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ütakil ~rd~tan H~y•(~-G~.-u-n _"_e-~-~-u-~-·-n ~~) 
sile Büyük Bir Dolandırıcılık Sanayi~M_i, Ziraat Mi? 

1 
- -- Şu Halde, Büyük Ziraat Teşkilatını 

Geliyor Haco smindeki Firari Şerir, Köy- Teşvik Etmek Lazım 
1 ülerden Binlerce Lira Vurmuş 1 o ..... u~:sa:~~.~~~~ m ... ı .. , 

Yuaa: ... 

Halep, 17 (Hususi) - Vatan 
ve Türk düşmanlarının teşkil 
etmiş oldukları mahut (Hoybon) 
cemiyetinin son zamanlarda ıre· 
niş mikyasta bir dolandırıcıhk 
hareketine giriştiği anlaşılmak
tadır. Bu fesat cemiyetinin mtıf
sit elebaşıları, bir beyanname 
neşrederek, Türk hududu ci-:a· 
rmdaki köylülere ve aşiret h~l
kına dağıtmışlardır. Beyanname
lerde birtakım hayali işlerden 
bahsedilmektedir. f nkat lrnt'i 

l ıonra Bedirhant KAmraola Oı· var. Fiati diltUktür. Bu yUıden, ko;r 

1 

man Sabri hudut civarındaki lü, deYlete kartı mUkellefiyetlnl yap-
aşiretlcri dola~mıılar, bunları bir maktn gnçlQk çekiyor, ayrıca ılı1t 

olarak anlaşılmıştır ki, cemiyet 
mensupları bu beyann:>m-İcr 
vasılasile köylüden para topla
mak, bu suretle zengin olmdt 
maksadmı takip etmektedirler. 
Hatta bunların bir kısmmı:ı scf.ı
hat hayatı yaşadıkları, bu yliıdc:ı 

müfsitler arasında mlihim bir 
ihtilaf çıktığı söylenmektedir. 

Diğer taraftan mahut eşkıya 
acrgerdelcrinden Haconun da 1 
Cenup hududu civarında birta• 
kını karışık işler tevessüT ettiği 
&ğrenilmektedir. Esa en Türkiy 
firarisi olan bu Haco şeriri, ken
di gibi birtakım şerir kaçkınları 

peşine takarak bir içtim:ı tertip 
etmiştir. Bu içtimaa Bedirhan! 

• 1 

.. 

Cenup hududunda müthlt bir dolandırıcılık 
yapan firari eıklya aerıerdesl 

Hac o 

Kürt bUkumeti teşkil etmek ba· '·eri' kabiliyeti azalıyor, bu da bub· 
b ran doğuruyor."' Baıılımn• göre buj-
aneıile bir hayli dolandırmış- dıı.ya resmi bir fiat koymalıdır. Baz~ 

lardır. fakat işin aaıl garip ve larıııa goro ise bu tedbir sun'! ol-
glilünç ciheti şudur ki, aıiretler makla kalmaz, mUstohlik ıınıf için 
halkmdan ve kısmen de Ermeni- yük ttışkil odor. Bu mevzu «Son Posta• : 
lerden <lolandırılan bu paralann ııaınıırn etraflı tekilde tetkik edll· 
h · ıııiştir. Fakat buğday meselesi göz-

epsmi Haco a!mış, günlerce den geçirilirken daha cenah bir mu• 
devam eden bir içki alemi yaşa· adclc ile knr91la~ılmı~tır : Memleketin 
mıştır. Aşiretler mensupları ve uıilstakbol iktısat siyaseti ... lıte 
Ermeniler, kendilerind~n efsanevi Lıugday ınc elf'siııi, bu esas dahilinde 
hulyalarla toplanılan paraların go1.tlen geçirelim: 

Haco tarafından sefahat alem- Memleketin tercihan ziraat 
lerinde sarfedildiğini anladıkları memleketi olmasını tavsiye eden-
zaman kızılca kıyamet kopmuş- ler, her şeyden evvel köylll-
tur. Bilhassa aşiret halkı arasm- yü himaye etmeyi bir prensipin 
da mUthiş bir heyecan baş gös- muktazası görüyorlar. 
termiş, hatta Hacoyu ve avenesini Halbuki ziraat memleketi sı .. 
parçalamak maksadile nümayiş- fatile bütün sermayesini, biltlln 
]er tertip etmişlerdir. Şimdi faaliyetini ziraate hasredecek 
bunlar, kendilerinden dolandın· bir millet köylUnUn muhafazakar 
cılık :suretile toplanan paraların ruhunda terakki temayüllerinin 
geri verilmesi için harekete geç- inkişafını beklcmiye , ziraat-
mişlet dir. Fakat bunları kandır- teki terakkıyatı onun elile 
mak hususunda -On ayak olan yapmak \çin seneler geçirmiye 
Kamran ve Osman Sabri ortadan tahammül edemez. Öyle bir mem .. 
kaybolmuşlardır. Müstakil bir leketo terakki. evvela bir 
Kürdistan fmldağile toplanılan fırtına gibi. geri usulleri ve 
paraların muhim bir kısmının da 
Kamran ve Osman Sabri tara-• 

BUyUk Sanayiden bir numune 

vasıtaları altüıt ederek gi
rer. Derhal tarlalar değerinden 
fazla fiatlerle sabn alınır; de~ 
hal cesim ameliyat sahaları VÜ• 
cudn gelir; sermayeler bu saba· 
lara akar; hay.at • ve faaliyet 
bu sahalarda toplanır. Ni-

(Devamı 8 inci Hyfada) 

Kamran, Kahtah Osman Sabri 
ismindeki hainler de iştirak et-

mişlerdir. Kavgalar ve 
arasında geçen bu 

gUrilltUler fından kaçırıldığı anlaşılmıştır, Mezarlıklarda Y aşıyanBir 
Karı Koca Yakalandı 

içtimadan ·~ 

Garbi 
Fabrika 

Anadoluda Üç 
Tesis Edilecek 

Nazillide Pamuk Mensucat, Alaşehirde 
Kağıt Fabrikası Kurulacak 

Yakanda bir ••n•YI belde•I hellnl alacak olan Nazım 

İzmir, 18 (Husust) - Memle- mızın zirai ve iktısadt vaziyeti 
ketimizde yeni açılacak olan hakkında mühim bir rapor tan-
fabrikaların yerlerini ve nevilerini zim edilmektedir. Diğer taraftan 
tesbit için Rusyadan getirilen verilen malumata göre, heyetin 
mütehassıslar yakında şehrimize mıntaknmızda yapacağı tetkikat 
geleceklerdir. Bu mütehassıslar mühim ve çok müsbet neticeler 

vcrec:ektir. Bu tetkikat neticesin-
şehrimizden başlıyarak Garbi 
Anadolunun biltUn istihsal mın· de Nazillide bir pamuk mensucat 

ve Alaşehirde de bir kağıt fab-
takalarını etraflı şekilde tetkik k 
edeceklerdir. Mütehassısların tet- rikası tesisine arar verileceği 

muhakkak addedilmektedir. Ay-
l<ikatmı kolaylaştırmak maksadile rıca şehrimizde bir çuval 
şehrimiz Sanayi ve Mesai MUdilr- fabrikasıda tesis edileceği anlaııl-
lUğü tarafından bir program ha- maktadır. Buradaki Ruı konso-
zırlanmı,tır • losluğu da mlitehassııJara takdim 

Haber aldığımıza göre. heyete edilmek Uıere bir rapor tanzim 
takdim edilmek llıwe mıntaka- etmiıtir. - Adnan 
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Bugün 

16 
Sayfa 

, ·~ r. #1 •• ,. • •• • • • • ... . ............... . 
Tefeciler 
Mahkemede 

ikraz müesseselerini muraka
ba ve teftişe memur olan Tica
ret Komiserliği Kadıköyde otu
ran dört mütekait memurun 
nun maaş cüzdanları üzeri
ne çok yükıe!; bir faizle 
ikraz muamelesi yapıldığını haber 
almıştır. Bu hususta derhal tah
kikata baılanmıştır. Bu tefeciliğe 
cür'et eden mürabahacılar mah
kemeye verileceklerdir. 

Bugün İç Sayfamızda: 

Parasız 
Milyoner 

Bin •enedenberl hergUn 
tekrar edilen bayatlamı, 

bir hlklye degll 

Hakikat sahasında hagali 
gerid• bırakan hlidiseler 

silsile6' -
Bugün iç Sayfamızda 

Denizli, 17 (Hususi) - Jandarmalar, dokuz aydanberi mağara
larda ve mezarlıklarda yaşıyan bir karı koca yakalamıılardır. 
Yapbğım tahkikata göre, bu karı koca, çok garip ve esra
rengiz bir maceranın kahramanıdır. Bundan dokuz ay evvel 
kasabamızdan birdenbire ortadan kaybolan bu iki hayat arkadaşı; 
civar mezarlıklara gitmişler, orada ot, meyva ve sebze yiyerek 
yaşamışlardır. Hatta bunların yeni gömülen ölülerin etlerinden 
bile istifade ettikleri söylenmektedir. Çolak Hasan ismindeki bu 
erkeğin karısile birlikte bir kaç ay da dağlarda dolqbkları 
anlaşılmıştır. jandarmalar nihayet bunları (Bozdoğan) civarında bir 
mezarlıkta yakalıyarak ıehrimize getirmişlerdir. Bunların yarı mec
nun olduğu tahmin edilerek müşahede altına alınmışlardır. -R. Öz. 

- Birader, no yapacaksın o süt güğümünü? 
- Evde terkoı kesilmi~, bon do biraa sUt aldım. Mübarek buaa 

ıu yerine de aeçiyorl 
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1 Halkın Sesi 

Ecnebi Melde leri ~-~~~~·---~~~---~~~--1111mm---~--
Ve Tanassur üh •.....,. Bİ k lık 

Hadiseleri aça ÇI 
DOnkU nOsha.mızda bir din de
tiıtirıne iddia vo tikiyetinden 
b:ı.hsetmfı ve bir Katolik kızı
nın Ortedoke yapıldığıuı yaz
mı~tık. llaUmnız bu hnaud:a di
yor ı,.;: 

Şevket B. (Topka.pı Merkezefendl 73) 
çenlerde &azı Papaz ek-

plcdnl taJebClerini hkal yasız. 

Darülfünuna okabilmek 1çin Bulg-a• 
riatana e-ötürmiye lcarar ı·erdil lerinl 
okumuştum.Vcrd1kleri bhsilin <Ciddi
yeti g-ü enen hiçbir mektep böyle 
hileli yollara sapmaz, • İstediğiniz 
i tiluı.n de ·ı mi? ıha hay tal be id 
imtihan ediniz öyle al ız.. • Derdi. 
Bunu söylemediler. Bugün de bir 
kızın dinini de işlirdiklerinden h· 

dili Ol". Öyle lap yor iri bu 
drtep er ciddi ta ild :ziyade din 
rop ganda na ehe • t veriyor• 

1 • bu - kii re- imiz., e de 
b u lan ız buna t 'iyye 

"ldir. Ba u yapa br 
il tldirlu. 

ir. .. 

rk 

e· 

l san B y ( "ebı.ad şa 
apa.:rb nı ) 

,._, .. u.ularımna ria t ek 
tartile ebil ve eblli tlere 
her türlü mektep açmalarına mÜsa· 
ade ettik. Fakat bıw p.ıpaz ekte~ 
1eri hali din propagandası yapmak
ta de ediyotlar. Bir K~tolik 

kız.mı Ottodoka yapDll§l&l'. Biz din 
1'• vicdan işlerine azami bir )ıürıri-
:yet erdik. Bu 1şe ldmsenin rnüt!a· 
hale ini i lcmcyiL Papular 'ylc 
di itfcrile tr.a acaklaruıa taJche
Jerine ciddi bir tahf>il verseler dalın 
ilyi olur. Bıı§ları &&kıŞJnca diploma 
t darl · için ecnebi memleketlerine 
talebe ötnr iye kallcry rlar!. .. 

lfo al B. (Üsk üi:Jar Jskl le tadde!>i jJ) 
- Kato!i pap mnn Fra11ms 

eml etleri den k Bun r 
oarkta kendilerine yer buldWar. 
Çocu okutaca ız diye .me ~plcr 
açblar. Fa'kat hali misyonerlikten 
Tazgcçemiyorlar. -----Bir Ametenin Da a St 

Tr mvay şirketinm eski ışçı
lerinden biri Ofu-düncü Hukuk 

müracaat ederek 
ecb 'yetinde b • 

llHUJ•U& ... sınd n dolayı .şirket .aley
. e bir zarar "e ziyan davası 

çını ta. 

OUn Ge1en Bufiday1ar 
Dnn şehrimize Anadoludan 32 

vagon ve l 5 çuva1 buğday, 
187 balya tiftik, 233 balya yapağı 
ae1miitir. 

301,300 Kişi Ziyaret Etti 
Yerli allar Se,.gisi öu se c &er 

ıenekinden fazla rağbet görmüştür. 
Sergi dün nk~ama kadar J,300 
l<' i tarafmd :ı.lyaret eaıl iştir. 

Koço. isminde Bir Rumun Evinde 60 
Okka Esrar Bulundu 

Po · memurlan dün yaptıkları bir araştırma 
ticesinde mühim miktarda kaçak esrar meydana 

ıçıkarmışludır. Yaptığımız tahkikata göre, hadise 
şu vekilde olmuştnr: Kumbaracı yokuşunda Serdarı
ekrem sokağmda oturan Koço isminde bir Rumu~ 
esrar kaçakçılığı yapbğı haber alının ve alakadar 
polis memurları derhal bu eve giderek aramak 
ıi emişlerdir. Evdekiler tehlikeyi antaymca eyvela 
kapı}'I ç.mak istememişJcr, fakat polisler bir müd
det sonra içeriye girerek her tnrafı aramıya haşlamış· 
lardı1'. Bütün e"\' arandığı halde bir şey bulunamamış, 

fakat bodrum katında yapılan uzun taharri ne
ticesinde ağzına kadar dolu iki teneke bulun
muştur. Bu tenekeler boşaltılmış ve içindeki mad
denin esrar olduğu anlaşılmıştır. Bu suretle elde 
edilen esrar tamam 60 okkadır. 

Halıcıla,. 

hracatın Müteessir 
Olduğunu Bildirdiler 
Halıeılardan bir kısmı lkusat 

Velcaletine ve h&rici ticaret ofi
. e müracaat ederek muamele 

vergisinin mükerrer surelt:e alın· 
ndan ihracatın .müteessir ol

duğu u ve eşya fiatierinin rttığı 
bildi 'şlerdir. 

Veril mafüm ta göre Güm-
rükle iptidai maddderd yüzde 
d- ele ftrgisi ralmdığı gibi 

rikada edilen en dan 
da yfu.de on resim ahnmaktadır. 
Bu caat üzerine alak11dar 
daircl~ tetkikata başlarnı r.dır. 

Katırdan 
Yuvarlandı. 

Okmeydanında bahçıvan1ık 
yapan CelAI Efendinin 12 yaŞ1n
daki oğ1u Cafer dün bir kahra 
bi miş • • Cafer katırı üstünde 
evine giderlcen hayvan birdenbire 
ilrkmüş ve çocukcağız yere yu-
adanarak ağır sınette yara· 

lanmıştır. 

V13n1 Bir Sirtcet 
' Türmye·Av:asturya arasındaki 

ticaret ve iktısat münasebetteı-ini 
ar\trrmak ma'ksadite yeni biT şir

ket lktrsat Vekaletine mftracaat 
etm1ş, bmwn ii%eri~ müessese· 
den ban vesikalar istenmiştir. 

dapazart Tetefonu 
AdnpazamfaT namına 11caf'el 

ve Sanayi Odası iktısat Vekfile
line müracaat edere'k Adapanrı 
telefonun Ankara - lstanbu1 
hattma raptını temenni etmişler
dir. Falrnt bütçede tahsisal ol
madığından 1--u arzunun bu sene 
tahakkuk edemiyeceği .an1aşıl
mışhr. 

Koço esrarları küçük paketler haline koyarak 
bu t<:nekelere doldurmuş ve bodruma saklamıştır. 
Yapılan tahkikat neticesinde Koçonun ötedenheri 
esrar kaçakçılığile uğraşbğı anlaşıJmışbr. K çakçı 
Rum clliyeye verilmiş, esrarlar da müsadere 
edilmiştir. 

Hususi 
Hastaneler 
Meselesi 

Hususi hastanelerin ticaretha
ne oJup o1madıkları meselesi, 
lktısat ve Sıhhat vekaletlerinin 
kararile artık tahakkuk sahasına 
girdi ve bunların birer ticaretha
ne addeditebileceği anlaşıldı. 

Bu vaziyet karşısında hususi 
hastaı:ıelcrin Ticaret Odasına 
yazılıp kaydiye vermeleri lhım· 
gelmektedir. Fakat bu mecburi· 
yet ifa edilmediği için Ticaret 
Odası Buyükada ve Burgaz sana· 
toryomlarile, Afiyet, Sağlık ve 
Sıhhat yu~lanm, Orta'köy seri· 
riy bııı ve Kenan Tevfik hasta
nesini icraya venni§tir. 

Meyvacılık 
Biiyükderedeki Bahçede 

Fidan Yetiştiriliyor 
tstanbol VilAyeti, bir miiddet

tenberi Büyükderede biT "Meyva 
Enstitüsü,, nün tanzimife meş· 
gwdür. 

Alakadar bir zatin verdiği 
malumata göre meyva enstitü
sünün faaliyeti başlamak üzere· 
dir. Gelecek sene yetiştirilecek 

meyva fidanları, fstanbul ve ci
varı bağC11anna ve meyvacıları
na pek ucuz bir fiatle satı
lacaktır. 

Bu suretle myevalar.mızın te
kemmülü, sayesinde Bulgaristan ve 
Yunanistan meyva1arile rekabet 
edilmesi ko\ayl şmış olacakt.r . 
Büyükdere meyva enstitüsünde 
iki kısım fidan yetiştirilecektir. 
Bwılardan biri ıslah, diğeri d 
teşcir fidanlarıdır. 

Islah fidan~ara yetiştirildikten 
sonra teşcir kısmına sevkedil
mekte, sonra da bahç lere sahi
maktadır. 

Gelecek sene rneyva mevsi-
mde, bu enstitünün büyük fai· 

deleri görüleceği kuvvetle ümit 
edilmektedir. 

Hukukçular 
Yeni ezunlann Tayini 

Mümkün Olmadı 

Haber aldığımıza göre birkaç 
gün evvel Ankarada toplanan 
Adliye intihap ve tayin encüme· 
ni bu ,içtimada açıktaki hAkim
lerin tayinlerile meşgul olduğun
dan sıra bekliyen hukuk me-
zunlanndan hiçbirinin tayini 
mümkün olamamışbr. 

Yeni hukukçular, ancak En
cllmenin şubat toplan~mda tayin 
edilebilecelderdir. Bu vaziyet 
karşısında hukuk me%unlanndan 
birçoğu Dahiliye memurluklarına 
intisap etmek için teşebbüse gi· 
rişmişlerdir. 

Otelcilere 
Bir -, uracaa 

Beynelmilel Otelciler Cemiyeti 
İstanbul Otelciler Cemiyetine 
müracaat ederek beynelmilel 
teşkilata dahil olmalarını iste
miştir. Otelciler Cemiyeti, şim
diki halde İstanbul otelcilerini 
temsil ettiğini, ileride Türkiyeye 
şamil bir otelciler birliği tesiı 
edildiği takdirde beynelmilel ce
miyete girilebileceğini bildirmiştir. 

Romanyaya ihracat 
Memleketimizden Romanyaya 

ihraç edilen eşyadan yalnız tuzlu 
balıklardan men§e şehndetname
si aranmakta, diğerleri hakkında 
gümrük beyannamesi üzerinden 
muamele yapılmaktadır. 

Tahsil Edilmiyen Paralar 
Defterdarlık dün malmüdür

lükt.erine bir tami:a yaparak şim
diye kadar verilen haciz kar rl -
randan nekadannıo infaz edilcfi.. 
ğini ve henüz tahsil abiliyeti 
olmıyan paralar varsa bmllann 
miktanmn bildirilmesini istemiştir. 

Ağustos t8 

r Günün Tarihi ] 

Propaga da T ahki
kah Devam Ediyor 

Anna isminde genç bir Rum 
kızının rahibelerin propagandası 
neticesinde dinini değiştirerek 
Ortodoksluktan Katolik mezhe .. 
bine geçtiği hakkmda şikayet 
yapıldığını yazmıştık. Polis ldaresl . 
bu meseleyi ehemmiyet1e tetkik, 
tahkikatını tevsi ve tamik etmek• 
tedir. Bu hususta b %1 kimselerin 
ifadeleri alınmıştır. 

Burada şunu da söyleyelim ki 
bu hadise yepyenidir. Çünkü 
genç kız katolik manastırına pa .. 
zar günU gitmiş ve polise de 
ayni gün haber verilmi§tir. Polis 
idaresi tahkikatını heniiz bitir
memiştir. Yoksa (Milliyet) refit 
kimizio yazdığı gibi hadise eski 
filan değildir. 

'Rekabet Tetkikatı 
Ticaret ve San yi Odası şimeodl• 

fer veya otobüsten hn11gisinin dahe 
az masraflı ve faydalı olCluğu hak• 
kmda tetkikat ynpm ktadır. B'1 
maksatla açılan nnkette, otomobile 
e otobüse tahsis edilen sermay 

mildan, otobüs \•e ılmendifer reka• 
beti, otobüste geçinenlerin miktarı1 
yolların tulü hakkmda aliikadarlımn 
fikirleri sorulmaktadır. 

Burhanettin Ali 8. Serbest 
Bir neşriyat meselesinden alta ay 

hapse mahkum olan muharrir Bur• 
hanettin Ali B. mahkümiyet müdde· 
tioi bitirmiş ve serbest bırakılmı~tır. 

Mahlulm Oldu 
Geçen sene Aksarayd Rüstenı 

isminde bir bekçiyi öldüren Sadet. 
tin isminde birisi dün Ağır Cezada 
brş sene on ay •ekiz gün haps 
mahküm olınoştur. 

lhracahmtz Fazla 
Bu senenin ilk beş ayınd• 

39,371,017 liralık ibmc ta mukabil 
~050,922 liralık ithalit yapılmı§tır. 

Oarülf ünon Heyeti 
"ıetkikat için Amıdoluya gidvn 

Darülfünun heyeti elyevm Aokarn• 
dadır. Yarm Kayaeriye, oradan da 
Sıvasa baraket edilecektir . 

Fmdıl< Fatma Oldü 
Evvelce müteaddit yankesicilik 

blidiseferi yapan, fak t sonra tövbe• 
kar ofarak evlen n fındık F:ıtm& 
nfat etmiştir. 

Deniz Talebesinin Gezintisi 
Deniz Harp Me tebi ve Denia 

Luesi talebe ve mua ilimleri bir de• 
niz gezintisi tertip etmişlerdir. Te• 
neuiihe bu sabah başlanmıştır.Akşam 
geç vakte kadar devam edecektir. 

HalK Evinde Konferans 
Bnlk Evinin tertip ettiği konfc. 

ran•larıo beşincisi bugün saat 18 
de müderris Hiumettin Ali Bey ta. 
rafından verilecektir. Menu ( biıd 
Ye cihanda ikb di Y ziyct ) Ur. 

Dahiliye Vek ·ı; 
Erzurumda 

Dahiliye Vekili Şükr Kny B 1 1 

Karadeniz viliyetlerind tetHbbnı 

i · · Şark Tilayetlcrini dol fDUYIJ ' 
karar vermiştir. Şü Kaya Bey 
şimdi Trabzo d n &zaruma har etı 
ebnif buf D ktadır. 

Son ~os anın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

1 - Bu ne lıa, komşu... \ 
Cambazlığa mı başladın? 

- ldma.1a merak ıardım 
Hasan Bey •• 

2 - Httgün ııüUe ka1dırı· ı 
yoruml 

1 

3 - Uzun atlıyorum 1 

1 

4 - Kürek çekiyorum... 5 - Bu idmanların hiçbirin~ 

den fayda yo"k komşu. •• Beni din• 
leraen bu devirde z'iiUörtlü li • 
man etL. 



' 

18 Ağusto~ 

Her gün 
--

Münderecalım1zın çoklu-
ğundan dercedilememiş-

tir. 

-
İhracat 

Tetkikat Yapan Komiteler 
Raporlanın Hazırladılar 

Her iki memleket arasmdaki 
ticari ve iktisadi münasebetleri 
arttırmak çarelerini arayan Türk -

SON POSTA 

json Postanın Resimli Makal~si 

- Dc:rler ki " Bir lngihı; bir 
- deli, iki İnailiz bir mkç, üç İnıiliz 
büyük bir millet n demektir. 

2 - Bu darbımesel bize bir fer
din tek başına bir kıymeti olma
dıtını, birletmeoin kuvvet teşkil 
ettiğini anlahr. 

!ıt!iinferit Hayat 1 

3 - Hayatta muvaffak olmak 
için de kendi ileminizdeıı çıkarak 
cemiyetlve ırirmck, intibak kabili
yetini bais ;,lmak lizın>du. 

Yunan komitesi faaliyetini bitir- ~----------•-••••••••-•••------------------.... miş, raporunu lktısat Vekaletine 1 
göndermiştir. 

Türk-Bulgar komitesi de son 
bir toplanb daha yaparak rapo
runu hazırlıyacakbr. Türkiye ile 
Yunanistan, Bulgaristan arasın
daki iktısadi ve ticari münase
betleri artırmak için şu esaslar 
dahilinde çalışılmıştır: 

Her iki memleket arasında 
sınat ve zirai maddelerin ithal ve 
ihracı; mUtekabil kambiyo tahdi· 
dalı. 

