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Terkos · Heyulisını 
DR Gömdük! 

·T erkos Belediyeye Geçti 

, . , 

Terko• hevuzl8"ndan biri 
Terkosun belediyeye dem belediyeaine gelen ma!6mata na-

lualdnndaki itillfname bir kac uran, itilAfname Nafıa YekiU 
sOn evvel bazırlanm1fb. Şirket Hilmi Ye belediye reisi Muhiddin 
mGmeuill, ltillfnamenln lmauı beylerle tirketin mllmeuill tara-
için Pariatekl meclitl idareıinden hadan lmzalanmııtar. Bu imza 
~llblyet bekliyordu. Meclial idare meraıiml de ikmal edildi;t için 
evYelki gtln mllmeaaile, bu ali- 933 HDeai ı klnunuNniaindea 
biyeli Yermiştir. itibaren T erkoı tirketi filen be-

DDn Ankaradaa latanbul ( De•amı IS GncG Hyfada) 

"Mühendis Mektebi DMülfünuna 
İlhak Edilmemelidir,, 

MühendisMektebiAlman
yada Da Müstakildir 

DarGlflnun blna81 
MDhendiı n Dlfçi mekteple- takip edllmektedir.~EYYelkl gtlnkll 

rinin Darlllfnnuna ilhakı taaanura ntlshamızda Mnderriı Hllanll 
'Möbendiı m•ktebl Ye Darlllfnnan Hamit Yo MU1tafa Hakla Beyin 
•abltinde bllytlk bir allka ile ( Denmı 13 GncO 1ayfada ) 

Yılbaşı Piyango~unu Kazanırsam: 

Aç Çocuklarıma Sıcak 
Yemek Yedireceğim 

Dtınkll nDıha· 
mııda bazı ma
ruf doktorlarımız 
yılbaşı piyan
ıoıunun bnynk 
ikramiyesini ka
zandıldarı tak· 
dirde hastaneler 

miyeyl kazanır
JarN neler yapa• 
caklarını okuya· 

cak11ıuz. Hlllliab-
mer Cemiyeti Re
lıi Ali Pata di
yor ki: 

- Kendimi 

•• n 

Sa fa 

Rainazan 
Bütün Camilerde Hazır

lıklar ikmal edildi - -- -
Mu:;,arek Ramazan bugün 

bqladı. Camilerde dünden itiba· 
ren tllrkçe ezan ·ye kamet okun
maya batl:ımııbr. Mukabeleler
de Kur'anıkerim arapça okun• 
maktadır. Evkaf, 23 camide gll· 
zel ıeali hafızların mukabele 
okumasını temin etmiıtir. Mllaa· 
it havalarda bllyllk camilere 
tOrkçe mahyalar kurulacakbr. 
Ayaıofyada: Filibetl Ahmet, Hay• 
ri, labak, Marqb Ahmet efen• 
diler, Sultanabmette; Hoca Ha· 
AD, Hoca Jıhak, ve Hacı Muı· 
tafa efendiler Yaz edeceklerdir. 

Piyango! 
Yılbaşı Gecesi Saat 

Onda Çekilecek 

lstanbul Tayyare piyanıoıu 
u•al•a Ftlarf ~ maa.ml fflmlt 
Beyler birkaç gftn ıonra çeki
lecek olan yılbaşı piyangoıu 

için hummalı bir tekilde çalır 
maktadırlar. Geçen ıene yalnız 
60 kişiye bUyllk ikramiye isabet 
ettiği halde bu 1ene 600 kit 'ye 
iaabet edecektir. Bu tene yalbqı 
için abnan biletler geçen ıene-
kinin nç mislidir. Piyango yılbaşı 
geceli ıaat 10 da çekilmiye ba,-
lanacak ve radyo ile Türkiyeye 
bildirilecektir. 

Yapılan bir istatistiğe göre 
geçen yılbaşında onbio liradan 
aıağı olmamak . Uzere 56 kişiye 
iki milyon lira ıkramiye verilmiı· 
tir. Yılbaşı piyangosu hariç ol
mak Qzere altı ıene içinde 2481 
kifiye 7 milyon lira çıkmııtır. 
Bunlardan 33 ki9iye 3 yllz bin, 
39 bin kişiye 200 bin. 54 kişiye 
yllz bin, 397 kişiye 15 bin ve 781 
klıiye de on bin lira iaabet et• 
mittir. 

Gayrimübadiller 
Yakında Mühim Bir 
Kongre Yapacaklar 

Gayri mübadillere yeni bono 
datıbhp dağıtılmaması meaeleıini 
konuşmak llzere yayri mübadil
ler 15 klnunuıanide mühim bir 
kongre yapacaklardır. Bu itin 
halli için aayrl mübadiller An· 
karaya bir heyet gönderecek· 
lerdir. 

Bir Garibe 
iki Başlı, 6 Ayaklı 

Bir Buza~ 

Riıe ( Huıuıt ) - Kesmetaı 
k&yllnde bir inek iki baılı, alta 
ayaklı blr buzağı doğurmuıtur. 
Buzaiı ancak bir baıı keıildik· 
ten aonra dotabilmlftir. H&diıe 
ka,lnler araıında efaaoe.t dedi· 
kodulua Mbep olmlflv. 

Bir Peri Hikayesi! 

Balat Halkını Heyecana 
Veren Bir Hidise ! 

Periler Bir Evin Kapısını Çalıyormuş! 

Perllerln mueallat oldukl•rt av 
Bir peri blkAyeai birkaç gl1n-

denberl Balat ve civarında otu
ranlan heyecanla iıral etmek· 
t.dir. 

Bu efaaney• a&re Balat'ta 
KlSprDba11 caddubıde 64 Ye 68 
numaralı evlere periler mua&llat 

( Duamı 12 inci aayfada ) 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Fı:ansanın Makedonya lh
tililcilerine Bir Teklifi 

-33-
Yugoıla•ya 

· deYleti, muhtelif 

Yazan: Berndorf 
melerlnl mucip 
olmuştur. 

Dlf&rda otur
mak mecburiye

tinde bulunan bu 

Balkan milletleri
ni göğsQnde taıı
yan bir devlet
tir; Sırp, Hırvat, 
Sloven vo Make- mtılteciler, mtı-
donya millet ye temadiyen tahrl-
cemaatları •. Kom· kit yapmaktadır· 
şu ltalyao hü· lar. Bunların ça-
kumeti, Yugos- lııma merkezle-
lavya ile derin bir rioden biri de 
ihtilaf halinde- Bulgarlıtaoın mer-
dir. Yugoslavyayı kezi Sofyadır. 
idare eden- dik YuioılaY a-
tatorya idaresi, Jeneraı Protogerot razisi dahilinde 
birçok Sırp vatandaşının cİYar J yapılan Ye ıonu gelmlyen ailAblı 
memleketlere hicret ve iltica et- ( Devamı 12 inci sayfada ) 

Vücuda Göre Tasarruf 

Reuam Şevket 6. - Bu kumaı pek hoıuma gidiyor amma 
yapılacak elblıe çok pabalaya çakıyor. 

