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Yaralı Olarak Yakalandılar 
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••uhabirf- Zayiata geline• ı Mahkiımlardan 

zmır uıuı ıu 2 k. • al 

~
. d )' E iki akıam AydıD 2 kişi &lmllf ve ı qı yar an· 
;1:...;.;nd:"~uhim bir hidİff nıııtır. Ölenlerden biriıd, lııtiklll 

du. Mahkumlar kapılara hücum Mahkemesi tarafında~ . on beı 
derek kaçmak istediler. l ıeneye mahkt\m edılmış olan 

Milddeiumumilik ve Jandar• MilAslı Vahittir. 

f.
a Kumandanlığı derhal teda· Tahkikat başlamıştır. Netice• 
r ittihaz ettiler. Jaı~fj8 at henüz malOm değildir. Fakat 
umandanlağı tiddetli tet ır er • mahpusların bu teşebbüse daha 

f d. . . ö Ü n almıya irar hl ısesının n n evvel hazırlandıkları rivayet ha· 
thuvaffak oldu. · d .. I kt d' . b d firara muvaffak lın e soy enme e "· 

Hapıs ane en f d ) 

O
' k b' k' · bı'le yoktur ( Devamı 3 üncil aay a a 
ıan te ır ışı • 

Bugün 16 Sayfa 
Öünya Buhranı Kar

şısında ~oit Corç 
Alt B bas~ Milletlerin Alacaklı 

ın a S b b.d. Ol 1 S kıntımızın Başlıca e e ı ır 
~ ma 811 1 mevkıni işgal eden Loit Corcun 

bu bahiste aöyliye bileceği bazı 

Loii Coro 

eyler vardı. Bildiklerini sormuıf ar Loit Corç cavap vermiş. 
Oldukça farklı bir noktai nalaJ' 
if de ettiği için karilerimize 
blldirmekte faide düşündük. 
Altm Taksimatmdaki Kusurlar 

Dilnyadald buhranın sebepl~ 
• d n biri de, albnın muhtelif 

rın e . kl'd' memleketlerdeki tevıı şe ı ır. 
Biittln diinyanın albm, alacaklı 
ınemleketlerdedir. Borçlu mım· 
leketler borçlarını 6deye~ek 
ı malik olmadıklan ııbl, 

8 bDI akJ alacaklı memleketler alac anm 
mal olarak almayı da kabul et-

miyorlar. • 'd d du-
l 929 senesinin ıpti asın a uu: 

adaki} altının yUzde • altmlf beıı 
Y 'k Fransa lngiltere, Bel-
Aınerı a, 1' . 1 . Holanda, ıvıçre ve sve-
çıka, 

1
. d ldL Bu memleketler, 

çin e ın e 'nin başında (10) mil· 
1931 senesı B l d ha topladılar. lSy e-
yar albn a altınmın yUıd• "7 4,5,, 
likle dOnya d 1 

ahip ol u ar. 
na 1 ıs anoil ıayf acla » 

Yeni Senenin 
Eşiğini Atlarken 

Bu rece, ıaat on ikide, (1932) •o• 
nesine ıirlyoruır. Yeni yıhn eıiğin• 
de, ıözlerlmlz, ı.:lecc.k 1enenln 
maıkeli yGzilne ilmitle ve korku 
ile bakıyor. Teıneıtnl edelim: Bil· 
t(ln ümitlerimiz hakikat olıun ve 
korktuklarımmn hiçbirine utra• 
mıyalım. ln1anlıj'ı tehdit eden kıt
bk, buhran, kavra, nınm gibi fell· 
ket ihtimalleri uıaklatıın. Emni• 
yetli bir ıulh devreıln• girelim ve 
lktısadl buhrana kartı açhtımız 
batarya ile atef, bbi bekleditlmiz 
bolluğa ve refaha kavuştursun. Ye· 
ni ıeney• rlrerken hem millt, hem 
de ferdi ltlerimizde muvaffak ol
mak için, yeniden hıı alalam vo 
bu hamle ile, (1932) de bizi bekli· 
1en vazifelerin ifasına ablahm. 
, 

"SON POSTA,,, bütün ka
rilerin•, geni gılı tebrik ede!' 
fiti kendilerine candan hu
zur, sevinç, saadet diler. 

Futbclcülerimiz 
u abah 

. Hareket Ettil r 
Atina da iki maç yapmak 

üzere hazılanan Galatasaray 
F enerbahçe muhtelitleri bu sa
bah saat onda \'iyenna vapurile 
Pireye hareket etmişlerdir. Kal"' 
file, futbolcu olarak Avni, Ulvi, 
Burhan, Mithat, Kemal Faruki, 
Reşat, Nihat, Cevat, Suphi, Re
bii, Fikret, Zeki, Muzaffer,Niyazi, 
L. Mehmet Beylerle Antrenör 
M. Pegnam ve idareci olarak ta 
Vamık ve Hayrı CelAl Beylerden 
mürekkeptir. Aynca on iki ıpor 
meraklısı zat te kafile ile bera
ber hareket etmiştir. SporcUlerl-
miz biri pazar diğeri s~ günll 
olmak üzere iki maç yapacak 
ve cuma veya cumarteıi günü 
Pireden hareket edeceklerdir. 