Türk - Yunan Komitesi tah
min ettiğimize göre raporunda 
her iki memleket arasmdaki ti-
cari münasebetlerin artması için 
mütekabil milsaadekirlıklar llizu· 
munu tesbit etmiştir. 

931 ıeneıinde gerek Yunanista
na ve gerekse Bulgaristana olan 
ihracatımızin azaldığı göri.ilmU.,tUr. 
Tahkikatımıza göre Bulgaris
tana karşı ihracatımızın azalma
ımın sebepleri şunlardır: 

Bulgaristan tarafından kambi· 
yo ihracatına ait alınan kararlar; 
köylünün istihsalatım pek ucuza 

satması dolayısile devlete olan 
borcunu CSdeyememesi; Ticareti 
hariciyenin Bulgar Milli Bankasının 
murakaba11na terkedilmesi. Bul· 
garistan haricine gidenlerin bi
zim para ile ancak bin beşyüz 
kuruş çıkarabilmeri. 

Haber aldığımıza göre, lktısat 
Vekaleti raporlardaki fikirler ve 
teklifler üzerinde tetkikat yapa-
caktır. 

Deli Mi? 
Bir Adam, Karısının Aslan 

Sevdiğini iddia Ediyor 
Paris, 18 ( Hnsusi ) - Pariı 

Altıncı Hukuk Mahkemesine Jül 
Mari imza.sile bir istida verilmiı
tir. Karısının bayatından bahse• 
den istida sahibi, talaka hükmo
lunmasını istemektedir. Adamın 
talAk için gösterdiğ sebep çok 
gariptir. Çünkü istida sahibi, 
karısının civardaki sirkte mevcut 
bir aslanı sevdiğini iddia etmek
tedir. 

Yunan efsanelerine göre bir
çok ilahlar arasında bu nevi 
aşklar görülmemiş değildir. Fa
kat hayalin hakikat sahasına 
nakledilmesi mllmkün olamıyacağı 
için jlil Mari Efendi de müşahe· 
de altma almmıştır. 

1 Bir YaldönümU 
Kırım harbine iştirak ederek ölen 

Fransız askerlerinin hatıralarını tuis 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Dünya Güzeli Geliyor 
• 
lzmirliler, Keriman Hanım için Ço1' 

Cazip Hediyeler Hazırlıyor 
Paris, 18 (Hususi} - Dünya güzeli Keriman H. 

burada son günlerini geçirmektedir. Şu birkaç 
gün içinde fstanbula hareket edecektir. Fakat av· 
det tariki henüz tespit edilmemiştir. Ancak dUnya 
güzeli deniz yolunu tercih edeceğini söylemiştir. 

Bu suretle Nis, Monte Karlo ve Sen Rafael 
gibi eğlence ıehirlerinden vukubulan davetlere 
icabet etmek mümkiin olacakbr. Dünya Güzeli 
bazı ecnebi gazetelerin garazkirane neşriyatı kar

rulan haberler dünya gilıelinin canını çok sıkmıştır. 
Keriman Hanım bu iddiaları tamamen reddetmiş, 
mayo ile gezmediğini söylemiştir. 

hmir, 18 (Husuti) - Elyevm Pariste buhman 
dünya güzeli Keriman H. ıebrimizi ziyaret etmesi 
için belediye tarafından yapılan davete henüz 
ccvak vermemiştir. Fakat diiDya güzelinin bu da· 
veti kabul ederek şehrimizi tueflendireceği 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

şısında teessür duymuştur. lımir gençliği Dünya gllzeline pek müstesna 
bir istikbal merasimi ve caziR hediyeler hazll'la· 
maktadır. 

Bilhassa Keriman Hanımın Dovil ve Bol kasa· 
balarında deniz kıyafetile dolaştığı hakkında uydu-

-----~----------~----'"""-

Kanlı Hidiseler Olacak 
Hitlerin Hücum Ordusuna Gizli Ve 

Esı·arengiz Bir Emir Verildi 
Berliıı. 18 (Hususi) - Hitlerin 

hücum milfrezeleri iki gfinden
beri istirahat halinde bulunuyor. 
Fakat, altı gün daha devam ede
cek olan bu istirahat devre.sinden 
sonra girişilecek olan faaliyetin 
mahiyeti henüz meçhuldür. Bu 
sebeple halk arasında her>::ün 
çıkan rivayetler büyük bir korku 
tevlit etmekten uzak kalmamak
tadır. 

Grevciler 
lngilterede Müsademelere 

Sebep Oldular 

Londra, 17 (A.A.) - Bürnley
de bazı iplik fabrikalarının önün· 
de dün akşam birkaç karışıklık 
olmuştur. 

Grevler, kendilerine iştirak 
- etmiyenleri götüren otomobilleri 

taşa tutmuşlardır. 5000 grev
ci, bir mağaza önünde top-

lanmıştır. Polis, matraklarla hll
cum mecburiyetinde kalmıştır. 

Bir polis memuru ağır surette 

yaralanmıştır. • Birçok tevkifat 
yapılmıştır. 

Hitlerin, Meb'usan Meclisinde 
mutlak bir ekseriyete malik ol

madığı halde iktidar mevküni 

ele. geçirmek hususunda ısrar 
ve inat gösterme.si, tesiri el'an 

devam eden müthiş bir heyecana 
sebep olmuş bulunmaktadır. Son 

bir rivayete göre, Hitler ordusuna 
gizli bir emir verilmiştir. 

Bu emrin tatbikile beraber --
/ngilterede 
İşsizlik 

Londra, 17 - ( A. A. ) -
işsizlik mütemadiyen artmaktadır. 
25 temmuzda l,995,453 kişiden 
ibaret olan işsizlerin miktarı 
33 694 kişi daha artmıştır. Ge
çe~ senenin bu .d~vresinde bu 
miktar, 117,910 ıdi.. 

ücretler Tenzil Ediliyor 
Londra, 17 - ( A.A. ) -•Pa~ 

muk ipliği umumi komitesi, üc
retlerde 0ıı25 derecesinde tenzi
latın tatbiki hakkında bir aylık 
bir mukaddem ihbar itasına 
karar vermiştir. Bu tedbirden 
200.000 amele müteessir ola-
caktır. 

Almanyanın birçok tehirlerinde 
kanlı hadiseler zuhunınun muh
temel olduğu söylenmektedir. 

Berlin, 17 (A.A.) - Şimdi 
Nazilerle yapılan mllzakeratan 
akim kalması Uzerine hükumet, 
siyasi mahiyette olmıyan mese
lelerin tetkiki için zaman bula
bilecektir. Bu vazifelerden l:>iri· 
si, işsizliğe karşı mücadele aç• 
mak olacaktır. 

Gorgulof 
Hakkında İdam Cezası 
Verilemiyece~ni Söylüyor 

Paris, 18 ( Hususi ) - !dam 
mahkumu Gorgulofun temyiı is
tidası cumartesi günU Temyiz 
Mahkemesinde tetkik edilerek 
ıon karar verilecektir. 

Gorgulof, i~lecliği cürmün si· 
yasi mahiyette olduğunu, bu gibi 
cürümlerin 1848 kanunu csasisin~ 
göre idam cezasile tecziye edi
lemiyeceğini ileri sürmektedir. 

Maarit Vei<ili Niğdede 
Niğde~ 18 (Hususi) - Maarif 

Vekili Esat Bey şehrimize muva
aalat etm;ş, tetkikatıoa başlamıştır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Ağustos Srcagı 
insana Neler 
ilham Eder? 

'--------- A. E. 

.==-

Dün Ağustosun en sıcak gün
lerinden biri idi. Düşündüm ki : 

Köşk sahiplerine gıpta etme
mek lAzım: malları sabahtan ak
şama kadar güneşin albndadır. 

"'" insan ganeıı çarpmasından mı 
ölmeli, yoksa soğuktan mı? Nafile 
kafa yormayınız, cevap veremez· 
siniz r 

* Sıcak ıişmanlari zayıfla-
tır. Fakat zayıfları ıiımanlat• 
maz, bu bir haksızlıktır. 

* Öğle üzeri köprilden geçen• 
lerin birçoğu caketlerini çıkar
mışlardır. Hiç şüphesiz dövüşmek 
için değili 

* Vapurda bir adam, elinde 
sigarası ile yanıma yaklaştı: 

- Acaba bir kibritinhı bulu
nur mu? 

Deliye bakınız 1 
ateıi neyapac.ak? 

iC 

bu ııcakta 

Ben ne sıcağı ıeYerioı, ne 
sogugu, ııe rlizglrı, ne de yağ
murul herkes gibiyim l 

* Bu sıcakta pot kıranlara ba· 
yılırım: Herkea sıcaktan bunalır
ken meclisin ortuma soğuk su 
dökmilı olurlar. 

* Y aım iyi bir gramofona ma-
lik. olanlara gıbta ederim. lst~ 
dikleri zaman (ha•a) değiştirmek 
ellerindedir. 

* Bir tavsiye: Hararetten kur• 
tulmak isterseniz evinize bir dü• 

zine misafir davet ediniz. Kapı· 
dan içeriye girdiklerini gördilğil

nüz !:aman ensenizden aşa'gıya 
bir kova buzlu su boşanır. 

Övr! 

Bir Keşif 
-----

Canileri Saçlarından Ayır
detmek Mümkün Olacak 

Nevyork, lS (Hususi) - Ame
rikalı tıbbı adli doktorlarından 
Karlton Hudun canileri teşhlı 
hususunda yeni ve mühim bir 
keşfinden bahsolunuyor. 

Bn zatın tetkikatma göre hiç• 
bir adamın saçı diğerininkine bew 
zemez. Ayni zamanda saçın ma-
hiyeti, ait olduğu adaman ya11na 
ve şah.sına ıöre değifir. 

Zabıtaca bu keşfin ameli nok· 
tadan istifade edilecek tarafı 
ıudur ki, bir vak'a mahallinde bı· 
rakılan saç vasıtasile cl\rmü iş
leyeni bu1mak mUmkUn olacak• 
tır. Şimdiye kadar insan saçları· 
nın biribirinden tamamen ayrı 

• olduğunu isbat edecek bu dere-
ce sarih fenni esaslar kurulmuı 
değildi. 

T enzi'Qt Yaplldı 

için dün Feriköyünde Fran11z me
sarlığıncia bir iyin ve merasim ya
pılmıştır. lhtifalde Hükümet ve Ko
lordumuz. temsil edilmiş, Fransız r 
Ataşemiliteri Jeneral Sarru bir nutuk 
rliylemiştir. 

İSTER iNAN, İNANMA! 

İzmir, 17 - ( A.A.) - Üzüm 
ve iucir mahsullerimiz.in Avrupa• 
ya ucuz. fiatle ııakli için viliyet 
tarafından acenteler neıdinde 
yapılan teşeb~_üs üzerine .~akil 
ücretleri 30 fthngden 20 şılmge 

"'\ tenzil edilmiştir. 

Bir Hava Faciası 
Bizerta, 17 - ( A.A.) - As· 

keri bir deniz tayyaresi gece 
tecrübeleri esnasında yanmıştır. 
Dört kişiden ibaret olan müret
tebatı kömUr haline ıelmiılerdil'. 

Dünkü ga:ıctclerden birinde okuduk: 

" Vefat eden mükelleflerin namlarına tahakkuk 
eden yol parasının tenzil edilip edilıniyeceği bazı 
belediye şubelerince tereddüdü mucip ol.c!uguudan 

Belediye Riyaseti bir tamimle ke}fiyeti izah etmiştir. 
"Bu tamime göre yol vergisinin tahakkuk zam~nı 

olan şubat, mart ve nisan aylarında sağ olanfar 
aonr:ıdan vefat etseler de bunlardan yine yol vergisi, 
usulü dairesinde, tah•it edilecektir. 

iSTER /NAN, iSTER iN AN.M Al 

----
Mahkılmiyetten Sonra 

Mesdut ( Y arm ) gazetesi sa• 
hibi Arif Oruç Beyin Yunanista
na geçip Dimetoka'da yerleştiği 
haber verilmektedir. Arif Oruç 
Beyin elyevm Temyiz Mahkeme-
sinde tetkik edilmekte bulunan 
birkaç mahkömiyeti Yardır. 
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Ankara Af eklupları ( 

Ankara da 
Havuz 
Ve Yavuz 

Ankara (Hususi) - Yenlşehri 
Çankayaya rapteden asfalt cad· 
de üzerinde yürüyordum. Neş'eli 

gençlerden mürekkep kadınh 
erkekli bir grup köşklerden biri
nin bahçe duvarı üstüne otur· 
muşlardı. 

Hepsi alçak duvarın üstüne 
aıralanmışlar ve ayaklarını aşağıya 
aarkıtmışlardı. Kahka1alan koy
veriyorlar, dereden tepeden ko
nuşuyorlardı. Kulak misafiri ol· 
dum. Aşağı yukarı şöyle konu
ıuyorlardı : 

- Cuma günU Karadenize 
gidelim. 

- Çok kalabalık oluyormuı. 
Hem canım herkesin girdiği 
havuza nasıl girerim. O su kim 
bilir nekadar pistir .• 

- Herhalde Haliçteki sudan 
çok temizdir. Onu yapanlar çok 
iyi diltünmüşler, suya cereyan 
vermişlerdir. Havuz mütemadiyen 
dolup boşanmaktadır. J:Ju akan 
ıu Jle de çi~lik sulanıyormuş .• 

- Mükemmel yer vallahi •. 
Geçen hafta herkes kendini has
ret çektiği suya atıvermiş.. Hem 
6yle bir kıyafette ki.. Don göm
lekle yUzenler bile varmış! Amma 
bu garip kıyafet bir daha görUn
miyecek.. Bu hafta menettiler. 
Mayosu olmıyanları bırakmıyacak
larmıı.. Herkes deniz kıyafetile 
airmiye mecbur tutulacakmış. 

Vallaha benim çok hoşuma 

sftti. GUneşi, kabineleri, kumu, 
herıeyi var •• Denizi hiç aratmıyor. 

- Bu cuma yüzme müsaba
kası yapılacak.. Bizim Neriman 
airerse muhakkak biri!lci gelir •• 

- Gelir amma o tuzlu suda 
yllımeğe alışmış.. Bakalım tatlı 
ıuda yüzebilecek mi? .• 

Şimdi Karadenizi bırak ta 
Yavuza gidelim.. Yavuza .. 

- Oynattın galiba. Yavuz da 
neresi?. 

- Maarif VekAletinin karşı
ıında yeni yapılan dükkanların 
üstündeki gazinonun heyeti umu
miyesi Yavuzun gUvertevine ben
aemiyor mu? 

- Vallahi gUzel... 
- Oh, artık havzumuz da 

var Yavuzumuz da ..• 

Ankara şimdi Karadenizle ve 
Yavuzla meşguldür. Denize has
ret yaşayan Ankaralılar mütema
diyen onun hulya ve rUyasile 
avunuyorlar •. 

Asfalt caddede biraz daha 
ilerledim. Tam sarı köıkün 
6nUnden geçiyordum.. Karşıdan 
gelen beş kişilik bir aile grupu· 
nun içindeki genç kız, sinirli si
nirli söyleniyordu: 

- lıte iyi bir mayom olsaydı. 
müsabakaya girecektim. Bana bir 
mayo almadınız .. Hani bir de de
niz topu alacaktınız .. 

- lmkAnı yok, seni banyoya 
bırakmam.. Orası yüksek yer •• 
Banyodan çıkanlar üşüyüp hasta 
oluyorlarmış .. - Snfıalı 

Bir Genç Kayboldu 
Al{hisar ( Hususi ) - İzmir 

Akhisarında Eski Lonca altında 

kahveci Abdüssamet Ef. nin 
oğlu Ahmet altı aydanberi orta
dan kaybolmuştur. Çocuk bütün 
taharriyata rağmen bulunamamış· 
br. Ailesi, merak içinde, oğulla
rından haber beklemektedirler. 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Bu sanın En Güzel Binası 
Yeni Yapılan Tayyar~ Sinem.ası 
Muhteşem Bir San' at Abidesidir 

Bursa (Hu
susi) - İstanbul 
ve Anadoluda 
devam eden imar 
ve umran hare· 
ketlerinden (Bur~ 
sa) da oldukça 
istifade etmek
tedir. İşgal za
manlarında ya
nan ve yıkılan 
yerler henüz ta
mamen yapılma-
mış olmakla he· 

llçüncU sınıf si
nemalarında hu· 
lunan adi maki-
neler cinsinden
dir. Bunun için 
Tayyare Cemi
yeti biraz daha 
dişini sıkmalı ve 

bu binanın şan 
ve şerefile müte
nasip bir maki
ne almalıdır. 

Binanın mü-
teaddit istirahat 

raber, büyük ve gazino salon-
caddelerde göze Tayyare alnemas1nm umumi vaziyetini gösteren bir resim ları vardır. Haber 

çarpacak kadar yeni binalar gö- cılar toplanmışlar; bir şirket yap· aldığımıza göre mtlstecirler bu 
rüni.iyor ki, bunlardan biri de mışlar; bu binayı kiralamışlardır. salonlara ellerinde bulunan adi 
(Tayyare) sinema ve tiyatro bina• Şimdi, bUtUn gayretlerile noksan· tahta masa ve sandalyeleri ko-
sıdır. Tayyare Cemiyeti tarafın- larının ikmaline çabşıyorlar. yacaklarmış. Bu, çok yanlıştır. 
dan Uç yüz yetmiş bin lira sar· Ancak.. Burada bir lahza dur· Bu cihet nazarı dikkate alınmalı, 
folunarak yaptırılan bu muazzam mak ve birkaç mühim meseleyi böyle bir binanın istirahat salon-
bina, lstanbulda değil, Avrupanın nazarı dikkate almak icap edi- farının mefruşatı da şerefle mü· 
oldukça meşhur şehirlerinde hile yor: Büyük fedakirhklarla yapı- tenaıip olmalıdır. 
emsaline nadir tesadüf olunan lan bu muhteşem sinemanın en 

Eğer bunlar ve bunlar kadar bir san' at abidesidir. Mimarı ve evvel (ınakine) meselesi halledil-
lAzım olan ( reklAm mahalleri ) işçileri Türktür. Bu cihetle cidden melidir. Buraya gelecek haJk 
(binanın hususi elektrik motörü) iftihara şayandır. Bina, hem sine- yalnız aalonların zarafetini sey• 

ma ve hem de tiyatro için ya- retmiye değil, bilhassa (sinema gibi daha bazı ihtiyaçlar temin 
pılmış ve bilhassa tiyatro için temaşası) na gelecektir. VakıA edilirse, o zaman herkese karıı 
lizım ulan ihtiyacat en küçük te- milstecirler bir makine koymuı- göğslimUzU gere gere: " işte bi-
ferruata kadar unutulmamıştır. )ardır. Fakat sermayeleri pek zlm memleketimizde de bir ıine• 

Memlekette böyle bir bina dar olduğu için koydukları bu ma ve tiyatro binamız var. " di-
vücudo geldikten sonra sinema· makine lstanbulun ikinci ve hatta yebiliriz. 

Bir Çiftlik 
Davası 

Bandırma (Hususi) - Marma· 
ra Adasının Mermercilik limaoı 
ve civarında bulunan tahtırevan 
çiftliğini haksız yere işletmek 
iddiasile fabrikanın eski mudurn 
Mehmet ve yeni mUdürU Salih 
Sabri beyler aleyhine lstanbulda 
mermer ticaretile meşgul olan 
Kadri Bey tarafından bir mlida· 
halenin men'i davası açılmıştır. 
Uzun müddeltenberi devam eden 
bu muhakeme !ıct icelenmiş, mah-
keme, ocaklardaki faaliyetin dur· 
durulmasına ve müdahalenin 
men'iı1e karar vermiştir. 

Tlitllnler 
Edirne ( Hususi ) - T rakyada 

son yağan bol ve bereketli yağ· 
murların tesirile bu seneki tütUn 
mahsulilnUn geçen senelere naza
ran daha iyi olacağt anlaşılmak· 
tadır. 

Elazizde 
Kağıt Paranın Kıymeti 

Ziyadeleşti 

Elbiz ( Hususi ) - Burada 
şiddetli sıcaklar hüküm sürüyor. 

Hararet derecesi gölgede 36 
dır. Geceleri sıcaktan uyu-

namadığından birçok kimseler 
oturarak vakit geçirmektedir.I 

Son gUnlerde kağıt para yUk
selmiye başlamıştır. iki gün zar· 
fında 56 kuruştan 78 - 80 kuruşa 

çıkmıştır. Fırınlar Belediyenin 
emri üzerine bronz para ile satıı 

yapmaktadır. 
Bütün esnaf kağıt para Uze

rine satış yapmıya çalışmaktadır. 
Esnafın ihtikar yapmaması için 
Belediye tarafından tedbirler 
alınmıştır. 

Edirne Halk Evinde 

Edirne (Hususi) - Halk Evi temaşa ıubesi ilk faaliyet eseri 
olarak geçen cuma akşamı (Akın) piyesini sahneye koydu. RoHerin 
hepsini genç mekteplilerimiı, bilhassa lise ve ortamektep talebeleri 
temsil ettiler. Kesif bir halk kütlesi huzurunda verilen bu 
mUsamere büyilk bir rağbet ve takdir ile karşılanmıı, genç 
talebelerimiz cidden muvaffak olmuşlardır. Bilhassa sahne tertibatı 
çok mUkemmeldi. Şimdi gençlerimiz 30 Ağustos için " Deliler 
Hekimi ,, ismindeki eseri hazırlıyorlar. Akın piyesinin temsili 
esnasında aldığım bir resmi gönderiyorum. 

Bir Haftada 
Dört Cinayet 

Afyonkarahisara merbut Bol· 
Yadinde bir hafta zarfında dört 
kanlı cinayet olmuştur. 

Ayın 19 uncu salı günU Mal
tepe köyü muhtarının oğlu ayni 
köyden bir ıahıs tarafından öl
dürillmUştUr. 

Çarşamba gUnU de ölümle 
neticelenmiyen bir cerh vak'ası 
ile Delesinek köyii imamı Emin 
Hoca yine bir köylli tarafından 
öldürülmüş, cuma giinii ise İs
haklı nahiyesinde yine bir katil 
vak'ası olmuş, carih ve katiller 
yakalanarak adliyeye teslim edi· 
mişlerdir. 

Uşak Tayyaresi 
Uşak ( Hususi ) - Şehrimiz 

namına mubayaa edilen bir tay~ 
yareye 30 ağustosta isim konma 
merasimi yapilacaktır. 

···------------~~~ 
Muşta. 

Patlamamış Bomba Yü
zünden Facialar Oldu 
Muş (Hususi) - Bulanık 

kazası merkezinde iki çocuk, 
Umumi harpten kalmış bir el 
bombası bulmuşlar, bu tehlikeli 
oyuncağı evirip çevirirken pat
latmıılar. Her ikisi· de yaralan mış· 
)ardır. Bir gün sonra da Muşun 
Kızılağaç köyü civarında Halil 
isminde biri patlamamış bir obiis 
bulmuştur. Halil obüsün barutu
nu çıkarmıya uğraşırken mermi 
patlamış, zavallının vücudünün 
dörtte Uçii havaya uçmuştur. 
c: -

Memleket haberleri 
Burada bitmedi. Lut/en 6 ıncı 

say/ ada okuyunuz. 

1 
Edebiyat 

Kitap 
Okunması 
• 

için 

1 : 

1 

Nurullah Ata 
Kitabı, vakit geçirmek için 

okuyanlardan hoşlanmam. Ondan' 
muhakkak bir fayda çıkarmalt 
istiyenlerle de beraber değilim, 
Kitap zevk ıçın okunur, fa .. 
kat yüksek bir zevk için. Bu 
zevk, fikri tecessüsiin tatminin• 
den hasıl olan bazdır. Benim 
gibi olan ve benim gibi olmıyan 

insanlar ne düşlinmüş ? Ne 
düşünUyor ? İnsan kendisini 
btitün mahlukların en mü~ 
tazı eden fikri nereleri! ka• 
dar götürmüş? 

Bizde ne yazık ki bu tc>cessUs 
pek az kimsede vardır ve bunun 
için kitap merakı da hemen he• 
men hiç yoktur. Bittabi zama• 
nımızın maişet güçlükleri de bu 
merakın artmasına mani oluyorı 
Hem kitap pahalı, hem de iptidai 
zaruretler başka bir tarafa sar• 
f edilecek para bırakmıyor. Marul 
bir İngiliz edibi : " insan aaıl 
zineti aramalı, zaruri olan 

şey kendiliğinden temin olu
nur " demiş. Bu edibin on da. 
kuzuncu asır adamı olduğunu 

ıöylemiye bilmem lilzum var mı ? 
BugtinUn adamı bu kadar nikbin 
olmaz ve ona ancak haset ede· 
bilir. 

Kitabın az okunması pahalılı· 
ğına, pahalılığı da aı okunmasına 
sebep oluyor. Fakat kitap ucuz• 
lıyacak olsa kuvvetle zanned~ 
rim ki okunacaktır. Müştcriıiı .. 

1 

likten okka ile satılıp işportay4 
dlişen kitap satılıyor. O hllde

1 

okuma merakının artması için 
ilk teşebbUsU kariden değil, ıa• · 
rara davet edemiyeceğimiz ki· 
tapçılardan değil, bu hususta 
mUtefekkirlikten kaçınmaması lA· 
zımgelen devletten beklenh 'iyiz. 
Devlet matbaasının bashgt ' 
pek az kimsenin elinde gör 

güzel kitaplar, neye mal ole: 
dUşünülmeden ucuza BBtılm alıt. ... 