- t,ı ........... ele tuarrufa, lldAMda urar daa-tl•• ,. idi.. 
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SON POSTA 

' 

·BABBRLER -Alatur .. a G ~- reş 

:~;~~~~·~~~~b.~: Yeni Ciımhuriyet Paraları 
~:~~:;ı~;~~~;~~~~:·p~:,,::; Darphane Biraz Bozulan Makinelerini 
- Alaturka güretin kalduılmuı 

!~;.~: ·::~~ ... ::: ... ıı.no~:.ı:;; Fa' al Bir Hale Getirmeg'"' e Çalışıyor 
(fü.rk) marka1mı tqıyan bir apor 
teklinin yani alatarka gnreşin kal- Maliye Vekaleti yeni Cumhuriyet paraları bas- parala" tamamen kaldırılacak Ye bunların JerİDI 
danlmaa kat'iyen dotru detildlr. lırmıy4 karar vermiş ve bu huıusta tetkikat yap- yeni Cumhuriyet paraları alacaktır. Birer liralık Pehlivanhk Türkftn ezeti bir aporu• 
dur. Onun birçok kaideleri, u11utl.nl mak için de hususi bir komiıyon teşkil etmİftİ. Türk kAğıt paralarmm bir çoğu eskidiği için bwı-
Hrdır. Bu buauıta birçok kitaplar Komiıyon tetkikatını bitirmiş ve Vekalet de Ve· lar basılan (100) er kuruşluk gllm8ş paralarl• 
bi e yaulmııtu. Sporun eaki anane· killer heyetine teklifini yapmıştır. Haber aldığımıza değiştirilecektir. Darphane Müdürlniil blltlln makl-
lerini aaklamak ta mflll bir nzlfedir. gur ... Ye ·ı h rfl l b 1 k 1 Tn k 1 nalan faal bir bale getirmek için azami bir faa-

~ alv "' • n. a er e ası aca o an r para arı liyet ıarfetmektedir. 
Faik Bey (Galata Topçular cadde· b çqıttir. Bunlardan 40 parahkla 5, 10 ve 20 - Yalnız altın ve gtimllt basmak iç.in haıırlanaıı 

ıl 123) kurutfuklar halis nikelden yapılacak, 50 ve {100) makineler biraz boz.cl~uğu için nç aydanberi bun-
- Alafranga ailreı henilz mab- kuruıluklar da gfimüş olacaktır. Bu paralar basıl• ların tamiri ve ayarile uğraş·lmaktadar. Makineler 

dut birkaç villyet merkeı:"nde 6tre- d-'.& • d d 1 d "k l b k "ki i t• k b" b 1 · ktir nUmiştir. TürkeU baıtao bata pebli· uuan aonra pıyaaa a te avü e en nı e ve ronz anca ı ay sonra ş ıyece ır a e gırece • 
Yanlarla doludur. Ben öyle derim ld 
alaturka a-Oref hemen her yerde 
ayni uıule ve yni ıartlara tabidir. 
Vıulfl, erkim herkeaçe mllüm olan 
bir spor teklini bırakarak ala fran· 
~ayı kabl!I etmek dotru detiıdir. 
Alafranga güreı te yapılım. Fakat 
(alaturka) dfya rHmen bir aporumuı 
bulunıun. Ben bu Luıuıta biraz 
muh fazaklrım. 

Nurettin Bey ( Bü} azıt !Jithatpaı& 
mahaUo'3i 7 , ) 

- Tarihle biz cihan peh1ivan1arı 

yetiştiren bir milletiz. Bu muvaffaka· 
7etimizi Anupalılar ( Türk gibi 
kuvvetli ) cümles"oi bir darbımeael 
haline aokmu7lardır. Herfcy lekamOle 
tabic:Ur. Pehlivanlık şekilierinde de 
yemi yeni leklınül eserleri rörülmek
tedir. Eaki peblfvaolık uıullerimizl 

tamamen terk etmemekle beraber 
•lııfranrayt da kabul etmeliyiz. 

* Hasan Fehmi Hey ( Şcıl wdebntı 
Emir111urcttln malı llosi 25 ) 

- Yağlı gOreş bana bircız iptidai· 
liği habrlalar. Şimdiki insanlar vıc k 
ıcık yağa bulanmıf lnaanları sevrot

mektcn pek zevl almazlar. Sonra 
bu yağh giıreşler ekseriya yozın 
meydanlarda yapı 'ır. Kapalı yerlerde 
tatbikine imkin yoktur. Halbuki 
aipot yalmz yaz iç·n değil bor meY· 
ılm içindir. Alafrangayı kabul eder• 
aek bu m hzurlar ortadan kalkar. 

inhisarlar Filmi 
inhisar idaresi bir rekllm fil

mi yaptıracak, cigara ve içki 
fabrikalarının imalib bu filimde 
aösterilecektir. Dünya güzeli Ke
rimsn Hanıma bu filimde rol 
verilmesi muhtemeldir. 

Taksiler Bir Sene 
Sonra Boyanacak 

Senebaşından itibaren piyasa-
da çal ıan bütün taksi <>tomobil· 
lerinin talimatnamede kabul edi
len şekilde boyanmnları lazım· 
ıeliyordu. Talimahıameye uymı· 
yan taksiler monnedilecekti, ·Be
lediye bu mllddeti bir sene da-
ha uıatmıya karar vermiştir. 

Portakal j Birinci Nevi 
Bu Sene Mallar Az Fakat Sigaralar Çok 

Ucuzdur 

Bu ıeneki portakal miktarı 
geçen seneye nazaran azdır. Bu 
azlığa rağmen fiatlerin geçen 
seneki fiate nazaran yüzde otu~ 
kırk kadar düşük olduğu söylen· 
mektedir. Ruslar 8- 10 bin paket 
portakal almak için Dörtyola 
gitmif , müatahsılla doğrudan 
doğruya temasa başlamışlardır. 
Transit olarak Romanya ve Bul· 
garistnna da 600 • 700 aandık 
portakal sevkedilmiştir. 

Şüpheli Ölüm 
Beşiktaşta Bir Kadın Ani 

Olarak Öldü 

Beşiktaş'ta Hamdi Paşa hanın· 
da oturan Emine hamm isminde 
bir kadm evvelisi gece ant olarak 
6JmUştür. Y npılan muayene neti
cesinde Emine Hanımın ölfimil 
tüpbeli görülmüştür. Ceset morga 
nakledilmiı, zab.ta tahkikata baı· 
lamıştır. 

Kaçak Taş Vaka,andı 
Fatihte Hafızpaşa caddesin· 

de çorapçı Recebin dükkAnmda 
kaçak cıgara kAğıdı ve çakmak 
taıı bulunarak mtısadere edil· 
miıtir. 

Tutun Meselesi 
Bir komisyon tarafından ha

zırlanan yeni tlittln kanunu pro· 
jesi Ticaret Odalanna gönderil· 
mit ve od&larm da fikri aorul
mUftur. Baı.ı odaların verdikleri 
cevaplar inhisarlar Umum Mn- J 
dllrlüğOnde tetk:tc edilmektedir. ı 

Aldığımız malümata göre şark 
vilfiyetlerinden bir kısmı tutun 
xeriyatmın tahdit edilmemesiai 
edildiği takdirde mutazarrır ola
caklarını bildirmitlordir. 

Rağbet Görüyor 
Son bir kaç ay zarfında bi

rinci nevi signralarm sarfiyatı 

göz.e çarpaca.k derecede artm.ş· 
tır. Birinci nevi ıigaraların tutiln
lerinin oldukça iyi bulunması ve 
fiatınm da ı t kuruş olması do
layısile halk bu sigaralara bUyOk 
bir rağbet göıilermekted r. Hatta 
şu son buran ıenelerınde ka
zançları bir hayli azalan eski 
"Y cnice" Ye "Boğaziçi,, tiryaki· 
leri de birinci nevi sigara içmeğe 
başlamıılardır. Bu itibarla lstan· 
bulun muhtelif semtlerinde birinci 

nevi ıigara bulunmamakta ve 
tütUnclller diikkAnlarında mUm· 

küo olduğu kadar fazla birinci 
nevi bulnndurmağa çalışmakta· 
dırlar. 

Mükafat 
Yazı Müsabakasında Kaza
nanlara Üzüm Verilecek 

Bu sene milli ikhsat •e yerli 
mallar haftasında mekteplerde 

yapılan yazı müsabakaınna ait 
kAğıtlar tetkik edilmektedir. Ka
zananların listesi milli iktııat ve 

ta11arruf cemiyetine gönderilecek 
ve kazananlara 10 .. 15 okka 
nzum. incir, fındık ve cevİ& veri-

lecektir. Geçen sene ortamektep
lerlc liselerde tasarruf hakkında 

gUzel yaz.ı mUsabakasına iştirak 
eden talebelerin isimleri hAIA 

verilmediğinden bu talebelere 
verilmek Uzere ayrılmış olan mil· 
klfat tevzi edilememiştir. Bu ae· 
ne yalmz ilkmektep talebelerin· 
den seksen kiıiye mükafat veri
lecektir. 

1 Türkçe Dersleri 
e azı Ecnebi Mektepleri 
Ders Saatlerini Azaltmışlar 

Türkçe derslerine her nedenae 
IAyık olduğu ehemmiyeti vermek 
istemiyen baza Fransız mektep
leri Türkçe derılerini 35 daki· 
kaya indirmiştir. Maarif mfifet
tişlerl derhal vaziyetten haber
dar edilmişler ve tahkikata bq
Jamışlardır. Bu mektepler hak· 
kında inııbati kararlar alınmakla 

beraber ilk İf olarak dersler 45 
dakikaya iblağ edilmiştir. 

