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M.T roçkiAdadakilkamet- Otuz Bin Aboneden Alınan 
gihında Hasta Y abyor 

li11susi Kitibi Doktor Getirmek için 
Avrupaya Hareket Etti 

~ kı.. ıftrea 
'tta';'P• ıeyaba
"lt •o d6nUıilnll 
~•lcip tekrar 
'\e lcadadaki i
llt llletrlh ında i .. v 
~-:le çekilen 

Ja.r.ı,- Sovyet 1 
Ti ~7e komise
b• Troçkinin ~ 
hır baftadanberl r 
••talanr.nış bu· 

Ju11d .. 
.ı ugu haber 
l' nınaktadır. M .._ 
droçJci bo mOd· • _....~ 
-~ 1•~ı?da mut· 81. Troc;lrl m••••ının b•••nda 
.._k bır ııtirahat ·alinde bulun- tedlr. 

tadır. M. Troçld reçea ıeneler 
&t. lv1. T roçkinin huıusl kltibi bu menim de gllnlerinl ada u• 

~•le F rangel pertembe gllnll hillerinde bahk a.Ue geçirirdi. 

~.~izden A vrupaya hareket Sabık komiterin haaul kltibl 

hl. lf~: Hususi klübin bu ... Jale Frugelln bul[lba nya J&nll 

ili, •tinın, M. Troçkiyi tedavi için maruf Amapa doktorlarmc:laa bl-

~cktor getirmek meHleaile rlle .. larlmlze muYualet edecejl 
'-.dar olduğu tahmin edilmek- unnoluauyor. 

ili Milyon Çin Müslümanı 
Harekete Geçiyor 

Çin Müslümanlan Japonlann Mançu
l'iden Çıkmasını Şiddetle Talep Ettiler 

Manc;url'd• llarellal ~apan ÇI• aakerlerl 

~·~•Yre, 8 (Huaull)- Japon- aeluinl ltlr an e"el hallecl!ab. 
~~ Mançurl Ye ŞimaU Çia Bla Çin mOslOmanlan Maaçurl'de 
~'titri aranda latillc67ane har.. Ye Şlm• Çin' de Japon ord.....-
~... IOn zamanluda Çin ma.. nun lıtill11na kat'iyea tabammOI 
S.., ara11nda mlltbif bir edemlyecejiz. Dlfmama lltill S lnel husule getirmiıtir. ettiği yerlerden Jrıponlan tardet-s: Pekin'de bulunan Çin miye, b• buıuıta 10n ferdimize 
~,;nlarının "ittihadı iıllml" kadu itmeye k•ru verdi& Eier 
$:.: Japonların kanlı taar- Japon kuvYetlerini; lltill edilen 
~ 1" durdurulması için ha· ana Yatan topraklarımızdan ıul-
~~t_J9Ç~işlerdir. ittihadı İlli- hen veya cebren çıkarmıyacak 
~t•t·Yetı son gilnlerde Akvam olursamz bu iıi biz Çin mOılil-
ç,~~ ,~:: •~ır itham cümlelerini mantarı kanımıa baba11na hal-
IG ~~ hır protesto telgrafı !edeceğiz. " 

... _ • Elli ·r ç· n 
ır,ft lıa na.nıına mı Y;.~ ıbn mt ~ Bu telgraf Akvam Cemiyeti 

• ~ çe 1 en u e mahafilinde ehemmiyetle telekki 
....... ~ tıuı~r_nle deniliyor ki : edilmitlir. 
lıı.~ A~Yon Çin müslilmam (Çin • j apoa yukuatına alt d:ter 

"cUy 98111 Cemiyetinden baberlerl buıiln 5 inal 1ayfamızda 
9111ı. Şu Mançurl me- bulaealwaız.) 

Paralar Geri Verilecek 
Telefon Şirketi Siygaya Çekiliyor 

Ankara, (HUIUll) - latanbul • 
Telefon firketinln bir m&ddettenben 
abunelerindea fazla para aldıj'ı, 
DeYlet Şt\ruının IOD kararll• ta
mamen ubit olmuttur. Bu yad· 
yet kar111ında allkadar makamın 
bu m ... leyi ehemmiyeti• tetkik 
edeceif, halkın cebinden muka· 
yele ye kan1111 iıaricl olarak yok 
yere çıkıp tirkete ıeç•n fazla 
paralann yine halka ladeılnia 
temin olunacatı anlatılmaktadır. 

lstanbul Belediyesinde 
Ankara' dan ald jımıı bu tel

graf llzerlne ,ehrimizde bu itlere 
bakmak huauıunda en ıiyade 
aallhl1et ıahibl bulanu beledi.-
1eye mllracaat ederek •eziyeti 
tetkik ettik. Oku111culanmızıa 
ıtıpbeslı ki hatınııdacbr: Ba me-
1eleyi ilk defa olarak "Son Poıta. 
orta va atmıı, Telefon ıirketinin 

Dört Ayaklı 
Bir Horoz 

Sirkecide Hocapqada bir ta
nkça dlkklm bulanan Jale Nimm 
Efendi lsmlad• biri don Edim .. 
den bir ıllrll horoı Ye tawk ge
tirtmlı, fakat bunlan dnkklndakl 
kafeıler• yerleıtirirken içlerinden 
bir horonn daıt ayakla oldup 
na hayreti• ı&rmllttllr. 

AJaklardan ddai ba,.aaın rerl 
tarafında ye mefl6ç bir haldedir. 
Dikkat edenenia f1I raimde ba 
fazla ayaklan lizde ılrebWr
alnlL 

Deniz Yangını 
Bir Fransız Vapurunda 

Daha Yangın Çıkb 

La Hane, 8 (A.A.) - Hall 
hazırda .ervlı yapmakta olan 
F ra.ııce tranıatlantij'inde uat 
3 de bir yangın çıkmııbr. 

Gemide bulunanlann Ye Hane 
itfaiye efrad•nın ınr• atli mDdahe
lesi ıayesinde at•ı ba1tırılmı1br • 

Nüfusça telefat yoktur. Birind 
~ınıf bir kamara haıara uira-

mıtbr. 

Telefon ,ı.-kednd• ••nt.-al dalr••I 
halktan aylardanberi fazla para mut. tetldkabm yapmıı Ye tirke-
almakta olduğunu yazarak ali· tin bir mtıddettenberi halktan 
kadarlann ehemmiyetle nazarı mukavele harici olarak fazla 
dikkatlerini celbetmiıtik. para aldığını tesbit etmiştir. Şim-

1.tanbul belediyeli o gOnden· di bu it bir komlıyon tarafından 
beri bu meıele ile allkadu ol ( Demuncu 9 unca aayfada) 

1 Bugünün Meselelerinden 1 
Buğday Vaziyetinden Ni
çin _Endişe Etmemeliyiz ? 

Teldrdatlı bir karllmb. bat
day latihull n fiatlerl hakkında 
1udıpıı bir yazı1a ltlru eden 
bir mektup glnderdL Bu mektu
bu dlln netrettik. Şimdi. yadettl
jimtı aibi bu kariimiH ceYap 
veriyoruz: 

Bujday llyuetl noktHından 
c:IOnya memleketleri iki k11ma 
ayrılan 

Merkezi AY1'11panın ortuandan 
ıeçen ye Çekoılovakya Ue Y u
ıoılavya ve Macariatanı ayni 
grup içinde bırakan batba prk 
ye garp parçalan.. 

Bunlardan Garbi AYrUpa daha 
ziyade unayl memleketleridir. 
Buiday siyasetlerini, fllmrllk ka
Jitleri ile mDdafaa ederler. 

Şarki Avrapa iM ztlrra olmak-
la tanınan memleketleri lhtiYa 
eder. Bu noktadan fazla buğday 

istib1aline ehemmiyet yerirler. 
Bu butdaJI ihraç etmek için de 
prim eauıaı kabul etmiılerdir. 
Ta iri Uıracab lefYİk etmlf 
olaunlar. 

Şimdiye kadar Ttırldye. ba 
( Denmı 10 unca 1aytada ) 

DielomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 
• 

Bir Taşla iki Kuş Vuran· 
Kurnaz Bir Casus 

-44- Yuu: 

Bir ca•u•luk ••hne91nln iç yaza 
( Yuuaaı L6tfea 9 uncu ıayfada okuJ11Dm I 

• 



• 
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Güniin Tarihi 
Hayat Ucuzladı 
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Beyanatı Bayat ucuzladı. Amole yevmiye· 
Jeıf, iptida! maddeler yarı paha· 
ıına indi. Fakat nakil vıı.eıtaları 

ve telefon tıcretlerl tok pahalı· 
dıı. Bu huıuıta halk diyor ki ı 

Halim B. (Ayaeofya kıraathaneai 
Hbibf 1 

- Harat çok ucudadı. Yedi 1e· 

kia ıene ev vellne a · ıbct ecH:irlf' 1 

fiatlerde 7arı yan7a bir fark Yar. 
lnıilia liruı da düştü. O vakit lngi· 
liz lirası yükseldi diye lmtiyu•ı tlr-
k tler huyuna zam yapbfar. Telefon 
'Ye vapur ficretlerinin de lndirllmeal 
IAzımdır. K6m0r ucuz:, Bm le Ocrct• 
leri azaldı. lngiliı. liraıı da dO,tO. 
O halde eski fiatlerde niçia larar 
edilmelidir. 

* Şerli B. (Deykoz Çayır caddEl!t 84) 

- Devlet Şaraaı telefon Ouetle
rlnb indirilmesine karar yermit
Dcvl et bile demlryolJarı (600) kUo
metreyl ıcçen yolcular Ye e11• için 
'9CUZ tarifa ha:ıırhyor. Fakat b's m 
•akli •• teaYlr vaaıtalaraaus hl a 
acazlamı7or. Paramızın l~tJra kune
tı arttL lor Uz Unu düfUL Amele 
re•mlyeleri ve bayat ••rları ucuzla
dı. Bayle oldutu halde tirketlere 
ıornnıs h!IA kazanmadıklarından 
Ye tar:f elcri yllkıcltmeden bahaeder• 
ler. Bu dotru değild.r. Tetkik edil· 
mesl lbamdar. 

ll·kkı B. 
ıokağı S) 

* (KaragUmrUk Karakol 

- H•r .. yde buhran Yar, lıılı.
llk ~otaldı. Fakat yapıla• lat::t atik• 
.. ,. arare nakil YHıtanaın mOıteri• 
leri utmııtır. KömOr ve 1air malı.o
m• ucuzlacfa. Amelenin J••miyeıl 

wibf lnırl!is llruı da dü,tO. Buaa 
mukabil frketlerin mUşterilerl faa• 
lalafb. Tabii knanç.lan arttı. Şü
•etlu lallon JGztiadea para kaza• 
ınyorlar. Binı. da bunlan düıüom•· 
lcri 1-up etmez mi? 

)#. 

dim B. ( Aksan.y Kugant Sadi 
maballeJi 8 ) 

- ı,.·ı.ı lr. dolayıdle f.tanbalda 
lıareket artta. E.kiden evden çıkma• 
)'an çocuklar ve kadınlar bl.c ha· 
J:ıllaranı kazanmak için aokağ'a çık
nıaya Ye ite gitmiye ba,ladılar. Ça
lı~aoların ço~u günde {30) kuru.J ahr
lar. Bunun yarısını pul para na Ye• 

riyorlar. Hayat ucu:ıJadı. Bu n abettc 
de tarif lcrde ten:ı lat yapılın hoır. 

Gizli Silah Taşıyanlar 
Sar yer polis merkezi memur· 

lan evvel~ akşam ıüpbeli kahve
lerde taharriyat yapmıf, bazı kim
selerin Ozerleri ,de taşınması 
yasak olan tabanca, kama 
b.çak ve aaire bulunarak 
rQüsadere edilmiş, sahiplerini de 
mahkemeye sevkedilmişleridir. 

Sabıkalı Bir Hırsız 
•• 
Usküdarda Damdan Dama Atlarken 

Polisler Tarafından Yakalandı 
Evveliıl gUn Osküdarda blltiin evleri ııraya 

dizip hepsinde hırsızlık yapan bir adam yakalan
mıştır. Yaptıiımız tahkikata göre bu adamın ismi 
Samidir ve eski bir ıabıkalıdar. Sabıkalı Sami 

1 

ıuıu olan Naciye isminde bir Hanımın evine gfrmltt 
sandıkları karışltrmıya başlam şbr. Fak at karıftır
dığı sandıkl:ırın içinde işine yarayacak birıey bula
mıyan ıabıkalı Sami bu t:vden çıkıp yanındaki e•e 
girmek istemiştir. Bu sırada hırsızın damdan dama 
dolaşt ğım gören kadınların feryadı Uzerioe polisler 
yeli,miş ve Samiyi yakalayarak karakola glUUrmilt· 
)erdir. Sami evveli\ çaldığı eşyalan aaldadığı yeri 
söylemek istememiş, fakat polislerin yaptığı ııkı 
araıtır alar neticesinde çalman mallann hepıi 
bulunmuş, Sabıkalı b :rsız da Adliyey~ Yerilmiftlr. 

evvelisi gün ÜskUdarda Ahmet 8. isminde bir 
zatın Evine girmiş, tabak, palto, yorgan ve hah 
gibi bir yığın eşya çalmıı, kimıeye görünmeden 
dışanya çıkardıktan ıonra bu eşyaları götürllp bir 
yere saklamış ve sonra tekrar aynı semte gelmiştir. 
Sabıkalı hırsız ikinci gelişinde Ahmet Beyin kom-

Bir Tenkit 
BelerJiye Kooperatifi 

Nasıl Çalışıyor? 
Kooperatif mecmuasının ıon 

çıkan nllshas oda belediye koo
peratifini tenkit eden bir makale 
intişar etmiftir. Bu makale mil· 
naaebetile belediye kooperatifi 
idare mecliıl azasından bir :ıat 
biao tunları s6ylemif tir : 

- Bu yazının muharririni ta
nımayorum. Yalnız yazıda koope
ratifler hakkındaki arnumt mllta• 
lealu bana eklik gibf gDrlindil .. 
Bir kooperatifin ortaklarma piya
N fiatana mı, yoksa daha ucuz 
mu mal Mtmaaı klrlıdar ? Bu 
mesele haklwada muharririn der
hal " kat'ı bir hOkfim Yermeal 
bana biraz fazla acele bir iş gibi 
pdkilyor. Bu haauta AY1Upa 
kooperatifçilvinin yaptığı uzun 
tecrübeler ye çıkardıkları hüküm-
ler ortada dururken bizim kendi 
kendimize yeni esaslar koymamız 
bilmem ne kadar doğru olur. 
Belediye kooperatifi, kudretinin 
hududunu tllpheaiı ölçecek vo 
ona göre iş yapacaktır. Nasıl ki 
limancı arkadaşlarımız da böyle 
yapıyorlar. Bizce kooperatifçiler 
gazete sütunlarında ç kan parça 
parça havadislere bakardk değil, 
biribirlerini tanıyarak ve işlerini 
mUtelrnbileo tetkik ederek fikir 
arkadaşlığı yapmalıdır. ,, 

Alafranga 
c 

Güreş için 
Hazırlıklar 

Türkiye güreş federaaiyonu 
alafranga güreı hakkanda bir 
talimatname ve büyük bir ki· 
tap bazırlamaktad r. Kitap ve 
talimatnamede alafıranga güreşin 
nasıl ve ne ıekilde y~pılacağı 
etrafh şekilde gasterilecektir. Bu 
ıokil güreşin tamimi için bu iki 
eser Anadolunun muhtelif yerle
rine, kazalara, spor kulüplerine 
gönderilecektir. -----
Rüşvet Teklifi 

Bir Adam Polislere Rüşvet 
Vermek istemiş 

Tahtak!lede bakkallık yapan 
Durmuı i•rbiade birisi bundan 
bir müddet evvel o civarda otu
ran Sadık Efendiye 37 liralık 

öteberi satmaşhr. Durmuş Ef. 
birkaç defa parasını istemiş, fa
kat Sadık Ef. borcunu ödemek
te müşkülAt göstermiştir. Bunun 
üzerine bakkal Durmuş Ef. kara· 
kola müracaat ederek Sadık Ef. 
lıakkında şikayette bulunmuştur. 
iddia edildiğine göre Sadık Ef. 
karakola çağrıldığı zaman mese-

Tevekkül Ef. 
Eski Dostunun 40 Lirasını 

Çalıp Kaçmış 
Pangaltıda oturan Venaan Ef. 

isminde bir zat dan poliı kara• 
koluna müracaat ederek 40 lira• 
ıııırn dolandıraldığanı haber .er
miştir. Vensan Efendinin lddia8t
na göre, kendisinin Azerbaycanh 
Tevekknl Ef. isminde bir dostu 
va "'dır. TevekkUI Ef. ara aıra 
V ensan Efendinin evine gelir, ah
bapça konoşurlarmıf. Fakat eyı. 
velki glln yine gelen T evekktıl 
Ef. bir aralık fırıattan iıtifade 
ederek VeDaaa Efendinin 40 lira
ıını çalmıf ve kaçmıştır. Bu fikA
yet fiz:crine poliıler T evekknl 
Efendiyi yakalamıılar Ye talalô
kat yapmıya baılamıtlardır. 

ihracat işlerimiz 
Tnrk malı ihracına mukabil 

kontenjan harici mal çıkarmak 

hakkında al:nan kararlar mUıpet 
neticeler vermekte devam et
mektcd;r. Bunun neticui olarak 
iyi tiftik fiatlan 50 • 53 kuruıtan 
seksen kuruşa kadar çıkmııtır. 
Piyasada söylendiğine göre lnkı 
m ıifotora eşyası çıkartan tacir-
1er hftik ihracatç1Iarma yUzde 
yetmiş kadar pirim vermektedir
ler. 

M .k. 1 .. J • lenin örtbas edilmesi için polis- Biiyiikada 
usı 1 ş erı lere beş lira rüşvet •ermek 

teklifinde bulunmuş, derhal hak- K 
Alafranga Musiki f çin k .nda bir zabıt varalrnsı tutu:a- Susuz almak Tehlikesi 

Uğraşılacak rak adliyeye teslim edilmiştir. Karşısında Bulunuyor 
Haber aldığımıza g-öre, Halk Sakar Ucuzhyacak Bize verilen malumata g3re, 

iki Devlet Arasınca Hallı 
dilmemiş Mesele Y oktd 

Atina, 8 - EJefteroı Antet" 
rasetesi, TOrklye E çisi E11is Beyi' 
beyanatını neıretmekted r. Mumail•~ 
TGrkiye ile Yunanistan arasınd• 
milnaaebdın h ı noktada mGkeınlll,ı 
oldutunu, çünkl Tark • Yunan ltlt 
lifımn muaHik hiçbir mesele bıt1t' 
mamıı bulunduğunu aBılemlştir• 

Enf• Bey, ilivctcn demiştir lıl 1 

•Garbi Trakya•da Yunan kanun1•' 

rııun himayeli altınd müsterih••' 
ya~amakta olen Türk akalı yeti 111' 
mına Tilrk hükumetinin şikayet tt 
meal için hiçbir ıebep m_vcut " 
tildir. ,. 

Bir Katil Ası~dı 
Sinrek'te Haınit Efend nın hir ...... 

