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Emand nüfuz ıahibi
bir makam mıdır?

- BôQüİıkü yazıler

Emanet za•
zaman
man
halkın tram• vaylara uılmasmı menediyor.
Bu
memnuiyet,
belki ilk nazarda
haklı
izalarm önll alın
mak noktasından makul addolunur. Fakat o kanaattayız ki
ıehrimizdeki tramvay mıktan,
ihtiyaca kafi olmaktu çok
uzakbr. Bu sebeple sabah işe
yetifmek ve alqam eve d6nmek uatlerinde halk, mecburen aalkım aalkım tramvaylara

.&.-.

~

Bana

( J9
3

aahltelertmlJld•)
OncO eahltede

kalına

(Osman Cemal), yeni

abo;:ıo J&l11.anmıa, her gen bir
a ınot . .htted•
Şehir dedikoduları,

romaoınm

c Yatak•

(SaWıattin

ı

sual
Yeni

Enis), Pliko.

analiz mateha1S1amımı sualleri.
ınoı

8

-hlfed•

Sal yolculan (M. Turhan beyin ro. \. ınanı), kiıçak eğlenceler.
, ...,._ a inci . .hlf•d•
' . ' Mizah eayifcai. '

e

uncu . .hlf•d• •·

Kadın eahifesi.

ıa

~

inci . .hlted•

Son macera (Cuuduk aergtısqtı').
Niçin Glmeli (Roman), bea hik!yc.
ıa

inci eahlfed•

(Ford) on makalesi: Zenginlik yolu.
ao inci . .hlfed•
Meşhur sinema

aktörd Con Cilbert
hayatını ve niçin evlea.modiğiui
" anlatıyor

asılmaktadır.

Emanet; tramvaylara asılan
halkı, para cezasına çarpbr·
maktansa evel emirde tramvay ıirketini arabalanıı adedini teksire mecbur kılmalı,
halkı firketin esaretinden kurtarmalıdır. Tramvay adedi ihtiyaca kAfl geldikten aonra
eter halktan gene asılan oluraa o vakit naktt değil mllm·
kime bedeni cezaya ~b

81 inci eahlfed•

Çıplaklar

memleketinde (yeni tefaiblanmızdan)

nlmahdar.
Anl•mak s.tfyorm:
Emanet bu ıehirde nüfuz
aahibi bir makam mı, yoksa
bir gemi aslanı mıdır?

Yeni bir harbi
·1
A
umumı

mı

·

,.-r --ı::

r:r

·-

~

r.

blJtlt bir~
ldrde bu laerkes lçill her &il.
~
nkuu m11htemel blr fel&ket•
llr. 811 utdlrcfe ae olacafı
mzı. ae -Yaeacafuuzı. yava~'
ll1Zlll vutyetJ,aJ d~ilsıüyor
1
muıpıuT
•
.. • • ..........,_.

Moıkova 9 [ Hususi] -

Harbiye komiseri Voroşilof umumi
Lir harp arifesinde bulunulduhna dair mOhim bir nutuk söylemif. « Bu sefer ordular gibi
fabrikalar da boğufacaklar• de-

l .

le; aa,..UJwunıı~a ,tafıiJAtmı

okuyacahıır.:z; c Son
Saata baytık meikezleiden usak yerlerde oturanlara
gueteyi bef kuruo yerine yftz paraya okumak imkA•nını verdi, fakat bunu da k1fi görmiyerek haftalık ,
abone uıulOnO ibda• etti iıu yeni teşebboılerimiz. :
den biridir ve Qç ay devam edecektir. İkinci teşeb
bü~ ıb.onelerimizin Jı.r.at n menfaatlerilp doğrudarl
dog_nıya aü.kadardıı' ve cf'aha mühimdir: c Son Saat •
İstanbul gibi büyük bir.. ye.rde yaşayan karilerini
boytık ve' lr:alalia.ıık bir ;tehrin tabit bayatı içindo
gönılmesi memul kaql:ara karşı hükılmetçe muteber
bir .fekilacı tigorta ediyor.' c ·Son Saat , sizin daitna
uadetinizi ve ııbhatinizi diler, fakat allah göstermesin· bir 1'aaya mana kaldığınız saman da 11izi anut..
mu ve -derhal yud'nıuDlz' koşe.r, tedavinizi derubfo
eder, ilk anda . 1arlı lAzim olacak parayı önceden
temin eder. Bunu Jtendi cebinden öder.. lıte Son
. Saatin ilk· iki · yeni teşcbbolQI ıarilerimizo teıebbn
sOmiiztı biraz daha izah edelim: Son Saatin her
· han~ J>it karii maazallah bir karaya. doçar oldu mu
derhal bize do~d1111 . do~ruya veya bilvasıta bir
haber gönderecek, •Son Saat> te bu lcariinin tedavi.
eini d~te ettiği gibi, allah göstenne11in kua mnhimco bir netice halini aldığı takdirde gu.etc bu
karie nakten bin lira tesviye edecektir.

llaiftir.

Sokak levhalan

Şehremanetinia yapbrmıya
~ verdiği ıokak levhalan

kaile
~bıa numaralannın imaline bq-

-.ııdığı yazılmlfb.
Bu haber yanlıtbr;

numaralan
~al edecek olan fabrika ancak
il' aya kadar faaliyete geçe-

teL--.·
au:ır.

.._,.__...,..._......,_,., -

!r!' h

., - · a x rA:h*

« Bu aene mecliste mnıakere
edilecek olan İf kanunu da mil•
himdfr. Sermayenin emniyeti gibi sa'yin himayeıi ve ..·yne
sermaye arumdaki ahengin tanziı:ıi içtimai ve iktiaadi inkita·
fabmız için çok lllzumlu ve fa·
ideli bir ıeydir. İt kanunu bu
gayeyi ialihtaf etmektedir.~~

"Son · Saat,. hı bu hizmet mukabilinde
vazettiil yegAne put •acleco kendi .
karii olmanızdan lbar~ ,

-~·.··--)t=·~-,.
ısır tramvay, bir otomobil kazası, bir 1

ıukut." Bwılar llzi

beltliyen

vı

gOzll·

yen feyler. Meccaea tedavi görmek

istemez mlslnlzt

..
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~ Yarm bu hunsta verecefimiz ~~~~~~~
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Sah'fe

Çok şükür

ş

Seyrf1sefer işleri
nihayet diJzeliyor

Bu sene cok
,
de ., ·ı az olacak

400
ir

ve

kişi

Yanardağın

inkurban

beyninde
ıma
hangi
aına
va ile girilir- • Guatamala, 9 ( A. A. ) - A·
ı bu hava ile
jana Havasm muhabiri tar•fuıdan.
b •
ne ı&re Su• Mvi1a

dif

anırdabllın ınclifu

dvmQfblr.
n 400 • i telef o Uf•
v
er~· teker

1
1
· - "'•

tarlalan harap olmuttur.

M. Tardiyö
M b'u lara sö 1 di i
nu ukta nel r i tedi?
Paril, 9 ( A.A. ) - Meb'uaan
,,....,....,,n gece celauhade bq. Tardiy& M. Briyan

ril mez.

Maahaza, b ar bir çok defa·
Jar tecru e
f ve ekseriyetle
muvafık
c er alınm tır.
Htılisa hallan kuım haklan·
eri, kıtın fazla olacağı hakkında ortaya atılan

daki k

kuru •e bot iddialard n daha
çok kıymetidir.•

kab
aleyhinde bir eberiyet
p ycla o arak Ren havaliaindekl
h
etin hak11z yere bir tahliye
v yeti aıbi telikki edildip
lalı

etmlflir.

HtUlaa olarak demlftlr ki:
- Birbirimize hllcum edecek
beraber çalıplım;
çGııldl Fransa yapmakta denm

yerde hep

edecektir.

Boğos
in

Hava raporu
Bu sabah tizyıkı nesimi
(168) milimetre idi.
Da. uaaal hararet «18»
u sabah asgar1 hararet (12~
c ır.
u gece rüz ar

Nobar

Maruf Türk düşmanı
Pariste öldü

Donanmalan
Yunanistan SalAmisi almıyor, iki büyük muhrip sipariş ediyor.

(

Dan

Atina, ıo ff111U1t) M. Venizelomn riyuetl altuıcla
bahriye n_,etinde 1apdan içti·
mada Yunaaiatanın bahri proıl'allll mllzakere eclilmlf Ye aeti·

,c ~e

·ı zırhlı ı ı:ı

Salt

•ın-

tes

ilragat edilmeli, ha-

mllndea

fif filonun ve kara ve cleais
teşkilAbmn kunetlendiribaell, ite
yarmaz eaki harp ıemllerbaba
İle elden 911'anlması tekarrtlr
etmiıtir.

Bu prOif tDm ilk tatbikab

cllmlea" ndea ol..-.k iki açık de•
niz torpido muhribi aiparitine de
karar vtribldftir. Siparif mua·
meleaine fnllml\ıdeki hafta zar-

fında bqhlnacaktır.

iki tayyareci telef
olclu

Barlecllk 9 (A. A.) - Parit. Prağ araaanda aefer J•l*l bit
poata tanarui IİI• tutularak
bir. at~ f8IPllllf ve yere

blf-

m~. ~de huhman Ud ta)'yareci telef olaİUftur.

Almanyada kibrit
inbiaon
Berlin, 9 (A.A.)- 6,Bktmet,
kibnl inhian lraramu -projesini
kabul etmiftir.

PiJaako
DördünciJ. keıide

havvil hava ekseriyetle

açıktır.

yarin baılıyor.

Kont Volpi
Bu sabah fehrimize avdet etti

Bet gllndenberi Anbrada bu-

huwı Kont Volpi bu ubah ebprale tebriaüse~.K-.

lld katip refakat etmektedir.

Şehremaneti
aeyr&aefer mer-

kezinin kadroaundald nıtlnhal

tamamJan.
IDlfbr. Tekmil

ler

kadro 50 ••

bıtai
belediye
meananmdan lba

rettir. Bu miktar
ıehlrdeki

..,.....

Kendili HJydarpqada ltalyan
Hfareti erlcaıu tarafından karp-

sefer intir.amlDI l'tiiiiliı....iıııiıııiııııİıoıııiılıı.....,
temine kAfi gel-

laaaufbr.

memekte, bilhassa Galata, kap-

Koat Volpl ............ hlf

Ud ... kalarak
tımm

.an .........

ziyaret edecektir,

Rasim Ferit B.
Maruf doktorumuz feci
bir kaza ya uğradı

Dcmt. Rubit Fsit 11., dla
feci bir . . . . . . . . . . . . . . .
Rubn Ferit M1 ~ ~~
otomolalH u~ Şlfliclen_ ~
d0r9Je ıiclerkea Pi -......
ıama ait

3499 n...- -..

yonla carplflalftlr•
Kamroaqa ıoflrl Mot oldup
için
na yapama••ı "tlcldetli lalr mtlad... ftkq ......

rObap,
Karaköy,
Sirkeci,
Galatuaray
g i b1
yerler
kadar kalabalık
olan ve
hiç olmam ak..mlan bir memura ihtiyaç g&t,.-en Beyazıt,
Çarpbpı, Stdtaabamamı, Balak

puan gibi semtlere memur ve-

rilememektedir. Emanet aeyrlllefer merkezlal gece diğer zabıtai belediye merkezlerinden verilecek D6betçi memurlarla tak·
viye edecektir. Gelecek haftadaa
itibaren her kalababk yerele

re

Hat 20
kadar nokta memara
bulunacak, uat 20 den IODI'&
da bu memurlar otomobiUeri
kontrol etmek kere aemt 8elllt
vazifeye ı&nderilecektir.

mQftur.

la . . .eleme aetleellade Ri-

Iİm

Ferit beyin otomobili parçalanmlf, kendiai de .tlcud&nlln
muhtelif yerlerinden ehemmiyetli
111rette yaralanlDlfbr. Ka~':i!':
Arhot fOfOrl Halit 'I
mqbr.

M.

•-.ııına,

Fransız ıefareti ticaret atqesi

M. p...,, bagiba aileaile birlikte
Fnnıadan avdet etmiftir.

Tllrk tayyu:e piJu.koemum
..7., inci tertip •4., indi ketideal yarm aat «13,3(). da Daıtl·
fthnm lumfeıes aalommd* icra
,edilecektir.