Balık Günü 
Kışla Ve Mekteplerde 
Balık Yenmesi isteniyor 

Aldığımız ô:ıalümata göre bu
günlerde bol uıkumru tutulmak-

tadır. Bu sene ihracat yapılama
dığından fiatler pek düşktlndür. 
Okkası 4 • 5 kuruştan uskumru 

sablmaktadır. Balıkçılar cemiyeü 
bu balık bolluğundan istifade 

edilerek mekteplerde, kıılalarda 
balık yenmesi ve bilhassa Ana-

doluya balak aevkedilmesi için 
teıebblislerde bulunmağa baıla
mışbr. Cemiyet , haftada iki glln 

"balak gllnll,, yapılmasını Ye o 
gtlnlerde hemen herkesin balık 

yiyerek balıkçıların korunmasını 
istemektedir. Bu hususta bazı 

kararlar alınmaıı için muhtelif 
vekaletlere de müracaat edil
miştir. 

Gözünden SUrme Çalar Gibi 1 
Jak isminde biri Kapalı'8rşıda 

maşlah al.rıakta olan Behice ha
nım isminde bir kadıo•n bilegio• 
den bilezibini çalarak ımvuşurken 
yakalanmıştır. 

Kanunuevvl 29 

,.. 

Günün Tarihi 
-

Y unanistanla Ya
pılan Mukavele 

Müzakerat Müsait Bir Hava 
içinde Geçiyor 

Ati.ada bulunan Türk Murahbu 

Heyetinden a-elen b.s berleu gö,. 
Yananiıtanla yapılacak olan ticaret 
mukavelesi mGaakereal mOsa l bir 
hua içinde lnkitaf etmektedir. 
Mukavele uaalennın bu haf ta içinde 
tamamen haurlanmııaı beklenmek .. 
tedlr. Heyet Yunaniıtaodan ıonra 

Sofyaya l'idecek ve Bulrarlarla da 
bir ticaret mukavelesi HHtnı ha. 
sulıyacaktır. 

Suriye'de Ne Kadar Otomobil 
Var? 

Berut ( Husu.r ) - Suriye fevk.., 
ilde komlaerlik idaresi Franaa man• 
daaı •llıoda bulunan topraklardaki 
otomobil adetlerini teıbit etürmiıtlr. 
Bu aahadn ( 17647 ) otomobil vardır. 
Danlardan ( 989 ) u Lübnanda, (671) 1 
Suriyede, ( 625 t l Lbkiyede (412) l 
CehelidOrusdadır. Manda mıntaka• 
lar1nda ayrıca (295) motosiklet \•ardır. 

Japon Malları Ç•kacak 
fımaat Vek&Jcti gılrdüğü bir IG· 

zum lzerine gümrüte relmit olaıı 

Japon mallarm1n gilmrllklen çıkarıl· 
maaıoı durdurmuıtu. Dün Ankaradan. 
yeni bir emir gelmiş ve Japon mal• 
larmın çlknrılmuına mGıaade edil· 
mittir. 

Borsa~a Durgunluk 
Evvelki gftne nazaran din 

eaham ve tahYilit borsaamda 
fazla iş olmamııtar. DBn bor· 
ıada dnyunu muvabbide 58,25, 
Anadolu obligasyonu 40,50, boa 
anadol 42,60, akıiyon anadol 
25,70 Rumeli ıimendiferi 5,45-
ten muamele gôrmUftUr. Fiatler
de pek cOı'i bir teneıznl ardır. 

Belediue Hayatı 
Ucuzlatıyor 

Belediye memurin kooperatl• 
fi, eaki Maarif Nezaretinin arka 
tarafında 200 kişilik bir lokanta 
ıalonu hnzırlamııtar. Salon birkaç 
glln sonra açılacaktır. Burada 
sade 6ğle yemci! Yerilecek Ye 
tabildot usulu tatbik edilecektir. 

Fiyatler benUs tayin Ye tesblt 
edilmemiı olmakla beraber aı 
maqlı bir memur 15 kuruıla 
karnını doyurabilecektir. 

30 kuruı mukabilinde bir mu.
teri çorba, et, ıebze, tatlı ve 
salatadan mUrekkep bir yemek 
yiyebilecektir. Kooperatif, gıda 

maddeleri için de Belediye civa
.rında bir mağaza açacaktır. Ko
operatif ortaklar.na ucuı elbise 
-.e •yakkabı temini için de bazı 
fabrikalarla temaa halindedir. 
Kooperatifin ortakları ıtlln geç· 
tikçe çoğalmaktadır. 

Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: j '-------____. ___ ___,,_,_,_ __ _ ~on Postanın Resimli Hikage si: 

- 'Nerede o eıki ramazanlar \ 
HHaD Bey,. 

- iftar ıofralarından .•• 

1 
- Karaa-özlerioden ... Direkler arası Alemlerinden 

eser bile kalmadı, timdi ne tat 
var ne tuz!.. 

HHan Bey - Aman rı.uzım 
timdi, nede tat kaldı ki ramaza
nında, bayramıada, tat kal .. n!_ 
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~----------------------~ 
Her gün 

Adiryatik 
Sa/zillerinde 
Harp Tehlikesi -------------· -

Ciha harbinin başladığı yer-
den y.ue tehlike iıaretleri geliyor. 

balya ile yugoıdavya arasmda 
beyelnıileJ havayı bulandıran bir 
ihti:fif baı göstermiş bulunuyor. 

1hti1Afm esaıı, Dalmaçyada 
Trau şehrinde iki aslan heykeli· 
ain Sırplar tarafından yıkılması· 
dır. Bu aslanlar ltalyanlano Dal· 
maçyayı fethedişlerıni temsil et· 
tikleri ıçm, ltalya bu hare
keti kendisine kartı yap:lmıı 
bir nUmayİf telAkki elmiş, ve 
arada ho~a gitmiyecek sözler 
ıöylenmesine ıebep olmuştur. 
Fakat iblilafm bakikt sebepleri 
daha derindir. 

1915 lnribinde itilAf devletleri 
ltalyayı kendi lAhlerine barba 
ıokmak için bir mukavele akdine 
teşebblls ettikleri zaman o vakit 
Avusturyaaın elinde bulunan 
Dalmaçyayı ltalya'ya vadctmiı
lerdi. 

1919 da bu vait unutuldu. 
Dalmaçya Yugoslavya 'ya Yerildi. 
Çüııkll o valtit Fransanm gayesi 
Merkezi Avrupada Ruslara k1nşı 
kuvvetli bir blok vUcude getir
mekti. Yugo.:11avya da bu bloğa 
dahil bulunuyordu. 

lıte -0glln bugllo Dalmaçya· 
blar Sırp tahakkUmUnden müşte· 
kidirler. 

Diğer taraftan İtalya ile Y u
goslavya rasında Adiryatik deni· 
zine hakimiyet davası vardır. ltalya 
Adiryatiki bir İtalyan g6ln tellk· 
ki etmektedir ve bu vaziyeti ibl41 
edecek her harekete dUşmandır. 

Sonra Yugoslavya'da aon za
manda dahili vaziyet biç te hot 
d&ğildir. Yugoı;lav hakimiyeti al
bna konulan H rvatlar ve hloven
ler zaman zaman isyan çıkarmak· 
ta ve bu esaretten kendilerini 
kurtarmaya çalışmaktadırlar. ayni 
zamanda Yugoslav)a da Cumhu
riyetçiler Kıralı devirip memle
kette Cumhuriyet ilAnına çah· 
ıtyorlar. iktisadi vaziyet hUkümeti 
nevmidiye sevkedecek kadar feci· 
dir. işte büt .. n bu ıebeblere bina· 
en Yugoslavya halkı bir harp 
tehlike ve tahdidi ile oyalamak 
ihtiyacındadır. ltalyaya karşı kafa 
tutmasımn sebebi budur. 