ç;ı Yı:.sı an b ll'illl iza!o •t la" 
aonra kuyuya atan vo öldOren Kirkııf 
bakJundakl idam k rarı Mi let !\.el' 
liıi tarafından tud.k edild ği:ıc!" 
Kirkor enelkl srfln Urfa'da ası.mJştıfl 

Para Muvazenemiz 
Yapılan heaaplara 16re 1930 ae~' 

alnde Tı.ırUyedeki eenclUer harici 
4,542,000 lira götürmütler, bari~ 
ıcyabat eden Türkler de 6,517,UU"' 
lira ıarfetmı,ıerdlr. Eenebl 11eyyahl•' 
ı.. ayni •ene urfında Türkiyc.'1' 
4,542,000 lira bırakmıılardar. 930 ıı' 
neıl tediye muvazenesinde ibra~ 
186,570,000, ltbalit iH 172,053.,UU"' 
Lradar. 

Rontken Muayeneleri 
Verilen bir karara ıare, &ledl1' 

baıt.anelerinde Rad7oterapl tc11iı•CI 
rieude ıetirilecek 'W'fı rontken ,..or 
yenelerl Be?ed.yenln ıasterıeceti y-' 
lerde yapılacakt1r. 

Sönduruıen Bir Yangın 
Din saat dlirtte Nuruoamt~ 

caddeıinde Reıit Bey jıminde ti 
ubn 56 numaralı ••lniıı • t katınl 
ıoba boruaundan 1••11• çıkmıf ' 
derhal ıöndürülmUttür. 

Dahili lstiKraz Layihası 
Millet Meclisinde 

Ankara, 8 ( Hususi ) - Ergıl 
bakır madenlerinin lşletilrnui içi' 
y3p1lae&k dahli iıtikraı. liyihasıl'.I~ 
muhtelit encümdnd• tetkiki ik~ 
e<lilmittir. Layiha yarın encümeııl,t 
mazb11ta11 ile birlıkte heyeti urof' 
miyeyc ıevkedilecekt.r. 

Layiha lıııkkın da malumat "'r' 
mi t k. Yeniden 8A-rend ğımi:ıe g6t' 
ilk tertip 4 miıyon lira.ık olaeJ 
bükQmet tahvilleri yüsde ıeki:ıe•~~ 
dar nakaan fiatle H abilece <t·r. J 
on •ene zarfında hükumet tahvili 

1 mübayia edemfyecektir. On ••" 
aonrada hakiki kıymeti GzeriD~ 
alabllecoktır. 

Çay ithalatı 
Meselesi 

MHiki Cemiyeti lıtanbulda musiki ' BOyükadada sarnıçlardaki aular 
f dal y~linın artması yolunda m'Uhim Son gl\nlerde piyasamızda GOmrüklerde bekli yen çaylar M' 
bir karar nrnliftir. Su k rnra &Ör~ yeni bir anlaşma yapıldığından tamamen bitmiıtir. Adada ıuyun nOa çıkarılamamıştır. Çay itnallitİI' 
evvelce rnucut olup bi ahnre faali· gümrüklerdeki tekerler çıkanl- tenekesi bet kuruşa aatılmıya bir mtıkuele il• Ozerine almı~ o~ 
yetler·ni tatil etmiş olan musiki b l t B 1 d" Ad Modyano ticaretbaaea niıı bu çayl 

B 1 Uk d 'd S nıı,ıa başlamıştır. Bu günlerde aş nmış ır. e e ıye aya ıu k tırl . J a l a por ccmiyetlcrl tekrar canland.rılacalttır. , kartı Tür ma't ihracını deru-;._• 
Bu cemiyetler fııaliyde ge.ç ikten gümrüklerde mevcut şekerlerin vermek için kırk bin liralık bir etmeaine mukabil çay tirket"ne d-:; 

BuyükaJa fttil.at apor kulübilnun k. · · · B ki J ı d ü d i · d bil olıtt' aonra büliin nıuıiki ~ miyetleri blr tamamen çıkarılması ve ıelcer ma me getirmıştar. u ma ne P an ar an Y z e Y rın, a J.~ 
at ••lik kongru cuma ıünü topla• f d tr d bi 1 ki d' •1 d • 1• . I k yanlardan yüz.de otuz ihracat pr• J 

e erasyo:ı e .. ın a r cşecc er ır. fiatlcrinin bir miktar düımesi ı e ıon aı ame ıyeıı ya-:ı aca ve ,.,. 
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lt<ti'int -vekaleti yerli pi
:hçlerimiı, ihtiyaca kdfi gelir mı 
diyo ıormuş Hasan Boy .• 

••. Salahiyettar 
yeter de artar bile 

malcam ıse 

demiş ... 
... Vekalet bunun üzerine 

kontenjana Hindiye pirinci koy· 
maınıf·•• 

... Fak t bir de bakmışlar ki 
pirincin )'erlisi de, yabancısı da 
Jırlamıf.. Ne denin bu işo ? 

Haaaa Bey - Ne diyece~ 
a dostum, ayıkla pirincin t.r'" 
derimi 



erg •• 

,ı' .. :- - -
" rıd ·ncaiımızın çoklu-

tt.lill fan .. deıcedilememiş
u·. 

-l • • • • • • • • • •O• • • • • •- • r • •-

htısas 
Mcıhkemesinde 

Du ( · ••ı M 9) numftralı Adliye lhb• 
teb ahkemeslnde Avusturya 
l\a,:~~•ndan (68) ya~larmda M. 
lıtınd un sigara kağıdı kaçakçı
Iİoe •bn auçlu olarak muhakeınc
ıt ~ a1lanm1111tır. Memurlar M. 
'"ltol' • 
)•Prakun. Yatalc oda11ında ( J 67 40) 
dır. •ıgare ktlğıdı bulmuşlar· 
kaç k Ayrıca eroin ve saire gibi 
S.. ~ eşya da elde edilmiştir. 
l'cı~k~ kendisinin (42) scnedenberi 
bot IYede komisyonculuk ve lisan 
lddrlığı yaptığım ileri ıUrmnıtür. 
lioı ıt. nıakamı maı.nunun tecziye• 
~r •steıolş, muhakeme ba,ka 

an... bırakılm fhr. 

. ~ Katil Yani 
fi··k ---

ll fınıetimize Teslimi Me-
•elesi Mevzubahs Değjl 

tiy ~Umeli hamnda madam Evao· 
il~ yi boğarak öldllrmeklo maz· 
ı., Yani'nin Yunanistanda yaka· 
ltr ~· anlaşılmııtır. Bazı gazete• 
•d·ı •ninin hükQmetimize teslim 
~ eceğini yazıyorlar. Fakat bi-
"'• Yaptığımız: tahtikata göre 
hın.un Yunan tabiiyetinde oldu
ıııa ıçin hi\kfımetiınize teıliml 
'~uubahis değildir. 

.._ Muhakemesine Yunan mahke· 
~~!erinde bnılanacaktır. Esaaen 
ıaı •ı:n ccz:a kanunumuzun 9 uncu 
d •ddcsinde de ''Bir cürUmden 
ı,01•Y.• bir TürkUn ecnebi devlet• 
0{t ıadesi talebi devletçe kabul 
~11hıllz." tarzında bir madde 
ta dır. Hattı Yaninin Yunanis• 
~~t• idamına karar vcrilıo suç 
0 ı memlekette iılendiği •• 
~enıleketin asayi,ini lhlll etlitl 

14._ bu cezanın hafifletilmesi il· 
aelmektedir. 

İtanda_B_o-ykotaj 
'-• l' •hrao, 8 - Tacirler ua• 
~it da Ruıya aleyhinde ılddetll 
--. hareket baı röıtermiıtir. 
'laa Ruı • lran ticaret muUa•ele
tlıad' karf t bir protHto mahlye-

tdir. 

t.o,r •cirler, Ruı mallarına Lcarıı 
ot yapmıılardır, 

~ 'tuı sefiri lran hUkOmetine bu 
-. Jetten dolayı ıikAyette bulun
"t, rneıeleoin hallini lıtemiıtir. 

Asfalt Şose 
~·~d!rne, Kırklareli, Tekirdağ 
~krı Edirno tose,inin asfalt 
~ inşa11 için birkaç gUoe 
t.~r lıtaobul Valisinin nezdinde 
~ llacakludır. Şosenin inıasına 

"1l• baılanacaktır. 

Muallimler 

" Sene Yeniden Sükna 
~ Bedeli Alacaklar 

~,r,•elki ıUn ıebrimise dinen 
ittir Mudnrunna Ankaradaa 
)'-idditt haberlere göre bu .ene 
!'tq ._ IDuallimlere ıDkna bedeli 
S ~-- tekarrllr etmlttir. Bua
~'tlra muallimlerin tekalH· 
~ el halckmdakl kanua proje
~~ ~•biliye Encümeni kabul 
~' Pttıllet Meclisi Umumi He· 
~· "8'••k~tmiye karar Hrmiı· 
~it; d'llyıha mucibince muaJ. 
~t td·'ier memurlar gibi te• 
~d ılecekler ve TekaUt Ka· 
1( 't~~ı~0d. aym •ekilde istifade 
~ •11taı:ıun' ır. Muallim TekaUt 
Cık"tanun un MmUzakeresi eınaaında 
Ol lıQ-, ta . emurin Kanununun 
.._ ttı,,, b rktten itibaren muteber 
~ı Çok tnda bir kayit konul· 

'"· lhuhteınel 2ör8lmek· 

1 - Bir ordu lcumandanı, dilı

manına kumandnaı altında bulunan 
binlerc8 ukerle hücum eder Ye mu-

" ff11kiyotlni, onlara ldarode iÖıter· 
diA'I meharet n kabiliyet aa1Hlnde 
temin eder. 

SON POSTA 

2 - Hayatta biıim de ordumuz 
kellınelcrdon ruOrekkeptlr. Ne kadar 

çok kelimeye sahip laek, ,.. bu ke· 
limeleri ne kadar meharetle kulla-

nabiliraelı, buıınlarımı ıa kart• kuv· 
vetlmis okadar artar. 

3 Onun için lianna sahip olu-
nuz. Kelime ordunuzu ı.enııinlcşliri
nt& ve kuvvetle,tirhıb. 

-= 
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• 
SON TELURAF llABERLERJ 

• 
Dahili istikraz Tahvilleri 

Liyiha Son Şeklini Aldı, Bugün Mec
liste Müzakere Edilmesi Muhtemeldir 

~----~--

Ankara 9 ( Hususi) - ikramiyeli dahili istikra& 
aktine dair olan kanun IAyihaıı tab'a verilmiştir. 
Bugiln meclis azalarına tevzi edilecektir. 

Muhtelit Encl\men rnaıbataaınm sonunda lAyi· 
hanın mUstaceJiyetlo müzakeresini teklif ettiğine 
göre bugün liyihaqın mUz:akereıi muhtemeldir. 

istikraz tahvilleri kura ile baıabaş itfa ve 

ikramiyeleri do kurra ile tayin ve tevzi edilir. Kura 
neticeleri Maliye VekAletl Te mukez Bankası ta· 
rafından illn olunur. 

başabaı tediye edilmek ıartilo tedavülden kaldırı· 
labilir.Bu istikraz tah\illeri umumi ve mülhak bütçe
lerle idare olunan daire ve mUeHeselerce vilayet 
hususi idareleri ve belediyeleri yapılacak müzayede, 
münakasa ve nıukavelelerde teminat olarak itibari 
kıymetleri liıerinden baıa baı kabul edilir. 

Çıkacak tahTiller ihraç tarihinden itibaren •~ 
cak on aeno geçtikt•n ıonra itibari kıymetleri 

Teminatın irat kaydına karar verildiği takdirde 
karar tarihinden ev•el ve bu tarihlere iaabet eden 
ikramiyeler 'H vadesi hulfil eden f aiı, kupon be· 
detleri tahvil sahiplerine ve ancak ikramiye m .. 
yanında tahvilin imha bedeli •arsa yalnaa o miktar 
tahvili elinde tutaua ait olur. 

Kuponlar Meselesi r-------...... 
Yarın Fırka lçtmaında 

Müzakere Edilecek 
Ankara 9 ( Huıuıi ) - Sara

coğlu Şnkrll Beyin Fuka gru· 
punun yarınki içtimaında kupon· 
lar mHeleai hakkanda lıabat ver
mHİ muhtemeldir. Şnkrn Bey 
Ankarada bir hafta kadar kala· 
caktır. 

Müessif Bir Olüm 
Ankara, 9 ( Husuıi ) - Dun 

yefat edeo Ankara meb'uıu Ali 
Beyin cenaze meraaiml bOyUk 
bir ihtifalle yapılmııtır. Cenazede 
Riyaaetl cümhur katibi umumiıi 
Hikmet ve Halk Fırkası kltibi 
umumisi Recep Beyler de hazır 
bulunmuılardır. 

İran Heyeti 
Dün Şehrimizden Cenev

reye Hareket Etti 
Anılo Per1ieu Oil ihtillfı 

için Cenenede lranı temıil ede· 
cek olan heyet dün Toroı •k•· 
preal ile ıehrimize gelmiı H 

te•akkuf etmeksizin Semploa 
ekıpresile . Ceuevreye hareket 
etmittir. 

Gazi Hz. 
ilk Evvel Bursaga 
Gidec<kler 

Ankara. 9 ( nu•uıl) - Diyarı· 
bekir meb'uıu Züifi Bey Gazinin 
dotdufu tarihin her oene teı'idlnl 
bir llyi!:a ile teklif etmiıtir. 

Zülfi Bey ubabı mucibdinde 
her millet unutulmaz hizmetlerini 
g&rdUğll bOyük adamların doğ· 
duğu günll tes'it etmeyi bir 
borç bilir. Tilrk milletine ebe
di bir aık ve ziya kaynağı ol
mak itibarile bilyUk halbklr 
Gazinin doğduğu gtınl\n tes'it 
ve tebcili lbımdır, demektedir. 

* Gaıi Hazretleri dün Millet 
Meclisini teşrif etmioler, Millet 
Mecliıl Reiıi ye BaıYekil paıa· 
larla g6rUıml1fler, Sara~ otlu 
ŞOkrO Beyi de neztlerine kabul 

etmişlerdir.Gaıl Hazretleri ayın on 
bqine dojru tetkik Myabatlerine 
baılıyacaklar ve •ilebl ihtimal 
ilk enel BurHy• ıideceklerdir. 

Buraa g - Buraada Gazi 
Hı. nia tettiflerine ıabınızlıkla 
intizar edilmektedir. Kaıklerinde 
hazırlık ikmal edilmittir. 

JSTER /NAN, İSTER 

Kazanç Vergisi 
Maliye Encümeni Layiha 
Üzerinde T adilit Yaptı 

Ankara, 9 ( Huıuıl ) - Ma
ltye EncOmenl kazanç vergial 
lAyihası üzerindeki tetkikatını 
ikmal etmek U:ıeredir. LAyihada 
yapılan ıon tadilAta g6re gizli 
ikraz ve iıtikraz yapanlarla 
seyyar iı muakkiplerinde11 ayakta 
komisyonculuk yapanlardan da 
vergi tahıili için uıuller konul· 
mu4tur. Doktorların kasan~ •er
gisi için salim bir formol buluo
mUftur. Şof6rlerin verecekleri 
vergilerin tevhidi için de mnıake
,. yapılmaktadır. 

İbrahim Tali 8. 
Mısıra lktasadi Anlaıma

lar Y apmıya gitti 
latanbul Meb'uau lbrahim Tali 

Bey birkaç eDn e••el Mı•ıra 
sitmif, mumalleybin Mı11r blkt
metile ....... r•lerek taheitea 
lkbeadt llazı meHlelerin halliae 
... ı. baKarltyacatı ıl1lenmek• 
todlr. 

HOk6metimlıl• Mıaar hOldhneti 
aruında takat mHele8iala de 
hatledilecetl haber ahnmııtar. 

iNANMA! 
Dünkü ıaıel•l•r yaaıyor: 
•Bau ecnebi vapur lı:umpanyalan tarafından ka· 

botaj hakkının vitl bir tekilde, fakat gayet kurnuc~ 
ıuiiıtlıııal •dl.dttl m~ydana cıkarılmıthr. Bu eca ·hı 

vapur kumpa ıyalarıaan Türkiyenin blyük uferdea ıon• 
ra Lonn'da kaundıtı lktaudi :uf,.rle alınan kabotaj 
hakkını, buldukları uıullerle Türk .-apurlarınan •11•
rind~n almakta olduklart anlaıılmııtır • ., 

iSTER 1NAN. S ER INANM I -

Sayfa 3 

Zurnalı Sahur Davulu 
Ve. 
7 iirkçe Ezan 

·---·------ N. S. ,-~ 
Gazetelerden birinde gözüme 

bir Anadolu telgrafı ili..,ti. Erzin
wn cıımilerinde de lürkçe ezan 
okunmağa batlamış. Orada ra
mazan davulu buradaki gibi 
yavan değilmiş. Bazı mahalleler
de zurna bazılarında kılarneta ile 
birlikte çalınıyor, bu ıuretle sa· 
hura uyanunlar milli havalar 
dinliyorlarmış. 

Bu teJgraf hatırlalb: Geçen 
akşam koca bir Allah evınm. 

hilAlı bulutlara karıteıı minare
sinde karn calaımıı ~Ur ıe li bir 
bir ml\o:ızin ez.an okuyordu: 

- Allah bUyUkUlr, allah bü
yl\ktUr!.. 

iki ldıi konuşuyordu, biri 
~lilcrek 

- Vallahi, dedi, türkçe ezan 
hana bir tuhaf geliyor • 

Öteki: 
11 

- Buna da alışırız doıtum, 
fimdi bir feali surat g&rmek na
sıl gödlmUıe aykı.-ı ve gftlllnç 
geliyorsa, o zaman da arapça ezan 
kulağımızı boı gelmiyecek bir 
yabancılıkla brmalayacaktır, ce
ccvabmı sundu. 

DUşUndUm. Filhakika inaanlar 
her değiıikliğe alıpbilecek bir 
ynradıhştadırlar. Ya•aı yaTq 
miktarını arttırarak glln geliyorki 
bir insan birçok kiıilerin canına 
rahmet okuyabilecek fazlalıkta 
zehire bile tabammOl edebilecek 
hale girebilir. Nerede kaldıld 
ufalc bir tekil, bir renk deği~me
sin~ bir ıeı ç.eıniıine alışamasın. 
Fakat ben isterdim ki ikinci zat. 
dostuna, feliket karıııında ter 
selli verir gibi bir eda ile aabti
rane ve mOtevekkillne: 

- Buna da alıtırızl Diyece
tine: 
~ Unuturuı doıtum, ubya• 

madığımız bir lisanla ibadete 
çağırılııımızdakl ıarabeti, gl)ilaç
ltığU bir ıUn aelir unuturuıl o ... 
-eydi. 

~ 
Erzincanlıların eaburlar&nda ça-

lınacak davullarına zurnalar, klar
netlor terfik etmek yeniliğini 
göıtermelerine relince, yine dG

ıllndOm. 
Bu lı burada da taanımUm 

edeue, iııiz kalmıt birçok zur
nacılar kllrnetçilerle beraber Agib 
luet Bey dostumuzun da yUıdl 
gülecek, demektir. ÇünkD o, 
kupkuru yavan bir daYuldan il
ham alarak koca bir vecizeler cil
di yarattı, klArnetler, surnalarla 
beıenip tatlılaıacak davul aeıle
ril e artıp taııcak bir ilhamla bu 
aefer muhakkak bir ıaheeer do
ğurur .. 

