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.Son Saatin r'ldn tarifesi 
l{ ıı rıı 

o ıncı ıahifede santimi -· 5 inci (1 (( 50 
~ uııcü c < 100 
J üııcü c c 150 
2 incı < c ~00 
1 ıncı (l 400 

ilan tmılı 1t·\l,,1 11111 dikkat olun -
ıııakla beraber hu h u u tıı mes'uliyet 

~ 1 f.11 I Nfİln11•7 

.Jbone şartları • ., 
TllLl!IONı VilAyetler için: ~enelill. 1700, altı 

ayiık 900, uç aybk 500 kuruftur. Yası lflerl. 
Ecnebi memleketler iı,.in: Senelik 
3000, altı &}lık 1600, Oç aylık 900 is. ııos 

kuruştur. 

id4re ifleri 
1'elgra(: /ı;tanb11/ .Saat 

is. 3872 
Gazetemizde intişar d ıı hıltün 

vazılann hakl..ı nıalıfıızJur ... 
on ilil 

5 inci yıl 
== 

.V, 1649 
AKŞAMLARI NBŞROLUNU~ Nüshası her yerde 5 karat 

Nihayet ( 7) gün sonra "Son Saat,, memleketimizde 
ıimdiye kadar görülmemiş bir şekilde yeni yazılar, 
yeni tefrikalar ve baştan başa renkli resimlerle her 
gün, ihtiyaca göre (12), (16), (24), (32) sahife olarak 
çıkacak ve · yeni şekilde intişara başladığı günden 

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

iki tebeddül ••• 
• 

· Itfai ye ve seyrüsefer 
aınirleri dün değişti 

Şehremane
ti seyrüsefer 
bafmemuru ve 
itfaiye mfidiir 
Tekili Ihsan 8. 
itfaiye mildür
IGğtlne asale
ten nakledil
lllİf ,seyrüıefer 
bqmemurlu • 
iuna da Ema
net müfettişle
rinden sabık 
mezbaha mu
hasebecisi H ı'7ısarı ve Hayrı beyle:-
ayri bey tayin olunmuş ur. 

itfaiye ve seyrüsefer işleri
Din bir kişi tarafından tedvir 
edilmesi son zamanlarda 
lıer iki idarede de tezebzübü 
lllucip olmuş, bilhassa itfaiye 
•esaitinin bir sene zarfında 
hemen kiffesinin garaj tami
rabna liizum göstermiş olması 
laazarı dikkati celbetmiftir. 

Bundan başka, aon günler
de aeyrüaefer umurunda ve 
tahailltta görülen mhamaba
lar nihayet bu tebeddnIG icap 
ettirmiıtir. 

~l~rbe karşı 
s·uıhu takviye 
için Amerikada 

yeni bir 
komite 

Aa.aerikalılar Kellog - Biri

~ nıiaakınm en iyi ne ıekil
~ t.tbik edileceğini teıbit 
1-d· bir komite teşkil etmfı-

IP. Bu komite ayandan 

~ Borahın .-iyueti altan-

İlk müzakerelerde tebellilr 

1
'den fikirlere göre beynelmi-

l :ı . ~ir merkez komitesinin 
8181 d llttlnillmektedir. 

'1 Bu. komite ufukta harp teh
i i'Ö:d ntn takdirde ...... 

l'I r.lar cia dahil olmak ft&ere 

ihsan bey itfaiye müdürü 
olmakla beraber Emanet fen 
ifleri makine ve sanayi şubesi 
müdürüne merbut bulunacak
br. 

İtfaiye vesaitinin bir maki
ne mühendisinin daimi kon
trolü albnda bulunması için 
buna lüzum görülmüfiür. 

Son tebeddüllerden anlqıl
dığm• g&re, Emanelte meaa
inin tanzimine ve birçok ıu
belerin ıslahına bqlanalmLJbr. 

M. Boralı 

bütün devletlerin murabasla

nna derhal içtimaa çağıracak
tır. Mıabr Borab bu içtimada 
verilecek karana tazyilu sarf 
maneYi de olsa muharebenin 
lnh9 almıya Wfi plecefi 
lwıatiadedir. 

11,eci kaza 
Tayyareciler

den ikisi ağır, 
biri hafif 
yaralı 

Dlıa .... bııde feci( ltir 
tayyare kazuı olmUf, bi- F e
lemenk tayyaresi Zekeriyya 
köyll ciYannda Mulatar pqa 
~!Etliği koruauna dtlf ... tilr. 
Uç motorlu bir posta tayya-
resi olan bu bOyilk ha~a se
finesi lstanbul tarikile Hiadia
tana gitmek (bere Felemenk
ten kalkmlf ve evelki gün 
saat üçte Y qil köye gel· 
miş, geceyi Yeşil köyde 
geçirerek dün sabah saat 8 
de Halebe müteveccihen ba
raket etmiftir, 

Tayyare, Adapazarına vasıl 
olduğu zaman üç motörllnden 
biri sakatlanmış, rakipleri ta-
miri için lstanbula d6nmeyi 
ve Y eşilköyde tamiri mütea
kip yola devam etmeyi muva
fık bulmutlardar. 

Tayyare İstanbula döndüğü 
zaman havayı sisli bulmuş, yo-
lunu 18fırmıı, Y eşilköyU kay
betmif ve Zekeriya köyü lize
rinde dolqmıya baflam•ştu. 
Rakipler uzun mliddet inecek 
bir yer aramışlar, nihayet 
Muhtar paşa çiftliği civannda 
orman yeşilliğini sisin tesit-ile 
mera zannederek bu ormanın 
üzerine inmİflerdir. 

Fak at bu İllİf o kadar feci 
olmuştur ki yalnız tayyare 
barçalanmakla kalmallllf, tay
yarenin ikinci pilotu ile ma
kinisti ağır surette yaralao
m1tlardır. Birinci pilot ta ya
ralı ise de cerihalan diğer 

-arkadqlarına niabetle daha 
hafiftir. ikinci pilot bir dok
tordur. 

Yarası başmdandır. Ameri
kan hastanesine kaldınlmaıbr. 

Makinistin kollan ve ka
burğa kemikleri ile amudi 
fikariai kınllD.lfbr. 

Kazadan derhal haberdar 
olan jandarma kumandanlığı 
kaza mahalline kamyon ve 
otomobiller göndennit, mec
ruhları derhal hastanelere 
nakletmiş, tayyare içinde bu
lunan (400) kiloluk poata pa
ketini de Felemenk aefaretine 
teslim etmiftir. Tayyareain 

maka&a Ye ·~ -~~· ikamui auretiyle taldl •Wfa· 
uya almmıfbr. 

Nihayet 

Gün sonra 
itibaren karilerini memnun edecek yenilikler ~ 
caktır. Bu yeıpiliklerin bir tanesi memleketiı11i3de W 
bir gazetenin yapmamı' olduğu b~r teşeobiidiir. Bs 
teşebbüs nedir? Karilerimizin nihayet (7) gün cla'e• 
sabretmelerini rica ederiz! 

323 Jiiler 
Askerliğe alın
maları nisana 

tehir edildi 
Ankara, 20 (Telefonla)-15 

teırinJ evelden itibaren as
kerliğe çağanlan 323 tevellüt
lü efradm askerlikleri nisana 
tehir olunmaktadır. Maamafi 
bunlardan pek azman ıimdi
den almmuı hafif bir ihtimal 
dahilindedir. 

Kazım Pat• gidiyor 
Boytlk Millet Mediai reiai 

Kbna Pı. Ha. bush tellri
mizdea Aakarqa luirelıet e
decektir. 
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Dahilde: 

T~nfevel 21 

Sis ... 
Bu sabah vapur 
sefer lenini gene 

işkal etti 
930 dütçesi 

Heyeti vekile if:tkl~ atını 
ikmal etli 

meyeti vekile 930 biitçesi 
tetkikatını bitirmiştir. Mas

raf bütçesi 222,058,483 liradır. 
Varidat bütçesi de 222,500,000 
liraya baliğ olmaktadır. Bu 
sene varidat ve tahsilat çok 
iyidir. Vergilere hiç bir zam 
yapı'.mıyacağı anlaşılmaktadır. 
ifilezunen İstanbulda bulunan 
IMJ!Atina elçimiz Enis bey 
Hariciye y ekaleti ile temasta 
bulunmak lizere Ankaraya 
gitmiştir. 

Bir cemile 
B. M. meclisinin 
küşadı ve Rus 

radyosu 

Gemi inşaatında İngilizler 
birinciliği muhafaza ediyor 

Paris, (A.A)- 1929 senesinin üçüncü üç ayı zarfında denize 
indirilen ticaret gemilerinin istiap hacimleri şunlardır: 

İngilterede 369 bin 446 tonilato, Felemenkte 74 bin 64 to
nilato, Almanyada 50 bin 64, Amerikada 56 hın 151, Fransada 
15 bin 505 tonilatoluk iki gemi, İtalyada 9 bin 654 tonilatoluk 
dört gemi. 

Bir meb'us 
Renin tahliyesi
ni protesto için 

cerhedildi 
Paris, 19 (A.A.) - Hüviyeti 

meçhul bir şahıs Ren arazisi
nin tahliyesine karşı protes
toda bulunmak maksadlle 
meb 'us M. Dümaini roververle 
yaralamıştır. 

Bu sabah limanı gene kesif 
bir sis kaplamış, bu yüzden 
sevabili mütecav1re seferleri 
saat 9 a kadar yapılamamııtır. 

Şirketi Hayriye ilk seferini 
saat (8,50) de Üsküdardan 
İstanbula yapmış, Seyrlıefa
inin Kadıköyden saat (6) da 
kalkan vapuru da pek müş
külat ile ve yarım saatlik bir 
teahhurle İstanbula gelebil· 
mittir. 

t üsumat idaresi memleke-
timizin 1928 senesinde-

ki ticareti hariciye vaziyetini 
gösteren istatistikleri bitir
miştir. 1928 senesinde itha~i
tımız 1927 &o..nes.ae nazaran 
12,133,591 ve ihracatımız da 
15,116,491 lira fazladır. 

ün istikrazı dahili borsa
da 100,5 a çıkmıştır. 

Ankara, 20 (Telefonla) -
Sovyet ecnebi memleketler 
hars cemiyeti, Moskova telsiz 
merkezi vasıtası ile Türk- Sov
yet dostluğu şerefine T. B. M. 
M. nin küşat tarihi olan 2 
t~nisani akşamı büyük bir 
radyo müsameresi tertip 
etmiştir. 

Neşriyat 1481 tulü mevç 
üzerine yapılacaktır. 

Program cemiyetin radyo 
istasyonu tarafından lstıınbula 
gönderilecektir. 

Programda yeni Türk şair
lerinin eserleri, Anadolu halk 
türkleri ve bestekar Cer:: '11 
Refik beyin parçaları mevcut
tur. 

İspanyada kah!ne buhranı bekleniyor 
Hondaye, 19 (A.A.) - ispanyada kısmi bir buhranı nüzzar ' 

vuku bulacağına dair bazı şayialar dolaşmakta, Maarif ve Ad
liye nazırlarının istifa edecekleri söylenmektedir. 

Diin akşamlTi sirl{atlcr 
Hırsızlar da1ndan dama kaçtılar 
polise ateş ettiler ve nihayet ... 

Cün1huriyet bayranu 
hazırlık !arı 

İzmir, 19 (A. A.) - Cüm· 
huriyet bayramında yapılacak 
merasime ait hazırlıklara baş
lanmıştır. 

Beynelmilel 
banka 

Sis saat « 9 » da sıyrılmıya 

başlamış ve ancak bundan 
sonra limanda seyrü sefer baş· 
lamıştır. Bir çok iş sahipleri 
Üsküdardan ve Haydarpaşa
dan sandallara ve motörlere 
binerek İstanbula geçmişlerdir. 

'Dişçilere gelen 
ve gelmiyen 

cevaplar 
u sene biiyük bir noksan 
gösteren fındık mahsulü

nün, bu yüzden muzayakaya 
düşen tacirlerimizin vaziyeti 
hakkında İktısat veki.i Şakir 
bey demiştir ki : 

Meb 'uslar Anka- Dün akşam üzeri, daha bava kararmadan, Fatihte Fevzi 
paşa caddesinde iki ev soyulmuştur. Asker firarisi Aksaraylı 
Kemal, Siirtli Mecit, Tatar Ömer, pire Ali, Bahriyeli Ahmet, 
Tüfekçi Is mail isminde altı kişi saat be, te Fevzi paşa 
caddesinde saatçi Hüseyin efendinin evinde kimse bulunmama-
91ndan istifade ederek eve girmişler, birçok eşya çalmışlardır. Bu 

evden sonra hırsızlar bahçe duvarından atlıyarak ittisalindeki Zehra 
ha".lımın evine girmişlerdir. Sokakta bulunan Zehra hanım evi
ne hırsızlann girdiğini haber alınca hemen polis merkezine 
koşmuş, keyfiyetten merkezi haberdar etmiştir. 

Badenbaden 19 (A. A.)
Bcyııelmilel banka teşkilat he
yeti, bankanın nizamnamesine 
derç edilecek bazı tekliflerin 
madde teklinde kaleme alın
masına M. Şahtı memur et
miştir. 

Reisicümhur H:-. ile Başve· 
kil lıımet paşa Hz. Diş tabip
lerinin kon1'releri münasebetile 
çektikleri taı.imat telgrafına 
ceval:en teşekkür telgrafı 
gönderıniılerdir. Yalnız Sıhhi
ye vekili Refik bey cevap 
vermemiştir. Vekil beyin koıı-
grede kendisine vuku bulan 
hllcumlar hasebile güçendlği 
anlalaşılmaktadır. 

" Karadeniz mıntakası fındık 
mahsulünün 7,800,000 kantar 
tahmin edildiği sıralarda da
hilde ve hariçle yapılan satış
lann mecmuu altmış altı bin 
kantar iç raddeaindedir. 

Bu satışı yapmış olan tacirle
rin fındık mahsulümüze tari 
olan afetten ıonra pek müş
kül bir mevkide kaldıklan 
doğrudur. Giresun mahkeme
sinde tesbit edildiği veçhile 
evvelden keşfeciilmlyen böyle 
bir hal karşısında tabiatile 
satıcı ile alıcının bütün müş
külitı bertaraf edeceğini ŞÜf>' 
hesiz görilyorum.» 
Hapu ve kadastro müdüri
gyeti umumiyesine merbut 
kadastro mektebi dünden iti
baren tedrisata ba.Jlamıştır. 

mün ikinci ceza mahkeme
sinde irtişa meselesine ait 

tahkikatın gizli safhalarını yaz
maktan dolayı dava edilen 
gazetecilerin muhakemesine 
devam olunmuştur. 

marp akademisinde dün ye
ni mezunlara Büyük Er

kanı Harbiye reisi Fevzi Pş. 
Hz. tarafından diplomalan tev
zi edilmiı ve bir çay ziyafeti 
verilmiştir. Fevzi Pt. Hz. bu 
münasebetle bir nutuk irat 
etmişlerdir. 

misafir İngiliz bahriyelileri 
~boksörlerile bir kısım bok
sörlerimiz arasında dün gece 
Bcyoğ!undaki Fransız tiyatro
sunda müsabakalar yapılmııtır. 

Müsabakalar şu neticelerle 
bitmiştir : 

Lorenzo-Bel ( İngiliz ); Bel 
mağlüp olmuıtur. 

Necmi - Makkelley (İngiliz) ; 
Necmi sayı hesabile mağlilp 
olmuştur. 

Küçük Kemal - Revali ( in. ) 
yenmiştir. 