Fakat meselenin asıl nazik 
tarafı tam bu sırada Belgratta 
küçük itilaf murahhasları bir 
konferans eklettiler. Konferaos•n 
aahiri maksadı Romanya, Yugos
lavya , Çekoslovakya ve Le
hiıtanın bor\:lar meselesindeki 
vaziyetini tespittir. Fakat ha· 
kikatta bu konferansa Erkim• 
harbiye reisleri de ittirak etmiş· 
tir ve konuşulan en mUhim me· 
aele, kiiçük itilaf Qrdularınm müı· 
terek bir kumanda altında hare· . 
ketlerini temindir. Kuçnk itilAf 
devletleri, askerlikçe ~upanın 
en kuvvetli blokunu teşkil eder. 
Bu dört devletin hazari kuYvetle-
ri 460,000 kişidir. Harp halinde 
bu kuvvet 3,400,000 kişiye çıka· 
bilir. Su a .heple Belgrat konfe· 
ransı ltalyayı sinirlendirmekten 
geri kalmamı~tır. 

Beş Sene Hapis 
Gönan (Hususi) - Geçen sene 

Kavak nahiye merkezinde çalınan 
bir kuzuyu meydana çıkarmak 

için 65 yaımda çoban Osman 
ağaya karakolda dayak atmak ve 
bu dayaktan mUteeasiren ölUmfine 
sebep olmakla maznun lnegöllll 
jandarma f zzet Efendi Gönan 
Ağırceza mahkemesi tarafından 
beı sene ağır hapse mabknm 
edllmiıtir. 

[Son Postanın Resimli Makalesi • Geciktirmeyiniz a "11 

l - Hayatta aonraya biralulma· 
uıa11 icap eden ıeyler Yardır. Bun• 
ların b'.rinciai ötrenmektir. Dima• 

ğın gıduını almadan geçen her po 
z"yandır. Öğrenmenin yuını yoktur. 

2 -- Herrün idman ıoe beden ba

rek•tlcri r•pın·z Ye bunu ertesi sGne 
birakmayınız. Blr a-Bnlilk tebir, bllUla 
biltfin ihmali inb~ edebilir. 

• 

o . 

3 - Bu•GakO ıı:aizi 1arına bırak
maJln. Fır•t hersGa ina .. nıa eline 
.. ,.e .. 

SON TELGRAF HABERLERİ! 

Mısırla Mesele Kalmadı 
- -

Mısır Hükômetinin Notamıza Mukabil 
• 

Cevabı Ankara' da iyi Tesir Bırakh 
Ankara. 28 (A.A.)- Öğrendiğimize göre Mısır 

Hariciye nezareti cevabi notasını bugiln Tllrkiyenin 
Kahire mnslahatgUzarına tevdi etmiştir. 

Ankara mahafilinde iki hükumet arasında nota 
tentisino mevzu olan iıin iki memleket mllna
sebat nm istilzam ettiği veçhile dostane ka-

iki kardeş memleket mllnuebetlerinde &Dllzın be
liren bulutların bu ıuretle tamamile dafılma .. nda 
iki taraf efkhı umumiyelerioin çok memnun olaca;. 
biaıolunmaktadır. 

Ankara, 29 (Huıuai) - Haridye Endlmeni bu
gOn içtima edecektir. Bu içtimada Hariciye Vekili 

pandığı kanaati mahsus olmakta va bundan 
Kahire MaslahatgUzarhğ nıo telgrafla bildirlllıf ol .. 

1 
Tevfik Rllştll 8. muhtelif harid meseleler hakkında 
izahat •erecek, bu meyanda Mııır'la bldiı olan 

cağı cevabın Mısır notası hülisasmın iyi telakki 
edildiği aoJaıılmaktadır. 

ıon vaziyet ile Mım cavabt notasının tatmin edici 
mahiyette olup olmadıjuu izah edecektir. 

Asir İsyanı Ehemmiyetli Bir Şekil Aldı 
Aden ( Husuıi ) - Asir iayanı ehemmiyetli bir 

şekil almıştır. Son gelen haberlere göre Hicaz 
hükumeti 4 motörle yeniden ( Cizan ) a 500 kişilik 
bir kuvvet daha göndermi1- Bunlar gece sabile 
çıkmışlar ve biraz sonra ıehro girmişlerdir. Fakat 

kılıçtan geçirmiılerdir. 

ikinci gUnü asi kuvyetlerin kumandanı AbdUJvebap 
ldrisi'nin idaresindeki topla milcehhez asker1 ku.
vetler şehri istirdat etmişler ve Hicaz.laları tamamen 

Hicaz kuvvetlerillİD ubildeki bitin motar ~• 
kayıklan da mn .. c1.r. edilmiftir. timdi (Berek) ten 
Şimali Hicaz hududuna ve cenupta Yemen hudJt
larına kadar bllt611 uir iıyaacılann idareainde 
bulunmaktadsr. Muhtelif muaademelerde aıiler 
Hicazlalar' dan bir çok top, otomobil Ye aillh, 
cephane almışlardır. 

Bir Aşık 
Sevgilisini Beş Yerinden 

Vurdu 

lzmir, ( Hususi) - Dün gece 
Tepecikte feci bir cinayet 
olmuştur: 

Hasan oğlu Haydar iıminde 

biri, uzun mUddettenberi sevdiği 
Haticenin kendisinden yllz çevir
diğini görerek kızmış, ve Hati· 
ceyi be~ yerinden b:çakla yara• 
lamışhr. Haticenin hayah tehJi· 
kededir. Katil tutulmuştur. 

Borsa Laboratuvarı 
Ticaret Odası Meclisinde dün 

hararetli mfizakereler olmuş, Tica· 
ret ve Zahire borsası laboratu•a· 
ranın 1620 liralak tahsisata fağve· 

dilmiştir. 

Vergi Tahsılatı 
Tahminlerden 
Fazla Çıktı 

Ankara 28 (Hususi) - Maliye 
Vekiletioin tetkikatına g6re ge
çen hazirandan tefl'İnlıani 11iha· 
hayetine kadar alta aylak vergi 
tabsilita şayanı memnuniyettir. 
Bu, altı aylık tahminlerden fazla 
:z.ubur etmiştir. , ___ _ 

İzmir de 
- ---

Güzellik Rekabeti Var 
iz.mir, 28 ( Hususi) - Şehri· 

mizde yapılan gl\zellik mBsaba-
kasıoda DçUncll gelen Fikret H. 
lstanbula gidecek ve orada mO
sabakaya girerek birinci gelen 
Neriman Hanımla tekrar kart•· 
laşacaktır. 

-------------=-------

iSTER İNAN, iSTER 

Kazanç Vergisi 
Layiha Yeniden Tetkik 

Ediliyor 
Ankara. 28 (Huaull) - Btltçe 

Encilmeai kuu~ wergiıl IAyiba-
llDda 1enidea tetkikat yapmıya 
karar varmiftir. 

Devlet memurlannda• alına
cak kuanç vergiaiain tek bir 
nisbet dahilin • almmaaı Aakana
daki memurlar için de projeye 
bUIUll baza hilldhaler koaalmaa 
llzerlndeki tetkikat ta ikmal edll
mif d~tildir. ----
ltalyadan İstikraz 

Ankara, 29 (Huıust) - ltalya 
ile mall mlbakere IOD glnlerde 
mDnit aafbaya pmiftir. Mutedil 
fU'tlarla mllaakereniD yalanda 
neticeleneceği ümit edilmektedir. 

iNANMA/ 
fıtanbul Sanayibirliğl ıon içtimaanda memlekette 1 bu sabada bqka fabrikaların a"lmuınaa meaedllmuL. 

sanayiin inkitafı için no yapmak Jbımgeldij'İ hakkanda Yani bu, fU deme1ctir: Farua memleketin ~olata 
Ali lktıut Meclisi tarafından ıorulan suali tetkik ihti7acını buı11n mncut beı fabrika temin edi1or. 

etmlıtir. l Çıkolataların naafa •• fena deflL O hllde batka 
Birlik aanayiin inkitafı için bir çare bulnauf: .. Mem• fabrika1a Ulaum 1ok. Çakolata i .. ka7clilaa1at tartlle 

leket ihtiyacına tekabül eaecek miktarda ve matlup bu beı fabrlkanan .......... albıula kalua. Dotru•• 
enafta en• yapan sınai miuuaeleria blmayHl isia kaYHtll mantakl 

JSTER JNAN. iSTER iNAN 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
fundan dercedilememq-
tir. ~ 

Eskişehir' de 
Yeni Bir Şeker Şirketi 

Teşkil Edildi 

Aakar., 29 (HU81111)- Eald
.. lairde kurulacak teker fabrlkul 

için iç milyonl ira ıerma1e Ue ft ... 

airaat. Saaaya Ye Maaclia Baab
lannm ittiraklle bir firket il.. 
lacak, HDe 10alarına dojra fab
rika iatiU.le bqbyacakbr. Paa
car ziraatini fimdidea taaıdm .... 
bir heyet Eekitehre sitmiflir. 