Bir mahalle taeanur buyurun 
Bir evde bir ecoebi alleıi, bir 
e•de ıofu bir mlallman ailHi, 
bir evde imanı kıt bir ayyaı otu
ruyor. Saatin ikl buçupnda zur
nalı, ıırnatalı bir daYUI ıthnbDr
dOyor, Hyyar tabur laaaendeelnha 
uykusuzluktan çatlaq aeıt ıarlu 
okuyor: 
!\urdu meclis &tıkan me1ha1ıede 
l'\ot'eler ur dide! aı"tanede 

Gece yarbltyor, ._,kular tleli· 
uiyor. Sofu aile kalkap sahurunu 
yiyecek. Ecnebi ailHl gecenin •• 
tatlı uyku saatinde verilen bu 
konaerl herhalde memnuniyetle 
karıtlamıyıcak. lmaaı kıl eblikey· 
fo gelince; keyfe ıelip panjoru 
fora edecekı 

- Nurolaııoız ağalar, fU tak
sirn!e şu tarluyı bir daha reçla 
bakalım! diye nara atacakı 

- Heyyyyt. •• 



4 S.yfa 

Memleket Man%araları 

Adapazarında 
Salko Camii 
Meydanı Asrileşti 

Adarazan, (Huıuıi) - Yakın 
umana kadar Adapazarının en 
bakımsız semti Salko camii 
cinn idi. 

Şimdi iıe hükumet civarı 
mllstesna olmak Uzere kaaaban ın 
en temiz ve şerefli bir semtidir. 
Bir tarafta yeni boyanmış cami 
ve tertemiz avlusu, bir tarafta 
mektep, kar ısında nrı kovanı 
gibi işleyen ve ıemtin bütUn 
gençlerini samimi sinesinde top
layan YenibilOI ıpor kulnbU, 
öuündc temiz ıllprillmUş çukursuz 
bir meydanlık vo uzanan geniş 
caddenin iki tarafındaki temiz 
yayıı kaldırımlara oradan geçen
lerin kalbini neş'e ile doldur
maktadır. Geceleri bu semtten 
geçenler Salko camii civarında 
olduklarını bir an için unuturlar. 
Hunun başlıca amili YenihilAl ku• 
lnbnnn merkezini oraya geçirme
ıidir. Belediyenin de ıon za· 
manda bu ıemte IAyik olduğu 
ehemmiyeti verdiği ıözdeo kaç· 
mamaktndır. 

Ordu'da 
Bir Adam Kardeşini 

Öldürdü 
Ordu ( Husuıt ) - Burada 

mtıeuif bir cinayet olmuş, bir hiç 
Jllzllııden iki kardeı biribirini 
6ldllrmllştllr. Katil Fazla Koda 
oğlu Ali, maktul da kardeıi F ey
aulleh çavuştur. 

Ali lle Feyzullah çavuı bir 
ceviz kOtUğftııde ortakmıılar. Ali 
bir gün bu ceviz ktltllğünU biç
tirmek için Hıurcılarla beraber 
klitOğlln bulunduğu yere gitmiş, 
kUtiljiln biçilme ine muarız olan 
F eyzullab ça•Uf ta bu işi haber 

olarak doiruca kiltOğUn bulunduğu 
yere gitmiş ve kardeıi Aliyi tqa 
tutarak kovalamıya ba~lamııtır. 

Ali kaçarak bir dero içine 
iltica etmiş, F eyıullah çavuşun 
kardeşini burada sıkııbrarak bu 
aefer attığı taıları ltnbet ettir
miye beş1amııtır. 

Ali kardeıinin bu taarruzuna 
dnha fazla mukavemet edeme· 
mi11 o da ııkışbğa yerden rovel· 
verini çekerek kardeşinin llzerine 
tıç el ateı etmiştir. F eyzullab 
çavuş aldığı yaralardan mlUees• 
ıireo 6lıuUş, Ali yakalanarak 
Adliyeye teslim edilmiştir. 

Göynük'te 
Musiki Ve idman Birliği 

Teşkil Edildi 
G<SynUk, ( Huıusl ~ - Kaza• 

anıda bir muıiki ve idman birliği 
tesiı edilmiştir. Birlik idare he
yetine Necip, Hul6ü, Halil, Mu
ıaffer, 1smail C bolat, Sürekçi 
ude Muatafa 'Beyler intihap 
edilmiılerdir, Eıki Tiltk Ocatın· 
dan kalma musiki aletleri ile 
lncesaz takımları birliğe devre• 
dilmiştir. Birlik faaliyete aeçmiı 
Ye ilk elde 50 aza kaydolun· 
muftur. · 

lstanbula Gönderilen Bir 
MahkOm 

G5nen ( Hususi ) - Kazamız 
mahpushancsiode katil cUrmfüıden 
on seneye mahkum olan Mnıamak 
köyilnden 65 yaı:arında 1ımail 
cglu lbrahimde cinnet allimi gö
rüldüğünden beraya tedavi latan• 
bul Tıbbı Adli mliessesesiue a ön· 
derilmişliır. - A. Gevdet 

1 
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Pansiyonlu llkmektepler 
Aliiye'deBi:rDağBaş nda YapılanMek-

•• 
tep t{öylüleri Ve Oksüzler · Sevindirdi 

Al~iye (Hu· 
susi ) - Bundan 
Uç ıcno evvel 
kaz.aya altı ımat 
mesafede Sed· 
rede Y enidarn; 
lar mevkiinde 
pansiyonlu bir 
ilkmektcp binası 
yapıJmıQ. Civ r 
köy çocukları 
bu mektepte o· 
kutulmıya baıla· 
nılmısh. 

Gayet hava• 
dar bir yerde 
ve adeta bir 

çiy olarak vell· 
lcri tarafından ge• 

tirilmekte, çama· 
ıır yikama ve 
yemek pişirme 

lıi mektep idareıi 
tarafından yapıl• 
maktadır. 

llk defa vill· 
yetimizde tccrObe 

edilen bu pan I· 
yonlu llkmcktep 
usulnnnn muvaf. 
fak olduğu glSrll• 
ilince yeni mek• 

cepler tesisine do 
l>e.şlanmışbr. Pan• 
siyonlu ilkmek· 
teplerde talebe 

tahta karyolalarda 

dağ başmda ya· 
pılan bu ilkmek· 
tep o zamanlar 
bir hayli itira• 
za mucip oJmuı 

ŞayhldlylU ÖkaUz Ahm t ve Hasanın mektebe ~t m den ve yc!makta, aıbbi 

" dağ ba~ındakl ıncktcp.e kim 

okuyacak?,, diyenler çok bulun· 
muıtu. Fakat hadisat bunun 

aksini göstcrmİf, mektep ilmidin 

f cvkinde rağbet görmtiştilr. Mek· 

Diyarbekir' de 
Sahte Çek Tanzim Eden 
Dört Kişi Mahkum Oldu 

Diyarıbekir (Hususi) - Sahte 
Çek tanzim etmek suretile Diya• 
rıbekir Ziraat bankasından bet 
bin küsur lira alan huıuai muha· 
sebe masraf kltibi Hllseyin Avni, 
hususi muhasebe mUdilrli Beıir 
Beylerle çek muhteviyatınm tah· 
ıilinde bunlara yardım eden tUc
cardao AJtınküpO zade Şe•ket 
ve nafıa mut medi Veysi Be} ler 
yapılan muhakeme neticesinde 
m1tbkQm olmuşlardır. Bu:ılardan 
Hllseyin Avni Ef. beş •eneye, 
mildilr Beşir Bey, tüccar Şevket, 
nafıa mutemedi V ysi Beyler de 
iki~er buçuk ıeneye mahküın ol· 
muşlardır. Mahkflmlar ayrıca ih· 
tilis ettikleri parayı ödeyecekler 
ve bir okadar da para cozası 
vereceklerdir. 

Kırşehir' de 
ince Saz Takımları Çok 

Rağbet Görüyor 
Kırşehir (Hususi) - Bu ıene• 

ye geliııciyo kadnr ıehrimize ne· 
bir mükemmel ince saz takımı ve 
ne de tanınmıı bir hanende ayak 
baıımnm·ştı galiba ,u •ıralarda 
musiki cihetinden ıanaımız aç h· 
yor. Birkaç ay evvel san'atkAr 
Feryadı Hakin Bey gelerek bir 
çok geceler bfze neı'e vcrmiıti. 

Bu aefer de bafız lbrahim Bey 
riyaaetinde bir inceaa& takımı ve 
muganniye Mellbat •e Necil 
Hanımlar geldiler. Ramazanın bi· 
rinci gUoUoden ltibare:ı konser 
wermiyo bafladılar. 

Şahap Satln 
Kırkağaçlılar Mutaessir 
Kırkağaç (Huıuıt) - Kaaaba

mız Mndddelumumiıi Cc:IAl Bey 
birdenbire rahatııılamıı Ye teda•l 
için lstanbula hareket etmi~ti. 
Celil t3eyin lstanbulda hastaneye 
nakledilirken vefat ettiği haber 
alınmış ve kasaba bu haberle 
derin bir elem ve teessllr hisset· 
miştir. CelAI Bey Ankara Divana 
harp reiıi Osman Nuri Paıanın 
mahdumu idi. 

glrdllden eonrakl vezJyetrerl ve idari yaziyet-
tebe elyevm 106 talebe devam lcrl kontrol edilmektedir. 
etmektedir. Köyler:I mektebe Talebeler her sene mnntau• 
ya ın talebe nibaridir. mau milsamereler vermekt , 

kay balkı mektep çocuklarının 
Köyleri uzak olan talebe de bu muvaffakıyetlerini bOyUk b.r 

le •lldir. Leyli talebenin erzakı takdir •e gururla eeyretmektedirler. 

Zonguldak Mektubu 

Fırka Kongı·esine Birçok 
Münevver e:r lşhrak Etti 

Yukarıda: Zonguldak H:!lk Fırkası ongresl, af6§.da2 Ticaret 
Od.ası lntlhabatJndan lntlbalaP 

Zonguldal , (Hususi) - Halk * intihap mnddeti ıono eren 
fırkası, vilAyet kongresi ilk top- Zonguldak ticaret Ye sanayi oda-
lanhımı ıebir ıinemas nda yap- s:nın yeni dene aeçimi neticrlen-
mıı ve mnteakip günler meaaiıi· miıtir. Bu seneki intihap a, be ııoıf 
ne fırka binaaındo devam et• ticaret erbabının temıill dnıtınOl-
miıtir. Kongreye, merkez Ye mili• dOğilnde ticaret odaıı idare h .. 
hakat kazalardan relen mtırab- yeti, tıç madenci, bir ltballtcı, 
baalardan baıka tebria mOoeY• bir ihracatçı, bir kara ıa.,aylclıl 
wer tabakaaındaa bOyllk bir ka- ve bir deniz ticareti mDmttlillD-
labahk da lıtirak etmi9tir. den terekkOp etmiıtir. 

Muş'ta 
Ziraat Bankası Köylüye 
Yeniden lkrazat Yapıyor 

Mu, ( Hususi ) - Ziraat bao• 
kası bntnn alacaklarını def' alf'n 
tahsil ettiği için k~ylünlin mllşknl 

vaziyette kaldığ na g<Srmtlt ve yeni· 
den ikraula başlamışbr. Birkaç 
rnn ıarfında on iki bin lira teni 
edilmi~lir. 1 evziata devam ıdil· 
mektedir. 

Denizli'de 
lzmir Muallimleri Bir 

Gezinti Y apblar 
Denizli, 7 ( A. A. ) - lımlr 

muallimlerinden 62 kişilik bir ka· 
file ehri01iıde iki g(ln kaldıktan 
sonra lzmire ·d6nmllılerdir. Mual· 
lim Moktebinde bir mlleamore 
Yerilmit Halk evi ıalonunda bir 
çayh dana tertip olwımuttur. 

Tarilıi Fıkra 

Moskovadan 
Gelen 
Kaz! .. 

Çt"kınece gö!Unde mf, Erde~ 
kıyılarında mı, nerede bilmiy~ 
rurn, birkç gün evvel avcının bırı 
bir kaz vuruyor. Bu kaı, biz.idi 
ıokaklarda göğıünü gere gere. 
ıslağını çala çala dolaşan pııytak 
mahHiklardan değil. Kanadın• 
ıahip olup düdüğünü l öklerd• 
öttüren takımdan. Henüz çobaO 
eline düşüp " Ehli " ınfntmı ala• 
mamış, hUr yaşadığı için .. Yr 
bani " kalmış! .• 

Avcı, sı.çmasımn hedefini bul• 
ması ve canlı tayyarenin tnkl• 
atarmk )'ere dOşmesi Uıerin• 
koıuyor, avını yaknlıyor. Fakat 
ne glSrse beğenirsiniz? Hayvall" 
cağızm ayağında zarif bir halk• 
Yar. Avcı şaşalıyor. Nasıl şn~r 
lamasınki kazların da adem oğul-
l•n gibi nişan ·eya nikih ha~ 
kaıı taşıdıkları henUz işidilmedL 
Onların güvercinler gibi poct~ 
cılığa liyakatleri de meçhul! •• 

Her ne ise, cao çekişen knı"' 
cağ ııu ayağından balku çıkarılıp 
tetkik ediliyor ve şu yazı oku• 
nuyor: 

Moskovn • D - 20326 
Meğer bu hayvan, Sovyctlef 

merkezinde teşekkül etmiş olup 
kaı., ördek, t avuk ve emsali kuf 
zUmresine mensur> ve fakat fır
Ht bulunca gökte uçmnya hırs" 
kar k yerde aürllnmeyi kabul 
etmekten memnun olan tembel 
mablüklum uçuş kabilivetleriuJ 
tetkik ile meşgul bir cemiyetiO 
malı imiş. U;n uça nereye kadat 
gidebileceği anlaşılmak için Mor 
koYadan bırakılmış, oyağmadl 
o halka takılmış imişi •• 

Kaıın aklı olsa kendioi bayi• 
bir tecrübeye maruz bulundur 
mu ve hiç olmazsa Moskov• 
semalarını bırakmazdı . Eti yenilO"' 
bilenlerin gökte de uçsalar insaı& 
elinden kurtulamodıklann haUlıısJ 
6irenmemişti? .. Ben, bilmem n• 
cemiyetinin beşeriyete mtisbct hl~ 
bir fa\de temin edeıniyecek olad 
tecrllbeler uğrunda hedrettiğf 
dakikalar kadar bu kazcağızlnr•" 
da acırım. Hiklye kabilindell 
bar• kitaplarda okuduğ:.ımuf 
ri•ayet1erere göre vaktile de ülk~ 
deo Dikeye böyle kuş uçurulurdu 
amma o işi yapanlar bir hünet" 
klrlık göstermeyi istihdaf ederw 
lerdl. Meseli ( H 244 ) tarihind• 
Bağda' da gelen . ku?, b~ ne~i"' 
dendir. Eski devırleno acıbelerıııl 
kaydetmiş olanların yazdığın~ 
bakıl ır& bu kuş, ta Hin deniıl 
kıyılarından uçurulmuş ve çölleri 
aıa aşa Abbasiler pa) ıtahbn• 
gelmif. O tarihte Abbaı oğullart 
tab.bnda MUtevekkil oturuyord~ 
O gün oğullarının hccasm ı öldürt" 
mUttlı, cam sıkıkh. Zebzeb di)'' 
mlıp ta evlerin damlarında dolaf 

•ıgı ıöylenen ve f kat bir tUrl.d 
ele reçirilemiycn e rarengiz bıt 

hayvan yüzünden de için için endiş• 
geçiriyordu. İşte böyle bir sıracl• 
gBkten saraya doğru siyahı 
ıimslyah bir kuşun ağd ğ ~· 
gördU.Kuı, bir av üstnne &fiıUli11 
gibi geliyordu. CUs eliİ küçllktO. 
ajınaaı kara bir yaldız akışın~ 
beı1&iyordu. O yaman hızla gelcl 
aarayan l'enccresine ve Müteve1'"" 
ki!in tam karıısına kondu, Ukill 
acemce ıonrada Hint dilin~ 
( Galib~ Sanskrit olacak. Conk 
0 taribta ordu liaanı yoktu ) ıeıa; 
•erdi Ye uıak diyarlann mub~_. 
betini, hürmetini bükümd.,r 
teblit etti! 

Bu bir maaaldar, f akıt kit•
1
r, 

lara geçmiıtir. Moıkovadan g• I! 
bir ıu kıyısında vur\ılan aY' t 
halkala kaz, bir bakikattır. F a"r 
rOnOo riva} eti olup unutulın" i' 
tur. Demek ki . bııı_ı ilın1 ce~,
yetlerin eserlerı, bır masal Si• 

dar da yaıamıyor. yaf yanuyor. ~ 
iıte bu noktaya ifaret et~ 
latedik. M· 
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Siyaset Alemi 

)<1.ponya 'nın 
Gözünü 
Ne Doyuracak? 

Ccırıı 
ıc~t y" !etı Akvam denilen heyullnm 
bad •elltunden U ıak Şıırkta yine bir 
leri, Ş ol 1ıı. Çın ve Japon kuvvet• 

bıuhlr:~ • Hay - Kunn tehrl önünde 
Ç Q , eye tutuştular. Bermutat 
ftbri ~'"erleri k~çtı, Ja::oular da 
llt •e~ Ral ettL Hidiıenin çıkışına 
ltıGıııka'ı>leri, maaleaef, teabit etmek 

J 
n deti dir. 

l '1>0 1 q!, ııt rı ar, Ç'n ııskerlerlnin bu şe-
,i~011 "•:ronuııda bulunan Japon gar· 
J Po tını atet edip bir zahitle dört 
td y 

11 
.neferini ö dürdükler;ni iddia 

ii:rııı~r a·. Çini ler ise aivil elb'ıe 
lteıe' J ponJorı:ı Çin askerlerini 
ıııa, d tuttuklannı Uerf sürüyorlar; 
1c.11.: emenin mes•uıiyetinl Jıpon 

«ıtlerine atfediyorlar. 
lıcı t • ot,, •raftan hangısl hakh olursa 

•~' Ortada bir hakikat vardır ki 
1,,

1 
llanıaı. Şa'.'1-Hay•Kuvan Japon• 

tılQ ll Jeııi ele geç'rdilderl Mançurl• 
•ıııd ltle~hur limanı Dayren'in karfl
teçl~~ır •e orıu:ı rakibidir. Gün 
aaı çe aldıQ1 ehemm'yct, Oayrcn'i 
ti)' lede bırakm.ık iatidadını gB•te• 
tı"~rdu. 8u e'het, bir muharebe tek
lbe •l~n Ş.ın-Hay-Kunn hldi•Hlndeki 
lıo1t1Ulıy•t b:uuinl teablt etmek 

t.ıından (aydah olabilir. 
Ce • • .,. tnıyeU Akvamın, iki tarafı 

11~ ·ttırnıak makeadile tefkll ettitl 
l. 1.ıtırına kom tesinin Omitı:ı çaba· 
b,"•~•r içinde çırpındıft bir •ırada 
"-tb ldisenin -.ukau bazı Fransız 
~ Uabnı bl:e Japonyanın tanı 
'il ~ketini tenkide HYkt-diyor. O 
b11

1 
llat kl Ruya medeniyet namına 

~, dh'Jetııı Çindekl fütuhatını allut
k~tdu. Fakat bu tenkidi yaparlar• 

C derhal ilive ediyorlar ı Sakın 
tnı• 

•o 'Yeti Aknm iıe karıtmaaın, 
~ ll~a Z&)·ıf olan nüfuzu büsbütün 
)•~ 1'• Japonya da danlarak Cemi· 

•n çekil r. 

~Buna mu\abll lngtli:ı amele fır-
J• liderleri ile liberal matbuat 
qPon ' 
l~ Y•nıo bu tar:rı barekeUoe 
bi eden cenbl nriyor lar. 

1orlar ki ı 

~-ı~edeat dOnya, •lS:ıünO kunet, 
"1&1t lııı hıra bllr07en bu milletle 

ısını kesain. 