Kitap merakmı artırmak için 
bazı çarelere başvuruluyor. 
Halk Evi bu ay sonunda 
Darülfünun meydanında bir ki· 
tap panayırı tertip edecek· 
miş. Orada yeni harflerin kabu
lündenberi basılan kitaplar teş• 

hir edilecek, memleketimizdeki 
bütün kitap, mecmua, gazete na• 
şirleri eserlerini gösterip mUşterl 

aramağa davet olunacak. Pana• 

yırda yalnız mektep kitapları 
bulunmıyacak, onlar için ayrı bir 
panayır yapılacak. Gaye halka 
kitapları tanıtmaktır. 

Bu işe girişenlerin yalnız mu .. 
vaffakıyetini temenni etmek kAfi 
değildir; onların böyle umumi 
bir surette yaptıklarını kepimiz 

kendi muhitimiz içinde yapabili· 
riı. Okuyup beğendiğimiz bir ki· 

tabı başkalarına aldırmağa uğraş· 
mak külfetli bir iş değildir. 

Okumaktan hoşlanan her 

adam bir kitap reklamcısı ol
malıdır; çünkü kendisinin de 

okuyabilmesi için kitap neşrolun
ması, kitabın neşroluması için de 
satılması lazıınd r. 

Tashih: " Sıhhat ve zeka ,, 
isimli yazımda Dr. Grassel'ninl s~ 
zü: " Hastalık dehanın tabiate 

verdiği bir haçtır ,, olacak; yan· 
Jışhkla " ilAç ,, dizilmiş. 



Siyaset Alemi 

Harbi 
Kaldırmak Nasıl 
Mümkün ·Olur? 

Sabık Japon Adliye Nazın Oza· 
kinin, bu unvan ile neşrettiği bir 
yazıyı gördün;. Tahmin ediyorum ki 
pek az siyaset adamı M. Ozaki aibl 
hakikatle karı• karııya arelmekten 
çekinmemiı olsun. Bu zat diyor kh 

"Altmıı sene kadar evYel, biz 
Japonlar, ferdi tealibata daha ziyade 
ehemmiyet verdik. Bir ordu vücuda 

ııetireceğimiz yerde bellerimiı.e kılıç
lar takar, tabancalar sokar ve kendi

mizi emiyctte zannederdik. Bir ordu 
\'iicuda getirip te memleketin müda
faasını ona bıraktığımız 1rün, kendi
miııi daha aelimette gördük. 

Ayni muhakemeyi milletlere de 
ıümullendircbiJi!'iz. Mutlak olarak 
tealihat ile hiçbir milletin emniyeti 
temin olunamu. işte eon Japon - Çin 
ihtilafı. 

Çin milleti, yirmi ıenedenberi 
bize karşı meydan okuyordu. Bu 
nziyet önünde, Japon halkı, her 
yerde olduğu gibi iki kısma ayrıl
DUfb ı 

J - Muahedelere taraftar olanlar 
n ataletten ümit bekliyenler. 

2 - Kuvvetln hak olduğuna ina
nanlar. 

B
0

rind sınıfı teşkil eden zümre, 
hadisatın tazyikı önünde sürüklen
diler, ikinci zümreye iltihaka mec
bur oldular. 

Fakat Çin ile olan ihti!afıınız 

da bizi mes'ul mevkiinde görenler, 
kendi mes'uliyetlerini saklamıya 
çalışan kimselerdir. Mademki biz 
Çina karşı mütecaviz vaziyette idik. 

Cemiyeti Akvam azaları niçin bize 
kar.şı harekete geçmediler? Hatla, 
bu ihtilafta " Harp " kelimesini 

bile ağza almak istemediler. 
Bu, öyle bir menfr cesaret verişti 
ki, müspet bir şekilde işi kö
rüklemek ve ona müzaheret 

etmekten daha fazla tesir yapl· 
Jor d u. Bugünkü bOyük devletler 
küçük mflletlerin aleyhine olarak 
büyümemiş midirler Ye o zaman, di
ter milletler, şu veya bu hareketle· 
rl ile onlara zımnen olsun hak ver
memi4 midirler? 

Demek oluyor ki, !:er memleket, 
beynelmilel meseleleri, mutlak hak 
•c adil noktasından değil, kendi 

ınenfaati zaviyesinden görüyor ve 
hükınilnil de ona göre nriyor. 

Demek oluyor ki milletlerin bu· 
wilnkü telkinlerinde, umumiyetle bir 
aksaklık vardır. MeaelA kafamızın 
doğru bildi§foi, kalbimiz eğri hisse-

diyor. Şu halde, yapılacak İf kalp 
He kafayı hemahenk kılmaktır. Ka
fanın düşündüğünü kalp reddedı:rae, 
har bin önünü almak mümkün olmaz!., 

* Yakarkl satırları beraberce oku
ciuktan aonra büyOk menfaatlere 
dokunan, bir hakikati bu kadar cesa. 
retle karşılıyan adam nadir görül
müştür, dersem, milbaleğamı takdiri-
min büyüklüğüne bağışlayınız. 

Süreyya 

BABİC:I TBLGBArLAB 

Ottava Konferansının Sonu 
• 

Muhalefet Fırkası, lngiltere HükU.me-
tinden Ciddi Hesaplar Soracak 

Paris 17 - imparatorluk kon.. · 
feransı hakkında neşriyat yapan 
gazeteler, konferansta istihsali 
arıu edilen neticelerin elde edilme 
miş olduğunu yazmaktadırlar. Bii
yük Britanya İmparaturluğu ile 
miihtelif unsurlar aruındaki ma .. 
nevi rabıta ve tesanüt daha 
ziyade sağlamlaşmııtır. 

Muhalefet Fırkası Hesap soracak 
Londra, 17 - Ottava Kon

feransı müzakeratın neticesi her 
ne olursa olsun, muhalefet fırkası 
blikumetten ciddi hesaplar ıor· 
mak niyetindedir. Bilhassa beı 
eylfllde toplanacak olan amele 
kongresi, ruzoamesinin baıına bu 
mes.eleyi koymuştur. 

lngilterenin rıda maddeleri 
piyasasının serbestisine ait olan 
küçük bir istinkafı çok şiddetli 
bir muhalefet yaratacaktır. Otta
va Konferansında uğranılan kil .. 
çük bir akametin, M. Makdonald 
kabinesi aleyhinde bir mücadele
ye sebep olması muhakkak gi· 
bidir. 

Rus lthalitma Konacak Tahdlda 
Ottava 17 - İmparatorluk 

konferansı dün bütün gün Rus
ya'ya ait işlerle uğraşmıştır. Bir
çok dominyonlarla birlikte Kana
da hükumeti, Rus ithalatına kar
şı sıkı bir tahdit ve murakabe 
konmasını istemişti.r. 

İhtilalin 
Doğurduğu 
Grev 

Graııata 17 - Kirallık taraf
tarlarının ihtilalini bastırmıya 

memur olan hükumet murahha
sınm şiddetli kararlar almasm-
dan müteessir olan amele itti
hadı gece yarısından itibaren 
grev ilan etmiştir. Greve iştirak 
edecek olan sindikalar derhal 
kapatılacaktır. 

Bütün sindikalar grevi takvi-
yeye karar vermişlerdir. Grev 
emri stlratle intişar etmiş ve he· 
men şoförler, garsonlar greve iş

tirak etmişlerdir. Mahalli gazete· 
ler de çıkmamıştır. 

Paraguvay - Bolivya Mücadelesi 
La Paz 17 - Paraguvay sli· 

vari müfrezesi Hüijayda Bolivya 
ileri karakollarından birirae taar
ruz etmiştir, Müsademede Boliv
yalı !,ir müJazim ölmüştiir. 

Harbı Umumide wüttofikler galip geJdikten ıonra Lehistanı tekrar ihya 
ettiler. Lehistanıu kendine uıalısus bir limanı olmadığı için galip müttefikler 
Da.nçig limanını serbest şehir olarak il~n etmişlerdi. Fakat Dançig bir Alınan 
9ehri olduğundan daimi :ıurette Lehistana ıniişküHU çıkarılıyordu. Bunun 
öntinil almak i~in, 19~0 ele Lehistan CUınhuriyeti Gnidya. i::,ıııinde kUçUk hir 
balıkçı köyiinü liman vapvnya. karar Yerdi vo oıı iki sene içinde bilyilk 
masraflarla asrt bir li 111:; n vlicuda. getirdi. Re~m i ıııizde güriilon Gnidya li-
ınanmın resmi kU,adı birk:Lı; giin evvel H •hikilıııhur M. !ıloşişkiııin hıızurile 
yapılmı~tır. 

Musevi Düşmanlığı 
Musevileri Hitlercileri Alman 

Reisicümhura 
Berlin 17 - Hitler, işlerin 

karışmasına yardım etmekten 
başka bir şey yapmıyan bugUnkü 
hükumete karşı şiddetli ·bir mu· 
halefet yapacağını tekrar etmiştir. 

Hitler, tethiş siyasetinden 
Nazilerin mUteessir olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

-Kendi kıtaahma meşru mll
daf aa hakkı verildiği taktirde bu 
hareket pek yakmda nihayet 

bulacakbr. 
Böyle bir tedbirin tatbikıne 

icbar edilecek olursam "Kırmızı,, 

Tayyareci Bord 

man Yaralandı 
N evyork, 17 - 1931 de arka

daşı Polando ile birlikte Long 

Island • İstanbul hava seferini 

yaparak uzun mesafe rekorunu 

kıran tayyareci Bordman 2000 

kidem irtifaından düşerek yara· 

lanmıştır. 

Şikayet Ettiler 
Jarın tethiş siyasetleri derhal 
duracaktır. 

Museviler Hltlercllerden 
Şlklyet Edlyorlar 

Berfin, 17 - Musevi Alman 
vatandaşlan birliği. Hitlercilerin 
tecavüzleri ve müfrit gazetelerin 
Musevi aleyhtarlığından şikAyet 
ederek Reisicilmhur Hindenburga 
bir arzuhal vermiştir. 

Hindenburg, bütün alman va
tandaşlarının her hususta müsavi 
olduğunu söylemiş ve Musevt 
aleyhtarlığını şiddetle tenkit 
etmiştir. 

78 Kişi 
Boğuldu 

Osaka 17 - Hinod Maru ve 
Nişifu Maru ismindeki Japon va
purları müsademe etmişlerdir. 
Nişifu Maru vapuru derhal bat
mıştır. Mürettebattan· 78 kişi 
noksan bulunmaktadır. 

------lmll!mlll!~--- """ Harici Haberler 
Buradu bitmPdi. Lut/en 13üncü 

saufada okul/unuz ....................... 

ÇOCUKLUÖUM 
Ninem vitriyol şişesini bir kar 

yığını içine soktu, kapıya doğru 
koştu ve açtı. Yangına koşup 
gelen komşuları selamladı: 

- Yalnız ambarı koruyunuz 
dostlarım! Eğer bir kere otlar 
tutuşacak olursa, bir yer kurtul
maz, sızın evleriniz de yanar .• 
Onları bahçeye taşıyınız!. Grigori 
ne yapıyorsun öyle! Karı yukarı 
doğru savur! Yere atmak fayda 
verir mi? Yakof, öksürerek, tık
sırarak bağırdı: 

kazma ile Grigorinin yanında 
dolaşıyordu. Büyük babam nine· 
min üstüne kar serpiyordu. 

Çabuk komşulara kazma 
kürek getir!. Sevgili dostlarım, 
haydi başlayın bakalım.. Allah 
yardımcımız olsun!. 

Mefhur Rus Edibi Makslm Borklnln hayat romanı 

S=:=:=:=::=:=:.:::.:::.:::.:::.::;::=:=:; Türkçeye Çeviren: Muvajakf 
Başıma ağ.r bir kürk attım 

ve ayaklarıma ilk tesadüf etti
l"im çizme)'İ geçirdim. Sahanlığa 
ç.ıkt1111. Merdivenden aşağı çiz
meleri takırdatarak indim. Keskin 
ateşin şiddetinden gözlerim kamaş-

mış olduğum yerde dimdik kalmıştım. 
Büyük babamm, Grigorioin, am
camın bağırışları beni sağır etmiş
ti. Fakat daha ziyade, ninemin 
hali beni korkutmuştu. Başma boş 
bir çuval geçirmiı, sırhna bir 
hayvan çulu almtf, böylece ateıin 

içine dojru atılıyor ve bağırıyordu: 
- Ahmak kafalı herifler!.. 

Vitriyol, Vitriyol.. Eğer patlıya
cak olursa .. 

Büy!ik babam: "Grigoı-i tut o· 
nu bırakma!,, diye haykırıyordu. 
"Aman Allahım mahvoldu!

11 

Fakat bu aralık ninem, tek· 
rar alevlerin arasından fırlıyordu. 
Etrafını duman sarmıştı. Başım 
iki yana sallıyor, elinde bir 
aymer [ 1] dolusu bUyük bir 
vitriyol şişesi tutuyordu. 

[lj M:ıyiat ölçtlıU. 

- Efendi, alı ahırdan çıkar! 
Sırtından çulu alın, yandığını gör· 
mUyor musunuz? ... 

Grigori yeni tutuşmuş olan 
çulu sırtından aldı; büyük bir 
kilrekle boyahanenin kapısın· 
dan ateşin ıçme kar atmıya 
bafladı. Amca elinde bllyük bir 

Onu böyle seyretmek benim 
ı\'.ın yangm kadar meraklı ve 
heyecanlı idi. Hiç yorulmadan 
oradan oraya koşuyor, her yerde 
hazır bulunuyor, bütllo işleri 
tanzim ediyordu. 

Şimdi ahırdan koşarak şarapa 
çıkıyordu. At şahlandı ve büyük 
babamı da havaya kaldırdı. 

Ateş atın yüzüne aksediyordu, 
ırı gözleri kıpkırmızı parıldı

yordu. 
Hayvan şiddetle kişnedi 

•fe ön ayakları ile kan q-

Gönül işleri 

Bir Zenci Kızını 
Sevmek Mümkün 
Değil Midir? 

" 18 yaşında güzel olduğu 

söylenen bir kızım. Şimdiye ka· 
dar biç kimseyi sevmemiştim. Bir
kaç aydanberi gece gündüz evi
mize devam eden ve ebeveynimin 
bilyük itimadım kazanan bir genci 
seviyorum. Onun da beni sevdiğini 
zannediyorum. Fakat doğrudan 
doğruya bir şeyler söylemiyor. 
lmalarına da ben mukabele ede
miyorum.,, 

K. E. 

Bu vazifeyi gözlerinize tevdi 
ediniz. Onlar bunu muvaffakı
yetle yapar, ve az zamanda an· 
laıtığmızı görürsünüz. Çok çekin· 
gen durmak cesaretinizi kırabilir. 

~ 
"Ben bir siyahi kadm sevi

yorum teyzeciğim. Fakat o be .. 
nim aşkımı anlamı~or. Çünki bir 
beyazın bir siyah kadını sevece
gine akıl erdiremiyor. 

Ben onunla evlenmeyi düşll• 
niirken onun kayıtsızlığına kur
ban oluyorum. 

Onu nekadar seviyorum bif... 
seniz.. Söyleyin Hanımteyzeciğim 
ne yapayım? •• 

Sungurlulu Kemal 

Sevdanın milliyeti, rengi ol· 
maz. Bir Zenci bir beyaz kadını 
sevebileceği gibi, bir beyaz da 
bir Zenci kadını sevebilir. Fakat 
Zenci kadının tereddüt ve iti· 
matsızlığını tabii görmek lazım
dır. O, bir beyaz tarafından se .. 
vilebileceğini aklına bile getir .. 
memiştir. 

Bir gün ansızın böyle bir sev
da karşısıada kalınca şaşırması 
tabiidir. Maamafih siz aşkınızı 

ispat edecek fedakArlıklar yap
mak suretile ona itimat telkin 
edebilirsiniz. Zaten o da sızı 

tecrübe ve imtihan- etmiı olmak 
için aşkınıza inanmadığım söyle
mektedir. 

HAMMTEYZE 

TAKViM 
PERŞEMBE 

1 

sı ou. • 18 Ağusto• • 932 hı11r ıo~ 
Arabl Rumi 
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Vakit Eı:anl vasati 
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Bir Tenezzüh Vapuru Batta 
Lüivil, 17 - Ohiyo 11ehrinde 

bir tenezzüh vapuru kayaya 
çarpmıştır. Vapur batmak üze
redir. 7 48 yolcu ile 33 tayfa 
kurtarılmıştır. 

miye başladı. Büyük babam 
dizginleri bıraktı; yana sıçrıyaralf 
bağırdı: 

- Valde, lut bunu: 
Ninem şahlanan hayvanın önün

de kollarını açarak durdu. Hayvan 
mütemadiyen, şikayet eder gibi 
kişniyordu. Yan gözle ateşe 
bakarak l<arka korka yaklaştı. 
Ninenı ağır bir sesle: "Korkma 
yavrucuğum!,. Diye onu teselli 
ediyor, boynunu tokatlıyordu. 
Nihayet dizginleri yakaladı. 

- Seni hiç, böyle felaketli 
bir zamanda yalnız bırakır mıyım 
Fareciğim? Kendinden en az üç 
misJi büyük olan farecik onun 
arkasından kapıya doğru uslu 
uslu yürüdü, arada bir şiddetle 
nefes alıyordu, burnundan ses 
çıkarıyor, ninemin alevden kır

mızılaımaı yüzüne bakıyordu. 
(Arkrm •ar) 
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Madde 12 - Hissedarlar şir
ketin tesisi tarihinden itibaren 
ilk iki sene için sermayelerini 
hiçbir suretle istirdat edemezler. 

Madde 13 - Bir ferik, 'ir
ketteki hisse ve haklannı an<:ak 
İdare Meclisinin kabul ve tasdila 
tartile başkasına devredebilir. 
Bedeli tamamen ödenmemi~ olan 
hisseler devrolunamaz. 

Madde 14 - Vefat eden his• 
sedarların sermayeleri tahakkuk 
edecek temettülerile birlikte tam 
olarak mirasçılarına iade olunur. 
Varisler müttefikan hissedar ol· 
makta devam etmek isterlerse 
ortaklığa kabul olunurlar. 

Madde 15 - Mukavele ah· 
kAmına riayet etmiyen ve tirke· 
te zarar verecek hareketlerde 
bulunan bir hiasedarı, ilk içtima 
edecek umumi heyetin tanibin• 
anedilmek şartile idare mecliıi 
ortaklıktan çıkarabilir. 

Madde 16 - Şirketten istifa 
eden veya çıkarılan şeriklerin 
ıermayeleri yüzde on noksanile 
ve J 2 inci maddedeki müddetin 
mürurundan sonra reddolunur. 
Bu kabil hissedarlar ferik
lik haklarını zayi etmekle bera· 
ber içinde bulunacakları hesap 
ıenesi temettüünden ve müterakim 
ihtiyat akçesinden bir şey istiye· 
mez ve istifa veya ihraç h.rihin· 
den sonra zarara da iştirak etti
rllmezler. 
ihtiyat sarmaya ve lemettU tevzii 

Madde 17 - Temettüden ay
rılacak mebaliğ ile bir ihtiyat 
sermayesi tetkil olunur. Bu ihti
yat, şirketin mevcut sermayesinin 
nısfma baliğ oluncıya kadar top• 
lanmağa devam edilir. Vukua 
gelecek zararlar ayni senenin 
temettUu ile kapablamazsa ibti· 
yat sermayeden teıviye olunur. 

Madde 18 - Her sene bi
lanço mucibince tahakkuk ede
cek safi temettüün yüzde { yirmi
ai) ihtiyat sermayeye tefrik, yüz
de ( beşi ) !dadre meclisi azala
rına, yüzde ( beşi ) de idare mec
lisinin tensibile tirket memurla
rına ikramiye olarak ita ve yüzde • 
( onu ) umuru hayriyeye tahsis, 
mütebaki yüzde ( altmışı ) hisse
darana tevzi edilir. 

Madde 19 - Hissedarana tevzi 
edilecek karın yüzde ellisi istih
lak ve yüzde ellisi sermaye nis
betinde dağıtılır. Ancak her orta
im bir senelik istihlaki, iştirak 
hissesinin on mislini geçerse üst 
tarafının yalnız yarısından istihlak 
karı verilir. Toptan fiatle alışlar 
lstiblakten sayılmaz. 

Madde 20 - T emettüün em-
ri hayra tahsis edilecek kısmile 
evvela fakir köylülerin hastaları
na iliç temin edilir, saniyen 
kimsesiz mektep çocuklannm 
iaşelerine çalışılır. 

Madde 21 - Her senenin 
ıonundan itibaren nihayet iki 
ay zarfında usulü dairesinde şir
ketin bilançosu tanzim edile
rek mevcudat defterleri, idare 
meclisi ve mürakip raporlarile 
birlikte umumi heyetin adi iç· 
timamdan en 3z on beş gün 
evvel şirketin merkezinde ortak· 
larm tetkikine amade bulun
durulur. 

Madde 22 - Şirketin malı 
olacak binaların kıymeti üzer;n
den her sene 0o 5, makine ve sair 
t esi-.at ile demirbaş eşyas•ndan 
% IO hesabile amortisman yapılır. 

f Arkası var ) 
Ahmet Ekr11m 
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ERKEK MODASI 1 Kari Mektupları I _ ~-----:L 1 1 

Ceheliberekeffe-
Bu Sene Ne Giyeceksiniz? ki Sivrisinekler! 

Erkek Kıyafeti 
Kadını Takiit 
Ediyor 

.... aa~ tanzimi 

Akisleri bize kadar geleh r 
moda haberleri, bu sene erkek 

kıyafetlerinde oldukça mühim 

değiıiklikler olacağını bildiriyor. 

Moda, şüphe yok ki bir görenek 

hastalığıdır ve en ıyı gıyınen 

insanlar yine muhakkak ki kendi-

sine yakışan kıyafeti bulan kim

sedir. Buna rağmen, genç, il. ı ar 

birçok kimseler, mevsim, mevsim 

hasıl olan elbise şeklindeki de
ğiıiklikleri takip etmeyi seYerler. 

Bu, onlar için bir hastalıktır. Bu 

sene elbiselerin yakası geniş mi 

yapılıyor? Geçen aeneden kalma 

dar yakalı ceketlerini sırtl arına 

geçirmeyi bir ayıp sayarlar. Gu
ya herkes onların giyiıtlşlerini 

takip ediyormuş gibi!... 1 

Mamafih tabiatten babsolun· 

maz ve bizim vaıifemiz burada, 

şu veya bu tanı hareketi t enkit 

etmek değil, bu senenin 

modası hakkında, bu et: 1.-: J -.nı ta

kip etmeyi sevenler i_çin bir fikir 

vermektir. 

Bu maksatla dercettiğlmiz muh· 
telif resimler tetkik edildiği zaman 

görü1ür ki bunların hatlarında hu

ıusi bir incelik vardır. Adeta kadın 

r 

Y E N I Umumi Şek/ile 
Sıtma mücadelesi kanunu 

mucibince pirinç zeriyatınm köy 
veya kasabadan laakal bir saat 
uzak mesafede yapılması icap 
ederken Cebelibereket vilayeti
nin Haruniye nahiyesi merkezinin 
yambaşında bu seoe pirinç zeri
yatı yapılmıştır. Bunun üzerine 
bu havalide sivrisinekler bir kara 
bulut halinde dolaşmıya başlam1şt11 

E L B t S E L E R Zü!'P_eli~ Hissi 
Bakımdır 

lile tetkik edildiği zaman bu se

nenm erkek kıyafet modasının 

şuurlu ve ciddi bir düşünüş mah· 

ıulü olmaktan ziyade Los Ange-

Hollvut modayı fazla terlr 
albnda bırakıyor 

ğu görülür. 

Yeleğin onu, bir Amerikan 
aktörü gibi açıktır. Saçların 

tanziminde de ayni taklitçi yol

C: an yürünmektedir. 

Ceketlerin yakalarında da 
züppeliğe kaçan bir fazla genitlik 

göze çarkmaktadır. 

Smokin ve frak, umumiyetle 

az şekil değiştiren resml kıya• 

Bu yüzden birçok kimseler 
sıtmaya tutulmuştur. Sinekler 
ruzgarlarla dokuz saat mesafeye 
kadar yayılmaktadırlar. 

Vaziyet hakkmda Sihhiye Ve
kiletinin nazarı dikkatini celb e t
menizi rica ederim. 

Ciaxiaynıtapda klhya ağa ıade 

Abdullah Acaf 

Amerikan Kolejinde Leylf 
Ucretlari 

Amerikan Kolleji geçen sene 
olduj'u gibi leyli ücretlerin· in
dirmemiştir. 550 Jira leyli ticreti 
·İıtenmektedir. KoHej, bu sure tl6 
Maarif Vekaletinin ficretler hak
kındaki mukarreratma riayet et
memekte ve dünyanın her tara
fında tesirini gösteren iktısadi 
buhrandan habersiz bulunmcık
tadır. 

Bilhassa son senelerde erzak 
fiatinin de geçen senelerle nis• 

" pet kabul etmez derecede dliştli

- "' iftnü göz önüne getirecek olur· J 
ak kollejin aldığı bu paranın 

Bu da bir yaka f•kll 

fetlerdir. Hele frak için şimdilik 
ve ilanihaye bir tebeddUI mev• 
zuhabis değildir. Fakat bu ıeneki 

yaz smokinleri tercihan beyaz 
kumaştan yapıldığı gibi siyah 

· kumaşhların da yine dercetliğimiz 

resimde göreceğiniz gibi yan· 
dan ve tek düğmeli olanları 

vardır. Bu takdirde smokin bir 
nevi kruvaze ceket şeklini almak-

ta ve göğüs fazla açık bulun
durulmaktadır. 