33 6111 tahmini kıymetten. 53 bin liraga /ırlıga• 

Sakarge •ineması 

Gayri Mübadil Bonolarını 
Rezaletten Kurtaralım 

Bugün, İzmirde Yüz 
Yirmi Liraya 

Liralık Bonolar 
Satılıyor 

~~~~--~--~ 

lzmir { Hususi) - GayrimU
badil müzayedelerinin son gUa
lerde aldıtı şekil bu kısım va• 

tandaşları yese sevkedecek ka· 
dar fenadır. Yllz liralık gayrimn
badil bonosunun (25 • 30) liraya 

satıldığı görülüyor. GlSz 6nünde 

yapılan bu bono ticareti, hakiki 

bak aahiplerl olan gayrimilba· 
dilleri ümitsizliğe dUJilrllyor. 

Bugün Ziraat bankası bina• 
ıında, evvelce ihaleleri yapılıp, 

bilAhare fazla fiat Yerilmek au· 
retile arbnlan dart bnynk bina-

Baba Nasihati 

nm mllzayedeai yapıldı. Bu dört 
binanın müzayedesi, gayrimilba· 
dillerin vaziyetini bilttın açıklığile 
göıtermeğe klfidir: 

1 - Sakarya ıinemuı bina· 
ıının muhammen kıymeti (33000) 
lira idi. ille milzayede de bu bi
na (511 l 1) liraya kadar çıkmıı 
ve Ticaret odau istihbarat kısmı 
Fransızca mütercimi Hayri Be· 

yin llzerinde kalmışb. Bu gilnkD 
müzayede de bu bina (53,500) 
liraya Kavalalı Şefik Bey namın
da bir zatm tızerinde kalmışbr. 

[Devamı 15 inci 1ayfada) 

1932 - Ne o. baba, gidiyor muıun ? 
1931 - Ne yapayım, oğlum, buhranla çarpıımalı benim gibi ihtiyarların harcı de,,il. S.n b 

bOyB, kuvvetlen de o musibetin hakkından ıel ı.. 5 iraı 

Dünyada mevcut buhran bak· 
llında birçok iktısatçılar, siya· 
fJiler, içtimaiyatçılar birçok şey• 
Ja'" söylediler, çareler tavsiye 
ıettiler. Bu buhram doğuran 
lmillerden biri de Umumi 
barobr. Umumi harota lngil· ___ ( l)evalDI 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



2 Sayfa 

[Halkın Sesi l 
Hastalıklı Ve 
Bozuk Etler 

Haatahkh H kaçak etlerden 
korunulması hakkında Beledi
ye, balkı ikaz. ediyor. Damgalı 
etlerin tercihini tavsiye ediyor. 
Dün, bu münasebetle karilerle 
iÖrüştük. Bize tunları söy
lediler: 

Hil~nU B. (LAieii, Tallt Ef. ıokak S) 

- Kaçak ve hastalıksız et 
almak istiyen halk alacağı eti 
damgalı parçalardan alabilir. 
Fakat, üz~rinde damgası bulnn-
mıyan etin kaçak olup olmadığı
nı halk nasıl anlıyacak? Kaldı 

ki damgaların da taklit edil 
diği söyleniyor, belediye hal· 
kn kaçak ve hastalıksız et ye
dirmek istemiyorsa kaçak et 
satanlan yakından takip etmeli 
ve ibreti müessire olmak üzere 
ağırca cezalandırmalıdır. 

Ancak böylelikle kaçak et sa-
tılmasının önüne geçilebilir. 

• 
Ra lt Bey (Y..-ebataıı IOkağında 7} 

- Et parçalandıktan sonra 
kaçak etle kaçak olmıyam ayırt 
etmek imkanı yoktur. 

Kaçak et satbrmamak için 
alınacak tedbirleri Belediye dü
şünmelidir. Bu iş, halkın ihbarına 
kaldığı takdirde kasaplarm ka
çak et satmalarına mani oluna
maz. 

Suphl Bey ( Akıaray, Yuııufpatada1 
Kuranı Sadi mahallealnue Yekta Efendi 
ıo~ağıada 12 ) 

- Ben dokuz sene polislik 
ettim. Öyle bir ete rastgelirsem 
derhal Belediyeye müracaat ede
rim. Ben mezbahada da bulun
dum. Nasıl et damgalandığını 
bilirim, ~asaplar kaçak etlere 
uhte damga vuramazlar. Vurur
larsa cürümdür. 

- Et parçalanmış olursa 
kaçakla kaçak olmıyanı nasıl 
a ylracaksın? 

- Benim nazarı dikkatimi 
celbedecek damgadır. Damgasız 
et almam. Parça, parça eti de 
kabul etmem. 

• Milmla B. ( Bakırköy, Mahmutbe;y nah!-
J~ilnde) 

- Şimdi efendim, benim kana· 
atim; kaçak et olsa, olsa p:;arça
lanmış ve kıyılmış etlerde olabi
lir. Damgalı koyunun gövdesin
den kestirerek et alındığı takdir
de kaçak et alınmamış olur. 

Fakat, damga taklit edildiği 
takdirde halk kaçak etle kaçak 
olmıyanı nasıl bilecek ? Benim 
fikrim belediye damgalarının 
taklit edilmemesini temin 
etmelidir. ------Feshane UdllrU Çekildi 

Defterdardaki F eshane fabri
kası imalat ve fen müdürü Şev
ket Turgut Beyle şirketin umumi 
ve ticari müdilrü Mithat Recai 
B. arasında çıkan bir ihtilaf yü
zünden Şevket B. istif etmiştir. 

KÖYLÜLER 
-- . Fenni işlere 
Çok Alaka 
Gösteriyorlar 

Vilayetin ~ultanahmetteki ay
gır deposunda (19) aygır vardır. 
Bunlardan üçü lngiliz, altısı Non
yos, beşi halis kan Arap, ikisi 
yarım kan Arap, ikisi Anglo 
Arap ve biri de Anglo Normandır. 

Bunlardan alınan döllerden 
çok istifade edilmiştir. Geçen 
sene (770) kısrağa sun'i ve tabii 
sifat yapılmışhr. Bunlardan iyi 
neticeler alındlğı için köylülerin 
müracaati her sene artmakta ve 
bu vaziyet karşısında aygırlann 
iyi bir surette hazırlanmasına ve 
kuvvetlenmesine itina edilmek
tedir. 

Bunun için Karacabey hara
sındatı mezun (10) seyis getirhl· 
miştir. Aygırlara günde iki saat 
idman yaptırılıyor ve ayrıca 
masaj da tatbik ediliyor. Bu sene 
de (15) nisanclan ( 15) temmuza 
kadar üç ay sifat devam ede
c cktir. 

. On Bin Lirahk Da va 
Avukat Ragıp Bey Birinci 

Ticaret mahkemesine müracaat 
ederek imar Bankası aleyhine on 
bin liralık bir ihtiyati haciz 
davası açmıştır. -----

Bağcılar 
lktısat Vekaletinin Tali

mahnı Bekliyorlar 
Hükumet Tahdit kararım ve

rirken bağ çubuklan ve fidanlar-
la çiçek ve tohumların ithali işi
ni 1ktısat Vekaletine lktısat -
Vekaleti bu husustaki bırakmıştı. 
talimatnameyi hazırlamamıştır. 

Fakat şimdi tohum ve fidan 
mevsimi olduğu için Ziraat Mü
düriyetine tohumcu ve bağcılar
dan birçok müracaat!er vaki 
olmuştur. Bunlar bağ çubuğu, 
fidan ve tohum getirtecekleri için 
müsaade istemektedirler. Ziraat 
Müdürlüğü bu müracaatleri Iktısat 
Vekaletine bildirmiştir. 

Hileli iflas Davası 
Hileli iflas cürmünden Ağır 

Cezaya verilen ecza tnciri 
Kegam ve Naci Beylerin muha
kemelerine dün devam edilmiştir. 
Maznunların avukatı işte hile 
olmadığım ve bir heyet tarafın
dan defterlerin tetkik edilmesini 
ileri sürmüştür. Mahkeme hu 
talebi muvafık bularak davayı 
talik etmiştir. 

Son osta'nın Resimli Hikayesi: 

\ 

SON POSTA 

{Tayyare Piyangosuj YOLLAR 
Bu Akşam Keşide . . 

Ediliyor Beledıge Yem 
Bir Program 

Yılbaşı Tayyare piyangosu 
bu akşam saat ( 8,45) te Darül· 
fünun konferans salonunda çeki
lecektir. 

Dün Bankalar, Vilayet ve 
Belediye mümessilcri ile piyango 
memur ve müdürleri konferans 
salonuna gitmişler, yılbaşı piyan-
gosunun ikramiye fişlerini dolaba 
vazetmişler, ikramiye dolabı ile 
numara dolabını mühürlemişlerdir. 

Salonda gece için lazımgelen 
tertibat alınmıştır. Salon yılbası 
gecesine mahsus olmak üzere 
yeni tesisat ilavesile zıya tertibatı 
kuvetlendirilmiştir. Keşide esna-

sında pek fazla kalabalık olarağı 
tahı:nio olunduğuudan inz.ıbat 
mt!murları da faz.lalaşhnlmıştır. 

Gece (8,45) te salonun kapı· 
lan kapanacak ve keşide baş
lıyacaktır. 

Keşidede kazanan numaralar 
memurlar tarafından derhal hal
ka ilan edilecektir. 

Keşide listesi gece tabedile
cek ve ertesi cuma günü:ıden 
itibaren derhal tediyata baş· 
lanacaktır. 

Maamafih Piyango Müdürlüğü 
Yılbaşı gecesi için bir fevkala
delik olmak üzere Beyoğlu gişe
sini sabaha kadar açık bulundu
racak ve keşidede kazanan nu
maraların keşide esnasında hazır
lanan bir listesini bu gişeye tev
di ederek tediyat yaptıracaktır. 

Yılbaşı piyangosunun bu sene 
gördüğü rağbet gelecek sene 
için bu piyangonun bir misli da
ha zengin yapılması kararının 
verilınesi:ıe vesile teşkil etmiştir. 

Gizlenen 
Bir Memur 
Nihayet Tutuldu 

( 1700) liralık bir ihtilas yap
ma!da ma.t.nun olan Diyarbekir 
Maarif Başkatibi Cüneyt Bey 
iki sencdcnberi zabıtanın muh
telif vilayetlerdeki taharriyahna 
rağmen bulunamamıştı. 

İhtilas maznunununun son 
zamanlar<la şehrimizde avukat 
Behçet Beyin yanında katiplik 
yaptığı haber alınmış \ ' C derdest 
edilerek adliyeye verilmiştir. 

Bir Şirket Ntah~<emade 
Karadeniz Nakliyqt ve Ticaret 

Şirketi, lcanuni mecburiyetleri ifa 
etmediğinden Ticaret Müd:irlüğü 
tarafından mahkemt:ye verilmiştir. 

Hazırladı 
İki gün evvel Nafıanın beş 

senelik bir yol programı yaptı· 
ğını bildirmiştik. 

Belediye de Nafıa ile beraber 
çalışabilmek için bir program 
yapmaktadır. Bu program şehir 
dahili yollanoa aittir. 

Yalnız Belediyenin her sene 
yol inşası için bütçesine koyduğu 
tahsisat tebeddül ettiğinden bu 
programın tatbikı güçleşmektedir. 

Bunun için bu sene şehir mecli
sinden yol inşası için her sene 
eğişmiyecek muayyen bir tahsi
sat kabulü is~enecektir. 

Bu teklif kabul olunduğu tak
dirde şehir yollarının tamir ve 
inşası için ciddi bir adım at lmış 
olacakbr. 1932 senesinde yapıla
cak yollar arasında Laleli bulva
rının Aksaray karakoluna kadar 
temdidi, Darülfünun Fen Fakül
tesi önündeki virajın kaldırılması 
Mustafakemalpaşa caddesinin 
üçüncü kısmımn ve Balıkpazarı 
caddesinin istimlaki vardır. 932 
senesinin tamiratı mütemadiye 
ile geçeceği tahmin edilmektedir. 

Doymıyan Obur! 
T erkos Hükumetten 

Alacak istiyor 
Terkos Şirketi Hükümete mll

racaat ederek (1914) ten (1918) ze 
kadar Şirkete hükümetçe vazıyet 
edildiği iddiasile ( 2,5 - 3) milyon 
lira tazminat istemiştir. Hükümet, 
bu talebin tetkiki için, bir komis
yon teşkil ettirmiştir. Komsiyona 
Nafıa, lktısat ve Maliye Vekilet
lerinden birer mümessil tayin 
edilmiştir •• İktasat Vekaletini Ni· 
zamettin Ali Bey temsil etmek
tedir. 

Yeni Kereste Hali 
Belediye, yeni inşa edilecek 

kereste halinin Eyüp veya Ka
sımpaşada tesisini düşünmektedir. 
Hal beledıyenin, her sene banka-
ya yabrdığı 300 bin lira ihtiyat 
akçesi teminat gösterilecek para 
ile yapılacaktır. Bu para halin 
beş senelik hasılatile ödenecektir. 

Bir Gazete ahkemede 
Rumca Apoyevmatini gazete

tesi aleyhine müddiumumilik ta· 
rafından bir dava açılmış ve 
dün Birinci Cezada muhakemeye 
başlanmıştır. 

KAnunuevv~ 

~------------------ı 1 Günün Tarihi 

Bir Aile Faciası 
Dün aabah Nıfanta1mda kanh ~ 

facia olmuf, mütekaidinden Jlaııı 
Bey, eniştesi mülıa Metihat Mü•l; 
şan Cevdet Mollayı tabanc ile te 
likell ıurette yaralam14tır. 

Hidiıe fU tekilde cereyan ıt• 
mİftirı 

Uzun ıamandnnberi lzmirde otıl' 
ran Hamdi Beyin km Cevdet Moll•' 
nın evinde oturmaktadır. Haıudi IJ. 
geçenlerde tehriınizc g-elmiş, klıın1• 
Cevdet Molla tarafından fena )'ol• 
ıevkedildiğini iddia etmiştir. JJO 
yuzden Cevdet Molla ile aralı:ırınd• 
büyük bir münakaşa çıkmıştır. sır 
nun berine Hamdi Bey kızını lzuıirf 
zevceıiniıı yanına göndermiştir. 

Enelki gün Hamdi Beyin kıJI 
ve zevcesi lzmirden gelm işler 11 

Cevdet Mollanın ikinci evinde otu~ 
muılardır. Cevdet Molla dün Hant I 
Beyi karakola dnet ederek esk 
borcu o'an yüz on lirayı verıııe~ 
ve evi tahliye etmek istemiştir. 

Za•en eskidenberi kin ve iğbit~' 
la Cevdet Mollaya düşmanlık beSli' 
yen Hamdi Beyi aon hiidise sinit' 
lendirmiştir. Hamdi Bey tabancasıJll 
çekerek Cevdet Mollaya ateş etıııir 
tir. Cevdet Molla kalbinin üııt nabl' 
yuinden ğır ııurette yaralanr:olfı 
Şiıli Sıhhat Yurduna nakledilmişti'• 

Bir Facia ihbarı 
Bakırköy civarında Avas köyünd• 

Hüıeyin iaminde biri.inin karası tı• 
rafından zeh irlenerek öldürüldüı' 
hakkında Müddeiumumiliğe bir ihb&f 
yapılmıttır. Tahkikat yapılmaktadır 

Muhtar intihabatı 
Biitün mahallelerde yeni muhı-' 

intihabına yarından itibaren başla• 
nacak, bir hafta zarfında intib•P 
tamamlanacaktır. 

Kemal Omer Beyin Cenazesi 
Belediye Mezarhklar Müdar0 

Kemal Ömer Beyin cenazeıi dilll 
Ayvalıktan ietirilmit ve mer si1111• 
defnedilmittir. 

Mübadelede Tasarruf 
Muhtelit Mübadele Komiıyonunuf 

tali kıaımlarmda tasarruf maksadil• 
yeniden birkaç memur kadro harfd 
bırakalacakbr. 

Veni Borsa Komiseri 
Şehrimiz Kambiyo Ho· aaıı KorllJ. 

•erliğine tayin o lunan lh1an Rifat 
Bey bu sabahki trenle Ankaradatı 
gelmiştir. Komiserlik itlerini bu,nt 
devralacaktır. • 

Adananın Kurtuldşu 
Toros Gençler Birliği Riyuetin• 

den: 5 • 1 - 932 ulı ınnü saat 14,5 
ta Beyazıt Halk Evi ( e1ki Türk 
Ocatı) konferans salonunda Adnıı• 
ve bavaliıinin kurtuluşu tes'it edi• 
leceğinden bilumum hem erilerlJ' 
te4rifleri rica olunur. 

Belediyecilerin TekaUtlUgU 
Tekaüt Kanununun Belediyt 

memurlarına da teımili bakkındaıd 
tehir llyihası Millet Meclisi eneli• 
menlerinde kııbul edilmiştir. 

Terfi Eden uallimler 
Terfi eden muallimlere bu aeııe 

için zam yapılmasına imkan görül• 
mediti Millet Meclisi Bütçe Ene!• 
meninde karar Yer.lmıştir. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Yangın Kuleleri 

1 : Yolcu - Hasan Bey, bak şu Ga-

1 •• ta kulesine asansör koyacakların~ 
2 : Hasan B. - lyi ederler. Biz de 1 

üstüne çıkar, etrafı seyrederiz. Bu kule 

başkn ne işe yarar? 

3 : Yolcu - Ne işe yarar ne demek, 

Hasan Bey'l Galata ve Bayazıt kulelerin

den ya1'!lJmn nereden çıktığı görülür. 

4 : Hasan B. - Canım, bunun için 
kuleye ne lüzum var? Terkos kumpanya· 
sına sora1'Sm; yangının yerini c. vvelindeP 
bile haber verir. 



31 KAnunuevvcl 

r ' Hergün 
•i1iiderecatı;;;,zın Çoklu
ğundan Dercedilememiş

tir. 

Aydın Hapishanesinde 
Mahkumlar Kaçmak 

istedi 

<Baş tarafı 1 inci sayfada, 

Aydın hapishanesi harap bir 
halde bulunduğu için mahpusların 
bundan cesaret almıf olmaları 
da mutemeldir. .. 

Aydın hapishanesinden bun-
dan dört gün evvel meıhur şaki 
Kuyucuklu Mustafa firar etmiıti. 
Bu adam senelerce Aydın dağ· 
lannda şekivetle meşgul olmuş. 
Ve senelerce devam eden bir 
mesai neticesinde tevkif edilmiş
ti. Yine yakayı ele vereceğinde 
biç şüphe yoktur. Aydın hapi~ 
hanesinde ıimdi slikOn avdet 

et n işti. .. 
Aydın hapishanesinde vukua 

gelen hadiseden, İzmir hapishane
ıinde yatmakta olan mahk~mla~· 
dan Murtaza oğlu ( Hüseyın ) ın 
haberdar olduğu öğrenilmiı, bu· 
nun üzerine Aydın Müddeiuınu· 
miliği bu mahkumun Aydına 
ıönderilmesini istemiştir. Ma?· 
k6m nezaret altında sevkedıl· 
miştir. ADNAN 

Çocuk Himayesi 
- --

Aksaray Şubesinin Bir 
Senelik Hayırlı Mesaisi - -Himayei Etfal Cemiyetinin 

Aksaray şubesinde dün akşam 
senelik kongre içtimaı yapılmış, 
ıubenin bir senelik faaliyeti et· 
rafında görüşülmüştür. Bu şube, 
bilhassa son yedi sekiz aydan· 
beri yeni ve asri bir faaliyet 
sistemini takip ederek çocuk 
himayesi noktasından şayanı .di~
kat semereler elde ~tmıştır: 
Dünkü içtimada cemiyetın yenı 

. . b ·u· ddet zarfında yapılan 
reısı u ın 
yenilikler ve himaye edilen ç~-
cuklar hakkında izahat vermı!, 
ıubenin faydalı şekilde ç~lıştıgı 
neticesine varılmıştır. y enı sen.e 
zarfında muhtaç çocuklarm hı· 
mayesi hususunda daha esaslı 
ıekilde çalışılacat<br. 

yerli Mallar 
YüksekTahsil Gençliği 

Bir MitinS!' Yapacak 
Darülfünun ve Yüksek mek· 

tepler talebesi bugün öğleden 
D 

··1filnun Konferans sa· sonra aru .. 
lonunda heyecanlı bir ıçtıma 
yapacaklar yerli ınalları ve ta· 
tasarruf hakkında tezahüratta 
bulunacaklardır. Bundan sonra 
Taksime kadar bir yUrtıyüt yapı· 
lacakbr. 

Bir Tehdit 
Para Vermezse Dostunun 

Yüzünü Kesecekmiş! 
Galatada Yüksekkaldırınıda 

Oğlak sokağında 4 numarala 
umumhanede ıerınaye Mada~ 
Katina polise müracaat ed~r~ 
eski dostu Ali Nadirin kendısın· 
den yüz lira istediğini, vernıediği 
takdirde yüztinU keseceğini söy· 
lediğini iddia etmiştir. Ali tutu· 
\arak tahkikata başlanmıştır· 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 
_ Güneş arumııdan bir milyon 

defa d:ıluı büyüktür. Arzımız, kiinat 
içinde bir kum tane1i kadar bile 

bilyük Hyılamaır:. 

-~--

ı 
2 - Kainatta öyle iÜnetl•r nr 

ki, bizim ,.Unetimiz ribi milyonlarca 
sllne,i içine alablllr. 

• * insan Dimağı ~ 

ı 
3- Biz de bütün klinatın içinde 

bir cüz'ür. Falc:at insan dimafının 

büyüklüğü, bütün bu nibayetaiz kit· 
natı ketfedlp lStrenebilmeaindedir. 

TELGRAF HABERLERİ 

Y Ni VEKALETLER} 
Kadro Ve Büro 
Teşkilatı 
Tamamlanıyor 

Ankara, 31 ( Hususi )- Yeni 
teşkil edilen Vekaletlerin faali
yeti burada bugün günün en 
mühim meselesidir. Vazifelerine 
evvelki günden itibaren başlıynn 
yeni Ziraat Vekili Muhlis ve 
İnhisarlar Vekili Ali Rana B. ler 
Vekiller Heyetinin dünkü içtima
mda ilk defa hazır bulundular. 

Yeni vekaletlerin kadro ve 
' büro teşkilatı bitirilınek üzere· 
dir. fnhisarların lstanbulda bulu
nan merkez teşkilatı b ugünlerde 
Ankaraya naklolunacaktır. Fakat 
inhisarlar Vekaletinin teşkilatının 
tam bir şekilde tesbiti için Ali 
Rana Beyin İstanbula bir tetkik 
seyahatine lüzum gördüğU anla· 

şılmaktadır. 
Gümrükler Muamelat Müdürn 

Cemil Beyin Gümrükler Umum 
Müdürlüğüne ve Divanı Muhase
bat Reislerinden Seyfi Beyin de 
inhisarlar Vekaleti Müsteşarlığına 
tayinleri çok muhtemeldir. 

Maliye Müsteşarlığı için de 
Ziraat Bankası Umum Müdürü 
Şükrü Beyin ismi ileri sürülmek-

tedir. 
tnhisarlarlar müsteşarlığı ıçın 

lstanbul Gümrük Başmüdürü 

S 
fi Beyden de bahsedilmekte-

ey U M-
dir. Maliye Varidat mum u-
dürlüğil yeni ıene başı~dan iti
baren inhisarlar VekAlehne dev-

redilecektir. -----Nuri Paşaya Ziyafet 
Ankara, 31 (Hususi) - Hari· 

• Vekili Tevfik Rüştü Beyle 
cıye . 
1 

ak Başvekil Nun Paşa arasın· 

d
r k" temaslar dün de devam 
a ı d" '-
t 

. tir Vekil Bey un aKşam 
e mış • f' b. . 
ınisafir Başvekil şere ıne ır zı· 

yafet vermiştir. 

Gazi Hz.nin . 
iltifatları 

Ankara, J 1 ( Hususi ) - Gazi 
Hz. Dün akşam Halk Evini 
teşrif buyurdular. Gazi Enstitüsü 
ve İsmet Paşa Kız Enstitüsü 
talebesi Halk Evi sahnesinde, 
y~km.d~ temsil edecekleri (Akın) 
pıyesının provasını yapıyorlardı. 
Gazi Hz. provayı tetkik ve 
çok takdir buyurdular, talebeye 
de iltifat ettiler. 

Ecnebiler 
Türkiyede Yapamıyacak
ları İşler Tespit Olundu 

Ankara, 31 ( Hususi ) - Ecnebi 
tebaasının Türkiyede intisırp edemi
yecekleri meslek ve san'atler hak
kında haurl. nan kanun )a\·ihaıı 
lktısat Encümeninde tetldk olundu. 
Şimdi de Hariciye ve Adliye Encü
menlerinde görüşülecektir. Liyihanın 
aon esa lan şunlardır: 