Tasarruf Mitingi 
Bu.on Darillflnun " ylbelıc 

mektepler talebeai tarafıaclaa 
tebrimisde bir taıarraf mitlap 
J•pılmaktadır. Talebeler Darll
hlnun konfenna aalonunda top
lanmıt bulunmaktadır. Burada 
heyet halinde Takıime ~ 
caktır. 

Türkçe Ezan 
Denek ( Hmull ) - bk defa 

olarak itle ezanı tllrkçe olmada, 
blalerce halk aokakta clanrak 
dinledi. 

Alaali çok memnun ft ... 

diye kadar e:umn tlrkçe olcm
madağma alteeaiftir. 

Mahkômiyet 
lzmir, 28 (Huaut) - Serbe.t 

farka u ... amda burada lcti••lar 
kanununa muhalif harekett• 
munua bulunu d6rt kiti Allir• 
Ceza Mahkem..U.cle birer ar 
hapM mabim oldular. 

Osmaniyede 
Yeni Ve Büyük Bir Teı.ia 

istasyonu Kuruluyor 
Oamaniyede Eıtern kampan

yuı laeaabına yeni •• bly&k bir 
telaiz lıtaıiyonu Ylkude R'etlril .. 
cejinl yazlDlfbk. Bu İ91UİJ• 
d&nyanm biltOn merkederile ko
nuıacak bir kunette olacalds. 
Stuiyonu 1akaa mlllMacü lo,U
tere •• Amerikada blytlk W•• 
yonlar lop eden bir •claaachr. 

Muzır Bir Kitap 
Otrendiğimize gire ecnebi 

mektepleriode okatulaa kitaplar
dan baalannda nrklDtl rencide 
edecek mahiyette yazalar slrll
mtiftGr. Bunun &zerine hldiM 
hakkında Maarif Veklletlae ... 
llmat nrilmiftir. 

Vapurculuk 
Kanun Bir Sene Meddetle 

Tehir Edildi 
Ankara. 28 ( Huıull )-Bllytlk 

Millet Meclilİ lktıaat eac&m..ı 
vapurcular kaaanunun bu 1eae 
tehiri IA1uım kabul etti. 

Otomobil Vergisi 
Şof&ler C.miyetbüa ..... 

caatl llzeriae otomoblllerdea 
kauaç verp 1eni, Yuatl, .W 
aamlarile Oç mabet llzerüacl.. 
almacak, bu auretle eald otomo
biller himaye edilecektir. 

Yeni Bir Kanun 
Ankara. 29 (Huual)- Maarif 

Veklleti husul blltçelerdea Ye
rilecek olan flzde oa llaadf 
hi•etiaden adeamlye• lm•mı• 
938 ...... ....,... bct.r 
lcleawi içiıla bir kmaa llri
laua .......... tadar. Ba para 
iki baçak .. ,.. lira bdll .... 
dli. 





SON POIT 

Siyaset Alemi l BAatcı 'l'IL8 &rLAB 
Demokrasiyi 
Öldüren 
Bid'at/er 

Almanya Ve Diktatörlük 
İçki yasatının kalkıp lcal kınaınuı, 

Amerika için old tu kadar lktıudi 
nok tadan bu yaaatıa halkmuında 
fa1d• ı3ren Anupa için de mllhim 
bir meaeledir: Amerika içlo mil· 
blmdir: Çünki yeni Clmbur ni• 
ainin kH•nç Hbeplerlnden biri 
bu yaaatın kalkmaaını vadedltldlr. 
Avrupa için çok faydalıdır: ÇGnkl 
aatılac:ak t•mpaaya ve türll tar•p 
•• içkilere mukabil milyonlarca 
dolAr kaaanac:akbr. 

KomünistlerVeHitlercilerinHareketle
ri Almanya'.nın Akıbetini Tayin Edecek 

1 
Berlin, 28 - Noel •• Yılbqı 

Yortuları bittikten aonnra 4 kl
nunuaanlde Raylftataa toplanma 
tarihi te.pit edilecektlı. bk celH 
açıhr açılmaz kumilniıtler Ye ıo .. 
yaliatler tarafından hllldlmet aley• 
hine takrirler verilecektir. Eter 
o zaman Hltlercller de h8k6met 
aleyhinde rey verecek olurlarn, 
bOkOmet hemen bir feıih karar· 
namHi hazırlayacak ve Hiaden
burı da aeklz ay içinde Gçlacl 
defa olarak mecllai feıhedeceldlr. 

Fakat ;Amerikan 'yanında, etra• 
fanda bi11Clk bir ıOrtlltCl kopan her· 
bao.ı bir meHleyt kolay kolay ıe• 
çirmek mGmlcCln detildir. ÇGnkl 
orada her aaanın lıtedlti kadar aas 
aClyleml1• hakka .ardır. Ve bir proje
aln ale1hlncle bulunmak latl1ealer, 
aralaranda .r'all bir ıraıp yaparak 
••c·•• klraOıGaO ıllalerc• bırakma· 
mak ve mütemadirea 181lemek aq
retile hasımlarını bilctmp claırayı 
kasanabllirler. 

Bunun mı .. u çok ıörülmGttllr ve 
tlmdiye kadar f4illet Mecıllıl klrafl
aOnden ıırf zaman kaaaamak için 
aöz ıl>yliyerek lddlaaında hak kaaa
nanlar az olmamıttJr. Ayan azaaındaa 
Lafo let bir defaaında on aekla ıaat 
ıöz ıöylemek lıuretlle rekor lurmıtbr. 

Onun için içki 1a1atı dnaeı, 
tlmd lik kolay halledilebilecek bir 
davava benzemez. BenzHe bile, bu 
111•ıele, birçok jnıana, ıilnlerce nu· 
tuk ıö lemek fıraatını verecektir. 
Fakat bunun iç n ıöylenecek •Öz• 
lerın ipe ıapa ıelir feyler olm11.11 
ıart dej'ildtr. MaLaat •3• alfyl•m•k. 
durmamak, yorulmamnk ve haamana 
Jer vermemektir. 

Amerikan 6y.aa aıuı, bu mühim 
yaz fen n ıfaaı içın ••nede IO bin 
clolar tahıiaat alu. Teırii sıfatının 

lc:endisiae temin etlij'i muhtelif latl• 
iadeler d• baıka.. Dernokraaiyi öldO· 
ren maaJeMf, itte bu sfbl bid'ati ... 
elmuttur. L tirey\ l 

ispanya 'da Tahrikat 
Baraelon 28 - Mobil7a matau• 

larına kartı auikaatler devanı et• 
mekte, ruuhtelif mataıalarda bomba· 
lar buluamaktad1r. Bu ıulkaatların 
8 lıaftadanberl ırev halinde bulunan 
mobilya ameleai tarafından yapıldıl'I 
anlatılmaktad r. 

Fransız Meclisinde 
Pariı 28- Meb'uaan Mecliai but• 

... , pİJHHınıa mldaf a ... için 300 
aulyonluk bir kredi kabul etmittir. 
~ 

O zaman hükumetin 1enld• 
intihabat yapıp yapmıyaca;ı, t .. 
mamen diktat6rlllk uallllerlne 
müracaat edip etmiyecetl malim 
dejildlr. Fakat ıuraıı muhakkak· 
tır ki M. Fon Şlayter, Hitlerci
lerin mU1amabaıanı temine ,alı• 

ıacağı muhakkak İH de bu dhetl 
temin edeceği ıllpbelidfr. 