Sis düdükleri
Millet meclisinde

Limana üç tane düdük

ükômete dün ittifakla
beyanı itimat edildi
Başvetilimiz devletin harici ve
dahili vaziyetini

anlattılar

Batyekil lamet pqa Hz. aenellk nutuklanm da. B. M. Mecllalnde alkışlar arısm a Irat ederek htlkdmetin bir ıenellk dahllt Ye
barid icraabm mecliae bil lrm11 ve netfced~ mecliste ha1unan 264

•e

Sisi
tipBI hnalarda aeva·
hlli mlltecavire ftpaİ'larmut ..,..
rllleferden .blmuaalan için tah·
Jiaye iclanıtl tarafmclaa Fenerbabçe, Saray b~ Kız kulem.
konulacak .alan ,- clildlld~rim•
mllbayaa muamelesi ikmal
miftir. Dlldtllder laf tamami\•
gelmeden evet yerlerme - -

edil;

takdiri kıymet komisyo a·

rmdaki murahhaaJar komisyonlana ne tarzda çahfmalan llzım
sreıece2i'
.. ne daır bir r por hazırktad r.
~...,,ır.,tl Bel

•-~d ~b

IUl

,,

Mea'ut beyindir.
Muhterem Edirne
melt'mu, Hint
meHlesinl tetkik

ec1..u. ba mu-

10

,

TepinlWıl

Pazar

mıye~=·

kavga etmişler, Ali Ef. yi
d e dar Şefik bey tahkir ciır
m e t vkif ettirmiftir.
tOn inhisan mildllrll Behçet
b y Ankaradan ıehrimıze

Zeki

in

~ pou. ere IZİll Yerİl-

f. ile Defterdar Sefik bey

Yuı,

TAKViMi

•~

Yeklletl mlatqan
Şakir bey Raayaya btaakalar
vuıtasile yapılacak ihracat meseles'ni tetkik etmek tizere ph.
rimize gelmiftir.
u ed"bi tahsil memura Ali

M

Jacakbr.

azanm ittifakile itimat kaunmqtır. ismet pqa Hz. dihıldl nutuklarına
çok sa gı değer vekilleri! » hitablle baflamlflar,
41 Milletin
eneli alyueti h cıyemiz soma dalıilı ftz17etlmizi anlatmqlar ye
birçok defalar fidd e alkıtlanauflardır.
alark6y kazasında d n zirai
illet mektebine kaydedfilp
kooperatif v
b ıç'n bir
te deftlll etmlyenler meclçtidla aktedilm ftir·
buri devama tabftatuJ.caldanhr.
uhtel"t MGb dele komisyonu

konuyor

illiyet, ffm..
diataa meaelesinde11
habaediyor.

Cenutal)lelahlrı

Nama• vakltlerı
Sabah Ofle lttııdl Attam Yaıa
~

11,58

14,81

16.18

18,IO

Akılh

bir adamın ıerveti
iltihfaf etmesi için Sert bir tuh

kuvvetine malik
değildir;

olmuı

ilzam

aadeee bu ıenetin
kimlerin elinden geçmekte ol·
duğuna ha ması yetişi!'.

,

Vakıt yarmdan ib1>uen yeni
çıkıyor. Bekleyiniz.

felCllCl'I

Sahife 5

Olur mu, olur

Garip bir karar

İnşasından evel resmr

Tapu idaresi

küşadı yapılan cadde

halkı

düşünmüyor mu?

Bir gecede!
On hırsız derdest
edildi
Zabıta

d&n gece ıehrin muhtelif yerlerinde sirkat tqebbn-

IGDde bulmwı mllteacjdit hnızlan cirmi mefhat halinde yakalımıya

11111Yaffak

olmUştur:

l - JCadMJlncle S&vütlllçepıe caclclealnde Sabak efendi«Oclk ç.mhçalı Mutafa ...,. . , . " ...... yaka-

• m.
laı•DNfbr.

2 - s.Jnk••alardan Lltif, Is-

. . . Yüya Bahk puannda
cljwcl t.ltaDiD dftJrklmna gir-

llifler,

~.

S - Nuri, Klmil, lbrahim
lmalacte 111 ablbla d.. gece
Unkapen-da

Halda

beyin
~~ girmiflene de
4 -

Sirkecide Anadolu oteli

kltibi Oaman efendinin evine
M>ıbli Ahmet girmif, yakalan-

llllfbr.

S _._ Oıklldarda lmrahurda
H.lit lh•har beyin iki habsmi
çalan Seruptt, Enaeni Ali, Ab-

raliUa

fakal•nm•fludır.

Kadına

tecav6z

~bexisıde Fatm ~••JJDtıı
aebzeci Osman ve ar-

e~!.

~W ~ ~kadma
~ etiidfl• ft ~dı •

z--ti~.

1300 Eabıka
Ağzı
13

ile n1endil aşıran
yaşınd'1' bir af ccan

yakalandı
Galata polis merkezi dU.
Todorl isminde 13 ya11nda bir
yankes·ci 7akalallllfbr. 13 yaşın•
da o!masıoa rağmen şimdiye
kadar bilA mllbalAğa 1300 vak'·
anın fa~li o!an bu hayliz ağzı
ile yankesicilik yapmaktadır.
Ga1afamn ve k6prUnibı kalabalığı arası a karışarak, ellerini
arkasnra bağlıyarak gözlerini
kOçük mendil ceplerine diken
bu afacan, ağz·ıe ve hiç hissettirmeden cepl rdeıı menHil ve
kalem kapabilmektedir.
Todori dibı hiç kale~ a;ırama·
mlf fakal 6 tane mendil kaptnfya
muvaffak olmJ.Jş, bun'an a, 250
kuruşa satm1 tır.
Todori bir
lielvacımn cebini kanşfırırken
yakalanm ıtı.r.

Seyyah çekleri ve
bir tasLih
Seyyah çekleri hakkında intişar eden bir ~ herde -Di Amerikan Ekı rea Ko. lnko~
reffİllıt:n «Chester Nafonal ı.nk»
ile teşr·ld llluai ettiği yamımş..
h. Halbuki bu is·m «Chue
National bank» olacaktıt. Tu-

hih olunur.

1

Bir günde
Üc otomobil kazası oldu
~

DOn iç otomobil kazam Olmuştur:

1 - Ortak&yde Halit efendinin km Ş&kriye hanıma 1638.
numaralı

otomobil çarpllllf, ,..

ralalDIŞbr.

2 -Topkipıda oturan Almaet:
çavup G81hane puia &ıllncle
2204 amarah ot.mobil . , , .
mı bt.

3 -

&ıGnde

Adliye dairesi

Hatp hanıma 1286 ll1IDla'8h
otomobil çarpm!f, Hatp

bapdan

umw

yaraluuştır.

Tirikotajcdar

~otajalar

udill·~
hak-

---ederek oktnntanm
kındaki talepnamelerini

hazır.

lıyacaldardır.

Hakkı Şinasi P.: _,
C. H. F miıfettişi Hakla Şina
si paşa Ankaradaıi şehrimize
ıelmJltir.

Bir meb~1U111DUZ1111 irtihali
AnkaracLP,:f gelen malilmata

.-·usu M.W.

nuaru .IU&ziz
Bey irtihal etmlftiı'.

~ ı..ftahk aho•
ualG . . . . ediyor
111m.-.~.•~ • .,._~---~ ·})..... ·~

•Son

,., -,_ .... "9
kilde çakarken, keadlaine bu
imklm Teren yeni Ti!rk harfleri

m. . . .
IOfDIWJ ve hepiD.
de- muhtelif ıckillerde ce-

devrine borGlu olduju tnkraaı
lmmen olamı ldemeyi dllfGadl
ve bmm Audolumuzcla millet
mektep!eriDden henk çwlnn•t
olanlara yardım etmekte Wda:
Bu mabatla:

ahmtbr.

ar avukatlardan m&y5
demiftir ki:
lçiade cinayet ifleıunlf bir
•emamaiyetle otanuum;
alalbiaia kira bal.inde
olNı• prtile. Flbt
cm.,. lfleaecek eYde
~- pliace; bm hiç be&

~ini

..

1 -

2 - Anadolummuıı
meıbsinde,

--

•. . . " ayn mecllale•Jlll umanda adliyepek iyi tamclddan bir
ma.,ı Jorj Pollti ile, mceTaba 't'el'lllİftİr:
Elbette otannm, hem de
HYe." l?ir defa hadiaeye
olan odaya olduju l'ihi
._aza eder, fazla olarak
ve maktullln balmwnanlaerkelleriıü yapbrarak hamltealap alclddan vazie bulunduldan nokta!L-a
Artık buruı he-

anyu Amerikalılar itin
b!r mllz1,1 demekm\
tle kuancm yolunu te-

en ıonra, i! ıerlevhuı
Dmif l:!: romım y:.-ma7a

AnıdoJumusmı her

Ttlrk o-

cağında,

her

aahJye

Bedema Son Saat bulunacaktır; buNlua gidenler Son Saati meccanen

ya-

okuyabilirler. Jl'abt TGrkocaklaruıda
ve nahiye merkederiııde mCltalcaya
basredecekleri ama:ıı lifi bulmalana
Son Saati gene fedaldrhk etmeden
evlerinde de okuyabilirle'i çilokt:
1 - Son Saat bugilnden i~baren
gazete bayii halunmıylıı uzak kuaba
ve şehirler için abone fİabm yan yarıyı indirmi~. •)'DJ mnenda ela baltalık abone usula ihdas etmİ§tİ.r.
2 - Binaenaleyh bugODden itibaren
memleketimizin uuk k6fderiado oturan herkes gGııdo yaz para itibarı ile
bir haftalık on yedi buçuk kurut gönderdiği takdirde Son Saati montaza.
man okumak imkAoını e!do edebilir.

3 -

Karflerimizdeo beher nllha

için alacağımıs ylz para. posta parannı çıkardığum takclird8, uhifelÔi
32 ye bd• teaddat eden bir pıete
nin kAjıt parasına bile tekabal etmelL
4 - Binaenaleyh -bu luneket . - .
temiz için mahim bir fedakjı)ıi tılfkil

ttmektedir •e biaarur m.laclat bir
.-..ıı inhisar edecektir.
S - FP,t uzu
brilerimiz
fİmdiden na.haa .,,..: f*& İtibarile
iıtedikleri kadar ~ lıir 1ldlÜet için
al>Ony U,eleclilJI P lw, bu takdirdi
tensil1ttu ~· İstifade etmeleri
mttmHDdtlr.