Ecnebiler, kimyagerlik, baytarlık 
gümrük komisyonculuğu, esham ve 
tahvilat, zahire ve ticaret borsala• 
rında mubayaacılık, arabacılık, ş~ 
förlük, şoför muavinliği, umumi nak· 
liye vesaitinde, su, tenvirat işlerinde 
daimi veya muvakkat işçilik, ayak 
satıcılığı, ham mallık, fınncılık, 

hamurkarhk, garsonluk, müessese, 
tirket ve kumpanyalarda bekçilik, 
kapıcılık ve odacılık seyyah-
lara tercümanlık 1 ve rehberlik 
edemiyecekleri gibi ecnebi artiatler, 
danEli:der, muganniler, çalgıcılar da 
memlekette iş göremiyeceklerdir. 

Ecnebilerin viliyet ve kaza mer • 
kederinden gayri olan yerlerde 
icrayi san'at ve ticaret etmeleri 
tamamen menedilmiştir. 

Yeni liiyihaya göre ecnebi sana· 
yil nefise aan'atkarları memnulyetten 
iatiana edilmişlerdir. Devlet Müesae
aeleri veya Belediyeler tarafından 
iatihdamı zaruri görülen mütehasııı• 
lar Vekiller heyeti kararile çahta· 
bıleceklerdir. 

Eşhas tarafından getirtilen ecne
bi mütehassı lar liakal alb aylık 
bir mukavele yapmıt ve bu muka· 
veleleri hükumetçe taıdik edilmit 
olmak lazımdır. Kanunun meriyete 
rirmeıinden (3) ay sonra ecnebiler 
menedilen an'atleri terkedecelderdir. 

İSTER İNAN, 
• 
iSTER 

1 YENi LAYiHALAR 
M. Meclisi 

Encümenlerinde 
Tetkik Ediliyor 

Ankara, 31 (Husust) - Ka
çakçılık mücadelesi için hazırla-
nan (56) maddelik kanun layiha· 
sından başka yine bu mücadele· 
nin tedviri için yapılan diğer 
kanun layihaları Meclis encümen
lerinde tetkik edilmektedir. 

Hu meyanda Maliye Encümeni 
gü~r~k tar.i~esinin (28) inci mad
desının tadılıne ait layihayı tet· 
kik ve Bütçe Encümenine havale 
etmiştir. Ayrıca gümrük muhafaza 
kumandanlığı teşkiline ait kanun 
layihası da yine Maliye Encüme
ninde t«:tkik ve kabul olunmuştur. 
Bu liyıhaya göre Kumandan· 
lık hem IVIaliye Vekaletine hem 
de bilyük Erkanı harbiyey~ mer
but olacaktır. 

illet Meclisinde 
Ankara 31 (Hususi) - Millet 

Meclisi bugün öğleden ıonra top
lanacak, içtimada yeni vekillerin 
tayinlerine dair Cümhur Riyaseti 
tezkeresi olcunacaktır. 

Acele Etmeyiniz! 
Dün akşam Burgaz vapuru 

Haydarpaşa iskelesine yanaşır
ken Ruhettin isminde bir ta· 
lebenin ayağı kaymıı, denize 
düşmüştür yetişilerek kurtarıl
mıştır. 

Agrıdag Şakileri 
Adana, 30 (A.A) - Evvelce 

Va.ndan getir.ı.len Ağrı dağı şaki· 
lerınden 190 mevkufa ait mah· 
kem~ evrakı bugün tehrimize 
geldı. Bu davada (57) de gayri 
mevkuf maznun vardır. Muhake· 
melerine önümüzdeki hafta zar
fında başlanacaktır. 

Kaçak Eşya 
Son günlerde Buraa ve Malatya• 

da birçok kaçak eıya yakalanmıttlr. 

• 
iNANMA! 

Muhiddin Bey ikaz ediyor: 1 icap eder." 
"Uzunçarşıda kesilerek şehre getirilen bir Fakat iddia ediliyor ki, kaçak et satan 

k kaçak et yakaladık. Muayene neticesin- kasaplar bu etleri damgalamanın da kolayını 
dısı~u etlerin şarbon hastalığı ile bulaşık bulmu!lardır. Eğ~~ bu dam~a sahtekiirlığile 
o:duğu görülmüştür. Bu has~alığın ne bfiylik de mucadele edılırse beledıyenin et mesele
bir afet olduğu malumdur. Bınaenaleyh halkın sindeki hizmeti iki cepheli olur. işte bundan 

.. t akkız bulunması, ette damga aranması sonradır ki, halka kaçak et satılmasının müm· 
mu ey k " k k f k 1 b'l ve kaçak etten at ıyyen uza a ınması ün o a ı eceğine, 

iSTER iNAN, İSTER /NAN.AA Al 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Bir 
Teklifin 
Karşıtını ._--·-------P. S. 

Teklifi biliyorsunuz. Belediye 
Meclisi azasından biri, ömrüniin 
sonunda bakımsız ve yardımsız 
kalan fikir adamları için, Darül
Aceze köşelerinde bir yer hazır
latmak istemiş. Yardım teklinin 
çirkinliği, teklifin güzelliğini bas
tırıyor, kıymetini sıfıra indiriyor 
ve tüyler Urpertiyor. 

Türk Zf'kisını himaye etmek 
iıtiyen bu merhan:etli bele
diyeci nasıl anlatmalı ki bır· . ' 
ınmeli ve sarsak dilencile bir 
fikir adamı arasında fark vardar· 
birine teklif edilen aadakayı öt~ 
kine de uzatan kimsenin merha· 
meti bir fazilet değil, beyinle ça
hşan insanların hepsine hakarettir. 
Şehrin tanrlfatile uğraşanlar ara
sından memleketin mütefekkir 
sınıfına doğru uzatılan bu kuru 
ekmek kabuğunu geldiği yero 
gönderelim ve herhangi bir say
gısız teklifi daha fazla münakaıa 
etmiyelim. 

Dalaverelere karışan bir sürll 
adı çıkmış, sözde münevverleri bir 
tarafa atınız. Fakat Ahmet Riu 
gibi hakiki inkılapçı ve mnnev· 
ver adamlar, dileseydiler, prens· 
ler gibi can verirlerdi, bir hasta· 
ne köşesinde kakırdayıp gitmez-
lerdi. En büyük fikir hareketleri 
ve inkılaplar, ceplerinde otuz para 
ile ölenlerin eseridir. Onlar kim· 
seden mürüvvet ve merhamet 
beklememişlerdir. Bilakis, Efendi 
sizin tapmdığmız ve adam aan: 
dığınız tulum göbekli, burnu 
büyük ve hebennaka zenginleriniı 
de içinde olduğu halde, o mü
nevverler, hepinize ve herkeese 
karşı sonsuz bir merhamet ve is
tihfaf duymuşlardır. Siz onların 

yazılarından, eserlerinden, fikir
lerinden biraz teselli, biraz ya· 
şama kuvveti isteyiniz ve alınız. 
Onlar manevi yardımlarım sizden 
hiçbir zaman esirgemiyeceklerdir. 
Ve, efendi, efendiler, sadaka 
uzatan şaşkın ve tombul elinizi 
çekiniz, cebinize koyunm ve 
ıavuşunuzl 

Türk Ve Yunan 
ı'ıfaçları 

- - --
Yunanistanda Şimdiden 
Hararetli İddialar Başladı 

Atina 29 (Hususi) - Yunan 
spor mehafili Atinada bugünler
de yapılacak olan Türk· Yunan 

maçlarına büyük bir ehemmiyet ver· 
mektedir. Gazetelerin İstanbul 
muhabirlerinden gelen telgraflar· 
da Tnrk takımının azami bir 
itina ile ve en iyi bir ıekilde 
teşkil edildiği bildirilmektedir. 

(Patris) gazetesi, Türk· Yunan 
maçları için bir bahsimüşterek 
müsabakası açmıştır. Gazete, 
neşretmekle olduğu bir kuponu 
kesecek okuyucular, bu kupunun 
bir satırına hangi takımın kaza
nacağı fikrinde olduğunu yazmak 
suretile bahse iştirak edebilecek
lerdir. 

Kırmızı Gömlekliler 
Peşaver, 31 (A.A.) - Hük6· 

met makamatı vaziyete bAkim 
bulunmaktadır ... Kırmızı Gömlek" 
lilerin tehdit hareketi bertaraf 
edilmiştir. 

Saracoğlu Şükrü Bey 
Ankara, 30 (Hususi) - Dün 

şehrimize gelen Saracoğlu Şükrll 
Bey Başveki tarafından kabul 
edildi. Mülakat iki saat deYam 
etti. 
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_._K_u_l_ağ_ım_ı_z_a_Ç_a_lı_n_a_n_la_r-.- ı 

Badem Ezmesi 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Kira Yerine 1 S d 
Bir mecli.ste Edirnen~ " ha- a m sun a 

dem ezmesı ,, methediliyordu. 
Biri dedi ki: . 1 ---

• 
Ihtiı,arı 

b?lda ~:;!:.. -~~~~ç~~ m~ı%:i Semiz Bir Tavuk 25 Kuruşa Et 40 
bır tatlıydı. Şımdı ragbet azalmış ' 

::~~:·;.:d:e :::. y•pan Kuruşa, Fakat Ev Kiralan Çok Müthiş .. 
- Zaman değişti, azizim, Samsuıı (Hu- yeri vardır. Di-

dedi; şimdi, badem ezmesi Y!rine, ausi) - Burada ~ germe gelince 
kafayı çeken bazı şoförler Adem ev kiraları oka- --- ~· ı:~ bunun cigara sa-
ezmesi yapıyorlar! dar pahalı ki s~ ..___ lonu gibi 'bir yeri 

kira ile oturanlar ve hatta piya-
Ebabil Kuşları çok sıkıntı çek- nosu da vardır. 

Harp tayyarelerinden bahse
diliyordu. Kara bulutlar arasın
dan şehirlerin üstüne ateş yağ

dıran korkunç hava filolarına 
dair herkes bir ıey ıöyledi. 

İçimizden biri gülümsemişti : 

- Şimdi, aramızda çok sofu 
biri olsaydı, mutlaka bunun da 
Kuranı Kerimde yerini bulurdu. 

Birisi : - Yeri vardır, diye 
bağırdı, ben hatırlıyorum. 

Bir sure, "Ebabil,, kuşlarının 
ağızlarında ateşlerle havadan ge• 
leceğini bildirir. Bu harp tayya
relerinin " Ebabil ,, kuşları olma
dıklarını kim temin eder 1 

Mehmet Rauf un Bir SözU 
Bir mecliste, hazurundan biri 

a<sze başlamış: 

- ( ••• ) Hamının başından 
geçeni biliyor musunuz? Olur şey 
değil... Kadıncağız dün gece ya
tağında yatıyormuş. Kocası da 
evde yok, hedüz gelmemiş. ( •.• ) 
Hanım biraz uyuduktan sonra\ 
hafif bir gürültü ile uyanmış ve 

yan karanlıkta bir gölge gör
müş. Derhal bunun pencereden 
girme bir hırsız olduğunu anla· 
mış ve baş ucunda, süs olarak 
duvarda asılı antika bir kılıcı 
alarak herifin başına sopa vurur 
gibi indirmiş. 

Hikaye buraya . gelince Meh· 
met Rauf merhum itiraz eder: 

- Hayır, der, ( ... ) Hanım 
bu gölgenin hırsız olduğunu kat' .. 
lyyen anlamamıştır. 

- Peki, nıçm, kılıcı başına 

vurmuş? 

- Niçin olacak? 
kocası zannetmiştir! 

Yunanistan 
Bulgaristan 

Gölgeyi 

Müzakereleri 
A' ina. 30 - Hariciye Nazırı 

M. Mihalakopulos matbuat mü
messiJlerini kabul ederek Yunan
Bulgar müzakeratmın gidişatın-

dan çok memnun olduğunu söy
lemiş ve Bulgaristanın muvafa-

katile müzakerelere Atinada de
yam edileceğini söylemiştir. Ya
kında toplanacak olan ikbsat 
konferansı hakkında da demiştir 
ki: 

.. - Umumi dikkat iktısadi 
meselelere teveccüh etmiştir. Bu 
meseleler diğerlerine takaddüm 
etmektedir. Yunanistanm vaziyeti 
diğerlerine nispetle daha iyidir. 
İşsizlik te diğer memleketlerden 
daha azdır. Bu konferansta, Yu
nanistan, bütçesinin muvazenesini 
bozacak kararlar karşısında kal
mamayı istiyecektir. Çünki Yunan 
milletinin tahammül ettiği vergiler 
çok ağırdır. Daha ziyade arttırıl
masına da imkan yoktnr.,, 

mektedir. Esasen Fakat kalabalık 
hemen her ev olduğu geceler 
bir apartıman bulun du ğu n uz 
halindedir. dört mevkiden cigara 
odası olan bir salonuna gitmek 
evde iki, üç ki- imkAnsızclır.Çünki 

geçit noktalan 
racı oturmakta- tamamile kapan-
dır. Bu sebeple 

mıştır. Bir ci-
hemen herkeste gara içmek için 
ev yaptırıp kira- k 

geçeceğiniz no • 
yu vermek tema-

1 talar hıncahınç 
yü Ü uyanmıştır. doludur. Beledi-
Birkaç kuruş bi- yenin bu ciheti 
riktirenler derhal Samsunda Amerikan ıısulii bir r•lcldm de düşünme si 
bir ev yaptın- lazımdır. 
yorlar ve kiraya veriyorlar. Bu sadeyağ ( 100) kuruş olduğu 1f Tasarruf haftası esnasında 
yüzden bu sene birçok yeni ev halde dört nüfuslu bir ailenin burada yapılan tezahürah evvelce 
yapılmıştır. Fakat kira ihtikarı verdiği ev kirası ( 30 ) Jiradır. bildirmiştim. Bu münasebetle 
tahammül edilemiyecek bir şe- )f. İstanbulda olduğu gibi Amerikanvari yapılan bir rekla-
kildedir. Gıda maddelerinin ucuz- Scımsunda da sinema ve tiyatro ma ait bir de resim gönderi-
luğu karş•sında ev kiralarının bir dahilinde cigara içmeyi belediye yorum. 
ihtikar şekli göstermesi çok menetti. Çok güzel ve isabetli iş Bankasının develer üstüne 
garip bir vaziyet değil midir? · bir karar. Fakat memleketimizde yüklediği kocaman kumbaralar 
Şimdiki halde burada semiz bir mevcut iki sinema binasından ve o manzara, alaka ile seyredil-
tavuğu ( 25) kuruşa almak müm- birinin ne cigara içecek bir sa- miş, zannederim, Banka için fay-
kündür. Etin okkası ( 40 ), güzel lonu ne de ayakta duracak dah olmuştur. Hamit 

Ba ıkesirde· Kastamnnuda 
Av Derisi 

Sarhoş \Bir Şoför Ticareti 
Babasını Vurmuş 

Balıkesirde bir facia olmuş, 

bir şoför babasını vurmuştur. 
HAdise şöyle geçmiştir: 

Münür isminde sabıkalı bir 
şoför fazla miktarda içki içmiş 

ve gece yansı evine giderken 
sokakta rastladığı bekçiye silah 
atmışbr. Silah sesine polisler de 
yetişmiş, sarhoş şoför bu sefer 
polislere de kurşun sıkmışbr. 

Fakat kurşunlar isabet etmemiş
tir. Bir aralık polislerin elinden 

kaçarak evine giren Münürfi, ba
bası Hamit ağa karakola teslim 
etmek istemiş; fakat sarhoş evlAt 

tabancasını bir daha ateşliyerek 
babasını ayaklal'lııdan yaralmış, 
sonra kendisi de yakalanmışhr. 

İzmir de 
Tütüncüler lçtimaına Üç 

Murahhas Gidecek 
İzmir, (Husu:si) - Ankarada 

şubat içinde yapılacak olan tfi... 

tüncüler içtimaına Ticaret Oda· 

smdan bir, tütüncü1erden iki za

tin intihap edilmesi llizumu lzmlr 

ticaret müdürlüğüne bildirilmiş

tir. Şehrimiz tiitüncüleri bu içti• 
maa ehemmiyet vermektedirler. 

Sahte Sahadetnameler 
' İzmir (Hususi) - Sahte Mil-

let Mektebi şahadetnamesi yapıp 

s&ttıkları iddiasile Maarif odacısı 
Şaban, kardeşi İsmail ve tatlıcı 
Hüseyin Ef. ler mahkemeye 
verdiler. 

Kastamonu, 29 ( A.A) - Pi
yasada av derileri üzerinde ge• 

çen seneye nispetle çok az mua· 
mele olmaktadır. Y ollann kapan· 

masmm durgunluğa tesiri olmuş· 

tur. Dünkü piyasa, tavşan 4 - 1 O 

kuruş, Çakal 50-1 ()() kuruş, Zer
deva 6-11 lira, 1ilki, 3-5, sansar 

6- 13, kunduz 3 • 6, kedi 10 - 11, 

Vaşak :!-4, liradır. Tiftik 40 - 50 
kuruşa satılmaktadır. 

Adana Çiftçileri 
Toplanıyor 

Adana, (Hu~usi) - Şehrimiz
de teşekkül etmiş olan çiftçi 

birliği, geçen cuma günü kongre· 

sini yapacaktı. Fakat ekseriyet 

olmadığı için içtimaın başka gü
ne bırakılmasına lüzum görüldü. 
Son verilen bir karar üzerine 

kongrenin önümüzdeki cuma gü· 
nü toplanacağı anlaşılmaktadır. 

içtimada mühim meselelere temas 
edileceği öğrenilmektedir. 

Bir Otomobil Faciası 
lzmir, (Hususi) - Çeşmeden 

gelen bir kamyon yarı yolda 
Hasan isminde bir çobanı ezmiş
tir. Yarası çok tehlikeli olan 
çoban hastaneye kaldırılmıştır. , 
Ekmeğinizi tartırınız. 

Narh tarh üzerinedir. 

Aldanmayınız!.. 

"'"\danada 
Bin Senelik Köprü 

Ne Halde? 
Adananın meşhur bir taş köp• 

rüsü vardır. Bin sene evvel yapı

lan ve birkaç defa tamir edilen 
bu tarihi köprünün bugün çok 

berbat vaziyette olduğunu Adana 

gazeteleri yazmaktadır. Geniı 
Seyhan nehrinin iki sahilini ka· 

vuşturan bu taş köprü oldukça 
uzundur. Fakat üstü pislikten 

geçilemiyecek bir halde olduğu 

gibi ciddi bir tamir ihtiyacı da 

kendini şiddetle göstermektedir. 
Bundan beş altı sene evvel yapı

lan bir keşif neticesinde köprü
nün (84) bin liraya tamir edilece

ği anlaşılmış, fakat tamir işine 
nedense girişilmemiştir. 

Bir Anne 
Çocuğunu Boğmak Cürmile 

Mahkemeye Verildi 

izmir, ( Hususi ) - Şehrimis 
ağır ceza mahkemesi bugünlerde 
şayanı dikkat bir muhakemeye 
başlıyacaktır. Davamn maznunu 
Zehra H. isminde bir kadındır 
ve çocuğunu boğmakla itham 
edilmektedir. iddialara göre Zeh
ra H. gayrimeşru olan bu çocu
ğu boğarak imha etmiştir. 

Kastamonuda Bafo 
Kastamonu, 29 (A.A) - Mu

allimler birliği askeri mahfelde 
yılbaşında bir balo verecektir. 
Seçilen komite balonun mtikem
meliyetini temin için hazırlıklarını 
bitirmiştir. 

Klnunuevvel 3 • 

1 Diş Doktoru t 
Diş 
Etleri 

GilndeJik faaliyet hayahmrıda 
baıı kimselerin diş etlerine hif 
ehemmiyet vermediklerine sık sds 
tesadüf ediyoruz. Bu gibi kir 
seler dişleri sağlam olduktall 
sanra diş etlerinin iltihaplı br 
lunmasmın bir ehemmiyeti olr 
mıyacağı kaııaatindedirler. 

P.albuki malumdur ki dişletİ 
çenelerde tesbit eden vasabt 
diş etleridir; tabiri diğerle dil 
etleri, dişlerin bulunduğu evila 
temel direğidir. Etlere ariz olr 
cak her hangi bir hastalık ditfE\ 
ri de feci akıbetlere eUriikler~ 
Bu takdirde dişJer nekadar' 
sağlam olsa da fena akıbet• f' 

sürüklenmiye mahkumdur. Bu
lunduğu evin temel direklerine 
ateş sarmış olan bir insan ta· 
savvur edebilir misiniz ki bu feci 
sahne ile asla alakadar olmasill 
ve mukadder akıbete uğramak· 
tan kurtulsun? 

Avrupanm muhtelif yerlerinde 
umumi diş servisierinde dişler 

kadar ehemmiyet verilen bit 
mevzu da diş etleridir ve o&· 
lan da asla ihmaJ etmezler. Bu 
servislerde duvarlarda "SoigneJ 
vos gencives!,, yani (diş etlerinl
ze ihtimam edinizl) mealinde 
levhalar vardır. Ben de burada 
tekrarJayım: Diş etlerinize ihti .. 
marn ediniz! 

Diı tabibi 
SUAT JSMAIL 

Romanya Yine Para Ahyor 
Bükreş. 29 Hükümet me 

bafili, Maliye nazınnın Fra.D81" 
da (3) milyon leyJik bir itilafı 
müzakere ettiğini haber vermek.
tedir. Bu para devletin mali lh
tiyaçJarma sarfedilecektir. 

lran Saray Nazırı lsveçte 
Stokholm, 30 - İran Saray 

Nazın buraya gelmiştir. lran 
ordusunu tensik için İsveç zabit
leri davet olunacağı doğru de
ğildir. Erkanı harbiye için bit 
müşavirle iki doktor isteniJ. 
mektedir. 

Rornada Bir inhidam 
Roma, 30 - Kornilyanoda 

yapılmakta olan alb katlı bir 
sar,,y yıkılmış, birçok insan ya· 
ralanmıştır. · 

Ermenilel 

Kıbrıstan ( 300) Kişi 
Erivana Gidiyor 

Kıbrıstan yazaldığına g6re 
Suriyedeki ermenilerin EriYa
na nakilleri için bir hareket 
başlamıştır. Bu işle meşgul he
yetten birkaç kişi Kıbnsa da 
gelmişlerdir. yapbk1an temas 
neticesinde (300) Ermeninin Kıb
nstan Erivana nakli takarr6r 
etmiştir. 

Maarif Müsteşarı 
Birkaç gündenbeıi şehrimiz· 

de bulunan Maarif Müsteşan 
Salih Zeki Bey mektepleri teftif 
etmek üzere Edirneye gitmiştir. 

Milli Hint Birliği 
Londra 30 - Milli Hint bir

liği, Mak Donalda gönderdiği bir 
mektupla Gandinin emirnamele
rin geri alınması hakkındaki fik· 
rini tasvip etmektedir. B:rlik, 
Mak Donaldın Yuvarlak masada 
bahsettiği teşriki mesai zihniye· 
tine de muhaliftir. 
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Suikasti Hı.tlerı·n İktidarı Alması Gün Meselesi Kızların 
Jla Tuvaleti 
1.vıeselesi d M • AJ h } 
r:.ı~:ı:~hi~ ;;:.!~::;;;oı;1~; Bulgaristan a usevı ey tar ığı 
ç k a edılen suikast hAdısesıne u,·L.ı. ler Sofga 

Çalışan kız, evde o.Jran kız 
gibi değildir. Her gün binlerce 
kişi ile temas eder. Dostla düş· 
mania görüşür. Onun için gö-

k:. oslovakyanın Rusya sefareti fl 4 tı 116. 
k •lıplerindeo M. Vanekin İ•mi Ve Alman LVl usevi 

rünüşüne itina etmiye; tuvaletine 
ehemmiyet vermiye mecburdur. 

(Mrışı:nışh. Sui kast teşebbüsü :. A leyhfarlıg"'z 
.d: Vanek)e isnat olunmakta G liai 
r
1
. 

1
: Bu hususta Çekoslovak Ha· enÇ 'O 

Çalışan kız, gerek çalaşbğı 
muhitte, gerek işi icabı temas 
ettiği kimselerde iyi bir tesir 
bırakmıya mecburdur. Binaena-ıc1 B 1. 30 _ Darülfilnunlu 

Ye Nezareti bir tebliğ neş· er ın, ilr t 
tetnıekt di 1 . %75 i müfrit m ıye -e r. genç erın ft dır 

B ]erin davasına tara ar • lr U tebliğde, yollar ve müna- perver 

(
'Galat. n~zareti memurlarından M. Milliyetperverler, Alm~nrayı 