Melih- Emeri ( ln.) maçında 
Emeri kaybetmiıtir. 

Selfımi-Sinçeti (in.) mağlüp 
etmişt'r. 

Saranga - f ohneli (İn.) yen-
miştir. En son y~pıl~n bah'.. 
riyeli Kema!-Morfi musabaka
sında Kemal kaybetmiştir. 
M:urajös gemisi dün Mar
IWJmara açığında tayyare ta
limleri yaptı. Uçuşlara zabit
lerimiz de ı-.tirak etmişlerdir. 

'Dünkü borsa 
İş bankasından alııımı~lır: 

İngiliz 1028,5, Frank 
1'2.04.5, Liret 9.04.5, İsviç
re 2.44.25, Dolar 47,37 55. 
Dahili r;~.7.'i, Altın 902, 
Anadolu 23.00.00, Rumeli 
6 ô5, Tramva!J 10.0, Düyun 
20A.25, 

raya gidiyorlar 
Ankara, 20 (Telefonla) -

Meclisin küşadı yaklaşması 
münasebetile meb'uslar bura
ya gelmektedirler. 

Hamdullah Suphi (lstanbul) 
Mahmut (Siirt) beyler bu sabah 
gelmişlerdir. 

Çocuk haftası 
hazırlıkları 

Bu ihbar üzer:ne komiser Tahsin efendi yanına beş polis 
alarak derhal Zehra hanımın evini sarmıştır. Hırsızlar sarıl
dıklarını anlayınca arka taraftan diğer evlerin damlarına atla
mak teşebbüsünde bulunmuşlardır. 

Ankara, 20 (Telefon) - Hi
mayei etfal cemiyeti reisi Fuat 
bey buraya geldi. Cemiyet 
yanndan itibaren çocuk haf
tası için hazırlıklara başlıya-

caktır. 

Bu sırada hırsızlardan Kemal ile bahriyeli Ahmet memurlara 
birkaç el silah atmışlarsa da isabet ettirememişlerdir. Hırsızlar
dan Kemal, Mecit, Tatar Ömer yakalanmışlar, diğerleri dam
dan dama kaçmışlardır. 

Kaçanlardan Pire Ali yarım saat sol)!'a yakalanmıştır. Hır
sızların Hüseyin efendinin evinden çaldıkları 40 parça eşya ile 
altın ve gümüş takımlar ve Zehra hanımın dikiş makinesi istir
dat olunarak sahiplerine teslim edilmiştir. 

Diğer taraftan her yere ta
lik edilmek üzere nazan dik
kati calip bir şekilde çocuk 
bakımına ait afişler hazırlan
maktadır. 

Kimsesiz çocuk-

Bir kadın kendi
ni denize atfı 

Kaba elinden 
vurdu 

lara yardım 
Ankara, 20 (T elefonl~ -

C. H. F. Sakarya nahiyesi, ken
di mıntakası dahilinde kimse
siz çocuklar için bir bakım evi 
açmıştır. Kimsesiz çocuklar 
mektebe yerleştirileceklerdir. 

Nahiye geceleri muhtelif 
dersler tertip etmektedir. 

fzmirdc bir ölümden 
çıkan hadise 

'lzmir, 18 - Burada bir 
İtalyan fermasunu öldü ve 
Italyan papasları huna dini 
merasim yapmak istemediler, 
cenazeyi defnetmediler. Bunun 
üzerine İzmirdeki münevver 
İtalyan gençleri papas!arı pro
testoya karar verdiler. 

u1ıpullu fabrıı.ası iki ayaa 
~ 475 vagon şeker istihsal 
etm 'ştir. 

Hariçte: 
lfr.'ljtinad~n gelen telgraflar 
~yeni Yunan sefirinin mem-
leketim:ze muvasalatını müte
akip Atina bükümetile miiza
kereye başlanacağını bildir
mektedirler. M. Diyamando
puloa Yunan;stana hareket et
mek için telgrafla emir al
mıştır Tebdili mevzuu bahistir. 

!Pilabilden hariciye müdürü 
WJ imzasile Hariciye vekale
tine bir telgraf gelmiıtir. Bu 
telgrafta son vaziyet bildiril
mekte, hükümetimizle mevcut 
dostluk münasebatının en iyi 
tekilde ve en sağlam esaslar 
üzerinde idame•i arzuau izhar 
olunmaktadır. 

Sütlücede tekke solr ığında 
oturan Züleyha hanım meçhul 
bir sebep yüzünden dün 
kendisini Karaağaçta denize 
atmış, baygın bir halde çıka
nlarak Haseki hastanesine ya
tırılmıştır. 

Pencereden düıtü 
Dolapderede Kaya soka

ğında madam Razonun evine 
misafir giden madam Yoto· 
pula dün pencerede asılı 
bulunan çamaşıaları toplarken 
düşmüş, başından yaralan-
mıştır. 

Mu tafa Rcıit paşa-
nın cenazesi 

Avrupada vefat eden Mus
tafa Reşit paşanın cenazesi 
bu sabah şehrimize getiril
miştir. 

Otomobil çukurft 
düştü 

Sarıyerde oturan makinist 
Yani dün gece 2265 numaralı 
otomobille evıne gldeı ~en 

ya 'ış fren yapılması yüzünden 
otomobil bir çukura dü~müş

tür. Yani ve şoför hafif suret
te yaralanmıştır. 

Bir sarhot 
Sabıkalılardan manav Ce

mal dün gece Galatada sar
hoş olduğu halde bağırık ça
ğırdığından dolayı yakalanmış

tır. 

Konyada tiddetli 
ya~murlar 

Konyada yağan yağmurlar 

bazı evlerin su içinde kalma
sını ve bir çok duvarlann da 
yıkılmasını intaç etmiştir. 

Tavuk pazarında aq>acı ha
nında oturan Nizamettin ile 
Apturahman bir alacak yü
zünden kavga etmişler, Niza
mettln bıçakla Apturrahmanı 
kaba etinden yaralamıştır. 

tutulan hırsızlar 
Trabzondan gelen Hasanın 

bir teneke balını çalan Ömer 
ile Esat, /l dapazarı bankası 
hademesinden Hasanın ceke
tini çalan Nuri, Erenköylü 
Müveddet hanımın parasını 
çalan Ahmet derdest edilmiş
lerdir. .. 
O imek istı"yen 

adam 
Vezneci!erde oturan nıalül

lerden Macit efendi Bursada 
bulunan zevcesinin bütün eş
yasının çalışmasından mütees· 
siren dün kendisini Sultanah· 
mette ilcrliyen bir tram\·ayın 
önüne r.tmı~~a tle vatı:•an ! li
yük bir maharetle tramvayı 
dur-1urmuş , Macit efendiyi 
muhııkkak bir Ölümden kur
tamııştır. 

Otomobil kazası 
Azc-kapıda Dibek soka

ğında oturan İsrail dün Tak
simde şoför Kazımın idere
sindeki otomobilin altında 
kalmış, haf;f surette yaralan
mıştır. 

7ataııdaş l 
29 Ti şrlnlevel Cümhu

rlyet yıl diin"ilm"ild"ilr 
O gün Himayeietfal roze

ti alarak aziz Cümhuriyetirı 
tı>melini l<uvvet'cndi•·. 

Komite bankanın idare mec
lisi reisinin feuni tedrisat mü
düründen daha fazla salahi
yetlcre malik olacağını teyit 
etmiş ve idare meclisi azas.:n
dan mürekkep bir işletme ko
misyonu teşkiline karar ver
miştir. 

Banka her ay bir pilanço 
neşredecektir. Gelecek içtima 
sah günü yapılacaktır. 

Alman milliyet
perverlerlnin 

talebi 
Berlin, 19 ( A. A. ) - Bq 

vekil M. Müı!er ile M. Kütü
üs nas;onalistlerin arayıumu
miyeye müracaat teklifi aley
hinde birer nutuk iraetmişler
dir. 

Rigada grev 
Rlga, 19 ( A. A. ) - Mu

hafazakAr matbuat, takas san
dıklan tesisini protesto etmek 
üzere ilan edilen grevin he
men tam bir muvaffakiyetsiz
likle neticelendiğini müttefi
kan yazmaktadır. 

Büyük müesseselerin hemen 
hepsi eyaletlerde faaliyetlerine 
devam etmişlerdir. Bu bava
lide 'grev yapan yok gibidir. 
Komünist meb 'uslardan biri 
bir cerh vak'asından dolayı 
tevkif edilmiştir. 

Zab;ta bir nümayifçi grupu
nu dağıtmıştır. 

İzm'rde Altay galip 
lzmir, 19 ( A.A. ) - Cum

huriyet halk fırkasının koydu
ğu kupa için yapılan müsaba
kada Altay takımı Altın ay 
takmıına iki sayı ile galıp 
gc' iştir. 

azeicc lı e 
Çalışmak isff .. 

yenlere .. 
Son saat iki hafta son· 

r .1dan itibaren her gün 12, 
16, 24 ve 32 sahife olarak 
ir.tişara başlıyacağı ıçın 

kadı·osu•ıu tcvsie lüzum gör
müştür. Şimdiki halde bir 
musahhih ile bir Almanca 

Yanar dağ 
Fort de Frans, 19 (A.A) -

Monpele dağmda üçüncü bir 
indifa olmuş, on dakika de
vam etmiştir. İnifa esnasında 
gürültüler ifidilmiş ve beyaz 
dumanlar çıktığı görfilmüştlir. 

Vali, Profesör, Senpiyyt>, 
ve Mornrul mevkilerinin tal:.
liyesini emretmı,tır. 

GÜNDE 10 PARA 
Anadolıınıın Jıer köşesinde 
birer çocuk sarayının yıık
selnıesı için HlıUA YE/ fiT-

F ALIN hepimizden 
bekledi~{ yardım. 

İrlanda da bir 
suikast 

lrlanda da milliyetperverler 
ile muarı:ı:lan arasmda müca
dele devam etınektedir. Bu 
mücadelelerden bir safha ol
mak üzere geçen gün ailihh 
bir çak adam milliyetperver
lere içtlmaglh olmak üzere 
yapılmış olan bir binayı yak
mışlardır. 

Bu defa yakılmış olan bina 
altı ay eve! başka bir sul 
kasta kurban olarak tahrip 
edilmiş olan bir binanın ye
rine yaptırılmıştı. 

Düblünde deveran eden bir 
rivayete göre milliyetperver
ler şimdi yeni bir bina yap
tırdıkları takdirde muarızları 
onu da yakııcaklardır. 

Zabıta şiddetle takibatta 
bulunmaktadır, şimdiye kadar 
şüpheli bir çok kişileri tutınuf 
ise de kat'i bir delil elde 
edememiştir. 

Tutulan adamlann hepsi de 
hadise esnasında başka bir 
mahalde bulunduklarını isbata 
muvaffak olmuşlardır. 

l Bugünkü hava 
ve bir de İngili:ı:ce müterci
me ihtiyaç vardır. İngilizce . , 
ile Atmacayı aynı zamanda 
bilenler tercih edilecek- 1 
!erdir. Arzu edenler her gün 1 

öğleden sonra saat (5) te 
müdüriyetimize müracaat 
edebilirler. 

Kııııdilli rasalcınesiııdeıı 

ıılıııımşlır : 

Dıiıı azami hararet <d91ı 
derece, bıı sa balı « 1 i>ı dere· 
ccdir. Bıı gece rüzgar 
mütehavvil hava açıktır. 

uıu1111wıınıııuıııınıımımııu1ıııı~nı;ııı· lllllilllllllll••• 
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Tenor ister mi siniz? 

Sultanahmette Üçler mahallesinde 

oturan bir kariimiz, her akşam o 

mahalleden Pariı operasına llyık bir 
tenorun geçmekte olduğunu haber 

veriyor, yalnız bu tenor şarkı söyle
miyerek, var mı bana yan bakan 

diye bağırmakta, filhakika bu sar

hoşa yan bakacak bir polis çıkma
maktadır. 

Mükafat .. 
Ada eşekçi/eri-
ne gUn doğdu, Çadırının önünde .. 

Bir köyde 
Halla ikiye ayrı
lıp kavga etti, 

neticede •.• 

Musiki 
a,uresl .. 

* Tütün inbisannda hala bizden 
olmıvanıar war mı? 

Cibnli tü~iln fabrikasında elyc·nn 

bazı gayri rnOslim memurlar var ı.; 

daima mesai arkadaşı olan Türk 

memurlara miişküllt çıknm1nktıın 

ze' k duyuyorlar. Bu adamlar ya 
anbar memuru ,.e yahut ta ayak hiz

metini gorccek kabiliyette kimseler

dir. Bu ne anlaşılmıyan esrardır ki 

büıün dünyanın kabul ettiği muaz

zam bir inkilibı \'Ücude getiren bu 

mıllet aradan seneler geçtiği halde 

bir tütün idaresini idare edecek 

kndar turk memur yetiştinnesin? Ben 

buna inıınmı) orum. Bir çok genç 

memurlnnı$ ali tahsillerini gördük

ten sonra işsiz güçsüz elleri ceple

rinde kalıyorlar urtık vaziyete bir 

nihayet vennek zamanı gelmiştir. 

Makamı aidiııin ehemmiyetle nazarı 

dikkatini celb<'tmeniz.İ rica ederim. 
Ali Rifat 

"" iskelelerde telef on yok 
Şirketihayrİ} enin her iskelesinde 

telefon 'ardır. Fakat her nedense 

~irkct Harem ,.c Salacak iskelelerine 

telefon koydurmamakta ısrar cdiror. 

Hu telefonsm•Juk ekseriyetle halkı 

sinirlcndinncktedir. 5is1i, fırtıııalı 

hıl\ tılarda şirketin isl..elcye vapur 

gönderip göndcmıiyeccğini anlamak 

imkansızdır. Holk saatlerce bekler ve 

işinden kalır. İskeleye bir • telefon 

koydurmak bu kadar müşkül ve im
kansız mıdır. 

Oskudar: K:izun 

* KöprO altında dayak 
Ben .ı\.öprü üzerinde kestane sata

t'llk ekınck parallW kazaıuyornm. 

Dün cuma idi ,.c ben ke!ltane sat

mıyor, g"zmeğe gitmek ıizere Köprü 

üstünden gcçiyor(·m. .Mutat nçhile 

Belediye memurları satıcıları kuvalı

yorlardı. Bu arada 1668, 1247, 2429, 
2455 numaralı efendiler beni de 
tuttular 'e: 

- Sen erketecilik yapıyorsun diye 

köpru altına götürüp döğdüler. 
Elbiıem yırtıldı. vücudüm çürüdü, 

Şimdi İş yapamıyncak, ekmek paramı 
kaznnanııyacak vaziyetteyim. Naznn 
dikkati eelbetınenizi rica ederim. 
Kasımpaşa Bcdrcttin mahallesi No. 63 

Da,•it Mesiırı 

• 
fluhabere 

Karilcrimizdcn Kadıköy lhrahim 
Halil inızasiyle mc:Ltııp gönderen 
Uta: 

- Sarih adres yazmadığınız için 
mektubunuz de.rcedilmemişrir. Sarih 
adretıinizi gönderirseniz salı:ladıgınıız 
mektubunuzu dcrc.-deris. 