+

'4 Sahife

Son Saat
W

SW WU W P

uzumwwwımıcwaa>m:•=*'=wwwsc=

~

...

~~~R~ıri all'~~nım,cdlm
o

Tit

e

ngutere&~~ ~e--,,)K~;;uştuıar?

ile

merika

-"-·

Uya~rıı ıelfü.dit

JJaponya51 Fransa. ve
mi ~decekler?\__ ~·;ıo:
( ~ .-. r.

..

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

Tahdidi teslihat
konferansının
•
•• ••
ıç yuzu
caktır. İşte bunu nazarı dikkate
alan İnglitere ortaya şöyle bir
fikir atmıştır:
«- Ordular gibi donanmalar
da,
bugün,
tecavüz
silahı

ı.

değil,

ı
1

•ngiliz

başvekili Amerikayı zi-

yaret etti. Bu ziyaretten son·
ra da İngiliz hükumeti, deniz
kuvvetleri bir şeye benziyen
belli başlı devletleri Londrada
bir konferans a!ctetmiye davet
etti.
Bu devletler, İngiltere de dahil olmak uzere Amerika, Japonya,
İtalya
ve Fransadan
ibarettir.
lngiliz baş vekilinin Amerika
sebeoleri yazıldı: İn·

ınüdafaa silahı olmalıdır.

Binaenaleyh, bunlara, her milletin müdafaa etmek mecburiyetinde bulunduğu vatan parçalarının vaziyetir.e göre bir şekil
vermelidir(»
Bu teklifin altında saklı olan
fikir şudur:
İngiltere, Kanada, Hindistan
, gibi uzak vatan parçalarına
Huvcr ve :\I r kdonılt yan yana
maliktir.
Bir tecavüz vukuunda, bunlan
giltere dünyanın en kuvvetli
müdafaa edebilmek için çok
donanmasına sahiptir. Amerika
kuvvetli
bir donanma edinmiye
donanması ise gün geçtikçe bu
mecburdur. Amerikanın vaziyeti
kuVJfete yakla~ıyor. Harpten sonise öyle değildir.
ra hasıl olan vaziyet, lngiltereye
İngilizlerin
çevirdikleri bu
eskisi gibi
donanması
ıçın
manevreyi farkeden Amerikalı
önünü,
arkasını
düşünmeden
lar ise bu fikri kabul ehniye
sayısız para sarfetmek imkanını
mütemayil görünmekte, fakat
bırakmamaktadır.
Amerika ise dUnyanın en zen- buna karşı iki teklifte bulunmaktadırlar:
gin devleti olmuttur. Bu s~rvet
Atlas okyanosunda ve Halisayesinde ve pek yakında lngiliz donanmasından pek çok kuv- faks gibi bir tanesi de Amerikan
toprağında bulunan İngiliz deniz
vetli bir donanmaya sahip ola&'MIMISgs+fMS#WW:WJ eiitsa•• as
&
'*MOO+e

Amerikanın

üslerinin kaldırılması, c!enizlerin
serbestisinin iadesi.

en büyük barp Kemlst

,

•Kalltorııl)M,.

ettikleri zaman istiyorlar ki d•"
nizlerde tesadüf edecekleri htl
devlete ait gemilerde taharriyat

Atlas okyanosu Avrupa ile
Amerika arasında olduğu için yapabilsinler.
bu denizdeki lngiUz müstahHalbuki Amerikalılr.-, bd
kem adalarının ancak kendil~
lıu1U1taki fikri de ıudı
.
rine karşı elde bulundurulduğu•Bir gemi, IJaçakçı)ık ,, . i . ıl
nu iddia ediyorlar ki bu iddiaiçin Japon sahlllerinde dolaşır:
lannda hiç de haksız değillerdir. Japonyaya silah
göttırme'1
Denizlerin serbestiaine gelinihtimalini dUşllnerek bitaraf J>it
ce: Bu mesele de, her iki dev- devlete ait bir gemiyi mesel•
leti ötedenberi mqgul ehnekteAkdeniı:de tevkif edip arama1'
dir. İngilizler, bir devletle ve haksızlıktır. Bir kara sulan h&ı'
mesela ~~ya ile muharebe
~:hadi on dördlincO sahife~

•
.

•

Büyük ve küçük erin emnuniyetini mucip (
B V L de yap:ııaa .nellı· vtt.~~z~.J
n

1
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.

11111 (

arı,.
-- ·

.

--..

'

1
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O/atasını }yiyini~;~~
t

1.
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Az bir z~m~.n sonra bulamamak ihtimaline binaen şimdiden t
~ külliyetli mıktarda tedarik ediniz.
-(Ç,*Wff , . ,
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spıra

Umumi miiessesattan birinin verdiği
müsamerede neler oldu? r
Söylenenler, ~lirülenler, fşit!lenlcr

• *

latanbul bOyük ve dedikodusu
~ok bir ıehirdir. Her gün ıehrin
her köt9'iude bir çok komik
hadiseler olur, tak lltifeler reçer, gO.lihıç ve çirkin vaz·yctler
tebaddOa eder. Bunlardan bil·
lıaua maruf zevata alt olanlan
pzinolarda, vapurlarda, salonı.rd•

declikod11 balinde gllnlerce

dyleeir.

İfte bil bu llltlbalarda ıehrin
bu dedikodularım karilerimin
kulıjuaa Wda.yacağıı.

·

1c

Bir kaç ,00 evel deniz ifleri
De mqgul bidaııab uo:ıumiye
mGeaeaelerbı elen birinde çok
pyanı

arasında (KA.•.) bey y.aka pıı~a

chpn çıkartılmıştır.

di~•t

laşm1f:

bir h.duo ol•

·llUUI' mua\'Ul•

1einaden (KA.)
ber 1 eaklclenberi pyet ıtl·
ael arap taklidi
Japmakla mq•

r -

A-~

-

A•ln,;;

Ba 11rada, bap mndnr muivl·
Dinden daha u dumanlı ohmJU bir memur ortara ablmıt:
~ - Suatunm f'IDll, bizim dini
lüui7abmm nncido

ediyor•.•

Di1e bafanml.
~ / Mec:lla iki taraf olmut, biri&f..
rbıe kantnuftır.

Gtlrllltll, pabrb.

lamıştır.

Hammın kocuı bititik acem-

den cıgara almaktadır. Glirilltnr.e y6 · mif1 tokat, ~kme, )'Um•
...
• ........
Doktoru karakola seYketmek

yapabflirdı? Emirler
kat'ı idi. idam cezuı

Bafka ne

lert. ye
bol
ve ucuzdu. Bir sehpanın

ortaamda ıerefaizce aaılmaktansa
llleçhul Ye gayri muayyen de
ola-, blr giln avdet ebiıek lhtillaal ve tesellilile emre itaat

L
uztaripsiniz?
~

H

ı

Jll
Bir ıeyl Myor da yap11mı]10r .....,,:,

,

Ruhunun küçük kusurloıı tcdo.vl edllerelt, en k asurlu adam en mü..
kemmel adam yapılabilir

birer kahramanlık suretinde
gastererek hakkuıda ıtitunlar
dolum ıitayifkarue ayıılar yazmaktadırlar.

Nevyork mensucat fabrikalanndan biri bir yaka mllzui aç1Dlfhr· Bu mllzede asırlardanberl
kullamlan çqit çeılt yakalann
hepılnden birer nümune olmakla
beraber tarihte meşhur adam•
larm bizzat taktıklan yakalar da

mlldtlrll bnmqhur zevata

vardır. Bu MGzeniıı
tlbı

düııyadaki

alWtüu'ai

-

tiremezsiniıl

Ffakat, bittabi bu s8zleri din-

la....,.._,.

,,.

?...

- ?..• \

liyea olm&mlfbr.

arkadqı Beycaddesinde karşılaşlDlf·

iki eski mektep
oğlu
larclırl

-

O mapllah efendim, ma·

tallalı

neredesin, ne İf yapıyor

sun?
- Ben mecliat~yim, ( M,.. )

meb'uauyum.
-

Hayreti Ben de meb'usum

it.\ __ --·

Son bir kaç hafta içinde

1&•

hillerimiz ara1U1da ifliyen vapurlardan blriDI yan kamarasında
kadm ~&fll'lanndan kan leke-

leri ile mnlemma bir parça bulunmuştur. Bunun tarihi ve ne
gibi bir hadise neticesinde bıra·
kıldığı hakkında yapılan tahkikat
hiç bir netice vermemlftir.

ve otuJ, onlar iki iDlandı ki..
geriye, ihmal ve· metruld7etia
içine terkedllmlflerdl.
YefAne tesellisf, çocufanan
• ,.,. ~ ·'.

f

..

etmek şüphesiz ki en doiru
hareketti.

Şube aman ve zaman demiye
vakit bırakmadan kendisini doi·
ru misafirhaneye yollamıt ve

misafirhane hareket halinde olan

bir kıt'aya terfik ederek Hay•
darpaşa

trenine bindirmişti.
Nereye gidiyordu? Bilemiyor-

"ı·

·

: -

·

... ·

:· ·

•'r \~.İl\'< ~-)1,.•
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Selihattin Enis

"Son Saat,, in

ZeYceıile

ID\lfhL

f

uPsilioanaliz'' mütahassısıriiiza bir
mektup gönderin.

bir vaziyette bulduğu Ttirk
ahaliye eliqdeki kuvvetle aaldır
IDlf ve bu zavallı halka, insaniyeti ebediyen utandıracak due•
cede vahşiyane mezalim yapmaktan çekimııemiıtir.
Atin• gazeteleri, vefah mlhıa•
ıebetile Vasosun bu nbşetlerinl

ve evinde genç

alb aylık çocuğunu
bırakarak aakerliz ıubesine koş

•

katardan birer tane g8ndermegitmemiftir. Mahfu- ,
lerini rica etmiftir.
zen tahkikat hakiminin annne
.,
götllrllldüğü zaman b~i;ırmıya
yabu..
;·~ - .
''('
başlamış:
- Nerenin? :·
- Bneim hllrriyeti tahsiyeme
- (K••.) nın.
tecavnz ettiniz, beni buraya •ae-

çaldıfı bir ,nııde mağaza·

llDI kapıyarak

e

istemiıler,

Şimendifer latubula Jaklat·
tıkça içini saman uman sevinç
Ye keder kaplıyordu.
Kaç U1UD naeler, amrn bu
fehria haricbıde geçmitti. Ôyle
llZUD mihnet, ayle meşıkkat
dolu ıeneler ki..
Dandan d8rt 1e11e evel davul·

larm

e

·

•

nım

yaka müzesi

...
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Mutlaka ruhunuzun makinelinde
- •. - •
kusur vardır.
,,,,.- ...

tilrlO mOdafaa vesaitinden mah·

.. mıumıeaını
nldanqbr.
Genç kadm
tevebhuıla çekUmif. Dr. bey:
- Gel civamm paz etme!
diye hllmmm
• k~undan yaka·

sım?
c~

•

1

yazınız'
u~

b:a.:eam; '

olan miralay Vasoıtur. Adayı
Tt!rk kunetlerinden boı ve bu
ıebeple ihtilil hareketiııi vazi-

Aıneril{ada

Dairenin pbe

lmrdar. Geçen
camhurlyet
bayrammda İ•
dare erkim ve
' memurini, idarenin bnytık ıalo·
111111cla toplaDIDlflar aralannda
·~ence tertip etmiflerdir.
f"IWl..eıı• lltlfel•
lliaraJar ~.. Batı eplce
dumanh olan mlldDr muavini
bey bir aralık ortaya çıkarak
Aarap taklidi dua okumuya
~. htJ&llllfbr.
Dbi14 keçlSmal~A ve be·l-.1
rad•-... ..
n.qun...
ve

;

tarafından

- Kolunuzu
m6saade etmez
miainib clma-

IDQfhır.
.ı._

tir. Bu zat 1897 Türk. Yunan
muharebesine takaddOm eden
Girit ihtUlli anasında Yunan
hllkümeti
Giride gtn·

yete hakim bir halde bulan
Jf
•
•
Üç bet rün evel bır daıre Vasos adanın, merkezden uzak
doktonı
mtıkemmelce kaf~yı , kazalannda mtıtefurik ve her

çekip Beyoğluna çıkmıı. lstak141 caddesiain bGytık maiunla·
nndan birinin 6DiiDde pk bir hamm g&rmllş, Hol\IDA gitmiş, tlurup dikkatle bakanmıya başlamıştır.
Onun, safa, ıola yalpa vuran
haline baktıkça renç hanım
kendini tutamam·r, dudaklanm
fsırarak plmiye baılamlfbr. •
Bunu kendiaine iltifat addeden
(Dr. M...) bey
, sallanarak yak-

ze

eş esız

halde, vefat etmif-

~:~~

ili

N ' . IDISJDJZ
.
n
t'
B1·1· şeıı,
::1 l\t.'e· .. mı·

Jcneral Timoleon Vuoı bir
kaç gün evel Atinada 93 ya·

bir rezalet!

2

Bı·

ihtiyar lcomltacıdır

Beyoğlunda

+

öldü ı~c~,~=ııııııı:;:~.::a:=-::ıc:.:::=c::ıc.::mıc

Girit
'
mınaTilrklerinln
aebep olankallllJbu

ımda olduğu

g

Tefrll<ası : 1

du. Sadece bilemiyor delil, bq.. :kadar uzak'aflırmıtb lJ ı:eriye
nu dllf Onemiyordu. Baıı Adeta avdet imklnı kalmam11tı.
senem olmuştu.
Ncreler~n, ne ovafardaıı, ne
Tren ancak Eskiıehre vardın yarlardan, ne köprillerden, na
zaman biraz aklı baıma gehr tDrlll tllrlll kasabalardan reçe·
ıfbi olmuttu.
rek Eakiıehre gelmişti.
Fakat kömllr ylyip buhar pDsl~ansı evde timdi ne yapıyo,..
ktiren ıimendifer göz açıp kapı·
dut HenDz alb aylık olan oğlu,
yana kadar onu lstaııbuldan o
fU dakikada ne halde idi? Ana

---

-----

babumı tanıyacak, hentız acı
yı ve saadeti anlayacak yafta
olmaması ldll Fakat ya kan.?.
Onun koca ıehirde hqa .ıaı
dığı zaman iltica edecek biv

..

l:irmesl yoktu.
Filhakika ona, ıda?dıjl samın
kap11ım kapadıtı majuamda
mevcut eıyalan ye hatta icap
edene mapayı utarak geçin•
mesinf .aylem)ftl.~
Fakat ya amlwebe uzun 1&•
dıan devam edene o Talat ae
olacakb? Bu noktayı tuılk edemiyordu.
•
(Oevınıı altıncı

~

--

eahifede)

--

_j
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Mehtap altinda
Marmarayı dolapnlar, Çanak·
kaleye doğru yolculuk edealer,
o geniş Türk havuzuıum şa.rk

yetil

ısahilincle

gliawıtı
«Kapıdaj'ı»

amınımızm

çeviklikle aaçnyor, Kara Aptur·
rahman tetaretli bir ( ya hak )
savurarak onu takip ediyor,

gere uzanan
yanm
adumı bilirler. Kapıdağ1, kara·

Kara Aygut iae btıtlhı bu maııialan hafif bir atlayıt halinde
geçiyordu. ·.................
Üç arkadaım yllz!erinden

'?• pek ince Lir par~:ıyla merbattur. Bu ıebeble auktan ada
~ pıterir.

anlıyoruz

ki Kara A_p~
ten ve pkaa, ince Balaban biraz mn.tehzi, Kara Aypt çok
mtıteemd ve vekurdur.
KGtenin ezen lambası, elmu
çivilerle bezenen mavi tavada

•olfu!da Marmara adası, alt

tai'a&Ddaa Pata Umanı denilen,

ve dudak dtadap duna iki ki~ i'daak rirclw; bu d&t parça toprak; Marmaraam o nak1;aimda, Çanakkak botunu

Mlhydı. Mamafi~

ld\·

bu llç TGrk

padain ne haki, ne ıema91 lfl•
ta ihtiyaçları yoktU. Her birinin

ımesiıl udınr.

Baildmna h SiJhri arasmda

ieben tr. ta. tenlflik

uzun atlama rckor-

lannı çok geride bırakacak bir

gere

taraa.t eden Mı: ıılplaban

Muharriri M. 'Turhan

tagandan bqka silllı yok.
ferine ~. hendek gibi, manialar çıktıkça loce Balabu,

-1-

g3zthıde

tafıJD

eJi koyu zulmetleri yır-

tan canlı 1:-r'!' 19.ıle_.... yqıyorda.

Marmara, Kapdağı yarım ada.Ue RTbinde ve unubmıda bu~ID adaeikl&P'feçifdikten..~
birdenbire daralır, kara banmla
1
ŞarldSy beymnde edem boiaz
'halitai almıya b&şlar, Kemerle

,_ AJP brdaf -dedi- toplaDma yeri pilndll.

r

"'1

au, BUnaDm

hakiki

çarpıyor.

fatihi olan

ınetlıur Balaban beyin oğlu ince
Balabandır. qLMj~.,,..·~.

l' Kara Apturrahmanla yaııt gi·
bidir. ............,

ÔbGrO, dev cüsseli bir Tilrk·
~. Endamı gibi bakışı da, mehiptir. Y qça, diğerlerinden bQ.
yilkttlr. En şöhretli alplardan
ınerlıum ~ Kocanın oğlu

fllup ada Kara Aygutlur.
Uç yold:,; , "'ir yatsı vakb,
aya olaral: , l.:·dıncığa coğru
-' -. ~~-=hıde birer ya•

Paramunt filmidir.

söyliyeceğiz?

dun yerine ceva!> verdi: •
- Hiçi
· "
Aygut o heybetli
ad~,
g&deriain atefini, iııce Balabamn yllzünc

tevirdi ve onu

azarladı.

~

-

.J

Çocuk!

-

-r_

Kara Apturrahma'1 atıldı...
O da ben de çocuğuz a-

#:WfıJ.W'Hfu~-

ma, saz urucuna hazan iftar la·
zım olduğunu blliyonız. ~

f ,'

Ayağım sıkı

' 7G
Ei!i
Ntpcillt!
LEVIS STON ve Ntı.s ASTER
mizansenli r
·~

muhteşem

Şehvet

paç bırakma.

,. "' -...-

«

[ Arkam yann ]

qmdaki bir

1ban •

L!-

çcukla
oLnu
gı ev 111&·
metçiliie •~·~al e~ecek, hangi
bayar ~b.mm eYı bu bedbaht
kadmın istimdat ve IZbrabına
karşt kaplamı açacaktı~
halae bu kara talihli kadm
ve bu bedbaht ve masum çocuk
ne olacaktı?
~
HOkOmet Ruaya ile harp edeF
il
• • lngiit
bilirdi•
ere ve rama e
Almanya ve İtalya ife İspanya
ve. Portekizle harp edebilirdi;
Wdn bu bedbaht ve ba masum
yaTrUD.un bunda taksir ve g11-

o

nahı ne idi?

BaVcan harbinin habra ve fa·

cialanm henüz unutmallllfb. ~

~,!!I
NAİM

__

sinemada
Aı'URLARI

İZl\iİR POSTASI r

Seri , 4lks ve .nıwıta.ıam olan.

Adnan tcşrlnisanın n

ir.ci P AZAi~1.,ESI ·

11

günü ı 6 da Galata rıhtımından ·
hareketle lzmire ve Çarşamba
gunü lzrnirden lstanbula hareket
eder.
.
Galatad:ı Gümrü'' karşısında
Site Fransez hanında 12 numarada umumi acentalığına mür:ı
taac TelefonB eyoğlu: 1041

.

W11 S~•~aakirCiiiiızeteri-

Din, gecenin geç ~~e~~e
araba araba tqmdıguu evımn

2
3
4

5

Mahallerinde bir kolDfUIU

6 7 8 9

11-1-1~~·--a.._a-;~

6
7

penc~l"!sinden bç kereler seyretmifli.

s

1

. ~ (Betinci lahlleden mabat)

1 Kucatmcla
iki
ba k .-

pek
f'
""' yalanda_...,..,_

/ 1 2 3· 4

fiiahamıi'fhlııhattmlr--EDıa
r 'ı

nıa ve dtlkklnm aabşmdan milteftllit para onlan bir 1e11e
iki aene idare etsindi! Faka~
ıoaara ae olacak?

filminde görüneceklerdir.

~

Yeni tefrillamız'.

l ilajdl '"clilik.;;:;d';ı.ı-.,.....,aıa-

diyan

bas, kuru. lifa p~-

:)Yatak,,

JıJkl~IeJihDit olaD Gazi Ap~

giSze

(Telefon Beyoğlu 118)

ince Balaban, Kara Ayzu·

geliyor, değil mi! • ..
- Öyle.
•
,...
- Bizim yaygaramızı dinlemezler ama ıenin s 3zünü kolay
kolay kulak ardına atamazlar.
Bizim de güvencimiz sensin.

en ~nGI~ » isimli.:4 tef- ,
ae ~tle ivlf.iidiklerl

~elik aağlamhğı

Ne

L

onu • so·

- GeÇerlzt •
J
- Tamam. işte bunu üğren·
mek iatiyordum. Demek ki ge·
çeceğiz. Razı o'sunlar, olmasın·
lar geçeceğiz. Yoldaş bulıımaz·
~ tek bapmıza gene geçece·
ğiz. Artık buraluı bize dar

dah•Uqe t9b'lfbl.
•
~e •n blıjlk..~lll

~ir erk~ Meldir. Yamnda •
arkad&fı vardır. ~ wam dikkat aare\tc incedir, fakat bu inı:elilJ;\e bir fİIDfek oynaklı~ bir

ruıorum.

ben de

Bizim Ak Sungur, Kwl oğlan
oğlu, Kara Hasan oğlu da bera•
ber Karşı yakaya gec;meyi koDllf&C&İIZ.
•
<f
,,
- Geçeriz. ıT ·
- Ya onlar, sırası ~eb], ıet·
mliellm derlerse?

__.
denl>eri Oğuz Tnrklerinin elin·
i!edir. Selçqk lınklnietinin on
·vaıWaden biri~ Karea1 beyba
iki - - post ...,.... slrfttilderinM BullaJI merkez edi;aen.ll>fhan bey, Flnab fen
•iiili ve TBrk hlılğine dotra
~ 'adımı 8'Uak bu kıymetli
~~ kendi htıl6aeti hududu

,......... ydua hıkiminlıı km
el .t~fuonmı oil\ıdor. J:le:
yırım et yqmetidıt, ~dir
1&bali&te maliktir. Uzanca
poylu. esmer tmli, kara bth.
i'arar. g&zlO. pret senif ı~iki~

iyi ya

söyle·

v~

dı ki Şark6y hncemunda bir o·
b111 parçası yanamı uçurarak
vtlcudunu yalnız bir kelle ve bir
pvdeden ibaret bnkm•şh. E" er
111.1hallecleki bir kaç hayır ı~ibinin yardımı olmasa bu adam
için aÇlıktan &imek men bile
değildi.
•

vo.cudu b.ır guv
s: d
iki. k o.'
e ve

dan ıbaret olan komıuıunu bekliyen akibet niye kendisini bek-

lemeaindı"?
Fakat aitmiı oldumı
me-Lul
0
•·
7
\'U •
harp sahasında ya b1!' aenen

kuquııla ve yahut bır slinğil
darbesi altrttda ölürse o zeman
ne olacaktı?
[Arkası yarm]

·

U C N /KAH

Peki, konuşalım.
Slileyman pap, Aca bey,
EvraDOI bef, Fazal bey burada.

~

di~ ~anımız,

-

ıey

•

sınemasının
H!r seansta ~cah~nç dolu salonunda göaterilmekte olan
~i, o~u garen bntün temqa•
. !
kiranın ikrar edecekleri veçhile
~ımdiye ~dar lstanbulda gösterilen filminlerin en gGzelidiı
H&mlf: Bu film yalnız bir hafta gösterilecekm 'fi. •
Suareler için yerlerinbi evelden tedarik

-

ar- kadar &n·

PJD~ Kua A~-!"••
~pia&tı de K~tiUtüD arama~ . . Hrmh bir 1ıiW qldl
.ıeretshie uunaa ~de teaa•

Bl1yllk yold~a bir
miyecek miyiz?

Sen boyuna söze uruç tutu·
yorsnn. Biraz konuş be.
~
- KonUfUyorum ya çocuk.
- Evet, Çok konuşuyorsun.
Aizmdan bir laf koparmak için
dört kement atmak lazım.

Bolayır aruıuda bitu daha •·
~ve J1.ih&yet Çardakla GeB·
~olu &ı6-de dar '.bir metbal
ıe~ iktisap eder.
Kabataslak haritallDI çizdifiinlz bu yerler Kapıdağı eteklerin~ cenaba doğnı 11zanar.ıı
jJ,.apeekife .., Şarki cenubiye

fcamlitatt
tidat ed

O, tek bir keliDJe söyledi:
' r
- Peki.1 ,
Kara Apturrahnlen, gal&msedi:
- Orada ne diyeceğiz? t · '
- Hiç.
,
· ·
- Hiç mi? Boş yere mı taban
tepiyoruz. Bir diişüncemiz, bir
c:lilefimiz, bir bildiğimiz yok mu?

.

-

Son Saııtin karileri hergln ga-

zetelerinin bu

l~öıesiııda

kelime

oyununun en gllzel bir aDmuneeini bulacaklardır. Çapras kelime
oyunlarımız fimdlye kadar yapılanlar gibi yalnız zihııl bir idman olmakla kalmıyacak, aynı

zamanda bunu halletmek zahmetini ihtiyar edenlere ihtiva
ettiği nilkteler
eğlenceli saatler

ve telmihlerle

geçirtecektir.
Karilerimiz her ;tıldl kelime
oyununun halledilm·f çeklini ertesi günkü nüahasm:I;ı bulata!:·
hırdlr.

emmz:

,,
Oıiime Malı1ıum ,

Sahife 7

Son Saat

arlsln

1

merkez

hapisane-

;!:te~e ::1ı~usma~::,m k~:
·