)f. 

Sabahları yataktan kalktıktan 
sonra pijama giymek artık terke
dilmiş bir adettir. Pijamayı şim-

di münhasıran yatakta giyiyorlar. 
Sabahleyin de rop döşambr 
kullanıyorlar. 

* 

fazlalığı daha iyi anlaşılır. Ma.:'1· ~ 
rif Vekaletinin nazarı dikkatini 
celbetmenizi rica ederim. 

Amerikan kız va etkek kollejinde 
iki çocuk baba11 A!A. S. 

Vilayetin Bir Cevabı 

Giyilen şapkanın elbise ren-
kıyafet modasile muvazi giden Bu senenin shnokin moda•ı h h k l l • gile eına en o ması azımgel-

10-8-932 tarihli ve 734 nunıa .. 
rala nüshanızın altıncı sayfasımn 
beşinci sütununda Süleyman Hü .. 
seyinin imzasile neşredilen şi• 

kiyetnamenin 1885 numaralı mec
buri istimlak kanununun sarahati 
kat'iyyesi karşısında mesmu ofa· 
cak bir ciheti yoktur. Metni ka
nunda: iskanı adiye tabi tutu• 
lup la: ltilafname mucibince istim .. 
lak edilenlerin 1stanbul ve fzmir 
hariç olmak üzere diğer vilayet• 
lerimizde iskanı adi derecesinde 
ve meccanen emval itasi mu

sarrah olduğuna göre bunun 
hilafında muamele icrasına imkan 
mevcut değildir. Bu kabil hak 
sahiplerinin bu kaydi kanuniyey.e 
riayete mecbur olduklarm n ce .. 
vaben neşrini rica ederim Efendim. 

bir incelik., Omuzlar hendesi bir les, Holivut artistlerinin gıyı- diğini kaydetmiye elbette ki lü- Is. Valiıi N. A. Rııa 

[ı,..f-ti-za-:-i-le_d_iki,...·_ım-iı_tt_'r;_u_m-~-m-iE-şe-~---L-n-~-ş -~-a-rz E_ıa-rı_;_a_n_H-~-ül-h~-m-E_o_ı~-u--_L_;_m_R_Y:~.k-tu_r_. --=ı =:::-.-=:::..=.] ( ..... ___ c_ev_a_p_ıa_r_ım_ı_z ___ ) 

~ f Edremit Merkez karakol u ıııl.ı ,µı.n· 

Malatganın 
Megvaları 

Malatya (Hususi)- Bir meyva 
diyarı olan şehrimizin milyonlar 
değerindeki meyvaları ihracat 
yapılamadığı için harap olup gi
diyor. Vesait bulunmaması, tren 
ücretlerinin pahalı olması ve yaş 
meyva ihracat vagonlarımn bu
lunmam.ast bu milli servetimizin 
inkişafına set çekiyor. 

Geçen sene tutulan rakam· 
lar bu vaziyeti çok beliğ bir 
şekilde ifade etmektedir. Geçen 
sene umum meyva istihsalatı 
13,403,810 kilo idi. Bu miktarın 
ancak 1,408,584 kilo su ihraç edi
lebilmiştir. Geriye kalan muazzam 
yekünun bir kısmı dahilde sar
fedilmi~, diğer ktsmı da çürüyüp 
gitmiştir. 

Geçen sene bir buçuk milyon 
kilo üzüm istihsal edimesine rağ-

Mardinde Yeni Bir Elektrik 
Tesis Edildi Şirketi 

~~~-· o 
Mardin (Hususi) - İki gün geçilerek tehrin umumi c1addeleri 

evvel buraya gelen Bragman şir- sokakları ve belediye parkı ten· 
ketinin ustahaşı)arile vali T alAt vir edileceği gibi birçok evler de 
ve belediye reisi doktor Yahya elektrik alabileceklerdir. 
Beyler arasında vukubulan mü· Şimdilik tesisata yirmi beş 
zakere neticesinde şehrimizin bin lira ile başlanacaktır. Bin 
elektrikle tenvir edilmesi karar• hisseden ibaret ve her hissesi 25 
laştırılmıştır. lira kımetinde olan bu tirkete 

Belediyenin iştir akile bir tir· iki gün içinde "51 O" kişi bisse
ket yapılacak, sonra faaliyete dar yazılmışlardır. Baki kalan 

0 490,, hisse de bir iki güne kadar 
men, bunun ancak 410 bin kilosu satılacaktır. 
ihraç edilebilmiştir. Yine 1, 725,000 Şirketin müessisleri arasında 
kilo kuru üzüm istihsal edilmiş· Belediye reisi Yahya, Ticaret 
ken buuun 137 bin kilosu ihraç Odası reisi Musa Kalav, fabrika
edilmiştir. Bu mesele halledilirse tör Rifat Emin, Kermu zade 
Malatyamız ve dolayısile memle· Kemal ve Tevfik Beyler gibi bir· 
ket büyük istifadelere mazhar çok sermayedarlar da vardır. İşe 
olacaktır. - Ilı "<ı.rt 

da.rrua )lctin be) e; 
Şiirlerinizi okuduk. T eamülfi.. 

müz haricinde olduğundan maal· 
esef dercedemiyeceğiz. 

lf 
Tokirllağında Sağır Çele l ı i ~J11 "a. 

Çav uf Efe ndiye: 
Bu hususta u1un neşriyat 

yaptık. Bütün şikayetlerinizi yaz
dık. İcap ettikçe e~yatımıza 
devam edeceğiz. 

JI.. 
Adana hapishanesinde 21 ~ "' ı" a{!ı r 

cc7.a. nıahkttmu lsahıı.cılı Alıılııl lah 

EfeDdiy o: 
Mahkumiyet mUddetlerinin 

muayyen bir klSmıw iyi hal ve 
hareketle geçiren mahkümlar za
bıta nezareti tahtında bazı işler· 
de çalıştırılacaklardır. Kanunun 
tatbikı hakkındaki talimatname 
hapishanelere tebliğ edilmiştir. 
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Basit Resim Dersi 

Her çocuk kendi kendine 
eğlenceli birta"um resimler ya
pabilir. Meseia: bu sayfadaki 
rehinı parçalarının biiyüklüğünde 

ve tam ona göre bir mukavva 

kesiniz. Mukavvan•n bir tarafına 
resimde görülen balık resm111J 
aarnaıı kağıdına çıkarınız. . 

Ancak balık resmi kitaptaki 
ıiyah parçanın neresinde ise mu
kavvanın da tam orasında olsun. 
Sonra mukavvanın resimsiz yer
lerini siyaha boyayınız .. 

Bu olunca mukavvanın arka
ıına da yine tam o yere kitabın 
6biir resminde görülen ızgarayı 
alınız.. Sonra mukavvaya iğne 

o 

e 

ile i!d delik c~elip bunlara, yine 
kitaptaki resimde görül<liiğü gibi 

iki iplik bağlayın z. Eğer bu ip

likleri parmağınızla veya avucu

nuzda çabucak bükecek olursanız 
m•ıkavva pek büyük bir si.ir'atle 
dönrniye başlıyacak, ve iki taraf
taki resim biribirine karıştığın-

dan, balık ızgaramn üzerinde 

duruyormllş ~ibi görünecektir .. 

Yine kitaptaki öbiir resimler, \ 
yani kafesle papağan da böyle
dir.. Onları yukarda tarif ettiği
miz tibi yaparsak, mukavva dö

miye başlaymca papağan da 
kafesin içinde görüniir. 

~~~---~~------···------------~~-

Rakkas Arap 
/ 

Rüzgarın Kuvvetini 1 

Anlama { İçin 
Oyuncak 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Coc •• 
Dört tnhta parçası alacalcsı· 

mz. Her tahtan.n kalınlığı iki 
santimetre, uıun'uğu ise on beş 
on altı santimetre olacak. Tarıta
ııın eni yarım sanı i.retre o1ursa 
kafidir. Bu tahtalar hazır oldl.ktan 
s·>ma ayrıca resinılerde !;_Österil-

eliği gibi, be~ ~anlİmP.tre il<i talıta 
daha haz rlayaca'<s nıı. Bu iki 
tahtanın pek ka n olması · cap 
etmez. E\ ve!ce haz rladıg .ıı-ı 
dört tahtanın herbir u-.tnu sıra
sile sonradan h..ızırladı ıuz it. i mu-

rabba tahtaların arasın.ı. ve köşc5ıne 
çiviler. İtıi7. L.>'<i, h, ı'ört tahta-

j ___ o __ ____,~ 

ıım dört uca i'd mur.lbb..ı ... lıta
nın ara:; na biribirine dokundu
rularak çakılmıydc.ıktır. 

Çiinki.i iki murabbaın tam 
ortalar ndan r•eı· cektir. 

[ 
Dört tahtanın uçı m biribirine 
dokunursa çİ\ j iki mllrabba tah
tadan heın gi.iÇ geçer, hem de 
bu fırıldak kolay dö·ımez. 

Dört talıtan 11 çak lı bu-
lunmıyan öteki dört ucuna 
dört delik açılacaktır. Bu delik
lerin herbirin~ bir tane huninin 
sivri ucu eçirilecektir. Bu huni-

ler ayrı ayrı boyanacaktır. Şimdi 
artık fırıldak tamam olmuş de-

me. tir.1ki murabba tahtanın arasın
dan geçirilecek çivi bahçede ve
yahut rüzgarın estiği bir yerde 
bir direk iizerine çakılacaktır 
rüzgar e.stikçe dönecektir. 

Bu aletin dönşündeki hızına 
göre rüzgarın da hızı bu suretle 
kolaylıkla ölçülebilir. 
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Kiiçi.llc Arap çocul.iarı sahilde bir oyun oynuyorlar. Fakat ne 
oyunu oynuyorlar, biliniz bakalım. Bunu bulmak çok kolay, ( 1) 
rakamından haşlıyarak sıra ile rakamları takip ediniz. Çıkacak 
re::ımi boyayınız. 1.\-fükemmel bir tnblo çıkacaktır. Bunu bize gön
dcrieiz. On beş gl ı -rinde resimler bize varmış olmalıdır. Giizel 
boyayanlardan yüz J... ·iye güzel hediyeler verilecektir. 
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Halledenler -· 4 ağustoı 932 tarihli niishamızda 

çıkan bilmec~dcki ( Balığı tutan 

çocuğu ) bulanlar aruından hediye 

alacakların isiınleri.ıi aınğıya ya

zıyoruz: 

Hediye alacaklardan latnnbulda 

bulunan karilerimizin pazarteai, per

fcmbe gbnleri ötleden sonra bizzat 

idaremize gelerek hediyeleri almalara 

liz1mdır. 

Yalnız taşra karile-rimiz:in hediye

leri p<utıı ile adreslerine gönderilir. 

Birer adet dolma yazı kalemi 

alacaklar: 

lstaıılıııl l\11. Urt:uııoktolıi talelı<'siıı

deıı 11 ı Maitlı•, lstı111lı11l l\ız liıse:-ıi 

talehe~iııclı~ıı :!!lO • ·ccıııirn Ha .ııı, 

1 H"~ o~lu lli inci ııwkıep ıı<·ııııcil ııııf

t.w ıo:: Helız:ıt, ıı.nııtp. şa ort:ıııwl,

t,.lıı ..!i.{ llır:ılıiııı ?ıfu .. lnfo, 1\o:;k:ı 

Traııı\':l\ <'.tdıfrs• ııuınnr.ı .!~ Kemal, 

l.t:rnirnl 4!l uııcu ıııektt·ıı dör<ltincü 

srnıft.rn 1 i ~ıdıka, lsı:ınhul Hayriye 
liso,,i ilçiiııcil sınıftan lhif, Heyh<•liacla 

Jlk ıııl:'ktop tnlubcsindnn 23 Mahire 
H:ırı elan, Jst:uı lıul 44 !ineli mektep ta.
lcbc.::ıi ııdeıı 4Q :--.ah:ılı:ıttirı n~ırıit, .'on 

rost:ı Kl!Jp aı:ısıııdnıı Yu uf Zi~ a Bey 

ve Jlaııımlar. 

Birer hikiye kitabı ;ıacaklar: 
l\ırkai!'aı; ~ıu~alar m:ılıallo inde 1lk· 

ıııoktt•p ıııeıuıılarıııdaıı 1\•rıi oglu llı

ratıi ııı, lzıııir Horııııv.ı ~elıitıııolııııet 

ırnkak ııuıııara tl Ruhsar Hifat, Nazilli 

S.ıraf .Mustafa Efendi oglu ):,mail, 

Mersin 'l'.ıışlınnda A' uk.ıt l'uat Bey 

y:ızıharıe:-,iııde Hurharl(lttiıı, Ankara 
Mali) t' Vokfiltıti \'aridat .llihlllrü L"ınumt 

M mi\ ini Bev 1-ızı ~l'lııı,ı, Jzrııir l<nrşı

y:ık.ı Zafer sokıı~ında kaln cci Hakkı 

Ert>ıııli kızı l':ıhri) o, Aıık:mı. ~ıikriıye 

nı:ılıallc iııdo 1ılı•. ~·it sok;ıgıııda ııuıııara 

Bu oyuncağı bilhassa sonba
harda, ıiizgarlı mevsiınlerdc 
yap nız. Size açık havada oy
nanııya ve rüzgarın siirat ve 
i~tikametini öğren :r:iye yardım 
eder. Oyuncak başlangıçta giiç 

, göriiniir. Fakat hiç te örle değildir. 
En miişlcül olan kısmı hunilerdir. 
I Jalbuki huni bulamazsanız ka
lınca mukavvadan veya kağı ttan 
da bu hunileri yapabilirsiniz. 

1 
J t:uılııı\
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Biritıl'I Pıl'!-lop talı•lıı•siııdtııı 
Mfl\ ı dılı•p, lsıaıı lıııl -l·I iİllC'İI IJl-ıııt>ldı•p 

ı:ılıı <·,,.ı r1.·11 :1<;1; ~lt-·l.ılı.ıt U:ııııııı , o 

Br' ll'r 

j 1ıl. "tıplıi. Edirne Usıııaıılı Barık:ısın

dıı :--inan keriıııesi lıl111.ııffer, Ye:ıilküy 

ilk ııwktcıı lalulıt•siııdı'n ntıınara :!1 
F~ı hriıııııi a, 'l'nıln.oıı l•:luklrik ıirkoti 

niz. Yumaşayıncıya kadar suda 
bırakınız, bu yumuşamış mukav

vaları resimde görüldüğü gibi 
iki kaşığın oyuk yerinde sıkıştı

rırsınız. Kaşık içinde mukavvalar 
kabarık bir şekil alır. Sonra 

yirmi dört saat bir kenara bıra
kıp kurutunuz. 

Kuruduktan sonra mukavva

larııı lrnbarık tarafını göz gibi 

boyayınız. Bir taraftan da kalınca 
bir tel alınız. Bu teli gözlük teli 

gibi bükünüz. Bu telleri mukav

vaların ucuna birer delik delerek 

geçiriniz. Bu gözlüğü takınca, 

karşıdan bakanlar birdenbire far

kedemez, şaşırırlar. Siz de onların 
ıaşkınlıklarım görerek giilersiniz. 

.. ,.· ...... .. ; . . ' . ' • • 
~ i 
.. ' .. · .. 

Bu oyuncağı yapmak için gü
liinç bir baş resmi alınız. Bunu 

bir mukavvaya yapıştırarak etrafını 
kesiniz. Kalınca dört köşeli 

ufak bir tahta l\zerine iğnclcyi· 
niı, bu tahtaya bir taraftan ka-

lınca bir tel, bir taraftan da 
telden bir ralckas asınız. 

Bu rekkasın ucuna balık 

oltalarmdaki kurşun gibi bir kur
şun geçiriniz. Bu rakkas o suretle 

eğri konmalıdır ki, lcurşun aşa· 
ğıda durduğu zaman yukarıdaki 

baş düz dursun. Sonra bu başı 
bir masa üzerine koyarak rak· 

kası sallayınız, baş, sağa sola 
aa11anacak ve sizi güldürecel<tir. 

Birer adet albüm alacaklar: 

Bolu ilk ~INl-l'z ıni'klPlıı t. lclıesiıı-
,.----------------, d(')ı li!I Alı, hıııir ~:ılrp1,ı <' 111111 o· 

Annem Bana 
Öğretmemişti 

Bir saat rakkası :saatte 18 
bin defa rakseltiğini 

* Yılanın zehrini evvela gıda 
olacak hayvanları öldürmek ıçm 
sonra <la kendisini korumak için 
kullandığını 

* Tiirkiye nüfuzunun Ncvyork 

şehrinde yaşıyan insanlar kadar 
olduğunu 

* Başınızın 22 kemiği bulun-
duğunu 

Şimdiye kadar 
ancalc sağ eli ile 

ressamların 

resme debil-
diklerini 

'"------.JI 

k.t:,!'11111 l ııuııı:ır,ı 11; Pı'rihaıı Zı) .ı, 

(' ı:,~.\loglu C'Niıll'lıaııo sol ak ııuıııM:ı 

17 ~lır.ıl Hıfat, \(yoıı l>uııılupııı.ır 

llkııı('ktt'lıi donlııııcıl sınıfları ."alı:ılıat 

ll:ıyd:ır, l\lt.•r8İıı Yoğurt p:ız.mııda ar· 

1.ıılııılci <'e\(lct l.foııdi o~lıı Z<'ki, 

Br~ n~lu 'J'op\'r\,ı•r ı;ok:ıl; ııııııı:ım 2!) 

Eırıiııu, 1 t:uılıııl J\ız ıırt:wıı•ktelıi t ıltı· 

lıeaı Pdı•n "'8 lıliı l11·<·ı·ol Ha ıııit~ Eyı p 

1-.:;l-ı) f•ııl 'l':ılıl:ııııiııaro caıldl' i ııııııııır.ı 

5 Bedri){', ~ilh ri Biriııd llhmc·kt(•p 

tal ~ı,. siııdoıı 107 ratın:ı Halil, Aıık:ırn 

ili :ırıl.ı Donıirfırkn m:ılıalh i ııuırıara 

1 Nilıll H"cı•p, l"trnbul :-i,ımnl):l lla· 

cılııı c \ iııa..;-a ıııalıallo i C'.rnıi sok.ık 

ııuııı ıra 9 :Muz..ıffer ilanım 'c Be) lor. 

Birer adet dolma lrnrşun ka
lemi alacakla?": 

ı~taıılıul Kız orı, rııcktolıl tnlelıo in· 

don ~ııiO .Muz lffer \dil, l ~ whul lr,ı•ı 
ııı .. tclıi lıe~iııci sınıh:.ın 00 :Ferhat, 

.Mııılırı .\IPhıııet Nodiııı Bı•y k11.ı Vodia, 
Zoııguld:ık '.\latltııı l\ontrol memuru 

Oı-:ııı.uı Bey n~lu ~luzaffer, .Kı. tamoııu 
ı-;uzı P:ı~.L 111.:nıektebi dı•nlihıctl sınıf

tan 1 ll .\ laıı, Konya l\adılnr oknğı 
ııuıııarn 2;-, Mclıııwt, Beyo~lu Şalıktıln 

okak Eıııiıılıey çıkrıı:ı7.ıııda. numara 
5ll i :'uz..ııı .Mitirani, J\ıı.dıkliy Gazi 

likıııektcbi talelırsindon _35 lllmit 
)k) \'6 llaııııııl:ır.,~~w 

Birer kutu boya kalemi ala
caklar: 

Sııltanalııııet Kapı:ı~.l~ı Foııcrli <>
k~ık 1111ıııar.1 2 ismet, F:ııih Atpaz:ırı 

Hef:ılıh·e sokak ııııııınr. 11 ?\uıilıe, 

Sıı ltaıı~ı lı ın et h apıııg-.ı-<ı ı-·eıı orli sok.ık 
ııuın:ıra rn Mıı. zzcz. I'. tih Hu aıııboy 
111 ,ılı:ılll'siııdı• ııııırı:ır.l ~ llcfh.ırat, ls· 
taııbul 1 tiki ıl lisl' i t.ılı l o inden mı 
M uzafkr, ı:\ İJ) Ort.uııel- tep tal lıeRin
den ~i:.!.! C'onıal Nihat, 1 t:ıııhul hız 
Ort:ııııektôliı ı.ılclıcsintleıı ü !l T lı. mut~ 

Guzt po H:ılı:ıriyo ok ll, 1111111. r ~ 16 
Nı r.ıti, lstanhııl Kız flrtanıt:'kt lıi ta
k ,. inden :;3 Niınct, l'crtc' ı iyııl 

Jiııc i ikinci sııııft:ııı (i~ lbralıim Boy 
ve Haııımlaı . 

( Arkaaı var ) 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Perşembe ve Cum1ırteıi Gilnleri 
Çıkan Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

s p o R 
GHete•I• p•rt••b• •• cumartesi rünlerl 

olmak lıere haftada iki apo• aayfaaı aeıretmek· 
ledlr. 

Pertembe rünlı:il apor aayfaaında düııya apo· 

hareketleri memleket apor hldiulerl vardır. 

C"martea! aayfaaında iıe cuma ıUnkU maç· 
larıs tafılllh yaııltdır. 

Denizcilik 
Antrenörümüz 
Derslere Başladı 

1932 Olimpiyadının Kapıları IKara Ali. 
Yunanlı ile 

Her tarafı su olan şehrimizde 
en ehemmiyet verilme..,· lbım 

olan deniz sporları nedt! • şim· 

diye kada ihmal edilmişti. 
Bilhassa bazı yüzücülerimizin 

fevkalade istidatlarına rağmen 
Avrupa kadınlan derecesinde 
bile muvaffakıyet gösterememiş 

olmaları nazarı dikkati celbedi· 
yordu. Fenni şekilde yapılmıJ 

havuzlarda dönüşleri ve yllıme 

şeklini öğreten de olmadığı için 
bizim yüzücüler Avrupada 
Tasat derecede addolunan 
kadınlar kadar rekor yapamı· 

yorlardı. Hiç masraf yapılmadan, 
her sınıf halk tarafından yapıla· 

bilecek yüzmelerin f enn1 bir 
şekilde taammümü için teıebbüa 
eden· merkezi umumi TUrkiye 
için bir müteha!lsısıs getirtmiştir. 

Şimdilik müptediler için 'kafi 
gelecek Büyükderf! yüzme havu· 
zunda Avrupalı mütehassısın ne· 
zareti altında talimlere başlıyacak 
müstait gençlerin pek yakın bir 
islikbalde güzel dereceler elde 
edeceği kuvvetle meınuldür. 

Yeni antrenör dün Büyük de
rede yüzücülere ilk dersi vermiş 
bazı talimler yaptırmıştır. 

Yüzme Btrlnclllklerl 

İstanbul, 16 (A. A.) - lstan
bul Denizcilik Heyetinden: 

Mıntal<a yüzme birincilikleri 
cuma günü Biiyükdere yilzme 
havuzunda yapılacaktır. 

Seçmeler saat 11 dedir. Seç
melerde hazır Lulunmıyan atlet
ler sona ayrılmak · hakkını kay
bederler. 

Müsabakalara saat 13 te baş
lanacaktır. 25-8-932 Cuma günU 
icra edilecek olan Türkiye yUzme 
birinciliklerinde İstanbul mıntaka
ımı mıntaka yüzme birincilikleri
ni kazanmış olan atletler temsil 
edecektir. 

Balkan Tenisçileri 
Şehrimize davet edilen Bal

kan tenisçilerinden gelecekleri 
gi\n hakkında son mektup bek· 
lenmektedir. 

Rapid Almanyaya Gidiyor 
Avusturyalıların Rapid takımı 

liç maç yapmak üzere yakında 
Hamburga hareket edeceklerdir. 

Büyük Bir Zaferle Kapandı ç~!::~~!t?ı~inde Türkiy• 

başpehlivanı Kara Aliye meydan 

okuyan Yunan serbest güreşçiı. 
ile Kara Alinin lstanbulda çar· 

pışmasını tertip etmek istiyen 
heyet faaliyete başlamıştır. 

Kara Aliye meydan okuyan 
Yunanlı, pehlivanımızla hem ala• 

turka, hem alafransıa güreşmeyi 
kabul etmiştir. 

Kara Ali Y unanlınm teklifini 
kabul ettiğini bildirdiği için Yu-

nan pehlivanına ıon mektup 
yazılmıştır. Tarafımızdan yapılan 

bu teklifte, Yunanlı ile Kara 
Alinin iki kere kar91la9ması şart 
koşulmuştur. 

Ollmplyat lntlbalarmdan: Ortada 100 metre dUnya fam piyonu Yolan ilk güreş yağh ve tamamile 
alaturka kaideler ile yapılacak, Yüz binlerce ıeyirciıi, milyon

lara baliğ olan hasılatı ile olim-

piyat tarihinin en şerefli sahife· 
lerine geçen Los Angelos stad-

yo"munun kapıları 1932 müsaba· 
kalarının üstüne kapandı. 

Amerikalılar bu olimpiyatla 
sporun manaaını ve azametini bü

tün dünyaya anlatmış oldular. 
on beş gün içinde olimpiyat 

ıtadyomuna 75,000 kişi toplıyan 

umumi buhrana rağmen 

2,()()(lı()()() milyon dolar ha· 
sılat temin eden Amerikalılar, 

ıpor rekorlarında olduğu gibi, 

olimpiyat organizasyonunda da 

dünya rekorunu tesis ettiler. 

Los Ancelostaki intizam ve 

haşmeti görenler, bundan sonra· 

ki Olimpiyatlarda hiçbir milletin 

1932 Olimpiyadından daha iyi 

bir müsabaka tertibine muvaffak 

olamıyacağını iddia etmekte· 
dirler. 