1 adıskı)nin (M. Vanek) hak· çember içine alıp ezmek ıstiyen 
ıtındaki ı'rst ve kadim dUşmanlan Fransa 

· ithamlarının hakikate ı Al an-
nıu afı aJ htarıdırlar. Nazis er m 
( v k olmadığı, (M. Vanek)in ey ekmekte olduğu ikbıadl 
k1.~28) senesindenberi (M. Gadiı· ;:;~~tf erin sebebinin tamirat 
f 

1 
ile münasebette bulunduğu, 

1 
. ye dolayııile Fransa 

L~kat aralarında siyasi mahiyette mese esı · • 
oır mükaleme olmadığı beyan olduğuna milleti ikna etnıışür. 
tdilnıekt d' Hitlerciler, Almanyanıo, . blltnn 

T e ır. if e•hası ve eıyayı yerli yenn. e ko-
ebliğde; (M. Gadiski)niıa • • y ta tı R yacak bir diktatöre, hıyanete 

.1 a nın efklrı umumiyede usya maruz kalmış ve soyulmuş olan 
ı e Japonya arasında muharebe Alman milletine sulh ve saadet 
ç~karı:nak maksadile yapılan d htaç 
bıttakım teşebbüsleri ortaya getirecek bir a ama mu. . 

ld ~ fikrini tamim etmıştir · 
ilHığuu göstermekte oldu~, 0 ugu iktid 
tahkik edilmeden bu kabil şayı· AJmanyada Hitlerin ar mev: 
~darın ortaya atılmasına teeunf kiioe gelmesi bir gtin meseleaı 
tdilrnektedir. addediliyor. 

Küçük 
' 
itilaf Ve 
'f'vt acaristan 
. Budapeşte 30 - M. M.ene• 
de Kont BetJenin Macarıstan 
ile Çekoslovakya arasın.d~ iktı· 
sa dl bir mukarenet tesısı hak· 
k1.ndaki beyanatlarından bahse
den matbuat muhtelif tefsirlerde 

bulunmaktadır. 
Kont Betlen beyanatında Ma· 

taristanla Çekoslovakya arası~d.a 
devamlı bir itilAf vücuda getın· 
lerniyeceğini, iki hükOmet ara· 
8•nda alelade bir ticaret muahe· 
desi bile yapılamadığım söyle-

ttıektedir. 
Budapeşte 30 - ~omanya 

lilriciye Nazın Prens Kıga, M. 
llenese gönderdiği bir ınektup.ta 
l<ont Bellenin, Kıral Karol ıle 
Yaptığı bir mülikattan bahset· 
?1ektedir. Bu mülakatta ~Uç?k 
llilafın menfeatlerine ınuhalıf hıç· 
bir şeyin derpiş edilmediği söy· 

leıunektedir. 

tranda Afyon Tetkikatı 
T abran 30 - lsviçrenin Ce

m· Yeti Akvam Mümessili M. Eks
trad afyon ticareti hakkında 
tetkikat yapmak üzere buraya 
Relnıiştir . 

Efgan Komünistleri 
Peoaver 30 - 92 Kızıl göm· 

!~kli daha tevkif edilmiştir, sükdn 
lade edilmiştir. 
~ 

Çin Askerleri 
Çekiliyor 

Pekin, 30 - Harbı Şim~ 
Çine sirayet ettirmeme~ maksadile 
Mareşal Şang • Hstl - Lıyaog kıta
abnı büyük duvarın içine çekmi· 
ye başlamışbr. Bir Japon kruva· 
zörli ile üç muhribinin Şinl' -
Çova geldikleri haber veriliyor. 

Fransa ile lngiltere Arasmda 
Londra 30 - lngiliz ve Fran-

z maliyecileri arasında, Noel 
81 v •• 

münasebetile inkıtaa ognyan mu· 
zakerata perşembe günll başla .. 
nacakbr. Müzakerat mevzuu, Bal 
komitesi murahhaslaranm raporu· 

d Müzakerat neticesinde lngi-
ur. il . . b. 

tiz ve Fransız maliyec erının ır 
itilaf elde etmeleri kuvvetle muh .. 

temeldir. 

Hindistanın 

Vaziyeti 
B 

b 30 _ Gandi, Hint 
om ay, div. b. 

Umumi Valisine gönder gı .ır 

] fta . son emirnamelenn 
te gra , d 
müttehit eyaletlerde, hu ut eya· 

1 
. d ve (Bengal) de neşre-

let erın e k 
•1 • ·n hükumete ongre 

dı mesını 

daki münasebatın kat'i su· 
arasın v 

rette kesilmiş oldugu ınanası~ı 
. d' etmediğini, nasıl hır 

tatının e ıp A ld. h ken takibi lazımge ı· 
hattı are d' . . . t 
~· . bu hususta ken ısım zıyare 
51Dı • • 
edeceğini bildirnuştir. 
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MINIL AIJK! AB, SERVER BEDi 

Amerikada kaçakçılar, bacakla
rına böyle teneke kalıplar sreçiriyor 
n pantalonlann albnda içki kaçarı• 
yorlar. 

Birmanyada, ln1rlltere aleyhine 
l•yan eden ve latlklil btiyenlerin 
reiıi olup idam edilen adam. 

• 
lngilterede 
Tahdidat 

Londra, 30 - Ziraat nazırı 

meyva, sebze ve çiçek mahsulii

tına ait kanun ahkAmına tevfil< an 

ilk emirname dün çıkmışbr. Bu 

emirname kanunusanide meriyet 

mevkiine girecektir. lngiltereye 

hariçten gelecek kirez, frenk 

llzümü, limonluk üzümleri, erik, 
çilek, kuşkonmaz, taze fasulya, 

lahana, havuç, salatalık marul, 

mantar, bezelye, taze patates, 
şalgam kimilen yeni vergilere 
tabidirler. Ayrıca kesilmiş ve ke
ıilmemiı birçok çiçek ve fidanlar 
yeni vergilere tAbidirler. 

Sofya 30 - Polis bir mah
zende günlerdenberi mahpus bu
lunan iki musevi bulmuştur. Bun· 
lar, Musevi aleyhtarı bir çeteye 
mensup iki meçhul şahıs tarafın
dan eJleri bağlanarak paralan 
alındıktan sonra buraya hapsedil
mişlerdir. Bir Musevi zengininin 
otomobili altına da bomba kon· 
muştur. Zayiat yoktur. 

Bir Deniz Kazası 
Helsinkfors 30 - Orion is .. 

mindeki Finlandiya vapuru bura· 
ya gelirken kar fırtınasına yaka
lanmış ve kazaya uğramıştır. Mü· 
rettebattan( 1 O) tayfa ve bir yolcu 
imdada yetişen bir gemilerle 
kurtarılmıştır. Bir kaptan ve iki 
miçonun akıbeti meçhuldlir. 

Tahdidi 
Teslihat 

Londra, 30 - Cemiyeti Ak
vam Meclisi kanunusani nihaye
tinde Cenevrede toplanacak ve 
Tahdidi TesJihat konferansı da 
2 şubatta içtima edecektir. Bu 
itibarla İngiltere Hariciye Neza
reti Tamirat Konferansının LA
hide toplanmıyarak Lozanda top· 
lanmasınm münasip olacağı, ve 
toplanma tarihinin de 18 ve 20 
kAnunusani olması fikrini ileri 
sürmektedir. ,. 

Vaşington, 30 - M. Hover 
sabık nazırlardan M. Davesin 
Tahdidi Teslihat Konferansına 
gidecek Amerika heyetine iştirak 
edeceğini bildirmiştir. 

Af mangada 
Faizler 

Berlin, 30 - Banka faizleri 
nispetinin indirilmesi hakkındaki 
müzakerat neticelenmek üzeredir. 
Emirname, bütün mali müessese 
faizlerinin yeknesak surette ten
zilini amir olduğundan dayinlere 
ait faizler hakkinda dostane bir 
itilaf husuli\ kat'iyyen mümkün 
gört1nmemektedir. 

ispanya Ve Rusya 
Madrit, 30 - İspanyol hüku

metinin Rusyadan 50 ticaret 
gemisi inşası için bir sipariş al
dağı hakkındaki şayiaları~ Ziraat, 
Ticaret ve Sanayi nazın tekzip 
etmektedir. 

ley? evinde oturan kız gibi, IAü
balı, sallapati olamaz. Kazancının 
bir kısmını üstüne başına ve 
tuvaletine hasretmiye mecburdur. 

Her çahşan kız, mühim ve 
mübrem ihtiyaçlarını tatmin et
tikten sonra; kazancının bir kıs· 
mını güzelleşmesine vermelidir. 
GüzelJeşmek onun hem hakkı, 
hem vazifesidir. Hayatını, ancak 
kıyafetinin ve ve halinin intizamı 
ile kazanacaktır. 

O halde çalışan kız, evveli 
kendisine bir tip ayırmalıdır. 
Sokakta beğendiği bir kadına mı, 
tanıdıkları içinde zevki selimine 
hayran olduğu bir dostuna mı, 
yoksa sinemada gördüğü bir 
artiste mi benzemek istiyor. O 
kadını iyice tetkik etmeli, bütün 
teferruatta onun şahsiyetini be· 
nimsemiye çalışmalıdır. 

Bu tipe yaklaşmak endişeıile, 
yüzde, vücutta, ellerde ve elbi
sede yapacağımı yenilikler ve 
tuvaletler, günden güne sizi 
daha güzel gösterecek ve etra
fınazda size karşı bir alaka 
uyandıracaktır. 

Yalnır, evinizden çıkbktan 
aonra bütün bunlar1 unutmalı, 
artık kendinizle meşgul olmama
lısınız. Dişarda kendinizden zi· 
yade başkalarının tuvalet ve kı· 
yafetlerile alakadar olunuz. On
larda fena tuvaletin nasıl çirkin 
göründüğünü ve bu çirkinliklerin 
nasıl izale edilebileceğini tetkik 
ediniz. 

Kendinize vereceğiniz ehem
miyet, tuvaletinize göstereceğinız 
itina ile, hayatta daha çabuk 
muvaffak olursunuz. 

• Ş. Ş. M. Hanıma : 
Yazınızı alaka ile okudum. 

Cumartesi sabahı saat 1 O - 12 
arasında gelip beni görmenizi 
rica ederim. 

ir 
Tepebaşında Z: M. Beye: 
Siz kararınızı vermeden evvel 

kendinize şu suali sorunuz : 
- Ben para ile mi, yoksa 

sevdiğim bir lrızla mı evlenme· 
liyiz ? 

Eğer para ile evlenmek 
niyetinde iseniz, o vakit iş de
ğişir. aile, sizce ehemmiyetini 
kaybeder. Para bittiği gün de 
evinize bir tekme vurup yıkıve
rirsiniz. Çok mes'ut bir yuva 
kurmak istiyorsanız, o vakit 
tereddüde mahal yok : Elbette ki 
güzel ve kalbi zengin bir kız, 
zengin bir kıza müreccahbr. 

HANIM TEYZE 

Eve ait şeyler mi? Aparbmanı mışsındır ki, ayrılma kararını ver- Narini görmedikçe ve bu mese· 
olduğu gibi size bırakıyorum. mek için uzun uzadıya düıün· leyi kökünden halletmedikçe ra· 
Bilirsiniz ki maddi şeyler beni memin sebebi vardı; pek ayrılık hat yüzü görmiyeceğimi anladım. 
alAkadar etmez. niyetinde değildim. Narini günlln Odadan çıktım, öteki odalara 

Kapıya doğru iki adım attı. birinde çok aramaktan korkt\· bir bakındım. Narm ortada 
Arkasından ben daha fazla adım yordum. Yatağımda Uç bin kere yoktu. Hizmetçiye sordum : 
attım: döndükten ıonra ayrılmıya karar Hanımefendi nerede? 

MUHARRiRi: - Geliniz, dedim, bu İfi •ermiştim. Fakat, hakikatte, bunu Gitti, Efendim. 
d bukadar rAbuk bitiremeyiz. Sizinle samimi olarak istiyor muydum ? Gitti mi? Ne vakit? 

Hayır dedim, aramız 8 ·~ Bir aralık odadan çıkarak Biraz evvel. 
--

Narı'n bu sltzlerı· kuvvetli -ki bi~ mukavele vardır, iki dakikada evlenmedim. Narini aramayı düşündüm. Fakat N . . . l 
• u karşılı 1 k beraber - Yıkmak kolaydır amma ereye gıttığıni söy erne-

Sôylüyordu. Adeta ayrılmamızı beraber yapb ' bunu da kibrime yediremiyor- di mi? 
0 l<adar ehemmiyetli bulmuyor onu yapmak güçtilr. dum. Yazıhane odama gittim, - Söylemedi, fakat bana de-
i' b • di. S b nl bozacağız. verdiniz. MukaYe- Cümleyi kendine hlkim ve biraz çalışmak istedim. Fakat di ki: "Ben gidiyorum. Ne vakıt 

' ıy • en u işlerden a arsın. - l{ararınıPrtık ne kalıyor? Ba- kat'ı bir tavırla ıöyledi ve oda- ne mümkün? Aklım hep Narı'n· l<adın lakayt olduğu vakit bizde tdu A d d O b geleceğimi de bilmiyorum. Sc?ıi 
oit. le bozu • N ıekiUeri? Kanu.. dan çıktı. e i i. n eş yirmi dakika telefonla ararsam hahama g .. 
~lu artar. Saniyede pişman zı şekiller... e ı·stiyoraunuz? Se· Odada yalnız kalınca bütUn döndüm, dolaşbm, cigara içtim, lirsin . ., 

0 
.. ın.~ştum. Narinden aynl~=,_.__..._.. .... • ..... ın..__i?_lnıı..._....a_ın_• ........ ________ b_u_· t_ü_n_p_i_ş_m_a_n_o_ı_d_u_m_._z_a_t_en_a_n_l_a· __ v_a_k_it_ g_e_çi_r_m_iy_e __ ug_v r_a_ş_h_m_,_f_a_k_at-~------ c Aı'9 .. , ,. , 
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1 - KDçftk Ali - Babam bana: 
- • Sen korkanın 1 " dedi .• 

2 - Şimdi ben ne yapayım da korkak olmadığımı ı 
t ıu babama ispat edeyim ? 

' \ 

~ 
~ ----

3 - Buldum.. Buldum .• 

4 - Tayyareci Vecihi Beye yalvaraytm. Hem bir 1 5 - Vec:hi Bey - Nasıl? Tayyare ile aezmek 1 6 - Pek hoş amma Vecihi amca 1 Buradan aşağı 
tayyare gezintisi yaparım, hem do babam benim bir hoşuna gitti mi? inmek daha hoşuma ıidecek. Bunun· bana bir koJayıOI 
korkak olmadığımı öğrenir. bulsan a ••• 

7 - Al ıana bir paraşüt, beline tak, Amma atlarken 
&kat et. 

10 - 1?? ••••• 

8 - Vay vay Tay vay, daha yedi kat (6k J&zllndeyiz. { 9 - Atlamak kolay görDnüyor amma inmek güç ... 

il - Ammamm. .... l l 2 - Meğer rGya imiş.. Acaba ben yine korkak ınJ 
1 ayılırım? •• 
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B~ Meyvaların Dili V u Haftaki Bilmecemiz nüçük Artistleri Tanıyınız 

AvcıdanKaçanHayvanlar T.!:~h!.~LI Şu Küçük Şeytanı 
N d A b ? ihtimal Çinde doğdum. Ta M ? ere e ca a • Bildiğim yalmz budur: nıyor usunuz • 

Ş. di . "d' Bı'zm avcı da ava çıkmıştır. fakat bahçe-
ım r.rl mevsımı 1r. ı 1 

d k
. .. .. 

1 
raya buraya saklanmış araır. 

e l hayvanlar onu gorunce {;açışıp şu • • e· k bir 
Saklanan hayvanları isterseniz size söyleyıvereyım: ır tavu ' 

horoz bir ördek ve bir hindi. . · b.lm B~ hayvanlan bulup boyayrnız. Sonra resını. ~esıp ı. ~co memu: 

1 
v d · · C lannız l 5 gün ırınde eliıniıe gelmlf 

ugumuza gön erınız. evap T. yıf da olmalıdır. Bilmecenin neticesini 15 gün sonraki çocuk 
18 asın 

bulacaksanız. • . uht lif -n..el b di eler 
Bütün hayvanları bulanlardan 100 kişıye m e a- . e. Y • 

k
. · klUb.. - aza yazılıp kendilerme bır 

Verilecek ve ayrıca beş ışı umuze 
rozet hediye edilecektir. 
~ 

Oyu.; Ve Oyuncak 
Meyvae1 - Odanızı Süsleyiniz 

Bu oyunu oynamaôan evvel, Kendi oturduğunuz, yabp 
beyaz birer karton veya büyük- kalkbğımz odayı kendiniz ıüsliye-
Ç~ beyaz kağıt ~azırlayınız. bilirsiniz. Bunun ıçın ananızı 
Uzerlerine ayrı ayn bırer meyva babanızı :nasrafa sokmıya da ihti-

lsmi yazınız. Bir iple bu lAvhala- yaç yok. 
rı oyuna karışan çocukların boy- Evde bulduğunuz gazete ve 
nuna asınız. Y almz lavhalardan mecmualardan beğendiğiniz gtızel 
birine (manav) yazınız. . . . resimleri kesiniz. Bunları birer 

Şimdi Oyuna Başlıyabıhrız kartona yapıştırınız. Kenarlanna 
da kağıttan bir çerçeve yapınız. 
Sonra bir iple duvara asımı:. 

Resimleri nekadar iyi seçebilir
seniz, Javhalarmız da okadar gü· 

zel olur. 

Sevinç içinde doğdum. 

Duruşum giyinişim 
Ezelden böyle şıktı 
Koufüçyüs bile benim 
Yanağıma aşıktı. 

Damarlarımda g-ezer 
Ceddimin asil kaoı. 
Benim, diyebilirim, 
Meyvalann sultanı. 

EMİN RECEP 

Genç 
Mekteplilerimiz 

Galatasaray ilk kısDll bqiııci 
amıf talebesinden bir lftlP 

Vefa Orta Mektebi üçUncü 
sınıf talebesinden bir IJ'UP 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

------
17 kanunuevvel 931 tarJhll nilı· 

hamızda çıkan (ihtiyar ninenin 
pilav yedireceği saklı çocuklar) lıimll 

bilmecemizfn, aşağ'ıdakl reıimde 
işaret olunduğ':ı üzere aakh ~ocuklar 
dokuz tane idi. 

mtis~:J::~:ı:.bud• knb çnk. arttiıtl biç gördUnllı mü? GlSrmedinizse 
... ""' en sıze anıtayım. 

Bu knçük ıe .... •" Bobbydır· e· · · · · bmi d ki · · ı....u • ır ımema artiıtıdır. (Hırsızlar) 
mek-:U.~ He:ın:b~b bynb~!fkbl rt. Eb!1 ziyab?e sevdiği şey bisiklete bin--

u ısı e e ıner ırkaç saat dolaşır. 

BÜYÜK BİR KONGRE 

Şu sucukları bura-
2 - b"l"riın Artık 

3 - Uslu olmıya ka
rar verdim amma, doğru· 
su dayanamıyorum. 

4 - Aman annem gör
mesin. 

5 - Eyvab başıma ge
lenler 1 

6 - Seni gidi yar.mıaz 
seni 1 C:e ı l ·~ n us an:;!:ı. m 

1 - Anne yılbaşından 
sonra artı : uslu olmıya 

koya ı ı . 
ya t uslu oldu. 
ur~ 

b . ' d • en ıenı uı ı ıın arayım. 



(ION POITA) •• H1111ıllfle6z• •1t111 
~ kalp •• qk lflerinde ea aamimt dert 
ettafMhr· Allemlse, MetıarılUU alyHyemHlfhds 
atlı clertlerialai Ha-teJHJC Jumıl. Hu1111-
teyu ya her ıtakli altlaada ••J• huauaf mek
t.pla enap nrfr. Hanımte1senia fikirleri, \Jlrçok 
reıaçleri bll71lk mlltkDllerden kurtan7or, 

Dertlerinizi Ho.nımte!Juge Y o.zınız 
AD 1 N 

C SON POTA) ka...._. " ı-t ..,. ... 
allkallar edH menulan her ..,.. fL'• 
chemalyet •ermektedir. 

Şlmdea ıoara haftada bV defa le-. Pf'" 
••- olacak we ba ıayfa4a fW•lar W•11e&khr. 

GCbelJflı 11Uelclerf, IOO modalar, çocujw"' 
nusun terblye9i, evinf:dn pr:elllil, eY lıleı\ 
el iflerl " Mire... 

=======================:=================================================-======================================~ 

Saçınız 
T abiatinizin 
Bir İfadesidir 

SİNEMA ARTİSLERİ 
Her 
Ev Kadını 
Neler Bilmelidir? 

Hanım kızlar, eğer tabiatlnlzi 
başkalarına belli etmek istemi
yorsanız, bu ıahmetinizin boş 
olduğunu anlamış olmak için şu 
izahatı okuyunuz. 

Bir berber, bir kadının Sll• 

çına bakarak tabiatini söyliye
bileceğini iddia ediyor. Onun id
diasına göre: 

Siyah saçlı kız ve kadınlar 
konuşkan, samimi, ve şefkatli ha
ris olurlar. Buğday ve sarı saçlı 
kız. ve kadınlar ekseriyetle sır 
tutmasım bilirler. Kıskançtırlar. 
Aşkta da oynaktırlar. 

Kırmızı saçh kızlar ise soğuk 
kanlıdırlar. Bunlar tamakArdırlar. 
Fakat hazan asabileşir ve yakıp 
yıkarlar. 

Bu berber, yirmi senedeberi 
kadın berberidir. Binlerce kadın 
tanımış, her birini ayn ayrı tet
kik etmiş, kendince t birtakım 
hakikatler keşfetmiştir. Keşfetti
fini iddia ettiği hakikatlerin bir 
kısmı da yukardakilerdir. 

Bu adam diyor ki: 
•• Kadın müşterilerimin çoğu, 

ben saçlannı tanzim ile meşgul 

iken konuşmayı severler. Bu ko
nuşma esnasında onların tabiat
lerini anlamağa çalışırım. Ekseri
yetle de saçlarına bakarak ver
diğim hüküm ile, konuştuktan 

sonra hasıl olan kanaat arasında 
bir mutabakat bulurum. 

Siyah saçlılar ekseriyetle kuv
-vetli şahsiyet sahibidirler. Çok 
hassastırlar. Çabuk rencide) olur
lar. Sözlerinde ve muhabbetle· 
rinde ekseriya samimidirler. 

Kadınların en harisi, kırmıD 

aaçlı olanlardır, derler. Halbuki 
benim tecrilbelerim tamamen 
aksini g&stermiştir. 

Kırmızı Nasıl SUrUIUr? 
Kırmızın, buglln yilz tuvale

tinde oynadığı bilyUk rolü hepi
miz biliriz. Fakat çoğumuz bunu 
muvaffakıyetle tatbik etmesini 
bilmeyiz. Ekseriya yUzümüzil mu
kara suratına çeviririz. 

Kırmız, elmacık kemiklerinin 
lstl1 ile gözaltı arasına konacak 
Ye sonra gittikçe hafif bir perde 
halinde aşağı doğru inecektir. 

Kırmız sürerken yüzün şek· 
)ini nazarı dikkate almak lizım
clır. Yuvarlak çehrelerde kırmız 
yukan ve apğı doğru uzunlama 
sürmelidir. Uzun çeh relerde 
ise kırmız bir yuvarlak halinde 

tatbik edilmeli. 

Kulakların ucu görünüyorsa, 
oraya da biraz kırmız sürmelidir. 

1932 Frans1z 
Güzeli 

1932 Fransız Güzellik kirali
liçesi hakkında şu malümatı ve
riyorlar : Yeni kmıliçe hiçbir 
dansinge ayak atmış değildir. 
En büyük zevki san'at ve tiyatro 
ile meşgul olmaktır. Elyevm 
klasik muharrirlerle modern ti
yatro hakkında tetkikat yapmak
tadır. Tiyatreya olan bu meyli 
onu bir gün filen temsillerde rol 
almaya sevkedecekmidir ? Kendi
Iİne sorduğumuz bu suale : 

- Şimdilik bir fikrim yak 1 
eevab nı aldık. 

1 - Marion Dnvialn bu elbl11csi, Hde· 

lliln bir nümuncsldlr.Ne kollarda kürk, 

ne omuzda kabanklık vardır. Göğıü ele 

aadedir. Bilhassa yaka pek güz.eldir.Bu 

elbiseye glSre şapkuı da pek nefistir. 

BugUniln hAkim modası hak
kmda bir fikir vermi~ olmak 
için bir moda gazetesinin verdiği 
aşağıdaki izahatı okuyunuz: 

"Saçlar kısa olacak ve llü-
bali bir yana atılacak. · 

Palto, ıade. 
Şapkalardan tüyler atıldı. 
Çorap ve eldivenler siyah 

Ye ciddi. 

NASIL 

? 
e yı 

2 - Bir elbiee ve şapkanın azami 