~~~~~ da~a ;~~~ereoiz
Fakat

halk

h

TR\• o
JklJllŞll

I

~

h va

öcreye
hAkimlerinfn:

"Başı (kiyotin) albnda keıilmiye
layıktır" dedikleri bu mahkum
k
hiç bir zaman aıaca aranlıkta
müddei umumi tarafından uyandırılmıyacak, hiç bir zaman:
- Kalkınız, cezanızı çekeceğiniz vakit geldi!
denildiğini
lşitmiyecek,
ve idama
mahköm
edilmiş
olma1ma
rağmen kendi eceli ile öleceği
zamana kadar bu dar, karanJık, penceresiz höcrede yabp
kalmıya mecbur olacaktır. Çiinkn bu, kadındır, çünkü Fransada
kadm • harp zamanında caıusluk cnnnn müstesna ·olarak idama mahkum edils~ de erkekler gibi kafası kesilmez,
reisicilmhur tarafından cezası
müebbet hapse tahvil olunur.
Parisin merkez hapisanesinde
idama mahküm edilenlere mahıus h6creye giren kadının adı
madam Jnlyet Toro ve cürmü de

edilen l )Jfadın
o
'\1.,
wnr ~a~avalf ~ocasınıı
yanına yatacaktır.
)

~a~ll

tQ}

~ '\119tftı 11~
\1{'1
U
Mlıi ~ ~

in~
~~
Cifil.LL ~

mı.asıl

havagazı musluğunu
ölünün

bol-

Maksadı aıikardır: Evin için-

kocanın

u le<lyom"'
~

W-1

ll

/

JI. ...,

Jüri karanın tereddüt etmeden verdi: Kadın idam edilecek

/

kocasını öldürmüı olmaktır.