Bazı hlikümet gazeteleri, Bi .. 
mark rejimine aYdet zamanıma 
gelmiş olduğu kanaatindedir. Bu 
rejimde mes'ul olan yalnız Bat
Yekildir, diğer nazırlar onun icra 
memurları vaziyetindedir. 

Şuraaı da kayde pyandır · ki, 
baıvekil yeni te}kil edilen iki 
encllmene biz.zat riyaset etmek· 
tedir. Bu encOmenler ıunlarcLr: 

lpizliğe karıı mücadele ve 
dahili iıltomar encümenleri. 

Jurnal Dl jenevin Bafmuharriri 
Genevre 28 - Zürih'te"i Polltek

nik mektebinin tarlb bocahj'ına ka· 
bal edip etmlyecetl kendialad• 
evvelce aoralan M. Vllyam Martea, •a tekHff kabule karar vermlftir. 

M. Vllyam Martea, Jaraal dl 
J•ne• .raaetHinfa tahrir beyetladen 
ikinci kanunun 31 inci• cekilecektlr. 

Gandi Tahliye Edilecek Mi ? 
Yeni Delhey 28 - Yunrlak Mata 

konferan11ndald Hint heyeti azaaan
daa M. Kelkar, Hindiatan'a a•detlnde 
Gaadl'oin ıubata dotru bhliye ~dil
meaine intizar etmekte oldutunu 
alSyleml,t"r. 

TEFRiKA NUMARASI: 36 

• • 
C:IPBI GiBiSi 

''MiLLi 
Muharriri: 

Birçok yeni ticaret yolları açıldı. 
Asıl nafuz ve iktidarı ellerinde 
tutan askeri makamlar bu itler
deki tecrllbeaizliklerini aidermek 
için kendilerine 1ardımcı arıyor
lar •e pek tabiidir ki kazanç 
yoll~rını pek iyi bilen birçok 
inaa lar ortaya çıkıyor. 

Ve yahut resmi yazifeai açıkça 
ticaret yapmıya imkAn •ermiyen· 
ler hariçte kendilerine ortak 
arıvor •e buluyorlar. Bu bir 
ihtt.f aç halini aldığı için tebeke 
s•niı iyor. KAr ve kazanç öyle 
tath bir fey ki ufaktan batlıyan 
itler gün geçtikçe ~ enitliyor ve 
nihayet nüfuz.unu bu yolda kul
lananlar arttıkça biribirlerioe 
kenetleniyor, biribirlerini tutuyor, 
birıb:rleranin kabahatini örtfiyor 

Ye böyle böyle iı bir inhiaar 
haline giriyor. Siz de bunu bi.
aediyor, törüyoraunuz. 

Genç kadao anlatırken bin
i.afi Faruk, ıOn<lüı arkadatı 

ROMAN,, 
Bıu'lıan Calait 

Nibadm ıöylediklerini hatırlı· 
yordu. 

- Evet dedi. Şebeke ıenif 
ve u1Abiy4't, nllfuı aahibi olan
lardan birinin meydana ablıp : 
"Ne 1apıyoraunuz. !" Demlye yllzD 
yokl 

Genç kadm tasdik etti z 
- Ynzn yok çDnkll kendiıl 

de yaptığım ancak ötekinin ceaa
retlnden cllret alarak yapıyor. 
Sonra biliyor muauaus timdi 
artak yapana kızmıyor, yapmıya
na hayret ediyorlar. 

- Çok doğru, ve biliyormu
ıunuı Dilruba Hamrn arkadq
larım benden bile ne kadar fftp
he1eaiyorlar. 

- Şüphelenmeleri pek hakla 
çönkll siz.in vazifeniz böyle işlere 
o kadar müsaitki! 

Genç kadın biraz dlltünerek 
ilive etti: 

- Bakan Faruk Bey, timci 
blrçoklara balkın ve askerin zara-

fah l•m•llln tehb 
han ıahı Pehlevi hazretleri, çok kıymeti olan ve kendfılnı fuzuli görunen 
ıah Iemallln tahtı fi meıhur ltUrreyi mezat ıureUle 1&tll'&ya karar nr mit
tir. lngiltere ve Fransadan gelen son gazeteler, Nevyork, Berlin Londra ve 
Parfsln en büyük mOeevhercilerinfn Parfste yapılacak son mezata ittfrak 
edeceklerini ıöyliyorlar. Meraklıların mezat gfinflnft aabınızhkla bokle
wokte olduklarrnı kaydetmelıtedirler. Tahtın Uzerlnde t•0,000 k17metli 

tq mıh lanmııtır. Kürre azerlndekı bfıtfin m ınleketler, tamamen elmu ile 
gösterilmektedir Paytahtlar, ıehirler. ltı} metli renkli taılar Ilı yazılmııtır. 
Muhammiml r, şah 1 m ilin tahtının 7 milyon kıymetinde olduğunu ve 
kflrrnf de 6 buçuk milyon fngllfı lıra ı tahmin ı ıııftlerdir. 
Reıunim z şah latnailln tahtını g ıterıyor. 

Bulgar HükU.meti 
·stifa Etti 

Sofya, 28 - Don meb'uaaa 
meclisi toplanm ısa da kua bir 
celaeden ıonra tatil olunmQftur. 
Buna hllk6metin mDhim bir top
lanb yapmasa aebep olmUftur. 
Bu toplanbda zlrutçiler birUtl
nla kabın .. ye daha senit bir 
ıurette alrmelerl için bqta ziraat 
na11n Giçef oldatu halde mez
k6r birlik mUmeuillerinia yaptık· 
lan talep tetkik olunmuttur. 

Kahin~ içtimaından sonra 

r na para kazan yorıar, halbukı 

ıizin yazif eniz hiç b6yle detf I. 
Siz yalnız. aerbest aeyyahatlerini
zin verdiği hakkı kullanarak para 
kazanabilirsiniz. Demin size Ş.. 
ker zadenin çirkin hareketini 
anlatmııtım. Siz niçin bqka11nan 
lıtifadeıine bilerek ve yahut bil
miy•rek çalııasınıı. Kimseye, ne 
bllkümete, ne halka zararı olmı· 
yacak, me1leğinize •azifenlze 
bile ı6z ıetirmiyecek bir tekilde 
niçin para .. bibi olmayuamL 
Madem ki elinizde bu a8rD halin
de kazanan inı•nlara Yazifelerini 
hatırlatacak, memlekete yaptaldarı 
fenahtı haykıracak kudretini& yok. 
dejil mi. Sizin de bir iıtikba
liniı •ar. Muharebe bittiii glln 
ne olacaiını tahmin edebiliyor 
muaunuz. 

Binbatı Faruk genç kadının 
ı6zlerini pek doğru buluyordu. 
Fakat gururu, kini, başkalannın 
yapllğanı yapmaya onu ıaındıra

mıyordu. Dudaklar nı ısırarak 
itiraz etti : 

- Siz de bana nz.ifemden 
batk• itler yapmamı, askerin, 
milletin hakkından çalmamı tav· 
Iİy• ediyorsunuz deifl mi ? 

Genç kadın batım aallada: 
- Ha yar Faruk Be,, mak ... 

1 
beyanatta bulunan bqvekil M. 
Mupnof 3 naıırın iatifa ettifinl 

ve binaenaleyh kabinenin baıDa 
karala iıtifa11aı werecej'iai aly· 
lemittir. 

'#- Sof1a , 28 - Baıvekil M. 
Mupnof, kabinenin iıtifa11nı 
kırala Yermittir. 

istifa kabül edilmiıtir. Kır al 
iıtitarelerine baılamıt , Sobranya 
r~i"i M. Malinof'u kabul etmittir. 

c..ıı ıı böyle <J lıaydı ıize hiçbir 
zaman bu kadar açılmaz, hatta 
aizi yine vaziyetinizden aafil 
olarak kendi arzularıma va11ta 
olarak çalıştırabilirdill", beni ar
kadat ve dost diye tanıdınız.sa 
hakikati anlanuşsınızdır. 

Binbaşı Faruk bu işi bir ıeref 
meselesi olarak telAkki etmekte 
ısrar ediyordu. Fakat genç ka· 
dın müdafaa edilmez makul m1-
aallerle fikrini o kadar -canlan
dırdı ki inat edemedi. 

DilrOba Hamm, neticeyi ev• 
velden keıfeden mantıtına sat· 
lam bir avukat gibi davayı ka· , 
zanm şh. 