Filhakika orada herşey fev

kalade hasıas bir koronometre 

gibi işlemiştir. 

Stadyomun içinde intizamı 

temin için istihdam edilen 700 

memura hiç ihtiyaç kalmadan 

yüz binlerce halk rahat rahat 

yerlerini bulmuş ve rahat rahat 

stada girip çıkmıştır. 

Los Ancelosun ilk açıldığı 

Ollmplyat stadmı arı yan zıı rlf 
bir seyirci 

gün gelen seyircilerin adedi 

110,000 kişi olduğuna nazaran, 

sızıltıya meydan vermeden o 

seyirci mahşerini bir buçuk sa· 

atte stadycma doldurup boşalt

mak pek kolay değildir. 

işte bu fevkalade muvaffakı

yeti Amerikalılar göstermeğe mu

vaffak oldular. Organizasyon ta· 

rafından bukadar mükemmel gi

den Amerika Olimpiyadının mü

sabaka tar; frnrı da fevkalade 

parlak ol.nuştur. 

Şimdiye kadar hiçbir olim

piyatta görülmiyen dereceler 

elde edilmiştir. Rekorlar adeta 

yağmur gibi düşınüşti\r. 

Bugüne kadar yapılan müsa· 

bakaların umumi tasnifine nazran 

Amerikalılar rakiplerinin en iyisi 

olan İtalyanlardan tam 538 pu· 

van farkla birinciligi temin et· 

mişlerdir. 

Birinci gelen Amerikanın 795 

puvanına mukabil ikinci gelen 

ltalyanlar ancak 257 puvao a)a· 
bilmişlerdir. Bugüne kadar yapı· 
lan olimpiyatlarda görülmemit 
hadiselerden biri de budur. 

tin arasında bu kadar puvan far· 

kının bulunmuı da Amerikalı· 

ların fevkaladeliklerini gösteren 

en canlı misallerden biridir. Bu 

münasebetle Amerikan şampi-

yonlarını spor namına tebrik et

mek sporcuların en başlı vazi

felerindendir. 

Umumi puvan farkı haricinde 

her millet tarafından kazanılan 

müsabaka adedi itibarile de Ame

rikalıların rakiplerine nazaran 

faikiyetleri büyüktür. 

Nitekim; l IO müsabaka kazanan 

Amerikahların yanında ikinciliği 

alan İtalyanlar 42 ve üçüncülUğU 
alan Almanlar da yalnız 41 mü· 

sabaka kazandılar. 

Amerikan atletlerinin fevkali 

deliklerini gören Avrupalılar olirn· 

piyat şampiyonları için Avrupa· 

da büyük bir seyahat hazırla

mışlardır. Bu suretle yakında 

Amerika şampiyonlarınm Avrupa 

stadlarında alkışlanmast kabil 

olacaktır. 

Viyanada Hazırlık 

Mevsim bidayetinde fngiltere 

milli futbol takımı ile karşılaşa· 

cak Avusturya futbolcuları bu· 

günden idmanlara başlamışlardır. 

ikinci güreş te Amerikan serbest 
güreşi nizamnamesi mucibince 
olacaktır. 

Bu suretle her iki tarafın ih
tisası dahilinde kuvvetlerinin mu· 
kayesesi kabil olacaktır. 

Yunanlı güretçi hakkında 
edindiğimiz malumata nazaran 

bu pehlivan kuvvetU bir genç
tir. iki senedir çok muntazam 

çalıştığı serbest güreş şubesinde 
bUtnn rakiplerine faik olduğunu 

ispat etmiştir. 

Kara Ali ile böyle bir peh
li~anın alaturka nizamda güreıi 
pehlivanımızın galebesile bitebi
lir. Fakat serbest güreşte Kara 

Aliden daha genç ve daha 
tecrübeli olan Yunanlının tehli-

keli bir rakip olduğu muhak
kaktır. Eğer serbest güreşto 

Kara Ali ilk dakikalarda hasmi

ni kuvveti sayesinde bastırmıya 

muvaffak olamazsa gllreşin son• 
larma doğru epey müşkülat çe• 
kecektir. 

Çünkü serbest gUreşin bilhas
sa son dakikalarında nefes ve 

idman kabiliyeti farkı mühimdir. 

Maamafih Yunanlıdan geleceği 
gün hakkında cevap geldiği tak· 
dirde baş pehlivanımızın çok dik· 
katli hazırlanması için bir iki 
hafta idman etmesine vakit 
bırakılacaktır. 
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Ollmplyatta Japon yUzUcU kızları 1 Birinci ile ikinci ıelen mille- Ollmplyatla Amerikan yUzUcU kızları 
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• "Son Posta,, Holivutta huauai muhabiri 

bıılıınan yeginıt Türk ruetcaidir. Ho

li•ut muhabirimiz. her hafta bize mektu? 

·· d · v• •ı"ncma ilemio1a içyüıün ~ ron erır SiNEMA 
"Son Prs a,, l.af•ada iki defa • rı .. ma 

ıayfaaı yapar. Bu eayfalarda dünyanın 

en yeni ainenıa haberleri, artistlerh 

hayala ve sinema alemindeki un'at 
anlatır. 

Fena Haber 
l\1eşhur Yıldızlardan Birço
ğu Tekaüde Sevkedilecek 

- --
Sinema dünyasından son ge

len haberler çok heyecanlı şayi· 
aları ihtiva etmektedir. Kısmen 
hakikate yakın olan bu yeni hah~r
lete jnanmak lazım gelirse önl' ... :;~
deki sinema mevsimi başladığı 

zaman birçok yıldızlar tekaUde 
sevkectilecektir. Esasen bunlardan 
mühim bir kısmının muk. .le 
müddetleri hitam bulmuştur. 

I laklarında tekaütlük kararı 
verilip henüz mulcavelename1

A .:_ 

nin müddeti bitmiyen yıldı. · ' 
da kumpırnya' ardan bir miktar 
tazminat almak suretile tekaüt 
edileceklerdir. nu münasebetle 
meşhur yıldızlardan bir çoğunun 
ismi zikredilmektedir. 

Mesela Katerin • "-avfort, Nor
ma Ş~rer, Fredri.{ Marf, Billi 
Dov, Nils Aster gibi meşhur yıl
dızların tekaUde sevkedilecekleri 
ileri sürülüyor. Fakat bu husus
lftki haberler henüz tam manasi
le. teyit edilmediği için kat'ı 
isimleri daha belli değildir. Bu 
arada eski yıldızlardan bazılarının 
tekrar stüdyo hayatına atılacak
ları da söylenmektedir. 

Yıldızlar Arasında 

Yavrusunun Cici Annesi 

cereyanlarından bahaedilir. 

Yeni Şayialar 
Yıldızlar Aleyhinde Bir 
Sürü Yalan Uyduruyorlar 

Şu Holivut hakikaten dediko
du kumkumasıdır. Aşk ve sevda 
dedikoduları orada günün bitip 
tükenmiyen mevzularındandır. 
Anlaşılan bu şayialar artık ba· 
yatladı. Çünkü Holivut sakinleri 
şimdi yeni bir dedikodu mevzuu 
daha bulmuşlardır. Bu sefer 
meşhur yıldızların servetlerine 
ıtöz diken bazı huysuzlar, onların 
paraları hakkında ortaya bir yı• 
ğın şayialar atmışlardır. 

Bu şayialara göre Klira Boy 
bugün beş parasız bir yıldızdır. 
Evvelce kazandığı paraları hep 
yiyip bitirmiş, yüz binlerce dolAr 
borca girmitlir. Nanıi Karol bi
riktirdij'i paraların bir kısmile 
Nevyorkta btiyUk bir apartıman 
satın almıştır. 

Birkaç glin sonra Kaliforniya 
plajlarında meşhur ve gilzel yıl
dızlar arasında muhtelif deniz 
mUsabakaları yap;Jacaktır. 

Bu müsabakalar çok cazip 
olduğu ıçm dilnyanın birçok 
yerlerinden müsabakaları seyret
mek üzere binlerce kişi Kalifor-

Marlen Ditrihte evlAt muhabbeti her ıeyden ziyadedir. Zavallı yıldız geçenlerde Amerika hay
dutlarından "ya para verirsin. Yahut çocuiunu kaçırırız,, tarzında bir tehdit mektubu aldığı ıaman gün
lerce hasta yattı. GUzel yıldız şimdi 11Sarışın VenUs,, filminin son kısımlarını tamamlamakla meşguldür. 
Buradaki resim onun yeni filminden bir sahnedir. Marlen bu ıon fiJminde hafif meşrep kadın, casus, 
sahtekAr gibi muhtelif tipleri yatatmaktadır. 

Margarit Çurcilin muhtelif ban
kalarda tamam üç buçuk milyon 
dolArı vardır. Hele Klodet Kol
beri hiç sormayınız. Bu güzel 
kız da faizle para vererek tefeci
lik yapmaktadır. Fakat bUtün bu 
ıayialar maharetle uydurulmuş 
dedikodulardan ibarettir. Maksat 
güzel ve meşhur yıldızları göz
den düşürmektir. Hiçbirinin asla 
yoktur. Filhakika buglln Holivutta 
kimin kaç parası olduğunu kat'ı 
olarak kimse bilmiyor. 

* Mütekait yıldızlar arasında 
bulunan Con Cilbert yeni ; bir 
filim çevirecek ve bu filim ihti
mal ki Cilbertin en son eseri 
olacaktır. Con Cilbert bu filimde 
Jan Harlov ile birlikte oynaya
caktır. 

niyaya akın etmektedir. Anita 
Paj'ın bu sene büyük muvaffa
kıyetler kazanacağı tahmin edil
mektedir. 

* Dua-Ias F airbankım bun
dan on bir sene evvel seaaiz 
olarak çevirdiği meıhur " Üç 
ıilihşorlar ,, filmi sesliye tahvil 
edilmektedir. 

Duglisın Oğlu 

DuglAs Fer banksın oğlu küçük Duglb ıimdi güzel Ye sevgili 
),arısı Joan Kravfort ile birlikte Avrupada sakin, rahat ve eğlen• 
celi bir tatil hayatı yaşıyor. Küçük Duglis her gittiği Avrupa 
telırinde halkın heyecanlı tezahliratile karşılanmaktadır. Bu müna
.ıcbctle ı;İıe küçük Duglasıu Ru.s zabiti kıyafetinde bir resmini 
takdim ediyoruz. 

Haftanın 
Stüdyo 
Haberleri 

Berlinde Almanca olarak çev
rilmekte olan 4' İsimsiz Adam ,, 
ismindeki filim hakkında şimdi
den büyük ümitler beslenmekte
dir. Bu filmin büyük bir muvaf
fakıyet kazanacağı şüphesiz ad
dediliyor. 

Con Cilbert 
Holivutta İkinci Defa 

Olarak Evlendi 
Nevyork ( Hususi ) - Maruf 

sinema aktörü Con Cilbert bir 
aenedenberi nişanlı bulunduğu 
yine sinema aktrislerinden Vir
jinya Brus ile evlenmiştir. 

Con Cilbert daha evvel İna 
Kler ile evlenmiş, sonra ayrıl
mıştı. Yeni evliler, elyevm birkaç 
filim çevirdikleri için bal ayına 
çıkamamışlardır. 

)f Muvak~aten. (F ayden?a•.t ı~ 
yatağı) ismı verılen yenı fılmı 
başhça Gra,•ey, Jan Sayrcl, Fla· 
man ve Brassör çevireceklerdir. 
Bu filmin Fransızca adaptesi 
(Bernar Zimmer) o tevdi edile-
cektir. 

lf- Pomrner şirketinin (cevap 
verme!) ismi altında hazırladığı 
filmin ikinci kısmı Şarl Buvayye 
ile Müra ve Şmit tarafından oy
nanacaktır. * Klod Heyman geçen haf
tadanberi Pommer Şirketine geç· 
miştir. * Piycr Brassör bu ay için· 
de Ufa Şirketi tarafından an
gaje edilmiıtir. Mukavelesi bir 
ıeneliktir. Bu müddet .zar
fında üç veya dört filim çevi· 
recektir. 

* Fransız artistlerinden meş
hur Şarl Buvayye Berline gitmiş
tir. Orada Jan Müra ile birlikte 

bir filim çevirecektir. 
---

Annabellinın Üç Haft~sı 

• 

Yeni yetişen yıldızlardan Annabella bir hamlede birkaç filim 
.;evirdi ve şiiphesiz ki hayli yorgun dü~ tü. Giizelli!; ve şirinlik ~eni: 
ten iki mühim s rrı bir arach birleştireil bu dııber yıldız şımdı 
Fransan n Brotanya fvilayet 11dcki s .ıyf iyesinde tatil devresini 
geçirmektedir. Annabella burada iiç hdta kal.ıc:ık, sonra tekrar 
&tüdyoya dönecekti.-. Bu güzel kızan tatil iÜnlerinc ait ff' ~ ·ıini 
dercediyoruL 



• 

( SON POTA) kaclınları ve g"'"'r kızları ıSON POSTA) da Hanımteyze bütün 

yerçlerln 11alp ve :o~I< işluindc en • ımim1 dert 
or1:-ğıdır. Allenl1e, <!o~tlarınıza söyl iycmediğirıiz 

:•şk dutlcrinhi Ha nımtcyzeye y;ııınır. Hanım

lcy1e ya her günkü s\ilunda veya hususi mek-
1upla c:cvap verir. Hanımteyzcnin fikirler!, birçok 
gençleri büyük rr ii,k(illcrdcn kurtarıyor. 

K AD 1 N 
aJlkadar eden ntcnulara her .şeyden fa-ela 
ehemmiyet •crıwcktedlr. 

.Şlmde11 sonra hııflıttla bir defa Kndın ny
lamız olacak \IC bu sayfada ~unlar bulunacaktır 

Güzellik muelelerl, son modalar, , ocuğu· 

Dertlerinizi Hanımfeqzege Yazınız 

Her 
Çocuk Annesi 

Neler Bi mefid?r ? 
Çocuk Niçin Sinirli Üü·i 
Ve Sinirli Çocuğa Ne 

Yapmak Doğrudur? 
"Çccuğum olur oln1az şeyden 

sinirlenir. Nereye gitse hırçınlaşır 
ve ka\•ga eder. 
"Çocuğum zayıftır da, beslemek 

için elimden geleni yapıyorum. 

Fakat hiçbir n~tice elde edemi
yorum. Ben ısrar ettikçe o kızı
yor ve yiyecekse bile yememiye 
çalışıyor. ,. 

Bu annenin mektubu, bana 
çocuklarını :ıorla beslemiye çalı
şan anneleri hatırlattı. ÇünkU 
sinirli, hırçın çocuklar, anneleri

nin bu fazla ilinalarından daha 
ziyade asabileşir. Bu çocuklar 
ekseriyetle zekidirler. Fakat üzer· 

lerine çok düşüldiiğü için ye
mezler, zayıflarlar. Zayıfladıkça 
hırçın ve asabi olurlar. 

Bu çocukların ekseriya hara
retleri yüksek olur. Bazan har
sakları veya mideleri bozulur. 

Fazla asabiyetten renkleri sara
rır. Ekseri zamanlarını hastalıkla 
geçirirler. 

Böyle bir çocuğunuz varsa ilk 
yapacağınız şey bir doktora 
müracaat etmektir. Ekseriya 
bu l<abil çocuklara verile-
<:ck şey sodadır. Çiinkü bu ço

cuklar fazla hamızdan mustarip
tirler. Karbonat hamızı durdurur. 

Bu kabil çocuklarda itina 
edilecek şey, çocuğun münkabız 
olma:;ına meydan vermemektir. 
Bunun için de çocuğun munta
zam uyku uyuması, dinlenmesi 
lazımdır. Heyecanlı oyunlar, çok 
eğlenceler ve heyecan verici 
ıeyler çocuğu yorar. 

Çocuğun yemeklerinde yağlı 
gıdalardan içtinap etmelidir. Çi
kolata yedirmemelidir. Limonata 
ve portakal şurubu çok iyidir'.. 
Tatlı bol yemelidir. Et verile
ccgi zaman az ve yağsız veril
melidir. Sebze, beyin, salata, 
bilha~sa ıspanak ve havuç çokça 
yedirmelidir. Yaş meyvayı hiç 
esirgememelidir. 

g 
Glizellik müsabakaları mlina· 

sebetile bir Avrupa gazetesi, 

güzellik telakkisi hakkında şu 
mütaleaları yazmaktadır: 

11 Bugün güzellik hakkındaki 
zevklerimiz ne babalarımızınkine 

benzer, ne de büynk babalarımı

zınkine... Bugün büyllk bir kuı 

yerine ufak bir kanarya, balina 

balığı yerine ufak bir sardalya 
hoşa gidiyor. 

"Mahaaza aramızda ağır ııklctte 
kadınları sevenler da vardır. Er

keklerin tercihan sarışın kadınları 

sevip sevmedikleri henüz kat'iyet 

kespetmiş değildir. Muhakkak 

olan bir şey varsa, o da, tercihan 

4S.60 kilo arasındaki kadınların 

ve fakat bunların ince zarif ve 

uzun boylu olanlarının intihap 

edildiğidir. 

Spora olan itiyadımız, bizi 

tabii bir şekle malik alestikl, 

zarif ve fakat çevik, aynı :za
manda terütaze ve bütün vücu

dünün aksamı muvazeneli olma• 
yan bir kadınla evlenmek imkA-

nını yavaş yavaş bizden selbet
miştir. 

İşte bu hAdise bizim sahal 
nüfuzumuzu tahdit etmektedir. 

diğer cihetten kısa boylu 

ve zayıf vUcutlü kızlarada da 

izdivaç talii gUnden güne azal

maktadır. Acaba sinema tesi

rinden midir, nedir? BugünkU 

kadın her iklimde yekdiğerinin 

aynıdır. iyi ve güzel ol~rak 
yalnız bir tip mevcuttur. 

O da t 932 ıeneıinin ve belki 

t 933 ıenesinin mi1ntehap güzellik 

tipidir. Veçhin bUtün hatlarından 

başka nazarı dikkate çarpan şey 

kesik bir kaş, tahtadan mamul 
bir gerdanlık gibi bariz bir hu· 

ıusiyeti haiz müzeyyinattır. 

Burada hususiyet kelimesin
den babsedişimizin sebebi bu 

kelimenin ekseriyetle otomobil 

intihabında kullanılması dolayısi

ledir. Biıim mevzuumuzda da 

genit bir şasi mevzubahistir. Al

lah bilir bu moda daha nekadar 

zaman devam edecektir, acaba 

bu g~sterişli ve tam muvazeneli 

enfes modelleri ne vakte kadar 

temaşa edeceğiz. 

Bahsettiğimiz bu modellerin 

bütün eşkalini tarif edersek be-

nuı:un terbiyesi, evlnlılıı ıırüzellifi, ... isleri, 
• 1 işleri ve nire-•.• 

er 
men gözünüzün onune gelir : 

Uzun bacaklar, bilhassa kal
çadan dizlere kadar uzunca ve 
zarif bir baldır; fakat oynak 
yeri oldukça ince. ince bir viicut, 
göğüs yuvarlak ve küçük, adeta, 
ayaklı zarif bir yemiş tabağı gibi. 

Omuzlar biraz düşük, nadiren 
sert, Amerikada bu husus müs
tesnadır. Ametikalı tip üç sert 
zaviyeye maliktir. Bunun biri ce· 
ne, diğeri omu:ı: Uçiinciisü de 
topuktur. 

Bel arkadan bakıldığı zaman 
keza uzunca, kol mütenasip, fa
kat uzun değil. İşte yüksek ve .. 
ince ökçeler üzerine basıp yü· 
rUyen ve etrafına tarifi gayri
kabil edalar savuran bir cismi 
göz önüne getiriniz. 

Şayet bir gün kısa boylu, 
yuvarlak vücutlü sivri burunlu 

kadınlar modası tekrar avdet 
edecek olursa acaba bugünkii 

tip hakkında herkes ne düşüne

cek? Bize kalırsa buglinkü tipi 

bize bıraksınlar, biz onlara ilele

bet sadık kalırız. 

Kadın hiçbir vakit bu kadar 

zarif, bu kadar şık, bu kadar 
asil ve bu kadar saf olarak 
tezahür edemem it lir . 

Bu modeller tarihte eski ola
rak Yunanlılar zamanında heykel 

halinde, veya karakalem resim
lerle ifade edilmiştir. 

Şu minimioinin yumşak ve 
fakat seri adımlarla yürüyüşüne 

bakınız. lıte denizin sahilinden 

gidiyor, şimdi dalacak. Bonne· 

sinden dışarı fırlayan ı;açları etra· 

fa bir yaz rüzgArı gibi saçılmıJ : 
Bu genç kadın havada uçmuş, 
dağlara brmanmııtır. VOcudü 

tezyinatsız uzun bacaklarile tam 
bir tenasllp, tam bir letafet teş
kil etmektedir. Hiçbir yapma

cığa ihtiyacı yoktur. Y almz bir 
inci gerdanlık takıp başını kal
dırması kafidir. 

Sarışın Kızlar 
Esmerlerden 

Daha afalı ırlar 
HayattaNam YapmışBüti: n 
Kadınlar Sarışıodır, Esm~r 
Bir Müstesna Kadın Y oktnr 

Etrafınıza bakarsanız görür
sünüz ki, sarış nlar daima esmer· 
lere nisbetle daha kafalı, daha 
zekidirler. 

Sarışınların kanları daha ya· 
vaş hareket eder. Onun ıçın 

dahn sakin, daha durgun, ve 
daha hassas olurlar. 

Esmerler ise çabuk alevle
nir, çabuk kızarlar. Onun için 
esmerler sathi görürler. Sebat 
ve devam nedir bilmezler, sabırlı 
olamazlar . 

Sarışınlar daha yavaştırlar. 
Fakat devamlıdırlar ve mutlaka 
muvaffak olurlar. Esmerler, nev· 
hevestirler, çabuk bıkar, çabuk 
usanırlar. 

Esmerler hiçbir zaman sarışın
lar kadar muvaffak olamamışlardır 
Ayni meslekte çalışan sarışın
larla esmerleri mukayese ediniz, 
sarışınların daima daha çok mu
vaffak olduklarını göreceksiniz. 

Bugün sinema yıldızlarinın ço• 
ğu sarışındır. Greta Garbo, Mar .. 
len Ditrih, Anita Paj, Janet Mak
donalt ve saire ... 

Esmerler daha heyecanlı olur
lar. Fakat sarışınlar kadar kafalı 
olmazlar. Sarışın, kuvvetini daima 
depo halinde muhafaza eder ve 
lüzum gördükçe kullanır. 

Sarışınlar daha sevimli olur· 
lar. Daha çok sevilirler. Es· 
merlerin aşkı ihtiraslı olur. Fakat 
sarışın kadar sevimli olamazlar. 

Esmer daha güzel olabilir, 
fakat kafaca sarışın mutlaka ona 
faik olur. 

Bugün tayyarecilikte, sporda, 
edebiyatta, musikide muvaffaki
yet gösteren kadınların çoğu 

sarışındır. 
Onun içindir ki, kadınlar :saç

larını sarıya veya albn rengine 
boyarlar. Fak at hiçbir zaman 
sarışınlar saçlarını siyaha l>oya
mazlar. Esmer olabilirsiniz, fakat, 
hem sarışın, hem >:eki olamaz ını:r.:. 

-----
YEMEKLER 

Süt 
Kayganası 

Yeni Ev Eşyası Nümuneleri Kariler imin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Bir okka süt, 4 çorba kaşığı 
un, 8 yumurta, şeker. 

Evveli siltn şekerle kaynat
malı. Şekerin miktarı kararla 
tayin edilir. Yalnız un ve yu
murta da kanıacağı ıçın biraz 
tatlıca olması icap eder. 

Dört kaşık un ayrıca bir ta
bakta az bir miktar sütle ezilir. 
Un kaşıklarının fazla doldurul
rn nıası icap eder. Badehu süte 
knrışt · rılır. Hafif ateşte karıştı
rı larak koyu bir mahallebl gibi 
p:şirilir. Yere indirdikten sonra 
Lir müddet soğumak üzere terke
dilir. Muhallebi soğuduktan sonra 
yumurtalar çalkanarak içine ilave 
edilir. Yumurtalar mahallcbinin 
içinde iyice halleclildil<ten sonra 
tepsi yağlanır. Bu mahlut üzerin~ 
dökülüp fırına salınır. 

• 

) 

Dahili dekorlar, tuhaf, yünlU 
\·e fantastik olmaktan çıkarak 

sadeliğe doğru gidiyor. Sağ ve 

solda gördüğünüz iki resim, bize 
pencere iizerlerile, perdelerin 

nasıl tanzim edilmekte oldu
ğu hakkında bir fikir vere
bilir. Kapının veya pencerenin 

üst kısmına damaskodan pli ya

pılmış, perdeler sadece sarkıtı!- ' 
mışbr. 

Pencerelerin camları da hafifçe 

boyalıdır. Bu pencereden odanın 

içine giren ışık, tatlı bir limon 

rengindedir. Bu suretle elde edi
len netice hakikaten efsanevidir. 

Şimdi herkes yeni ev, 

yeni apartman yaptırıyor. Evin 
dahili güzelliğini, eşyanın tan
zim tarzı gösterir. Evinizin 
inşasına olduğu kadar mobilyası• 
na da itina göstermek lizımdır. 

11 8eş ıenelik evliyim. Kocanı 
vefat etti. 4 yaşında bir yavrumla 
bikes kaldım. Birkaç talibirr 
var. Fakat kocamın aşkın 
mezarıma kadar götürmek 
iıtediğim ıçm bu tal epleri 
reddediyorum. Hayatımı kendi 
kazancımla temin etmek isti
yorum. Ne dersiniz? ,. 