• 
Karilerilizdeı bir rica 

Karı 8Qtunu için göndenlecek 
a.ektuplann Jo satırı geçmemesjııi, 

satır aralarının açık Lıralnlmasını, 

harflerin okunaklı yazılmasını ve 
nıüıııkOn olduğu kadar türkçe keli
nıeler lcutlanılnıaıııııı rica eJrri1. 

mukaf at aldılar/ 
Himayei Hayvanat cemiyeti Sizi astırtır I köy halkını 

erkinından bir kaç saat ge- .. ,. ,, •• k •• U: _:: J 
çeıa. gün Bny~k Ada ve Hey- YUZUDUZC fu Urıuı-um. 
beli Adaya gıderek, bu ada-
larda insan taşıyan eşeklere -47- Muharriri: M. TurlılJn 
nasıl bakıldığını tetkik ve Mankiibeski, büyük bir yunu karar)aşbrmıı olmakla 
hayvanları muayene etmişler- hayret taklidi yaparak hay- beraber, haysiyetine toz kon-
dir. kırdı: durmamayı da iltizam etti : 

Cemiyet azası bütlin Ada - Hasmınızı mı gördünüz? - Bana emr eder gibi söz 
eıeklerini muayene ettikten - Evet. söyliyorsunuz . Düıününüz ki 
sonra bu hayvanların daha iyi - Benim adamlarım ara- emr etmek hakkı burada an-
bakılmasını temin için hayvan sında mı gördünüz. Mümkün cak benimdir. Siz, yalnız rica 
sahiplerine ikramiye ~evzi et- değil. Çar Yuvan sizi oğluna edebilirsiniz. 
mfşlerdir. benzettiği gibi siz de, süvari- Kuşak bey, kollarını göğsü-

Bu heyet arasından bir lerimden birini düşmanınıza ne kavuşturdu ve bila tered-
zat bir muharririmize şun- benzetmiş olacaksınız. Malum düt cevap verdi : 
lan söylemiştir : a, muaırran dilşünülen şey, - Çar Yuvanın sizi « dos-

« - Biz, geçen senedenberi ekseriya görülür gibi olur. tum ,. diye andığını kulağımla 
hayvanlarına iyi bakmıyan in- - Hayır elçi bey, gördüm işitmemiş, Mamuk beyi de ya-
sanlan yola getirmek için bir ve tanıdım. Bizim hain Ma- nınızda görmemiş olsaydım, 
Çare bulduk. Bu çare şimdilik muk, sizin yanımzdadır. sözlerimi belki tartarak söy-

lerdim. Fakat sizin efendinize yalnız en cefakar hayvan olan Mankübeıki bey, seri bir 
k ihanet ettiğinizi seziyorum . eşeklere iyı' bakanlara mü i- ameliyei zihniye geçirdi ve 

Hainlere hftrmet ise her hangi 
fat vermektir. hilkatine yakışan karan verdi: bir Türkün elinden gelmez. 

Bu maksatla geçen gün - Olabilir - didi - Kırım- eğri oturalım, doğru konuşahm 
bir kaç arkadaş Heybeliye ve da bir kaç atlı kiralamıştım. Elçi beyi Kazanda Türk aleyh-
Büyükadaya gittik. Eğer, Mamuk dediğiııiz adam, darliği yapan Mamugun yanı-

Bütün hayvanları mu aye- onlardan biri ise inat etmem. ruzda iti ne? 
ne ettik ve neticede sekiz Llkin hasmt nir., sizin gibi bir Mankilbeski, itidalini boz-
hayvan sahibine otuzar lira uılzade iıe nasıl olur da üc- madı: 
ikramiye verdik ve hayvanla- retli süvari sıfatile benim biz- - Efendi-dedi- sizi ffmdi 
rına iyi bakmıyanlara da nasi- metime girer? çadırımın önfine asdınr, şu 
hat ettik. - Ben orasını bilmem, bil- köy halkını da yüzünüze tü-

Bu ikramiye yüziinden ge- mek te istemem. Ancak, Ma- ldirdürüm, Bunu yapmayışım 
lecek sene bütün Ada eşekle- muk edepaizinin bu dakikada size ae1dığımdan değil, Mos-
rini çok iyi bulacağımızı ümit köyde ve sizin adamlarınız kqva metropolitinin intikamı
ediyoruz. » ara&1nda bulunduğunu bilmek nı almak hakkım kendimde 

Yeni Alman 
kruvazörü 

Vilbelmshafen, 18 - Leip
zig kruvazörünün denize 
indirilmesine tevessül edilmif
tir, Harbiye nazırı bir nutuk 
irat ederek Alman harp bah
riyesini hararetle methüsena 
etmiıtir. 

bana klfidir. ister ücretli görmediğimdendir. Ayni za-
ıüvari olsun, ister dostunuz manda, Moskof çannın sara-
bulumun. Ne onu dfifünürüm, )'lndan kaçan bir Türkün, bir 
ne de bu habisin Kazandan Ttlrk elçisi elile ceza görme-
nasd ve niçin ayrdarak:-ı yanı- sini tuhaf buluyorum. Şu ka-
nıza nerede katddiğim1 anla- darki itidalimi sui istimal et-
mak isterim. Dilediğim şey, meymız, dileğinizi ricaka-
onu bana vermenizdir. rane söyleyiniz. 

Mankübeski , oynıyaca~ı o- [Bitmedi] 

Bahkeairden bildiriliyor: 
Geçen Çarşamba geceal 

KamcıJlı kayünde feci bir ha
diıe olmuş, Mustafa oğlu 
Mustafa nammda bir tabu bir 
arbede eınasmda kasığından 
ağır surette cerhedilmiftir. 

Kamcıllı muhtarı Mustafa 
ile mecruh Mustafa arasında 
münaferet mevcut imiş. Her 
iki Mustafanın da taraftarlan 
varmış. Çarşamba gecesi ala
turka saat üçte her iki tarafa 
mensup olan köylüler birbirine 
girmişler ve kanlı bir kavga-
ya yol açmışlardır. 

Bu sırada Mustafa oğlu 
Mustafa köy odaı;ından dışarı 
çıkmış ve kavgayı durdurmak 
istemiş, fakat atılan tabanca
lardan çıkan bir kurşun ile 
yere yıkılmışbr. 

Kurşun kasığı üstüne isabet 
ehnittir. Yarası ağırdır. Vak
ayı ihdas edenlerden Ahmet 
oğlu Mustafa, korucu Ali ve 
arkadaşları jandarma tarafın
dan tevkif olunmuştur. Mec
ruh memleket hastanesine ya
tınlmıştır. 

Hapisanede 
bir cinayet 

Tirenin Aykoyunlu ovasın
dan Adem ağa ile damadının 
katili olup 24 seneye mahkfım 
olarak hapishanede yatmakta 
olan Tireli kör Osmanı gene 
mahpuslar arasından bulunan 
maktul Adem ağanın oğlu 
Aalanla adata olan diğer As
lan bıçakla yaralamaşlardll'. 

Ocakta çay 
lstanbul Türk ocağında bu

gün saat 16,S ta, Maarif ve 
Adliye vekilleri ıerefine bir 

O da ne biçim ,eymif 611Z.1 
Dem1f1ln. l.Urltll11.s agnl Ofll

re ziya/elin• bir akfam da 
siz teşrif tdip tadına balan. 
Geçen per,embe akşam bu 
aşureyi doyasıya dinledim. 
sirkecideki karıılıklı gramofon 
ma~azaları o akşam. hep 
birden makinelerini kurmuş
lar. Fakat hepsi de ayn ayrı 
lıaualar tutturmuşlardı. Amali 
bir görüp dinlese idiniz, bun· 
/arın içinde neler yoklu .ne
leri Zurı~a ile çifte lellı mi 
istersiniz. ince sazla mevltvf 
peşrevi mi, yarı alaturka ya
rı ala/ ranga marş mı. Arap
ça maval mı, davul zurna 
ile lôz havası ıuı, Arnavul a 
Ali paşa mı. İngilizce kani? 
mu, Rusların köylıi IJ!llsı mr. 
tekke kasidesi mi. lspangol 
serenadı mı, hulasa ne isler-: 
seniz. yahut ne ist~z 
hepsi vardı. Hepsi de '?'1~n 
çalıp okudukları için birbiri.-:" 
ne kar1.ŞLyor. insannefisJ_ 6ir 
musiki aıurtsi lezuli verıgor
du. 

Fakat bu aşure ziya/etine 
ara sıra yalnız Sirkecide nıi 
maruz kalıyoruz? lstanbuhı~ 
şimdi her tarafı öyle dtlil 
mi? Şelızadebaşı sinemaların
daki orkestra yavruları Bo
rodini hecelerken yanı b1.1şuı
daki kahuede kanım Hicaı• 
dan, klarnet uşşak/an taksim 
etmiyor ve arka taraftakı 
pembe cumbalı evden Mısırlı 
bir lıanende: (< Medet ya ha
bibi, aynek enılihal » Diye 
bağırmıyor mu? Evlertn~e 
gramofonu olanlar ?nr~ .bi_l
mem kimin yanık ımınısı ile 
uyuttukları komşunun çocu
ğunu beş dakika sonra elll 
kişilik bir Alman bandOSlı
mm vclue[esi ile uyandırıyor• 
lor. 

Zorlu bir abla 
lzmir gazeteleri yazıyor: 

., 1 Şadiye H. çay ziyafeti verilecektir. 
Dalıa garibi karşılıklı Ud 

euclen biri inadına fit boyu-

Htikiimet avlısında bir ha
dise olmuştur. 

Dolaplıkuyudan Osman oğ
lu Hüseyin, Cafer kızı Edibe 
H. ile sevişmiş ve izdivaç 
vadile bikıini izale etmiştir. 
Keyfiyet nihayet Adliyeye 
aksetmiştir. Edibe 16 yaşın
dadır. Her ikisi de izdivaç 
edeceklerini .söylemiflerdir. 
Fakat kızm ablaa:, buna mu
anzdır. Kendilerini takip ede
rek Adliyeye gelmiş, gerek 
Adliye binasında, gerek hl
kiimet aylısından geçerken 
kw yakahyarak Hüseyine 
karşı: 

- Olamaz, çatlasan da, 
patlasan da vermem!.. 

Diye bağırmış ve kızı alup 
glStOrmOştür. 

Etibba oduına bina 
Etibba odası heyeti idaresi 

bfr iki güne kadar içtima 
ederek bir bina tedariki için 
müzakerede bulunacaktır. 

Posla ve telgraf Sabık hanedant1 
mıııııııııııı1111ııuııınıımıll ıııuııımııumnı11m1BD1uıı"W'IBl9~ na: 
1 SARI ZAMBAK filminin ~ « /( albimde o eller ne tJe,. 
= de~aki! mümessilesi i rin yareler açlı » gibi ttM!a 

merkezleri 
kuşat edilecek 

Haber aldığımıza göre, pos
ta ve telgraf müdüriyeti umu
miyeai telgraf ve postUJ ol
mıyan köy ve nahiyelerde 
köy postalan tqkilatı vücuda 
getirmiye karar vermiftir. 

Posta ve telgraf müdüriyeti 
umumiyesi, bilumum başmü
dürllikl~re bir tamim göndere: 
rek, telgraf ve postanesı 
olmayan nahiye ve köylerin 
isimleri ile merkeze olaıı me
safdeı inin ve yollarının ne 
halde bulunduğunun bildiril
mesini istemiştir. 

Bu emir üzerine başmüdii
riyetler mıntakalan dahilinde
ki köy ve nahiyeler hakkında 
tetkikata başlamışlardır. 

Bu tetkikatın neticesi 
anlaşıldıktan sonra icap eden 
köy ve nahiyelerde posta ve 
telgrafane tesis edilecek, 
yollan müsait ve merkeze ya
kın olan .köy ve nahiyelerin 
mektı p ve telgraflan da mo
tosikletle sevkedilecektir. 

mensup 
bir kadın gelmiş 

Sabık hanedandan Ahmet 
Tevfik Ef .nin kadınlarından 
Şadiye hanımm, olbaptaki ka
nun hilafına şehrimize geldiği ~ 

alakadarana bildirilmiş ve da- 1 
biliye vekileti de bu hususta 
tetkikat icrasını emretmiştir. 

Bu kabil kadınlar memle- m 
ketmize ancak talak muame- 1 
lesinin icasından sonra avdet 
edebilecekleri cihetle, böyle 
bir muamelenin yapıhp yapıl
madığı Paris konsolosanesin
den sonılmuş, Ahmet Tevfik 
efenedi ile Şadiye hanımın 
mahkemeye düştükleri, fakat 
talak olmadığı cevabı gelmiş-
tir. Bu vaziyet üzerine Dahi
liye vekaletinin, Şadiye ha
nımın hudut haricine çıkanl-

BILLI DOVun e edebiyatı cedide havalan ıle 
muzaffer olduğu en son l=I!- .(/iflir bo=.anlık elmiye llğraş• 

şaheseri tıkça öteki evdekiler de onla-

iHTİRAS 
fılmi önümüzdeki Çarşamba 

akşamından itibaren 

ra nisbel boyuna « Orlou »
fildn gibi insanı yattığı yer-

i de bile zıpla/an şen hauala~ı 
~ kuruyorlar. Sonra ::avallı bır 
1 kısmı oeslegcirlar da galiba 
~ bu lıercumerç iri11de çalka-
i nwıl<ırm Jıep.r.;ini birden mçm• 

mm etmek için ne alaturka-
ya, ne alafrangaya, ne Ar
navut, ne Arap havasına ~· 
:emiyell bir takım ~cayıp 
acayip besteler yapıp pıyasa-

ya salweriyorlar. İşle bu lı~k~ 
le lam manası ile « mull 
aşuresi » derler. hem de ne 
aşure ki yeme de ... ya~ 
yat! Bu aıure bol111gu 't"''"' 

ması için emir vermesi muh
temeldir. ı:::. sinema,çı:da I 

irae edilecektir. 
~ 

Nazım Hikmetin « ()rktslrtn
sım kim okur, kim çalar. 
kim dinler? 

JC6roll• 

Görülmemiş bir mavaffakiyetle devam etmekte olan 
"" 

Beyoğlu dördüncü sulh hu
kuk mahkemesinden : Dolap
derede Yenişehir caddesinde 
173 numaralı dükkanda aaat
cilik etmekte iken 6 şubat 

1 ' 

1 
İki günden beri güzel temaşaya ausamıt bir~ t~ 
mOne uğrayan sinema salonu RUT VAYHERm t ANKARA POST ASI 

Ayasofyada Şehzadebötşında 

ALEMDAR HİLAL 
sinemalannda ancak üç gün daha gösterileceğinden henüz 

görmemiş olanlann istical etmeleri tavsiye olunur. 

Hız ve erkek biltimum mektep nıü
dürleri ve muallim beylerle talebe 

efendilerine 
Bir cemile olmak üzere her iki sinemanın yarınki ma

tinelerinde yalnız 20 kuruş ücretle kabul edileceği 
tebşir olunur. 

--
Oyun • Alemd~da: gündüz saat 2 '\ı e 4,5 ta, gece 9,15 de 

saatleri• HilAlda : • 2,5 ve 5 « 9,30 da 

A SRJ Sinemada 

J(JJ I V J İ l.ıl/J..'Jf.rp 

GÜNAH YOLU 
fi'minde 

~~'lb'llM1llJ'1•21•lf""'R1J .. ll"'UJtlMlf'W~U&IMI~ ., ~ i Bu hafta -

it lll1
;

1

/;}.;'J\ .ıJİnt•ına.sında ( 
1 ~ ir~e edilmekte olan j' 
~ MARI ASTOR ve JILBERT '° 
e = ; RONALD m temsili i 

1 f.ı1 \JJULDS GCTLU 
1 fi!mile Amoldi Zi;Jruı or-
- kestrası ve cazbandı umu

mun takdir ve alkıJlannı 
ihraz etmektedır. 