Nihayet karar verildi. 
Dilrllba Hanım genç Erkam 

harbe yirmi bin lira ıermaye ve
recek ve bu para ile A•usturya 
ve Almanyadan hıal geiirilecekti. 

DilrOba Hanım: 
- Ben ıekerzadenin ortağın· 

dan herteyi öğrenirim, getirilecek 
maim ne olduğunu, nereden ah
nacağını ıize aolatıram. işin bu 
tarafı ile hiç mesgul olma)mız.. 

Bahis okadar J ımuşamıı, lcz.· 
zetlenınişti ki gece yarıaana doğru 
yiıki ıiıesi boşaldığı zama bi& 
bqı Faruk oeı' eli bir ıerinitl• 
haykırdı ı 

[ Gönül lıleri l 
Kari/erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

" Ben liae talebesiyim. DCSrt bq. 
ay enel maballemiıe taıanan bir 
ıenç kız.la allka peyda etmiftlm. 
Bu kızın ailHi iki tlç gllnde bir 
bize ı•lirler, ıece yarwna kadar 
eğlenirdik, fakat benim tabiatım 
biru mahcuptur. Kız iae ıen ve 
serbestir. Oç ay mDtemadiyen 
kız.la karıı kartıya ,Olerek Yakit 
geçirdik. Bu mftddet zarfında 
kızla yalnıs baflmıza konupma
dık. Nihayet cesaret ederek kısa 
bir mektup yudım, tanıchj'ımıs 
birisi ile ıönderdim. Fakat bana 
bu kadar allkuı olu bu kıa ce
Yap Yermiyor, acaba ikind bir 
mektup ma 1azıam, 7ahat bu lu
yanet kw UDatam ma? Fakat 
onu kolay kolay onatamı1acatı• 
aannecleri .. 

C. P. IC. 8. 

Kmn ..... •• Mrb .. tiaial 
yanbı ••lamıpam• demek. Mek
tubuuaa c••ap Yermemui all
kaıımn aultefalr eclilmeıladea 
mlıteeuir oldutıma allmettlr. 
ikinci bir mektup yumayınu •• 
zaten mektebhalzl bitirmeden 
kendinizi ıinll iflerlne kaptır
mayınlL 

~ 
Meralode Hoseyin Haına Be1e: 

Enel& metresinizle allkanıa 
tamamen keainlL Kızua babuına 
emniyet selsin. Ondu aoara 
evlenme teıebblsleriade ısrarla 

deYam edersiniz. 
HA~l\4fEYZI 

Fransa Ve Avusturya istikrazı 
Parİ• 28 - Maliye eactlmenl 

Avuaturya'ya dapılank 100 mllyoa 
tUlnllk mua.eHti kabul etmlttlr. 

Bengale'de Orff idare 
BoaııbaJ 28 - Ben.rale'ala blr~ok 

yerlerinde ilrfl idare illa ecllhalftir. 
GOn•t batbldaa aonra lııalk aokak· 
)ara çıkama111alrtad1r. 

COr'etklr Kaçakçdar 
Paria 28 - Roman1ada Kletenoe 

cinrıada 100 bla belctarhlc araaye 
Hint kendiri ekUdltl •eyclaaa pka· 
rılmıtbr. Burada kurulan •iri hai
aatla bu kendlrlerdea 10.000 klio 
.,am batbat elde edlleeek n lakea
deriye'ye 16nclerlluektL 

- A b hayat, bayat, ne tatla 
ı•yıin 1 

Dışarıda kat, kukia bir 
timal rftzglrile yağı1ot. latanba
lun kenar mah•lleleri kalın bir 
kar altında allinmit. ezilmiı aibL 
Uzak, uzak cephelerde mavzer 
kabzalarına aatılmıı zayıf, çıplalr 
eller ıoiuktaa kabl'fıyor, ve 
ınemleketia ıem klfelerinl p 
termemek lıter ıibi karanlık 
gece buzlu bir kanat haliade 
toprağı baatanyor. Maçkadald 
apartarnanın portakal renıtadeki 
s ca\ aalonu kararda. Bir dakika 
aonra yında odanın maYİ abajo
rundan bir yudum zi1a aktı. Ve 
iki kanatla ıenit markiz perdeler 
biribirine kawftu. 

~ 
- Atlama yavrum, ağlama 

bebeğim. Cengiz. Sua canım. 
Bak aktama baban gelecek •. 
aana çiçekler J etirecek. 

Ya .. ha. aferin. Bak anne ba· 
basın n IAkırdıaa olunca na11l Ml-

suyor. 
Narin, Cengizin ıslak yanakla· 

rını silerken aöyleoiyordu: 
. - Babasını ayda bir kere 

görl\yor da yine unatmıyor, beni 
görmese acaba hatırlayacak mı 1 

( Ark&aı Y&r ) 



-.ı~ __ ..... _________________ , __ 

Dünya Hadiseleri f 
:,...;--------------------r-
Filistin 
Yahudilerinin 
Minnettarlığı 

M iteveff a Fransız Hariciye 

Bir hrigan Naıın M. Briy~n 
öteden beri aulh 

Ormanı sever bir adan 
Yapıgnrlar olarak tanınmıştı. 

Hayat nda hır gün meb'uslar hu
zurunda nutuk söylerken sarfet· 
tiği şu elimle, onun sulha olan 
marbutiyetine d~ima bir misal 
olarak gösterilirdi: 

- Ben sağken harp olmıya

calctı r. Böyle bir felakete daima 
mani olacağım.,, 

Filvaki Briyan aağke11 harp 
olmadL Bunu bir parça da, teıa· 

düfe atfedebiliriz. Fakat olmuş 
olsa idi ne olacaktı ? Hiç. Söy
lenmiı büyük ve iddialı bir söz 
daha tekzibe uğrayacak .. e hAdi
ıeJer, yine yürüyUp gideceklerdi. 
Hoş Çin· Japon ihtilafı onun za· 
manmda patlak vermemİf mi idi? 

Maamafih Briyamn sulh aev~r
liğine kıymet verenler, onun 
bu sözünü yerine gelmir ve 
Çill4 Japon 'lilAhlı ihtilafmı ondan 
ıonra patlak vermiş addederler. 
Bunun haricinde Filistin Yahudi
lerinin de Briyana karıı bUyük 
mahabbetleri va:-dır. Çünkü vak· 
tile, Filistin Yahudi yurdunun 
tesisinde Araplığa karşı Yahudi
liği mfidafaa edenlerden biri de 
o olmuştur. Onun içindir ki Filistin 
Yahudileri, Briyana karşı bir min· 
nettarlık hatıraıı olmak Ozere 
bilyük bir orman tesisine ve adını 
da Briyan koymaya karar ver• 
nıişlerdir. Bu ormanın işgal ede· 
ceği saha da elli hektardan fazla 
olacakbr. 

* Almanyada i~sizlik o derece 

Alman geniıledi ki niha
yet 20 - 25 yaş 

GL'nçlık arasındaki geoç-
K amplan ler iç.in mecburi 

bir çalışma ve çalıştırma meselesi 
mevz.ubaha oldu. Bu ıuretle bir
çok gençler, iyi seçilmiı nezaret
çiferf ve hocalarin idaresi altında 
bir sene müddetle çalıştınlacaklar 
Yo ba arada kendilerine cemiyet 
iç.in lıayırh addedilen fikirler aşı
lanacaktL Aynı zamanda bu au· 
retle çahşmıya talip delikanlılnra 
gtinde 20 kuruı yevmiye verile
cekti. Gençleri mecburi olarak 
çahşmıya ıevkeden kanunun 
neşrindenberi 250 bin genç muh· 
te!if kamplara sevkedilebilmiştir. 
Halbuki Almanyada ıefaletten 
kurtarılmak icap eden 1,000,000 
gen~ vardır. Yeni kanun, ancak 
ıarurette bulunanların dörtte birini 
kurtarabilmif demektir. 