"ı liu •eıln lıltilebileceğlni zar.net• 
ııı:Qlekte beraber, Uzak Şark vuku· 
dtt Qın batlama.ındanberi, ille defa• 

llt iti abenıi biribirlne uyar ıZSrü
'd '\.Proteato sealeri çıkıyor, temenni 
o)~ 1tn ki kula~ımızda arıza hhıl 
ti._."' bulunma• q n yanht lıltrnit 

11llıaı. - Sarayya 

BA·BİCI TBLGB APLAR 
-
Iran -Ingiliz ihtilifı . -- . 

Iran, Ecnebilerin Müdahalesini Istemi-
e 

yor Iran - Rus Münasehah Da Değişti 
Londra 8 - lranın petrol im

tiyazına feshetmesi fizerine lran 
ile lnf,iltere arasındaki ihtilafıJ 
gittikçe gerginleşeceği zannedil
mektedir. İngiltere, mlizakeratnı 

Cenevrede yapılma!ıını, lranda Talı· 
ran'da görüşülmesini ısrarla i te
mektedir. 

Cenevre'ye gitmekte olan 
İran heyeti rei i ve lran Adliye 
Nazırı demiştir ki: 

" Petrol imtiyazının feshi me
selesi Iranı alakadar eden dahi'.t 
bir meseledir. Milletler Cemiyeti 
de dahil olmak üzere ecnebilerin 
bu meseleyi mllzakereye hakları 
yoktur. Yeni bir imtiyaz icin mD
zakerat aç lacak olursa lran bu 
müzakeratm Tahranda yapılması• 
nı istiyecektir." 

lranın Londra sefiri Tahran'a 
çağmlmııt.r. Bu hafta içinde Lon
dra 'dan ayralacaktır. Davetin ıe
bebi meçhuldür. 

)#.. Londra 8 - Petrol ihtil4· 
fı dolayısile Saray Nazın Timur-
taş Hanın iıtifaaından aonra lrao 
Rus mfinascbatında da bir d"ği· 
tiklik hAsıl olmuştur. Bu tabav• 
vllliln ilk eseri, Rusların lran mal
lar•na karşı g Dmrilk tarifelerini 
yilkseltmelerile meydana çıkmıştır. 

Mister Kul!ç Defnedildi 
Plimut, 8 - Sabık Amerika Rel• 

aicllmhuru M'aler K.••liç' n ceıedl 
buradaki nıezar ığa defnedilmitllr. 

Almanyanın Kaybettiği 
Topraklar 

Berl"n, 8 - Ağuıtoı n eylül 
aylannda Sar bavıannın A\nıanya•ya 
iadHı için b6y Jk nümayitler yapıla• 
caktır. Alman ol•n topraldann bat,<• 
ellerde bulunmamuı için yapıbcak 
bu nümayişler yakında Daoçifde de 
tekrar edilecektir. 

Harp eorçJarı Mesel3sı 
NeYyork, 8 - RehJcDmlıur M. 

Runelt ile Har:ciye Nazın an11nda 
yarın bir müJikıt yapılacakbr. Bu 
mülikatta harp borçları, tllhd:dt 
teaiibat ve cib•n ik ıaat konferanaı 
meae:eleri l'ÖriltOlecektar. 

cNool> bayramı 
mOna3ebcti!e lngit· 
tere Kır 1ı Botinei 
Jorj radyo vasıta
silo mlıletlno bir 
hitabe söyledi. 

Kıra! bilh'ilssa 
Oç noktaya t:ham· 
mi yet vermiş t'r: 
İmparatorluk bu· 
dutlan dahlllndo 
silktlnetin vo istik
rarın lOıumundan· 

t 

harpten evvelki re-
faha kavu,mak Jçin 
mOtterek fodakArlık 
yapmaktan ve boy· 
nolmilel mUnaso
batta hfiıınUoiyotin 

Klral .JorJ Hz. esas olarJk kabul 
odilmesindon bahsetmfttir. 

~....:..~~~~~~~-

Jeneral Lodendurf Düel
loya Davet Edildi 

Jenerala 
Yedi 

Bcrlin 8 - B:rkaç gündenb ri 
Alman ordularının aabık umumi 
karargah kumandana J.:ncr.tl Ludcn· 
dorf ile aabık millıyelperver meb'uı
lıırdan ve aabılt zab t, l\yr ca Reiıi· 
cümhur Mare,al Fon Hindcnburg'un 
şal:si dostu Eon Oldenburg- Yanupv 
ansında ştddetli bir matbuat milna· 
ka,uı başlamıştır. Bu münakaıa, 
J meral Ludendorfun baımına kartı 
anurduju bir ittiham ile batlamıf• 
tır. Mesele tudur: Bilyük Hnayi 
erbabı, Şar 1 Prusy1a'oın N5ydek 
mııı:aku.nda maliki:ıe aabibl bulu• 
nan Maretal Hindeni:urga bir cemi
le yapınak Oıter• aralarında para 

toplamıı, barap bir vuiyete gelen 
bu malikAnenln tamirini Üzerlerine 

al mtlardır. Fakat bu iti •ırf ona 
kar .. • yapmıf iörünmemek için de, 

Şarki Pruıya'da, umumiyetle fena 
vaz'yete düıen arazi • tlı.pl riue hlr 

Okuyan Yetmiş 
Bir İhtiyardır 

Atlantik Vapurunun Enkazı 
Pariı,8 - Yanan Atlantik yapu

runun enkazının muhafazaaıoa çah
tılmaktadır. Geminin etrafından yeni 
yenı cuetl~r çıkarılmaktadır. 

B.r Deniz Facla•ı Daha 
Marailya, 8 - Stratls iamindekl 

Yunan vapuru Hat 4 buçukta bat
mıı:ır. Vapurun 25 kitılik t:ıyfası 
bir Daulnıarka vapuru tarafından 
kurtarılmı~t r. 

CEPBE GiBİSİ 
kendi vazifesinin hesabını vermi· 
ye mecburdur. Ben memleketin 
bir zabitiyim. Va-ıifcmden başka 
şeyle uğraşırsam bana kimse bir 
şey söylemese bile vicdamm ra· 
bat bırakmaz.. 

dar uzak görmel senin hareketle
rini değil, hayalını bile düşlinü

rüm. grurunu kıracak hareketle 
bulunursam berıey istediğin gibi 
olsun, ıenin herkesten, temiz kal· 
bin bu kirli hayat içinde seni 
ıaşırtmaz. Fakat istemem ki, 
tesadüfün aana verdiği fırsallJr da 
IUıumsuz bir iddia yüzünden he<f. 
rulup gitsin.. bana itimat göster 
Faruk. Seni küçültecek bir har~ 
kette bulunmam. 

"MiLLi 
Muharriri: 

~en~ kadın apart.manda idi. 
~.ar 2Dn ev•el genç er Ana 
'- 11l hakaretle kendi.ini terket
~e rağmen telefonda okadar 
~İt le .konuttu Ye onu 6yle tatlı 
~!alt dille çaya çaiırdı ki genç 
~ reddedemedL 

'-lo "•111 aaat sonra portakal rengi 
ııct. karıı ka,...ya idiler. 

-~e.n~ icadın bu akıam cam 
tt,__~ı reenginde tık bir tuyalet '• .;:tt Bu ıenk, aamur taçlar .. 

b icat daha gllzell91tiriyordu. 

-. ' ' ltarıda kar yağ yor. Kurıu
,1 kten dakOlen kar taneleri 

~ra Çarparak eriyor. 

~ 1~oza kokuJa salonda yalnaz 
''Yatı semaverin faıılb11 var. 

)c.rlar. 
bu 

~-~\ti rOba H. uzun ve dllzglln 
ine~ ~rını biribiri Dzerine atm·ş, 
k'aaılld ehrüba ağızlığını dişleri 
'"r laQ a oynatarak cigaraıımn 
~e dumanlarını süzüyor. 

ııç ı<lbit bu. nofia levhadan 

ROMAN,, 
Burlıan Calıit 

göınnn ayırmak istediği halde 
iradeaini yenemiyordu. 

Ditlerlnin arasında kelimeleri 
tatlı bir ahenkle ezen Diirüba 
Hanımın seıini ifitti: 

- Canın.z sıkıhyor Faruk 
Bey. Size bu akıam bir eğlenti 
baz rlftayııp... Size Jıtanbulun yük00 

sek çehrelerini tanıtayım. Bakın, 
ıeyredin, g&ecek.tioiz ki bOyilk 
Ye milbim diye gösterdiğiniz io
Anlar bayab biç te aizin g6rd0-
illnilz gibi ıarmllyorlar. 

Binbaıı Faruk dudaklar na 
bnktn: 

- Herkes bayab istediği gibi 
g3rebilir. Umumi meseleler kar
ıısında herkesin dn,unceai bir 
olmaz ki 1 

- Hayır. Sana dOıDncelerini 
değiştirtmek istemiyorum. Yalnız 
memleketin mühim simalarını 

görüp tetkik etmeni faydalı bu
luyorum. 

- Bana liizumu yok. Herkes 

- Yan'ıt a""lıyorsun Faruk 
Bey. Vazifene, vicdamırn, hürri
yetine karışan yok. F arzct bu 
akşam tiyatroya gittin. bir oyun 
seyrettin. 

Binbaşı Faruk çayla beraber 
genç kadmm doldurduğu manda· 
linalı konyak kadehini yarıya ka· 
dar içtikten sonra cevap verdi: 

- Anlaşıhyorki hanımfendi 
bu akşam c-ğleumek arzuıuodadır
lar, mani olmak istemem. Si-ı ter
tibalıom alınız. Ben yedi vapu
ruyla köye dönerim. 

Dilrüba Hanım genç zabitin 
başıoa doğru eğiler~k gözlerinin 
içine bakla: 

- Faruk, bir gece evvelki 
vaatlerini unııtuyormusun. 

Gözleri genç kadının yumuşak 
eıcak bakışlarma karıştıkça kafa· 
sın n içi boşalır gibi oluyordu. 

Cevap vermedi. 

Dilrüba Hamm bir kedi gıbi 
onun dizlerini, ellerini okşayarak 

sokuldu: 
- Faruk, kendini bana o ka· 

Genç zabit güzel kadının bir 
musiki gibi ahenkli aesini yumu· 
tak bir ninni gibi dinliyordu. 

Bu •esin ahenğini ne leziz an
larda işitmişti. Ve bu ıesio için
de ne bay lt cı, eritici bir lezzet 
vardı. 

Genç kadın onun konyak ka
dehini doldurdu. Dudaklarına 
götiirdü. Gözlerinin içine bakarak 
yalvanr gibi! 

- Faruk, dedi. Bırak seni 
bu akşam eğ!endireyim. Kalacak· 
san değil rui? 

Genç erkanı harbm cevap 
vermek üz~re lıazırlanan dudak
ları ıa elindeki dolu konyak ka· 
dcbini boşalttı. 

Sonra zarif bir hareketle diz· 
!erinin üzerine oturdu. Omuzların
dan dolaşan kolu genç ı.abitin 

. 
,. 

Gönül işleri 
-.. , ------..J~ 

Bir Genç Kızın 
Tereddüt 
Ve lztırabı 

" 22 yaşındayım. Bir senelik 
D }anlımdan onu sevemediğim 
l,in ayrıldım. Tahsilim ilknıcktep 
ailem müteassıp. Oldukça gUz&o 
lim. Fakai: çok mııhcup bir kızım 
Kalabalık içine girmekten çeki
niyorum. Kendimi her hususta 
başkalarından nşağı görür ve 
bedbin olurum. Muhitimden Ye 
her şeyden sıkıl yorum. Hiçbir 
şeyden zevk almıyorum. Hassas, 
sinirli ve kıskanç bir kızım. He~ 
kes gibi gamsız ve hissiz olama
dığıma müteessirim. 

Şimdiye kadar iki kişi ile 
g6rüştüm. ikisi de kalbimde ol
dukça yara açblar. Birisinin ru
hunun gllzelliği, 6tekinin tipi 
hoıuma gitti. lkisinı cıe unutmak 
istiyorum. Fak at muvaffak ola• 
mıyorum. Tipi hoıuma giden 
adam hercai, hain bir adam. 
Kendiıini iğrenç bulduğum halde 
kalbimden ıilemiyorum. Kendi
me kızıyorum. Onu temiz ruhu
ma llyık g6remiyorum. Ötekin
den de bir hayır ummuyorum. 
Evleairaem unutabilir miyim 1 
ondan da emio deiilim. Çok 
at.rap çekiyorum. Çok llzlllüyor, 
çok yıpranıyorum. Neden biSy
lt 1 n, neden böyle sinirleniyo
n m 7 anlamıyorum. Beni ten'ir 

·eder misiniz. 
fncl Tenh• 

K·zım sen evlenmek ihtiya00 

cındastn. Fakat yanlı~ erkeklere 
diişmliısün. Bu aldanma seni 
sukutu hayale uğratmış. Kendine 
dönmete de cesaret edemiyor
•wı. Çünktl o vakit bütün bütün 
ıevgisiz ve yalmz kalacatındaa 
korkuyoraun. Sevmeğe, aeviJmeğe 
şiddetle ihtiyacın var. Bu ihtiya-
cuu tatmin içio bir An e••el 
evlenmeğe çalışmalııın. Rubu 
hoşuna giden adamla bir evlenme 
tecrübesi yapamaz mıııo? öteki 
serseri genci bırak. Onunla 
alaka.nı kes, kendini tehlikeli 
m.•ceralara sürDkleme. 

Sevip ıevildiğin, fakat bi.J.
ha11a evlendiğin glln btitOn bu 
ıztıraplardan kurtuluraun. 

HANIM TEYZE 

çenesini tutup kendi dudaklanoa 
çevirdi! 

- Kalacaksın değil mi'/ 
Ve sıcak bir puse mUkAleme

ye nihayet Yerdi. .. 
- Kab, kah, kah, kah J Ca

nım bu Rıza Bey de yeni ldet 
çıkardı. Gittiği yere köpeğini de 
götDrDyor, bakalım herkeı köpek 
sever mi? 

- Zavallının çocuğu olmuyor 
ne yapı n, blltün hevesini 
"Duman" a verdL 

- Duman q ne? 
- Köpeğinin adı 1 
- Kah, kah, kah. kah 1 
Misafirler büyUk salonda top

lanmıılardı. Dilrilba H. alııkm, 
nazik bir ev sahibesi gibi onlarla 
metgul oluyordu. 

Ve onlar daha ziyade bu 
evin teklifsiz dostlnn gibi hare
ket ettikleri için bir kulüpte 
imiş gibi serbestçe konuşuyor, 
dedikodu yapıyorlardı. Yemek 
salonu ile bUyük kabul setloounu 
ayıran, ipek ı:erdeler çcldlmit 
olduğu için on iki kişi üzerine 
açılın ş geniş yemek masası bfi. 
tün haşmetile görünüyordu. 

( Arkası vu ) 



•Son Poıt.ı,, Holtvutta bu.uat muhabiri 

b11lunan regine Türk l'aıeteaidlr. H~ 

il.ut nnıbabirimtı. her hafta bize mektup 

,aDderlr •• linema 'lemia.im l~yQzüail SİNEMA· 
"'Soa Po.ta,. haftad• iki defa ıinerı 1ı 

tayf'Hı yapar. Bu ntfaluda dOnyarın 

en 7en1 ıU.em• ııaberlerJ11 artistlerin 

hayati n 11iıutma 

cereya:ılanndaa 

J emindekl 
bahaediHr. 

ıan'.;ıt 

anlam. 

Holivut'tan '' .S"on Posta,, ya 

Çirkinleşen Yıldızlar 
Yıldızlardan Bir Kısmı Eski Güzellikle

rini Gün .Geçtikçe Kaybediyorlar 

Anlta PaJ 

Holivut (Hususi) - Gozemk 
ye çirkinlik meıeleai burada hiçbir 
ıaman eskimiyen ve tazeliğini her 
ıaman için mu haf aıa eden modaıı 
geçmez bir mevzudur. Ba:r:an Ho
livudu temelinden aanacak kadar 
tiddet gösteren dedikodularlD en 
baımda güzellik ve çirkinlik me
ıclesi gelir. Esasen yıldızlann her 
vesileden istifade ederek ·ortaya 
attıkları mUnakaşa mutlaka gUzel· 
lik veya çirkinlik mevzuu etra• 
fındadır. 

lktraadt bubran·n ııkıntılan 
altında bunalan yıldızlar 11on za
manlarda yeni bir münakaşa mev• 
ıuu daha ortaya attalar. Bu mtı
nakaşamn esası çok merakla ol• 
dnğu için, diyebilirim ki yalnız 

Holivudu değil, büllln Amerikayı 
sarmıştır. 

Evveli bir rejisör tarafından 

patlat lan bu dedikodu bombası· 
nın içinden "çirkinleıen yıldızlar,, 
meselesi fırladı. Bu rejisöre göre 
bugün şöhretleri dünyanan her 
tarafına yayılmış bulunan yıldız• 
hardan bir kısmı gün geçtikçe 
çirkinleşmekte, eski taravetlerini 
kaybetmektedirler. Kendi güzellik. 
ve cazibelerine son derece mağ· 
rur olan dilber yıldızlar bu iddia 
karşısında fena halde kızdılar, 
atıp tutmaya başladılar. Fakat 
kim ne derse desi.o, bu iddiayı 
ortaya atan rejisör cenapları ken
disine çarçabuk bir hayli taraflar 
buldu. Bu iddiaya göre, başta 
yüz ve vUcut gilıelliği itibarile 
emıalıiz aayılan Anita Paj bulun-
•uğu ha!d;l birçok y.ldızlar çirkin
leımiştir. Hatta aradan iki ıene 
ıeçtikten sonra bunlar adamakıllı 
çirkinleıecekler, yüzlerine bakıl• 
mıyacak bir hale gelcc;ck!erdir. 
Çirkinleştikleri söylenen yıldızlar 
arasında ıu isimler sayılmaktadır. 
Betti Stakfeld, Klara Bov, Bar-
bara Kent, Joan Kravfort, Bebe 
Daoye1ı. Lili Damita, Dolli Daviı. 
Aliı Koıea, Mari Karlayl vesaire •• 

Bu isimler ortaya abldLktan . 
ıoora yıldızlar at'asında mlllhiı 
bir dedikodu kıyameü koptu,. 
çirldnleten yaldıılar sra111nda iıim-

Dolll O.vl• 

AD Ko•e• 
leri geçmiyenler kinlyell ve ci
nasla sözlerle rakiplerini kızdır
ın ya baıladılar. Bunun Ozerine 
Amerika ga:ıeteleri harekete ge
çerek anketler açtılar, mütehassıs-
lann ve halkan reylerini toplamı• 
ya başladılar. 

Bir kısım mUtebassıslar ifa
desine göre, yıldızların giln 
geçtikçe çirkinleştiği iddias:na 
inanmak IAzımdtr. ÇUnkD sine
ma ve eglenco ile vakit geçiren 
dilbeı: yıldızlar kendiJerini daima 
ihmal etmektedir. Çok para ka· 
ıanmamn tabii bir .netice•i olarak 

BefU Slokfeld 

glSrOlen ba ihmal dolayıaile yıl· 
dızlar güzellik 'fe taravetlerini 
kaybediyorlar. Ejer bu ihmal 
devam edecek olursa, buc.ıün iş
tahla seyredilen güzel ylldıılar, 
k .aa bir mllddet sonra acaip bi· 
rer mahluk olacaklardır. 