N. R. 
Kızım, 

Her feliket unutulur, hiçbir 
aık mezara kadar götürülmez. 
İnsan bütün hayatını zehirleme
ye mezun değildir. Ölmüş bir 
koca için ilelebet matem tutul
maz, gençsiniz. Hayatınızı ölüme 
mahkum etmeyiniz. Kazanarak 
yaşamak iyi fikir. Fakat bugiin 
tatbiki mümkün değil. Onuo 
için evlenirsen iyi olur. 
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Midjlli Beygiri 
Sirk ecide oto· 

Kurnazhk ı .... ~ ......................................... .=. .. ı_ 
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; - . --
-Hanınıe/eiidl kocanızın hayat 

mobiller biri biri 
nrka:)t na sırnl :tn· 

m19lar, şoförler bir 
a raya topl:ınrııı ı-

Maslak yolu nda 

bir ağaç al tına 

oturmuıttım .. Luks 

bir otomobil ôıı([m-

~ Vazgeçmek ~ . . 
····:····················································=···· . . . : 

Genç kız niıanlısına sokuldu: 
- Evlendiğimiz zaman içki-ıigortası mukavlesini feshe kalk· 

manız doğru bir hareket değil, 
on senedir verdiğiniz paraya 
günah! 

Hanımefendi içini çekti. 

- On sene para verdim, hiç
bir istifade etmedim; daha kim 
bilir nekadar vereceğim? iste
mem feshedilsin. 

Konserde 
-Karınızla nasıl tanışmışunız? 

Bir konserde!. 

Demek ikiniz de musikiye 
meraklısı ııız .• 

- Hayır canım, konserde 
tesadüfen yanyana oturmuştuk .. 
İkimizde can sıkıntısından sağa 
aola bakarken gözgöze gelip 
anlaşıverdik . 

Kılıbık 

Karırnı azarladım, diyor
sun, fakat sen kılıbık adamsın; 
nasıl korkmadın!. 

- Korkmama sebep yok, 
ben istediğim zaman karıma bağı
nr çağrır, ağzıma geleni söyle
rim; o sesini bile çıkarmaz .. 

- Nasıl olur canım 1 
- Niye olmasın 

fransızca söylerim, 
fransızca bilmez. 

csnım, ben 
karım da 

Bulunan Lira 
Küçük Necmi sokakta hün

(lir hüngUr ağlıyordu. Bir hanım 
enu bu halde görünce merak etti: 

-Niçin ağlıyorsun çocuğum? .• 
- Yerde bir lira buldum. 
- insan yerde para bulursa 

biç ağlar mı?. 
- Ne yaypayım efendim, şim

di eve gidince lirayı babama 
versem, annemden dayak yiye
ceğim. Anneme versem, babam-

dan .. 
Mahkemede 

Hikim maznuna dönerek: 
- Adamcağızın cüzdanında

ki bir tek liraya t enezzül edip 
aldın ha!.. 

- Ne yapayım hakim efendi, 
ctizdanından fazla para çıkmadı 
ise kabahat benim mi? .. 

Bahçenin İrtifaı 
Dostum 

çağırdı: 

Suphi, beni evine 

- Sana bahçemde bir yemek 
yedireyim de gör, dedi. Ne mü
kemmel bir bahçem var. Bahçe 
dediği evlerin arasına sıkışmış 
küçük bir yerdi .. 

- Azizim, dedim, bu nasıl 
bahçe, ne boyu \•ar, ne de enı .. 

Suphi güldü: 
- irtifaı var, onun da far

kına varmadın mı?. 

Jardı. l\'IOrin den 
biri 111',ıtıyordu: 

.Bcııim ara
bam ) irıni bet 
boJgir kunetindo
dir. Jfo.n i ) okuş 
olu rsa olsun ko· 
l a~ lık"1 çıkar . .• 

l'zuıı boy lu, iri
yarı bir ~ofür iti
raz etti: 

Yirmi beş 

beygir do blr şo) 
mi? .. Benimki tam 
altmış he) gir kuv· 
Htiııcledir. 

Hep lıird~n gül· 
dille r .. 

Altın ı ş be)
gir km ' etinde oto· 
rııohi l ol ur ınu 

imiş ? .. 

lriya r ı ş oför ar
kad:ıvlarına i tih· 
fnfla baktı: 

- ~nırııa d a 
:ı.ıılıı) ıt ız adamlar
tıın ız. Beygir de· 
dikse, Macar kR
daııa ı dcıııeclil~ '.ı, 

altmış )!idilli hey
f!İri kıl\' ctiııdr! .. 

-
--

- Şu giden adamı nasıl buldun? •• 
- Bilmem; biraz aptalca gibi ! .. 
- Yakmda evleneca§lz •• 
- Tahmin etmiştim. Tebrik ederim. 

"~ ~ ~ .v 

de du rclu. •• oför 

~ erinde or t.t ya,h 

iyi giyinmiş lıi ri 

':ı.rdı. lltırhalde 

otoıııohi l iıı ahibi 

olııcaktı.. Biraz ö· 

todo çift suren bir 

kö) lllyo se lendi : 

Hem er i, Bii
y tikdcr o) o noredoıı 
gidili r? .. 

- •• u ağ ta· 

raftaki ) oldaıı gi· 

der in! .. 

Otomobil hare· 

ket etti. Kö) Hı) U 

ça ırıp sordum: 

- Ko tir ırıe yol 

\•arken , ııiyo eıı 

uzagın ı gil t•·rdiu .. 

Köylü yUzıimo 

bakıp gulcllı : 

- Gö tercliğim 

yolda benim tarla

larım var. GeçC'r
ken karga! arı tır

kiitur!('r, fa) d,ıJ:m 

dokunmııo olıır. 

Gelecek hattaki kotra 

den vazgeçersin •• 
Peki 1. 
Kumardan vazgeçersin .. 
Peki f. 
Şimdiye kadar yaptığın 

gibi barlarda gezmekten vazge
çersin .. 

Peki f. 
- Bu kadarı ı· · ye ışır .. 
- Hayır, ben bir şeyden 

daha vazgeçeceğim. 
Neden?. 

- Evlenmekten!.. 

Ogretecek 
Mağazanın sahibi genç muha .. 

sibinc çıkıştı. 
- Ben sana kızıma kur yap

mayı öğretirim. 

Genç muhasip sevindi: 
- iyi edersiniz Beyefendi, 

ben de acemilikten mi ı.edir- iki 
1 

aydır kur yapmak istiyor da bir 
türlü beceremiyordum. 

Para 1 çin 
Moiz, Salamona sordu: 

Salamon, sen karın ço!J 
parası olduğu için mi aldın? .. 

- Hayır, bil•kis benim hiç 
param olmadığı için aldım. 

Ayr1 
- Bu sene yazı nasıl g eçir• 

diniz? .. 

- Gayet iyi. Her senekinden 
daha fazla istifade ettim.. Karım 
Adada, ben Modada ayrı ayrı 
evler tutmuştuk. 

Su 
Bizim ismet Hulusinin adetidir. 
- Su içeceğim!. 
Tabirini kulfanmaz da, 
- Su alacağım! 
Der.. Geçen gün dikkat 

ettim.. Biribiri arkasına dört 
bardak suyu birden içti... Hak 
verdim. Hakikaten su içmiyor, 
su ahyormuş!. 

Ne? - Şu geçen kotrayı gördUn mU ? .. Sahibi çok zengin bir •damdır. 
yar,şma iştirak edecakmı, ... BlrlnclUj elde edeceği muhaKkak gibi 1 •• 

- Aman ben de yarışlara gideyim .. O blr.nclll§I elde etmeden ben onu elde etsem daha Konuştuğunuza dikkat cdi· 

. ..=h.:,:o:=,:ş~b!!l:!.1"...;t,t:!.e:::.!.y....:c::.l::.a::.!:.=8.:.:k.:.: .. .:..· --------::--------------------------....~ yorum. Mütemadiyen Naciye Ha· 
r B E N ı· M G ü z E L N ı· ş A N L 1 M nımın aleyhinde bulunuyorsunuz 

1 

1 ••• Ne derseniz diyin. Naciye Ha .. 
nımın benim hoşuma gitmiyen 

Benim gUzel nlşanhm, Benim bir tek nı,anhm, Benim Ece nlşanhm, bir ciheti var!.. 

1 
d 1 1 nllm Saçı eknlşlp anhm, YUce, yUce nlfanhm, 

Aşka be e " şa ' YUzUne hayran oldum Sensiz geçen gUnlerlm Hepsi birden merakla sordular! 
Bırak dUşsün yüzüne Sanki bebek nlfanhm. Birer geca nlfanhm. Ne ? 
Saçm tel tel n iş~nlım. * * - Karım olmayışı. * Benim kumral nı,anhm, Benim melek nı,anhm, S b 
Benim C}Ci nlşanhm, Dudağı bal nhanhm, Ağzı çilek nlfanUm, • . e ep Varmış 
Pembe ıncl nlşanhm, Niçin öyle kızarmıf Yakmda kavu,tursun 1 d f 

u · YUzUn al, al nlşanhm. Bizi felek nlşanhm... çer e gramo on çalınıyor, 
Yaşla doldu göz· mun * komşunun çocuğu gelir. 
Sensiz içi nlşanhm... SARIKUŞ B b b 

l Benim camm nlfanhm, r ey amca, a anı selam 
Anlamış Heyecanım nifanhm, Daha Fena söyledi. Gramofonunuzu bu ak-

d d ? inan •ensiz tutuyor - Muktesit bir adamın karısı şamlık bize verir misiniz ? 
-Anne, babam seni nere elanı ı. Helecamm nlfanlım !.. 1 k b b - Ne yapacaksınız, saat on b o ma er alde iyi bir şey olmıyacak! 

- Ben denize girmiş~im, :- * - Ondan daha fenası var. iki oldu; bu zamandan sonra 
ğuluyordum; b~ban urtar ı. Be

1
nblm

1 
gU.ne, 

1
" 1••

1
nhm, - Nedir?.. dans mı edeceksiniz .. 

Bö·yJeJı.kle tt1m'"l1t,.. I<• me ' n ,an ım, H . b' d 
:ır b ı dl ıı - asıs ır a anıın nı·şaıılısı Hayır bey amca u • a _ Tevekkeli değil, ba am Sen ••v m seve , ) uy -

bana yüzmek öğretmeyi istemiyor. içim atef nı,anhm. olmak. cağız. ıfsı 

* Senim e•nh nlfanhm, 
ÖnlU anll nl•anbm, 
Sana kurban olsun, bu 
Dellkanlı nlfanlam. 

* Benim nurum nı,anhm, 
Hem sUrurum nı,anhm, 
Seninle yükseliyor 
Bak gururum nlşanhm 

* Benim kızım nişanlım 
Tek yıldızım ntşanhm, 
Senden başka herkeea 
Vefasızım nişan! ım ! .. 

* Benim berrak nlsanlım 

- Rahmetli annene neka:tar ban2emişsin ; ar"an1zda Y lmz 
küçük bir ayrıhk var. o, 'neğin sUtUnU sağmaktan hoslamrdı, 
zen de insanın parasmı saımaktan zevk alıyorsun ! •. 

Hem yUzU ak ntşanhm,' 
Sev ceğlm, saçların 
Olsa da ak nlşanhm ı 1 

------------------J 
Ressam - Resminizi yap abJ!lrlm, fakat yUzUnUzde b :r dz 

güçlük çekeceğim. Sizin kullandıö.rnız kadar fazla boya kul
lanmak fidetJm değlldfr de ı .. 



Abdülhamit Tahir Paşa Hakkındaki 
Jurnala inanmadı Ve iade Etti 
Kilerci Ve 

Muharriri ._ 

Her Hakkı Mahfu~dur 
-100-

Şapkalı, her taraflan bir alet 
çemberi içine alındı. Bir
kaç saniye zarfında kurtunlar 
ve kamalarla parçalandı. Bu 
adam bir İtalyan anarşisti idi. 
Yaptığı iş ise tabii mecnunane 
bir hareketti. 

Tahir Paşa, namlusunun ucu~ 
dan duman tüten büyük Karadağ 
tabancasını sallıya sallıya bu 
adamın parçalanmış cesedinin 
yanına geldi. Dudaklarında mem
nun bir tebessümle mırıldanarak: 

- Mori.. işte bugiln yediği-
miz ekmeği hakkettik. 

Dedi. 
Tahir Paşanın muavini, (Kll-

çük Tahir Paşa) denilen yine 
bir Arnavutlu. Genç, güzel, ya
kışıklı bir adam olan Küçük Ta· 
hir Paşa, çok cesurdu. Bu da 
Abdülhamidin pek büyük emni· 
yet ve teveccühünü kazanmıştı. 

Buna binaen Abdülhamit (Çeş· 
mi dilber) ismindeki kıymetli 
bir kalfasını Tahir Paşaya nikah· 
la vermişti. Hünkarın bu kadar 
muhabbetine nail olmakla bera· 
ber Tahir paşa kat'iyen şımar 
mamışb. H~rkese karşı bOyük bir 
nezaket ve hürmetle muamele 
eder, birçoklarınm zorla sevgisini 
celbeylerdi. Bu da, bllyllk Tabir 
Paşa gibi mütevazı ve göze bat· 
mıvan bir hayat yatar, jurnalcı· 
la;dan daima uzaklara kaçardı. 

Abdülhamit cuma gllnleri 
( Hamidiye ) camisinde namaz 
kılarken, Tahir Paşa, aşağı kata 
inilecek merdivenin listkattaki 
basamaklarında oturur; namaz 
bitinciye kadar hem sigara içer, 
hem de efendisini beklerdi ... 

1313 senesi ( Muharrem ) 
ayınm on ikinci günU Abdülha· 
mide bir jurnal vermişler, (Mer
divenköyün) deki bektaşi derga. 
hında (ayinicem) vesilesile mühim 
bir içtima aktolunduğunu ve bu 
içtimada ( küçük Tahir paşa ) 
nuı da bulunduğunu ihbar etmiş
lerdi. Abdülhamit bu jurnalı oku
duktan sonra, takdime ta~asıut 
eden Hacı Mahmut Efendiye 
dönmüş: 

- Al Hacı.. Bu jurnalın aslı 
yolçıJr .. Evvela, Tabirden böyle 
bir şey beklemem. Sonra da bek
taşiler bir araya toplandıkları 

zaman bol bol rakı içerler. Kim
senin etlisine, sütlüsüne karıı
mazlar. Tahkik etmeye bile de
ğeri olmayan bu jurnalı, ver de 
hıf zetsinler •.• 

Demişti. 
Diğer bazı tüfekçilerin yap-

tıkları şımarıklığın mes'uliyeti 
bunların amirleri olan bu iki 
şahsiyete yükletilmezse, Ab-
dülhamit saraymın bu iki 
rüknü de, o mülevves girdaptan 
yakalarını temiz olarak kurtarmış 
addolunabilir. 

Diler Bendegan 
İdare itlerine tUİl'leri olma-

Esvapçı başılar 
makla beraber bazı idare me· 
murlarma ( Velinimet ) Jik etmiş 
olan bazı simalar daha vardı. 
Bunlardan ( Kilercibaıı. Osman 

Bey ) in odası sarayın oldukça 
iılek bir makamı idi. Osman 
Bey, pek okadar okuyup yaz· 

ması olmıyanl bir adam ol
makla beraber, kendini göster
meyi bilirdi. Sofrasmda daima 

mütenevvi ve leziz yemekler bu· 
lunduğu ıçın oldukça mühim 
zevattan mürekkep olan mı· 

safirleri hiç eksik değil

di. Bayram ve kandil günleri 

behemehal Osman Bey ziyaret 
edilir; bu vesile ile de Abdülha
mide bazı ( istirhamname ) ler 
takdim edilirdi. 

Abdülhamit sarayının en na· 
zik simalarından biri de ( ikinci 
esvapçı llyas Bey)di. Bu zat, asli 

vazifesinden başka hiçbir şeye 
karışmaz ve bilhassa jurnalcıla

rm yanına kat'iyyen yanaşmazdı. 

Başlıca vazifesi Hünklirın el· 
bise ve çamaşırlarına tedarik et
mek ve bir de (Yıldız tiyatrosu) 

nu idar~ eylemekti. 

Sarayın mülevves cereyanla
rından uzak yaşıyan ve kendisini 
tanıyanlar arasında pek temiz 
bir hatıra bırakanlardan biri de 
eski ( Kabvecibaıı, Halil Bey ) 
di. ( Boyabat ) ın aaf Türk· 

Kimlerdi? 
!erinden olan bu zat ta Ab
dülhamidin şehzadelik zamanın· 

danberi yanında bulunan hususi 
bendegandandı. Ne kimsenin ca
nını yakmış ne de kimseden 

on para rüşvet almıştı. Efendisine 
riyastz bir muhabbet ve merbuti· 
yeti vardı. Son zamanlarında bir 

gün kahve takdim ederken eli 
titremişti. Bunu hisseden Abdül· 
ha midin: 

- Artık ihtlyarladın Halil 
ağa... Emniyet ettiğin birini ye· 
tiıtir de, sen biraz rahat et ... 

Demesi üzerine, pek çok mü· 
teessir olmuş.. Yerine biraderi 
( Ali Bey ) i yetiştirmekle beraber 
yine hayatının son günlerine ka

dar efendisinin hizmetinde bulun· 
muştu. Vefatından sonra yerine 

geçen Ali Bey de ayni mesleği 
takip etmiş.. Efendisine karşı 
müfrit sadakat ve merbutiyet 

hisleri beslemekle beraber riya· 
karlıktan ve jurnalcılara alet ol
maktan fevkaliide içtinap etmiştir. 

Ali Bey gençliğine ve tam 
manasile saf bir köyli\ olmasına 

rağmen iffet ve istikameti saye
sinde Abdülhamidin çok büyük 

emniyet ve itimadım kazanmıştı ... 
Abdülhamidin hususi hayatına 

karışanların içinde Ali B. unu
tulmaz bir simadır. 

( Arkası var ) 

Fransayı Parçalamak is
tiyenler Meydana Çıkh 

Fransanın Brötanya kısman· 
daki muhtariyet hareketlerinden 

evvelki gün bahsetmiştik. Son geleıı 
fransız gazetelerine göre bu ha· 

reketin ön safında bulunanların, 
bilhassa bomba atmak surelile 

Fransa - Brötanya ittihadmı tem· 
sil eden abideyi berhava eden-

lerin hüviyetleri tesbit edil

miştir. Bunların hepsi de henüz 
otuz yaşını doldurmamı~ birtakım 

genç kimselerdir. Reislerinin is
mi Leru'dur. Zabıtanın ifadesine 
göre, bunlar abideyi kendilerinin 
dinamitle yıktıklarını itiraf etmit

lerdir. 

Bu işi yapmak için de ıabab 
erkenden lambalarm söod0ğ6 
alaca karanlıiı beklemiflerdir. 

Yukardaki resimlerden üstteki 
abidenin yıkılmıı ve parçalanmış 

vaziyetini, alttaki de Fransız Baş• 
vekili M. Heryoyu Fransa· Brö

tanya ittihadının 400 OncO yıldö

nümü münasebetile nutuk aöyler· 
kea 16ateriyor. 
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Sanayi Mi, Ziraat Mi? 
il 

Şu Halde, Büyük 
Teşvik Etmek 

(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

tekim Amerika da sanayi 
devrine geçmeden evvel böyle 
yapmıştı. 

~ 

Şu halde bir ziraat memleketi 
için prensip olarak kabul edile
cek şey biiyük ziraat teşkilatını 

teşvik etmektir: 
Bu, köyliinUn zararına değil

dir. O zaman tarlasının bedeli 
köylü ıçın bir sermaye teşkil 

edecektir~ az çok faiz ve temet· 
tU getirecektir, ve büyük 
ziraat teıkilatında ücret olarak 
alacağı para tarlasının bıraktığı 

safi hasılattan fazla olacaktır. 
O zaman köylii daha medeni 
şerait içinde yaşıyacaktır. İstik
balini daha emin görecektir. 
Birçck yerlerde bu büyük ziraat 
şirketler; yerli sermayelerden, 
istihsal kooperatifleri şeklinde de 
vücuda gelebilir. O zaman köylü 
sermayeye dahil, işin esasında 

hissedardır. Bolluk ve ucuzluk 

buhranları bu kooperatiflerin ve 
büyük çiftçiliğin derhal teessüsüne 
en müsait devirlerdir. Ziraat mem· 

leketi olmak istiyen bir memlekette 
köylüye yardım böyle prensip 
dahilinde olmak lazımgelir. Aksi 
hareket sun'idir ve hiçbir netice 
vermez. 

Herhangi bir nevi ziraatin 
müstahsillerini himaye etmek 

ve piyasanın düşkünlüğünden 
kurtarmak ıçın resmen fazla 
fiat koymak semereli bir ted
bir değildir. Çünkü ucuzluk 
ya ihtiyaç olmamaktan, yahut 
istihsalin fazlalığından gelir. Her 
iki halde dahi nekadar yüksek fiat 
konursa konsun, elinde stok malı 
olanlar sermayelerini bir an evvel 
kurtarmak için hususi pazarlık· 
lara girişirler. 

Ekmek fiati tabii haddinden 
fazla olduğu zamanlar narhtan 
eksiğine fiat ilin eden fırıncılar 
daima görülebilir. Böyle olmasa 
bile un fiatile ekmek fiati ara· 
sandaki nispetsizlik birçok yer· 
lerde halkı un ahp kendi ekme
ğini kendi yapmıya sevkeder. 
Bahusus bizim memleketimiz 
gibi hemen her yerinde bu gibi 

Ziraat 
Lazım 

Teşkilatını 
Geliyor 

Bir Fransız 
Gemisi Batlı Mı? 

Moskova, 17 - Cenubi Ame· 
rika postasını yapmakta olan bir 
Fransız Avizosundan cumartesin· 
denberi hiçbir haber alınamamış· 
tır. 300 mil mesafeye kadar ta· 

harriyat yapılmıştır. Avizonun 
şiddetli bir fırtınaya yakalanarak 
mahvolmasından korkulmaktadır. 

20 kadar tahmin edilen zabitan 
ve milrettebatm akıbetleri meç· 
huldür. 

Ümit Keallll 
Paris, 16 - Avizonun ansı· 

zın batmış olması muhakkak gi· 
bidir, çUnkn gemi ile muhabere 
eden sahil telsizi t 5 dakika son• 
ra bütün gayretlerine rağmen 

gemiden bir cevap alamamıştır. 

Bitlis'te 
Yılmaz kitap evi 

ve pazarı 
surat, intizam, ehvenlyet 

• .!. ....................................................... ! .. 
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lstanbiıl - ( 1200 metre ) lS Ora· 
mofon, 19,5 birinci kısım alaturka ı;az 

Cennet ve Seııiye Hanımların iştirakilc, 
~0,5 gramofon, 21 ikinci kısım alaturka 
saz Yildaıı Nİ)a7.t Beyin ve rikriye 
Hanımın i9tirakile, 22 orkestra. 

BOkreı - ( 304 metre ) 20 soııfoni, 
20,·fö tarkı kon eri, 21,15 senfoni. 

B•lirat - ( 429 metre) 21 tloktorun 
t:ı.Ysiyoleri, 21, 15 piynııo koıı eri. 2:2, 10 
komedi, ~2,40 konser. 

Roma - ( 441 metre ) 2~ oporatl.ııı 
naklen Massuııct'iıı ( M:ınoıı) orıor,l'lt. 

Prat - ( 488 metre) 20 askeri b.ııı

do, 21 piyano konseri. 
Viyana - ( 517 metre) 21 ( \ ·ag· 

ner ) in ( Pariste bir eorı ) sorlc' halı 
hikAycsi, 22,45 aktauı konseri . 

Pette - ( 550 metre ) 21 altın mark 
gecesi, 22, 15 Çigan orkestrası. 

Varton - ( 1411 metre ) 21 hafif 
musiki, 23 dans havaları. 

Berlln - ( 1635 metre) 20 Memleket 
haberleri, 20,SO 9en ıeoe, 22,10 Vag
ner'iıa bir blk1yeıi. 

fatanbul - ( 1200 metro ) 18 gra· 
ınofon, tıı,5 hirlıı ci kısım alaturk~t saz 
Ycdia nıza \ 'O cııııct Hanımlar t:ıra· 

fıııdan, 2015 graınofoıı, 21 ikinci kısım 
alaturka s:ıı inci 'o Belkıs H:tıı"•ıl:ır 
t:ırafıııdan, 22 t:ıııgo orkestra ı. 

BOkref - ( 39-l metre ) :?O kcını.n 
s ılo, 20,5 koııfcr.rns, 20,4:i J>İ) .ıııo 
konseri, 21, 13 daıı lı.lvaları. 

Belgrat - ( 429 ruotre ) 21 <·nzlı:wt. 
eı..ıo koınaıı konseri, 28,4:> orkt• tr.ı 

Prag - ( 488 metre ) 20 tiyatro lı,l· 
tıraları, 20,20 şarkı komıori, 20,4:-'ı 
komedi. 

Viyana - ( 617 motre) 20,25 9arkı, 
~1 şeıı musiki. 

Pette -( 550 metre ) 21 9ıırkı, 22, 15 
Macar lehçesi, 23,30 Cigan orkc trası. 

Vartova - (1411 metre) 21 senfoni, 
22,5a Vagııer konseri. 

Berlln - (1685 metre) 20 don itiba
ren memleket haberleri, konremns, 
siyaset llemi, orkeatra, toııra dau 
h&valıl' 
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TİMURLENK 
-57- Muharriri : 1f lf. 

