzayede ve ihalesi hakkında fazlaca malumat almak isleyenle
rin şimdiden Galata maliye tahsil şubesi tahsil memurluğuna ve 
) ev mi müzayede günlerinde de 1atıı mahallinde maliye memuruna 
müracaatları. 

İnhisarlarlar Umum Müdürlüğünden 
Cibali Fabrikası için şartnamesi mucibince '' 90,, M 3 tam boy 

ve " 390,. M 3 kısa boy olmak üzere pazarJı:.ıa "480,, metre 
mik 'aba tahta sahn alınacaktır. 

Taliplerin pazarhğa iştirak etmek fizere 
hamilen 16 il 932 pazartesi günü saat "15,, te 
komisyonuna müracaatları. 

0o 7,5 leminatlarına 
Calahtda Milbayaa 

Darülfünun Miibayaat Komisyonu 
Riyasetinden: 

Darülfunun müstahdemini ıçın komisyonda. mevcut ~ekil ve 
yapılacak olan elbisenin kezalik komisyonda mevcut ve memhur 
kumaş nümuneleri veçhile ve paıar1ık suretile azami (180) takım 
maakasket caket pantalon ve (30) adet pardesü ve (20) adet pa"to 
yaptırılacakt•r. Talip olanların daha fazla malumat almak üzere 
Mubayaat Komisyonu kitabetine müracaat etmeleri ve pa:ıarlık 
için de 9· 11-932 tarihine rnüsadif çarşamba gunü saat on beşte 
Mubayaat Komisyonuna usulü dairesinde teminatlarile birlikte 
müracaattan ilan olunur . 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu keşidede büyük ikraıniye 

40.000 Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

etn1iştir. Fırsatı kaçırmayınız. İştirak ediniz. 

Haseki l•m•ll •i• vakii mU
tevelllllğlnden: 

.'ırk••ôiılo Y:ılı ki.ı4k u c:ul<lesiııJe 
Tır·uı , • ~ t"' o,,, ıt ııı:ıiı.ılliııd" No u.r· 

dı\ c 7-1 ı ·!J,J:! t:ırilıi ıdcıı ıi·t · ~' :! tM.· 

hirw k:ııbr ıııııılılc tle lıir •) 1 .• ırfınd" 
I'· ı.tr?ı\la h:uro \tırİlef'c;:fıııl t>ıı talip 
olaııh1· lı• r gbıı c;eıılıl'rl"t:lfla tn'ılhak 

\ x.l ı ı .• r kalemiıııı JJ1lırıtcut::.rı il:\ ı 

olaıııu-

lngllfzce der-eter: 

lbt.uılı ıl il h:..I.'' ı H ialıtio len: 
lıı;rıl' i'I'. lıir lı ıııH't1ııl6r. k ırtw . -

1 ı .· 1
• ..1'.f!lllhL .. ~ .ııı ~~,[ACA 1 •• Hıa 

J.. ıra.ı .ı ... ı ı f•tı., .... ..nu••,.da ••İli 

ıı aıılar ıı ç,,. !-"·''• ıı:ıır.ı: u.aı (• 7\ de 

Jla'kt!\ ı'ıı ı t::...• t : _..u:,..• .,id 
ıaloıııı o·l• lı.ıı• :- • ıı ·•· m•'aı: .... ••r•• 
ıılm•k fıl•l ,.., 1 •I lıNtll" lciAJ• M. 
IJ\llf1611& )loll .... ~ı: .. n. 



• • .1 P E K 1 Ş' iN YENi VE BOYOK BiR ~UVAFFAKIYETi 

IPEKIŞ' tekl 
modellerdea 

• 
lpekiş kadın çamaşırları ve 

elişle~i dairesi açıldı 
• 
lpekiş kumaşlarından yapılmış, 
elişleri ile süslü en zarif, en cazip: 

PiJAMALAR, BLÜZLER 
KOMBiNEZONLAR, 
KiMONOLAR VE HER 
TÜRLÜ /Ç ÇAMAŞIRLAR[, 
iŞLEMELi YATAK VE 
SALON TAKIMLARI, 
YASTIKLAR, EN CAZiP 
CİHAZ VE BEBEK TAKIMLAR! ..• 

Her biri birer şaheser olan bu modelleri 
1PEK1 Ş' e gidip görünüz. 

PHILIPS 

"83Qw 
Bir Tek Düğme ile 

Bütün Avrupa Dinleniyor. 

PHILIPS 830 A 
Sllperendnktanı 

Yllbaşı bilatJeri 

ÇIKTI 
Geçen yı1bafı; blyiik ikramiyeleri 

UGUR GİŞESi 
verdiğini uautmaymıı. 

1.000.000 ı 
500.000 
200.000 
1 00. 000 TUrk 

50. 000 Llraaı 

30.000 
20.000 
15.000 

1.taabul, Caialoilu, U G U R 
Gişesi sahibi Ômer Rıfkı 

ETEM iZZET 
Beyin son edebi 
Romam çıktı : 

GÖZYASLARI .. 
1 K 8 A L kOtilpbanHi 

TARiHi A 

ASKERi 
Mllelllf n tlbll m .. 'ulu ı Mahmut Bey 

Ç A V U Ş R A K 1 S 1 (Hakkı telifi: Tllrkiye Ctım-
_ _,,, ..__ buriyeti Maarif idaresince 2- 1 • 

932 tarih ve 4· 1 No. ile ttı· 
Elli senelik müessesedir. Müşterilerin göıterdiii ratbete çil edilmittir. ] 

medyunu şü.kranız. Forma forma netrolunur, ruimll 
._ _____ GaJatada No. l u!} Telefon G8:? ..---- ve kı mettardır • 

.__ __ ........_ __ _ 
Son Posla Malbaa91 

-= -=-=-
Sahibi a Ali Ekrem 

ALİ SİNAN 1 N Bozası Çıkmıştır. ) N•tr11•' Mıdarü: u.ıu Let1ı 
(Kış mevsimi dolayısile 

MÜJDE . 
Muhterem Aakua balkıaıa ıWermif olduju feYkalide ratbet 
ve teYec:c:lbt• ceuret alarak yalnıı bir aya malaau olmak Dzere 

Ankara - Anafartalar caddesinde 28 No. da 

llODA PAZ ABI 
Salonunda kuşat edilen sergimizi bu kere bir müddeti 

muvakkate için temdit eyledigimizi arzederiz. 

EKSE LSİOR 
INGh.tz PAZAI 

b. LASTNICK 
lıtanbul Emia6nllnde Kapril meydamada 13 

numarada t inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliz kumqlarındaa ayni zamanda hem pardeaD, 
hem mqamba vazifesini g6ren janr Anıle kauçuk 
gayet tık pardesn ••harelin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazar Ye ısmarlamL Deri jaketler 

de bulunur. Her çqit ve renklerde: 

O NIFORMA, ASKE Rf, MEKTEPLi 
, •• Sair~, kadın Ye erkek, çocuklara mahsus toptan ve perakon 

FABRiKA FiATINA SATIŞ 

FOTO SiiBBTYA 
18 inci sayısı bugün çıkb. 

Bu neflı aalon mecmuasım her tarafta bayilerden iıteyiniz. 

C !!..? .!.'!r-!.1!...b!.!.g}i!! C?!. !!..'!.! 
)'• Dlna nakletmlt •• aabahtaa aktama kaclar h:utalarnu kabal eder. 

Avrupa mecmualanna muadil olan BOLiVUT'u yann alını 