Yine miltebassısların ıöyle
diklcrine g6ro bazı yıldızların 
yüzlerine ve vilcuUarana bakmak 
husunda çok dikkatlı davrandık• 
ları içindirki bunlar gDzelliklerini 
muhafaza edebilmi~lerdir. Bunla
rın başında Norma Şcrer, Besi 
Lov ve Billi Dov gibi meşhur 
yıldız gelmektedir. 

Gazetelerin açtıktan anketler 
çirkinleştiği söylenen yıldızlan ol• 
dukça korkutmuıtur. Anketlere 
halk ı n v.erdiği cevaplara göre, 
Anita Paj gUnden güne tişman• 
lamaktad.r. Bir ktsım yıld .zlar ise 
bol bol attıklan kahkahaların 
kurbanı olmaktadırlar. Çllnktı 
kahkaha, yllzO daima buruştur
makta, bn buruşuklar gün geç
tikçe yanaklarda ve gözlerin ke• 
narJarmda yer bırakmaktadır. 
Bununla beraber bu mOnaka• 
şalar yıldızları, kendilerine daha 
iyi bakmak hususunda bareketo 
getirmiıtir. -Turhan 

Ramon Novarro 
Avrupaga 
Geliyor 

Seneterdonberl Holivutta 
durmadan dinlenmeden filim 
çevirmekte olan maruf ıinema 
artisti Raınon Novarro nihayet 
Holivuttan bıkmıı olacak ki ya• 
kında Avrupaya gelecektir. No• 
v.uro ilk iı olarak Pariıi ziyaret 
edecek vı1 oradaki ıtodyaları 
gezecektir. Şayialara bakıhrsa 
bu güzel erkek Pariı ıtlidyola· 
rında bir de filian çevirecektir. 
Ramoo Novarro ana li1am gibi 
Frans zça konuıtuğu içio Fransa· 
da çalışmasında kimse bir mah
zur görmemektedir. Fakat No
••rro hu ıayiayı ne tekzip Y• ı 
d• teyit etmemiftir. 

Adolf Menju Karısını 
• 

Boşamak istemiyor 
Kan Ve Koca Mahkeme Kapısından 

Dönüp Tekr~r Evlerine Gittiler 
Adolf Menjuyu ıllphesiz ki 

çok iyi tanınmaz. BugDne kadar 
her halde birçok filimlerinl ıey· 
rettiğini.z bu meıbur erkek yıl
dız blll filim çevirmekle meıgul
dilr. Menju, erkek yıldızlar ara• 
aında tık &iyinmek hususunda 
birinci ıafta gelir. Aslen Fransız 
olan bu yıkıııklı erkek Ameri• 
kada doğmuı, orada b6yümU1t 
ıinemaya orada intisap etmiı Ye 
orada parlamıştır. Menju bir za
manlar gazetelere beyanatta bu
lunarak bayatta evlenmekten çok 
korkt11ğunu. bu sebeple hiç ev
lenmek istemediğini ıaylemişti. 
Fakat gDntln birinde iönlünll ıa
rışın bir gUzelo kaptırarak onunla 
eYlendi. Adolfun g6nlO.nB kar an 
aar:şın güzelin ismi Katerin Kar
verdir. Gllzel Katerin tanınmı;t 
yıldızlar arasında idi. Birgiln 
Adolf ile bir filimde beraber oy
narlarken seviıtiler ve evlendiler. 
Geçen seneye kadar sakin ve 
mes'ut bir evlilik hayatı geçiren 
bu iki yıldız her nedense bir 
müddettenberi biribirlerine karşı 
çok sitemli duruyorlardı. Bu ha
fif darg .nlık glln geçtikçe kuvvet• 
lendi ve iki yıldız ayrılmaya ka• 
rar verdiler, bu mak.oatla mahke
meye hile mllracaat ettiler. Talak 
kararı almak için mabkeye evve
li Adolf Menju mflracaat etmiş
ti. Bunu işiten Katerin Karverde 
derhal bir talak arzuhali yazarak 
mahkemeyo verdi. 

Bu iki taraflı talep Dzerine, 

talak karannın alınacl,ğına · f't 
ıinema Aleminde bir boıan.., 
hldiıeıi daha Yuku bulacağın• 
artık kimtenln 1Bphesi kalmamır 
h. Fakat •on gelen baberierdeO 
anhyoruı ki Katerin ile Adod 

'boıanmamıya, tekrar barıtıP 
eYlilik hayatlarını ölilnciyt 
kadi;ir devam ettirmiye karar ver 
mişlerdir. Bu ıon karar lizeriod• 
hiç kimsenin tesiri olmamıı, iki .. 
de ganUllerinden aldıklan ilhadl 
ile bayle bir karar vermişlerdir• 
Muhakeme gOnU Adolf ile Katr 
rin birer otomobile binmişler •• 
mahkeme aalonunun ooüne ıclt 
miılerdir. 

Tam muhakeme hathyacağı ,,,.. 
da Adolf, karııanın yanana ileriliye
rek boşanmak talebindeo vaJ 
geçtiğini, arzu edene eskisi gibi 
yaş~yabileceklerini söylemiştitı 

Kateriıı, esasen sevgisi henOJ 
gönlnnde yer tutan kocasmıo 
bu teklifini hiç nazlanm ıya llizudl 
görmeden derhal kabul etmilt 
bunun llzerine karı ve koca 
mahkeme kapısının inünde kol 
kola girerek ~ıağı inmişler bit 
otomobile atlayıp mlişterek evir 
rine gitmişlerdir. Lu busustı 
gazetecilerin suallerine cevap 
veren Adolf Menju diyor ki : 

" - Birtakım dedikodular 
bizi biribirimizden ıoğutmuştu. 
Fakat bu dedikodularıo biz.i çe
kemiyenlerler tarafmdan uydurul
duğun anladıktan sonra meael• 
kalmadı ve barışbk ... 

Artistlikten Rejisörlüğe 

Amerikan ılnemaaının en kndretli erkek yıldızlaruıdan olanJorj'uO 
Bankroft artiıtliktell~kilerek rejiıör\üğe ha,hyacatı haber ~·rdDlelP 
tedir. Bu mhaHbetl• kudretli · yddızaD birZresıninl d~ecediycruı. 
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Hımhım Ali'nin Seyahab 
.. 

Bir gün Istanbula bir etJrO ıerıcJ getmi9, Taketm 
~)'danında oyunlar, 9aklabanlıklar ğl\etermlye l•aı• 

lAtncUerin bO· Bir kah-Yede bu· 
lu9tular. Hı ır.bım 

Ali kumpanya ile 
borabor kendisinin 
dünyayı dotaıma· 
aıru teklif 6tti .. 
Knhul ettiler. 

Hımhım Ali'nlo 
yflz(Jn Q boyaclılar, 

başına bir yapma 
aaç taktılar. Vel· 
basıl Hı ıı hım tam 
bir eiyaht toııct 

oldu 

Birkaç gün ıonra İltan· 

buldan büyük. bir gemiye 

binerek denlzo açıldılar .. 

Zenciler Hımhımın aptallı

ğ'ına ilk anda teeadat edince 

kııdılar •• 

11ıııtardı.. Hımhım AU bergUo bu follAbla.rı ıeyrer· 
"

1
1• gidiyordu. 

nerlerl, oyunları 

Hımhım Aliyi ııar 

mııtı. Derhal Zenci 
it rin nıtıdOrOrıe gi· 
derek kendiail• ta· 
oııtı. 

Afacan Diyor Ki 

Piyangoda Kazananlar 
tttıf 11 Piyango kazanan amcaların 
lii . rahata kaçtı. Neden mi? 
et.~ Jaıanın cebinde parası olur 

• rabatı kal.r mı? •• 
L~~aıı bayramlarda benim ce
L-.ı e bir liradan fada para 
~~nur, etrafı dört dönerim. 
~ ctnıek içia oraya buraya baı 
llt~rurn. Paralar cebimde oyna
~ l': .. Hadisene, bizi başkasa
ltl ''rıenc, bizimle yemiı alsana, 
a~ 111Cağa binıeoc, ıioemaya git• 
~ile! 

" lde~eyip dururlar.. Kurtlanmm 
llıııı a.. Bir yerde duramam.. Ya· 
"-da dumanlar tüter .• Deli gibi 
•h,.Ya buraya koşar, onu bunu 
~ ' turaya buraya bin r vo ni· 

Yet boıalırım.. 
•de ~le o zaman içim rahat 
'-1t1r, ceplerimi karıştırdığım 
..._, ilQ beş paracık bile buln· 
ta,,ırı.. Rahat ederim, fakat 
'~hll rahat.. Yorgun yorgun 
~Yacak gibi, küskün ve mUte
~r eve dönerim.. Annem kapa-

•eılenir: 
~ ...... Bitti mi paralar, ha, bitir

ttıı. rahat ettin mi? •• 
ttu~ da beni•bilir.. Şimdi rahat 
~ 2•ıni, fakat nasıl bir rahata 
•~ıtuğumu çok iyi bilir •• 

'-!! 'tte, bilyilk ikramiyeyi kaza• 
~ki efendi amcalar da kurtula· 
o11tı ar oraya buraya koşacaklar, 
hau bunu alacaklar velhasıl ra• 
he j;'• uykuları kaçacak, zay flı· 
tib~ lar.. Para bitinco de benim 
~~ku· ktısknn kilskün bir kenara 
't!e ı~~ için için ağlıyarak rahat 

Cettler •• 

t'J~/\rnnıa dlyeccksiolz ki, piyan• 
'1t un pa·ası bitmez, biter, biter. 
~t~•k etmeyin.. Ben de bayram• 
~ ,: bir iki liranın bitmiyeceğini 
~Urdüm, sonra düşündüğüm 

çıkardı!.. 
Atacan 

Hırsızlar 

~hıııet, Mehmedo ıordu: 
,: Bu mahallenin eo haıerl 

~q kimdir?. 

&tehrnet cevap verdi: 
' BilmemL. 

'"Si~ llr•da Afacan geçiyordu. 
çocugun konuştuklarım 
ıordu: 

'- ~ahallenin afacan çocuju• 
btı.· ıoruyorsunuz? 

1 de gllldlllcr.. Biri: 
~ P.faballeyi iyi bilmi.yoruz dal.. 

~ ~d. &c:aıı kurnaz, kumas baıını 
•e Yolu g6ıterdl: 

~~: :en evlere nereden girilir 
IDına.. Y alsa11 111 yoldaıa 
ıicliıirl.. 

Galatasaray 
Blalm Hn kırmızı 

Fenerin övey kı11, 
fatanbu.'un yıldıu 
San. ne oldu bilmeru L. 

Bu kadar gol yenir mi?. 
Bu ıol detll, sinir mi ?. 
Kazanç iki mi, bir mi ?. 
Saoa ne oldu b;Jmem L 

Haydi srollerl yedin, 
Bunu kendin i•tedin, 
• Git E~r,f Şefiki ,, dedin. 
Sana ııo oldu bilmena L 

Ata 

Sıci.k Yuzu 
Çat, çat!.. Kapı.. Afacan 

koıtu •• 
Bakh ki bir dilenci... Sordu: 
- Ne var baba? .• 
- Allah nzası için oğlum .. 

Kaç aydanberi sıcak yemek yU
zil görmedim .•. 

Afacan birkaç saniye dilşUn
dlikten aonra içeriye annesino 
ıcslcndi: 

- Anne, ıu tavuk dolmasını 
gelirde ıu adama s;öşteriver! •• 
S cak yemek yilzü görmemiş! .. 

Bobl ufaeıl' bl k8pektl.r.. Okadar 
ufak ld, bir fare bliylildüğilııde kadar 
bl e defi dlr. Bobl ufaklıgı yQzOı:ıden bll 
çok aararlara g'rmi4t r .. 

Yine bll' rUn htı.mt'lçl Pe v "• 
dumanı llıtOnde bir ye ueil muaı11a 
U.tllno koy lniu halde Bobl buna bir 
tilrlil yetlıemedl. 

Ah Bu Ressamı 
Biıim Afacanın 

resaamı Orhan, Afa
canın resmini yııpı· 
yordu.. ı.u sırada 

da Afacan yanında 
durrnut bakıyordu ... 
lçimlzden birı ıor
du: 

- Afacan, Or
hanın yaptığı re
ıimler l!ana benı~ 
yor mu? •• 

- Benzeyor, fa· 
kat bir batası var! •• 

- No dir? .• 

- Bu gUn lerde 
ben nezle oldum. 
B..ıyuna burnum 
akıyor, cebimde 
mendil taııyorum ... 

Oyunlar 

lıte ıiıe bu hafta da ikinci bir 
oyuncak.. fakat bu oyuncak, ufa· 
cıı< bebeklu, tramvaylar, otom~ 
bili er gibi değildir. Bunu bizzat 
kendiniz kullanabilirsiniz.. 

Tayyareclli~i çokmu seviyor
sunuz? •• Derhal iki Uç tahta, bir
kaç deynek, bir pervane, ve iki 
mukavva ayak bulunuz.. bunlara 
resimde görllldilğü gibi yerlerine 
koyunuz... Size yalnız uçm yan, 
yerde yürllyeo bir tayyare ç kar •• 
evinize gelen misafir çocuklarını 
hayretle bırakmak isterseniı, bu 
tayyareyi yapınız, çok eğlenirsiniz. 

Ne LAzımmış? 
Muallim Afacana sordu:. 
- Bir insanın ytlkselmesl için 

ne IAzımdır. 
Afacan safiyetle cevap verdi: 
- Tayyare efendim •• 

Ve Eşref Ağabey 
E,ref Abe1de mi, 
Gollerin k•babatl ? .. 
YokH tılsde, ıiade mit 
GoU-orin k•bahati ? •• 

Bu ltt• plıra.k içle, 
Bata pitldnler IAzJm. 
Topa yetJ9mek için, 
Topta piıkioler lbım 9 

E~ref lbeyhn Hele, 
Bu lıte tertemizdir. 
Söa bata ıele rele, 
Acıtır aman blzdir 1 

Daha iyi yal 

Can 

Eve misafir gelmişti.. Afacan 
sofrada misafire hörmct ediyordu. 
Çilokn babası o gün bir işi çıktı
ğı için gclememiıti. Hanımleyze do 
sofuluk olsun diyo miaafiro çık
mak istememişti. 

Afacan bu ıırada ıofraya 
Midyo getirmiıtL. midiyeler pc:k 
ufaktı.. miaıafirin de canı aıkıldı: 

- Bana bok çocuğum, bunlar 
pek küçük ıeyler, hem do bayat •• 

- Taze değilıo küçllk olduğu 
daha iyi ya efendi amca!. 

KURNAZLIÔI 

Düıündü, bu rüıd yemekten mah• 
rum oımak let .. nıedl.. Der hal Peninin 

ayaklarında eOrOklenerek • bay, hay, 
hav L. • diye hnbını7a kap yı ro• er
mlJe ba,ıadı.. Pervin Bobinin bu ııçrayıı 
Ye havlayıılanadan tOphelend. Bıhçede 
bir yabancının olduiunu Honettı... 

- Ne var Bobl, ne vaı ? diye 
ao" u.. Bobl boyuna hnlıyo•du.. Hla
metçl dayanamadı, lj'lldl n k pıntıı 

altından bahçeye balunak latedl. Fakal 
Bobl çoktaa muradıaa nail olmUfla, 

Davul 
Tam uburda 

Afacaıı da uyanık 

bulunuyordu •• Jrtar 
için gelın uuk 

akrabaıındao biri 

de ubura çlvllın· 

mlıti •• hep beraber 

yemek yiyorlardı .• 

buıırad& eab:ır da

Tulu çıktı, g!lmbOr 

gOmbl.lr ot mi ye 

abıladı.. mıaafir 

ıordu: 

- Söyle baka· 
yım Afac:ın, 1ahur 

davulunun vaııfeel 
nedir? •• 

Orhan B., beni 
nesleelı 'Ve cebim• 
4e de bep oklu 
~apı7orJ .• 

Davulumua ipi lnee, 1 Bu nmasaD h•Ha reldt, 1 Baba• lftannı bour. 
BeDd• Jemlı tlkellhtee , .... , alnll.n ~eldi. ... ... ,. top ... ındu •&&1 

Atlana bahe .. Hoce A•ae• 1atllınm illcll• Baiea ,u.,., baaea 7uar 
o.. ........... u ...................... a. Bkl,W-.•••••418 

Afacan kUakao 

kUıkUo baı aalladu 

- Kulak un 
patlatma.ki ... 

1 
HikAyecık 1 

' Oyun 
ı Afacanla CiagBz en gOnJO 
I yılbaıı tatilinden iıtif ado ederek 
1 boğaziçino, Afacanın balaııaa 

gitmiılerdL Soğuk orada daha 
keskindi.. Deniz un111tı.. Afe:o 
canla Cingöz bir tllrlU cLpn 
çıkarmıyorlar •• 

Bir ann Afacan CingGzo d 
dl ki: 

- Bak lkimiıl de dışan b .. 
rakmıyorlar.. Haydi aeniole bir 
oyun yapalım.. 

Ve yaptılar •• 
Evde artık mDthit gOrOltOler 

lşitilmiye başladı. Cinı;özlo Af~ 
can bağıra bağıra koouıuyor
lardı. ikisi de bir odaya kapae 
nıyorlar, &aatlerce çıkmıyorlardı. 

Hanımteyze bir gllo merak 
elti: 

- Bu çocuklar no yapıyorlar 
bu odada? diye kapıyı açtı, içeri 
girdL. Hayret .• Afacan yere ça. 
melmiş, önOadeld oyuncaklarla 
konuşuyordu : 

- Cingöz be ?.. Sen bunla11 
kınyorsun.. Yapma.. Anneme 
ıöylcrim. Olmaz. olmaz.. Haydi 
trencilik oynıyalam .•• 

Meğerse Cingözlo Afacan ııla
leımiılerdi: Hergün birisi pence
reden dışarı kaçıyormu,.. Diğeri 
de odada gtırültil ile konu,arak 
ev halkını aldatıyormuş. Dışan 
çıkan gezip geldikten sonra ue 
raııoı ötekine veriyormuş L. 

Uygun Eesap 
Afacan sabahleyin mektebe p 

derken babasına koştu: 
- Aman baba, bana dokUI 

kuruş otuz para verir mi.sin? 
- Ne yapac~ks n?. 
- Defter alacağım •• 
- Neden tam oo kuruı lst_.. 

miyoraun?. 
- On param Yar da ondan!. 

San'at Altın Ei:eziktir 1 
Çat, çat!.. Yine kapt.. Afacan 

bu yllbaıı talilinde aababtao 
akfama kadar kapı açıp kapı• 
yordu.. Yine a~ağıya koıtu, ka
nadı açb.. Hayret.. Yine t>iı 
dilenci .• 

- Allah rıza11 lcln eYlldım, 
bir aadaka... Dilencinin yaoıadı 
allmllklll bir çocuk ta vardı 

Afacan ıordu: 

Bu ıenin oğlun mu?. 
Evet.. 

- Hiç g8rmemiştim de. •• 

Mektebo gidiyor.. Tatild• 
haylaz haylu gezmesin diye , .. 
namda ıezdiriycrum.. 

Afacan anldO: 

- iyi )'•pıyonaa babaL. 
San1at altua bUeı.iktirl. 
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TENKİT a İTTiBAT VE TERAKKİ 

ROM.\N Her hakkı mahfuz dur. - Nıuıl Joğdu ? .. 

Nasıl Yaşadı? .• 

Nasıl Ölda ? .. 
................................ 