Hayır, Kızım Böyle Bir 
Devlete Liyık Değildir 

Tevekkül Hanım, kaşlannı 
çatarak bir müddet düşündil ve 
işin içinden çıkamamakla beraber 
o haberin kambur tacir tara fı rı
dan bile doğru sayılmasma taham
mül edemedi: 

- A.ğa, dedi, yurdumuza yal
nız kumaş değil karışık haberler 
de getirmişsiniz. Nekadar yazık 
ki haberleriniz, kumaşlarınız ka
dar gUzel görünmüyor! 

Timur, Tevekkül Hanımı sevinç 
delisine çevirdiğini zannetmek 
&zere idi. İlkin pek yükseklerde 
. canat oynatan bu güzel çocuğun 
hanlar hanı ve bütqn Asyamn 
hakanı intihap edilmek üzere bu· 
lunduğunu işitir iştmez hazdan, 
neşeden, sevinçten baygınlıklar 
geçireceğini omuyordu. Onun hail 
istiğna semalarmda dolaştığını, 

çalımlar içinde naz kumaşı doku
duğunu görünce şaşaladı. 

- Ya, dedi, müjdem hoşunuza 
gitmedi demek. Bilseydim işittik
lerimi söylemezdim! 

Ve hükümdarlık ~ururu incin· 
diği için dayanamadı, ilave etti: 

- Allah vere de Sahipkıran 
Hazretleri babamzın ricasını ka· 
bul edip te sizi resmen istemese! 
ÇUnkO pederinize de bana kul· 
)andığınız lisanı kullanırsanız pek 
tatsız bir vaziyet hAS1l olacakl 

Kız, pervasızca cevap verdi: 

- Tatlı veya tatsız vaziyet· 
leri düşllnmiye )Uzum görmüyo
rum. Ortada fol yok, yumurta 
yok. Babamın analarıma danış· 
madan, beni dinlemeden Semer· 
kande el uzattığını da zannet· 
miyorum. Şayet böyle bir şey 
yapmışsa kendi düşünsün, işin 
içinden çıksın. Ben, saraylara 
gelin gidecek değilim! 

Şimdi kadınlar ve Tevekkül 
Hamm, ayrı ayrı düşiincelerle 
dalgın ve ayrı ayrı sebeplerle 
dargın olarak evden çikıyorlardı. 
Timur, yüreği mustarip bir infial 
ile kanaya kanaya onları teşyi 
ediyordu. Tahtırevanın eşiği önün· 
de kendilerini selamladı .. 

- Eşya için , dedi, emirlerini
zi bekliyorum. Neyi beğenmişse
niz takdim edeyim. Aramızda 
geçen sözler için de t ekra affımı 
dilerim. Ben Semerkantte duy· 
duklarımı söylemekten başka bir 
şey yapmadım. Verdiğim haberin 
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hoşunuza gitmiyeceğini bilseydim 
gevezelik etmezdim, canınızı s ık· 
mazdım. 

Tevekkülün annesı derhal 
atıldı: 

- Haberin aslı · rı · ' U!" ve 

olamaz da. Çilnkü kı zım öyle 
bir devlete layık değildi.. Eğer 
işittikleriniz sahih olsaydı elbette 
iftihar ederdik, sevinirdik, ş«"ıılik 
yapardık! 

Fakat Tevekkiil Hanım, anne
sinin takip etmek istediği ince 
siyaseti de ke~1 di fikrine uygun 
bulmadı . 

- Hayır, hayır • dedi - böy· 
le haberlerin asılsız olması daha 
iyidir. Kartal yavrusu kaya kovu· 
ğuna yakışır. 

Gül, kendi dalında güler. O 
yavruyu altın kafese koymak 
günahtır, gülü elmas saks.ya 
atmak yazıktır. 

Timur, o gün bir harp kay· 
hetmit f!ihi mustaripti. Ne otura· 
biliyordu, ne durabiliyordu. Evin 
içinde bir aşağı bir yukarı r,ezi
niyordu. Bazan bıyıklarını çeki· 
yor, bazan saçlarım tırrn'ihyor, 
hazan da kafasını fiskeliyip ken
di ~ndini tahmik ediyordu. Genç 
Moğol kızının sözleri son derece 

gücüne gitmişti. Filhakika o, Ti
mur denilen cihangiri şahsen ta· 
nımıyordu. Bu sebeple göster
diği isteksizlik, doğrudan doğruya 
benliğini incitmemek IAzımgelirdi. 

Fakat o gUne kadar beslediği 
bir kanaat vardı. Dllnya yilzlln· 
de yaıayan her kadınm kendisile 
evlenmeği bir nimet telAkki ede· 
ceğini sanıyordu. Şimdi bu ka· 
naat temelinden sarsılmıştı. 

Güzel bir Moğol kızı açıktan 
açığa " Sahipkıran hazretlerini ,, 
beğenmiyordu. 

Kızın bu teneffUrü veya çe· 
kingenliği nedendi? Timuru ihti
yar bir adam olduğu için mi be· 
ğenmiyordu. Yoksa birçok kadın· 
ları n ihmal veya nisyana uğramış 

hatıraları arasına karışmaktan mı 
lisiniyordu?. O devirde kadın· 
larm izdivaç meseielerini tahlile 
kalkışmaları, sık dokuyup ince 
elemeleri vaki değildi. Babalar, 
kızlarını dilediklerine verirlerdi. 
A n'anelerin büyük bir kısmını, 
Türk ve Moğol töresini kitap 
hali11e koyan Cengiz bile 
" E rı~ek'e ·i istedikleri kadar 
kadın !-la tı . ııbileceklerini.. ka· 
bul etmi;;>ti. i:Su kanuni hükme 
göre kadın, para ile tedarik olu· 
nabilen l; ir meta derekesinde 
bulunuyordu. Binaenaleyh Moğol 
güzelinin de evlenme bahsinde 
bir fikir, Lir emel ve bir hedef 
sahibi olma::ıına imkan yoktu. 
Halbuki o, kendisinin cihangir 
Timur Hana verilmesi ihtimalini 
bariz bir istikrah ile karşılamıştı! 

Bu, iıitilmemiş bir cUr 'et ol
maktan ziyade düşündürücü bir 
hareketti. Bir kere kızın gönül 
ve irade sahibi olduğuna delAlet 
ediyordu. Bu itibarla takciire 
değer bir hamle idi. Sonra Ti· 
mur isminin, öyle zannolunduğu 
gibi, her yürekte kahir bir işti· 
yak uyandırmadığını gösteriyor
du. Aksak Cihangiri mUteessir 
eden de bu ikinci nokta idi. 

( Arka11 Yar 
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Karagöz Ve Hacivat Karşı 

Evliya Çelebiye Göre Karagöz, 
Kırklarelinden Gelme Bir Kıptidir 

Bursa da 
Bursada bir 

mezarın tamiri 
mUnasebetile or
taya bir mcıjele 
çıktı: Karagöz 
var mı, yok 
mu? 11 Karaaöz 6 ,, 

beş altı asırlık 
yakın bir Türk 
tarihinde yaşıyan 

bir şahsiyet de
ğil, daha eski 
devirlerde ken
disini gösteren 
b. 1 
ır var.ı!ct r. Ka, 

ragöz Anka g ibi, 

Hızır gibi f. ' . 
hayat gibi .... . 
lığı inkar edile
miyecek efsane· 
vi ve hudut ta
nımıyan bir mev
cuttur. 

Kendisine bin 
bir masal isnat 
edilen Anka ku
şur.ıa, her hıdırel< 

lez ~ünü kendi-
. aratmak içiu 

halkı kırlara çe· 
ken Hızıra na· 
sıl: " yoktur 1 

" diyemezsek, ka-
ragöziln varlığını 
da inkAr ede-

Çekirgedeki Karagöz Mezarı Kime Aittir? 
ne olan nedimini 
( Karagöz ) isimli 
bir Türk yapmış· 
tır Ye kendisine 
beı asırlık türk· 

çeye hiç benze
miyen daha yeni 
devirlere ait be
yitler isnat et• 
mittir. 

Sonra Kıra) 
Koıtantin Kon• 
yadaki Sel
çuk hükümdarı 
Alieddinle mu· 
asır ve dost 

olarak gösteril· 
miştir. Halbuki 
Koa1ada hükllm• 
darlık eden iki 

Alieddin K~y
kubat vardır. 
Birincisi 636 hicri 

seneıinde, ikin· 
ciai de 700 tarih

lerinde ölmüş· 

lerdir. Halbuki 
Kıral Kostantin 

( 867 H. ) sene
ıinde öldllrUl
mtlftOr ki birin· 
cllile aralarında 
(221) sene ve 
ikinci Alaeddin
le {157)sene fark 

meyiz. O, mi· d 
zahın ve haya· var ır • t 

1 Bizansın ıon 
f oyunlar1n bir M•fhur komik Neflt Bey cenll Kargllz rolUnde lmperatoru Ko .. 
ti~sal!dir •. Friçyalaların mabudu ki bir ıalııiyet ıanarak b&yilk te• tantin (12) inci Koıtantlndir. Evll-
Dıyonızoıün dalkavukları ara· zatlara dütmliftilr. Bu hayalci ve ya çelebi bundan evvelki on 
sındaki ismi Silen, Satirvepandır nükteci varlıX-a yok dememek irin 
Çinde H" tt b k · 5 "' birinci Kostantini murat etse bı'le ve m e onu aş a bir bunu Kıral Kostantinin nedimi 
isimle yaşatırlardı . Efsanevi kah- olarak göstermiıtir. Evliya Çelebi o da f1067) miladi senesinde aı.. 
ramanlara her millet bir mezar bunu söylerken Kıral Kostantinin dUğli için aralarında (386) sen• 
uydurmuştur. Hergülün Yuşa Kırkkiliseli hristiyan bir çinge• fark vardır. 
tepesinda, Cebelüttarıkta ve Ati· ,- _ işte bütUn bu biribirini tut· 
nada mezarlara olduğu gibi L . HARiCi HABERLER ~ mıyan sözlerle Evliya Çelebi 
Karagöziin de Bursada bir Bı·r nrens Bizansm Çingene (Krezüs) UnO 
mezarı niçin olmasın? Birçok Cı Tlirk bir Karagöz yapmak iste• 
meçhullere mezar yapılır da M • T .r. 
meçhul mizahçıya mezar yapıl· efreSl .1. UrQTln- miştir. 
amaz mı? Yalmz çok bü- JQll 0 .. ldu··ru••tdu·· * yük ve alemşümul manevi bir u~ Karagöz Araplara da geçmiş-
varlığı mahdut ömürlU bir insan Paris 18 _ Burbon Parm SÜ· tir. Bizde zeki, niikteci bir adam 
gibi diişünmek ve Bursada gö- lalesinden ve krallık ailesinden olarak kabul edilen KaragözO 
mülü göstermek bu efsanevi Prens Edgard dö Burbon evvelki araplar bir hamakat ve bu· 
ölüyü biraz hırpalar bile. gece metresi olan bir lspanyol dalalık t imsali olarak almışlardır. 

if kadını tarafından ustura ile öl· Hatta (Echeli min Karagöz Ka 
Efsanevi varlıkları göstermekte dürülmüştür. ragözden de cahil) gibi bir darbı· 

çok mahir bir tarihçi olan Prens bu kadınla 15 sene meselleri bile vardır. 
Evliya Çelebi, Karagöz için şun• evvel bir boğa yarışında tanış• 
lan söyler: '1 KaragC:iz fstanbul mıştı. Çok sefih bir adam olan lf.. 

Prens Edgar bütün servetini Türk tarihinde ikinci Beyazıt 
tekfuru, Kostantinin sAisi idi. · · S yemıştı. on senelerde kendi devrinde iki (Karagöz) Paşa var• 
Edirne yakmındaki ( Kırkkilise)- halinde kimseye muhtar olmadan d s· · · · ş K 
den bir miri ı-ahipkelAm, ayyarı yaşıyordu. "' ır. ırıncısı eytan ulunun eli-
cihan bir kıpti idi. ,, Evliya Çe- Prens bu İspanyol kadınını ne düşerek kazığa oturtulmak 
lebiye göre, Kıral Kostantin her seviyor, fakat kadın bir türlü suretile öldürülmllı, ikincisi de 
sene bir defa asıl ismi ( Sofyoz· prensle beraber yaşamıyordu. (894) hicri senesinde lstanbulda 
lu Karagöz Bali Çelebi) denilen Prens ancak kadını evinde ziya· idam edilmiştir. Bir de daha son· 
bu nedimini Konyadaki Selçuk bü- ret edebiliyordu. Dün prens be- raları defterdalık yapan bir Kara• 
kUmdarı AlAeddinin yanına gön· raber yaşamak İçin son bir t~k- göz Mehmet Paşa vardır ki o da 
derir ve orada Bursalı Efeli lif yapmış ve kadınla aralarında idam edilmiştir. 

bu yUzden bir mücadele başla-
oğullarından asıl ismi Yurk- miştır. Bu münazaada kadın Borsadaki mezaran da bu Ka· 
ça Halil olan AlAeddinin prensi ustura ile öldürmüştür. ragöz paşalardan birisine ait 
mizahçıbaıısı ( Hacı lvat ) ile 1 1 ı k 

l b . Mevku. f spanyol kadını pren· o uğunu söy erse blltün mUna· 
mübahaseler yapı ar, ayal oyun· E sı~ ken~ıne . hticu~ ettiğini ve kaşaların susacağını tahmin 
ları oynatılırdı. vliya çelebi : mUdafaaı nefıs bahnde prensi öl· ederiz. 

Ol hokka dihen turrei tarrar ile oynar. dllrdüğUnü söylemiştir. Prens 
Tiryak lehini aatmak için mar ile oynar. Edgardın müteveffa Avusturya 
Benzetmek için Alemi b!r zıllU hayale f 
Sayende gUnet ıölırede dlvar ile oynar. Macaristan mparatoru Fransuva 

Gel ey ehli nazar zanneyleme bu 
h aymeyi hail 

Derunu; püracaylptir teceuüs eyle ahvali. 

Gibi mısraları da Karagöze 
söyletmiıtir. 

Evliya Çelebi Karagözll haki-

Jozefin oğlu olduğu söylenmek
tedir . 

"1ançuri F elAketzedeJeri ne 
Yardım 

Moskova, 17 - Sovyet Hilal 
ve Salibiahmeri, Mançuri feye· 
zanları felaketzedelerine 20 bin 
dolar teberru etmiştir. 

* Muhiddini Arabi gibi ciddi 
bir filozofa nisbet edilen (hayali)n 
muhayyele mahsulü olsa gerek• 
tir. Çllnkü Muhiddini Arabinin 
(Kainatta ne varsa gölge, ha· 
yal, yahut aynadaki akislerdir) 
mealindeki vahdeti vucutten bah
seden bir beytinin yanlış tercli
mesile böyle bir zehaba düşiil· 
müştUr. ~* 
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Türk Kuvvetleri Hakkında lngilizlerde 
Mübaliğalı Malllmat Vardı 

W deki sahil ise, Anadolu 
sahilinden vALi olacak herhangi 
bir bombardımandan daha ma
sun ve mahfuz olduğu için top, 
erzak ve bayvanatm ihracına 
tahıis olunmuştu. 

W sahiline çıkarılacak Lan
cashiv kıtaatının takviyesi ıçın 

hiçbir tedbir alınmamıştı. Fa
kat bu taburun Türk mildafa
ası lrnrşısında saplanıp kaldığı 

takdirde bile X ve V cihetlerinde 
yapılacak ileri harekatile düşma
nın bu müdafaasının refedilebi
leceği düşünülüyordu. 

Amiral Venyosun filosundan 
tefrik edilen ve gerek ihraç ve 
gerekse bilahare vaki olacak 
ileri harekatında karadaki kuv
vetleri himayeye tahsis edilen 9 
gemi ( tesettür gemileri ) tabir 
edilerek doğrudan doğruya Vis 
Amiral Nıcholsonun emrine ve
rilmişti. 

Bu zat ile 29 uncu fırka ku
mandam arasında vaki olan bir 
anlaşmıya göre de Ahibabaya 
kadar tesbit edilebilecek olan 
bütün Türk toplarının mevkile
rile Türk siperleri mütemadi 
bir top ateşi altında bulunduru
lacak ve tesettür kıtaatı tama
mile karaya çıktıktan sonra 
bu bombardımana lmplacable, 
Turyalus, Canuallis gemileri de 
iştirak edecekti. 

Bundan maada Sappluri, Omet
hıyst gemileri de Y sahili karşı
sı.oda bulunacak ve bu suretle 
cenup sahillerindeki karaya çıkış 

harekatını himaye edecek bah
riye toplarının mecmu adedi 
(345)e l aliğ olacaktı. 

X, W ve V noktalarında lca-
raya çıkacak efradın ilk vazifesi 
kuvayı seferiyenin kuvayı kül
liyesinin karaya çıkacağı iki ce
nup sahilinin üstündeki tepeleri 
zapt etmekti. 

Karaya çıkış hikayesine baş-
lamadan evvel, şunu da söylemek 
lazım ki: Gelibolu şiphiceziresinin 
cenup kısmındaki Türk kuvvetle
ri hakkında lngilizlerin elinde 
mevcut malumat çok mübalagah 
idi. Çanakkale sahasındaki 
Türk kuuvetlerinin mıktarı 
karargahı umumi tarafından ol
dukça sahih bir surette tesbit 
edilmiş idise de, bunların müda
faa tertibatı hakkında hiçbir m:.ı
lfimat yoktu. Jeneral Leyman Fon 
Sandresin, gündüz vakti hiçbir 
neferin kendini göstermemesi 
hakkındaki emri o kadar sıkı bir 
surette infaz edilmekte idi ki 
Türk kıtaatınm nerelerde oldu
ğuna dair hiçbir emare elde edi
lemiyordu. Maamafih mevsuk bir 
membadan alınan bir haberde 
Ahibabanın cenubunda tam te
şelcküllü bir Türk fırkasının bu
lunduğu bildiriliyordu. Bu rapor 

Biçl<i ve Dil<iş Mektebi 
1 C) lfılden itibarnıı dcr:slcro 

bnşlaııı) or. 

~on Franııız usulnnde hcndo o 
UıC1riııe, gayet kolay IJiçki vo dikiş 
dcrbleri verilir. Az bilen haıııııılar 

3, bilıııiyonlcr !J a) da her nevi l.I\'· 
)Or, tuvnlot, erkek elbise ,.o gürıı· 
lcl,lı'ri, beynz:ca.maşır biçip dikerler. 
:;;atııuletııaıııeler Maarifı:o t.asdiklidir. 
llflrg'lllı saat !.H2 ve 13-17 curııa, 
paınr !} 12 yo kndar ın firac:ıat. 

Ortaköy Akaretler 35 - ~.1atmazel 
Yetslnıanl KArece 

~--

derhal karargahı umumi tara
fından kıtaata tamim edildi. 

Hakikatte ise, evvelce de ya· 
zıldığı veçhile 25 nisan sabahı 
Ahibabanın cenubundaki Türk 
kuvvetleri iki piyade taburile bir 
istihkam bölüğünden ibaretti 

Y sahilinde Türk müdafaa 
kıtaah yoktu: W ve V sahillerin
de toı::u lopu ı bölük; 
S sahilinde birtakım ve X de 
de ancak on iki kişilik bir miif
reze vardı. Sandan maada ihraç 
için intihap edilen sahillerin 

ancak ikisi - W ve V sahilleri -
tel örgü ve makineli tiifekler ib 
müdafaa edilmekte idi. 

ihraç sabahı, Türk kuvvetle
rinin bu suretle miibalağa edil-
mesi çok fena idi. Çünkü civarda 
kuvvetli takviye kıtaatının mevcu
diyeti kanaati İngilizlerin 25 nisan 
günü W ve X sahille-rinden ile· 
rilemesine manı oluyordu. Bu 
kanaat o gün elde edilen birkdÇ 
esirin ifadeRile de teyit ettiri
liyordu. Bunlar Kirtenin garbroda 
bir fırkanın tesettür kuvvetleri 
bulunduğunu ifade ediyordu, 

fakat lngilizler, bu ifadeden, 
fırkanın mütebaki aksamının da 
Kirte ile Ahıbaba arasında 
bulunduğunu istihraç ediyorlardı. 
Diğer taraftan bütün muharebe 
müddetince 29 uncu fırkanın 

karaya ç kışıııa en aşağı bir Türk 
fırkası tarafmdan mukabele edil-
diği kanaati devam etmiş ve ha· 
kikat ancak sulhün aktinden 
sonra ıı eydana çıkmıştır. 

( Arkası var ) 

FiKRET İI-ITIF ALI 
Yuınki ilı lf.tldc ;.:"izı•l lıir şiir ı im· 
):t<'ak .iJ:Lİ.• ı )lı' ilı.ı .·.ıı.ıııı Jia11.ııı 

Türk ı;lir \'C c lrb"yatı.ı• ı en büyük ve 
en meşhur üstatlarından Fi orina'ı Nlzıııı 
B~yin yarın saat 15 tc ( Tevfik Fikret ) h 
Eyilptekl mnarında ~ 13 iincü de Fa yapacağı 
parlak ihtifa'c, kadın, erkek bütilıı münev· 
verlcrimiı.dcn her ıstiycn g,.Jebilir. 

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

11~==--=~ MUteh11ss11s Alman doktorların 
kontrolü altındadır. 

Eczahanelerdcn ısrarla dolttor S:ındow's mark11sını arayınız, 

ROBERT KOLEC 
Koleç kısmı - Mühendis kısını 

Sanayi kurları. 
Her perşembe ve cuma günü saat 9 ila 12 arasında 

•m __ ,__ .. _IE_.., kayıt muamelesi yapılır. 

~ EMLAK ve EYTAM BANKASI İLANA~ 
İstanbul 8 inci İcra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı paraya çevrilmesine karar verilen bir adet 

müstamel Singer makinesi 20-8- 932 tarihine müsadif cumartesi 

güııU saat 12 den 18 ze kadar Beyoğlurıda Avrupa pasajıııda 

12 No. lı kunduracı dükkanında satılacağı ilan olunur. .. 
Kiralık Hane Dükkan Ve Garaj 

Esas 
165 
165 
170 451 
313 

Mevkii ve Nev'i 
Galatasaray Avrupa pasajı 4 No. dükkara 

" " " 6 " ., 
Şişli - Büyükdere caddesi 401 No. garaJ 

Teminat 
35 
25 
75 

Kasımpaşa Eyyühüm Ahmet Ef. mahallesi Cami 
sokak 39 No. hane 5 

2ı2 Nişantaşı Selçuk ~partımanı 1 No. daire. 20 
211 ,, ,. " bodrum kat 13 

Balada yazılı emlak bilmüzayede birer sene müddetle kiraya 
verileceğinden taliplerin ihaleye müsadif 22- 8- 932 pazartesi saat 
on altıda şubemize müracaat etmeleri . 

lstanbul Belediyesi İlanları 

isanbul san'atler mektebınde mevcut tahminen iki ton mikta
rında hurufat ve litoğraf makinelerile transport tezgahı satılmak 
üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak 
lizere hergiln Levazım Müdürlüğüne müzayedeye girmek için de 
30 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 22-8--932 pazartesi 
iÜnfi saat on beşe kadar ı aimi Encümene mliracaet etmelidirler. 

Ağusto5 18 

,, İnkılap Liseleri • ,. 
Leyll va Nehari - Kız, erkek, Ana, ilk, Orta ve Lise smıfları 

Müessiai; Nebi zade Hamdi 

Kayıt ve kabul muamelesine başlamıştır. Çok kıymetli ve gü~idc 
mualltmlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir. 

İngilizce ve Franıızca tedrisata bilhaHa itinıt olunur. fık kıımından 
itibaren her sınıf talebelerine bu iki lisan için ders saatleri haricinde 
meccani olarak huıuıi dersler verilir. 

Mektep bir ıene zarfında gördüğD büyük ratbet aaycılnde bu sene 
faaliyet sahasını genitlı.:tmeğe mecbur olmuş Ye eski Düyunu Umumiye 
civarında evvelce mülkiye mektebinin bulunduğu büyük. fevkalide 
havadar binayı kiralamıştır. 

Lise mezunu gençlerin bay.t sahasında hemen bir it edinebllmele· 

rini temin için mektep idaresi bu •ene ayrıca ( Ticaret ve 
Bankacılık kurları da tertip edecek, bu kurlar için de tale

belerden muayyen mektep ücreti har icinde hiçbir para almıyacaktır. 

Kayıt ve kabul için hergün saat lO dan J6 ya kadar Nuruoımaniye
deki daireye müracaat edilmelidir. 

İıtiyeıılere mufassal iuhname gönderilir. 

J • ... '_-..~:,. • • .... , " ~ • -:.: -~ Leyli ve Nehari 

Kız FEYZiATi l i SES i 
BOGAZIÇI - ARNAYUTKÖY • ÇIFTESARAYLAR 

Ana sınıfı - ilk kısım - Orta ve Lise sınıfları 

Erkek 

1 Ağustostan itibaren kayit muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10 dan 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 

Telefon : Bebek 210 . • j 

rım•••ll!ll•-•,,. Kız n erkek - Leylt ve nehart 

İSTİKLAL LİSESİ 
İlk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütün 11nıflara mevcuttur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri aaat 10 dan 18 e 

kadar müracaat olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 
ca• •sww Telefon 22534 •----------.. 

VEREM 
<:öğ11sleri zayıf olanlardaki öksiırilklore büytik 

chcmıııipı~ vcrıoolidir. KA'l'R.ı:\N HAKKI EKREM 

tehlikenin ününe geçor. ~O senelik tecrübe. 