Madam Jfilyet Toro bu cinayeti yapmıya karar verdiği zaman bir çoklan gibi rilvelver veya bıçağa milracaat etmemiştir.
Bir sabah kocası ile paylaştığı
yataktan kalkarak havagazı musluğunu açmıı ve kendisi odadan dıpn çıktıktan sonra kapıyı
itina ile kapamış, tam iki saat
d ıarda beklemiı ve nihayet tekrar odaya gfrmistir.

'

i ukat malıallenfn polts komiseri sivil memurlarla hadiseyi tesbite geldi~i :aman kadını tabil halde

ve biraz da memnun görünce.••
Artık mösy6 Toro yatağında ı reler açılarak bir doktor çağı·
hırlamaktadır, neredeyse öleceknlsa kurtarılması mümkllndUr.
tir. Vakıa derhal kapılar penceFnkat zevcesi plıman olarak

1 bunu

kapıyarak

yapmıyacak, kocasının öl-

meıini bekliyecek ve ölümün
geldiğine kani olduğu zaman

de bulunanlar kan ile
geç vakte kadar kalkmamış
olduklarını g6rilp merak edereK
içeri girdikleri zaman efendiyi
6lmiif, hanımı da baygın bulacaklar ve bir kazanın vukuuna
ihtimal vereceklerdir. Cinayet te
bu suretle cezasız kalacaktır.
Fakat mahallenin polis komiseri sivil memurlarla hadiseyi
teıbite geldiği zaman kadını solgun değil, pembe renkte ve biraz da memnun görünce derhal
itin esasını anlamıştır.
Şimdi mahkemede halk kdkimleri bilahare karar vermek
llzer~ bu cani kadmın ne söyliyeceğini merakla dinlerlerken,
reis evveli heyeti adule maznunun tercemei halini anlabyor:
- Ôlen biçare, madam Jülyetin ilk değil, fakat llçüncü
kocasıdır. Madam Jülyetin ilk
kocası karısı ile geçinemiyerek
aynlmlf, ikinci kocası kendi
kendini umq, tiçüncü kocası da
bildiğiniz tekilde öldilrülmüştür!
Reis bu kısa cümle ile karşılannda kendileıinden karar bekliyen kadının mahiyeti hakkında
halk hakimlerine bir fikir ver•
dikten sonra maznuna dönerek
soruyor:
- Kocanızı iSldnrmenizin sebebi nedir?
Uzun boylu, etine dolgun olan
bu kadın, hiç pürüzsüz bir ıeslo
cevap veriyor:
Mabadi on dördüncn sahiferle

.

o

Dünyanın
Bunların

blllün

diş nıacu1~ r.aI ına

lecriibe eliinJ

içinde tercih ettiğim yegane a·ş m c nt o ~~·;en sayesinde istihzar olunan
(Bioks) tur. 70 yaşında o!mama rağmen ( :o:ts) <i!Ş macunu ve fırçası sayesinde
dişleı-im mükemmel o ~ i{u ~bi diş et erim ayet tem·z ve a~ım daima iri kokar.

•

.B.minlatrla

.

aolıbet

Am.erikada kocalar

Şapka, affiikçe,
Jldntl
,alp ıibi lrtmektea aukl&flJor.

yeni moda fapblana çojamm

11....,_

1111111~......lftalrt..

.........
. . . . lçlıl

her tarafmda, .....
cliBr ld. bida ..keklerimi&' kaclinlanm çok parbr. Ha,...I Hiç
lyle delil. hiç!.. Sadece, Amerlbda •çok ka11mp çok wfetmek,, aclet olmUflur. Ç&nldl, A·
merib, hqtaa bata bl,ak bir
makinedir ki, çarla erkektir; o,
ha maldneaia hareketine tabidir.
Bizim nelderijpis lçia dalma,
biç clana.du. phpuk. .....
dele et.ek, bapbaa telilllıe,e
koyiaak
bıamalı 11.....m.
~k bıenmak lcin çok pı,..•k,
hayatim çok tehlikeye kOJlll&k
tüil clefil midir? Oteki milletleria erkekleri, IOllallcla rahat
et "'k için çalıprlar; fakat hiıim
ınırmwıı .[fbat .............
;.tiralaat ettikleri Yaldt, Jlr
rine ukmb buu, uaml
el ecede urfebllek için, auml
derecede çabprlar. Amerikacla,
erkek •piafma aaJdneei. kaclm
•urfebae . .ldneli., clir.
•Amerikalı . . . . d•lma l.ter
.ld zevceli bol bol ..rfebıial Ba,
' ODUD lçia hlJlk bir lhtipçbr.
llaele bai Joba. W. Amerika

modası

urarh bir
Bmma lçba

ne

.Malıanlr

~ lanllp.._

&abacle liper

!Rum•
........
Mari ..,.. ambr

JOJdur, hilalm, kenar arbp pçiyor.
Denecek Jd, lofm, bdm emeleri ~-lidlr; peki... ıc.a kadmlana
__......___

a1m llflmes .ti Modal Ne ,...
pammı? Mlnalra.. edilaitıl.
Her ae bal İle... Yeni moda
ppkalarm humaiyetleri fQDlardar:
l - Ôntlncle aiper yokbar,
arka tarafmcla Yarclar.
2 - Şapka, hem• hemea
tamımile hapa biçimini alıyor.
3 - Aba açık Ye hi~ ol•u.. bir kalak kapalıdır.
Arbk ba ıa"bi ••ll•r ilerinde

... ••

• plrat • y. .. lamada

ol•nlar Yard1r.
8İI, bag8DIDk, IOD aoda fapkalana ea alhim ~ ••llDı bilclirmelde iktifa ettik. Relimlerimiıcle bu e1ıllar tetkik eclilebi-

lir.

l

itiraf edelim
ellV

Jll-

J'iuatrola.rda

rma tercih

..

romalarla
blJlk 1tir .....ıfalaJet .. ikticlar gWerir.
Elerleri romutiktir, sevki•
okanar. Soa eMri •Taçlı Krr
hçeler» laimll eok beteaiJmif
tarihi bir . . l'OlllallULr.

Bir Q6n içinde
r.o..-.ıı

bir ıa.ı. erle
tanqtıllu• .,.,,,.,.. . .

Lcmdra Diklla claireDde
bir ..... olmuflar.
Bir ... pç vakit blJlk b
otomobille bdmh erkeldl
kafile daireye ,......, DPJI a

ıelea memur ( Ba

imla
hemen mendlrmeHainlz, Ba
pm Cenabı Afribp
ediyorum.) demiftir.
Niklh meman ldzia kafi
IOl'lll"f, yok cevabmı alaufbr.
Bu takclin:le nltlhın akttıdiW
miyecejini llyliyea memura
kiz fU mukabelede bulunm
-«iyi ama efendim bla b"
mize ancak ba abalı

...... .,....

ve 1eviftik. izin bjlclma ae
mu ~ilircli1'?

kocalanms p,nte

rbr zia ........ bqa idi "
• ,., old-.p ...... plnnas.

Kadıabla cl&ir
Vecizeler

•

erbld.-.. ,..,.

----~ Hit Wr . . . . .....

keli -

Bur

ÇIDldl, . . , . . . IMl1w -,.
dukçabaarsp.......-.
• .A...nlaacla Wr Irada ....

- 'itte ,...

ba .,. tarif etti-

~

lradmlanlamz. Bizim memlekette ..... ııl.iima • seç.akça. clu:.
:./'

•••

Daima terketmeje
olmahl itte 1evilmek
bir bduua en bllJlk

•

..

•

.JI.

kiidılı
doltiırU
diyor
lii:
-------- ---------------....,.;&
Bat dönmesi
Bat dlamelerinia t&rl&atl

dır.

1

vard1r ki,

•

...................

ftl'dia

kadınlar

kekleri, vBcutltnma en •
aoktalanyla cezbederler.

.... cl•llt .......

lranaatkl.... ,.... _,. . ._
.. bet ..... bopmr. Biz, a,le
tatla . . ..... ,....., ;aıel
..... aldablama,a; hatta .....
ı.rm hiç bir la,...ti ~oktur.
Aaerilrab bir erkek - - ...
den ete ınJımu, h• tefi alha·
Jet • claln1cada kolRllUf, seçer.
~. tel: tik baD kaclmlatmm
. . . . . . . ba baJIUmclu lllalarak ............. .
~ Jmchm .. ceftln

eltili llJleair. K rr

ilçe Mari ,.....

brmlflardır. eıwe bir
tllllnn F,1Ç bir im ......,.

pirler.................,..
41 . . .

..............
................

.,,1enı111err

kadmlen. ....._ tuafmdıa
lll'fettlk~

ki, bdmm

percl.W lralchr. .kla beraber, IOll mocla ppkalar cidden ariftirler.

dnclea

4

~

lurallçe

Yar-

8ia burada yalim bir aevi-

den b.bledeceiiz.
Yemeklerden aoma llİle hafif
Ye J& lmnetli bir bat cl&ımeei
ıeliyor mu? Tamam! itte bizim
babaetmek iatediğimiı budur.
BiHMW&· bol Ye ap bir Je-

meli mlltealop, ba b.t cl&uneai
ltirÇok bammlua plir. ihmal
etmemek llmachr. Sa butahim
merkezi temamile midedir. EUaen, denebUir ki, hum c:ihamu
tetentlfe utratan her ansa. ek..S,a Nt
yapar.
Bu tlirll
ıelcliii
•akit derhal usaamıı Ye bir
.l-1...!t.
:..&:-L-a. ed" •
umua&
~iDii.

aa.mm
bafcla,m•

uç

...

#

- -.

..... .-. ... . ..... ...........
•

o •

. .. . .

o ••

o '

·

Para le

~ı

ıınulelmti

(

2

'

_,, $

Artık

faili bulanmamllJ

cinayet,

ceza.sız luılmıf
mllcrlm ,. olmıgacakbr.

. Amerikalı bir doktor katledilen inıan1 nn gözlerinden resim alma tecrübe-

etti.

HAKiK

·

'· ·

··

Son S•at

Almanya, Skandinavya
ve·Fransada Inilgonlarca insan, erliek, kadın
· çıplall yaşıyor.
Bir Fransız muharriri size bu bayab anlatmaktadır.
gtıa
çakıyor.
yuılıyoı r
B

r
.e mlekeli
•

'.7' ' 8

ltla Awupa. bauıa dlaya laaynt "IMy-. içia-

de... Herkee birbirble aym 1aali tonıyon
- Lı..a•arua Ademle Hana pW 7qamı• mlm-

kla mtlf

Ba iDiiin eevaba Mler mtllhet, lltene meni olsan; ortada bir hakikat .... ı,j. UdiN TV. Almanradf. leolandiya.
da. Skuıdlnavyada ab11oalarca lmu, bdua, .tek, çoluk
çocuk hep bir arada anadan dojma, ~ ,..yurt.... Pra~
111110 bbı

yerlerinde ayai ceryan ba1lamı1: bir ealpn pbl

ilerliy..
Alimler ba lnaanlan (NadiK) c&yortar. ba hayat" y.pma teklini, 011aya nuariyelw koyarak mGdaf11 ecliyor.lu.
(Nadi1t) leria memleketi.ne akaD ....... Şarktan. ıuPtan.
timaldeo. c:enuptuı aaaharrir " gazeteci b61eleri pup
~ıp, parça parça yollan d6ktlftyor.

Çı~ ,ak

c..

•

bille idim. Gazetelerin pe.iyec:elderi bir , ••
KaprfkoY ,alda, dllftlndtl,
eebindea bir aclre. defteri

an

reliyorum. Orada kadınlar, erkekler, ihtiyarlar, analar, baba-

çıkardı:

lar, kazlar, delikanlılar, beklrlar. evliler, dolqayorlar, ,Waaıyorlar,

yiyorlar, içiyorlar,
yemek plfiriyorlar. Ama aud?
Çıplak, Çil' çaplak, pnl çıplak...
8a yer ylzl cennetini aak- ·
larda aram•JDllL Pariae Jlrml
dart saat meulecle.. Awupaam
ı&bepde.. Almuyada..

•

Oraya farkmda

rfttim.

de otura-

KaprikOY

&nlbndea

...