zarafetle nasıl gJylfcbllcceğl hakkında bir 
fikir edinmek lıtiyor anız, şu resme bnkı
nız. Norma Şercr bu kıyafetllc nekadar 
9ıktır. 

Sapkamızı, bir yana 
mız üzerine değil, öne 
eğeceğiz. 

kulağı
doğru 

Belimize, endamımızı meydana 
çıkaracak büyükçe bir kemer 
takacağız. 

Fistan giyiyorsanız, arkasına 

veya yanına baştan aşağı düğme 
taktınnız. Kalçalar tarafını zayıf 

5 - Nor111a Şerer'inl bu elblaealal 
rörüp batı d3nmiyccek kız pek aı: bulunur. 

Bu elbi1e Jetli, ıarı ve mavi renklcrba 

blrleımeafnden huaule ı-elmit bir harikadır. 

gösteriniz. 
Yeni modada asker elbise

lerini andıran şekil günden güne 
revaç buluyor. Düğme bolluğu 
buradan çıkıyor. 

Elbiselerinizde, tuvaletinizde 
bu umumi hatları takip edebi
lirseniz, bir Parisli kadın gibi 
giyinmiş olursunuz. 

Ellerimiz Vücudumuzun Ruhudur 

Ellerimiz vücudumuzun 
ruhu gibidir. Hatta elleri
miz bir dereceye kadar 

ta\>iatiınizin de ifadesidir. 
Onun için ellerimizi ihmal 
etmemek lazımdır. 

Bugün el tuvaleti, yüz 
tuvaleti ve elbise kadar 

ehemmiyet kazanmıştır. 
Vücudunuzun başka kusu

rlarını elbise ile veya diğer 

vasıtalarla kapatabilirsınız. Fakat 
elleriniz daima meydandadır. I 
Binaenaleyh her şeyden evvel 
ellerinizle mctıul olunuz. Zarif, 

ince eller, bize derhal sahibi 
hakkında iyi hüküm vermemize 
yardım edebilir. 

El luvaletı, manikürden 
iba ret değildir. Günün, 
elleri rencide f!dcn binbir 
meşguliyetten sonra, par
maldarımızı ve ellerimizi 
temizleyip tuvaletini yap
mazsak, az ı: .manda kaba
laşır ve çirkinleşir. 

Eli yumuşnk tutmak 
elzemdir. 

Günde birkaç defa ve 

iyi sabunla yıkamak ve tır

nakları sabunlu su ile fırça

lamak bir vazife aayılmalıdır. 

Hahları Temizlemek için 
Halılarınızı ucuz ve ç~ 

temizlemek istiyorsanız, ıu ~ 
tatbik ediniz : 

Halının üzerine boydan boyt 
tuz atınız. Yarım saet kadar br 
rakınız. Sonra sert bir fırça ilt 
süpürünüz. Sonunda sıcak su ilf 
iyice siliniz. Halınızın temizleıdP 
pırı! pırıl parıldadığını görecek-.. 
sımz. 

Bıçak Kabzeleri 
Bazan bıçak kabzesinden ~ 

kar. O vakit bu bıçağı dışanyt 
verip yaptıracağınıza eviııisd' 
kendiniz yapınız. Biraz tuğla tosd 
ve biraz resin alıp sıcak su~ 
karıştırınız. Bu hamuru kabzenİ' 
boşluğuna doldurunuz. 

Bıçağın demirini ateşte lSlb' 
gabzaya sokunuz. Kuruduktd 
sonra yeni gibi olur. 

* Bozuk Aynalar 
Aynanız kuvvetini kaybe~ 

mişse, bir beze biraz kafuru ,..
hu sürünüz ve aynayı onunl• 
temi%leyiniz. Kuruduktan soar• 
eski kuvvetini kazanır. 

ll-
Saç Fırçası 

Saç fırçanızı temizlemek içi9 
fırçanın kıllarını karnabaharla 
ovunuz. Sonra kıllar ara~ 
kaJan parçaJarı çıkarınız. 8aDd 
bir iki defa tekrar ediniz. Ne& 
ceye hayran olacaksınız. 

)/-. 

Termos 
Uıun müddet kullanmayı• 

paslanan bir ( termos ) şişeni• 
varsa şu suretle temizleyiniz : 

Şişenin yarısına kadar sacall 
ıu doldurunu;. f çine bir yumar' 
tanın kabuğunu atınız. Bir ~ 
ta sirke ilave ediniz. İyice kanr 
hnmz. Sonra boşalbp tekrat 
sıcak su ile çalkayınız ve W 
aşağı koyup kurutunuz. 

* Dantela Perdeler 
DantelA perdeler yıkandığı 

zaman, çok kola konmaz ve .er' 
Utülenmezse, daha güzel görünllf 
ve ömrü daha uzun olur. 

• Battaniyelerdeki Lekeler 
Battaniye lekelendiği zamallt 

şu usulü takip ederek lekeyi 
çıkarabilirsiniz. 

Bir yumurtanm sarısını iyice 
dövdükten sonra, 250 gram arr 
na ve altı kaşık kireç to:;.u il• 

karıştırınıı. Bu hamuru bkenİll 
üzerine sürünüz ve bir iki saat 
öylece bırakınız. Sonra sıcak ıu 
ile temiıleyiniz. 

Bir Cevap 
Erenköyünde M. Sara Hanıma: 

Mektubunuzu o kadar kanşık 

bir şekilde yazmış sın zki doğru
sunu isterseniz fikrini anlıyamr 
dık. Maceraları biribine çok kr 
rıştırmışsınız. Yalnız son suaJinf. 
ze maalesef: "Hayır,, diyeceğini• 
diğer kısımları tekrar açık bir 
ifade yazıp iÖnderiniz. 



Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
Perıe•be " C..artai Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalarmııı SPOR 
Gaaet...ı. ti_... ...,. ,.,.ea,IM " _. •• 

tetl sllalerl lJ••• lure WW. lld ..- ..,ı.. 
•qredecektlr. 

Perş •. ,. rlialdl.,... _,,......_ ...,. .,_ 
bareket*iai, ....... ... .......... 
oku1•ca1utnu:. 
CuıurtuJ aa,,._.: c--. .... 91911ar .. 
taf.Oltını buJacakalaıs. 

· Oku yunus.-

Boks Dersleri 
Dövüş Yaparken Hiç Teliş Etmemek 

Ve Sinirlenmemek Lazımdır 

• t 

Karşı karşıga gapılan yumruk idmanı 

lllllhim ıım, hareketlerin rakip-
• Boksta muvaffakıyetin en · ı 

te. evvel ve rakibin kararına 
ibeydan vermiyecek kadar seri 
t•pılnıasından ibarettir. 

Gelecek yazıda diğer yum
'1ıklardan da biraz bahsederek 
l»oks idmanlarına ve umumi dö· 
~ tarzlanna gireceğiz. 

Umumi dövüş şeklini resim
lerUe izah edeceğimizden heves
~lann maksadı çabuk kavra· 
lba]an temin edilmiş olacaktır. 

, Uzaktan dövüşülürken kulla
tblacak yumruklann esaslılarını 
birer birer anlattık. Diğer yum· 
rukların o esash yumruklardan 
~ğını ve her şampiy~nun ,k:n
cline mahsus bir darbesı olaugu-

llu da yazm1ştık. Bugün ['!akı~ 
clövüş ] yani Amerikan sıstemı 

'f' · apallatısaraanın kısaca tarı ını Y 

e&g" iZ. 
· d" ·· le Amerikan sistemı ovuş 

lçıktan kullanılacak yumruklann 
laenıen hepsi vardır. Yalnız düz 
IO) ve dilz sağ yumruklar~a, ge
.. ;. . l . iması unkAnı --, svıng enn vuru 
Joktur. Çünki yakın dövüşte has-
lbın kollan arasına girmek şart 
ıd · umruk-e uğuna göre, genış Y. • 

lan vücutlar biribirine yakan ıken 
"ırmak imkanı yoktur. .. .. 

Yakin Amerika sistemi. ~~~~~ ... 
........... t •• t. 1. 

Sjı'o~~~y~· Yardım 
Bir F utbolcüye 20 Bin 

Lira Verdiler --Geçen sene Berlinde lngiliı 
lfnıt takımında Almanyaya karşı 
4a)ııarken sakatlanan ve bir daha 
.ftıtbol oynıyamıyacak halde ~l~n 
Lıgiiiı oyuncusu Marsten ıç~ 
Lııiliz federasyonunun açbgı 
laakti yardım listesi bugüne kadar 
~i bin Türk lirasını bulmuştur. 
f' ederuyonun göstermiş olduğu 
b11 allka [ve kadirıinaslık bütün 
8Porculann takdirini celbetmistir. 

Garip Bir Akıbet 
Macaristanın en maruf oyun

tıılarmdan Konrat birçok maç
lara iştirak etmek ıuretile ol· 
Clukça mühim bir servet kaıan
lnlşb. Zavallı futbolcu biriktirdiği 
~arafon bir borsa oyununda kay-
' etti~~inden timdi profesyonel ola· 
: k Pe"'teuin bir takımında oy· 
nnrn ı : d~şünmektedir. 

T •k boksörün gölg• idmanı 
.. başlıca tartları telaşsızlık ve 
~n k" 
rakibin kolları içine geçme tir. 
yani hasmın kolları ıizin kolu
nuza nazaren dışında kalması 
şartbr. Yakin dövü.şe b~ suretle 
girmenin birçok faıdelen vardır. 
Yumruklarınız ayni zamanda has
mın yumruklarının tabii mlidafa· 

asını tetkil eder. 2 Numar:-11 şekle 
dikkat ederseniz, kollarile has-

kolları içine girmit olan 
mın b k 8.. 'd 
beyaz pantalonlu ö s run mı e: 

e vurduğu ıağ yumrukla aym 
Y d mide ve kalbe havale zaman a 
edilecek bütün yumruklarm za-
viyelerini kapamıştır. 

Ayni zamanda sağ yumruğu 
k k muz batını geriye çe er en o 

biraz kaldırmakla da çeneye ~-

k mrugv a umuz başıle 
rulaca yu 
siper yapılmış olur. 

Tavsiyelermizin ~aşında p te· 

ı ., n şart oldugunu soyle-
lAşsız ıgı A 

T IAş etmek harekatın 
ıniştik: . e a rahatlığım bo.zarak 
ahengını ve . . 

b. r piston gıbı rahat 
kolların ıre . 
işlemesine mAnı olur. 

Anlaşılaınıyan birçok arıza. 

k il 
hasmın kollanmn 

1 la o arın .. 
ar ıktığın görürsünuz. 
dışına ç al şeklede dik· 

1 Numar ı ik 
. . kollar içerde en 

kat edılinbce dan yani kolların 
. ti ozına d 

'fazıye l halini kaybetme en 
içerde 0 uş,, dan havale edeceği 
basıııın aşagı aaııl çelinebileceği 
yumrukların 

garünü~or. Q.övütt• hasımdan ay
Y akin . . ye hasmın l\Jt loa-

rılnıanı•:;çıabılde bulunduğunu 
1111n1D 

Haftanın 
Müsabakaları 

İstanbul Futbol Heyetinden: 
Taksim Stadyomunda icra 

edilecek Lik ve Şilt maçları: 

1 Avrupada Kış Gününd~ 
Yüzme Y anşı Yapılıyor 

-
Yılbaşında, Yani Yarın, Pariste 

Bir Yarış Var 
HiHU - Kasımpaşa (Lik) aaat 

10 Hakem Adnan Bey. "Sen,, De Büyük 
Eyilp - AJtınordo (Lik) saat 

11,35 Hakem Hamdi Bey. 
Beşiktaş - Beylerbeyi gençler 

(Şilt) saat 13, IO Hakem Emin Bey. 
Süleymaniyc .. Beykoz ( Şilt ) 

ıaat 14,45 Hakem Refik Bey. 

Yarıda Kalan Bir Uçuş 
Oran, 29 (A.A) - Kapalı 

daire içinde mesafe rekorunu 
kırmak üzere bu sabah havala
nan Tayyareci Merrnoz bir kazaya 
uğramıştır. Mermozun tayyaresi 
henüz öğreniJmiyen bir sebepten 
dolayı düşmUş ve parçalanmışbr. 
Tayyareci il~ arkadaşına bir şey 
olmamıştır. 

Trrfıffı Otomobiller 
Marsilya, 29 (A.A) - Büyilk 

sahraya hrtıJJı ctomobil ile bir 
seyahat yapmıya Çlkan ve Prens 
de Sixte Bourbon riyasetinde 
bulunan heyet Tuns' a gitmek 
üzere Marsilyadan hareket et· 
miştir. 

Şimeling Amerikada 
Uzun müddetteuberi Alman· 

yada ailesi nezdinde istirahat 
eden dünya şampiyonu boksör 
Şimeling bu ayın sonunda Ame
rikaya hareket edecektir. 

Her sene yılbaşı mllnasebe

Pariste ( Sen ) nehrinde yapılan 

yllzme yarışları bu sene de 
tekrarlanacakbr. Yam yarın Pa-

Karın Zevkini Çıkaran 
Bahtiyar Sporcular 

Bl:ıim iklime bakmayan. Biz burada baıan ter bile dt>küyoruz. Fakat 

yüksek mıntakalarda, şimdi kış bütiln şiddetile hüküm ıürüyor. Kışı u;ı.un, 

karı bol olan y rlerin başlıca eğlence ve sporu kı:ıaktır. Bizde kızak, niı

peten iptidai ve tahtadan yapılır. Bu eğlenceyi vücut için daha faydalı bir 

tekle sokan Avrnp lılar, kızağı küçültmü,, ayağa mahsus kayıcı bir alet 

haline getirmişlerdir. Buna ( Ski ) ismini veriyorlar. Ayaklara takıhvor ve 

uzun birer kavun dilimini andmyor. Kayarken muvazene temin etmek için 

de ekıeriya ellere aopa alıyorlar. Bu al le kaymak o derece ilerileyebilir kJ 

bir adam ( 7 .. 8 ) metre birden sıçrar. Saatlerce mesafeyi beı on dakikada 

alabilir. 

kontrol edebilmek için rakibin 
ayaklannı takip etmek kAfidir;. 
Bir kere rahat dövüşecek yakın· 
hğa girdikten sonra o mesafeyi da
ima muhafaza etmek için hasmın 
ayaklanm kendi adımlarımızla 
takip etmek kAfidir. Yani hasım 
ıağ ayağım ıeri cekene, bia de 

onlara mukabil olan sol ayağı
mızı ileri sörmeliyiz. 

Bu şekle bir arkadaşla telaş· 
sız bir surette idmanla epeyce 
alıştıktan sonra dövüşte de aynen 
tatbik etmek ümit edilmiyecek 
kadar kolay olur., 

Devam edecek 

Ba •t1nt1ki kış giizme gar.,.. 
larına, kadınlar da ve billıaSM 
bu resimde gördüğünüz kadın 
da gi1ecek1 bu kadın en nut,.. 
lıur yüzücülerden Matmaz•l 
''Godar,, dır. 

, 

risliler bu yarııı se:yredeceklerc:Br. 
Yılbaşı soğuklara tesadlf 

ettiği için ( Sen } nehrindeki 
yllzme müsabakalanna fimW,.. 
kadar kadınlar iştirak etmiy~ 
Jardı. 

Bu seneki Paris mnsabakalarl 
fevkalade parlak bir ıekilde 
yapılacaktır: Fransamn yetiftire 
diği en iyi kadın yüziicülerdeo 
Matmazel Godannda (Sen) nehıl 
yarışlarına gireceği haber •iM 
myor. 

Kadınların ba soğuk zamande 
ylizme yarışlarına gösterdiloerl 
tehaUikU, miitehassıslar, Fransada 
yllzme ıporunun çok ilerilemft 
olduğu şeklinde tevil etmektedi_.. 

Ne mutlu onlara değ 1 mi ? Bil 
sıcak odada bile üşürken onlar 
klş günü yüzme sporunun ... 
kini tatıyorlar. 

······················-·· ..... ·····----.......... ...._. 
Sırbistan da 

Milli Takım Büyük. Bir 
Müsabakaya Hazırlanıyor 

Son Balkanyat müsabakala
rından sonra şayanı takdir bir 
gayret sarfile tekrar eski mevk~ 
ini aldığı iddia edilen Sırp 
futbolü önümüzdeki mevsim zar
fmda büyük mfisabakalara hazı~ 
lan maktadır. 

Sırp millt takımı 14 nisanda 
Barselonda İspanya milli taknnl
le çarpışacak ve bir Mayısta ise 
Lizbonda Portekiz milli takımile 
ikinci bir müsabaka yapacakbr. 

Bedavae1 KIUpçüler 
Son buhran İngiliz Prof eıyo

nel klüplerini de müteessir etmİf 
ve klüpler hesaplarını ııkı bir 
kontrol altına almışlardır. Bunun 
neticesi olarak bir ayda sarfe. 
dilen viskileri masraf hanesindma 
silmiye karar vermişlerdir. e. 
karardan en ziyade bedavacdar 
mUteeısir obn111tur. 



Haftada Bir Defa 
Mua11itn Sayfası Her Hafta 

Perşembe Günleri 
Neşredilir. 

Mekteplerde 
Yangın 
Tedbirleri 

Şimdi kq meniınindqiz; 
10balar geceli g&ndlzlB pmyar. 
Mekteplerde bir yangın olmak 
Uıtimali mevcuttur. G~ 8eDe1D 
Feyziati yangını mıut11l••••ftll". 
O yangında, bamdOl.m. p-._ 
lanmaza bir uk•tlılr anı: Glma
mqbr; fakat ba bir Wt • tali 
eseridir. Y'.•nKJadaa aı: eok _._ 
tinde haberdar olaa•• • .,.. 
adice büyük bir fellketi • ~ 
Olarcla. 

Bizim birçok ~ 
iPn ba ,..... telalikai •11 waılt
tur. Bazı binalar ahşaptır; bazı 
kargirlerde ahşap kadar yangın 
tehlikesinden masun değildir. 

Bu binalarda yangına kartı tedbir 
almak lazımdır. Her mektepte 
yangm muslukları, boruluı, yan
ım söndürme aletleri kafi d ,. 
recede mevcut değildir. Mevcut 
olsa da, her vakit ant olarak ıu 
bulmak müşküldür. Hele şimdi 
latanbul cihetindeki T erkos bo
ruları geceleri eYlere ıu Yer
miyor. Allah esirgesin, mek
tebin birinde bir yangın 

· çıkı verirse, yüzlerce vatan yav
rularmın kazaya uğramaları ihti
mali vardır. 

Bir yangın telaşında, bilhassa 
çocuklara ariz olacak korku, 
büyük bir telaş doğurur. En çok 
bu telaştan korkulmalıdır; çiinki 
bir yangın esnasında, süküt için
de herkesi kurtarmak imkanı 
varken, telaş ve heyecan kur
tulmayı fevkalade güçleştirir. 
Onun için yangına karşı alınacak 
en •rr.ü ıim tedbirler meyanında 
böyle bir halde çocukların na
ııl hareket edeceklerini tayin 
etmek ve çocukları buna alıştır
mak ke)fıyeti vardı . 

Mekteplerde birkaç yangm 
temrini yapılır; mesela yangın 

olduğu vakit telaş ediımemek 

llzımgeleceği, şu tertiple dışarı

ya çıkarılacağı çocuklara ogre
tilir. Sonra bir gün ders esna
ımda, daha sonra gece uyku 
ıırasında yangın çanları çalınır. 
O vakit çocukların dershaneden 
veya yatakhaneden, öğrendikleri 
nçhile sükut ile çıkmaları temin 
olunur: 

Avrupa mekteplerinde hazan 
b6yle yang n temrinleri yaparlar. 
Resmimiz bir kız leyli mekte
binde, yangın çanı üzerine yatak
hanelerinden sükun ile çıkıp dış 

merdive den aşajı inen kızlan 

iÖsteriyor. 

• 
MUALLiM 

Ecnebi Mekteplerde 
Ecnebi ve ekalliyet mektep

lerine memur Maarif Vekaleti 
Başmüfettişliği ecnebi ve ekal
liyet mekteplerini ve bu mek
bplerdeki Türkçe ve tarih ve 
coğrafya muallimlerinin masai
lerini yakından takip etmektedir. 

Ecnebi ve ekalliyet mektep-
leri müfettişleri alman yeni bir 
kararla Türkçe muallimlerı hak
kında her üç ayda bir rapor 

vereceklerdir. Bu raporlara gö
re muvaffak olamadıkları anla
şılan muallimlerin yerine başka
ları tayin edileceklerdir. 

Sömestr Tatili 
Bugün İlk, Ortamekteplerle, 

Vsler sömestr tatili yapmışlardır. 
Tatil bir hafta devam edecektir. 

raftarsrnız? 
4 - Müc· zat, zaruri midir? 
5 - Bedeni mücazat memod" 

dur fakat İngiltere gibi b ... , s~ 
memleketlerde dayak vardır. 

1 bu hususta ne düşünüyorsunuı . 
6 - Muhaherabn müsmet'' 

yetine kanimisiniz? 
7 - Ne türlü muhaberat• 

taraftarsınız? 
Bu anketimize lutfeditecelı 

cevaplar, zarflarının üzerind• 
(mükafat ve mücazat anketi) 
yazısını havi olmalıdırlar. 



....... 

HABİBE MOLLANIN 
FİSKOSLARI 

Muharriri: I~ Gıdip 

-= --- • 
~ . - ~:- ~ .. - ı. ': - . ··- ;_ • :- ~·-

~--- KOCAMA NiSPET 
- Monolog - ------------------~~ 

na Sırı
byordu 

gelivern:iş, ben içivermişim.. sar· 
boş oluvermişim.. Gü%el erkek Huu.. Ayşeler... F almalar .•• 

Huu.. Hamın kızlarım.. Hamm 
lıenışirelerim.. Hava anamızın to
runlan.. Telsiz telefon borusunun 
etrafına toplanın bakayım.. Cam 
Yanmış, bağrına ateş dOşmüş, 
kederli bir kadm size derdini 
dökecek .. Ayol size söylüyorum, 
Yakırdıyı bırakın.. Beni can ku· 
lağınnan dinleyin de benim acıklı 
hikayemden ibret alın .. 

Allo.. Erkekler, nankör, hain 
rnahluklar.. Siz de kulaklannııı 
tıkayın.. Belki beni dinlerken 8~ 
karnına ham muşmula yemiş gi~ı 
•izı111z burulur, sinirleriniz gen
lir.. lğnelenir, pireJenirsiz .. Hu .. 
Canlarım, ciğerlerim.. Geçen gün 
kocam olacak bostan korkulu· 
" Hm negunu elimnen bastım.. e 
rede biliyor musunuz? Tıpkı az· 
gın mart kedileri gibi komş~~n 
tahtapoşunda... Efendim, herıfin 

· d ·· t•• Bir nadan-yıne nevri önmuş u. · 
lık •• Bir neınrutlnk ..• Hergün sura-
tını asar kül kedisi gibi ınangal 

' N )an başından ayrılmaz.. e ya . 

S- 1· . kuşkulandım.. Kendı oy ıyeyım . 
k d. (mutlaka bunda hır en ıme . 
bityeniği var.. Herif benı .. şura~a 
buraya fala, kurşuna gonderıp 
evde istediği oyunu mu oynuyor 
acaba) dedim.. İçime bi~ ateşt~r 
d

.. t.. Çünküm henf bır 
uş u.. d" 

haftadır akşamlan eve on-
dü... ıaman daha kapıyı 
çalı:adan bitişik k~mşunun 
kapısı önünde şöyle hır defa 

k kafasmı 
duraklıyor, opasıca 
şöyle yukarı kaldırıyor,. Sıdıka-h) 
l b d "ru bır (Alla ann cuın asına og _ ii' ~ırd·n dogwu 

o 
C! 00 

.. iki dafa 
gelir kapının tokmagtnı k 
( 

. Ar asın-
Çat .• çat ) dıye vurur. eli 

danl bir defa da ( Yahu .. ~~er • 
A ı. b' d gı" ·ı iki degıl... aa •• mma ıJU ır e , 

· Bizim herif giyimli ku-
rf'.yım. 

1 1 ., şamlı orada S!dıkamn ev ftt ı.gı 
Remziyenin elini tutmuş, çene til· 
retmiyor mu? Aman Hanım san
ki tepemden kaynar ka~ar .su 
döktüler gibi oldum.. gozlerım 

k d Damda bırlaşan mart 
arar ı... b' 

kedilerini kovalar gibi hem . ır 
taraftan eJime geçeni üstle.rıne 
b hem de olanca sesımle a yor, 

haykmyordum: 
Yetişin a dostlar .• kocamı ya-

kaladım.. seni gözünü toprak do-
'f . "l yurasıca kızgın hen senı; gu 

gibi kanmn üstüne zakkım mu 
koklamıya kalkbn.. geç buraya, 
atla bizim tahtapofa .• yoksa ~an· 
nıza gelirsem saçını, başını. dıder 
de seni eıek sudan ge~eye 
kadar döverim.. hann b~a 

d ise al sana ) dedım •. 
vur u k" b' k · anemn· kapısında ı ır ova 