Eserin Muharriri: Falih Rıfkı Tt.frika No. 30 
Yeni harflerin kabulUnden Falih Rıfkı B. Rusların 

Komitecileı· Gizli Muhakeme Edildiler 
Ve [(alebentliğe Mahkôm Oldular 

beri doyulma-ı bir zevkle oku· yap'Dakta kullandıkları bu 
' duğum ve beyoelmi!el eserler romancılığa tatbik etmiştir. 

ayarında bulduğum iiç eser çıkt : man " da bizim bildiğimi• 
Biri Naz rn Hikmetin tiirleri, manada vak'a yoldur, kabri 
ikincisi l eynmi Safauın " Doku· yoktur, tasvir yoktur, ' 
zuncu hariciye koğuşu ., , Oçiln· yoktur, kadın yoktur. Bir 

Sivil memurlar geceleri Sinem 
köytlne gidiyorlar. (Dominko) nun 
evinin lcarşısındaki ağaçlara çıkı· 
yorlnr, oradan fedailerin odasının 
içini tarassut ediyorlar ve.. Bun
ların bonıb talimi yaphklarını 
görüyrrJardı. 

Nihayet, gerek bunlnnn ve 
i!'ere < Ga 'atadalri Ermanak ile 
nr' • şm n mühim bir cinayete 
h zırlnnc:.ldarı tahakkuk etti ve 
her i'ti çetenin de ayrı ayrı kuv· 
,. .- erle bastırı!ar ık bir anda 
d rdest edilmeleri için emir •e
ril i. 

Garip bir tesadUf eseri ola· 
ralc, ( X ) taraf mdan da o gUn 
Patrik kf!ymakamı Partogomyoı 

Efendiye bir mektup gönderil
miıli. Bu mektupta. Partogom
yoı Efendi derhal iıtifaya da
•et ediliyor, bunu kabul etmtr 
diği takdirde ölümle tehdit olu· 
nuyordu.. Bundan haberdar olan 
hfikOmet gerek patrikin Ye gerek 
Dadyan .artin Paıanın hayatları
nı muhafaza için tertibat almak· 
la beraber, komitecilerin derdes· 
tini ele tacil ettL ltalya ıefvel• 
banesınden gelen bir memurla 
Sinem köyl\ndeki dominkonun 
et'İ basıldı. Dört komiteci, kımıJ. 
damıya meydan bırakılmadan 
yakalandı. Ev arandı. Dört adet 
boı bomba ile bir hayli (eczayı 
nariye ve lnfülkıye) ve birkaç 
kutu da karsol, d6rt kırma K11· 
radağ rovelveri çıkanldı.. Ayni 
zamanda, Galat~dakilerin etrafı 
aanldı. Tam yakalanacakları za• 
:aan, Armanak rovelverinl çeke
rek zabıta memurlarına ateı 
et.niye başladi. Fakat nihayet, 
bunlarda yakaladı. 

Komiteciler, derlıal, cinayet 
mabkemeaine tealim edildi. Mub .. 
kemeleri, gizli olarak cereyan 
etti. MeYkuflar, hiçbir ı•J aakla
mıya IDzum ıarmeden herfeyl 
itiraf ettiler. Komiteden aldıkları 
direktifle hareket ettiklerini dy
lediler. Mahkeme, bunlara kaltr 
bentlik cezası •erdL Hepsi de 
ayrı ayn, Trabulua ıar:, Akl, 
Bodrum, Payu, Siaop, Radoı, 
kalelerine #önderdi. 

* Bu ve daha buna benzer Ya-

kayi, Ermenilerle ızlaşmak imi Anı 
olmadığını Ahdlllbamide anlat• 
mışb. Buna binaen Damat Mah· 
mut Pata ile oiullaranın Ermeni
lere bkarrll.;> etmui, lalaklr D 

yeniden •ehmini •yaacl reis. Bun
ları i fena Y ~ celp İçİll lılnklrda 
Jeaiden bir temayll uyandı. 

Bu eınada (1315· 1899) ( Rue
J• lmperatotu, Nikola) nan te
pbbftsll ile ( Llhl )de (Beynelmi
lel aath we mGsalemet konferan11) 
aktediliyord~ 

Bu konferanaa cffpr deYlet
ler gibi Oamaob hlkAmeti de iş
tirak ederek aekiı kipdea mil
rekkep bir heyet gönderiyordu. 
Bu heyet (Şurayı devlet mlllkiye 

Ermeni komllacllerlnln •ulkest 
yepmak için SlnemköyUnd• 
Oomenlkonun evinde •akla-
dıkları bombalardan blrl 

dairesi reisi Turban Pap) nın 
riyaseti eltıoda olup batbca aza
lan, (tahrirat& hariciye baıkAtibl 
Nuri Bey), (Maiyeti seniye erkAnı 
harbiye feriki Abdullah Pap), 
(Bahriye mirlivafarından Mel.m ~t 
Raşit Pap) ve aaireden mUrek· 
keptL 

Heyet lstanbuldao hareket et· 
tL (Filibe) tarikilo doğruca (La· 
hi)ye gidiyordu. Heyetin bindiği 

tire" (Filibe) den geçerken, ayni 
tirene bir yolcu daha bindi. Bu· 
da, daanat Mahmut Pa~anın ma· 
hut hususi katibi (Salih Bey} di ••• 
Salih Bey, heyet azasından N\lrİ 
Beyle tanışıyordu. 

- ( Lahi Konferans ) andaki 
işiniz bittikten sonra, ıiz ben, 
bir de TurbanPaşa.. ÜçUmüz Pa· 
riıo gidelim. Damat Mahmut 
Patayı lstanbula avdet için ikna 
edelim... Eğer bunu yaparsak, 
dünyan n en büyük ikbali, bizi 
bekliyor. 

Salih Beyin bu teklifi, Nuri 
Beye pek cazip geldi. Zaten bu 
zat bu gibi mühim işlere ğiriş· 
meyi pek severdi .. Derhal Turhan 
Paıaya gitti: 

- Paşam.. Seni sadrazam, 
beni de Hariciye Nazırı yapacak 
mühim bir iş buldum. 

Dedi ve meseleyi olduğu gibi 
nakletti... Turhan Paşa, buna 
dOnden hazırdı. ÇünkO ne :ıa· 

mandanberi Abdülhamidin pek 
botuna gidecek bir iı görmek ve 
bu ıuretle bir nazırlık elde et• 
mek için yaınp tutuşuyor, fakat 
b6yle bir f.rsah ele geçiremiyor· 
du... Şimdi bu teklif, bir anda 
onu teshir edivermiştt Derhal 
Salih Beyi hususi vagonuna ça-
ğırtb. Uzun uzadıya fıkrini aldL .. 
Mabeyne ıu mealde bir telgraf 
yazd: 

[ Llhi Konferans·n·n hitamın
dan sonra, Nuri B"yle beraber 
Pariıe azimetimize ve orada bir• 
kaç gün ikametimizo müıaade 
buyrulursa, firari Damat P •şayı 
en ehven şeraitle ikna ve latan• 
bula avdetini temine muvaffak 
olacağız. Yalnız bu meseleden 
Sefir Milnir Heyin haberdar edil· 
memesi llıımd.r.] 

( Arkı.~l var) -

cüsü Falih Rıfkı Beyin ( ro- nın unsurlarını teşkil eden 
man ) ıdır. lar yoktur. " Roman " b 

" Roman " 1 Milliyette tefrika muhtelif safhalarının icY 
edilirken takip etmiş ve bütün gören keskin bir objektifi• 
tamd klarıma okumalar nı tavsiye mış tablolardan ibarettir. 
etmiştim. Kitap halinde çıktık· Romanda sinemamızı, g 
tan sonra bir defa dnha okudum )erimizi, sile hayatımızı, tJ1 

ve içtikçe zevk al nan bir likör yetimizi, erkekliğimizi, ticare 
gibi, okudukça daha çok be· yeni sanayicimizi, poltikacı 
ğendim. edebiyatım zı, musikimizi, 

Falih Beyin romanı bildiğimiz timizi bU'tüo çıplakhğilo g 
romanlardan değildir. İç.inde mu• lirsiniz. 
ayyen tipler ve muayyen kahra· Falih Rıfkı B. ince ve k 
manlar yoktur. Falih Bey kuv• ze~isile hayatın bu muhtelif 
vetli bir sinema objektifilo bu- balarının birer birer foto 
günkü Turk cemiyetine bakmış, vo almış ve lizerinde hiçbir 
bir objektif bitarafhğile gördük· yapmaksızm aynen aabife 

geçirmiıtir. 
lerioi kaydetmi~tir. Bu ıuretle 

"Roman" harp sonu 
harp ıonu Türkiyesinin bir filmini 

yesinin bir filmidir. Bundıo 
yapmııtar. aene aonra da harp aonu 1 

Sinemadan az çok anlayanlar yeaini anlamak iateyenJer 
bilirlerki, Rusya filim işinde Ame- bu eaer kadar kıymetli bir 
rika ve Avrupaya kuv\letli aktör bulunamıyacaktır. 
ve gllzel aktris yetiştirme nok• LiAn, Falih R fkınıa U. 
tuındao geridedir. Eserde ayle gUzel pas 

Amerika Ye Anupa •İnema 6yle ince i~lenmit parçalar, 
yıldızlarını biliyoruz, fakat bir vecize haline koomuı fikit 
Rus sinema yıldızı tanımıyoruz. 
Rusya bu noksanını bildiği için, hisler •ar k~ hayran ol 

mUmklln değildir. •·Roman,. 
filim çekme sao'atınde baıka bir l,i)atımızda yeni bir edebi 

sist"m kabul etmiı, mevzuu bir Yeya ilk ifadesidir. 

birkaç kahramım etrafında d6nen Falih Rıfkı son zalll 

fiiimler yapmaktan vaı geçerek, yegAne aya da kalan mubarr 
akt6r ye aktris yerine kntleyi O bizde yepyeni, terütaıe 
ve bayatı kullanmııbr. Rus seyahat edebiyab yaratb, 
filimlerinde muayyen bir Yak'a, de yeni bir roman tarzı o 

iki ahbabto bu tesadüf •e 
ml\likatı, bir fikir doğurdu. 

Salih Bey Nuri Bete şu tek· 
lifte bulundu : 

YO muayyen bir aktar yoktur, atmıı bulunuyor. 

~~SON CUNLER!~~~h~a~y~a~tı~n~t~a~k~e~n~d~~~i~·~u~d~u~·-~~~~~~~~~~~~-~ 

- Bcyfendi.. Eu Avrupa se
yahatini2df n keııdiuize bUyilk bir 
iıtifade temin etmek ister misiniz? 

- Ne 2ibi ? .. 

Matbuat c~m.7 .. d t..r .. f.ndao 
tertip •dilea 

1933 

ALMAN Alil 
çıktl. Her kitapça"• bulunur 

11" t lirıırlır 

Üç gün kaldı 

BiR MiLLET 
UYANIYOR 

Sonra arbk 
göremiyeceksiniz. 

&LBMD&B 
Gftndöz: 2,5· 5 Gece: 8, 15•e 10 

' 

iki ıaat... En nefiı musiki... En güzel danslar... En zen 
varyeteler .•• En tık kadınlar ... Meıhur Viyan-nın orkestrası 

DUD&BL&B'dan IÖNİJL' 
Bllytlk Viyaaa opereti: Mnmuıilleri : 

Avrupenın albn .. s11 kadını ismi ile t.nıa.n 
IARTHA EGGERT va GUSTAV FROHLICH 

oç:~:.~:İELHAMRA 
HerkMİD gizlerini kamqhracaktır. 

Bu akşam saat 
2t,30 da 

Kadın 

Erk ekleşince 
\a1 . 

Tlirk rejisör• mUIİkİfİllu ve aan'atkirlar.1mn nelere makted" F E R AH oldujana looat edecek bir eoer: 

Sinema .BABIM BEN 
pek yakında bokkabularkralı 1 A L D A T 1 B s ROLF HAN&EN'i latubul 
~ha-lk na t-akdim lllllliiıiiiedeeek.__, 

HOae7in Lbmi Bay 

Piyea S ı erde 

3 taMo 

~ ............ _..ô,ımGzde~ Çartamba aktamı ~ ............. ~ ~ ................................................ .. 
A R T 1 S T 1 K ve O p E R A ._.... ..rp•.. mllctldetesı... Zengin ve 

Sinemalan: BOYOK GALA M0SAMEREsl olarak Hl .......... Glzft ve memnu •tklarla dolu Hindi 

TRfSTAN BERNARD'm .. beHrİlldea ..aktebea • B a. o N Nova B B o 
GÜNAHKAR KIZ tarafından harikllllde bir ıurett• temail edilen Fran11zca •I 

Fraaaıaca a3ılü H farkı ı ••azaam fil m:ai takJlrn e lecelderdlr. 
tu.at, "t••I ,,. ....tt•ınet,atk •• tbtlrc• ••hrtel...U• temayls •"'•• bıa filala .a .... 111.ı, 
:-·~R~~.~~~ .... ~.g!~.~~.. EAN · .~~~~. ~~'?.~~ ... ~U...<!.Y.~J-. e- ak t GoJd M a fi• · d ı L • He b fi · · k G 1 ı.;J me ro wya • •J•r • per mıo o 7aıatı aeaa ye yapna 
1 ~~-•ece a . me •ttırak etme zere aure i ~uıuıi7ede bır apaf orae.. OnUmUzdeki M E L E K . 
~ Ue wu.anol n mu.anniyeler da"ll• •• aenaısrler ••••J• e•Hralttir. • 
Fiatla ·da Z" .,,ni7al yoklu•.Loular u. hususi IUHkiler flmditle"I aatdmabtadır.

1 

Çarşamba . Sınaması 
Te~Hı k~~4-~I. ~n4·~~~ ...... ~~ .. ~~ ...... ~ .. ~ .... ~ .. ~~~ ........ ~ .. ~~ 

KERİM ... RACA'nın OGLU 

r • 

FERAH SiNEMA 
nan geçen aeoelerin fevkinde olan muaızam programmı t 500Q ki 
g6rd8 •• dakikalarca alkıtlach. Çilnk& bu program Bar 
Viyana •• P .. te' den getirilen dlnyanın birind smıf artisti 
olan VORTLA Y'Jar LEFT Ye RIGtfT'Jer ve bir çok barikull 
numaralardan mllteıekkildir. Flatlarcla zam yapllmamıştır. 



1rgfJtne JitıUmetf bnfında11 f.:aw 
lf L ne bedly• edilen eaer-. tercGmet 

CANA.KKALE 
-198- Yazan: Ceneral Qglantlt1n 

Siperler B" ,· Türlü 
Zaptedilemiyordu 

A~fllll tlzeri saat 6 da 12 : 
y~e . 13: 1 işaretli siperlerin 

dden aksamını iatirdat etmek 
rke 5 İnci Gurkbas taburu ve 
u:~dın da Royal W unster 
İr ~tt's taburu gönderildi ve 
• d lb&ddet ıonra bu si, erler 

la •t edildi. F aknt karanlık 
İr t~ın sonra Tiirk!er iddetli 

voınba hücumu yaptılar •e 
1•ı boğaza muharebe netice

' bu ıiperler yine Türklerin 
d! ilaldı. 
~111e ıaat 6 da Royal Dublin 

,llailli~ taburu 12: H işaretli 
Perfe z w d . b. 1 t• - • 

ıgm erenm ır eş ıgı 

•Ja gitmek ye ondan aonra 
~2: l işaretli ıipere kadar de-

0Yunc. taarruz etmek emrini 
dı. Fakat tiddetli bir mukave· 

' lllaruı kalan bu tabur iler
ellledi ve 12: 1 işaretli ıipere 
ili olabilmek için derenin garp 

'"'•c: nda bir siper hattı kazmı• 
l bııladı. Maamafih Türklerin 
~tllladi mukabil taarruzları U. 
. buna da muvaffak olamayıp 

'tİain geriy 114:1 siperine dön
•• hemen hemen bUtüo zabi· 
1ıı1 kaybettiği halde bu hatta 

lllıya muvaffak oldu. 
Sıi cenahta, jeneral ( Scott 

01ltriff ) in vefatın dan sonra, 
al de Llıle ( 156 ) cı Jiyayı 

bacı livanın emrine vererek 
" li lanın kumandanına da 12; H 

'Ui ıiperin Türklerin elinde 
nnr-..•n aksamını zaptetmcsinl 

ettt 
Öğleden •onra bazı zayif 

~-- ıeler, topçu yardımı olmak· 
__..__ bu ıiperleri zaptetmek için 

ç teşebbüste bulundular ve 
defasında da Türkler tarafın· 

dan püskllrtUldll!er. Bunun Ozerlne 
akşam saet 6,45 de Essex alayı 

ile S inci lıkoç alayı birkaç topun 
yardımile yeni bir teşebbtiste 
bulundular. Fakat bunlar da mu• 
vafık olaı. ad.lar. Akşaın olduk· 
tan sonra 2 oci Hampshire alayı 
l 2 H siper hattıma Garp tara· 
fıoda bulunan 4 Uncll ve 7 inci 
İskoç alaymın nöbetini değiştir
mek fizere ilerlediler ve gece 
yarısı Türkler taraf ndnn yapılan 
ıiddetli bir mukabil taarruza 
rağmen sabah olmadan bu alay
lardan nöbeti devril teslim aldılar. 

Ferdası gnnü ( 29 haziran) 
ağleden sonra 86 inci ı;vanın 

vazifesini 87 inci livanın bazı 
kltnatı ile Hindistan livası tesel· 
lüın etti ve 88 inci livanın da 
muavenetife zaptcdilen arazıyı 
muhafaza ve tahkim etmek Yaı:i· 
fesile tavzif edildi. 13: 1 iıaretli 
ıiper hattında mütemadi muha
rebeler devam etti ve bu batbn 
garp taraftaki kıımı uıllteaddit 
defalar elden ele geçti ve nihayet 
30 haziran sabahı 5 inci ve 6 ncı 
Gurkha alaylanna menıup kıtaat 
taraf.odan zapted'!di. 

lngiliı.'lcı in yapmıf olduğu bu 
taarruzun neticesinde daha fazla 
Horwitzen toplarına. yüksek infi
l3kh top mermilerine •o bol 
bol vo iyi cinsinden bombaya 
ihtiyaç olduğu anlaşıldı. l işa• 
retli siperler llzerioe temerknz 
ettirilen topçu ateıi sayesinde 
Jeneral de Liıle ilk hamlede 
Z ğmdere ıırtlarında kendisine 
tayin edil n noktaları hemen be
wen kAmilen ıı:aptetmiye muvaf
fak olmuştu. 

(Arkası ur ) 

inıendif er Kumpanyaları 
P.f urahhaslarının içtimaı 

ti Da. Şark Demir yollan binaııada TOrkiye •de lfiiyea muhtelif 
\t lllt1adifer kumpanyaları murabba.tan aruında bir içtima Japalmı .. 
-~ ~!! içtimada iıletme meseleleri, nakliye OcreUeri meaelelerl 
~'llWmQıtnr. lçtimaa Adana, Konya, Halep, Trakya ve t•brimiı 

.tıbaaları ittirak etmiştir. 

=RADYO== 
8 Kanunusani Pazar 

lıstanbul - ( 1200 metre ) 18 
Vedia Rıza H., 18,45, Orkestra, 19 llıa· 
alllm, operatör Cemıl P.ıp tarahadao 
kanaer baıtahğı ve bundan tnek~l 
çareleri bı.kkında bir kooferanı, 19,SO 
Franıııca derı (iler1emıı ol nlara), 90 
Yeearl Aı:-ım Bey, 20.;}0 S.lflye Hanım 
ve arkaclaıları, 21,SO orkestra, ajanı 
ve hona bılberl, saat ayarı, 12,00 
ta& (DarUttalim be7'eU). 