Onunla
-.-... ,.,.__

-

Bittin pmbk.. 8aJbk denbf

ra•amna

•

OD

bet

daldb meaafede.. latu,oa.
J&18t ,...... ...t.. Tramn11olr.
Fr&Dld pzeteleıl 7ok.. Nud.
İJİ

m'?

- o.1ae1e bir adıed · - de..
Ôç ... -...... Llbelc cin-

Ormanlar arumcla kftçtlk bir
latuyoL. Kay , •~ kilometre
makta.. KaylOler fimeacliferd•
korlmyorlanmt; hat lnia eclWrkea. mllaendislerl. latuyona,
nlerladea bir top •emili
makta ,.pllllJa mecbur etmifler,

olmak•nn

« Kafe Napollt• •

Jordum.

- Ôyle bir yer •DıafyonQL
Alman1•1• ıitmek cuma llkmaz J&?

Her
bir kitap
Yaderce makale
6kralu, rellmleı. brikatarler İntİfU ediyor.
•
Çıpllklar memleketi... (Ak Baba) nfiknnıa bu hasatta
yuılaa kitaplardan birini t•reeme " telrib etti. Bir cliierini de bis, bu yeai bayat " )'lflYlf JRli baklanda
hrilerimise fikir •ermİf olmak için nak~cliyonnı:
Açık .Oyli,e)im: Buna dtlıtıudGIGmtb umu fikrimizi
dottlarum-. aıbdqlanmua açtık. Ballan idra etdlen
- ~erinis aramda aile babalan de •ar, on1an niçin
dGfftnmİ)'Ol"IUftUL Bu re.ünler W aile
gİrer- mi?
C...teyi evlerin• nalll g6ttınanler. dediler.
ileri IClrllea lddayı dolna bulmıyank cenp ~
- Guetelerde ~kan. İtlru celbetmiyea yua Tt nllm·
ler btJd fahafUD. nsaletten çok uuk akideıen •hİp yeni
W cemiytia aula.nm anlatan ba fUI Ye ftliml• kadar
adaba mupylr, bu kadar açık •• maııtehc:ea oha...

•

Yollarda pek u ima .....
Kilometre lfqmcla, ~ ~
PJ tibl dimdik bir kayla. Hepm
de bir uker mellmı ça~ak
bum •ffot pldln• diyorlar.
Oç ~ bir taban tepmed• aonra etrafı çunla 3rtnll
sGze1 bir gll kenarma ıeldim.
Çamlar yemyetfldfı g3k te mumaYI. Ba bir m.,.nın detil, bir·
brtpo.talcb. Hem de ne sok
Aradıtım

yere gelmlf olaBizim piria tarifini
laabrhyoramı G61 kenaruada, yamaA cr.1m .mt. pll-...m lifi.:
1~ pumaldıldan çiçekli, kapı
&ntmdeld tq buamaldan yoaunlu arif bir k6ıkç0k.
işte k3tk Od ytlz adım &tedet
Zili çaldım. Ne de teali imif, .
•ltllit bir tllrllltill

ca1mm.

~ .....

1D1Sralar okurdu.
Kapriko• fimdl ttlccar •e
• n.. Onda, edebi muiaiayalmz, edebivıtt
a devam r•
kal anif-•
a:

de.:,:..
- Yorfamım, doatum bir az
tlinlenmek lateyorum. •
_ latlrahat eti Ya deniz kellannda, yahutta lordL. flit bir
tey dOflnmeden dinlen.
- Evet. bilbaua filaf lstlra..te lhtiyaam ..... PariatU,
romandaD, tiyatrodan, aiyuetten.
111alt rezaletlerden. kibar llemine
ID6teallik kepar-elilderclen bahledilmiyen ıessfz bir k6te b"I-.-

•1•

renk...

manlar pirdi. Ajao,
HSle manuı pek anlaplmaı

1

Yalnız köpek koıu!u bir •Otel
çekçeki dunayor.
Y
,Jlrlmiye bqladım.

•

hayatından

- .. au .. n)ay• ma? Ha7dl ca•
mm? Hem ae llzuma nr? SiWa
..U.dea bafka..
- Harp ~bitti.
-Otelciler d.twa, otelcDer.
Alb frank &ir marka..
- Bir k&yde, bir aile putl·
yona.. Sade fakat atlam bir
gmda mutedU bir fiyat.. Çam..

bir intiba : Açık havada oyun

nadüi klçlk kay., Nakeadorfa laareket eclİJIOIU&

hlr. tenuu
Jirm1 uat meulede
denaiftim ya. tam Jirmi iki .ut·
mif.. Şimal prmdu (pr dl aor)
ltleJi iç ıeçe hareket ettim.
Parlat•

Erteli ubala, uat onda. Nalreadorf latuiyonunda idim.

Aıu..........

*

aöye ldtmlyorum ki...
Panai1oneri oldapm aile batka

tarafta.

orma•ın içinde lclL

Nakendorf ıanna, yeglne
teyyah olarak bir ben indim.
Ne hlr tabi,
bir anba var.

ne

Hafif ayak aealerl. gtllllfmelu
lfitiyonun. Kap• a\'Sldı, kartım
da larmm bir elma kemiren bir
genç kız. MefWD meyveyi tadarken Hana -amm buluduaju
luyafette çıplak!
Koridorda.t Od renç im ıe
çıyor, onlar ela eaplakJ

Nerdeyim heni KaprikOY b..
Dimle alaJ ma etmiftı?
Beni nereye g6ndermiftil Franl&lllll JUUIUU, Belçikayı, Almanyayı ıeçtikten aonra dinlenmem için yoksa beni bir_
[ Arlruı •ar)

Bilômuın

tesisab elektirikiye,
kudreti Tenviriye ve ceniye
i in santrallar inşuı, fllit ve
malzemei elektrikiye

Tel foq ı BeJ'otla 2121-2
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LASTİKLERİ

-

..

YENi

FiRESTONE SÜPERM

LASTiKLERiNi

KULLANINIZ

Bu IAstikler fennin hütün tekemmülatını haizdir.
Yeni FİRESrfONE SÜPERl\t )AstikJ~rini kulJannıakla otoınobil masrafını yan
yanya tenzil in1k~nını bahşeder.
Hesabını bilen ve )Astik ma~rnfını en az dereceve in<lirmek istiven otomobilciler,'

J

nıuhakkak .,veni FİRES.fONE SÜPER1\t Jastikl~rinj kuHannıaJ;dır.

FİRES'fONE lastikleri, sağlamlık ve uzun ömürlülük gibi meziyetlerini, memleketn1i-

zin en

arızalı yoHarında,

vazifesini

bihakkın İcra

etmek suretilc bilfiil ispat

etmiştir.

Ancak FİRESTONE h1stikJerini kullanrnak sun:tile nıenfaatinizi tenıin etmiş
ve lAstik dertlerinden kurtulınuş o~ursunuz.

Beyoğlu
Takn. ın

ı Amerikan garajı, Levia Hck ve

Tal.sim

ı

Cnfata

( qktidar

1'...

ık6y

Taşra acentalıklan:

ciheti bayileri:
feriki.

Otomobilciler kooperatifi.
ı KDrekçilerde Artin Dondikyan efendi.
ı Şevrole acentuı Sabri bey.
: Muallim zade Hilmi bey.

ISTANBUL ciheti ve TRAKYA acentahğı
Siı kccl
ı Nur ban albnda Şevrole
l.tntaaı M.
Faik, A. Remzi ve ıeriki be-yler.
T ckirdafında: Y arapsanlı hafız T cvfik bey.
Edirneut
: Y asef Civre efendi.
Lnleb~
Tlltünc!! Naci bey.
Sarayda
: Haıan Basri bey.
G.

Ayıntap,

Ankara : F ord acentaıı Koç zade Vehbi ve ıeriki beyler.
Ankara : Şevrole acentaaı A. Avni bey.
Ankara : Bankalar caddesinde Mehmet Reşit bey.
Konya ı Güzel zade Rifat bey.
Eskişehir: Aliiyeli zade Hasan bey.
Bursa
ı Posta milteahhidi haci Recep zade Mehm"t
Fevzi bey.
Edremit : Benzinci Hasan bey.
Mcrr.i9'de: Giritli Ali Riza bey.
Adıı.nada: Mazhar Hasan ve Mühür biraderler.
Denizlide: Cinlov zade İsmail ve Fehmi beyler.
'sparta : Otomobilci Hns~yin HUsnO bey.
Kayseri : imam zade Ali Kamil ve mahtumlan.

Maraf, l\lardin, Diyaribekir, }

Malatya, Urfa, umum acentaau

~

Milis
İzmirde
Aydm

ı Aksekili

yavaf zade Hasan Kadri hey.
: Salepçi oğlu hanında M. Bedreddin A. Ethem S.
ı

Muğla

:
Bandırma :
Kastomoni:

Samsunda :
Sivaı

Samsun
Gircson
ı Trabzon
Erzurum
Uşşak

ı
ı

Muharrem çavuş.
İstanbul pazan sahibi Ahmet Hamdi bey.
Kont Ahmet bey.
Şevrole Acentaaı kasap zade lsmail efendi.
Aldı kaçb zade Rüştü yeğenleri.
«
c
«
«
Sivas ıubesl
J. j. Hoştrasser ve şüreki.sı

..

«
«

c

«
«

«

«

:«

«

«

c

:

: Üzeyir zade Ahmet bey.

Şevrole acentası Miiftil zade Mehmet
Hayri, Ali Veli, Mehmet Ali beyler.

Son Saat

•

asihat

ord

enrı

•
enyor

Hayatta muvaffak

nedir?

olmanın sırrı.

Para kazananlar, bu parayı nereye sarfedece. .
ğinizi, nasıl, f azlalaşbracağınızı biliyor musunuz?
vuımah ve A'mlpamn korlmn-

Henrl Ford
enim yegane emelim eıı
ucuz Ye en mftkemmel oto-

B

mobiH yapmaktır.
Eğer yapabilecek daha iyi bir
teY balaaydun ona y&pardım.
Nerede bulunursam bulunayım,
aklıma naml bir plan gelirse
geL.m, bqlra bir yerde ne yapbğum .&ylerlene a~ylesinler, ben
fUDU bilirim ki benim en bilyilk
YUifem bu yeglne ıeyl yapmak
Ye oaa doA'nı olarak baprmak-

nu teskin etmelidir.
Benim pederim
lrlandadan
l'elmiftlr. Onun babuı lngilterede yqamqtır. Bittabi bu memleketlere yardım edebilecek her
ıeyl yapmak benim iç.in hakiki
bir zevktir. ı
Cenubi Amerlkada bnytık miktarda kauçuk çıkanlmıya bqlanması eminim 1d o m .::mlekete
btiytık bir menfaat temin edecektin
Brezilyadaki TapaJoa nehri
( Tapajoı RiYer ) boyunca bir
milyon dlSnnm sahayı temizleyip
ekiyoruz.. Her ıene o kadar ekmek llzere d~ kontrat yaptık.
Bunu yapmakla biz, Cenubi
Amerikanın o w:ak klişesine
medeniyet sokmuş olacağız.
Oradaki heyetimizde doktorlar, basta bakıcılar, muallimler,

yaptırmak bir bqlangı\tin bqka bir ıer değildir. Sadece

semin kunalmqtur. Bu ku't"t'et
memleket halkının bayabnda bir
inkıllp yapabilir. Amelenin sırtından yGkG kaldırabilir. EY
kadmım birçok itlerden kurlarabilir. Fakat toprak iflerinde
henk iptidai bir haldedir.
Halbaki elektrik en bllytlk
faide.uı.i bu sahada g&lterebi-

lirdi.

Ş ·mendiferler

JnLI--Aan mah·
&J9CUL

nım kalan aanayle bir mfıaldir.
Demiryollan klfi derecede kulJanıhfh olmamışlardır. Mucip oldulu basar pek fazladır. Demiryollannın artık yalna ham meyal; k&mftr .,.. buğday gibi feY""
ler, pek kolay huara uğramıyan mevat tapmaya bqlıyacaklan zaman yalandır. Eskiden
demlryollannın
tqıdı!J birçok
ıeyleri timdi moUSrler naklede-

Ben kendi ,.Iıaıma, ban nak-

llyab taraftanymı. Ben bir çok
kereler uçtum ye ihtiyat olsa
idi daha çok a,ardmi.
Ba ikt blytlk mihanild adunm
atılabilme.i l~ln amumt tetkillta
ihtiyaç Yudır. Şu muamm ...,...
mayelerin teThidi doğnıdan d<>iruya ~yle bir t91kifitm neticesidir. Bu ıirketlerdeld bluedar1'na bllytlk iatifade temin ett:ik-

lerln dair b

k

e
lr ~ ıeyler 116yleDiyor. Halk bana pek eliem.miyet
yermemelidir. Para elden ele
geçmekte berdeYamdır. Mesele
«par_aJl 1dmln aldıit• delil.
«halkin elinde ne kaldtğı• clır.
Bir phıa veya bir gurup, ~

menfaa\l temin ebe bile Mil kazancı dalma hallı abr.
A.ı mesele memleketin kaT-

Yet menbalanm daha fenni
bir semin o.zerine ko,maktır.