1929 tarihinde vefat eden 
Avram veledi Dimistokli efen-
dinin terekesine mahkemece 
vazıyet edidiğinden tarihi ilan-
dan itibaren esbabı matlubun 
bir ay ve veresenin üç ay 
zarfında Beyoğlu dördünci! 
sulh hukuk mahkemesine n'ü-

1 1 

ı· i 
1 1 

l.; 
1 ! 

1 

SÖZDE BAKİRELER .•• 
j 1 

1 . 

1 1 
1 ' 

filimini irae etmekte olduğu 

ET (J A L Sinemasıdır 
-~~---~~;:;;:=====~==~~~====-~-

., --- --·------------ .. - ---- - -- -- -

ncatlan lüzumu ilan oıu:r • ~ Tll ÜS a b a ){ a S 1ll3 

~:RJ siııemad:ı ~ vr~~·~ ı t 1 be,re 
Buğünkü gıt ec,e { 3 e 

Pazar günü Maarif emmıetinden: 
saat 16/30 matinesinde 

Yeni varyete 
prOJ!ramı 

• 
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m.uzu tahlil etınek artık bir hesap 4lıneliy u • 
i 

insanlar vadır ki beyaz saç
lı olduklan halde bir çocuk 
gibi düşünur, hayata bir ço
cuk gözll ile bakar. Bir çocuk 
gibi hareketler yaparlar. Geue 
insanlar vardır ki bir çocuk 
denecek kadar genç oldukları 
halde kemale gelmit bir insan 
hissini verirler. Onlan dinler
ken yaşını başını almış bir 
adamla konuşuyoruz zannına 

kapılınz. 
lnsanlann •addi olduğu 

kadar bu da ruhi ve manevi 
mevcudiyetleri vardu. Maddi 
mevcudiyetin eskiliğini doğum 
tarihine bakarak teapit ede
biliriz. 30 ya9ındayız, deriz. 
Fakat manevi ve ruhi mev
cudiyete gelince onun eski
liğini ayrı ıekilde öğrene
meyiz. 

Eğer onuda ,böylece tespit 
edebllıe idik aaçlı sakallı in
sanlara «Hail çocuk gibisin, 
çocuk ruhlusun!.. dememiz 
lazımdı. Ayni veçhile genç 
bir adamın ağzından "Kendi
mi 80 yaşında hiıısediyoruml., 
ıözlerini ifitmememiz icap e
derdi. 

insanların manevi mevcudi-
yetlerinin yaşını nasıl .tesbit 
edebiliriz. Maruf bir lngiliz 
doktoru buna çare bulduğunu 
ilin ediyor. Kendisine inan
mak linm gelirse artık bu 
muglik mesele ortadan kalk
llllf, baait bir hesap ameliyesi 
halini almı.ştu. 

lııgi!iz doktorunun bulduğu 
çare nedir? Bunu kısaca bula
ıa edelim. 

Doktor 32 sual tesbit e~ 
miftir. Bu suallere ya (Evet) 
yahut ta (Hayır!) diye cevap 
verilecektir. · 

Her sualin bir numaralı ve 
., Evet » yahut « hayır ,. ceva
bını aldığına göre adetle tes
bit edilen bir kıymeti vardır. 
işte bu kıymet ruhu, manevi 
mevcudiyetin yaşını göster
mekte, bir insanın kemale erip 
ermediği sualine cevap ver
mektedir. 

Doktor 20 adedini kemale 
ermek mebdei olarak kabul 
etmiştir. Bunun aşağısında ve 
yukarısında bulunan rakkamlar 
kemal derecesinin fazlalığını 
ve ya eksikliğini bildirmektedir. 

Karilerimize bir misalle me
ıeleyi izah edelim : 

Bu yazının aşağıaında sual
' 

a k kadar olaylaştırılınıştır 

Bedenin yaşı ile ruhun yaşı neden 
birçok insanlarda musavi olmaz 

Maruf bir İneiliz doktoı-unun 
buldueu basit çare 

Y(ılııız :J2 stt(ı/e cev<ıp verereksiniz 

Keı1tliııiziı1 kemale gelmiş bir 
İıısa11 oltıp olınadığınızı 

ııasıl aı1larsınız 
!er gllrliyorsunuz. Bun
lar 22 tanedir. Bir 
taneafni seçin. Mese
li 7 numaralı sualı .. 
"Nazan dikkati cel
betmek için giyinişi
me, vaziyetime itina 
eder miyim?,. Bu su
ale ya "Evet., yahut 
"Hayır,. cevabını ve-
ecekainiz. Cevabınızı 

tesbit ediniz. F arze
delim ki "Evet.,dedi

niz. Sual numaruını hatırınız
da tutarak sahifenin alt ta
rahndaki cetvele müracaat 
edeceksiniz. 

7 numarayı bulunuz. Bunun 
hizasındaki sutunda .,Evet» 
kelimesini arayınız. Bu keli
menin mukabilinde 5 raka~ı 
yazılıdır. İşte bu 5 sizin ruhi 
varlığınızın yatıdır. 20 kemale 
gelmit bir insanın numarası 

olduğuna göre siz o niııbette 
çocuk ruhlu bir insansınız de
mektir. 

Mahaza yalnız bir sualle ik
tifa etmek doğru değildir. 
Bazı insanların bazı hususat
ta mani dediğimiz gayri 
tabii temayülleri bulunabilir. 

Binaenaleyh kabilse bütün 
suallere cevap vermek ve bu 

• 

suretle elde edilecek rakkam
lan toplayarak sual adedine 
taksim etmek lazımdır. Hari-

ci kısmet 20 rakkamından a
taği ise çocuk ruhlu bir insan 
olduğunuzu. Aksi taktirde ke-

male ermİf lıulunduğumuzu 
anlanmıı. 

İngiliz doktorunun ıualleri 
şunlardu. 

(Evet) mi,, 
(Hayır) mı? 

1 - Aynada kendini gör
mekle hoşlanır mıyım? 

2 - Hayabmın fena geç• 
tiğini mi zannediyorsun? 

3 - Aile işlerini kavgasız, 
gilrUltUsüz mü idara ederim? 

4 - Kendini bazı insanlar
dan daha mümtaz mevkide mi 

. görüyorsun? 
~ - Muvaffak 

işlerden dolayı 
azarlarmıyım? 

olamadığım 

başkalannı 

6 - Kızdığım zamanlar bu 
hissimi tadile çalışır mıyım? 

7 - Nazan dikkati celp 
için giyinişime, vaziyetime iti
na eder miyim? 

8 - Kendi hatalanmın ne
ticelerine nza gösterir miyim/ 

9 - Faşkalannın düşünce

lerini anlıyabilmek kabiliyetin
de miyim? 

10 - Hareketlerimde hata 
ettiğimi anladığım zaman ak-

insanların hakiki yaşlarını 
• 

Suı l 
numarası 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

l.t 

13 

14 

15 

16 

gösteren cetvel 
Kemale ermiş 

insanlar 

yaş 

Hayır - 20 

Hayır - 30 

Evet - 30 

Hayır - 25 

Hayır - 25 

Evet . - 30 

Hayır - 20 

Evet 25 

Evet -- 35 

Evet - 25 

Evet 30 

Hayır 20 

Hayır 

Evet 25 

i lay r 30 

Evet 25 

Çocuk ruhlu 
insanlar 

yaş 

Evet -· 3 

Evet 10 

Hayır 8 

Evet 6 

Evet 7 

Hayır -= 4 

Evet . , 5 

Hayır - 5 

Hayır 10 

Hayır 9 

Hayır 13 

Evet 12 

Evet 12 

1 la yır 6 

Evet 11 

Hayır 10 

Sual 
numarası 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Kemale ermiş 
insanlar 

yaş 

Evet - 30 

Evet - 20 

Evet - 40 

Hayır - 40 

Hayır - 25 

Evet - 20 

23 ( erkekler ) Hayır - 20 

24 Evet - 30 

25 ( kadınlar ) Hayır - 20 

26 Evet · = 30 

27 Hayu - 20 

28 Hayır - 25 

29 Evet 30 

30 Hayır - 20 

31 Hayır - 25 

32 Evet - 30 

Çoclık ruhlu 
insanlar 

yaı 

Hayır= 14 

Hayır= 8 

Hayır= 7 

Evet = 15 

Evet - 12 

Hayır= 6 

Evet ;;."':: 10 

Hayır ~= 15 

Evet · - 12 

Hayır 12 

Evet = 6 

Evet - 6 

Hayır 10 

Evet - 7 

Evet 6 

Hayır -

• 

ıuni icabul ve icra eder miyim~ 
11- ltidaliml kaybet.eden 

bir meseleyi isbat edebilir 
miyim? 

12 - Çabuk mu kı:ı:arım? 
nız? " 

13 - Hakkımda yapılan 
tenkitleri dinler miyim? 

14 - Nagehzuhur vekayi
de kendime hakim miyim? 

15 - Ailem efradına ta• 
hakküm etmiye çalışu mıyim? 

16 - Bir iş yaparken ya• 
hancılar hakkımda ne düşU
nebileceklerine ehemmiyet ve
rir miyim? 

17 - Kanının (kocamın) 
arkadqları olması hakkını 
tanır mıyım? 

18 - Müıterek bir İfte 
kendi hisseme düşeni yapmaya 
hazırmıyım? 

19 - Eglendirilmeden kendi 
kendime eğlenebilirmiyim? 

20 - Kanın (kocam) biri
sine fazla iltifat ederse kıs
kanırmıyım? 

21 - Vapabileceiimden 
fazla gösterişlere mütemayil 
miyim? 

22 - Başkalarının hislerine 
kartı müşfik miyim? 

23 - Kanm para isteyince 
kızarmıyım? 

24 - Kazana bildiğimi• 
yaşamağa razı mıyım? 

25 - Kocam şahsım için 
para sarfederse müteessir olur 
muyum? 

26 - Asri bir hayat aür
mekle sürmemek arasında fark 
görüyor muyum? 

27 - Bazı şeyler beni mem• 
nun etmezse uzun müddet mü· 
teessir olur muyum? 

28 - Ba~kalarına karp 
olan faikıyetimi hi .. ettirmek 
iater miyim? 

29 - Ufak sıkıntılara aldı· 
nş eder miyim? 

30 - Sıkıldığım zaman iU· 
dalimi kaybeder, ortalığın al· 
tını üıtüne getirir miyim? 

31 - Muhtemel fellketler• 
karşı çare bulmıya çalışu ını· 
yım? 

32 - Hayabmı seniz seda• 
sız geçirmiye razı mıyım? 

Süne höfcrcainc kar' 
Ankara, 19 (Telefon) ..

Süne hateresiniıı, yaptığı ııı• 
rarlann önünün alınma1ı içio 
Kıbns buğdayı mubayaa1ıP8 

karar verilmiıtir. 
Erken yetiştiği için haıete• 

nin tesirinden masun kal•11 

bu buğday tuhumluk olaralı 
cenup viliyetlerine daj'ı~ 
caktu. 

Gaı;inin büıttl 
Ankara, 19 (Telefon) - it 

bankaamın mwımelAt saloPuı;: 
Gui lıuratlerinln bir bBI 
konulmak üzered"r 
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Moda hükümdarları 

Lanven ve 
Pat::-

En fazln hanQi 
renkleri 

kull&nıyor 
Modelleri arasındaki 
farklar ve de~iıik

lilder nelerdir? 
Karar verilir veril

n1ez derhal tatbikına 
girişildi ve tasarlanan 
büyük değişildik yapıl
dı. Siz sayfiyelerinizde 
her şeyden bihaberken 
model ressamları fır
çaJarına sarıldılar, 
makaslar işledi, yük
sükler takıldı, iğneler 
çalıştı ve yeni moda 
roplar, pijamalar, tü
valetler meydana çık
tı. Etekler uzadı.. Üza
dı .. Uzadı. 

Bu kararı verenler 
kimin ve neyin tesiri 
altında kaldılar? l{ısa 

etekleri kaldırnıayı 
kararlaştıran (Boda
peşte) rahiplerinin söz
leri nıi, Saragos p1 

anlar kimlerdir? -

in~iHz modasına fÖre bodvar botlıklc!ı 
---- ----------------------ı--------------------------=---------·-----__,::._ ______ ~-----
kaposunun en1ir ve ih- ki etekleri uzatan he- uzun kol yenleri .. (Jak gaketler de bunlara 
tarları nu? (Besburg) ınen nıünhasıran bu Lanven) erkek kra- dain1a rastlamak müm-
manastırının hala 500 iki bü:yük terzidir. vatlarını çok kullanı- kündür. 
sene evelki gibi giyi- (Lanven) in koleksi- yor. Bilhassa etekleri Onun modelleri a
nen rahibeleri nıi bu yonlarını tetkik edelinı: katJı, geniş, ayni ku- rasında krep satenden, 
beklenn1ez inkılabı ı..... ı 

~n laşta uzun etek, maştan etekliği olan yahut kulise ile süslü 
yaptılar? kadifeden kısa hırka-

Etekleri uzatanlar, 
bu en1ri verenler ve ·lar çok göze çarpn1ak-

ta<lır. sözlerini bütün dünya 
kadınlarına geçirten- Bunların kalçalan 
)er kimlerdir? hizasına ayni iş işlen-

İki kelin1elik bir ce- n1iş roplarla beraber 
vap: Moda hükün1dar- bulundurulduğu ayrı-

ları. ca nazarı dikkati celp-
Bu hükün1darlar etnıektedir. 

Pariste otururlar, a- l{enkler umumiyet-
detleri 10 u geçn1ez. le siyahtır. Yeşil ve 
Hepsi de büyük n1oda san ile süslenmiştir. 
mağazalarına, on bin- ( Jak l .. an Ven ) yeşil 
Jerce işçiye , değ~rJi 
sanat'kArlara malik- rengi çok beğeniyor. 
tirler. Bütün spor kostüm-

Jak Lanven ve Pata lerinde, kısa caket ve 
bunların en büyükle
rindendir ve denebilir 

( Solda ) İngiliz kadrnlcırı 
omuzlarına gôrdıi!Jlimiz şekil
de birer fiya11/w koyuyorlar. 

• 
( Sa}da ) 1'rikoden deni; mavisi, kurşuni ve sarı renkli 

bir spor lwsltimti. (Solda) aşağıda siyah kacıifeden aşağı 
kısım :ayı{ r1iyiniş bir manto. 

( Sağda ) Misis Edit Rocers 
Amerikada millet meclisine 
riyaset ederı ilk kadm meb'
ustur. IJu riyaset hasta olan 
reis eyileşinciye kadar de-

vam etmiştiı. 

etekliklerde bu renk 
çok görülüyor. Hep 
uzun roplar, hep uzun 
etekler .. 

Bir de Patenin ko
Jeksi yonlarını tetkik 
edelim. 

Eteklikten daha kı
sa n1antolar.. Çok u
za tıJmış roplar .. 

Kun1aşlar alelekser 
f antazi tiriko. 
Akşam için siyah 

setenden, mat kirepten 
roplar gözü alıyor. 
Garnitürler hep aat
rgandan yahut liyab 
tilki kürkünden. 

Mapto yerine kaim 
oln1ak üzere kısa pal
tolar ile birlikte rop
larda var. Roplann 
arka tarafları çolr 
dekolte .. 

Pato en fazla ü9 

renk kullanıyon · 
Açık veya koyu ay 

çiçeği rengi veya pato 
kırmızısı. 