memı§ .. 

yu da herifin başından aşagı 
~:pltbm.. Hanımcığım herif d~-

a .. ı yedikten sonra dut yen:"' buf büle döndü.. Amma neyneyım 
b 

fer ben filimi bozdum.. Şu 
u se . t ben de kirk yılda 

hınzıra nıspe 

b
• tana uyayım dediın .. Azgın 
!r şey d vermek istedinı .. 
Pınpona ers 

tesi günü Bismillah de
Heınen er.. . . belime soktum .. 
dim etegımı Ü .. 
Terzi Hayriyeye koştum.. . stu-

öre şık bir esvapnan hır de 
me g ld iki dirhem bir çe• 
manto a . '?1d'm göğsi\mü lastik 
kirdek gıyın ı 

) nan sıktılar •. Sım-
( sutyledn goç Saçlarımı yapbrdım, 
sıkı o um •• 

~ 

~· 
"""", sinirlendim.. uzatmıyalım.. geçen 

gl\n kararımı verdim.. kalktım, 
giyindim.. (Hu.. efendi.; ben 
acık Şerifelere gidiyorum, akşa) 
gelirim.. anahtarı almıyorum ha.. 
dedim.. herif can ve gönüld~n 
( Güle güle Habibeciğim ) dedı.. ~ I" ~ 
Ben de bahçe kapısının anahta.. 10fıv:O' 
rını ala

1

rak sokak kapısını hıznan ~! ~~ 
çektim, gittim. Bir saat helecan /- ~ H a .... mü boyadım.. a-
içinde mahalleyi gezdikten sonr yuznrnü, go~u Takma kirpikler 
döndüm.. usullacık bahçe tara· derSllL• B' 

1 .. nıın ne h 'b da taktım.. ır-
fından• girdim, pıbr.. pıtır taş ıgı, O aı d' · 1 d varmış.· b kbm ki ken ımı 
sofayı geçtim.. Bizimki mey an· aya a ı · · 
larda yok.. yukarı kata çıktım, de ayn ıyacak hale ge mışım .• 
yok.. sonra aklıma tahtapoş gel· tanıyaın efendi01ecaz1m ver 

k 
Ondan sonr~I Bu kıyafetnen 

di.. yavaş yavaş oraya da çı .. B yog u.. ı elini e ,, ( pıst.. ) desem a -
tım.. orada da yok.. dereken hangi erkege onlar için ka· 
gözlerim bitişik Sıdıkaların tah· Zaten 

1 

dın gUzelliği şıklık ve boya ... 
Başka hirşey değil... Ne ise bü

yük caddede mağazalann cama
kanlanna baka baka yürürken 

tam postanenin yanındaki pas~ 
tacının önünde bir de arkama 

baktım ki iri yarı temiz giyin
miş, kesik bıyıklı. Al al yanaklı 
kelli felli bir efendi bana smtı
yor.. Aman Allahım dizlerimin 

bağı çözüldü.. İçime ığıl ığıl bir 
şeyler indi sandım., Elim ayağım 

sapır sapır titremiye başladı. Si
nirimden gülüyordum.. Telaşım-

dan şemsiyemi açbm kırıta kırıta 
yürümiye başladım.. Bir dakika 
sonra bir de bakhm ki güler 
yüzlü, pembe beyaz, dört kaşlı 

bir erkek yüzil ıemsiyenin albn
da 1111 ışıl bana bakıyor •• (Benden 

ne istiyorsunuz cıvanım?) dedim. 
Bana yanık ıesle (koltuğunuza 

sığındım, merhamet istiyorum) 
dedi. 

Aman Yarabbi bir tuhaf ol
dum. İçim geçivermiş.. başım 
dönüvermiş .. Güzel erkek koluma 
girivermiş.. Beni evveli bir ala-

franga kahveye götürüvermiş .• 
Kalabalık sıcacık bir yer.. masa-

lara çift çift oturmuşlar içiyorlar .. 
Burun buruna biribirlerine mah-

mur bakışanlar, kol kola oturan· 
lar, neler, neler.. Sakız gibi ön· 

lüklü gü.zel bir kız geldi, ( ne 
içeceksiniz? ) dedi. ( Köpüğü bol 

bir aade kahve ) dedim.. Güzel 
erkek ( konyak ) dedi. Konyak 

bir aralık.. ( Ey sultanım.. Biraz 
da sizden bahsedelim •. 

Artık saklamaym.. Siz Prt nıı 
Abdurabmamn hemşiresi Nefise 

Sultan değil misiniz; dedi. ( A .• 
bayırdır inşallah •• ben sultan mı

yım?) dedim.. (Evet.. yirmi beş 
sene evvel Selim Paşalarda gör-
müştüm, hem saklamayın .• ) dedi. 
( Ben o vakit tablakar çırağı 

idim .. sizi gördüm .• hayaliniz gö
zümün önünden bir dakika ay• 

rılm~dı .. sizin için de yanıp kül olu
yordum.. Allah kısmet etti, ka-

vuştuk.. yıllanmış aıkım yine 
tutuştu.. ölii idim, dirildim.. o 

baygın gözleriniz yine eskisi 
gibi.. ah kirpikleriniz yine ok 

gibi yüreğimi deliyor.. Aman 
Allah.. hanımcığım, söylüyor, 
söylüyor .. 

O söyledikçe ben de yerde mi· 
yim, göktemiyim, bilmiyordum .• 

Hanım, hanım meğer giyim, ku
şam, düıgün, podra, nelere ka-

dirmiş gör .. Ne ise uzatmıyalım .. 
Orada zavallı adamcağıza (Habi-

be Molla) olduğumu söylemiye
yim, bozulmasın dedim, gözlerimi 

süze süze, ağzımı bilze büze 
( evet şehzadem, ben o bildiği-

niz Nefise sultanım .. Amma tebdil 
geziyorum .. ) dedim.. Adamcağı

zın adı İhsanmış.. Ihsan Bey 
sevincinden elimi öptü.. Hu .. 
Hanımlar .. vallahi ve billahi de 
bizim pinponun beğenmediği el

lerimi öptü.. Sonra kendinden 

bahsetti.. Benim aşkımdan gez· 

mediği yer, gitmediği diyar 

kalmamıı.. Son zamanlarda çok 

in E n S U C AT S A n TR A L ud Şirketi 
Tel. 21 128 YEDlKULE 

YÜN PAMUK 
ISTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikleri 

Boyar 

Büke, 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder> 

Büker 

Boyar 

Pamuk 
BOYAR 

Grizet 

ipek 
KASARLAR 

Yapar. 

ve Yün Bezleri 
ÜTÜLER GENİŞLETİR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

' ; 

' 
. . ; ... ;,.,.j.. 

1 • 
sıkılmış, borç altına girmiş.. Za
valhya acıdım .. Eğer parmağım
daki yüzükler iğreti olmasaydı 
hepsini çıkarıp verecektim .. 
Uzatmıyahm oradan çıl~f ık.. Bir 

otomofile bindik otomofil tayyare 
gibi uçuyorJ kaçıyordu.. büyük 
bir 1 aş evin önünde indik.. ka
pılar açrldı.. eviıı taşlığında bir 
ikinci otomufile biniyoruz sandım .. 
meğer orası ( sansar ) dedikleri 
iner, çıkar arabaymış .. Bizi alınca 
havalandırdı.. oradan indi!<.. bir 
oda kapısı .. peri masahndaki gibi 
kapılar kendi kendine açalıyor, 
kendi kendine kapanıyordu .. Hanım 
Odada kocaman bir ocak, nar 
gibi yanmış kömürler.. orl --da 

envai türlü yemişler, yemekler, 
balıklar, salatalar, çiçekler .. mis gibi 

kokular .. (İhsan Bey.. burası nere
si?) dedim .. Sizin sarayınız Sulta-

nım dedi.. Hemen namus dama
rım şaha. kalktı.. herifin yüzüne 

bir tokat aşk etmişim. ( Bana 
bak dinsiz imans z, sen beni ne 

sandın .. ben namusumu öyle sul
tanlığa , multanl ığa değişmem .. 

alimallah şimdi kollarımı sıvar
sam senin saraymı, kubbeni ba

şına geçiririm.. bırak beni ) de
dim. Kapıdan çıkbm .. sausar ne-

rede sansar diye bağırdım.. kim
secikler yok.. kendimi merdiven-

lere attım . . yuvarlana yuvarlana 
aşağı inelim.. kendimi sokağa dar 

attım .. sokakta namussuz otomo
fil1er hınldıya hırıldıya, öksüre 
öksüre fırıl fırıl dolaşıyorlar, 
müşteri arıyorlard ı .. ben bir 
namuslu trambaya bindim, on 
kuruşu uzatbm.. ( Oğlum Fa
tihe bir bilet kes... Allakaşkına 
batmana söyle hızh yürütsün ) 
dedim. Eve geldim.. yatağıma 
yattım.. aldatılmış taze bir kız 
gibi başımı yastığıma soktum da 
hüngür hüngür ağlamıy:ı başla

dım. Aman evlatlarım b enden 
size nasihat .• Meğer yanlış düşünüş 
herkesin k&rı değilmiş.. kocalarım~ 
azmak değil a.. üstünüze çifter, 
çifter mantonatafar tuts:ı yine 
onlara nisbet kadınlığmızı pazara 
çıkarmayın. Ben tecrübe edeyim 
dedim, Acısını hala içimde du
yuyorum.. O günden sonra erkek 
kedi görsem başımı çevirip Lak
mıyorum.. sabahları ekmekçiden 
ekmek alırken şayet erkekse 
diye herifin beygirine bile bak
mıyorum... Allah doğru yoldan 
çıkmışları ıslah eylesin. Hadi 
Allah rahatlık versin canlarım, 
ciğerlerim. 

danın az .. 
~, __ tanosuna kavdı.. Bir dtt-ılll;i....ıoı!"--1'---------------~--------------------_..---------------------_J 
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RMime bittikten sonra derviş 

J 

j 
j 

J 
lamadığından mütemadiyen bıyık
larını ısırıyordu. 

Dede Sultan, bir aralık, onun 
bu elemli halile alakadar oldu 
ve ıordu: 

- Ne dütünüyonun babayi
ğit? Gülsene ! 

- Nasıl güleyim Hızır baba, 
şarap yok. 

- Dünya varlıktır. Yok, yok
tur evlat! 

- Öyle olsaydı önümüzde 
şarap bulunurdu. 

Glorya Sıvansonun Dör
düncü Kocası Kimdir? 

Geçenlerde Holivutta dedikodulu bir izdivaç merasİlb.ı oldu ve 
ertesi günü çıkan bütün Amerika l'azeteleri birinci aayfalannda şu 
haberi verdiler: cıMeıhur ainema yıldızı Glorya Sıvanson dnn d&r
düncU kocasile evlendi.,, 

Glorya Sıvanson geçimsiz bir kadın olmakla tanınmıştır. Filhakika 
evvelce üç defa daha evlenmiş, fakat kocalarile geçinemediii için 
hepsinden ayrılmıştır. Şimdi de "Mibael Farmer,, isminde bir artistle 
dördüncü defa evlenmiştir. Gloryanın yeni kocası "İrlandalı Milyo
ner Çocuk,, isminde çevirdiği son bir filimle meıhur olmuştur. 

500 Çocuk 
Şimdi yok ise birazdan 

Gülsümle Ahmetli elele verdi: olur. 
- Haydi gerdeğe, dedi, ıiz 

• 
istiyoruz! 

Haftanın 
Filmleri 

Allahm emrini yerine getirirken 
biz burada cümbüş yapalım. 

Yeniçeri Baki, \.~men yerin
den fırladı: 

- Bu düğünün ne zerdesi 
var, ne pilavı. Bari yumruğu 
olsun. 

Odevirlerde ve hatta yirmi 
sene evvelleri yapılan düğünler· 
de gerdeğe girene delikanlıları 
yumruklamak Adetti. Bu Adet, 
güveylerin muhtemel bir utangaç
lıktan, sinir bozukluğundan kur· 
tarılması fikrinden doğmuştu. 

Fakat sakim bir şeydi. Çünkü 
latife haricinden çıkanlarak sa
katlığa ve bazan ölüme sebebiyet 
verilciiği vakidi. 

Zifafa girdiği ıçın utanan, 
sersemleşmiş erkek, artık kalma
dığı için bu adet te tabiatile 
kalkmıştır. Lakin Sipahi Ahme
din gerdeğe girdiği gece, yum
rukbnmak adeti cereyan ediyor
du ve o, başta Yeni çeri Baki 
olmak Uzere bütün arkadaşlarının 
kuvvdli pençelerinden kopacak 
bir çelik gülle sağnağına tutul
mak üzere idi. 

Fakat güvey arkadaşlarından 

daha çevik çıkb ve güzel nikah
lısım kucaklar kucaklamaz rüzgAr 
gibi süzüldü, İbni Kemal hüçre
ıine kapandı. 

Yeniçeri Bakinin yumruğu 
havada kalmıştı ve homurdanı· 
nıyordu. 

-Yapacağı işi haykıran ada
mın ağzı bencileyin açık kalır. 

Dervişin emrile çalgıcılar, 
ahen~e başlamışlardı. Köçek· 
ler de raksa girişmişlerdi. ı-lovar
dalarca Hııır telikki olunan zat, 
biraz evvel insanlığa ve hayatın 
hakikatine dair felsefe yllrüten 
ağır başlı adamdan başka biri 
gibiydi. Elile dizlerinde tempo 
tutuyor, yavaş yavaş ta koşma 
mınldayordu. Fakat Baki Ağa 
neşesizdi. Sipahi Ahmedi, artık 
ölmüş sanıyordu ve onun 
diri iken ölülerin arasına karı.ş-

Gökten mi yatar? 
Orasını gönderen bilir 1 

Yeniçeri Baki, Dede Sultanın 
büyük kudretine derin bir itimat 
beslemekle beraber fÜpheli gö
rünmekten nefsini menedemedi. 
Zindan kapısı açmak, Gülsümü 
mahpustan çıkarmak gibi hari
kaları şöyle böyle tevil ve tefsir 
edebiliyor. Liikin şu boş şarap 
küplerinin doluvereceğine - her 
halde sinir buhranı geçirdiğinden 
olacak - ihtimal veremiyordu. Or
tada bağ yoktu, üzüm yoktu. 
Bunlar olsa bile üzümün şa
raba tahavvül etmesi için icap 
eden zaman yaratılamazdı. Bu 
sebeple yarı müstehzi ve yarı 
elemli güllimsedi : 

- Beni umduruyorsun amma, 
dedi, günaha giriyorsun. Çünki 
iştahımı kabartıp ta sonunu ge
tirmezsen yüreğim kırılır. 

Derviş, bu si~emJi söze karşı 
tek bir kelime ile karşılık verdi: 

- Hele sabır! 
Yeniçeri Baki, " ne vakite 

kadar?,, diyemedi. Kollarım ka
vuşturup sustu. Fakat kötü kötü 
soluyordu. Dede müstesna olmak 
üzere avludaki insanların hepsine 
çalmak için vesile arıyordu. lıte 
bu sırada kapı çalındı ve 
hovardaların elleri yine 
palalarına yapıştı. Baki de 
ilk labzede kuşkulanarak kaşla

rım çatmıştı, palasına el atmıştı. 
Fakat bir saniye içinde kendini 
topladı: 

- Dede Sultan, dedi, ıarap 
gelmiş olmasın. 

Sipahi Ahmcdin yumruktan 
kurtulmak için yaptığı hareket
ten daha çevik bir hamle, Yeni
çeriyi medrese kapısının önüne 

Amerikadaki sinema kumpan
yalarından biri yeni bir filim 
çevirmiye karar vermiştir. Bu 
filmin bütün artistleri yalnız ço
cuklardan ibaret olacakbr. Fakat 
rejisör hesap etmiş, · tamam (500) 
çocuğa ihtiyaç olduğu neticesine 
varmışhr. Şu da var ki çocuklar 
hep bir boyda olacak ve yaılan 
da on yaşım geçmiyecektir. 

Kumpanya derhal gazetelere 
müracaat ederek ( 500 ) çocuğa 
IUzum olduğunu ilan ettirmiştir. 

Fak at binlerce çocuk arasında 
ancak ( 300 ) tanesinin boyları 
müsavi olduğu görülmüş, diğer
leri reddedilmiştir. Bu vaziyet 
karşısında rejisör bu filmi ( 300) 
çocukla çevirmek mecburiyetinde 
kalmışt ı r. 

sinemasında 

ESiR MELiKE 
Tarihi mi:ı:ansenll mua:ı::ı:am film 

SESLENDİRİLMiŞ 
YENİ KOPYESI 

büyUk ınuvaffakiyetle devam ediyor. 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 

MAYA 
Yazan: 

Gantillon 
Tercüme eden: 

Bedrettin 

Yakında: 

iŞ ADAMI 

ISTAHBUL BEUDIYESI 

~~ m ~~ 
1111 

11111111 

" Mişel Simon ,, meıhur bir 
Fransız artiıtidir. Bilhassa sinema 
hayatında son zamanlarda ka
zandığı muvaffakıyet çok büyük
tür. Bir sinema mecmuası, bu 
artiste " Fransızların Emil Ya-
ningsi ,, unvaninı vermektedir. 
Mişel Simon bilhassa Dişi köpek 
filminde parlak bir zafer kazan· 
mıştır. ( Majik ) te gösterilen bu 
filmin mevzuu, işlenilen bir cina· 
yeli başkasına yükletmek ve onu 
idama mahkum ettirmek gibi bir 
ihtirasın ifadesidir. 

YUNAN MlLLi OPERA HEYETİ 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Bugü.1 talebelere ve halka mahaua olarak 

malin• aaat 17 de 

MADAME BUTTERFLY 

• t 932 senesmm ilk programı ıçın 

atb. Adamcağız, müthiı bir he
yecan içinde kendini kaybetmiş 1 
gibiydi, Kapının sürgüsllnü kopa-
rır gibi çekiyor ve biran evvel 
gelenleri görmek için mecnun 
bir tahalük gösteriyordu. 

G L O R Y A SİNEMASI 2 Kanunusani Cumartesi 
E. A. DUPONT'un şaheseri 

ÖLÜM ÇEMBERİ 
filmini takdim edecektir, 

GINA MANES ve DANIEL MENDAiLLE 

(Arkası var ) 

edilen bu eser sirk muhitinde 
bir zevk ve aşk dramıdır. 

masına hayıflanıyordu. Sonra -
M A j İ K SİNEMASI şarap yoktu. Evlendiği ıçın 

öldüğüne hükmettiği arkada.şmın 
matemini küp dibinde tutmak 
istiyordu. Lakin buna imkln bu--

J AN 1 E MARESE MICHEL 
... l COLOSSE · d ' haftadanberi röıterilem bu bUyük Franııı:ca talıuerl muhakkak rörmelisini:ı:. ~ PAR S't• aınemuın a 

Dün Terzi 
Bugün Parlak 
Bir Yıldız 

Mona Goya 
- Sinema artisti nasıl oldu

nuz? 
Bir gazeteci, film yıldızların-

dan l:iri ile karşılaştı mı, ilk olarak 
hemen daima bu suali sorar f/e 

ekseriyetle merak verici bir hi
kAye dinler. 

işte size yeni bir nllnune: 
Meşhur yıldızlardan Mona G~ 

ya san'at hayabna nasıl atıldığını 
anlatırken diyor ki: 

- Ben evvelce ıinemamn Aşı
kı değildim. Ne 11 V alAntino ,, yu 
tanırdım, ne de ( Glorya Sıvaıı· 
son) u.. Terzilik yapardım. Fakat 
annem durup dinlenmeden, sine
ma için manalı, milstcsna bir si· 
maya malik olduğumu söylerdi. 
Nihayet bir gün muhtelif apazlar
da birkaç resim çıkarmaklığıan 
ısrar etti. 

Mahallemizin fotoğrafçısma git
tik. Adamcağız beni objektifin 
karşısına geçirdi ve bqladı; 

"- Rica ederim matmezel 
gülünüz, tamam. Fakat şimdi de 
ağlayınız giixcl, çok gilzel..,, 

Kıymetli fotoğraflanmı alarak 
Madam Jermcn Dülaka gittim. 
Halimden, tavnmdan ve fotoğraf
larımdan memnun görtındü. Ben 
ilk dakikalarda beni müteessir 
etmemek için böyle görtındüğllnil 
ıannctmiştim. Fakat sonra ken· 
disinden bir mektup aldığım za· 
man samimi olduğuna inandım. 

Bu mektubunda beni stüdyoya 
davet ediyordu. 

Sinema hayatında ilk rolnm 
(Unutulmuş) adını taşıyan bir 
filimde silik bir simadır. Bunu 
müteakıp Gaston Ravel bana 
Madam Recamia filminde ikinci 
bir rol verdi. Fakat ilk mühim 
rolüm, " Jean Gourget ,, in "Bir 
GUneş Işığı,, isimli filmindedir. 

Maamafih bundan sonra bir
kaç ay işsiz kaldım. Cesaretim 
eksilmiye başladı. Bu arada bir 
fırsat çıktı. Bir bakkaliye mağa· 

ıasının propaganda için hazırla
dığı kUçük bir filmi yapmayı 
kabul ettim. Bana ayda ( 700 ) 
frank ve bazı hediyeler veriyor• 
lardı. Her akşam evime öte beri 
getiriyordum. Bir akşam evime 
elimde dört veya beş kutu kon· 
serve ile döndüm. Ertesi akşam 
kuru sebze getirdim. Nihayet 
maddi kısımları zengin birkaç 
ticarethane tarafından temin edi
len bu propaganda filmi bitti. 
Sonra " Jim Hachet şampiyon 
oldu,, isimli filmi yaptım. İşler 
yine kesildi. Bu defa lngiltereye 
gittim. Orada çok müşkül za
manlar geçirdim. Londranın sisi 
arasında ye'is ve sefaleti tattım, 
Nihayet bir gün bütün cesa· 
retimi toplıyarak " Elstre ,, stüd
yolarının müdürünü görmiye 
gittim. 

Ben zayıf nahif, ufaktefek, sa
rışın. Bir genç kız baktılar, ka
bul ettiler. Vamp adını taşıyan 
filimde küçük bir rol verdiler. 
Bunu müteakıp de 11Ha'i Tang,, 
ın Fransızcasım verdiler. Bu fil
min bana çok faydası dokundu. 
Fransızca kadar İngilizceyi, hatta 
İspanyolcayı da bildiğim ıçm 
İngilizce sesli birçok filim çe
virdim. 

( Devamı 13 üncü aayfada. ) 



~lnıanlara Müstakil Vazifeler Verilme
~ıni Hiç T e Hayra Alim et Görmüyorum 

Bugün Siyaset İcabı Birleşiriz, Fakat Yarını Kim Bilir?,, 
yaptılar. O &aman da lııgiliz· 
)ere yüz verdiler... Adeta 
donannıamızın bütiin idaresini 
onlara teslim ettiler. İşte bakınız 
bugi.in lngilizlerle düşman vazi· 
yete giriyoruz. Tabii, İngilizler 
bunu hazmetmiyeceklerdir. Zaten 
İngilizlerin dostluğuna güven olmaz. 

oJduğu veyahut ilanihaye dost 

ZIYA ŞAKIR 
Her h kk ' a ı mahjuzdrır 

-186-

\ 
...... Gazete1 · . ıtdı ) .er, yıne ( Balkan lttı-

~İtı b n;an bahsediycırhr. Bizim 
ltdir .. ~T a ~ korkulacak bir mese· 
orada alat Bev, evvela (Sofya)ya 
ıau,. ; da ( l3iikreş ) e gidece1.:~ 
llttic akat, bundan mühim bit 
b:ı e hasıl ı v • 1 6tıinı .. o acagma emın oc-
le · Çunki gerek Romanyalıları 

kalacağı ne nıalfım? Bugün 
siyaset icabı birleşebiliriz. 

( Arkası var ) 

F:ıkst yarın da biribirimiıe kanlı 
bıç'1 klı düşman kesiliriz. Oolan 
bu kadar içimize alınak ve bü~ 
tiin esranımza agah etmek büyük 
bir hatadır.. Hatırlar mısınız? 
l unu birkaç. sene evvel yine ======-=::=:==;:::====-

Buhranı Kar
Loit Corç 

Sayfa 13 

ŞARK TILDIZI 
Holivuta Kaçtım .•• Nasıl 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 

a.ı------- YAZAN: Selma Z 
Birdenbire elimi uzattım. E· 

lektrik bitonunu çevirdim. Kes• Mnra, . ~tü~yoda beni arıyacak• 
kin bir ziya dalgası, biran çır· ~~· labıi, sür'atle fiyinclim. 
pındı ve söndü. Şimdi odam 

0~~ stüdyoya gittim. 