~_,..~'!l~~
- -~--~~~-=--~-- ~_..~"""7~~--~.._.-- ~r----.----~

br.
Bu rizlfe için, halkın ne gibi
ıeyler inedijini biuedecek kadu açık g6s olmak Ye ona o
t.tedijini en uzuc ve en milkemmel tekilde Yermek llmndır.
Dllnyaıwa d&t
bfr köfe8bıde
ltleriml ben itte ba dfitllnce ile

yapa

yalnu

ı

.... Birvok

nıa iham reldiğinl dfişUnmezler.

Meaell Ru.yanm otomobillere,

yollara ihtiyacı

lnkıl1p

1•Pımt ol.caklar.

hlt bir menfaat beklemeden onlara Yerdik •
Onlara dedim ld ı
• - Buradan ne arzu eder-8enh emrinbe amadedir.» Btl-

lGn t..ıddyatımm, btıttın 6inndllderimhd, bOttm plAnlanmm,
Demb nna hepMnl onlara butettfk.
llemleketlerlndekl lnfaat f t
•eli,.,t idare etmek '" onlana nuaret etmek here bbden
adam lltediler, bmm yapma11
da memmmlyetle kabul ettik.

lngut.r.,.,

lrlandaya, Cenubt
bnttm milletlere karp da ayni hisle mtltebatmfm. Brltanya ve batka
lbemleketler Amerikaya amele
aendermifler ve Cemahiri mftttehidenln lmannda bnyok yardunı.... olmuştur.
Şimdi ba amelenin uıl ntım
lahna aYdetlerl zamanı geldi.
bizim gea9 vatanımu timdi itçllnt mefkflreaDe doludur. Bu bize
llereden gelmf,tir? Bunu bqka
llıeınleketlerden tevarfta ettiği
~~. kat'iyen unutmamalıyız. Bu
~at bizim gururumuza gem

Ameribya,

Yelhuıl

murlanmm pek geDf olmamaaııu.
otm bet De altmıt yq arasında,
bazı itlerde batta daha yqlı olmaauu tercih ederim. Bunun se-

bebi yalnız onlann ıençlerden

daha emin olmUa dejildir; onlar
ayni umanda gençlere nAmunel
fmm.I ol..ıar Ye oaJara kendi
tec:rilbelerindea iatifade ettirirler.
Etw eUl Jlltllldau fula olanlan tekallde MYlietmek icap et" idi ortada tecrtlbe kalmazdı.
Tayyareleri, elektrild, motörHl
nakliyatı, radyoyu, ticareti, asri
bayabn lcapettirdiii blltibı ıey
leri bir kere dllftlntınUz.
En iyi çelik 2,000 kilo kald..
flJorı yakmde bu OD mi.ıi yUk
kaldıracak kadar kuvvetlendirilecek. Tayyarenin terakkiaindckl
pye u Ylkten çok kuvvet al•

l:cliaonun dediği gibi

&ğrenilmeai

lAzım

hanmıuz.

okmıea mGkemmel yollar
~ armnım duyacaklar

bruert

ftl"A

onlarm tec-

olur:
Vaktf olımyan kimseler beynini kulluuıuyanlardır. Ne kadat
dlftlnDrHDil o kadar Takit bu-

nrda. Tnktarlerle topr8.ıdann
dan ""9t pkaracaklar, otomo-

clir. N..m.

heıncinalerl,

rtlbelerine muhtaçtırlar. Ben me-

g elen
teYlerin bir milyonda birini bilmi, oruz. Beterin çalıştığı hemen
ber sahada mlithit tetkikata,
phpuya Dıliyaç vardır. Bir do
Jençlerimiz fırsat yok derler.
itte fırsat! Ctddt geçlerin önüne
her yerde bir fıraat çıkar. Kendi
tecrftbemle 6ğrendiğim biı k aç
dDttur vardır. Belki bir fa} dası

&cap ettiğini u.mıeder, başkala
ruıa nafi yardımlarda bulunma-

Onlardu bir menfaatim ol•ut olmannt umurumda detB-

raflan.

daha

ld...-

•• baylelllde nakliyatta

bu latifadeyl temin eden eski
beğenmemiye MYkeder.
Y.,. Uerilemif kimt.eler kat'ı.ren b6yle yapmamalıdırlar. Et-

itlerini

maldır.

kendimiz için ça)Jfmamız

traktnrlen "

ablırlar. Paranm blrllmıul onlan bqtan çıkarır, Ye kendilerine

Porda alt bıJglk-btr otomobil /abrlkaırnın damında geni arabaldrm ilk tecnJbelerl
fen adamlan bulunacak. Ast
eelderdir. Ve bittabi elektrik 1 Çlnkl ancak m97d&11a getirilen
buwar infa edeceğiz. Onlara bneti, demlryohı trenlerinin netice Duan itibara ahmr.
bdmsıhha ağreteceifs, onlara
kuttel maharrfkeai olacaktır.
lnunlann garip t.aflenndn
nakliyat yapmayı ISğretecetb,
Y aftf yay.. yolca nakliyatmı biri de fUd• r
Velhasıl, bu halka bugtlnktl
dh- dMe baTa meftneleri yapa- ·
Her hangi bir lpa bt,lk bir
Cemahlri mnttehidenln hayahDI
oaklar ft .,m wnda ..,-ama pal'A yapar yapma ~ mal6ve metotlanm qılıyacağn.
nuik kmmm tqryacaklardır.
matlan o'm·vın meçhul itlere
yapılmıya l&yık olan itler bunlardır. Uzak~ kauçuk çıkaran luıllnn zihnine yan-

itte

... fikir

yerlepıff,

azaltmak

ft

geldiği

Ne kadar canlı olunanız, yapbimu it brpsmda o kadaı as
uykuya lhtiyacmız olur.
Bir ifl bqarabilmek için,
kendinizde onları bqaracak kabmyeti hiaetmenis lbımdır.
Ben, halka para Yererek yarclun etmeyi maftfılt bulmam.
Verilen her onluk nanbeyza
halinde olmalıdır ki Terenln de

•lamn dAJ!i.:atuu yakam.
Ben
eneli kendi
kendilerine yardım eden kimselere yardım ettitl k•u•tindP
yiın.

m•hwOllerinl

kauçuğu

ellerinden

~dar pahah

satmak
iatiyorlu. lktısacll fikirleri pek
geri. As fiatla mllmldın olduğu
kadar fazla mabaal lbraçedip
kauçupn faidelerini arttırmayı
doıtınmtıyorlar. Kauçuk sanayii

hAIA iptidai bir haldedir.
Sokaklan
ancak kauçukla d6ıediğ-fmis zaman kauçuğun istikbaldeki meykfi haklanCla bir fikir edinebiliriz.
Her an g6rftyonız ki klinatta
bizim eYelce me.cudiyetinden
bile haberdar olmadığımız ıey
ler saklıdır. Birçok maddeler,
birçok daimler vardır ki gazle
garünmezl Birçoklan da ancak
mikroskop veya teleskopla fark
edilebilir. Bilyiidtıkçe, ilerledikçe
klinabn birçok ·ıeyler gizlediğini öğreneceğiz.

Elektrike,

bUtUD

iflerimizi

Toptan

satı,: Jak Grunberg, Topalyan Han §4.

Saftan
•

Hamım

lst11•ul

e
•
Co Cilberl bir kaç ay evel ita Klerle evlendiği zaman
h ·;..;· q Hollivut bu suali sormuştu

Lon cilbert asıi
hayatmı, kimlerle
evlenip ayrıldığını

Con cilbert niçin
ve ne şerait altında.
izdivaç ettiğini

naklediyor

anlatıyor

:;:,.

G. l~ta Ga; uo

Lie Clon Lıtueıt

belcu. ~ar kulübü
azasından
eolenmiyen J~alnız
. . Ronald Kolman kalmıştır. M·çin?

Elollivu lta/(i

çılgıncasına seoişı~vorlardı;

fakat eç/enmediler. Neden?
~

M ı.

........

MI&

aU..&ojl

Qlbert De Ne.york-

..ıua.

Jlldm ita Kler,

.............. lllaafta .....
haber IİDema
bomba teairiai
J•pb. Demek ld maruf aıtiat
l»ltla laayatmca aradı;. bdma
ailaayet bulmuttu. Demek, diter
tecrtlbeleai.
b.qmdaa
geçen
•tk maceraları, ilk Od fsdiyaa,
Greta Garbo Ue aralanDclald
mlauebet, bGttlD bmalann hepai
1...ı hedefine
doinı atılımt
birer aclımdaa bqk. bir ıey
detildl.
o.an ilk bdiYaCI karaııhk Ye
nak bir maziye aittir. O zamanlar laeals Holintta kendini ghten1MJ9 çahfıyordu. lik seYceaiaia ilmi Olf97• Bonel idi;
o ela Ccman bulundop otelde
otunyordu. Ba izdiyaç, çocukluk
d-.bllecek Wr gençliiia Terdi·
ii macera anmile luual bulu
ladiYaçlana caala bir aiaall leli.
Ta.lllda aeticeJeadl. çlakl
blrbirlerinl anbyamadalar. Zatea
birbirlerini iJıce t.awyamaaııt
lardı bilel
lldacl defa olarak Leatrll
C y ile udİ•aa tecrtıbe ettL
öir çok mkadele Ye ukıab
meaeleriDdea 80lll'll bayat genç
Cilberte ko11uuu açtı •• o da
Oraya •W..11 cana mbmet bil·
di. Artık ururetta bahseclilmem..ml latedL O umu
hltla laayabaa lreaclWne lauredecek bir seftmi obnHIDI . . . .
di. Fakat fGzel l.eatıU bu kadm
ot9m•ı.da. O.un da kendi me.letl. keacli ~arplfmalan, keaıdi
aOcadelelerl Yarda.
ilmi de lnalcaaç. hatla. lfnlrll
•• llacllcl olduldan lcia betbaht·
eTl•clller, •• k

aJewlncl• bir

Con Cilbtrtin Hollivuttaki evi

...

ve

•,...-s_.._.....o. ' " '

aynldılar.

içinde

Nihayet tall anane Greta Garboyu çıkardL
T elaiz, Con Cilbertle ita Klerln
hiç beklenilmıyen izdiyaç haberini bDtOn dlhıyaya yayarken
Hollivut fU sualle çalkaaayordu ı
«Ya Garbo ne olacak?•

maruf .ınana .an'atkdrı
Con Cilbut
gibi af olmuıdır. Hararete, zi-

yaya ve kahkahaya ihtiyacı var-

dar.
Garbo t.e garip, mllme'ff an-

lqdmu bir -mafılaktur. lnaanlan sevmez, bqerle temua tahammlll edemez. As gOJen, mtln-

zevi bir ruhu Yardır. Onu kimse
bilmez, kimae aulayamaz. Sakin

Yel birkaç aman evel ayn!oıgı
zeycesile birleşti. Şimdi de Jak
ita Klerl kaçriı.
Binaenaleyn cemiyetin yeglne
azua

olarak Ronald Kolman

kalda.
Con Cllbert

hakkındaki

niçin

nlenditl

suallere ıu

cevabı

veriyon

mil tordular. Btly&k Lir•~
oldujmm bildiğimi, fakat kendi•
sini tammadıtnm .&yleclim. iki
gGn llOlll'& lta11 tekrar g&rcleal
ve ona sahnedeki lmdretinl a•

kadar takdir ettiğimi inlattua.
Bir hafta sonra ADahm ailıayet
bana acıdığım g&dilm. Buat
arzu ettiiim her teri nehiad
cemetmif bir lradm gand •

8atb amimlJetimle .a,tılhMı_.

kr, kendl.mfn de ,,.bealbt-1111111..~ıdı:lıamt'I"
da ayni ,eyleri dlifladl;tml
taylediğl

IWDllD

laanıa.,,.s

...detten ziyade derin bir

bit

pat

ciu1dum.
ODdan IODl'a bir çok kereld
azma mUD koDUftuk. COnkl
biriblrimizi epeyce ~ lıldyordulr. Her ıeyimlzl oldajll
pbi biribirimise anlattık,
Bb, pembe atk dnlztnla
kBpakltl dalplan arama ablaa
bir çocuk Cleğiliz.