Alnıanyada tüyler ü-.:perdici bir facia 
Bir genç kızla bir delikanlı 
müştereken. intihar ettiler 

Hadisenin sebebi ailelerinin izdivaçlarına 
razı olmaınalarıdır 

Almanyanm, Mtlııih ıehrinde tüfler tlrpertici bir facia cereyan 
etmiı, delikanlı ile genç bir kız hayatlarına miiftereken lıi
tam vermi§lerdir. 

Vak'a bu suretle olmuftur: 

Münibte, bir pertembe ak.tamı bir genç kızla bir erkek Şll
le11trasse caddeıi üzerinde kiin bir etelde bir oda kiralamış
lardır. 

Bu iki gençten erkeği yirmi yedi yqlannda bir musikişinas, 
kız da yirmi dört yaılannda banka kiböesidir. 

iki genç, odaya girdikleri andan itibaren, bir daha dlf&nya 
çıkmamışlardır. Bunu gören otel aahibi cumartesi gGnil sabahı
na kadar dıtan çıkarlar ümidile beklemİf, fakat çıkmadıkla
nnı görünce odanın lf apıalDI çalmış, fakat hiç bir aea iıideme

miıtir. Bunwa üzerine bir polia çağırarak odanın kapaaı kırdınl
mıştır. 

kapınm tiııünde bulunanl!ll' gayet. feci bir manzara ka11ısmda 
kalmıtlardır. Bu manzara ıu suretle tasvir edilebilir: 

Kız ve erk~k bir yataktadırlar, erkek aol ıaka!Jndan, kızda 
aağ ,.kağmdan bı ç akl&DIDlf olarak can111 yatmaktadırlar. Her 
taraf kan içindedir. 

Bu manzaraya phit oluaduktan 80lll'a bittabi ...... mlklc:W 
amumilik a..clMeye vaziyet etmit w JllPdaa tahlrilcat ile f8 
aeu.. -..a ••et•: 

Alman gazele/erinde bu hadiae münaaebelile çıkan bir re1im. 

Erkek eneli kendUini we bilüare de bikriDI izale etmlf 
oldaju km yaralamıfbr. 

Facia••• .ehebllle ...... 
ıülelmi ......... s • .. ;;w: ...... d;;.;;..._..,.,.....,,..1_~ 
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l!ikdye Haya etler asihat .. Asayiş. 
• 

• 
lngili~ çocukları, Edirnekapısında O gece Beyoğlunda bir ar

kadaşa davetliydik. Çoğumu
zun evi de Kadıköyündeydi. 
1 vapurunu kaçırmamak için 
hepimiz araıııra saatimirl çı
karıp bakıyorduk. Fakatinsan 
hep sevdiklerini etrafında gö
rünce, üstüne biraz da kafa· 
sile beraber ruhu da duman
lanıp neşelcnince yan yanya 
kendinden geçiyor. 

lıizım ıeJdi. Herif bu mehtap 
ıiyuı dalların arasından süzü.. 
!erek mezar taşlarırun soğuk 
beyaz sathında akisler vilcude 
getiriyordu. Birden bütün ar
kadaşları cadılardan, hortlak 
!ardan bahsetmeğe başladı. 
Maamafi hepimi% duyduğumuz 
korkuyu gizliyor. Zoraki gül

diğer çocuklara haydutluk vak'a-
.. ,. ? l ne soy ıyor.. arı arttı ..• 

Zayıf ile şişmaıt ... --------
Atina gazetelerinde okun

duğuna göre, lngiltere çocuk 
teşkilatı diğer memleketler 
mektep çocuklarına bir be
yanname göndennişti. 

Edimekapısmdan geceleri 
geçmek tehlikeli bir şekil 
almıya başlamıştır. Bu tehlike 
kale dışarısında, bilhassa me
Zllrlıklar arasında baş göster
miştir. Geçen gece o civarda
ki Beylerbeyi bahçes:nin ö
nünde köylü bir arabacmm 
arabasındaki çuvallarla aya
ğındakı lrunduralannı almış
ı r ve evelki gece tiY.atro 
ve sinemı:dan dönen bir kaç 
kişiO:n önüne çıkmış ardır. 

y anm saat beklediQimiz 

miye çalışıyorduk. 
tramvay (!eldi, faka 

Zaar biz de bir müddet bu 
haleti geçirdik. Bir de saatle
re sanlıılım ki vapur çoktan 
gitmiş. Akreple yelkuvan ikisi 
cc ikının tam üıcerin· e. 

Birdenbire karşımızda bir 
takım beyuz gömlekli in
sanlar peyda olup öteye be
riye s:çramıya başlamazlar mı. 
Haydi bir kişi olsak hayal 
gördöı;" üze kn i olup gözle
rimizi Gilelim, halbuki birbiri
mize göster·p alçak sesle: 

Bu beyannamenin bir su· 
reti de Yunanistana gönderil
miş ve maarif nezareti tarlı· 
fından, talebeye okunmak ü-
1ere. Yunan mekteplerine 
tamim edilmiştir. 

ıya öyle 1 u lardı ki .. 

Ben hani kendi hesabıma 
memnun olmadım d ğil.. Bu 
halde talimhaneye kadar o 
yolu zaten gözüm yemiyordu. 

- E .. e, dedim, ne yapa
lım burada bir otelde kalırız- i 

G6zleri hepimizinkinden faz. 
la süzük biri atıldı: 

- Canım niye burada ka
lıyormuşuz.. Üsküdardan gi
deriz. 

Üçü dördü birden tasdik 
ettiler: 

- Sahi yahu!. 
- Aman, deli olmayın. Al-

lah atlana! 
Diye caydırmak istedim. 

Fakat sarhoşlarla başa çıkmak 
kabil mi?. 

- lmkim yok, ne biz ka
lırız, ne de seni bırakınz! 

Şeklinde ayak derediler. 
Oyun bozanlık etmemek için 

ıskarça gibi otomobil seyahati, 
arkisından belki seksen kere 
devrilmek, batmak tehlikesi 
gösteren bir sandal yolculuğu 
Üsküdara çıktık 

Saat dörde yaklaşmıştı. Her 
taraf sakin ve sakit. Herkes 
uyuyordu. 

Ortada ne bir ar.:ıha, ne de 
bir otomobil!. 1 

Bu sefer ikinci bir delilik 
yapmıya kıılktşmazlar mı? 

- Haydi ya}·an gidelim! 
Korkaklığıma ,.~ rnıiyecekl<:

rini bilseydim: 
- Ben şahlanmı bono.ya 

kadar severim, artık ~enden 
paso! 

Diyip ayrı!acak, bir kahve 
köş i bfle bulsam orada aa
bahı edecektim. Fakat yiğitlik 
damanın tuttu: 

- Pekal~! 
Y ı bastırdım ve yola düzül

dük. Yeni döşenen tram'f'ay 
hattını tnkibcn sağa sola yal
pa vura ı.·ura ilerliyorduk. 

Salim Hocanın çenesi açıl

nıış dır dır söyleniyordu. ı 
Tam Karaca Ahmedin kor
kunç servileri arasına girmiş- 1 

- Aman birader, ne yapa
cağız. 

Diye so ıyordak Hatta bu 
akş m dün clqamki kadar da 
sarhoş değildik. Her kafad::n 
bir ses çıktı. K' ·: 

- Üttr!erir.e hücum edelim. 
Dedi. Kimi: 
- Herkes tabancasını çekip 

boşaltsın. 
Mutaleasını yüruttü. Velha

ınl kimse cadıya, hortlağa 

inanır bir vaziyette görünmü· 
yordu. Anıma, ben de dahil 
olduğum halde, dikkat edi
yordum, bfitün millet korku· 
dan zangır zangır titriyorduk. 
En nihayet ne kara!' verdilj 
biliyormusunuz? İstikamf'ti de
ğiftirip başka bir y;1ldan 
gitmek. 

Ve rnezarlılda görünen ha
} aletler bizim içir ebediyen 
bir muamma halinde kaldı. 
Hiç bir.imiz meselenin esa~mı 
öğrenmek için bir daha ora· 

Beyruuıame sı:rcti şudur. 
"-Biz lngiltere mel.1:epleri 

takbeci bu selfunınc•zı bütün 
dünyanın erkek ve kız talebe· 
ııine gönderiyoruz. Oyunları· 
nız<la ve iş!eri-ı:zde sevinç ve 
muvaffak:yet temenni ederiz. 

J Ier nerede ~·aşıyonıant-r: 

mes'ut o!ac::ığınızı ve her tı:.
rafa ayni temenniyatı gönder
mek için bizimle birleşeceği
niz! ümit edem. Biz İngiliz 
çocu ları harp nedir bilmeyiz, 
fakat babalarımız bilirler. 

Bütüı dünya milletlerinin, 
bir sulh ve muhabbet ffürinde 
birlesmelcrini temenni ederiz. 
istikbalde daha sıkı münase
betlerimiz olac:ığmı ümit ede
riz. Bütün hayatımızda sulhtan 
başka birşey düşünmiyelim. 
Daima dost olalım, çünkü he
pim~ ayni büyük aileye men
subuz. Hepimi7.in sulhu düşün· 
düğtlnıüz bur,ün, hergi!Jı ayni 1 
düşünceyi besliyeceğimiz dev
rin mebdei o!suıı. Bütün mil· 
!etlere selam. Bütün insanlara 
ümnü seliiınet ... » 

Ôııc.e Şehitlikten Otakçılara 
sapan duvarın arkasında av 
bekliyen iki k'şi, sinemad<ın 
dönen iki gencin ö:ılerine atıl

mal· is c.mişle~e de arka· 
d:in beş n!lı kişilik bir kafi
lenin yetişmesi üzerine savuş-

uşlar, fakat biraz sonra ora
dan yaln1% geçen bir gencin 
önüne atılmışlar, bu sefer de 
genç tabana kuvvet bağıra

.rak geriye dönmüş ve gelip 
sabaha kadar bir kahvede 
y~tıp sabahleyin evine gitmiş
tir. Gene ayni geee orada 
kahveci Ahmet ağa ismin· 
de biri~in üstünden elli 
bira para nı almışlardır. 

Civardaki on, on beş ma
halle halkı, bu vaziyet karşı
s.nda ı;raya üç, dört lamba 
ile b:r pcıl:S \eya jandarma 
noktası dikilmesi için teşeb
Lüsatta bu.unmıya harnr \'el'
mişlerd;r. 

clan geçmek cesaretini gôsl:- 'C. / • k' / 
remedi. yere ııerilm ~ti. Bu ne müessir ı·i ipıne fsfi td 

kurşundu. 
Aay Allah mtistahakını ver- Sıra ile arka arkaya c1izil- ıJerffmfyecelf. 

sin Salim hoca, şimdi bu hi· miş değillerdi tek kur.şun hep-
ldiyeniıı sırası mıydi? Hepi'!li- sini delip geçsiıı. Ya, korku· M ruti bir hLk<imet tesisi-
zin alnında iri ter taneleri dan b yılmışlar, yahut ta mah- ni m" eııki? Fıli_,:ıı adıı.lanoa 
parlıyordu. Bu gece ele tıpkı sus yapmışlardı. istiklal :\fen esi için secatör 

- Ôyle bir tokat ki reis 
beyefendi.. Ölüyorum zannet
tim valla i.. İki gün kalka
madım döşekten.. 

Zayıf, çilimsiz bir adamdı 
bu .. Oldukça şişman bir ada
mı dava ediyordu. 

Reis bey, maznun mevkiin-
1 de duran ;ata hitap etti: 

- Siz .ıın!atm bakalım, na
sıl oldu bu hadise? 

ş:şman zat geniş bir nefes 
aldıktan sonra şöyle anlattı: 

- Efendim, ben o gün sir
kecide tramvay bekJiyordıııı. 

Ancak yarım saat sora 
beklediğim tramvay geldi, 
fakat çok kıılabalıktı. 

Bu efendi k.:pıya tutunmuş, 

girip çıkmayı müşkülleştirmiş
ti. Eh. biz de biraz vücutlü
yüz, zayıf adamlar gibi dar 
bir yerden geçemeyiz. 

Bu adamdan nezaketle mü
saade istedim, aldırmadı. Tek
rar öyledim, bu sefer cevap 
verdi, Fakat ne söyledi bili
yor musunuz? 

Maznun bu suali irat ettik-
ten sor:a soslu. 

Reis bey : 
- Nerden bileyim ben -de

di - anlatm da ne söylediğini 
öğrenelim. 

- Anlatamam efendim. 
- Neclen? 
- Huzurunuzda 

t:<lernn efendim. 
teeddüp 

o akşa "lki gibi hafif bir meh- Kfu ı ı bu muvaffolnyctin- King .odan Aıner:ka se-
cap vardı. Biraz dalıa ilerle- den sonra zaptetmek mümkün ua\o~ ,:ıkdir:ı ediicn takrir Ruhsı:ıtsız yapılan 
d·ı A b. · ı d olmamıştı : azim lir d:seı iyetle redde- l ı :. ıısızın titun ağız ar an _ Na~ıl aldınız mı payınızı! ev er 
bl d dilmi:lir. r eıı: Diye bağırar2k koşuyorc!u. Ankarn, 19 (Telefon)-Mül-

- İşte hayaller! B7az sonra gene egilmiş bize B kiyeti evkaf ile hazine arasm-
Sözü yükseldi. Hakikaten s leniyordu: lT .Yli dönıimÜ da ihtilaflı olan meclis arka-

otuz lcırk adım ötede bir ta- - Gelin de şu kabadayı!a- Ameri anın Krıstof Ko!omp ısında kain araziye ruhsatsız 
kım beyaz kaftanlı vücuUer rın b.Uini g!)rünl tarafından k,.qfinin yıl dönümü ı k " d f 1 ıl Ayaklarımızın ucuna basa -ı ı o ara yuz en az a ev yap -
sallanıyordu. Durakladık ve olmak mün:ısehdi ile İspan· tı 
he.Le• b"ırbı·r·ını'n yu"zu-ne bak- basa yaklaştı. Bir de ne gö- h f ı . mıt · rı< • yıınııı er t;::ra mı.a mcrasım Emanet cehnn· manz~-··na 

relim. Meg" er o cadı z:ınnet- w ~~ 
makla beraber hayaletlerin yııpı1 mı•tır E · d h ı 1 ti b --' d b' 

l 
tiklerimiz bu ağaçtan öbür · • · u merasmı c;n ıı e ge ren u ""'er en ır 

hareketlerini de gözden kaçır- ağaca gerilmiş ipe dizilmış ıniıMrn~er:nde Kral i:e raliçe kısmını dün yıktırmıştır. 
mıyordu. ı beyaz <.'on gömlek gibi çama- de hazır u1 ır.ı uslardır. Ankarade banliyö 
Tatlı bir rüzgar ateş gibi ya- şırlar eğil miymiş. 

nan şakaklanmrza aZlcık se- Şüphıs:z anlan şu yandaki faşisU~r nı-usında... trenleri ... 
ı·in!ik veriyordu. kulübede oturan kadııı serip Faşistler fırkasınııı idare Ankara, 19 (Telefon) 

Ekse•iyet dönmeği kararlaş- bırakmış olacak. Fakat rüz- ınec::si ayın yirmi beşinci gii- Önümüzdeki ilkbaharda Ka-
tırsa l'anıma minnet bilecek· gar.ad sailkantkları zaman. bize nü lop!aıncak ve bu münase- yaş ile Ahimesut arasına bir 
tim. o ka ar ·or unç ge!iyorcı ki.. betle M. Müso!iniye hususi hat d.1ha iiave edilerek han-

tik: ' ı 
Büti.!n cemaat kendı aptal-

- Şimdi ben sizin canınıza lığma gülmekten kırılırke-A surette }aptın'mış bir hüviyet liyö trenleri ibdaa olunacaktır. 
-- Yahu, dedi. bl.iyormu- okurum! Sd.lim l:oca bir feylesof pibi vera ·ası verecektir. Asına fidanlığı müdürü 

ı;unuz vaktiyle Ada pazarında Diye bir ses işidildi, arka- dütüru:e!i mınldanıyordıı: Ankara, 19 (T clefonla) -
orta mektebi müdürUyken ba- odan bir silfıll patladı. Fener - Mesele anlaşıldı. Bizim fııtlıre tl:;ı {: ftf& eidiyor Erenköy asma fidanlığı mü-
şıma ne geidi. Gene böyle bir bahçeli Kazımım elindeki ta- j Adapazarındaki hortlak'..:r da Ordu müfett!şi Fahreain pa- düru Bürhan bey Ankaraya 
davetten dönüyorduk. bancanın hila dııınam tüter- don gömlekti muhakkak! şa dün Konyaya hareket et- gelmiştir. Burda da bağlar 

Mezıı.rlık arasından geçmek ken hayaletlerin topu birc!.~n A1ımrl Hidayet m'ştir. , hakkında tff<ikat yapacaktır. 
~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~me!!!!!!!!!!!!9!!1!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!1!!!!!!!!!~ 

«Son Saat" in tefrikası: 7 1 "n .ia ı birıs ilorıdrn) V c bir taksiye atlıyarak taJıip 
etti. 

k a l 
••• 

geli c>• P '• ·:,,~ n bir 
ki senin minyatürü ona ver-
• si kabil i (S 

(Odrey) kendisini (Çeyring 
Kiros) istasyonuna götürecek 
Omnibüse bindi. 

l arak çen .ne fiddetii bir 
yumruk indirci. Piyer boylu 
boyuna yere serildi. yab&nc.ı 
Odreyi kolundan tuttu, ve 
arkadaşlanna yerde yatan Pi
yeri göstererek : Aiuharriri: l'els 

(Piycr) ide kolayca tanır. 1 
- Kız acemi... Yakalaıiır 

diye korkuyorum. 
- Ne olursa olsun gerdan

lık gitm i ... 
Diyerek ı:ıfi~heri kııtusu

n koydu. Sağlamca paket 
yaptı. 