ıi.msiyahtı. Arlık beni hep ke..: Filımde dönecek arkadaşlarm 
dme ç k b hepsi hazırlanmışlar, benı" b-•-1.ı 

. . e en, u sonu gelmiyen 1 aau-hialerı ve fikirleri ilham eden yor ardı. Eğer biraz daha 

( b d ) l 
kalsaymışım · b ıret m.~ u a beraber herşeyin k ' yenme aşkasmı çıe 

liıtüne kalın bir perde kapandı. aracaklarmış... Derhal hazırlan-
yatağıma uzandım. ( Holi· dım ve arkadaşlar araund 

vut) un sabahlara kadar semala· rimi aldım. a, J"" 

ra. ~ur.Ia.r saçan taşkın ziyalan B ıf. m ugünkil filimde bana temu 
~mın_ı penceremden süzlilüyor. eden mevzu fU idı' •• 

Hafıf hır huzme halinde tavana 
aksediyordu. Bunu da görmt:mek . Kontes (Dimoli) isminde um-
ıçın gözlerimi sımsıkı kapadım • gm, fakat fettan bir kadın ftPı. 
"'.rtık ?içbir şeyi düşünmiye, hiç· Bu kadının işi gücü, aşk peşinda 
~ır şeyı hatırlamıya, hatta yattı- koşmak ve aşıklannı da peşinden 
g d k 

ko.şturmak. Ben, koııtesı'n _..11_ 

ını yer e ıpırdamamıya çalışa- h uuo r k k h ızmetçisi ve mahrem'ı esrarı 
8 uy uya azırlaııdım. ı 
- Hislerim birer birer eridi, mad- o an (Mariyan) ın... Kontes be-d~ h men hergiin ya b. ' d 
1 ayat ile olan rabıtalarım bi· ır ran e--

hiU~erek Bulzarları ben çok iyi 
' 111 ' Hiçbir zaman sözlerinde 
~k ~lar. Onları elc1e tulnıak, 

Dlınya 

şısında - --
Altın Babası Milletlerin 

r~'. b.ir_er kesildi. Tramvay çanları, vuya gidiyor veyahut ınİllto 
bırıbırme karışan otomobil ho- firlerini ıatoda kabul ediyor\ 

A ı a c akı 1 murtuları, Holivutun o kendine Herban_gi tekilde olursa olsaa, 
mahsus ses ve nağmeleri yavaşı Kontesm böyle eğlence saatleria-
yavaş uzaklaşb ve söndü . de ben daima onun yakinind4' &uçt" IQk ur. Vakıa, Taiat Bey 

t6at Çalışıyor. Hiil<ümet işlerinde 
erdiv . . )eın gı ıstidada da bir.'?eY di-

Olmaları Sıkıntımızın Başlıca Sebebidir 
---- ---

)a de.rn.. lakin Bulgar ve Roma.1· 
lor ~~lonıatlariie büyük bir iş 

e ılecegıv. . d .. " L t J) m e umıt e rne m ... 
Ue .. edi ve derin bir düşünce 

•ozlerine hitam verdi. 
~A~~u~-n 26 " 914 

d 
Ugi.in Ş k B Ab n.ıh e ·er ayramı... -

'lla·ı ~ nı~t e bayramlaştık. O, her 
le ankı gibi tekellüflü bir tavırla 
~onıtıraklı kelimelerle tebrike 

abele etti ve: 
)at - Allah, saadetle imrarı ha· 

etmeniz' -o· 1 muyesseı- buyursun. 
~ye mukabele etti. Oturduk. 
~ roturmaz, müteesir bir ta· 

alarak: 

(Baş tarafı 1 inci sayfa da) 

Bu es "'c1 ::ı. b - rç!u memleket
!er altı ,1ar. ın { 750) milyonu 
d al:a ek i l 1 i. Bundan maada, 
zen<!'İ ll n~e·n eketler dünyadaki 
altı;~ is.ihs.: atı. ı kendilerine cel
bettiler. Bu vaziyet karşısında 
fakir milletler de mütebaki alb
nın üçte ikisini muhafaza için 
ihracatı menettiler. Bütün bu 
müşkültta rağmen bu esnada 
Fransa ve Amerika (400) milyon 

altın daha toplad~lar. Bu altın 
ihtikarı yüzünden birçok memle
ketlerin paraları Borsada düşmi· 
ye başladı. Hatta aitın esasını 
kaldırmıya mecbur oldular. 

İngiltereden sonra Danimar· 

k 
İsveç Almanya, Avus~urya, 

a, ' F d' Kanada, Arjantin, inlan ıya, 
Yunanistan, Macaristan, Yugos-

1 "e irlanda altın esasını 
av ya . 

dıı Dedikten sonra durdu ve gül- kaldırdı. Bu sebeple dünyadaki 
>.İt Hatta epeyce güldü. Bir ta· buhran ve işsizlik te başgös-
ıliğ •n gülmekte devanı ederek ternıiye başladı. 

~ ~ ~ilah bilir, bayramın 
tc.;._ sın~ hissetmiyorum. Cihan, 
it . aglarken insanın içinden 
"-.-~ gelmiyor. Baksanıza mu-
1\Jı \ e şiddetle devam ediyor. 
la a vere de ucu bize dokunma-... 

er taraftan da sordu: Şimdi muhtelif taraflardan 
Ilı - Niçin gülüyorunı, biliyor beynelmilel bir konferansın top-

llsunuz? !anmasını istiyorlar. Bu konfe-

- Hayır Efendimiz. ran dünyanın altın taksimab ile 

~ - Bu sabah düşündilm de meşgul olacaktır. Şüphesizdir .ki. 
,kıtına geldi ... Meşrutiyeti müte· bu konferansa ihtiyaç vardır. Şıııı-
İllı p, beni Alman taraftarlığı ile diki halde dünyanın vaziyeti bir 

kakları işsiz amelelerle doldu-
ran buhran karşısında her 
memleket kendi sanayiini 
korumak için ithalatı eksilt· 
mek istiyor ve bu kabili 
af bir fikirdir. 

1927 de Cenevrede toplanan 
İktısat konferansında ifade edilen 
felaketamiz vaziyet tabii zengin
liklerin noksanından veya medeni 
kuvvetin bunları kazanamadı
ğından ileri gelmemektedir. 

Binaenaleyh habalıat mahsuliin 
gayri kafi olduğunda değil, bu 
kabiliyetten istifade edilmeme
sindedir. En büyük miişkülat ser· 
best işe, serbest sermayeye ve 
serbest mallara gösterilen mu-

kavenıettedir. ,, 

O • ~ulunuyorum ve onun Aşıl-•--
. z~man, yatağımın karşısın- r J 1 .ur 

da, hır ıpek file perde kımılda- ı e ya nız kalmasını temin ed_iyo. 
dı O ell . . .. ru·m· ... Kontes, mutat olan •-•-
. · ' erını pıJamasının ceple- .19&~ 

k 
rmı yani sabah k h 1 

rıne so muş bir halde, sanki ka- b ' a va bsmı, 
yar gibi bana yaklaştı. anyosunu, tuvaletini bitirdik .. 

ten sonra· 
* 1 Şu. yukardaki sahrlan yazar- Mar-şL.Haydi bakalım Mariyaa.. 

ken bıle, daha hala o tatlı ve Diyor, ben de o zaman haZll" 
unutulmaz rüyanın tesiri altın- }anıyorum. Ya, beraberce gı'diyo .... • 
dayım. Y h ·-a ut g~l~cek misafirleri kabal 

Bilmiyorum, uykusuzluktan mı etmek ıçın tertibat ah 
yoksa bu rüyanın tesirinden mi' Kontesin bu hallerinden yona. 
yatağımdan gerine kerine kalk~ olmıyan ihtiyar bir uşakıem= 
tım. Vakit epeyce geçmişti. Ace- Bu uşak, bilhassa bu 
l~ ~u sa~ırJarı yazdım. Şimdi ği- - Mariyan.. Mar;! 
yınıp studyoya gideceğim.. Emrinden çok s~irleniy• 

- Tam, 47 gün sonra ... - Ne . zama? Kontesin bana bQ 
Tam, kırk yedi gün evvel emn verdığini işitse, homurda. 

y~ka~daki satırları yazıp ta gi~ nara~ ~a~ıdan çıkıyor. Oıımı 
ymmıye başladığım zaman kal- bu öfkesı oteki uşaklan ve W.. 
bimde manasını tahlil edemedi- metçileri pek eğleııdiriyor .. 
ğim bir helecan vardı. Kendimi ( Arkaaı var ) 

yokladığım taman maddiyatım 1 G: 
kadar maneviyatımı da hara '-::::-=:;.:ı':"'.i_n.;::iı':.:. n:....;1:.. .. ::a~k:,:v~i~m:!.!..i _ _J) 
buldum. p BUGÜN-31 kanunuevvel 931 

Kablelvuku bir his, bugün bir Perşembe, Rumi 18 kiııunuen.i 
fevkaladelik karşısında kalaca· 1347!. 20 Şaban 1350. 
ğımı ihsas ediyordu. Hatta bana GUNEŞ - Doğuşu 7 25 B bp 
öyle geliyordu ki: Bugiln' (Ma- 16,49 ' a 
bud) un halinde ve çehresinde NAMAZ V AKİTLERi _ S.. 
bile bir hüzün ve melal var. bah 5,48, öğle 12, 16, ikindi 14 36, 

Fakat bunlar, beni işimden akşam 16,48, yatsı 18,26. ' 

alakoyamazdı. Şüphesiz biraz Kasım - 53 ALKAZAR - Esir Melike 

Dün Terzi Bugu""n Parlak ALEMDAR - e1r tanro ARTlSTlK - SeYda maceraları 

B • Y Jd A S R 1 - Zevkler beldeli 
ır l iZ EKi. E :t - Şek~rtm 

ELHAMRA - Anui ıo'6r İçi •ın ediyorlardı. O ıanıan ben felakete doğru gitmektedir. 
lllden; Diğer taraftan son s~nelerde 

D

- E ... sonra görürliz. ticari vaziyet mcm1eketlerı borçlu S Ü N p Q S T A ( 
d d k

. d Başlarafı 12 inci uyfada ) 

la e ım. Şimdi bakıyorum a, ve alacaklı olarak i.·ıye ayır 1
• T k 

"1tşr t. l d e rar F ransaya döndügv üm 

.... h u. ıyet hükumeti, batta benim Borc.lu nnlletler, son zaman ar. a '•c· · ~n al fi d Yev.n;, S;ya•i, Havadh ve Halk ııı:man ıcım., filmini çevirdim. 

.\t 
1 

erim bile benden ziya e Amerika ve lngiltereden vere~ı~e gazete•; Nıhayet Amerikaya davet edil· 

ETUV AL - HaydJt şarkıu 
FERAH - Kon3e t vary t 

' ' e • 
FRANSIZ 1ıYATROSU - Yunan t 

GLORY 
urupu 

A - Mesele yok 
HlLAL - Son b8lük 

t ~an taraftarı oldu. Filhakika bı'ı·çok rnal aldılar. Taksitler ıçın d' H il 
... ım. o ywood'da bana ben"· 

bt. ırn Almanya İmFaratoru ile borçlu memleketlerden. senede idare . Alemdar mahallesi F l ..... .... 1 t • Çatalçeşme •okafı ~ansay~ g~ memiı olan "Jenny 

llıe •• dostluğum vardı. Sonra, ithal edilen malların mı darı .... Lmd. fılmının bir kısmını yap-
• Uınleketlerine gidip bal ve ah· bit edildi. Eğer beynelmilel tica· Telefon latanhul - 20201 tırttılar. 

KEl\'tAL B. - Ruhum annem 

::.~ - Difi köpek 
MIW - ~ıklar kulubU 

- Ren kıl 
OPERA . ır; an - Fahıte 
ŞlK - K6çilk daktll 
DARÜLBEDA YI - Maya 

0 

0SK0DAR HALE _ Sumru 
Kad ıktly S......,. .. YYA uıu:. -Varşoya kale.ı 

t
a erini v~ bilhassa askerlikteki ret daha ziyade azalacak olursa Posta kutusu: İstanbul - 741 B ... kk Telgraf< İatanbul SON POSTA undan sonra "Şen olalım Ilı ilerini gördüğüm için Al· borçlu olan milletler ~orçlarını --- filminde mühim bir rol verdi! " ~ ""Y.•dan bazı muallimler de ge· sade altın olarak tedıye ede- AB O N E F 1 A T 1 Artık işsiz kalmıyordum. Sıras~~ 

L ttrnıştim. Fak at hiçbir zaman ceklerdı'r. Halbuki albnın bO- TÜRKiYE ECNEBi "Bü .. "k e ut "'1nl 1 d '" •• • nsan güzel olur- N" 
lik arın eline bir kudret ve sa· .. k bir kısnı• alacak ılar a 1400 K" 1 Sen• 2700 Kr. sa·:·•: , "~uster evleniyor. filim- ışan 
,. •ıet vermemiştim. Onlar, şah· fu1uıımaktadır. Ve borçlularda 750 " 6 Ay 1400 ,, lennı çevırdim. Bilmem ıize s& • L~vazı"'. yüzbaşısı lsmailHalıla 
dit• benim miJafirlerimdi ve ken· bulunan albn ancak bo~çlarının 400 " 3 " 800 ,, liyecck bir şey kaldı mı? y Beyın kenmesi Nebahat Hamnılıı le~~ de misafir olduklarım bilir· onda birini ödeyecek mıktbardt~-1 150 " 1 " 

3oo " Mona Goya bugün pa;lak bir on yedinci alayın genç tabita. )a.,;· Halbuki gnetelerin bazı dır. Eğer borçl~ra -b .~;_' Gelen eV1'• k g•ri verilmeL !ıldız~ır. ~ akat sinema hayatının n'.ndan, birinci mül&zim Ihsan Be-
1{· k~rından istidlAI ediyorum ki ticaret imkinı verılmezse udun ilanlardan mu'uUyet alınmaz. ılk günlerınde geçirdiği mllşkül yın nııanlan dün gece lsmail ı.;:. •met şimdi Alınanlara oıils- borçların sobaya atılmasın an Cevap fç;n mektuplara 6 kurnşluk zamanların hatırasını el'an Hakkı Beyin Dskildarda, Atla-oı,ı;.1 va~ifeler vermekte, &de~a başka çare yoktur. pul Hive•; lbomd... halaza etmekte, ainema ha ~u- taşındaki hanelerinde icra edil-

i! rı ıııbaşına gcçirmektedır. Altın taksimatı ve Jar~ .. kon- Adres değiştirHmes; (20) kuruştu •. sevinçleri gibi kederleri:t 

1

~:· miştir . 
• ~· bunu hiç le hayra alamet f sından daba evv • un~a- saklamadan anlatmaktadır i t d Ordı~muzun güzide zabitanın· •~:üyorum.!Herhaııgi bir şekilde D::•:ahsul ve mal ~ü~adelesıne Son Po•ta Matbaa., son cümlesi: ' ş c ~n bır~~k z~vat iki g-enci11 ~ a olsun, idare işlerimize •t b'r konferansa ıhtıyacı var· Sahipleri: Ali Ekrem, Selim aa .. ıp - Fakat ne dersiniz. Annemı' bırleşmesmı tes it mera~\P1inde 
t cbiler' ı, t d v aı 1 b den so- N M d .. d' hazı b 1 l d ~---~QbJ __ ı . ,.r-arı~ırmaY!. --o~g-ru.l;.....Jı_..::d~ır~. -T_i_c_a_re_n_~ ~-•-ra_p~-e~~· ~~~~~~-e-'r_•Y_at---ü--d-ru·.= ... S.eli•m--•Ra•g••p .. ~•ı•n•le•d•iğ••im•e ... f•e•n~a•e•t•ın•e~m~iş:im~ .... ~~~~r·~:u:u:n:m_u:ş·:a:r~ır~.~1-3_r_n_fc~y-n_•~~-·- ebedı ıaadet dıleriz. 
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Beyoğlu lstiklil 
caddesi No. 22 

(Sabık Yani Birahanesi) EDEN 
SON POSTA 

Lokanta 
ve 

Birahanesi 
Radyo orkestra şefi Necip Bey idaresinde salon orkestra 

Senebaşı teref ine dört kaptan mürekkep gayet 
nefiı gece yemeği üç lira - Sabaha kadar daH • 
kotiyon; sürpriz. Masalarınızı nihayet perşembe 
öğleye kadar tutunuı., Bu ner.ih ve neşeli geceden 

iıt ifade ile yeni salonumuzu görünüz. 

M U L E N R U J' da 
Yılbaşı şerefine sazımızın heyeti umumiyesl 
bulunmakla beraber Azarbaycan heyeti, Fikri· 
ye ve Leman Ekrem hanımlar dahi iştirak 
edecek on ikiden sabaha kadar gayet 

mükemmel caz ile dans. Kotiyon- Sürpriz ve aair eğlenceler olacaktır. 

Yeni Senenin' 
En tatlı hediyeleri 

Çikolat Cemil : 

Çikolat Cemil : 

Çikolat Cemil : 

Çikolat Cemil : 

Taklidi yapılamıyacak kadar 
mükemmel bir çikolatadır. 

İyi bir çikolatanın bütün 
hassalannı havidir. 

Sütlü ve sütsüz olarak 
ıimdilik iki cinstir. 

Lezzeti ve rayihası bir çikolatadan 
beklenen lezzet ve rayihayı havidir. 

Kestane Şeken•. Şeff~f denilecek derecede 
• rengı açık ve parlaktır. 

K t Ş k • • iri ve leuetli Bursa es ane e en. kestanesinden yapılmııtır. 

Kestane Şekeri•. Şek~ri, kestaneyi zev~e 
• yedırecek derecededır. 

Kaymaklı Lokum• ~r°P k_ay~ağ~ l~kumun 
• ıçıne gomulmuştUr. 

K ki L k Lokum ile kaymağın mütenaalp bir 
ayma 1 o um: ıurette imtizacandan hıiaıl olmuştur. 

Kaymaklı Lokum· ~e.zzet!e, zev~le .v.• kemali 
· • ıştiha ıle yenılebılır. 

Hediyelerinizi İntihap Ederken ~~'::1~t 
Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unutmayınız. 

S tt "' y • Şekerci Hafız Mustafa ve Mahdumu. a Igt er• Bahçekapı Hamidiye caddesi No. 90 

lı __ •_ .. ı __ i_s_ta_n_h_u_ı _B_e_ıe_d_iy_e_s_i _lı._a.n_ı_a_rı_ ..... l_•_-al 
İnönü Şehir yatı mektebi talebesi için yaptmlacak asgari 

150 azami 180 takım harici elbise 21 - 1 - 932 Perşembe günü 
ihale edilmek üzere kapah zarfla münakasaya konmuştur. Temi
nat akçası 40 liradır. 

Göksuderesinden kum ihracı ruhsatı 21 - 1 • 932 Perşembe 
günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat 
akçeıi 4 liradır. 

Bostancıda Çamburnundan kartala kadar olan mahalden kum 
çıkarma ruhsab 21 - 1 • 932 Perşembe günll ihale edilmek üzere 
açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 1 liradır. 

Teminat akçeleri nakten kabul edilmez. Ya Belediyeden 
irsaliye alınarak bankaya yabrılıp alınacak makbuz veyahut hüku
metçe muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu 
ile olur. Bu şekildeki teminat mektup veya makbuzile beraber 
yukanda yazılı işler hakkmda işin nev'ine göre şartname almak 
veya görmek ve izahat almak için her gün Levazım Müdürlüğüne 

müracaat lizımdır. Kapalı zarfta teminat makbuz veya mektubu
nu şartnamenin pullu bir nüshasını ve Ticaret Odası vesikasını 
teklif mektubu içersine koymak icap eder. Açık müzayedelerde be 
yalnız teminat mektup veya makbuzu getirmekle olur. Bu şekilde 
t eminat makbuz veya mektubu ile ihale günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene müracaat edilmelidir. 

Doktor ALI V AHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

()tir heıler. Çünkü madeni maddeleri, foaforu, vitamini, t;oktur. Meme
dekt çocuklar için yerAne blr rıdadır. içindeki tarifeyi dikkatle okuyunuL 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

,, A 

./'UKUFE 
ITRİYATI 
TABIATIN MUMESSILIDIR 

Yüksek zevklere kıı içinde 
baharı yaşatır. 

Üsküdar hukuk hAkimligin
den: Üsküdarda icadiyede Nev
civan sokağında 16 No lu hane· 
de sakine Madam Sirpuhinin ay-
ni hanede sakin Garbis efendi 
nikahlı kocası ve Ôjeni namında 
bir de kızlan olduğu halde akit
leri nüfusa kaydedilmediğinden 

kayit ve tescili talebile ikame 
eylediği davadan dolayı muma-
ileyhe berayi tebliğ irsal kılınan 
dava arzuhalinin tebliğ varaka-
sma mumaileybin 10 sene mu· 
kaddem Amerikaya gittiği ve 
oradaki ikametgahı meçhul ol
duğu şerhedilerek iade kılınmıı 

ve bir buçuk ay zarfında dava 
istidasına cevap vermek ve tah
kikat için tayin olunan 16-2-932 
perşembe gilntl saat 14 te mah-
kemeye gelmek üzere ilanen 
tebligat icrasına karar verilerek 
bu baptaki dava istidası sureti 
ve davetiye varakası mahkeme 
divanhanesine talik kılınmış ol· 
duğundan keyfiyet olveçhile ilin 
olunur. 

CUt •• ô'ô K'T"ô' R ...... ~: 1 
Ömer Abdurrahman 

lstanbul emra11 zühreviye 
di•panseri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurd~ 
kaşismda No. 71 

~---- --- -

Emniyet Sandığı Müdürlütünden ı 
Boıdanct Vük-eli cadJeai 23 No. 

Sedat Refat Bey 7 eyhil 931 tari
hinde aandığımıza bıraktığı para için 

verilen 73354 numaralı cUzdanı 
kaybettiğini ıöylemittir. Yeniai 
verileceğinden eıkl cüzdanın hük
mü olmıyacağı ilan olunur. 

-------------- -

AMBASADÖR 
YILBAŞI 

REVEYONU T AA.MI 
"BALALAYKA,, RUS CAZ ORKESTRASI 
• .Sofraların evvelden temini Telefon : Beyoğlu 1188 

Hediyelik 932 Senesi için • 

16 ÇeşitMuhtıraDefte 
Bilümum kırtasiye mağazalarında bulunur. 

Deposu : Ankara Caddesi, Afitap Mağazası No: 
Mehmet Sadık 

Büyük Hediye 
YILBAŞI HEDiYESi 

Ne vereyim diye düşünmeyiniı1 

Hediye vereceğiniz zat memur mudur? Zabit midir? 
allim midir? Doktor mu, avukat mı, güzel bir hanım mı, şık 
bey midir. Bunların hepsine 25 kurut ile mükemmel 
hediye verebilirsiniz. Bu hediyeniz vereceğinizin bir I 
fevkaJAde İfe yarar. Bu hediye ( Muhtıralı Hayat Takvimi ) 

Ciltlisi 35 kuruştur. 

Merkezi: İstanbulda Türk Neşriyat Yurdudur. 

En Faydah Yllbaşı Hediyesi 

Türkçe - Almanca Lügat 
Yazanlar: 

F ritz Heuser llhami Şevket 
Müsteşrik Prof. Dr. Ritter'in de beraber çalıştığı bu ço~ 

kıymetli eser kırk binden fazla mefhumu. Binlerce tabiri ve el 
güzel Türk darbımesellerini ihtiva etmektedir. 

Jıııı. Fiatı sekiz liradır. 41 

25 Liraya Radyo Makinesi 
Balbk markalı ve dört lamba kuvvetindedir. Bütün Avrupa te1eiz: 
kederini hoparlörle dinletir. Akümülatör ile işler. Akümülatör, ll 

ye sair teferruatmı satın alan zat tedarik edecektir. latanbul 
Yeni Poatahanenin üst katında Telaiz 

.. _____ ..,_ Telefon Şirketine müracaat ~---11111' 

Türk Maarif Cemiyeti Mektep Defterlerini ~ 
YERDE ARAMAK VATANI BiR VAZIFEPJ 

Gümrüklerde ithalah tahdit kararnamesi dolayıs 

FİATLARDA ZAM DEGIL BiLAKiS 

TENZİLAT Y APILMI 1 

, 

BÜYÜK TAYYAR~ 
PiYANGOSU 

11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir. 

BÜYÜK iKRAMiYE 
200,000 liradır. 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 10.000 
Liralık ikramiyeler ve 1 O O . O O O Liralık bir mİİ" 

gazozunu unutmaytntZ· 
Fiati 15 kuruıt"' 
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l Şarkın Yeni Peygamberi 
• 

Zevcemi~ Rahatsızl~ı Esnasında Bir 
,.. ene Müddetle Tuzlu Ve Hamurişi 
Y enıe erden Vaz Geçıniye Ahdettim 