Mulejimiz bize bir mani ter
etmiyecekt;-. Çtmktl b~
bin"blrimizi biliyoruz. Şimdi Klet
harada, filim ~eYirmek e..e
lpumyor, Ye kalmalı mm ediyor. Fakat olabilir ki ahnet•
avdet etmek later. ÇOnkl k.clm bGJGk bir ..ımo artl8tidil
Ye mealetfni •eYW. Et• N..yorb a't'det etmek istene belll
«tabii aevğllim, derim, aft oytr
DUDU Oyn& YO bitiriDco . . .

kil

on
hıç ~up.ı.ıe yua. A4 l..oo ~

rt

Greta Garboyu çılgınca seviyordu. Fakat bu, kendisine katiyen
saadet Yermiyen bir qk maceraaıadan

bqka bir ıey değildi.
Bir kimae için. kafaa~ uygun

olmayan biriaini aemıek kadar
bedbabbk olamu. bd uzun ve
aadetsiz aene - Calda Greta
Garbo ıevıştiler ve kavga ettiler.
Hiç bir çift tımdiye kadar, birbirlerini sevdikleri bal e, fikir,
tabiat ve zevkçe bu kadar ay·
nJmallllflardL
Con Cilbert kahkahaya bayatta her ıeyden fazla aever. Daima nete ile lakırdı eden kimse·
lerden hoılamr. Kendisi ten ve
canhdır. Her keale; a6yledikleri.
dilfibıdtUderi her feyje alakadar
olur. ou,onceleri gün gib açık
ye dürüsttür. Ya çok bedbaht
ve ya çok mes'uttur. Onun en
ziyade hoıe giden meziyeti aamımiyettir Ye lıialerinin bir çocuk

Te mapum bir

ar,

timaJ

a

kaduu.
Cilbert - Gubo macerası bugtın bir dostluğa tehavvül etmiftir.
Con Cilbert izdivaca oldukça
ıedit bir aleybdarhk g6atermifti.
Bunun içindir ki Nevyorkun mq•
bur sahne artiati lat Klerle birdenbire evlendiği zaman herke.
buoua aebebini aormak ıate
mifti.
Bir zamanlar Holivutta Con
Cilbert, Riçard Bartelmes, Vilyam Pavel ve Ronald Kolmu
tarafından bir cemiyet tqkil
edilmitti. Bu cemiye uumın itikab ıu idi: "Kadınlar zehirdir
ve izdi•aç kurunu vuatadan kal·
ma bir adettir.,.
Fakat evdeki pazar ça11ıya
uymadı. Evvela Riçard Bartelmı
Nevyork aoayeteainde yüksek bir
mevkii olu gtizel bir kadınla
evlendi. Arkuuidan Vilyam Pa-

• Butün hayatımua av. ...0 m
kadmlann tab'ıma en uygun olanına rast geldim de onun için...
8eUd en güzeli Ye en mOkemmeli değil, fakat ıimdiye kadar
gördOğnm kadınlann en l&tifi.
Kadınlıp bittin letafetini nefainde toplallllf. Hepainden mühimmi onda; bir erkek arlr,adaıuuzdan bekliyebiJecefiaiz muhabbeti, dllriistllliil •e iyiliği
bulabilininiz. Dilnyada b6yle bir
kimae olabileceği baklandaki kan•atimi kaybetmiye bqlam1tdım.
Dünyada her yeri aranuı, birçok
kadınlar tanımlflım. Artık ilmi·
dimi keserken ita Klere rast
geldim. ilk glSrilftilğtl1J10zde kim
olduğunu bile tanımıyordum. Bf·
riıi bir isim mınldandı, ben de

k6l rengi bir eJbiıe f"İYDIİf gt!-

zel bir kadanın 6n0nae eğilcJim
ve geçtim, gittim. Sonra bana
ita Kler hakkında ne dDınndüı}il·

rel•
Hiç fllpheslz bu, en tyWdlf.
Bizim makadmm tatb bir laayat
geçirmek._ Birbirimizi seaclrlr
mek dejil ki L
Eier ona lıaiJ olacak ohlndl
onda benim en ae•clitim bit
ıeyl

3ldlrm0f ohuum.
Muayi dOfilnmek ... HaJI!', ar
tak dllfilamek latemiyonma. Md

mazidir. Ne yapacağımıza h~

fOrum. Seyahat etmek latiyondt
DOnyayı onunla beraber
mek ne hoı olacak.. CocaiO"
muz olup olmıyacağma da bilmlJO'
rum. Oluna ae lll ı obnassa
bizecle, bir arada daha ı.uıJq&pp beraberce bir çok lfltt

,ar

meyd- çıkarmak teaelli.ı bld'•
Benim gibi lnaanlarm iyi bff

koca olamıyacağuıa dair bir ,,.
Tardu. Hiç kimse iyi bir kod.
olmaz ki - Ona iyi yapan .,..-

cedir. Binaenaleyh iyi bir laa7-'
ıeçireceğiz • •

Bugün

AKŞAMLARI

piya~ko

.. Bugünkü

Yıınanldar
larını

Sizim içccci§miz
tütün müdür,
paketi midir?

tarahndau

1.\;şyi

olunmUf·

olmadık-

endişeye

• ,.

veya « AntiYenizelizm» meaeleai,
bir dlmhuriyet
Yeya krallık meHle.I delil bir
•Adalarm em·
niyeti,. Ye bir
"Milli mlldafaa"
mueleai olarak
tellldd edilmektedir. Bu gazeteler her tehlikenin bizden gelecejinl tahay,uı ederek diyor-

ttiklerini def'atla
yazımttık. Ba en•
difenin 11eYkile
Yunan bllldbneti
biltOa bahriye
erkliımclan

fikir

ve reylerini aldıktan ıoma aon
ve kat'ı bahri
programmı tanz:m ve te.bit etti.
Yunanlıların 6tltrlnl koparan Yaımıumuz:
Hu Programuı eıub hatlan kararından dolayı bDyDk bir lar ki:
Atinadan al1nan huauai telgraf- memnuniyet izhar etmektedirler.
• - T&rkiyeye kup faikfyeti
larla lstanbul matbuabna da Bu memnuniyetle mtlteraflk ola- bahriye temin edemiyoruz. Hiç
intikal eyledi. Dnn gelen Atina rak ayni gazetelerin .erdettik· olmazsa aramızda teaavil bahri
gazeteleri, Yunan hllkiimetinin lerl mntallalarda Ymwıiatanm bulunmadıkçakeııdimizi emniyetbahri programı hakkında kat'i mlldafaai bahriyeal melelai bir te addedeme1'.

1
1

Bale e• evalml
Bu ıene Tokatliyan Ye Pera·
'tlasm salonlarını hayır cemiyet·
r:nin verecekleri balolara kanalan bu cemiyetleri her ıe
verdikleri balolar için mllf•
.ta uğratmaktadır.
uu cemiyetler bafka yer ara...ıak mecburiyetinde kalmıtlar
dır. Dariiliceze baloıu Sipahi
ocağında verilecektir.
Diğerleri de Onyon F ranaez
Beneberit, Totonya salonlan gibi
yerleri tutacaklardır. Şimdiye
kadar verilmesi tekarrtlr eden
balolar tunlardır : 21 teırinisani:
Darilliceze, S klnunuevel :
Kadıköy fukaraperver cemiyeti,
16 KAnunuevel: Bqiktq jimnutik kulnbn, 21 klnunuevel: Himayeietfal, 16 kinununni: Halk
Fırkası, 23 klnunusani: Mtabuat
cemiyeti, 7 Şubat: Tayyare ce-

Bir

kadını

o T

yazılan

.-Ntelcrlmlzde)

(Omwı

Bana bbna
gtın bir sual.

lı1..

Cemal),

QncQ aayrfada

4

Son macera ( r sua1ak

eergilleştı.),

Niçin ölmeli (Roman). baa hfklye
a

Şehlr

ınct

eahlf9do

dedikodulan, c Yatak•

ı

Yeni

romanımıs (SeWıattln Eıııs). Pafkoanaliı mO.tch&a11sımmn tuallerl.
0

ınCI

ee.hltede

Şibgo ~hri niçin baydutlann peyıtahtıdır. (şayanı dikkat bir re-)
T

ınoı

Çıplaklar
9

-hltede

memleketinde

unou -htt.do

Sal yolculan (M. Turhan beyin romanı), ktıça.k eğlenceler.
ıo

unou aahlfed•

Yeni Abone

prtlanmıs

Rüsumat müdürü
Umun Rllaumat m~ l"ıii İhsan
Rifat beyin bu ~• ı
· 1 ·m·ze
muvasalab bekI~ ,

Ankara Bahçeleri m·· 1 firü
Ankara Şehremaneti Bahçeler mndnrn Haydar bey bazı
mtlbayaatta bulu•l
e
ıehrimlze

ge1-

sında

yol orta-

otomobile sokarak
kaçırdilar

,..----1!!!!!111....., Geçen

gGn
yoilunda line-

aluda

ırr--.... p

ıartll

gibi bir

cim kaçırma
diaeal olmut• Şifbane ka'
olunda obı·
~
ran Muaevi, ma·
dam Nina isminde bir kadın
Tftnel civanndan geçerken ken·
disini takip ettiği anlqdan bir
otomobil hemen yanında durmut
ve içinden inen bir adem Ninayı
kucakladığı Jibi otomobilin içine

Her karllnl 1000
Türk liraama Hüldl·
~~ etçe muteber bir ıe
rdlde aigortaya vazediyor.

atmııbr.

Otomobil derhal hareket etm1t
ve ıtlr'atlo ortadan kaybolmut·
tur.
Nimanın yanında bulunan bir
arkadqı hadiseyi derhal kaduun
aileaine . bildirmiş ve Ninanın
ailesi polise mOraccat etmittir.
Baha İlminde bir adamdan
ınphe edilmektedir.

ekıildi

o
Her kariini 1000 Türk lirasına
Hii.kumetce
, muteber bir
· şekilde sigortaya
vazediyor.
Gazetemiz, bu hizmeti yapabilmek için çok büyük fedakarlıklar
ihtiyar edecek, fakat okuyucularına en küçük bir yük bile
yükletmiyecektir.
L4tfen yann

.

BuQünkü

BU nasıl şey?

Bir bu

'

in
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Bu böyle' olmalı mı: 3

.

Son Saat
G QnoQ . . .hlfede

« V emze..zm»

dtlf-

, miJ.dL

,

z
el;

söylemektedirler

,Bilhaua YaY·
uzum.uzun tami·
rinden IODra Yunanlılann vazi·
yeti babriyelerinden nekadar

ge- r - - - - -...
Çilmesi için icap
eden tedabir ittihaz
edildiği
Cihetle bir mlld- 1
dettenberi ıeh
tİ111izde bulunan
~lllniyeti umulbiye
mildilrU
~fat Bey dünk'"
~presle An'
l'aya avdet
•e poliı er-

kaııı
bar.

bizden emin

bile bahri silahlarımız arasında,
hiç olmazsa, tesavi bulunmalı imiş!

vukuatı- ·

lllın öntbıe

yıfa

c

Failıiyet değilse

Gazetelerde
okuyoruz! Tntün
inhisar
idaresi piy:asaya yeni cıga
ralar çıkara
cakmıı. ismi
Bey, Paşa,
·endi, Ağa daha bilmem ner olacakmış. Resimleri deği
ecek, kutulan güzelleşecekmiş.
Her şeyden evel şunu slSyliyelim ki bizim içeceğimiz, ne
isim, ne cıgaranın paketi, ne
de paketin üstündeki resimdir.
İsterdik ki inhisar idaresi,
iatlan yükseltmek şöyle dursun
biraz indirmiye teşebbüs etsin,
hatta indirmese bile indirmeyi
düşünüyoruz deain ve bizi tenıil hayalile avutsun ..•
Kuru bir vadi bile bize çok
gören idare kalkıyor, bir isim
tebdilile fiatlara zamlar yapıyor.
Ah ıu yeni yapılan cıgara
paketlerinin kutularile· resimeri de cigara yerine kabili
wtimal oJsa' ı ,e iyi olurdu!

Polis

----~

NEŞROLUNUR

Halet. korkuyorlar

Anlamak isterü

Rıfat Bey
Emniyeti umumiye
müdürü Ankaraya
gitti

numara arı

ı2 sayıf,""w.

vereceğimiz tafsılib

okuyunuz