Meıısucat Santral 
Limited Şirketi 

lstanbul - Yedikule Telefon 21148 

Yün - Pamuk - Floş 
İPLiKLERİNi 

Boyar, büker, kasarlar, parlatır (mereserize eder) 
grizet yapar, Utüler. bezleri genişletir. 

\llansucat ve Trikotaj Fabrlkalarmln noksanlarına 

Santral Tamamlar 

Fer'ıye Saraylarında 
Kabataş Erkek Lisesi: 

1 - Leyli talebe kaydü kabulüne başlamışhr. 
2 - Cumartesi, pazartesi ve perşembe günleri 

saat 10 dan 17 ye kadar müracaat olunabilir. 
3 - Leyli üçreti 225 liradır. 
4 - Memur çocuklarından °/0 10 ve kardeş

lerden °/0 15-20 tenzilat yapılır. 

~ İstanbul Evkaf Müdüriy~ti İliinla~ 
Evkafı Mülhaka Mütevellilerinin 

Nazarı dikkatine 
Mütevelli marifetile idare edilmekte olan akaratı vakfiyeden 

henüz tapuca kayit ve tescil ile senetleri alınmamıı olanların, 
senetsiz tasarrufat hakkındaki bu kere müddeti temdit edilen 
muafiyetten bilistifade tapuya rabıtları muktazi bulunduğundan 
mütevellilerin, bu gibi akaratın cins ve miktarile -evsafı sairelerini 
havi cetvellerini derhal tanzim ve tapu idaresine tevdi ederek bu 
sene zarfında vakıfları namına behemehal tapuya raptettirmelerl 
ve vakıflarına ait icarei vahideli ne kadar emlak varsa ayrıca bir 
cetvelini tanzim ile nihayet bir ay zarfında Millhak Vakıflar idare
sine vermeleri ltiı.umu ehemmiyetle ilAn ve tebliğ olunur. 



• 

18 Aialloa 

Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

Parasız Milyoner! lluharrlrt ~ 
Arnald Cl•'°ll•" _,_ 

.. Sütün Servetini Kumar Masasında Kaybeden Usta Bir Hırsız, Vaziyetini 
Islah Edebilmek için Ne Düşünür ? " 

Bir sabah adresime gelen mek· 
hıpJan kanştmrken üzerinde 
(Pois )) hapi.,.Jıan("~inin <lanıga ı 

bulunan bir zarf gözüme çarptı. 
Oiğt•rlerinc tercihen açtım \e ~u 

6utırlan ok.udum: 
·• Efendim, 
~iiphe iz heııİ uııutnm)?UDUZdur. 

F'akat hen cl"an izi düşünüyo
rum. Eğer bugiinlerde zahmet 
eder <le beni gör mi ye gelirseniz 
~izi alakadar edecek bir mevzu
d.uı halı~ceğiuı. 

Arzı hürmet ederiıo. 
.. Edgar Plp 

Gulürn:;cmekten kendimi ala

madım: 
Ed~ar Pip ince, zarif, şen, 

tah il gôrıuüş ve çok kurnaz 
bir lıır.,.ızdır, fakat şu veya bu 
~eki ldı-- zengin olduktan ve bir de 
evlccdikteıı sonra nıe fekten çe
kilmi~, hir daha e ki yola dönme
miye yeıııin ederek kendi köşe
simle sakin bir hayat yaşamı)a 

ba~Jamıştır. Hiç değilse benim 
bıldiğim Ludur. 

Kendi kendime sordum: 
Acaba nasıl oldu da tek· 

rar lıap"e dü:;;tü? 
Ve "olub'll hapi"lıanede aldım. 

Beni mutat nf'"esile kar ıladı. 
Auladım ki: 

• - Servetini kumarda bi
tirmiş, para:;ız kalmı .. , gt>r.İnınek 
ıçio ufak tefek lıir .sürü i~lcrc 

baş 'urmuş 'c lıu işlerdı·n bir 
tane i ak!-;i gittiği için bir lnıçuk 
bene kalmak üzcrc buraya dii ... ınüş!,, 

Ve ilave etti; 
- Sizi bura) a çağırışımın se

bebi "udur: Dü~üudünı ki Lir 
~ , 

rnüddet sonra buradan çıktığım 
zaman elimde beş para bile hu
lunm ı} acak, ınü~külatta kalaca
ğım . .Beni hu :;ıkıntılı \azi)ett~n 
ancak siz k.urtarabilirı:ıiniz! 

Oh! mü tenh olunuz, .;:izden 
ödünç para i:;tiyecek değilim. Ha
yır. Fakat ben başımdan geçenleri 
yazdım, i ti} onım ki hatıra dc•fte· 
rimi alasınız, bir roman ) apası· 
nız ve getfrec<·ği paranm nı'-hm 

hana vere"iniz ... 
- Fakat bu dakıkada başlan

mış iki romanım 'ar? 
- Olabilir anıma. söyl<·) iniz 

ban~ hu romanlarda ne anlatı· 
yor unuz? muhakkak her ikisi de 
şimdiye kadar birçok defalar iş
Jenmis me\Zularan tekrarından 
ibarettir. Buna mukabil benim 
anlattı klaı ım tamamen ) en idir. 

- Zabıta vaka]arı ... 

- Evet zabıta vak'aları, fakat 
o derece muhteJif ve renkli ki biz· 
zat sizı bile hayrete düşürecek
tir! Size me}dan oku)or, bah e 
girişelim: Benim sergüzeştlerim
dcn daha zengin, daha meraklı 
Ve Lillıa sa daha hakiki ve oku
naldı hiçbir roman icat edemez• 
siniz! 

Size beş senelik mücadelemin 
&emeresmı vereceğim: Bunlarda 

dftm ki hakikaten her karii ali
kadar edecek derecede meraklıdır 
ve ne ri faydalıdır. Fak.at itirazla
rı, duaları \e gürültüleri mucip 
olacak bazı hoimleri değiştirmek, 
şura~rnı burasıuı da saıısörc tabi 
tutmak şartile ... 

Aşağıda oktı}acağıuız ~atırlar 
İ~1e bu zatın kaleminden çıknıı~tır. 

mr Hırsızın Maceraları 

- 1 -
- Bütiln hayatım hırsızlıkla 

aeçirea bir adam günün birinde 
komflUDUun çanlasl sayesinde 
handan, biç zahmetsiz, mu· 
uı.am bir servete konacak 
olursa ne yapar? 

Bu, herkesin yaşına. tabiatine, 
mizaaaa ve görgüsunün derece
aine göre değifirl 

Keadi hesabıma ben ilk İf 
olarak ismimi tebdil eltim, ikinci 
İf olarak James Sveet namını 
takındım, üçDncU iş olarak ta 
temiz, güzel ve oldukça 111uhte
tem bir apartımana yerletlim. 

Burada zevcem Edith ile bir
likte rahat ve sakin bir hayat 
yaşamıya bafladık. Fakat maale
sef bu çok silrmedi: 

Etrafımızda se"etimizin cazi
besine tutulan kadm, erkek bir 
sürü dost halkası peyda oldu, 
eile11ee laayabaa atıldık. 

Fazla olarak biiylk kul&p· 
lerden birine yanldım. Bu ıntisap 
feJiketimin bqlangıcı oldu: Ku
mara daldım ve kısa bir zaman 
içinde bntün servetimi kaybettik
ten başka üstelik söz üzerine 
oynadıjım için JOO bin ~nkWc 
bir borca pdim. 

Namus Te şeref bana bu 
borcu 24 saat zarfında ö~me;i. 
eğer bu mümldiu olmazsa beyni
mi patlatmayı emrediyOt"du. Fa-
kat ben 6tedeaberi revolverden 
nefret ederim. Değil kendime, 
bqka1111a brp bile kullanma11 
sevmem. 

- Ne yapmalı ? 
Düşünmiye koyuldum : 

Zevcemin kıymetli mücevherleri 
vardı, onlan isteyip satabilirdim. 
Fakat Edithin lıidiseden hen&z 
haberi yoldu, işitince ve bilha .. 
miice•berlerinin elinden gidece
ğini anlayınca kıyametleri kopa· 
raca;. muhakkaktı. 

Bundan 10nra ev bir ce
henneme dönecekti. içinde yqan
maz bir hale ıelecekti. Halbuki 
ben rahatana dilşkün bir adamım. 
Binaenaleyh vazgeçtim. 

Bu dakikada batınma başka 
bir şey geldi: Beni bu kulübe 
Belçika Sefaretbaaesi kAtiplerin· 
den Roavel takdim etmifli. Bu, 

- . -- \ 
Fotolraf Talı/ili Kapana 

Tabiatiniıl ltğrenme:t ·atıyouan ' 

foto~afınııı 5 adet kupo:ı ile bır· 

lıkte gOn4eriniı. 1''otoğralını& ııır -'Y .. 

IAbiJir \'e iade edllıneL 
:,sMt, , , _,. 

Jıtm, aneelek 
Yeya un'a&? 

günlük nzkını ha§kasının kese• Bulunduğu 

•enç, mai6matlı ve bilbaua çok 
zengin bir attı, ıidip kendi
sinden id&oç iatemiye karar 
ftl"dim. 

Hikiyemi dinledikten 80llla 
•&tea.ir bir .... : 

- Zavalh dostum, dedi. Mü
racaabıuz pek fena bir zamana 
tesadlf etti, biaat ben de 
söz üzerine oynadım ve ta· 
mam Uç yüz bin frank 
borca girdim. Bilirim: beni zengin 
zannederainiz. Fakat h,akikatte ben 
bütün servetimi kaybetmiştim. 
Kumarda kazanarak yaşıyordum. 
Yalnaz son zamanlarda taliim dön
dü, kaybettim. Fazla olarak 
borca girdim. Bu borcu lc:lemek
liğim mümkün değildir, ve benim 
için arabayı çekip gitmekten 
başka yapılacak bir şey yoktur. 

Nasıl intihar mı edecek-
siniz? 

Hayır, ben kumar borcu· 
nu Yeremiyenlerin kendilerini 61-
dürmeleri icap ettiği kanaatinde 
değilim. Böyle bir hareketten 
alacaklının ne kAr edeceğini 
bir türlü tayin edemedim. Hayır, 
İntihar etmiyeceğim. Fakat Pa· 
risten ayrdacağım! 

- Nasıl olur? Siz bir sefaret 
kAfb" •. _. ı ıaınıu •. 

Roavel glldü, ye: 
- Mademki ayni vaziyet· 

teyiz, size her ıeyi söyliyebi
lirim, dedi. 

Anladım ki Rosvel Sefaret 
kltibi de.jildir, suf i)li ır&llnmek 
için bu ..... talnnmtfbr, haki
katte benim gibi meslekten el 
ç~kmit bir hırsızdan ibarettir. 

V niyet bu şekilde tavazzuh 
edince, kartı karşıya geçerek ne 
yapm .. k lazımge:eceğini dlişün
miye koyulduk: 

Rosvel ortaya föyle bir teklif 
attı: 

- Efyaaızı &abnız, (20) bin 
frank kadar bir para bulunuz, ba· 
na getiriniz, ben bu para ile Ja
pdacak öyle bir iş biliyorum ki, 
bizi kısa bir zaman içinde tekrar 
servete kavuşturabilir! 

- Aalafılaa b&yGk gazinola
rın birinde ce&Ul'ane bir talih 
oyununa girişeceksiniz? 

- Hay.r, büsbütün baıka bir 
şey yapacağım! Fakat yapacatım 
şeyin ne olduğunu ıimdiden söyli-
yemem. EvvttlA p~ayı bulmanız, 
getirip göstermenız lazımdır. O 
zsman fikrimi s6ylerim, açıkça 
münakaşa ederiz! 

- Pekala, fanedelim ki pa
rayı bularak getirdim, mukabi· 
linde bana ne gibi bir teminat 
göstereceksiniz? 

- Sözüm kAfidir, alelhusus 
bu parama. ~üyük • ~ir kıs?'ı ya· 
pacağımız lflD teswne ııdecek· 
tir. Bu işte benim ortağım ola· 
caksınız, nridat ve aarfiyatı 
kontrol eclebilininiz 1 

- Dlfllaeyim! 
Bu muhavareyi mllteakı p 

RuH·eldea .mhaade alarak çık· 

sinden çıkarmıya çalışan bir ada· memleket (Arkan var) 

mm neler icat edebileceğini gö- .z---- :w 

tun. 

receksiniz. , l: otoğrat ntııa~ r= HACI FiDAN 
" edecek m ? 

&lpr Pip hatıra defterini Pa- _ - ,_ ___ ıuMn h•alcEfi: MFcJnnNi sünnetçi 
risin kuytu bir mahallesinde bir l: oto.,rrafııı kliıes. 30 k uruıl u" 

kaçakçının dükkanında bırakınıs- pJııum kabilinde gGnderılcbilır. 
t 'd" Jd ~ - kt ş: l zdan Han No. 4 
ı, gı ıp a ım ve okudum. Gür- \. · - -- ... 

.,... il 

J Emniyet Sandıgı Emlik 
Müzayedesi 

Muhammin ikraz Merhunatın cins ve Tea'ile Borçlunun 
kıymeti No. mevki ve müştemilib ismi 
1105 19M9 Kapandakikte Yavuzeninan mahalle.inde Ayu

ma ve Fınn sokajında atik 1,562 cedit 1 ,3 
numaralı fevkinde beklr odalannı mllıtemil 
bir d&kkhın .Ollla biuesi. Ahmet Nazmi B. 

9856 3236 Boğaziçinde Arnavutköy mahallesinde atik Fa
rın cedit Fırancalaa ve Büyükayazma ıoka
imda atik 11, 13, 17, 9, 9 Mü. 9 Mil. 9 MO. 
\'e cedit 15, 17, 19, 21, S, 7, 9 numarah beş 
bap dükkinı müıtemil iki haneaia tamama. Saniye H, 

44388 4552 Bliylikadada Meşrutiyet mahallesinde Cakomi 
sokağında cedit23, 25 numaralı maa hah~ 
oteli mtlftemil bir kifklln tamamı Fatma R. 

2360 4567 Vefada Mollahusrev mahallesinde Şebzadebafl 
sokağında atik 8, ce:dit 16 numaralı maababçe 
bir hanenin tamamı. Cnber ve Miinire H. larla Ali 

Vahit ve Haaaa Tahsin ve 
Hüseyin Hüsnü ve Tabir Ef. ler 

1594 6398 Ayvansarayda atik Mustafapaıa mahallesinde 
Kllhan sokağında eski ve yeni 3 numarala bir 
hanenin tam&mı. Temel Ef 

19700 6873 Fıncbklıcla Mollaçelebi mahallesinde Mollabayırı 
sokağmcla atik l 4 cedit 22 No. lı bir aparh-
manın tamamı. Salibattin B. ile Zahide ve Kerime H.lcr 

3990 7602 Kaclik&y8acle Rasimpqa mahallesinde atik 
Halitağa cedit Hayribey sokağında atik 18 
MD. cedit 6 No. h bir hanenin tamamL Zehra H. 

3190 7905 Hture..,apda Kazaskermehmetefendi mahalle-
sinde Hlarevpaşa sokağında eski 47, 47 Mü. 
ve yeni 91 91-1 No. lı bir hanenin tamamı. 

Haca Bekir Ata 
4100 8084 Etmeydanmda .Sofular mahallesinde Pepemalca 

hanı aokatında eski 3, 5, 7, 9, 9-1 ve yeni 5, 
7, 9-1, 11, 13 numaralı bir oda ile 6ç bap 
hane ve bir bostanın tamamı.I Fatma Hayriye H. 

18600 10093 Tophanede Sliheylbey mahallesinde tulumba 
aralağı ıokağında atik 6 numaralı bir hanenia 
tamama. AcleYiJe Rebia H. 

1607 10209 Kadık&yUnde Osmanağa mahallesinde Haaırcı-
başı sokağında atik 1 cedit 7 numaralı bir 
hanenin tamamı. Naciye H. 

3168 10222 Davutpaşada Kasapilyaa mahallesinde Tekke 
sokağında eski 9 yeni l 1 numarala bir hanenin 
tamamı. Ali FJ. 

3285 10328 Kapandakikte Hızırbey mahallesinde Hacıka-
dın sokajmcla atik 4 MI. cedit 7 No. la bir 
banenio tamamı. Seher H. 

2210 f0329 Ayazmakap11ında Hocahayrettin mahallesinde 
Dinnyolu 10kağmda atik 561 cedit 147 nu-
marala bir dDkkinın tamamı. Nezihe, Emine, Behice H. 

)arla Mustafa Tevfik B. 
z.t43 10063 Y enibahçede Arpaemini mahallesinde Çayır 

caddesi sokağında eski 5 yeni 11 numarah bir 
haneni11 tamamı. Mustafa Nadir 8. ile Rukiye Ye 

Fatma Zehra H. lar bilenle ve 
Seniye H. tarafından •eliai Rukiye 

H. bilvellye 
3813 11)372 Kadık&yDnde Osmanağ mahallesinde Kuıdlli 

Elye•m Y oturtçu çayın aokatıncla atik • 
MI. cedit 90 numaralı bir banenia tamama. Aliye H 

1845 10378 Sangüzelde, lskenderpqa mahallesinde Del-
aekçi aokağlnda eaki 2 Mü. yeni 3 No. lı bir 
hanenin tamamı. Seyit Ali Ef. 

1478 10387 Oskildarda Muratrei• mahallesinde Köprlililko-
nak sokağında eski 10, 10 MD. yeni 24, 26 No. lı 
m&frez maa d&kkln bir hanenin tamamı • 

Necmiye ve Zeliha Bedriye H. lar. 
651 10421 Osklldarda, Solaksinan mahallesinde Sepetçi 

sokağında eski 10 yeni 20 No. lı bir hanenin 
tamamı • Emine H. 

Yukarda ikraz numaralan yazılı emlAkin •adeti hitammcia borcaa 

iSdenmemesi basebile 61 gDn mllddetle satılığa çıkanldıiından ta• 

lip olanlann veya fazla tafsilit iatiyenlerin Sandık •bf lmirlifıine 
mtıracaat eylemeleri ltızumu ilin olunur. 

Zafiyeti umumiye, ittihaaııhk .,.. kunetai:dik 
faied .,.. teıirl prGlen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

l 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EQER. 

MAZON MEYVA TUZU - •• ::.:. .. ::~.:·~:·~~ t mızlcr. 
&aamı IAW ve zevkle içilebilir bir ıazoı 111y11 verır. J 

.. MAZON TUZU., ndanmemnun kalmıyanlara Bahçe

kapıda Iı Bankası arkasında MAZON llOTTON 
ecza deposundan bedeli iade odilir. MAZON ııımfne 

4likkat ediııiı. Boyllk titeıi 100 kW'~J. 

P,.. SEMiRAMlS EKREM H. 
Beyoal• •ektep 10katı Tel: 2496 
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,.,, BOZ0Y0K VE BOZ0Y0K NEŞ'E RAKISI 
PEK ÇOK ZAMANDANBERI HALKIN T AKDıR VE TEVECCÜHÜNÜ KAZANMIŞ OLAN BOZÜYOK 
BOZOYOK NEŞ'E RAKILARI BU KERRE YENi 

VE 

TESiS EDiLEN F ABRIKADA GAYET iTiNA iLE FENNİ VE 
SIHHi BiR ŞEKiLDE iMAL EDİLEREK PIY.ASA YA ÇIKARILDIGINI MUHTEREM HALKIMIZA MÜJDELEMEKLE 

ALI ULVi MÜSKiRAT F. MODIRIYETI KESBi ŞEREF EYLERiM EFENDiM. 

Bedava\ v~~~iş d~~=.:~::k Naumann Makinaları Şirketi Biçki Yurduna 
müracaat ediniz. 

GALATA VOYVODA 19-21 

932 Yerli Mallar Sergisinde 
Parlak Bir Muvaffakıyet 

Küçük bir heyet 

değil, fakat 14,440 

kişi IPEKİŞ'in em

salsiz kumaşlarına 

rey verdi. 

En çok beğenilen 

kumaş müsabakası 

neticelendi, reyle-

rin tasnifi üç 

devam etti. 

•• gun 

Krep Keriman birinciliği aldı 
·-~ 

En çok beğenilen ku- lan reye sandığından çı- En çok beğenilen ku-
maş müsabakası em- karılan rey puslaları- maş 6761 reyle krep KE

salsiz bir rağbet görmüş nın tadat ve tasnifi tam RİMAN olmuştur. 5722 
ve lpekiş kumaşları ha- üç gün sürmüştür. Be- reyle ikinciliği OPUS ka

rikulade bir.alaka uyan- yoğlu noterinin l!uzuri- zanmıştır Üçüncülüğü 
. dırmışhr. Beyoğlu bi- le yapılan tadat ve tas- kazanan krep MiZAM 

rinci noteri Salahattin nif neticesinde 14.400 5681 rey almıştır. On beş 

Beyin, sergi komiseri- kişinin İpekiş kumaşla- kişi mükafat kazanmış

nin ve diğer alakadar rına rey verdiği anlaşıl- tır. Mükafatlar tevzi edil-

zevatın huzurunda açı- mıştır. mektedir. 

Sinema İşletenlere Müjde!!! 
Paris'te A Debrie Müesseselerinin "JACKY - STELLOR,, 

Sesli Sinema Projeksiyon Makinesi 

HAYRET: 

ProJekalyon m••••I : 30 metreye kati,.... 
Perdenin bUJUklUIU 
Ses kuvvetli 
Kullanıfı 

iki Model 

Flatl 

3 ., 
: 800 klflllk 

ı Gayet b••lt 
Fl•I prize takmak kiti 

ı Sabit ve seyyar 

ı Çok Ucuz -
Yangın tehlikesi kat'iyyen yoktur 

- Her ıinema için elzem 
- Her sinema kolaylıkla elde edebilir. 

Türkiye Umumi Vekilleri: KODA K Şirketi 
Tilnel meydana· Beyoğlu· Posta kutusu Beyoğlu 236 • Telefon Beyoğlu 2734 

,.. ..... -.p; ............................ I .. .. 

• 
Çikola tacılaı 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

EUketlertnlzl. 

kutularınuıa 

renkll artt•t 

ikramiye ku· 

p o n 1 a r ı n ızı 

Avrupadan 

farksız yaptı· 

rablllrslnlz • 

T e l e fo n • 

23969 

• 
ANKARA 

iSMET PAŞA Kil ENSTiTOSO 
Kayit ve kabu' şartları 

1 - Mektepte bu sene açılacak leyli pansiyona talebe kayit ve 
kabulüne baılanmıştar. 

2 - İlk mektep mezunları birinci sınıfa, diğer orta derecedeki 
mektepforden gelecekler ait oldukları sınıflara kabul edilirler 

3 - Bu sene yalnız 40 leyli talebe alınacak ve mOracaat sıra· 
sile talebe kabul edilecektir. 

4 - Her türlü izahat için Mektep Müdürlüğüne müracaat edilmesi. 

Korn Flaur 
B ntllıı dUııyaca 

marn f leuetli , 
haıım, bilhassa 
ufak ı:ocukln.r ve 
hastalar için en 
iyi gıdadlr. Bü
yfik lı:ı.kkaliye 
ııı ağa zalarmda 
bulunur. Marka
ya di kkat ediniz . ....... AAl.a&liil 

DiKKAT 
Uaulü muhaaebeye ve franaızc:a 

okuyup yazmayı mükemmel bilen 

bir türk ıenci acele lbımdar. 
Sabah 11-12 aruında Calata 

Aslan hanı altıncı kat 5 No. ya 

müracaat. 

BEŞiKTAŞ 

Dikiş Yurdu 
T alebe kaydına ba9la11ınıtbr. 

Bit: ki , d ikit , nakı9, şapka, ıun 'i ı: iç ek, 
kuma, boyaları ilo resim ve tez
yiııat, Hiroğ'rafi ö~'Tetilir. 'faRdikli 
ıahadetname verilir. 
llerı;le ro l eyliilde ba9laııacaktır. 

Akaretler No. 64 

&on Poeta Matbaa•• 

Sabibi ı Ali Ekrem 

N .. rlya• Müdilrü: HaW Ltltfi 

lçü Üzerine 
Fenni 

asık Bağlan 
Mide, barsak, böbrek 

dfl tkiln10~üne 

Fenni 
Korsalar 

İsti) enlere ölçü 
arifesi gönderilir. 

Eminöal: 
İzmir sokağı 
Tel. 20'l19 
ZAHARYA 
Oreopulos 

Beyollu Tapu Bafmemurlu· 
ıundan: Or taköyde Yeni mahallede 
yon i mahalle sokağında atik 1 müker· 
ror cedit 33 numaralı hane 29 Hazi
ran :127 tarihli m\lsteena Vakıf acne
d ile Hayım veledi Bünyamin ubdesind9 
ol up meıkur haneyi satmak i.izere 
idareye müracaatte bulunmuı ısode 
mezkur sarraf Agop can Vakıf defterinin 
idare ,·o lı en llz devrcdilmcdiğindeıı ve 

kaydı ·da mevcut olmadığından senetsiz 
tasarruf ahkfunı cari olmak Uzcre 
mezkur haneye tasarruf iddiasında 
kimse mevcut i e tasarruf vesikaları 
ile l.ı i rlikte mahallon 1ahklkat yapıla
cağından tarihi ilandan itibaren bir 
ay zıırfırıd:ı Boyogl u Tapu Baıırıcm ur
lıığurıa müracaatları iH\ıı olunur. 

Dr. HORHORUNİ 
Zilhrevi ve Bevli hastalıklar tedavi-

haıı osi · Beyoğlu Mulenruj yanında 
Zambak sokak No. 41. 
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