ı torun emri olmadığı halde bile 
bir sene müddetle hamur işi ve 
tuzlu yemek yemiyeceğime ah
dediyorum, siz, ister b:ma teba
iyet ediniz, isler etmeyiniz, ser-

-62-
pek muannit görünüyor, su te
davisi de faydasız kalıyordu. 

Rahip 'lk H" p Refikam benim ilaçlarımın 
heri ı ınt cygam- v. ek 
teb ( Manus ) un düsturlarına iyi bir netice verecegıne p 

aan t l lcani deg· ildi. Bununla beraber bu 
büy .. k ~ i e tagaddinin dinde jJ,i çları kullanmayı reddetmiyordu. 
aöyl~d' hır ehemmiyeti olmadığını • t "' 

1 
B İşte bu sırada tuttugum e-

lev ·. en bu münakaşanın k Jd -c:ernın .. .. d 1 davi usulünün faydasız a ıgım 
,.,.u f onun e yapı masım l ve .... va k görünce refika:ndan tuzu 
da 1 bulmamıştım. Fakat d b k "<ırnı hamur işi yemekleri e ıra -
tlt' na nezaketle müsaade B d f bana ırn Ma • ı d k" masını istedim. u e a 
bıh· • nus nun mu md es ıta- d 

'" bil" d h t meydan oku u: . 
rah'b• ıyor um. Bu usus a - Bu emri size verseler, sız 
de .. 11• 1

1~ nasihatlerine muhtaç 
bahg dun. Fakat ayni zamanda bile itaat etmezsiniz. 

setrv• -Dedi. Hcnı müteessir, hem 
di ıgım surelerin bir kısım 
te~k ~!imleri tarafından mülga de memnun oldum: 

aMkı edil.diğini de biliyordum. . - Eğer hn~talansaydım \'e 
d kt bana bu yemeklerden 

tt .
1 

aamafih böyle olmasa bıle o er . t e di 
h 1 e tagaddi hususunda kendi vaıgeçmckliğimi tavsıye e s y. 
td~abuna kat'i bir fikir utlaka itaat ederdim. Maamafıh 

ınrn· bmtı dak'ıkada herhanS!i bir dok-
k ıştim. Bu hususta mu- -
t~ddes kitabın emrile hareket m 1 

t +ı;e.W -= 
,..1~~·k değildim. Diğer ta .fıan Borsa Fiatleri 
d 1 anı da kararında sarsılmıyor
tı u, onun için mukaddes kitapla· 
1ı:k surelerinde verilen emirlerin 

, h>Ü yoktu, o, sadece ecdattan 
~ ane halinde intikal eden din 
e iktifa ediyordu. Neticede: 

d 
- Rahipçiğim, dedi. Siz ne 

era • d . enız eyiniz, ben et ıuyu ıç-
lbek surctile iyi olmak istemi· 
)orum, arzu ederseniz zevcimle 
le Çocuklanmla münakaşada de
•arn d" • f ita e ınız, akat benim kararım 

rardır. " 

de Se~ze ile tagaddiden bah~e
n kıtapların birinde tuzun ın-

•an · · w b''4 )f ıçın elzem olmadıgını, ı.a-
ıa tuzsuz gıdanın daha faydah 

Old "' l ugunu okumuştum. Binaena· 
tyh bu tavsiyeye ittibna karar 
~Crdirn. Ayni zamanda vücudu 
qaf"f 1 ve nazik olanların unlu ye-
tbeklerden tevakki etmeleri lizım f eldiğini de işitmiştim. Kendi 
CSabıma hamur işini çok ıe-

~erirn, buna rağmen bu yemek
trde de ifrata gitmemiye karar 

•crdirn. 

h _Refikam ameliyatı mlite~kı~ 
f afif bir salah devresine girmışti, 
kakat bu, çok sürmedi, tekrar 
arı gelmiye başladı. Hastalık 

Kambiyo 

Fransız Frangı 
lngili:ı lirası 

Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre frangı 
Leva 
Florin 
Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pezab 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
çervoncts 

Tahvilat 

t. Dahili 

D. Muvahhide 

A. Demiryolu 

Borsa 
--=-=-

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

Krıpanış 
-

'" 12 06 -
1 23 -

41 25 97 

9 29 58 
3 40 27 

3t> 76 -
2 42 25 

61 - -
1 17 79 

16 09 -
4 16 23 
5 59 'l7 
1 98 68 
4 23 17 

3 74 60 

79 78 -
26 64 -
IO 79 75 

Kapanış _ 
~-- - :":::: --- -

37 50 
16 90 

Harici --
-- --

!: r50 
9 

2 35 

bestsiniz, dedim. 
Zevcem teessüfle: 
- Rica ederim beni affedi-

niz. diye bağırdı. Sizi tanıdığım 
halde böyle bir bahse sürükle
memeli idim. işte söı veriyorum, 
bu yemeklerden vazgeçeceğim, 
fakat siz sözünüzü geri alını z! 

(Mııbadi yarın) 

···········-···········································-···· 
Gayri Mübadil Bonolarını 

Rezaletten Kurtaralım 
( Bat tarafı 1 inci sayfada) 

2 - Gündoğduda ( 386) 
numarala hanenin muhammen kıy
meti (19000) lira idi. İlk müza
yede de bu ev (25300) liraya ka-

kadar yükselmişken, bugünkü müza
yede de (48500) lira üzerinde evin 
müsteciri Hakkı Bey de kalmıştır. 

3 - Muhterik Anadolu ban-
kası bınasının muhammen kıyme
ti (40000) Jira idi. Bu bina ilk 
mllzayede de (45000) liraya çık· 
mış, başka talip olmadığından 
yine Şahap Tayfur Bey üzerinde 
(45500) lirada kalmıştır. 

4 - Alsancakta 360 numa
ralı evin muhammen kıymeti 
(17000) lira idi. ilk müzayedede 
bu evin kıymetini (23500) liraya 
çıkardmışken, bugünkü müzayede
de (33500) liraya Yenişehirli Şahap 
Tavfur Bey üzerinde kalmışbr. 

Veziyet meydandadır. (19000) 
lira muhammen kıymetli bir evi 
(48500) liraya çıkaran saiki hep 
biliyoruz. Kakiki gayrimübadil, 
sona kal,rsam birşey alaman en
dişesile arttırılan mala daha ı.i· 
ynde fiat vermek mecburiyetinde 

kalıyor. İşte vaziyetin kakiki cephesi 
budur. Müzayede münnsebetile şeh· 
rımıze yüzlerce gayrimüb:ıdil 
gelmiştir. Müzayedelerden yese 
düşenler ellerindeki bonoları yok 
pahasına çıkarıyorlar. 

Vatandaşları zaruretten kur
tarmak için acil tedbirlere ihtiyaç 

vardır. ADNAN 

TELZIS MERAKLl:L~A-R~l~N~A-~M~Ü~j~D~E-:__.~---=--, 

~ 
931 

Modeli 

Nora Ah
. eleri gümrükten ç1kanld1. Adedi 
lZ d" • 
ınahduttur, istical_ .e ınız. . 

u Nora ., ahiıelennın en küçfıklen bile 

ı bütün Avrupayı dinler, 1Dükemmeliyctle 
Galata, OımHlı Bankaaı · k .. b d" · ve ucuzlukta eşı yo tur. tecru e e mız. 

ııralp Kuleli mağaı.a:.:_ _____ __ ...... 

Bu Radyoda 

Dinliyeceksiniz 
Akşam Neler 

31 Kanunuevvel 931 Perşembe 1 
lstanbul- (11.00 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon neşriyata, 19,S alaturka 
saz, 20.5 gramofon plakları, Ana· 
dolu Ajana1 haberleri, 21 alaturka 
saz, 22 orkestra. 

Heılsberg - (276 metre, 75 kilo
vat) 20 Bt-rlinden nak?en orkestra, 
22 gramofon 1931 senesinin son 
dakikalarını anlatıyor. 23-24 yeni 
şene merasimi. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
20,20 Atelyc tiyatrosundan naklen 
Tartaroa piyes. 

Mühlakcr - (360 metre, 75 kilo· 
vat ) 20 Berlinden naklen orkestra 
23,30 yeni senenin istikbali. ' 

Bükreş - ( 3?4 metre 16 kilo
vat ) 20,03 yeni senenin revüsü, 22 
muhtelif musiki, 23 yeni sene temen· 
nileri, 23,10 ytni eneye konserle 
girelim, 

Belgrat - (429 m~tre, 2,5 kilovat) 
19 Viyana operasından nakil. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
21 ( Lahar ) ın Libelül dansı adla 
opereti. 

Viyana - (Sl 7 metre, 20 kilovat) 
19 operadan naklen Der Zigeuner 
baron opereti, 23,SS yeni ıeneyi 
karşılıyalım. 

Peıte - ( 550 nıetre, 23 kilovat) 
20,15 konferans, '.l0,40 dan saat 
ikiye kadar: Yeni senenin ilk saatlerini 
fen geçirelim. 

Varşova - (1411 metre, 156 kilo
nt ) 20 hilcaye, 20,JS hafif musiki 
22,30 dans havalan. 

Berlin- ( 1635 metre, 75 kilovat) 
20 orke1tra, 20,SS klavye konseri. 

1 KAnunusani 932 Cuma 
lstanbul- (1200 metre, S kilovat} 

18 gramofon ile opera parçaları, 
19,S birinci kmm alaturka aa:ı, 20 

gramofon, plakları, Anadolu Ajanıı 

haberleri, 21 ikinci kısım alaturka 
saz, 22 orkestra. 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo
vat) 20 Berlinden naklen Tannhauser 
opera Oç perde. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
19 dan itibaren Çek istaşiyonlarından 
nakil. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilovat) 
20 Frankfurttan naklen şen hikaye· 
ler, 20,30 )'eni sene konseri. 

Bükrcş - (394 metre, 16 ltilovat) 
19,30 Romanya operasısJan nakil. 

Belgarat - (429 metre 25 kilovat) 
Peragdan naklen Çek musiki cemi

yetinin konseri. 

Roma - ( 441 metre 7S kilovat ) 
21 halk konseri. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20,35 yeni sesli filimler, 22,SO danı 

hav oları. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovatı 

19,30 opera orkestrasının konseri , 
21,lS klihye konseri. 

Varşova- ( 1411 meh'e, 158 kilo
vat) 20,tS Senfoni, 21,SS hihiye, 
2'2,10 solo konseri. 

Berlin - (163S metre, 75 kilovat) 
Tannahauser operası, 3 perde, danı 

havaları. 

Dikkat: DHcetmekte olduğumuz programların Avrupaya alt 
olan kısmı vaaaU Avrupa Haline sröre tan:z.iııı ed.lmi1tir. 
lıtanbul aaatlno tatbikı için Avrupada uat ( 12) oldu} .. 
ıaman latanbulda ( 1) e geldiai farı.edilmelidir. 

Büviikdere Kibrit 
Fabrikası 

için kadın ve erkek işçi aranıyor 

. BiiyUkdercd~. tesis. etmiş ?lduğumuz Kibrit Fabrikası yakında 
hıalıy~te geçe~egınden ımalat ıçin muhtelif makinelerde çalışbnl .. 
mak ~zere Mıllet mektepleri vesikasını haiz Türk tabiiyetinde ve 
as~arı 17 yaşında kadın ve erkek işçi fabrika hizmetine alınacak
tır. Y ı~ka.rd~ki evsafı haiz olmak şartile makinelerde çalışmak arzu 
e~en ışçı!~nn 4 Kanunusani 1932 tarihine müsadif pazartesi gü
nunden. ıb~aren kayıt olmak üzere nüfus tezkerelerile Millet 
me~tebı ~esıkalarını hamilen Büyükdere Kibrit Fabrikası Müdüri
yetıne muracaat etmeleri ilan olunur. 

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk Da
reıinden: Bahçckapıda Hobyar ma
hailcsinde Şcyhislam Hayrıefcndi 
caddesinde 8 numarala hanede Fatma 
Şahver Hanımla Hahçekaplda Hob)ar 
mahallesinde Şehislam Hayrıefendi 
caddesinde 8 numarala hanede mukim 
Ali. ~alip Efendi aleyhine ikame ey
ledı~ ~oıanma davası üz.erine berayı 
teblıg ırsal kılınan arzuhal suretinin 
ruüddeialeyh mumailcyhin elycm ma
halli ikametinin meçhul olduğu cihet
le teblig eciilemediti mübatırinin ol
bapta vermif olduğu meırubattan 
anlaşılmış ve ilanen tebligat icrası 

karargir olmut ve olbaptaki arzuhal 
ıurcti mahkeme dinnhanesine talik 
cc!ilmiş bulunduğundan tarihi hanın 
ferdası gününden itibaren 15 gün 

z.arfında müddeialeyh cevap ita et
med iği ve yevmi tahkikat o!arak 

ta)1n olunan 24 - 1 - 932 paı.ar gür.fi 

anat 14,30 da lıtanbul Alhncı Hukuk 

Daircliindc ispati vücut eylemediği 

t:ıkdirde tahkikatın glyaben icra edi
leceği malumu olmak ve teblig ma· 

kanuna kaim olmak 6zere Hin 
olumu. 

1932 
senesine mah us 

Saatli evkatli ve iki 
renkli Salon Takvimi 
çıktı : 20 kuruştur : Fer az 
Ticarethanesi Ankara caddesi 

İstanbul. 

1-otoğraf Tahlili Kuprmıı 

Tablallnlıl ötron'Dek bt '1or11 ı ' 

fotoğnfınm 5 adet k.ıpo. il• b'r · 

ilkte ı?i:ıdorlııhı. Foto.ıraf111ı sıuy 1 

tabldl: ve lado edil noı. 

lslm, 
~ 

meslek 
YOJR t:ao'at l 

-
Hanzl ıuallo:in 

cevabı I 

fotojraf in ı ı r 
e .!•ı:~& Ul • • 

• 
• 
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anı laca 
e sıhhi acun 

Türkiye Hililiah
mer Cemiyetinden: 

Cemiyetimizin lıtanbulda Yeni Postahane civarmda Aksa
r ~ıar hanının 3 No. h Sabf Bllrosunda mevcut nümune ve şart• 
n•mesine tevfikan ( 300) adet " Emayye Ördek ,, 6 KA. sani 1932 
tarihine müsadif çarşamba günü aaat 14 te pazarlık suretil muba
yaa edileceğinden talip olanların nümune ve prtnameyi görmek 
üzere Büro Müdüriyetine mllracaatlan. (4547) 

1932 
• 

Memleketimizde İlk Defa Çıkan 
Modern ve Nefis Bir Nevsaldir 

* Resimler, Tablolor, Karikatürler, Grafikler, 
Haritalar - lhsai malumat- Takvim ve heyet -
Keşfiyat - Dünya vakayii - F aydab ·ı iler -

Ev hekimi ve saire ve saire 

* Herkese ve . her eyde bulunması lAzımdır. Her şeyden 
Her mUşkülünlb:ü halleder. Her derde 

gösterir. En mühim umumi malumatı verir. 

* Hanımlar, Beyler, Anneler, Babalar yeni Almanak 
aayelinde aileniz efradı arasında hasıl olan bir hastahğm 

tedbirlerini •• çarelerini bulursunuz. 

* Genç hanımlar, bir mecliste her hangi bir mesele 
balca.da aallhiyet Ye vukufla söz söyliyebilmeniz 

Yeni Almanağı okuyunuz. 

Fiati 60, Taşraya 70 kuruştur. 

lstaubulda ı Kanaat Kütüphane inde satılır. 

1932 Senesinin 
Muhtıralı Takvimi Raııp ( ciltli ) Fiati 35 kuruştur. 

Yeni cep takvimi " 
5 " 

Mulıtiralı cep takvimi " 
ıo • 

Kannaat Ajandası " 
40 .. 

" " 
( Altm yaldıılısa ) " 

60 

Al 

SON POSTA 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 
Hastalık! m Mil tehassısı 

Sirkeci, Mııradiye caddesi 
No 35. S:ıat. 2 - 6 

Kendi en dine 

Fotoğraf çı!ık çıktı 
Fiatı 25 kuruştur. 

Dr. HORHORUNI 
Zühreviye ve bevliye tedavihane.si: 

Sabahtan akşama kadar. Beyoğlu Tar• 
la başı, Takaim Zambak sokak No. 41 

Dr. Sarkisyan 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

Harbiye • Hamam caddesi -
" Hay layf .. sırasında 

Haliç iskelelerinde mazbut 
beı çeki meşe odunu 15 çeki 
ıhlamur ağacı 200 kilo salep 
25 çeki kestane ve ıhlamur 
ağacı 280 kızılcık çubuğu 10 
çift kayın hamut 150 kilo çam 
katran 120 kilo kömür 700 
kilo ak kunduz kökü 300 kes
tane çubuğu 6-1-931 çarşamba 
günü ihale edilmek üzere 
müzayedeye çıkarılmıştır. İza· 
hat almak istiyen taliplerin 
~rman Müdüriyetine ve yevmi 
ıhalede saat üçte Defterdarlık 
binasındaki ihale komsiyonuna 
müracaat eylemeleri. 

Eyüp icra memurluğundan: 
Balatta Karabaş mahallesinde 
keresteciler sokağmda 8 No lü 
arsa bilmesaha cephesi 3,90 ve 
derinliği 30,50 metre olmak 
üzere 195 arşın murabba oldu
ğu ve 234 lira kıymet takdir 
edilmiş olduğundan mezkur ar-
sanın mutasarrıfı olan Simyon 
efendinin Artin efendiye borcun-
dan dolayı haczedilerek hissesi 
Eyüp sulh mahkemesi icrasından 
açık arttırma ıuretiyle sablacak
br, Satış şartnamesi 6 - 1 - 932 
tarihinde divanhaneye talik edi
lecek ve 22 • 1 • 932 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 
14- 16 ya kadar açık arttırmaya 
başlanıp satılacaktır. Artbrm~ya 
iştirak için % 7 teminat akçası 
alınır. Müterakim vergi ve bele-
diye ve vakıf icaresi ve dellaliyesi 
müşteriye aittir. Hakları tapu 
sicilleriyle sabit olmadıkça ipo
tekli alacaklılarla diğer alikada
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı mUsbiteleriyle 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilleriyle sabit ol
mıyanlar satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Alika
daranm icra ve iflas kanununun 
119 uncu maddesi hUkme göre 
hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerin me· 
muriyetimizde mevcut 931 • 691 
No lu dosyaya müracaat etmele-
ri lüzumu ilan olunur. 

Adana hukuk asliye hakimli
ğinden: f\dananın ocak mahalle· 
sinden Hasan kızı F atmanın 
İranlı Hacı Abdullahın aleyhine 
ikame eylediği boşanma davası
nın icra kılınmakta olan muha
kemesinde müddeialeyh merku
mun ikametgahı meçhul oldu
ğundan ilanen tebligata rağmen 
gelmediği ve tarafından bir vekil 
dahi göndermediğinden mütte
baz karar gıyabının Adana Ma
latya •e lstanbulda münteşir ga
zetelerle ilinen tebligat icrasına 
ve mahkemenin 20 - 1 - 932 gü
nü saat dokuzda tayinine karar 
verilmiş olmakla yevmi mezkürda 
bizzat gelmediği ve bir taraftan 
bir vekil göndermediği takdir
de bir daha mahkemeye kabul 
edilmemek üzere gıyabında muha-
kemenin icra kahnacajı ilin 

Ve F aideleri 
Teı ki binde külliyetli miktarda iyot ta-

~ 
nen .. v~ ~osfat mevcut olup cnsicei uzviye
ye sur at_ı ~Pme ... s iilü sayesinde, kansızlığa, 

vucnıe ıstırladı o anlara ve bilhassa emra-
z~ ~sab~ye ve zafiyeti umumiyeye tesir;ta 
şıfaıyesı vardır. 

Çocuklar ve Genç Kızlar için 
Genç kızlarla, çocuklarda tesirah nafı

ası pek seri olup renksiz, hastalıklı, za
yıf, sıraca veya kemik hastalıkJarma müp
tela çocuklar az zaman zarfında diş çıka
rırlar. Çabuk yüriirler. Tombul tombul 

H 
A 
s 
A 
N 

olurlar. 

H O U U E Gençler için: 
ityatla sabavetini ve gençliğini sui-

.. . ~yliyenlere, ademi iktidara pek 
mue~sırdır. Kam tezyit ve tasfiye, hazmi 
teshıl, renge tazelik ve veçhe taravet bah
şeder. Bez, evram, cedir, çocukların yüz 
ve başlarındaki çıbanlar, ergenlik ve ekze
mada pek müessirdir. 

Sabş Yeri 
Hasan kuvvet şurubu Avrupa'da birin

ciliği ihraz eylediği gibi bütün Alemi taba
bette takdir tevlit eylemiş, ecnebi ve mem
leketimizin etibbasının raporlarını kazan
mışbr. Şişesi 60 büyük 100 kuruştur. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. Ecza
cılara ve toptancılara büyük tenzilat. 

Makbule Geçecek 

ş 

u 
R 
u 
B 
u 

Almağı Düşünenler 
Senelerce daima sizi hatarlanmasmı 

isterseniz i 'k ye güzel 

EDISON 
Kalemini almız 

Mürekkepli kalem 6 Lira 

Kur.şun kalem 3 " Deposu : Ankara caddesi 
Afitap mağazası No. 109 

• Mehmet Sadık 

Ademi iktidar ve zafı umumiye 
Karşı Alman Profesörii 

Dr. Richard W eiss'in 

V RİLI E 
(Erkekler için) 

FERTİLiNE 
( Kadınlar için ) 

• 

Almanyanın; ( Mosbacber, Schmeidler, Luda, Diehl Hirschfeld, 
Sapiero, Lipliaws~i, ~aus) Franıanın: (Brown Sequ~rd, De boin) 
Avusturyanın: ( Lıppleıt, Kammerer) lngilterenin: ( Stevenson 
Hocker, Williams, Arbutnobt) Hollandanın: ( Knut, San) Ameri: 
kanın: (Cheroc) ltalyanın: (Gelmi) Polonyanın: (Bun) giki Beynelmi
lel mUmtaz ~ıp ulemasının formül ve takdirklr şahadetlerini haizdir. 

Beynelrnılcl gazetelerin yekmeal neşriyatından bir hülasa: 
Bu al~lade bir ilaç d~ğildir, bila~is genç ve dinç hayvanların 

taze ~'e ~ıhayat hormonlarıle elektrolıtlerden ızhar edilmiş bir şah· 
eser~ır kı, hedefi .vüc~dü beşerin vakitli, vakitsiz zayıf düşen ve 
en gıran~a~ıa. hazınesı olan seyyalei hayatiyeyi ihva ve gençlik 
kuvvetle_rını ıade eder, Umum eczanelerde satılır. Resimli ve mu· 
fassal kıtaplarını ( t~tanbul Posta kutusu 745 adresinden tahriren 
arayınız. 

INGILIZ PAZARI 
LEON LASTNICK 

lstanbul, Eminönünde 
numarada 

ERKEKLER iÇiN 
İngiliz muşambaları 9 
liradan itibaren. 
Fantazi İngiliz muşamba
ları 14,50 liradan itibaren. 
Gabardin pardesüler 16 
liradan itibaren. 
İngiliz gabardininden ve 
muflonlu pardesüler 26 
liı adan itibaren. 
ıngiliz Trench-Coat 18, 1/2 
liradan itibaren. 

Köprü meydanında 13 
1 inci katta 

KADINLAR iÇiN 
Empermeabilize pardesüle 
13 liradan itibaren. 
Deri taklidi muşambalaf 
12 lira. 
İngiliz muşambaları 1 
liradan itibaren. 
İngiliz Trench-Coat 16,tJı 
liradan itibaren . 
Mektepliler içilİ" her ne 
muşambalar. 