- Haydi (Dora) hemşircni 
çağır <la bir görelim. Bir az 
aon a (Od.rey) le (Dora) içeri 
g diler. 

Dora) lan ikisine de tak
diı etti. Uzun gaga; 

- Tnııqdığımıza memnun 
o.dam. 

Diyerek s.aa tiıJe baku.. 
- Mü~denizle artık gitme-

1.yiı:ı. 
_ lapllah tdua.r göriifiUiiz. 

Jıiterci111i: Urner F'a::,/ı 
Vlll 

Tevkif 
Uzun gaga odadan çıkar 1 

çıkmaz arkıumda.:ı ( artin) de 
Kalkıırak ikisiai yalınız bı
raktı. (Dora) mulcaddemeye lü
mm gö eden doğrudan doğ
ruya meseleye girdi: 

- Ahpaplarımda.a {Seydi 
Con) isminde bir bdın var. 
KoculDlll elinden çekmediği 
kal•adL Hiç bir kimse ile 
ko rmadığı gibi muhabe
re bile yaptırmayor. 

Geçenlerde nasılsa kcla)'lnl 
bulup bize gelmiş, ve kıymet
tar bir minyatürünü unutmuş
tu. Bunu ae yolda iade ede
ceğimiıi bilmeyoruz. Bu gün 
(Seydi) nia çocukluk ark.ad~ 

Con) un her tarafta casuslan 

' . 
- . izmetçilerinziden birı:e 

g. d rseniz. 
- Tanırlar. 
- O hale' e ben götürürüm. 
- Şayet yakalarunıaıı isıni-

mizi vermemelisin. 
- Annemin ruhuna yemin 

ediyorum. 
(Dora) sahte bir şefkatle 

kızı kucaldıyarak öptü; 
- Beni tanımadığını, hatta 

508 numaralı evi bilmediğini 

unatma istasyonda saaa ta.rif 
edeceğim adamı tanıdığın za
man paketi e.ine verir ve 
(madam için) dersin .. 

(Oora) (Piyer) in şekiini ta
mamen tarif etti. Kız paketi 
iç cebine yerleştirerek sokağıi 
çıktı. Heaiiı köşeyi dönmede11 
arkasından (Martin) göründü. 

Nihayet iraba istasyonun 
önÜllde durdu. Kız sür'atle 
binaya dahil oldu. İçeride 
yiWerc insan vardı. (Piy ri) 
bulmakta güçlük çek-nedi. Kı· 
ısa boyn, şişman vikudü ve 
siyah göxıüğüle derhal nazan 
dikkati ceJbcdiyordu. 

(Odrey) tamamile emniyet 
hasıl etmek için öbür tarafa 
geçti. Yamığınd"ki büyük be
ai görünce hiç şüphesi kalma
dı. Cebinden paketi çıkararak 
yanuıa yakiqtı. 

- Madam içia. •. 
Diyerek paketi uzatb. (Pi

ycr) alelacele paketi cebine 
yerleştirdi. 

- Madam ve mösyöye te
şekkür ... 

Sözünü bitinneden demir 
gibi bir el bileğinden yakalı-

- Götürünüz .•• 
Dedi. Kızın kar,pmıda hür

metle eğildi; 
- Bendeniz Hindistan po

lis mü&ettişi Kepseyn Dik Şa-
nonum ... 

- Rica ederim bırakınız. 
Mühim iflerim var. 

- Misis Martinini mi göre
ceksiniz? 

- Hayır ben bu isbıde 
kimseyi tanımıyorum. Beni 
tevkif mi ediyorsunuz? 

- Hayır yalnız benimle be
raber gelmenizi rİC?. ediyorum. 
bu raClielede bemşireniz ne 
kadar mücrümııe sizin bilikis 
okadar masum olduğunuzu bi
liyorum. 

- Emin olunuz ki ben mi-
sis Martini te.nımıyorum. Bu-

ı 
i 

- Söylemenizi ben istiyo
rum, anlatın efendim. Haydi, 
sizi dinliyorum. 

M mun biraz düşündü, et
rafına bakıadı, yutkundu ve 
sonra birdenbire ağlar gibi 
bir sesle anlattı: 

- Ayı dedi efendim, bana 
ayı dedi hu adanı. 

Müddei, mll%1lunun bu s5zü
nü ~öyle karşıladı: 

- iftira efeDdim , iftira .• 
Bcıı ı;na ayı demedim. Ayı 

gibi vücudünle aen buraya 
sığmazsın dedim. 

- Bunda bir fark yok ki .. 
Ha ayı demf,sin, ha ayı gibi 
vücudün var demişsin, hepsi 
bir bunun. 

- Nasıl olur efendim. Ben 
bu adama; ayı gibi vücııdün 

var dedim ama t:alıkir için 
değil ki .. 

O zaman, şiımanlığuaı an
latmak için aklıma başka bir 
şey gehıiedi de oadan ... 

Maznun devam etti : 
- Bunu işidir işitmez 

efendim, :ıklım başımdan git
ti bir tokat vurmuşum, ama 
bütün kuvetimJe değil.. 

Reis bey meseleyi düşün
dü ve: 

- Her ikinizin de kabahati 
var. Bar14maz mısımı? Dedi. 

Müddei bu teklifi kabul 
etti ve vişmanla zayıf birbiri~ 
rinin ellerini sıkarak salonu 
terkettiler. 

nbu ... Suriye 
ekiiprai 

Ankara, 19 (Telefon) - ls
tanbul ile Suriye arasında 

tesisi mukerrer olan Ekspres 
yakmda işleıııiye başlıyacakbr. 

Ankara hukuk 
n1ektehinde 

Ankara, 19 (Telefonla) -
Hukuk mektebinin ikmal im
tihanlan başlamıştır. tedrisata 
ay b3f1nda ibtidar olwıacaktır. 

Zekai B. Ankarada 
Ankara, 19 (Telefonla) -

Ticaret muahedeleri aktine 
memur heyetimizin reisi Zekai 
bey geldi, müzakerelere ya
kuıdıı devam edilecektir 

Ankerade bir ölüm 
Ankara, 19 (Telefonla) -

Ankara istasyonunun üçüncü 
gi~ memuru Osman efendi 
dün muayene edilmek üzere 
doktora giderken hücumu 
demi dimağiden vefat etmiştir. 

giiıı size anlattığım hikaye ta
mamile yanlışb. 

- Sebep? .. 
- H fiye olduğunuzu anla-

IDl.Jbm. 
Şanon bir otomobile ifaret 

etti. Bindiler. Hafive tekrar 
söze baPadı : 

- Hemsireniri korumak 
için yıtlıını irtikip ediyors nuz. 
Halbuki ya!an kadar fena bir 
vey yoktur. 

- Pakette ne •:ardı? 
Şanon istihza ile güldü. 
- Fenlandiya Kıraliçesin!n 

gerdanlığı... dört akşam cvel 
arabası Mol de tecavfize ı:ğra
dı ve gcrdanlik çalındı. H !:i· 
kati söyliyiniz hatta hemşire
nizi umn enderdenberi bek
liyen akibete düçar etse de.~ 
Odrey bu sözlerin hiç birisine 
ehemmiycl vemıiyo?', yalııu; 
annesini « Dora için elinden . 
ne gelirse yap " dediği güııii 
d llyordu. Aradan mua bit 
süküt geçti. Kı-r: birclenbire 
başını kaldırdı ve : 

[ Bitınc<li ) 

• 



JôLGUN 

Vay beyin1 vay! 
Kızdın ha! Fakat nafile; 

beni ister istemez, 
mutlaka alacaksın! 

....ı.. 26 - Muharriri: H. Turhan 
On dört yaıının ilk ayların

da ana o~mıya namzetlenen 
ıenç kız, sivri hmaklarını 

. pençesinde hazırlamış kızgın 
bir kedi bakııfle Aııkını sü!e
rek bu suali sawruyordu. 

Delikanlının g6ztı ilk ham
lede onun kanına ve sonra 
çehresine in 'itaf etti. Üç ay
dan beri kendisine en munis 
bir inkıyat, pürüzsüz bir tes
limiyet göstuen, en küçük 
bir bakışından en bllyilk a ... 
rularını anlıyarak onlan tevk 
ile is'afa koşan Esma, fU 
dakikada ne kadar değişmişti. 
anasını müdafaa için ortaya 
atılmakla beraber yavrusunu 
müdafaaya hazırlanan bir ana 
olduğu halinden anlaşılıyordu. 

Orhan bey, bildiğimiz veçh 
ile hamul ve müteenni insan
lardandı. Gösterdiği tehevvür, 
aldığı haberin tatsızlığından 
ve bu haberi takiben hedef 
olduğu evlenme teklifinin ae
kaletinden ileri geliyordu. 

Anayla kızm pervasız birer 
nıncadil baliade karşısına di
kilmeleri üzerine itidalini top
ladı. mahalleliye aksetmesi 
muhtemel olan gilrilltülii bir 
lllllnakaıamn avakibinden çe
kindi. Gebeliği s6ylenen met
resinin meydan okumaıma 
brşı nisbi bir a6kt\n içinde: 

- Ne ıllrllnecek, ne dile
laecek -dedi- benimle dostluğu 
bypedecek • Sizçe bunun 
ehemmiyeti yoku benim de 
diyeceğim kalmaz. 

Esma, odanın tedirlifinl, 
IDinderliğini hep birden ifa 
eden karyolaya oturdu: 

- Siz-dedi-anamla dost gi· 
bi konuımıyonunuz, dllflD&D 
libi haykınyonunuz. Ualu 
16yleyfn, kaqalığmı da uslu 
alın. 

- Peki ama yavrum, anan• 
olınıyacak pyler t6yliyor. 

- Ne s6yliyor ki? 
- Seninle niklblanmamı 

lttiyor. 
- Vay beyim vay. Seni 

o 16z mG kızcbrc:b. 

- . . . . . . 
- Hakkın yok, tırnağımın 

'1cu kadar hakkın yok. Kız
lllak değil, küplere binaen 
Para etmez. Beni alacaksın 
0Yıııya oynıya alacaksın. Hele 
'1ıııada g6r. 

Orhan bey, şu mahaDe la
tıla11ı tahakknm ve tehekküm 
dolu bakışı önünde adeta kti
~Uyor, buram buram ter dö
b Yordu. Tasavvur ve ya ta· 
~Yytll ettiği haksızlı~ ı tarif 

tırnağını mikyas ittihaz 
;den, dudaklannda bir alay 
~Yiara titriyen Esma, ancak 
b" . vaziyetindedir ki hakiki 
)'1tiyetini g6ateriyorda. O, 
d· .. ~-- yalvara koynuna gir
~erkeğin bilihare yüzünO 
~ lıyan, lfıkma kızar kız· 
~ IO~aklara dlferek -han
~ na yuta yırta- nana 
bt . iğini haykıraıa kızlara 

llıiyordu. 
~~diğini veya sevdiiini 
li.l~ •Gddetçe auaan, ae
~iiııi •eya aeYllledijini 
.._ 11 ..ateakip namua 
~lla lrallnpn kızlar ki 
la.._ --~ayı iki parmaldarile 
~ından atmayı itiyat 
"'1 ~tler ve hatta fC?ef bil
~rdir. F.ama itte o zlbme-

0..." ... Wriketl ti ıttilf, 

daha doğnııu canlı bir suret· 
te gördDjll içjn deruni bir 
tedehhüş geçiriyordu. 

Mahaza, fahişeden doğmuş 
ve fuhşe dOşmOş bir kıza is
mini vermek, mlivakkaten bile 
olaa, öyle bir mahlükun ko-
cası sıfatını taşımak kazıyesi, 
havsalaaım yaktığı için imki
nın son haddıne kadar m1ica
de1e etmeyi, icap ederse mii
himce tazminat verip bu badi-
reden kurtulmayı tasarlıyordu. 
Sesini, mümkün olduğu kadar 
mftlayimleştirerek : 

- Esma, - dedi - sözlerini 
tartarak söyle. Seni ben na
sıl alırım? 

- Koynuna alıyorsun da 
nikihla niçin alamıyorsun? 

- iş öyle değil çocuğum, 
bizim başımız ıeriate bağlı l 

- Bizim istediğimiz şeriat
ten dışarı da senin nikahsız, 
duasız beni gebe edişin mi 
ıeriate uygun, Bu ne saçma 
söz? 

- Canım acele etme de 
dinle. Alb ay evel Suphi beyle 
buraya geldiğimizi habrbyor 
musun? 

- Hahrlıyorum. Ne olacak 
sanki? 

- Sen yataktaydın, çocuk
laııyordun, benim okşayışla
nmdan kaçmıyordun. Arka
dqım bir aralık d11an çıktı. 
O zaman bir ıeyler olmuştu? 

- Ne olmuftu? 
- Bilmez görünme ya. Ya-

tağın kenannda ananla kucak-
lqmam11 mıydım? 

- Belki 6yleydL Belki ıim-
di de fırsat buldukça anamla 
kucaklaııyorsun, diyelim. Bunu 
neye ağzına alıyorsun. Sana 
marifetlerini say diyen mi var? 

- iyi ama, şeriat bizim 
nikAhlanmamızı kabul etmez. 
Anana elim değdi mi, değme
di mi, artık sen benim kanm 
olamazam. Kitap böyle ya· 
zıyor. 