Otuz Bin Abone
den AlınanParalar 

Geri Verilecek 
( Bt.ttarah 1 inci sayfada ) 

nihai safhada tetkik olunacak, 
alman halktan fazla paraların geriye 
Yerilmesi şekli teıbit edilecektir. 

Biz bu mesele hakkında Be
lediye reis muavin) Hlmlt Beyle 
görüşerek kanaatlerini öğrenmek 
istedik. I JAmit Bey kendisini zi· 
yaret eden muharririmiıe ıunları 
ıöylemiştir: 

"Telefon şirketinin altı aydan
beri halkta . fazla para aldığı ka· 
naatiodeyJZ. Meselenin tetkikini bu 
işlerle meşgul olan hususi komis· 
yona yazdık. Komiıyon işi tetkik 
ederek kat'i bir karar verecektir. 
Şfırayl Devletin alman fada para· 
ların iadesi hakkında bir karar 
verdiği ıöyleniyor. fakat karar 
henUz bize bildirilmediğinden 
meseleden resmen haberdar de

ğiliz. " 
Belediye ıirl<etler kom· ıeri 

Muzaffer Bey de ıanlan a6yle
mektedir: 

" - Şirketin halktan fazla 
para Rlıp almad ğını bilmiyorum. 
Bildiğim fey bu meselenin yakı~ 
da bir komisyon taranndan tetkik 
edilerek bir karara baj'lanacağl 
merkezindedir • ., 

Diğer taraftan bizim yaptığı
mız tahkikata ve Belediye reis 
muavini HAmit Beyin de ılSılerin· 
den anlaşıld.ğıua gare telefon 
ıirketi altı aydanberi halktan fazla 
para almaktad.r. Bu halka iade 
edilecek par nan miktan henilz 
tespit edilmemiştir. Şirketin otuz 
bin kadar abonesi olduğuna göre 
iade edilecek paranın külliyetli 
olduğu anlaıılmaktadır. 

SON POSTA 
J&tanlıul 

BORSASI 
7. 1 - 1933 

Paralar ( eaıı,) 
)tnrut -715,- 20 lfnro11 

lttırııt 

122,-
213,50 1 9111,. AYV9. ZT,-

17,
!V ,O'J 
24 50 
32,-

20 fr. Fraa81S 
ro l'ret 
20 fr. Belçlka 
20 dnlıml 
20 rr. la.içre 
20 lna 
1 flori• 

lf9,50 1 "eteta 
219,- J Mark 
J 17,- 1 :dotl 
22,50 1 Pengl 

820,- 20 ley 
2f;,- 20 dlau 
85,- 1 Çcrvoneç 

Çekler 
Londra 711,00 Prag 
Nev • yerli (),4712 Vlyrını 
Pula 12,06 Madrlt 
Mllano 9,18 B rlh 
BrUkael 8,.,332 Var, ova 
Atına 87,91'25 Pettc 
Cenene 2,44 5 BGıtre.t 
Sof ya 64,74 Belgrat 
Am•le•dam 1,170950 Moı~ ova 

His•• eenatlO\'"J 

23,-
56,-
-,-

15,AAOO 
4,0110 

5,7G62j() 
J,981750 
4,1870 

3,518) 
79,~ 

3t,8325 
2,5860 

J)r~ Lir.-
it Bank.(N•••> Jö,o<r Anadolu" ıoov. 37,50 

(Hlmlle) 10,~ Şark o. Y. • 41ıı~ 
: ~ ...... •) 95.- a.t. Tram•a7 MJ,00 

0.manh Baak. 3!';; CıkUdar •a Jl,00 
SellDlk • 1~,... Terlıoa • S2,2S 
Şirketi ...,,.,. OJ-
Hallç 0,90 ffayıorul 7/.-
Anadolu '680V. ~65 Telefon • 15,-

• ~ P. 22,1~ ..._ti 2.1,65 

Eeham •• T•hvllal 
Vra -1.ttkrasa Daldlt 94,75 

DUpaa Mu. • ~ 
Gll•rlk e,oo 
Saydl •ahi .,_ 
Batcüt tertip ı a.n 

D ~20 • • 
BORSA 

Reji 
Tra1DYa7 
Rıhtı il 

0...Udar .. 
Terk .. 
llektrtlı 

HARICI 
Tehvlllt • ll••kOkat 

L1rA 

·~ ':Ii 
• 18.70 

170,-
41,.jt . -.,.... 

Lira Lira -nn Altm1 9,23 c a.,.a) 41lfll 
.. Jt,47 ( vahit) 4'2S , .. 
, l.Zl l.ee be..lbfr1tll altın 

r. • "' 
lb• • Jo.&0 CClmhartJet t 45,-
llecldly• 33,00 ( Ha•lt) ••ala 50,00 
Bukaot(O.. I.) Ut CR• ... ) • 47,00 
Kalın beflblr'ÜI altın ( Vahit) • 48,00 

( Glaaburi1etl 46,2' - Kr.F• im lı;o.oG 
, Aaı• > 46,25 • • • • m e9,50 
lHamlt) ~,25 • " • itli •7.50 

(*) ....... rap.W•auıbr. 

Diplomatlara HükmedenGizliKuvvetler 

Bir Taşla iki Kuş Vuran 
Kurnaz Bir Casus 

Makedonya komite.ine mensup 
iki komiteci, ayni umanda Yu~ 
goalay ,sabıtaama ye ltalya 1 üku· 
aneti heıabına çahımaktadırlar. 
Bir veliile ile Berli 1'c g"tmlf, 
orada ltalya Sefarell dn"tilolarm· 
dan bır le tanıtmıı Ye oudan, 
Ş fre kodunu aatın alı.uy mu· 
vaffıtk olnıuf'ıırdır. Fııkat daktilo 
daha kurnaz davranarak bu kodu 
ayni zamanda Fransız Ataşcmili· 
teri, o de .. t·p milbim bir pua 
ahnııtır. Mesele ıudur ı Şifrenin 
res nl alınacak, aonra daktilo 
bunu tekrar yerine koyacaktı r. 

Mutab.k kaldığı gibi, İtalya
nın Berlin Sefareti ıifrcıini Yu
gosl&vya'ya satmayıp ta bunu 
Fransa 'nın Berlin Sef aretinc Yer• 
meal meselesi, daktilo için, çok 
kArlı bir iş olmuıtu. Çünki Yu· 
~oslavya devleti bu ıifre için 
ıu kadar para verir e, Fransa 
gibi daha bllyllk Ye dahr. ıengin 
bir devlet, daha fazla vermek 
icap ederdi. O, muhakemesini, 
bu esasa İltinat ettirmiş ve 
yanlış bir ıcy yapmamıştı. Fakat 
daktilo kadın için, Fransa n mı· 
na, bu iti kendisile halledebile
cek bir adam bulmak, çok mtış
kDI g8rünmilftü. Fakat kendisi 
Sefaret memuru olduğu için 
kart sına dikilmiı görfinen bu 
mfmii de atlatmakta güçlük çek· 
medi. T-elefonla Fransa'nın Berlin 
Sefareti Ataşemiliterini aradı, 
buldu ye çarçabuk anlaşıldı. 

Daktilonun Sefaret tifresini 
aşırmasma karar verilen gü!I bir 
cumartesi idi. Bu ıifrenin fotog
rafisi alınacak Ye sonra tekrar 
yerine konıtcakh. Cumartui ak
ı:smı kasa açıldığ'ı iç.in, ertesi 
pazar gOnft, herhangi bir endi
fCJe mahal yoktu. Zira, o gOn 
tatildL Pazartesi sabahı i e, ga• 
yet erken gelerek herıeyi yerll 
yerine koymak mOmkllndü. BIHBn 
hesaplar buna göre yapılmışb. 

Daktilo ile Fraoı z Sefareti At .. 
şemiiiterinin m\ilikata, Berlin 
hayvanat babçe-aiode Yukua geldi. 
Bu bahçe, Eden isimli otelin ya
k nındadar. Şifreniu uhlmaaı 
meselesinde kabul edilen eau ta 
fU idi: 

Fransız Ataşemiliteri, bu şif

renin resmini alacak ve daktiloya 
tekrar iade edecekti. Fakat icap 
eden parayı verme.c için şifrenin 
hakiki olması fart .. ı. Bmrnn için 
de telsizle zapteciikn birkaç tel-

graf aç•lıp okunacak ve bu su
retle ıifrenin uydurma olmadığı 
kanaati bisıl olunca para veri· 
lecekti 

Bu sırada daktilonun aldına 

yeni bir fikir geldi: 
Bir taıla iki kuı YUrmak. .• 
Yani ıifreyi Fransız Ata19"" 

militerine Attıktan ıonra bir 
-defa da Yugoalavya'ya 1atmak •• 

Bu, mOmkftndO. Çnnkn ataşd 
mUiterle mutabık kald.ğı l!zere 

ıifrenin çarçabuk fatoğrafiıi ah· 
nacak ye tekrar daktilo) a iade 
edilecekti. 

Birkaç nat içinde olup bitebi
lecek olan bu muameleden ıonra 
ayni 19yi YugoaJayJarla tekrarı .. 
mak neden kabil olmaaao? 

• 
Sefaret daktiloıu, F ranıa 

atatemi: • ıne Yerdiği ıifrenia 
tekrar ke:ıdiıine iade edilmesino 
intizar ederken Pervof'la Poçer te 
Ekselıiyor otelinde dakfloyu 
bekliyorlarda. Bu iotiur o kadar 

uzun aftrdU ki aiuirlerl prUen 
komiteciler kahve Ustnoe k ... bve 
içerek avunmaya ~alıııyor, f kat 
her bir fincan kahveyi yuva .. la• 
cıktan sonra gerilen sinirleri 
adeta kopacak bir bale geliyordu. 

Nıhayet otel kapıamdan dak• 
tilo görOnUr görllomez her türlU 
ihtiyata elden b rakarak yuvala• 
rından kurtulmuş birer ok gibi 
yerlerinden fırladılar. Hele kadının 
şifre cebinde oJduğunu sCSylcmesl 
Uzerine memnuniyetleri çılgınlık 

derecesini buldu. Derhal otelden 
ayrddılar, Pervof'la Pc çef'in pansi• 
yonlarına gittiler, filrenin reainılerl 
•lmdı ve paralar Yerildi. 

Yugoıla •'ların Fransızlar gibi 
para meselesine faz.la ihtiyat 
göstermelerine lüzum yoktu. 
Çünkü onlar, şifrenin geldiği )'eri 
iyi bildikleri için her hangi bir 
yenbşhk veye yalancılık mevzuu• 
bahis o!amıyc.cağından emin irliler. 

Bittabi bu alıı, verişi müteakip 
Pervof'la Poçef Beriiaden d rbal 
ayrıldılar. Şimdi, daktilo ta• 
rafından. aıırakııı şif renin tekrar 
yerine konması meselesi k'.llmıştı. 
Ayni zamanda, şifrenin aşırıldığı 
h9bcr alınır abnm8Z aefart:tte 
kopacak gUrUltD karşısında nasıl 
bir tavru hareket takınacağını da 
keatiremiyordu. 

Acaba erteıl gllndea itibar il 
izin isteyip uzaklaımaaa muvafık 
olur mu idi? Bu takdirde de, eğer 
tifrenin çelındığı farkedilecek 
olursa, k ndiıinin aefaretten uzak 
bulunması tüpbe uyandırmaz mı 
idi? O, bunlan dllfÜDOrlu:u pozat 
akıamı telefonla ear' r engiz bit 
davet aldı. Saat sekizde, ayılar 
kafesi ôniindo buJaumaaı bildiriU.. 
yordu. Bu randewyu nren, 
Fransız ataıemiliteri idi. ItaJyaa 
dak ·ıo. bildirilen saatte bayYana 
bahçeıiııe ve bahçenin aydare 
mabıuı olan kısmına koştu. 

Ataıemiliter, ıeygilisiue mUli i 
olan bir delik nlı gibi memnun 
ve mes'uttu. Derhal eline ger it 
bir zarf tutuşturdu. Bu pakett , 
şıf enin satın alınması için karar
laştırılan ı-ara vardı. Sonra bir 
telgraf gösterdi. 

Bu telgraf, şifre ile Roma' dan 
Berlin sefaretine g6nderilen bazı 
talimata ihtiv3 ediyordu. 

Ataşemıliter, bu tel~rafm 
yolda aş rılarak eldeki şifre ile 
dcşıfre edi di ·ini haber verdiği 
zaman muvaffı.1-.iyetinio gururile 
o derece meı:;t olmuştu ki kadının 
sarard ğım hrk etmedi. Fakat 
hlfekctsizliginden meraka dU· 
ıerek aordu. 

- Rahatsız mıaıuız? 

Kadıo derhal cevap Yermf .. 
d •' yerek aor u: ~ 

- Bu telgraf Berli&e ne va .. 
kit gelmif tlr? 

- Bu 11bab, bana ParisteQ 
g6nderildi. Bu suretle verdiğinia 
ıiferenin ite yaradığ na mlljd .. 
li7or. 

- Eğer bu telgraf BerUne 
bu aabab ıeldi iae Garbeçyoyı da 
tel·<rafı deşifre etmek için se
farete çağırmıı olacaklardır? 

- O halde? 
- O halde meMle m~ydana 

çıkmıf, demektir. 

Fransız zubiti, gayri ihtiyari 
ağ.r bir kelime aav11ruu. 

( Araaıu var ı 
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Bütün Memurlar San'a Kalesine Kaçmışlardı 
Jl•lıurlrf .. 

Hu Halc.kı Malı/odur 
-243-

( Zah akdeal .. baa•J• ucla
bt •• ubudiyeti tuammaa ed•) 
autuklar Irat olunuyor, ( deYUll 
lmrD ikbali pban• ) 1e dular 
eclHiyordu. Birdenbire içeri tel
ı raf mlldirl girdl Tellfla Hun 
Halit Beye takarrtıp ettL Hlrmet
le etekledi. Elindeki telırafaa. 
meyi Yerdi. Halit Be7, telırafoa. 
meyi açta okudu. Aı kalam kor
kuundao dOtDp bayılıyordu. •• 
Çtbakll batkltabetten ıeleo bu 
telgrafta ıu acı .özler Ja&ıla-
1ordw 

(Talimat haricinde olarak 

aY11ç t6nbeki yUzllnden çıkardıtı aunıunus.. Gidiniz, lıtirahat edl-
bu lbtllAJ; blltllD Yemen Ye T e- Diz. Oc gOn ıonra tekrar ıara. 
bame aabraJannı aarmıı, etrafa tiriz. 
dal budak aalmı1ı botnn o baYa· DedL •• Fakat Haaan Bey, ıit-
lidekl muhtelif mezhep uliklerinl medi. Derhal elini koynuna aok-
birl birine katıuıfo. en fecii ola· tu. Bir mendile ıanla olan yuyar-
rak da o kızsın Yemen ç&llerini, lak birfey çıkardL Mendili, ayg. 
biıalerce TGrk eYlldına mezar cunun içinde açtı. Abdlllhamide 
yapmlftl. 

Haaan Halit Bey, Hkiz ay 
Yemen çöllerinde gezdi. Bnttıa 
all kabile reislerini blrleıtirdL 
( imam Yahya ) nan nabzına 16re 
ıerbet Yerdi. Nihayet, ne yaııo-

dan ve ne de tecrObeıizliiinden 
Omit edilmiyen bir fatanet ~e di· 
rayetle iıyanı teakin etti. BilyUk 

bir mu•affakiyetle l.tanbula gel· 
dl... Arhk (EbillbUda Efendi) nln 

uıattı: 

- Şavketpenab efendim!.. 

Diye ı6H bqladı. Bu hareket 
AbdOlhamitle beraber orada bu· 
Junanların da g&ılerlnl açmıt. her
ku clialemiye bqlamıfb. Haaan 
Bey deYam etti: 

- Efendimizi uzun uzadıya 
maruzatla taciz etmek iıtemlyo

rum. Hakikati pek lcıaa olarak 
tayliyecejim... Şu arzettijim cj. 
ıim, n• taşhr, ne toprakdır. 

{Arkası var \ 
..................,~ .... ·-· ...... ~.....,;--

KAnuauullİ 

Bugünün Meselelerinden 

Buğday Vaziyetinden Ni 
çin Endişe Etmemeliyiz 

( Ba9tarafı 1 inci eayfada ) 
iki zllmreden hiçbirine intiıap 
edememlıtir. Çllnkll bir defa 
nakil va11ta11 azlığmdaa Ye te.-

kilAtaızhktan muntazam Ye rekabet 
edici bir ihracat intizamı temin 
edilemediil ribi buğday istibıa· 
llbmıı da, ehemmiyetli bir ibr .. 
cat aiyaaetl tealalne mO.aade et
memlıtir. Harpten enel Ruıya 
Romanya •• Amerlkadan ithal 
ettijimil UD ye buidaylar bunun 
bir miıalidlr. Fakat harp aonunda 
bu ıekU detitmit •• yerll bui
dayla yqamak ıiyuetl ralebe 
çalm11t.r. 

Tllrkiye'de, butda7 me1elell 
Uk defa 1931 MDellade menu
balıaolmQftur. Bu da, o 1ene, 
blltllD dlnya ile benber her tDr
)Q tahminin latlne çıkan bir 
buğday lıtihıalindea doimuttur. 
Bu yazlyetin allrra •• çiftçi için 
f elik etli bir netle• doturabilectr 
ğiol 1ı6ren hOk6met, derhal me
seleye yazıyet etmi" uzua tetkik 
ve mUnakaıalar neticesi, bu iılD 
idaresini Ziraat Bankuana havale 
etmiıtir. Bugtın, bu banka, buğ
day me1ele1inde, bir ne•l niza .... 
lık vazifeaile muYanaftır. 

-
1 fazla yilkıek olmadığı için, 

dayan ıun 'I surette Ye fazla # 
tarda yllkseltilmeal, buğdayı• 
muml gıda olmaıı noktall ..... 
zararlı görQJmektedir. Fazl:,'
meıi ise çıftçinin ahm kabi • 
11fıra indirdiii için pyam 
değildir. Buğday ftatlannı 
zDn yazifeılnia Ziraat b-......-
verflmesl baadan Deri ı~ 
Bu ltibu ile, bq dhdlrtlcl 
beldenmlyen bir bereket D 

mDthlt bir buida1 latlhull 
madıia takdirde, bufcla1 fla 
nan ne mlatelılik aleyhine 
çıkmau, ne de çiftçi 
çok yllluelmeli beldeaemu. 
tekim, buid•J ffatlarmda 
olan iıtikrar, ba llJaHtla 
neticeaidir. 

Şu bale ılre, Teklrdajiı 
çl karilmizia fU •eya ba 
yattan mnteeuir olmUID8 fi 
onun ıibl diğer çiftperimilİll ~ 
tellp dClfmelerin• Hbep JOklll" 
Mamaafib oalar, ameb tecrl.,. 
lerino iıtinaden her umu il 
kikmeti l'e bu ifle meııuJ makll" 
Jara tenvir edebilecekleri için 
noktadan da umumi meni 
hizmet etmek fıraab dalma 1: 
lerindedlr. 

neden Beruta uğradınız. Niçia 
aıkeri karay.t çıkardınız. Hare
ketiniz, mllıtel:ıimi muuliyettir. 
Hemen askeri vapura trklp Ue 
dakika fevt etmekıi:ıin hareke
tinizin if 'arı, lradei tenlye iktl
ıumdand~f· ) 

gururuna payln yoktu. ÇflnkO 
oğlunuk bu zaferi, btıtün düf" 
manlaranan batına kahir bir darbe 
wrmuıtu. 