Eama, bomba gibi patladı: 
- Be soysuz herif. Şeri

atin emrini tutacaktın da, 
anasını sevdijin bir kızı ne 
diye gebe ettin. Ben masal 
dinlemem, senin gibilere yar-
daklık eden şeriati da anla
mam. lrzımm hakkım isterim. 
Ya çocuğumu temize çıkarır
sın, ya ben senin ipliğini pa-
zara veririm. 
Münakaıa büyüdü, kızışb. 

Orhan beyin anayla kıza söz 
yetiştirmekten çenesi yoruldu, 
ytizüne çarpılan tahkirattan, 
tebdidattan kulağı ağndı, fa-
kat inhfzam, delikanlıda kaldı. 
Zavallı adam, manbktan iı-
tioıdat etti, olmadı. Şeriate 
sığındı, olmadı. Anayla kız, 
bu işin seri bir nikah ile hal
lolunmasında ıarar ediyorlar 
ve aksi takdirde mahkemenin 
hükmüne razı olduklarını söy
liyorlardı. 

Orhan bey, ucuz Ye temiz 
bir qkm bu pahalı ve kirli 
neticesini, her hangi bir su
retle bBflndan atamıyacajmı 
anlayınca derin bir f8ttlr 
içiade ayağa kalkb. 

- Vebali ıizin boynunuza! 
- dedi - ben elimden geleni 
yapmak istedim. Kabul etme
diniz. Arbk hanıi tq büyGkse 
hqımzı vunmuz. 

Ve mnstehziyane kendisinin 
telA11na Diferan olan kadm
dan pardeallile butoaamı 
iateyiDce ele fU cenbı alda: 

- Y ann mahkemede ll1ılm 
olur diye anlan imam nine 
Jllnderdild 

(BM ••I 

]~ski-veni .. Efgan nereye gidiyor( \ Ordular 
Rmerika eski Beçe Saka Rus arr•ıt ada- istikbalde kiiçüA 
kruvazör/erini h • ." . mii olacak, yoh. 

saflyor: yenisiiıi mı, Nadir an .lıt{!dız sa bil.yük mü? 
ya;ıyor. muhibbi mi imiş? 

Amerika hüküm eti 19 tane 
eski knıvazörü satılığa çıka... 
mıştır, bu kruvazörlerden en 
yenisinin yatı yirmi, en eskisi
nin yaşı da yirmi beştir, bü
yüklükleri 3 bin ton ile 12 
bin ton arasında tehalüf et
mektedir. 

Bu 19 kruvazörden başka 
kadro haricine çıkarılan bir 
knıvazör daha vardır ki 
Amerikanın f spanyollara karşı 
yaptığı galibane muharebede 
amiral gem"sf olduğu için sa-
blmıyarak müze ittihaz edile
cektir. 

Amerika hükumeti bu sat
tığı '.kruvazörlerin yerlerine 
ikame etmek iizere beheri on 
bin ton hacminde 10 tane 

kruvazör yaptırmıştır. Bundan 
başka inşaatı bitmek üzere 
olan iki ve kızakta da 6 kru
vazör vardır. Ayrıca 15 knı· 
vazör daha inşası tekarrür 
etmiştir. 

Eski kruvazörlerin harp 

kıymetleri kalmadığı için bun· 
lar hurda halinde sahlacaklar
dır. Yalnız makinelerinden 

istifade edilmesi imkinı mev
cuttur. 

5 mahktim kaçh 
Uşak, 19 - Bura hapisha

nesinden beş ağır ceza mah
kümu firar etti. 

ŞEHREMANETi BU AKŞA'tt 

* ~I ... t 21.30 da 
lll T epebaşa 

1 1 

tiyatrosunda 

1111 
Zehirli 
Kucak 

mm" 4 perde .. 
Kuşd .li H1AL tiyatrosu 

Bu akşam Cevdet B. temsilleri 
FEDAKAR AKTRiS 

yahut ANJELO 
4 kerde 

Aynca SARAFIN KIZI 
2 perde 

Be yoğlunda 

PAZAR DÖ LEVAN 
camak:mlal'lncln teşhir edilen 

VAZOYU 
g8rtinüz ee mağazadan ce

vap pusulasını isteyiııiz. 

Eğlenerek 150 liralık 
mükafat kazanabi
lirsiniz. 

Odo1 ,.ımz atzı ve ~ 
temlalemelde kal••1• .,.. aa....... ...,.. •b•'• _. 
... h ..... ....,.. 
. .. ..... ıı'll• 

Kendisine «Habibullah» a
dını vermiş olan «Beçe Saka• 
mn mağlüp olması, Nadir ha
nın kazanarak Kabile girmesi 
lb:erine Efganistanda ıiyasi 
vaziyet tamamen değifti. bu· 
gün için vaziyet sarahat kes
petmiştir. Eski iğtişaşlann her 
hangi bir ıekil albnda olursa 
olsun avdet etme.si mllmkün 
değildir, fakat ati ne olacak
hr? Tan gazetesi baş maka
lelerinin sonuncusunu bu sua
lin h?.Uine hnsretm'ştir. 

Geçen hacliseleri oldukça 
yakından takip etmiş göriinen 
Frası! gazetesi diyor ki: 

"Sabık kral Amanullahın 

yapbğı tecrübe, bugün Kabile 
hakim olan zatın devam ede
cek bir idare -kurmak istediği 
takdirde istifade etmesi icap 

• 
eden bir dersi muhtevid'r. 

Efganistancla tabii ve mun
tazam bir idare tesisinin 
umum noktai nazardan ehem
miyeti haiz olması bu memle
leketin cografi vaziyc:ti icaba
bndan dır, bu da bu memle
ketin Hindistana bitişik olma
sından ileri gelmektedir. 

Diğer taraftan Londra ile 
Moskovanın Efgan memleke
tinde an'anevi surette tesisi 
nüfuza ça1ışmakta olduklanda 
malOm olduğu cihetle, bu 
memlekette vukua gelen ha
diselerde mezkfuo iki nüfuzdan 
hangisinin müessir olduğunu 

1-Iaydutluk 
Vak'a/tJrı Bul
garisf anda gif
dikçe çoğalıyor 

Sofyadan bildirildiğine göre 
T etvan civannda bir haydut 
çetesi şoseyi keserek gelip 
geçen otomobilleri soyduktan 
sonra dağa çıkmışbr. 

Bu çetenin Sofya ile Varna 
arasında bir trene hücum et
meğe teşebbüs etmiı olan çete 
olduğu zannedilmektedir. 

Bu çete Bulgar muhacirle
rinden terekkOp etmektedir, 
reisleri Uçnofdur. 

Galat.oıarayda 
intihabat 

Galatasaray kulübü kongre 
riyasetinden: 18 birinci teşrin 
929 tarihinde fevkalade top
lanan Galatasaray kulübü 
kongresinde riyasete Necmet-
tin Sadık, umumi katipliğe 
Eşref Şefik, veznedarlığa Ali 
Haydar Beyler intihap edil
miflerdir. 

ikinci reis ve muhasebed 
intihabında ekseriyeti mutlaka 
hasıl olmadığından yalnız 
ikinci reis ve muhasebeci 

• intihap edilmek üzere Galata-
sarayWann 25 birinci tepin 
929 cuma güntı saat 14 bu
çukta Beyoğlunda Galatasaray 
terbiyei bedeniye kulObü bina· 
sına teşrifleri. 

Y orQancılar 
cemiyetinde 

Yorgancı, döıemecl ve mo
bilyeci esnafı cemiyeti heyeti 
idare intihabı ıelecek pazar 
gthıli yapılacakbr. Namzetler 
teabit edilmiftir. 

SilAh . müzesi ne 
zaman açılacak 

T opkapı arayanda açılaca
ğı yazılan aillh mtlzeafain ne 
zaman aplacalı heala üantla 
etmemiftir. •·-• .._ içilr :;.&,• letihurat yapl-

arqtırmak, haklı veya haksız 
tabii bir teydir. 

Rivayete nazaran Moskova 
nezdinde mllhim bir yardım 
bulmuş olan Beçe Sakanm ha
reketini Moakova hükümeti
nin terviç etmekte olduğunu 
düşünmek için ortada milhim 
sebepler vardır. 

Nadir hanın kazaııdığı ga
lebe karfı8lllda Moakova gaze
telerinin sllkütu, sukutu hayalo 
uğramalanndan ibarettir. 

Moskova gazetelerinin bu 
sukutu hayallerinin derecesi 
okadar fazladır ki, b~ gazete
ler Nadir hanın ancak Hindis
tan hududunda gördüğü yar
dım sayesinde kazandığını 
söyliyecek kadar ileri gitmek
tedirler. 

Rivayete nazaran Beçe Saka 
ıukulunun arefesinde Hindis
tan hükumetini protesto etmiı 
ve Hint kabilelerinin İngiliz 
idaresi albnda olarak Nadir 
han lehine mlicadeleye iştirak 
ettiklerini söylemiştir. 

Beçe Sakanın sukutunun 
uyandıracağı tesirler hakkında 
Moskovada endite ile dolu 
tahminlere girişilmiş olması 

bile Nadir hanın galebesine 
lngiiizlerin na kadar ehemmi· 
yet vermekte olduklanm sr6a
terir. Şimdi meaele kaunılan 
zaferin ne tekilde tezalıllr 
edeceR"i.ni anlamaktadır.» 

l\1ücadele 
Amerikada pa
paslarla hiiku
met çarpışıyor 
V ~ezüellida milli meclis 

bir hayli teahhurdan sonra 
medeni nikahı kabul etmiş, 
bunu kabul etmesi ile de ba· 
şına bir papaı meselesinin 
çıkmumı mucip olmuttur. 

Papu efendiler anlaşılan 
kirlan eksileceği için kilise 
de Meryemin uydurma resmi 
önünde yapılmıyan izdivaçlann 
meıru addedilmiyeceğfni ilin 
etmiflerdir. Htlk6met bu pa· 
paslardan birisini tutarak 
mahkemeye vermiş, mahkeme 
de papaa efendiyi nefye mab
kUm etmiştir. 

Şimdi kilise ile hükumet 
arasında dehşetli bir mücade
le başlıunış bulunmaktadır. 

r
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Bu aziz giinü yekdiğeri· J 

nize muhakkak Himayeiet- ı 
falin şefkat hislerile tebrik 
ediniz. Her telgrafanede 

i. e bulunur. i 
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Bir kadını öldü
ren papaz 

Litvanyada cinayet mahke
mesi Olshavakas adını tafayan 
altmış iki yqında bir papa-
sın mnhakemaini iatac ederek 
meılmmu .ekiz aeneye mah-
k6m ebniftir. Kilisede baz. 
reti laa namına •uebnekte 

olu bu papaz efendi bir ka
dına gizlice metrea babmlf, 

sonra da bir aerhoşhık ema-
11nda 3ldlirmllftll. 

Alman pntelerinla ..... 
bklanna gire ba papu ...._ 
keme ..ıoauna arkamda ai-
1ah c8bbf' ·•,.. pkmaktan u

tanarak sı. \, { k09lüın a•y· 
..... fakatm-. .,... ..... 
... ke.tinDemiftlr. 

Büyük muharebenin bita• 
mından ıonra Alman ordusu• 
na uzun müddet kumanda 
etmif olan ceneral Von Sekt 
Lokal Anzeyger gazetesine 
imzası altında yazdığı bir ma· 
kalede istikbalin ordumun 
miktan fazla efratt.a mı, 
yoksa miktan az fakat ihtt
aası fazla efrattan mı mlHe
tekkil olmasa lazım geleceği 
noktumı tetkik etmektedir. 

Alman cenerali meseleyi 
sulh ve harp zamanlarına ait 
olmak llzere iki kılma ayır
mkatadır. Fikrine pre aullı 
zamanmda az asker bellemek: 
ve az mllhimmat bulıındur-' 
mak lizımdır. çünk6 askeri 
beslemek fazla masraf ihtiya
rını muciptir, fazla levazım da 
ayni sebepten dolaya mahmr
ludur, alelusul elde bulunaa 
levazımın modası çabuk geç
mekte,yeni, yeni icatlarla kuJ.. 
lanılması müıkül bir hale ieı. 
mektedir. 

Amerika hükfımeti bu ~re.,_. 
sibi takibetmektedir. filhakika 
bu bükiıınetin ıenede milyo• 
larca tayyare yapmak kal•ill
yetine malik olmasma rajmeD 
elde bulundurduğu aakerl 
tayyarelerin adedi 800 dea 
ibaretti. 

Ceneral Von Sekt ille d .. 
vam ederek diyor ki: 

" Küçük ordu taraftarları
nın adedi glhıden ,aae çolal
maktadır, fakat bunlar esaslı 

t bfr noktayı dOttbımeyi ihmal 
ediyorlar, bu esaslı nokta ... 
dur: 

M&stakbel muharebede ke. 
çük mü, yoksa b&yiikmil or
duya ihtiyaç g6rtlleceif nokta• 
aını tayin etmek bizim elimi.
de dejildir. » 

Ceneral Von sekt mDstak
bel muharebenin her ,eydea 
ziyode ha\ıa kuvvetleri aram
da cereyan edeceği kanaatin
dedir, ceneralin fikrine s6re 
bugiinlin adedi en fazla tayyare 
filolan o zaman ihtiyaç firl
lecek tayyare filolannm ancak 
küçük bir kısmım tetkil ede
cektir. Gerek müdafaa ve ıe
rek taarruz için ihtiyaç ılrl
lecek tayyarelerin adetleri OD 

binler rakkamı ile ifade ecll• 
lecektir. Ceneral Voa Sekt 
makalesine şu mntalea ile hi
tam vermiştir: 

.. istikbal ordusunun mikta
n az olması lizım gelecejl 
zannında bulunmak hataya, 
hem de tehlikeli bir hataya 
kapılmak demektir. 

Görülüyor ki Von Sekt bl
ytlk bir ordunun kifayet edo
ceği hakkında kendisine ıtfe
dilmif olan mütaleamD tama
men zıddını beyan etmlftlr. 

Berlin gazetelerinin yocbk• 
lanna ....xre ı· eneral Vaa Sekt av •• nn-
yakında Almanyanın atisı 
vam albnda bir kitap yazarak 
nctretmek teıebbüsiindedir. 

Şikagoda boyu· 
na bomba 
anlıyor,, 

n ŞiGeçen cumartesi ,en 
oda b. -•--...Nler iltu

bs ır ~-"': bomba 
JODUDUD &ılade bir . • 

thyarak bir çok kifilena 
pa im tuı 
yaralaamauna sebep 0 Uf • 
Zabıta, bombaJI patlatanlan 
takipetmit ile de tutamam~ 

br. 
Bu bomba, .... ba,.Mır-

b..ı Şlbso ı• ..... ,.. .... 
.. 

1 
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A. 

ASRI l\10BILYE 
Mağazasında her keseye uygun yatak, salon, yemek 
ve yazıhane takımlarile karyolalanmız rekabet kabul 
etıueıı: derecede ehvendir. Bir ziyaret iddiamızı ispata 
kafidir. lstanbulda Fincancılar yokuşunda No. 27 

Telefon: lstanbul 3407 . 
AHMET FEVZi 

Büyük Tayyare piyangosu 
Y edncü tertip döıdüncü kctidc: 

11 Teşrinisani 1929 
·· yü ikranıiye 

45,000 lira 
Ayrıca: 20,000 15,000 12,000 10,000 

ikramiye ve 10,000 Liralık bir mükafat. 

Piyanko tehiri: 
Hilalial1mer İstanbul merke

zinden: 

Hilaliahıner san/at evi 
eşya pİ)1 a11l(OSUllUll ke
şidesi 15 Teşı~inisani 

929 tarihiııe tehir edil-
• • 

mıştıı·. 

Beyoğlu 

HAVAGAZI ŞİRKETİ 
Şirket müdüriyeti, taliplerin ayni zamanda tehacümün

den dolayı borulan henüz ana hattına raptedilemeyen yeni 
abonelerine arzı itizar eyler. Müdüriyet, ameliyabn bir an 
evel hitama ermesi için azami derecede sarfı gayret et
mekte olduğunu beyan ve muhterem yeni abonelerinden 
nöbetleri gelinciye kadar sabretmelerini rica eyler. 

Tesisat talepleri muhterem yeni abonelerimizin sayfiye
den avdetlerlnden evel vuku bulmuf olsa idi bu tehacüme 
meydan verilmemiş ve arzulan kolaylıkla is'af edilmiş 
olurdu. 

Müdüriyet 

Devlet matbaası 
müdüriyetinden: 

Matbaamız dahilinde sobalar kurulac.ak ve üç adet te yeni 
soba alınacaktır. Kurmağı ve vermeği deruhte edenlerin 24 
Teırinievel Perşembe günü saat 16 da matbaaya mliracaatlan. 

Eczacı ve dişçi mektep
leri müdürlüeünden 

19'l9-1930 senesi tedriaabna 21 teırinievel 929 pazarte1i gll
nU mubqeret edileceği Eczacı ve di9çi mektepleri heyeti tali-

• miyesl ile talebeainin maliimu olmak üzere ilin olunur. 

Türk Qayri mübadiller 
cemlyetlnden: 

Tllrk iayri mübadillerden emval ve emlaklerine kıymet 
takdir ettirmek üzere şimdiye kadar Beyoğlunda İmam soka
jında 20 numaralı hanedeki Takdiri kıymet komflyonuna 
mllracaat etmemiı olan ıı:evatın bir aa evel mOracaatlan 
mufaatlan icabından oldufu ilin olunur. 

cyri scfain 
Merkez aceııtast , Galat• 

köprü başınd;ı. Beyoğlu 2} 62 
Şube acentası: Mahmudiye 

!um altında. lstanbul 27.ıo 

TRABZON BiRiNCi POSTASI 
(KARADENiZ) vapuru 21 

teşrinevel Pazarteil ı 2 de 
Galata rıhtımından hareketle 
[ İnebolu , Samsun , Gireson , 
Trabzon , Rize , Hopa ] ya 
gidecek ve dönüşte Pazar ls
kelesile [ Rize , Sürmene , 
Trabzon , Görele , Gireson , 
Ordu, Ünye, Samsun, ine
bolu, Zonguldağ] a uğnyarak 
gelecektir . 

Hareket günü yük alınmaz. 

AyHlık sürat postası 
( MERSiN ) vapuru 22 

teşrinevel salı ı 7de Sirkeci rıh
tımmdag hareketle [ Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Edre
mit , Burhaniye , Ayvalık ] a 
gidecek ve dönüşte mezkur 
islu:lclerle birlikte Altınoluga 
ugrıyarak gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yoku 
alınır, yük alınmaz. 

LOYD TİRYES TiNO 
Limanımıza muvasaleti 

beklenen vapurlar 
( ASIRIA ) vapuru 2 1 teşrın 

eve! pazartesi [ ltalya ve Yuna
nistan] dan 

( VEST A ) vapuru 2 ı teşrin 
eve! çarşamba [Odesa, Romanya 
ve Bulgaristan ] dan 
(GAŞTA YN) 'apuru 24 tcş.. 

rineve 1 perşembe [ ltalya ve 
Y unaııistaıı ] dan 

Yakında limanımızdan hareket 
edecek vapurlar 

( ASlRlA) Yapuru 22 teşrin 

eve! salı ı ı de [ Samsun , 
Trabzon ve Battım ) a 

( VESTA ) v.ıpuru 2 3 tcşrııı 

C\'cl Çdl)aıııba ~ Sellnik, midilli, 
İzmir , Pire , Patı-.L'i, l\orfu , 

Ay.ısaranda , Brcııdizı, V cncdık , 
ve Triyeste) ye 
~TEV ER~:) ';ıpuru 24 tcşrın 

evci prcşL"mbe sabah tanı ı o da 
( Loyd ekspres) olarak [ Pire , 
Brcndizi, V enedik ve Tirycstc]yc 

Her nevi tafsılat için Galatada 
mumhane ( Loyd 'friestıııo ) 
başlıca aCt!tıtcsiııe . Telefon Be
yoğlu ı ı 2 7 \ 'C ya Galatasara
yında sabık seliuıik bonmarşesi 

binasındaki yazıhanesine Telefon 
Beyoğlu 2499 ve yahut Sirke
cide l\ks'adct hanındaki yazılıa

ncsıne ıııüra.:aat edilmesi. Td. 
lstanbul ı 2 ı ; 

TA VILZADE MUSTAFA 

ve biraderlerı vapurları 
Muntazam Ayvalık ekspresi 

Saadet 
vapuru 

1 cşrınevelin 21 İ'lci pa 
ıartesi günü akşamı saat 1 7de 
Sirkeci rıhtıııımdan hareketle 
[Gelibolu, Çanakkale, Küçük
kuyu , Altın oluk , Edremit , 
l\urhaniye, Ayvalık iskelelerine 
murnsalat ve çarşamba günü 
mahalli ıııczkürdaıı avdeti.: 
ayni iskelelere uğrayarak cuma 
günü lstanbula muvasalat 
edecektir. Mahalli müracaat: 
Yemiş Tavilzade biraderler. 

telefon lst : ı 2 ıo 

1929 
HftyvanGh ehliye screlsl~ 

:lS tetriainv.l 9ı9 cuma günü Dolmabahçede eski has 
ahırlarda açılacaktır. 

Kaydtikabul 21 liefrinievTel pazartesi akşamına BELSOGUKLVGU 
kadar sergi yerinde l·HE."\Gİ ı-e ADEMİ JKTIDAR 

Dünyanın en 
Mükemmel yazı 

makinesi 
Husu>ile FR.\l\SIZ hüklınıeıinio dahi ıakdir ve tercih ettiği m:ıkine 

Hafif, metin ve saglam 
Her cilıeti taahhu .. t olunur· ve !akside dalu ,·erılır 

Umum! acenı.sı : 
Y. ŞNORKY AN Sadıkıve ban 30. 33 t.,ıanbul Tel. t,ı. 2256 

btonbul emvali metruke müdüriyetinden: 

Satılık hisse 
Çelebi oğlu Alaaddin mahlleainde Sakaçqmesi aokağında 

geçit hanı namile maruf fevkani odalan mllftemil 15-23 ve 25-27 
No.b iki bap mataza ile Y enicaml caddesine mündif 1 nu-
111arah mağazanın 1056 ııehim itibarile hazineye ait 130 sehi
minin bedeli 8 taksitte ödenmek llzere 11600 lira bedtıli mu
hammen ile ve kapalı zarf usulile 24-10-929 tarihine mtlsadlf 
pertembe günü saat 15 te müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin 
yüzde 7,50 hesabile teminat mektuplarını yevıni mezkfırda saa~ 
muayyeninde emvali metruke satış komisyonuna tevdı eylemeleri. 

Emniye~ sandığı müdürlüğünden: 
Musa Kazım efendinin 17139 ikraz numaralı deyn senedi 

mücibince Emniyet sandığından istikraz eylediği mebliğ muka
bilinde Sandık namına merhun bulunan Erenköyünde Merdiven 
karyesinde Çeşme sokağında eski 37, yeni 45 numaralı ve yüz 
arşın arsa üzerine mebni ahıap iki kattan ibaret bir tqlık dllrt 
oda. bir sofa, bir küçük oda ve ayrıca yüz arşın arsada bir 
mül: ık, bir ahır, bir dönüm üç evlek iki yüz arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun verilmemeai 
hasebile müzayedeye çıkarılarak 505 lira bedel mukabilinde 
mü erisi üzerinde olup 23-10-929 tarihine müsadif çarşamba 
günli kat'i kararı çekileceğinden talip olanların yevmi meıı:k6r
da saat beşe kadar Sandık satıf amirliğine müracaat eyleme
leri ilin olunur. ----------

l'aris ( Saint Loui• ) ve ( 'ecker) 
kilinikkriııolrıı ıııutun 

Or. SlyfKI NECİP 
Bevn~luııda l•tiklill rıdclesiııJ · 

111 r.• ıuaralıı İ.;tı~lal apnrtınanının 
b:nıı(·ı kuttnJw. r' c ı_;İ rn ~" ile~~İr 

ed1ı· ıy4~ \"e ınulııı·lit ııiul :ır, ll("l!to
ğukluğu '~ ihtilıttatuuıı c-n 11111 

annit şrkiHeri a~ılııır v~ « 0&0110 .. 

l<'nni • gibi \'et!aili elektrikiyc 
ilt ' v~ nlık::H:·tıncınt•k Ozcrc trda•i 
olunı..;.r 

Mahmudiye oteli 
Elektrik ve terltoıla mücehhez 

nezafet ve tıharetile müşterilerinin 
muhan takdiri ol.o oteliıniıe bu 

defa müceddeden banyo ınaı..ıtile 

tek yataklı odalar iııta edilınitıir. 

Binaenaleyh aile ikametine de 
ııon derece elveritlidir. Ehven uc
retlo abonman kaydedilir. Rahatı

nt ve ietrahatinl arzu eden zeva 4 

tı lı:iraının l~rifleri kendi menfa. 

atlan iltizasındandir. 

Adreı 
Sultan Mahmut türbesinde 

Telefon ı4o2 

Zayi 
Akaeri muayene Te nUfua 

kağıdımı zayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük· 
mü yoktur. 
327 tevellütln Mehmet oğlu 

Htıııeyin lstanbul 

Kadın hastalıklan hekimi: 
Doktor 

CEMRL ZEKi 
Her türlü kadın rahat.sız

lıklannı ciddi, seri ve muva
fık bir ıurette tedavi eder. 
Maçka palas ikinci kapı 

No 14 

~mnfyef Sandığı müdürlüğünden: ._H.ermgün_ll_tle-de•n -•o-nra_. 

Müzeyyen, Ayşe H.larla Talip Ef vasisi Hacı Ahmet B.in 
11326 ikraz numaralı deyn senedi mucibince Emniyet sandığın
dan ishkraz eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık namına 
merhun bulunan Tarabyada ve caddesinde 202 ve yeni 194 nu
marllı ve 105 arşın arsa üzerine mebni ahşap üç kattan ibaret 
dört oda, iki sofa, bir mutfak, 60 artın bahçe ve müştemelab 
saireyi havi maa dükkan bir hanenin tamamı vadesi hitamında 
borcur.. verilmemesinden dolayı satılığa çıkarılarak 600 lira be
delle müşterisi namına kat'i karan cekilmiş iken bu kere yUz
de on zam ile başka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 
660 liraya iblağ eylemit olması cihetile mezkur maa dükki .ı 
hanenin 23-10-929 tarihine müsadif önümüzdeki çarşamba gü
nü tekrar son müzayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mu
karrer bulunduğundan talip olanların mezkur günde nihayet 
saat kadar Sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ilan 
olunur. 

Doktor FETHİ 
c·crrahpaşa l lu~l u•1c"i 

Bakt eriyoloğu 

Kaıı ( \ owcrınan teaınülü ) 
iJrar, halgaın cerahat ıahlillcri 
ile haııahklnnıı hususi a~ılnn ya
pılır. 'J'clefoııla malıimaı \'erildif:İ 
ıakdirJe tahlil edilecek me,·ut al . 
drıı,kıı k bilôhara raporu ıakdinı 
edilir. 

Mıınycııebaııe: lleı oğlumlu, Aı:a 
\. aınııoın kar~ıı.ııııdıı 

·rl.'l efon: Hl· ~ ogııı ."'i:W 

()peratör 
Ahnıet Burhaneddin 

(~err;,ı,hpaşa luıst.uır"'i op("rat ru 

\\uaymrb:ıııc: Re, oğlu, Rtb ""fo"' 
tanesi l..ur~ıı:undrı 348 nunıarulı 
ı.;uriyc c.-arşteı ~ıpıırıı anı 8 rı.u 
111nrudn. 

'1',ldvıı: 1 , , ~I , Hı 1.> 

NAİM VAPURLARI 

İZl\lİR POSl'ASI 
Sen, luks ,.e muntazam olan 

Adnan 'apunı 
tc~rim:vdiıı 

21 inci PAZARl'ESİ 
günü ı 6 da Galata rıhtımından 
hareketi~ lzmirc Ye Çarşamba 
günü lzmlrdcıı lstaııbula hareket 
eder. 

Galatada Gümrü); kar~ısında 
Site F ransez hanında ı '.i! numa
rada umumi acenta!ıtına müra
caat. Telefon Beyoğlu • ı 04 ı 

Döyçe O. Hank 
Tarihi le•i,u l 906 

.\Iilr oisleri: Dreo,lner lıanl A 
Şa.Oıa,·euşer bank .Ferayıı, Nn· 
•iyonal bank für Döyçland. 
\Ierke,j: llerlin; ~ııbd•·n· llam. 
burg, İ>laııbul •Galata ve lstan 
bul•, İznıir. 

Galata lımıı ıclefon : Be) oğlu : 
247, 243, 684,685 

İ•tanbul luunı ıdefoıı: l•ıanbuı 
2842, 284.~ . 

Deposu: lsıaııbul Tülün gıim 
rügu. 'felefonc İ•laııbul J227. 
BılUnıunı hanl.ı ıuuaıııelatı ic .. 

ı·tt vr hu. u .. J L.a al fır iacr olın. 'J r c 

iill 
.\laliye 'rek~tlctiıı(leıı: 

33ü senesinden 1927 mali senesi nihayetine ka
dar mılli hükun1et bütçelerinden matlubu olan· 
!arla gerek milli hükuınet ve gerek sakit hü
kun1etin bütçe emanatı ve adi enıanat hesap
larında mukayyet alacaaı bulunanlar, Şubat 
!Hu nihayetine kadar arzuhal ile bulundukları 
ınahallin en büvük nıal ıneınuruna ıuüracaat 

" eyleyip yetlerindeki matlubat vesikalarını vere' 
rek nıukabilinde müracaat vesikası aln1aları 
lazın1dır. Bu n1üddet zarfında n1Üracaat etme· 
n1iş ve vesika aln1an11:;; olanların iddi~ ettikleri 
alacak 1013 nun1arah kanun nllıcibince katiyerı 
hazine lehine sakıt olacaktır. Subat 93u nihaye' • • 
tinden sonra hiç bir n1azc:rct kabul ediln1iyece' 
ğinden alacak iddiasında l;ulunanlann IJ30 sene' 
si Martından evel bulundukları nıahallin erı 
büyük nıal meınuruna müracaat etmeleri ilfıfl 
olunur. 

Doktor Feyzi Ahn1et 
Frengi, belııoğukluğu, cilt, pro• 

tas, zafı tenasül ve ka<\l,o hasla· 
lıkt.nnı eıı son usııllerle aı bir 
zamanda müsait şe...rtle teda\I 
,,der. 

Adreo: Babı11i <,;ağaloğlu yoku~" 
köıe ba~ı numara 43 

Telefon: İıtAnbul 3899 

• 

t7 Cemaz;yeıeveı 

Günot 
Öğle 
ikindi 

1 'ak«inı 
~F 
ıı.~9 
14,~9 

Ruzuhwr. l ()~ 

M-e-s-'u_l_m_fl_d_flı_S.eJ-{rn_Il_61'~ ıl 