Haaan Halit Beyin lıtanbula 
avdeti, ( 322 1eneai) remazanuun 
on üçUocil gilnllne tesadüf et· 
mişti. Saraydan istikbal için gön· 
derilenler onu aldılar; doğruca 
aaraya retirdiler. Abdlllbamide 
haber verdiler ••• Huan Halit Bey, 

Tilrkiyede bayat ıtandardı 

r ' ~L;-iii;;iiii;·iii;;;·;;;;;;;;:;:::=i;=.;=iiii==ı::;;:;;;:::;;;;;;; 

z~~::~~e~~:::::zi Küçük İlinlir 
Huan Bey, telgrafı cebine 

ıoktu. Ayağa kalktı. Heyet ua-
•ma 

- Buyrun efendim. •• 
Dedikten ıonra oradakilerle 

kıaaca Yedalattı. Herkesi bay
tette bırakarak, adeta Yapar• 
can attı.. T abil, gerek Yapurua 
•e ıerek aıkeria tatbirab yaram 
kaldı. Zavalb TOrk yaYrulan. 
aaald ac•le salhaneye yetittiril .. 
cek bir koyun ıllrllal tibl b8ylk 
bir telifi• tekrar vapura biadl
rltdL Derhal hareket edilerek 
liman terkedildl. 

Abdtılbamit, Haıao Halit Be
yla rhderdiği : 

(Fermam bUmayuaa ittibaaa 
hemen hareket oluomuıtur. ) 

Yazılı telgrafı okurken. (Adana) 
vapura Beyrut açıklarında ufka 
karıııyor, fakat yapurda dayanıl
ma:ı bir fecaat sahnesi baılayor
du, Haatabk, buton bUtftn art• 
mlfb. Doktorun bUUln ıayret Ye 
fedaklrlığına raimen, telefat 
de•am ediyor ; &len zayalblann 

ayaldanna birer demir parçua 
batlanarak Akdenizia derinlik· 
!erine atılıyordu. 

* Bba mllıkttllt ile Şap deaWni 
reçtiler, (Hndeyde) ye muvualet 
ettiler. lbtilll, ortal ·iı kuap b
Vut)IYOfi ~er taraf aletler içinde 
ya..ayor; herkea bir k&f97• ainerek 
caaıaı kurtarmaya çalıflJOl'd& 
Ortada. ne mutaaarrıf Yarclı, nde 
kumandan... Şehir botalmıı, ba
tla memurin (Saıı' a) kaa..iaine 

bçmıflardı. 
Mnrtekiı> bir mutaaarrıfıa.; hlr 

huzura çıkhiı zaman balası ile 
mabeyn erklumdan bazalar• da 
vardı. Uzun mDddet çöllerde do
lqmaktan kararmıı Ye zayıflamıı 
olan Huan Beyin çebreai derhal 
Abdlllhamidin. nazarı dikkatini 
celbetti. ille liz olarak: 

- Vah.. l'ah... Çok zaiflamı,. 
•ım-.. MOteeuir oldum... Şimdi 
biı ( Hırkai Saadet ) alayının 

tertibatile meıgultlz. Siz de yor-

Veriniz 
Çnnkil vereceğiniz paralar o 

yaaıta ile memlekete en bOyftk 
hizmetleri yapan Hillliahmer ye 
Himayei Etfal Cemiyetlerine de 
aidecektir. Dtınya •• ahretlnizl 
yapmak için bu yol, en doiru 
yoldur. 

·y;,:;~ ... ö;.~~·~~i~ı~ ·1<--;;~~;;;.---
Toros t:en<:ler Rirlıı;ı Riyasetinden: 

13/ 1 !):t!I Cuma gOn!I u.S\t 14' de Toroı 
gençler birliği stıuellk hngreelnt 
'J'oroıt ta1elıe .)urdund1' :..kteılecektlr. 

Istanbut Evkaf Müdüriyeti ilanları 
1 - 1 ~ 

13. 26 
'r1 - 42 
4.J - 5,_; 

7-1-933 

8 " 
g . " 

10 •• 
56 . 75 11 •• 
76 - 95 ı~ •• 
96 • t:..."6 14 •• 

127 - 1-50 15 " 
151 - ilA 16 ,. 

Hayrat bademeainin birinci kAoun 93'.! vazifeleri JUkarda ya11lı 
tarihlerde hiularınd4lki oumara'ara 56re tediye edilecektir. Ancak 
Anadolubiur, Kanhca, Çubuklu, Pa,abahçe, AnadolukaYatı Ye 
Beykoz mıotakalarıadald cami hadeınelerinia vuifelerini Beykoz 
EYkaf ıube&indeo .arileceği ilin olunur. 

----~--~--------.--------------------------------
Tayyare Cemiyeti 

Komisyonundan: 
Mübayaat 

28 12 9J2 tarihinde münak .... , icra edilea elli bia adet Gçlla· 
eli 11mf ew:eam• cilzdaalara tekrar mlnakuaya konulmnıtur. T aUp 
olacakların 9 1 '933 pazartesi rQnl uat 15 te komi.yona mi-
racaatlan. 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
S ra No. Semti Mıh&lleal Sokağı Cinai No. Hiueei Muharaen kıymeti 

9:) Galata Bereketzade Kemeraltı KArgir ban• ~• dOkkA11 33-M 1125 
Q 1 Ü1kü~ar Yeni mahalle Yeni mahalle Klrair dllkkl11 35 400 

Pey akçesi ve bedeli ibate nakten •e a-ayrımllbadil bonoaile 6deomek laere yakanda uyaala pyri 
meakuller 9· 1·93J pa&arteai glloll Pat on beıte ihale edilmek tlzere açık arttırmıya .çıkarılauıtır. 
l.tiyeıalerin ynzde yedi buçuk ~Y .akçeleme mllracaatlara. 

[ J 8Uleyman Faik Tokhı O 
Fagdalı Atlresl•r Bahçekapı, Sellmet Han, 11nol 

_ ·o. 2 ye nakletml9tir. Bugno 9 
L------------- aktaına kadar lıruıtal&nnı kabul ed 

DOKTORLAR 
Be•llY• Mltehu

Dr. Refll Kadri .... s1raecı. tr•-
vay durağı, No 8 horgUn nbahtan 

akpma kadar. 

S.Yllye •Dtehu-
Dr. Mehmet All ..... Sirkecideki 

muayeneha:-ıesinl EmlnönO hanına 
(sabık Karakaf} nakletmlttir. kabul: 
hergOn öğledsıı sonra. 

Zllar.t h ... 
Or. Muhip Nurett2n taaaklar. Baba. 

ali caddesinde Gayret kOtUphımesl 
ittisalinde 9 dan 6 ya kadar. 

Dahili .. çocıılc 
Dr. Oallp Helllkı buta'ıldara. saı.ah 
üta• .. ınde ( Topkape Tr•- Cad. e5 
Cuma, pazardan gayri 2 - 6 muayene
hanesinde ( Aksaray, Etem Pertev ee
eczasi arka sok:,k 11 ) 

Operatlr U-
Dr. Muamm ... Nurlroıes t•-•U. 

il hastalıkları milt.eha sun. Ilarbl1ede 
tumny durağı kaflı~ı n<la No l>?>. Sa
h ve Cumadan mada herjlOa 14-!0 ye 
kadar. 

... :r ... lua· 
Dr. Ahmet Vicdani a..:al VnaecL 

lerde Letafet apartımarıının 2 lnel kat 
2 inci dairesine nakhıtmiıtir. Cuma
dan maada bergUn 8 • 1~ ve H - 20 e 
kadar, paurtt'l'\İ 1( lnlori ınecnmtdir. 

Clıt .,. zlbtrTf or. f'erz• 4famet hutaldıılar ... 

taba11111. ıı .. rg~ ımbabtan akıaoıa 
kadar Ankara eadtlet1i F,y'&i Bey haa 
No. 43. Tol. 23899. 

DIŞ TABIBl:.ERI 

Z E n'-1 •G, E•inld 
Cemal lr• 1u.. 2 111e1 ••• No • 

Hastalannı cumadan maada hergllu 
\1

1
5 dan 18,u a kadar kabul "'• tedavi 

eder. 

........ r MUana t • .'!:'!t"N .. 
2 Nuri B. ll)lartman kat 1. hertc•lrı RaAt 
9 daa ıo ye kadar, ve te~·k•laıle ahval
de receleri cblıi haatal:tr nı kabul tı hır 

oı, Tabibi •ttet Arif • 
Bahçekapıda Ertutrul matuuı 
tllHnda Kasapyan hanı 1 inci kat. ~ 
lıdao maada bergttn hutalannı kal"'i 
eder. 

TERZi ve Toc. TERZiLER 

Terzi Şekibe ~_:.··1~-::J 
bealeklr ıokalr. No 1. 
---~~~~~~~~~~-......./ 

MUHTELi F 
M•fhur Sucukçu~iÇ!'..~ 

hk en ııefis alaturka n alafraııl 
eucuklarıuıız •ardır. Bir defa teorili' 
edluiz, .Bahkpazarında Muır Qarf/J 
~ı kuşrıında kötede No. ıs _./ 

Muhaalp Ye Daktllo .....; 
Tıcaret meltteblnd •il mezunum, ~ 
ıızC!\ bilirim, on senedenberl ~ 
oılle eo~elerde re'aon mubaaipllkt. 1"' 
lunduın, kuvntll bonservislerim .,,. 
dır, herhangi bir ''azlfede çalıf1rl_. 
Son Postada Adli Beye tahfııt' 
mUracatt. /' 

Zayi Beyoğlu 911be1ladea aıdJll'! 
Hlfil:t nı tat cilıdanııırn Hnecll reatl' 
eiııi 7.~yl ettim, yenbinl alacatım, ~ ... 
ın lı vo ı. tur. ~ 

MüUhııo AH efe11dl an•' 
Oülıllm r ....... .__..... . ... .. 

: Kllt;iilc ilan $•rtl•f'I 
İ 1 - KUçUk illııl;&r ı haftada Ud dıl' 
j ııetr 4dilir. 

t
• 2 - Hır ilin bq ıatırll:an ibart&dıl' 

l\alın yaıı iki slitır uyıht· 

İ 3 - ller utır en •t•t• 4 telhaedi' 

1 ~ - lh\nl:ı.rıo l•et aatudan f~ 
1 lıor aatırtmhrn ayrıca .,.gıa-r 
1 n,,tler alınır : 

~ Ntmlaa ,_J.I 

1 
:; .. tırda• tba· 

--... --.-.. -,--y'""v-İ.-pr:-:•_H_:._• _N_:._1_i ___ I __ a~ ••!,"'ı.:ı• ~; K: ... '· 
Per9embe ve r.umartosindQıı ııı~a .,.,., 
heqOn 10 dan 18 e katlar baıtalı.rıa 
kaba! vo ted~"' edur. 

.. er eabt ıtl
to "'

IQ ,. 
lDI) •• --
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Kepekleri, başın yağlanma mı 

l'e kaş ıımayı izale eder. Ecı~ 

nelerle ecza depolarında satılır. 

ÇAPA MARKA 
Müstahzarab 

BAHARAT 

' 1 
\ .. 
• 
\ 

Yemeklerinizin 
NEF ASETINI 

ANTALYA - MERSiN 
Lüks ve sur'at postası 

GERZE vapuru 
9K. Sani 

PAZARTESi 
Akşamı Aat 19 da doğru 

(1zmir, Antalya. Alliye, Merain 
ve Payas ) a azimet ~• avdet 
edecektir. 

Tafsillt için Sirkeci'de KG
çllk Kırzade hanındaki acenta• 
sına müracaat. Telefon: 231 18 

Galata acentas1 Galata 
rıhtımında 35 No. Vuçino 

Tel. 41169 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENİZ VAPURLARI 

OUMLUPINAR 
•apuru p t • 

9 Kanunusani azar eSI 
güntt akşamı saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul· 
dak, İnebolu. Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize •e 

va Hope) ye azimet ve avdet 
L E Z Z ET 1 N 1 edecektir. 

~ .. ı Ç p A M Fazla tafsillt için Sirkeci 
~nız A A R K A Baharabnı Meymenet Hanı altmda acen-

~U)} kl · d b. · • &, taltiına mfiraca&t. Tel. 22134 • anma a temın e e ı ırs:nız. .... ... 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden=: = Pertevniyal Vak-
"- Bedeli takastan iıtünaen Türk parasile ödenmek Gzere ıart· fından: 

• eeu ' ve nlimuneaine te•fikaa pazarlıkla .. 70.. kilo bobin halinde 
• ~kk •aç sahn almacaktır. Taliplerin ıartname ve nilmc:ıesini ~ör· .;şlı'de lzzetpaşa soktığı ııda Valde 

apartrnırnıınn l:! numaralı daireti t •hrl 
s:; lirıda talibi uhtetıin de olduğundan 
faı.lasilo lsticara talip olanların yeYmi 

ol"' 

lat ~•n sonra pazarlığa iştirak etmek iizere 9o 7 ,5 teminatlannı 
le il.iden 4-2-933 cıımartesi gOnü a1tat 14 te Galatada. Ahm Satım 
0nuıyonuna milracaatları. 

INGİI.İZ PAZARI~ 
L. LASTNICK 

latanhul Eminanlinde Köprü meydanında 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliz kumaşlanndan ayni zamanda hem pardeıil, 
hem m111amba vazif eaini gören janr Angle kauçuk 
gayet tık pardesll gabardin empermeabilize ber 
renkten bulunur. Hazır ve ı•marlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

ONIFORMA, ASKERi, MEKTEPLi 
• \ " aaire, kadın Te erkek, çocuklara mahsus toptan Ye perakende 

f ABRiKA Fi ATI NA SATIŞ 

ut.y~ti uu.umıye, it.ihu .%11" ve kuvetsizlik hnl•tınoa büy6i' -
faıde .. tesiri rörillenı 

FOS ATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

KASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER 

mtlzayede olan ıehri halin 12 inci 
perş,oıbe gOaU tıaat oobe9e kadar :ta
t&nbul ETkaf mldttriyetint'le Pcrtnnl• 
yal vakfı lcJareelue veya enoOmeoe 
ınllr:ıeaat atmcleri. 

l• .. nbut Yedinci tere Memur
ıutund•n: Bir bor~tan dolı.yı mah· 
eu:ı. mua '\"'6 aairenio 1~1}93 l tarihinde 
saat 12 den 18 çe kadar letanbııl Ku:n· 
kapıda Fındık ıokağında 10 No. h hane· 

önünde paraya ~c' rilocetı Ul•ı oluııur. 

• :t'1UHT A 
kJf 

OLMAMAK. 1 

. ,.., :..,, 
fraof! 
ecrilr 
oart"' 

anrı,,ı 

retti' 
r. 
0ıtlt , .... 

ıcl•kl 

KUMBARA 

AL i NiZ 

mniyetle Hazırlarsınız! 



12 Sayfa 

NIDIN 
Bütün mütehassıs diı tabipleri 

RADYOLiN 
dl• .... ununu inalı• edlyorlar? Çinici ı 

RADYOLIN 
Di,lerl beyazlabr. Diı etlerini 

Kuvvetlendirir. Diılerin 
çürümesine mani olur. 

Ağız kokulannı 
deffeder. 

Muhtelif •rıilerdu 18 

diploma, 42 alba 
madalya 

r"J'F;.~{)I kazanmıftır. 

IOM POSTA 

Avrupada blrincillli •e en 
büyük mükifab kuanaa 

HASAN 
Sürmesi le 
s111e ... ,azterla cui~• 

dayanılma. 

Dlayanaa • •hbl, .. mlkem•el, 
.. lltlf alnaelldlr. NebatattM •0.
tabsar bir •arllcal ... •at olap sl•I .. 
re aibrifOan •erir. Kirpikleri aaabr 
•• kuYntlendirlr. Çapak yapmaaaa 
mini olur. Her kadaa l~I• aarurl Ye 
ebedi bir lbtl1a~ır. Awupanıa ter
kil 1 meçhul •e madeni ılrmelerlndea 
aal.ıaı ıaz. SOrmedanlıtı lle beraber 
(20) IOkı n bly'1k (30) kuruf
tur. HASAN ecza deposu. 

~ftnde 2 defa kullanınız.. ..... ASABRiN ....... 
.-----.,.NAZARI DiKKATE ~----.. 

Grip, romatirma. ve alnlrden 
gelen bq ve diş ağnlan için 

en gtızel ilaç Mükemmel tllrkçe daktile H bir az hesap bilir bir Tiirk luaıaa ibti1aç 

-.·oaı•_.•.r.•A•c•el•e•l•i•.•m•d•ır•.•Ga-la•ta•da-P•er• .. _m•be•p•au•r-A•••la•n-Haa-8-cı•k•a•t msr ~--~As AB R 1• N ~-r """ . a mür~cut. 

Bayram Yaklaşıyor! 
Galata'da Karaköy'de kain 

EKSELSIOB 
Büyük Elbise Fabrikası 

Muhterem mU9terllerlnln fevlml6de raObet ve tevec· 
clltlerlnl 1U1zarı itibara alarak kendi fabrlklll•rında 

1&0 l9çl ç•lı9tlrmak auretlle pek ucuza mal olan 

KAOIN ERKEK VE COCUKLARA MAHSUS , 

PALTOLAR 
KOSTÜMLER 

MANTOLARI 
Pek cllz'I bir klrla Ye glSrlllmemit eh•en fiatlarla aatmakta olduğundan 

BAYRAMLIKLARINI TEDARiK ETMEDEN 
laer b" ide mezkür mDeueseyi d7aret etmeleri muhterem balkıa 

menfaatleri aamına taYıiye olunur. 

Bilhaua fevkalide bir itina ile imal etm~kte olduğu 

HANIMLARA MAHSUS. MANTOLARI 
Bir kere y6rmeleri muhterem Hammefendilerden rica olunur. 

RAMAZANDA HER GECE 
San'atklr Na,it, Fahri Beyler ve arkadaflan ile 

kraliçesi Hamiyet Hanım, ŞAMRAM • HERMINE • 
IA YTEN • S4ADET • MUZAFFER Hanımlar birlikte. 

Bu akşam iki büyOk taklitli oyurı birden• Bu komedilerde Natit 
•• Fahri Beylerin kudreti aan'atklraneleri birer harikadır. 

Bu gece aeyrediniz, tafsilitı el illnlannda 

Şehzadebaşı • rJalLLET TiYATROSU 

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

Dit muayenehanul 

Y. HAYON 
Beyotlu lıtiklll eaddHl Aputlmmn 
Santa Marlya No. 431 kuvumcu 

Süri Kar1usi 

''KURTULUŞ,, 
Maarif Veklletlndea muıaddak Fenni 

biçki •• dikit deraaaul 
MUdlre•I ı Madam Papazyan 

Baftanan 4 gllnQ Oğledıta ıonra 3ııaat 
Fransız usul le fenot biçki ve dikit 
bil&mel tedris ve 3 ay zarfanda ikmali 
tahsil edılerek maarifçe musaddak 
diploma 'Yerilir. Adreı ı Feriköy, Tepe-
OstCI Tramvay caddesinde t 16 numa
ralı Papazyan apartım:ı.nı. 
r== 

tion Posta MalbN•• 

Sabit:! ı ;Ji Ekrelİİ , , 
NetriJat Midlril & lülll 1At8 

K A R T A L, kutlann kralı 

PHILIPS 630 A 
RADYOLARIN KRALIDIR. 

Çünkllı SUPERlNDUKTANS • MIKROMETRlKLE 
her istasyon saat gibi ayar edilir • 

SANIN 
• 