Evvelce bu kanun, gençlik için 
umumi bir mecburiyeti uazarı 
dikkate alırken, elde kAfı tah
aiaat bulunmamasından dolayı, 
ıimdilik, bu if ihtiyari bir hale 
konulmuıtur. Sefalette buluJMn 
Ye çalıımak alııkanlığıoı kaybet
mek istemiyen gençler, müraca
atları llzerine ve çahıma kamp• 
larında yer varsa, hizmete alın
maktadırlar. Bu gençler 6 - 7 bin 
kamp arasında taksim edilmişler
dir. mevcutları da 40 ile 600 ara
ımda değişmektedir. Bu kamp· 
larda göze çarpan 9ayanı dikkat 
hadiseler şunlardır : 

Kamplara ilk devam ettikleri 
zaman, bazı genç'er, günltik işle
rini bitirdilcten sonra şehre dön
meyi tercih etmekte idiler.Aradan 
bir hafta geçtikten sonra kims .._ 
niıı ehrc gitmek aklına gelme
miye başlamııtır. Aynı zamanda 

~ON PO~TA 
w 

Dünyada Olup Bitenler Kari Mektuplnn 

Şimalin Buzlu Boşluklarında Aydında. 
· • Bir Define 

aşa yan insanlar Varmış 

Orada Soba Yerine Limba Yakıl r 
Dünyanın en pılır. E kimo, 

rneçhul mınta- Somon balığının 
kalar ndan biri etini hamur ba-
de, hiç şüphesiz, lino getirir ve 
fİ'11al ve cenup ona kızak şeklini 
ku~budur. Bilbaa- Yerir; bq da-
sa kutup nokta- kika ıoğuğa ba-
larına yak1a mın· rakır bırakmaz bu 
takalannda insan et çelik gibi olur 
yoktur. ÇlmkD eş1alannı nur 
ıoğaktan yapn- riııe koyar, k&-
maz. Fakat daha pekleri kızağa 
lçerlerde, fİmal bağlar ve yola 
ve cenup buzlu koyulur. 
ckyanuslann n ke- Fakat mola 
narlarile uaba samanları Eaki-
içerilerde yaşıyan mo'nun dikkat et-
insa:ılar vardır. mek mecburiye-

Bilbassa şimal tinde bulunduğu 
kutbuna yakın Şimalin buzlu manzar•larından Uç canll lntlbe fey, köpekleri 
sahalarda yaşayan kavm Eskimo- vasıta bulmak mümkün olmadığı kızağın yanından uzaklqbrmak· 
Jardır. Danimarkalı maruf kAşif· için köpek nakil iılerinde en hr. Çünkll buz haline gelmit 
lerden Knud Rasmussen şimal emin ve en dayaniklı unsurdur. olan k zağı, azğ n şimal köpek-
kutbunda iki sene devam eden Rasmussen'in kafilesi, işte bu feri, derhw kemirip yerler. Yaz 
ıon bir ıey ahatten aonra mem· heyetle kutuplara en yakan nok- İnevsiml aelipte donlar biraz 

.eketine döndüğü zaman buzlu 
ve karlı ıahalarda geçirdiği hayat 

icabı olarak adeta tanınmaz bir 
hale gelmişti. Bu zat, bu seya· 
batinin intibalarını neşrediyor. 

Rasmussen'in ıeyahat jurnalına 

göre Danimarkalı kaşif1 Sokon
gen isminde bir gemi ile Groent

land yarımadasına hareket etmİf, 
bu adan·n ıabiUerinde kain Tüle 

noktaaına çıkmı~tır. Bu sırada, 
yanında dört erkek, Uç tane de 
'Eskimo kadını bulunuyor, kafi-

lenin eşyasını 72 köpek taş1yor
du. Kutup rr.mtakalarında baıka 

-.;_ 

Aİnema istiyen de yoktur. Bu 
kamplarda, ihtiyaca kAfi miktarda 
telsiz. ve radyo aletleri vardır. 
Fakat umumiyetle gençler ara-

larında münakaıalar yapmak, 
ıarkı söylemek ve okumayı radyo 
dinlemiye tercih etmektedirler. 

• 

taya kadar ilerlemiş, Hadsoo ko
yunun şimalinde küçük bir adada 
karargah kurmuştur. 

Kaşif Ra&mussen burada, buz· 
can yapılmış bir kulübe içinde 

tam iki sene yaşamış 'Je tetkikat 
yapmıştır. Sırasında. derecenin ••· 
fır altı {45) e düştüğü bile görUI· 
milştUr. Buz.dan bir kulübe için

de yaşama(< meselesine gelince: 
Bu bavalide odun ve herhangi 

bir maden bulmak milmkün olma
dığı için ev inşaatında kullan lan 
malzeme l uzdan ibarettir. Bu 
kulübeye Eskimolar lğlo demek· 
tedirler. Kulübenin kapaaı kapa
napta içerde fok yajı yakan 
lamba yakılınca hararet o dere
ce yükselmektedir ki dıprda 

kürkle gezenler, kol&be içinde 

çırılçıplak ıoyunabilmektedirler. 

Danimarka'h kAıirm anlattığı

na ıöre, buralarda yaşıyabilmek 

için Eıkimo kabilelerinin kabul 
ettikleri bayat tarzını aynen 

tatbik etmek IAzımdır. Yani 
ınü.nlcUn olduğu kadar yağlı ıe,. 

ler yemek. gündüzleri post gi,. 

mek, geceleri de buzdan yapıfmıı 

kulu beler içinde { eçirmektir. 

Bu mıntakala~da nakil .. asa

taıı köpek olduğu kadr köpeğin 

ta~ıdığı hususi kızaklardır. Bu 

kızaklar, maden ve tahta bulun

madığına gôre balak etinden ya-

Bu kamplarda okumuı İnsanlarla , ,
amelelikten yetişmiş kimselerin 
mi!<tarı hemen hemen mllsavidir. 

SON POSTANIN 

iLAN FIA TLERI 

Bunun haricinde genç kızlar için 
de bu De\·İ çalışma kampları 
tesis edilmiye hatlanmıştır. likev-
v~l kampların muhtelit yani kadın 
ve erkeklen müteşekkil olması 

çözUIUnce bu kızaklar da Jte ya
ramaz bir hale gelir, k~peklere 
yedirilir. Gelecek kıt yenileri 
yapılmak için.. 

E.kimoların batlıca Jiyecek
lerl fok balıklarıdır. Bu balaklar 

buan aıalrr veya hfç çıkmazlar, 
o zaman, kutup mıntakalannda 

kıthk baılar ve Eskimolarda da 
yamyamlık baı ıöaterir. Çllnkll 

nefsini muhafaza etmek iatiyen 

. Eskimo insan eti yemiye koyul1D'. 

Raamuuen'ia anlattığına göre, 

geçen kıt bat gCSateren bir kıtlık 
devrinde, ihtiyar bir Eskimo, 

genç kardqini yemek Aretile 

hayatını kurtarmıfbr. Bir Eskimo 

kabilesi reisi de, genç kar-ııını 
kabile uğurunda feda ederek 

yiyecekıiılik devresini atlatmak 
imklnmı kabilesine temin eyle
miıtir. 

Bu buz.lu sahralarda tnadtıf 

Aydında Karpuzlu lıan deru
nunda oldukça mlibım bir define 
vardır. Vilayet taraf odan aranma 
yapıldığı takdirde bu define mey
dana çık;ınlacaktır. 

Aydın •tlccardan Dellalbafl 
Hacı Mebm·t Halınl 

Genç Kızların Şikayeti 
Biz, namus ve şerefi.nizle bir

kaç nüfuslu aileyi geçindirmiye 
çahşan Cibali tlUfin fabrika1ı 
kızları, ıabah ve akşam bazı 
çirkin tecavllz.lere maruz kalmak· 
tayız.. Rejiye giden aokaklar, 
aabah Ye alqam bir pazar ma
halli olduğu için, buradaki kala
balıktan halktan çirkin e&zı.. 
işitmekteyiz.. Bu yfh:den birçok 
kız arkedaşlaram derin bir teeıslr 
içindedir. Belediye reisimiz Mu
hiddin Bey bu hususu nazarı iti.
bara alacak olursa. bizim gibi 
kimsesiz ve temiz işci kızlan ha 
büyllk dertten kurtarmış ve bOytllr 
bir himaye göstermiş olacaktır. 

C ball tütln fab•lkHı umum 
ameleler .. mana MO:ıteyyea 

Aşılar Faydasız ff.ı ? 
Aıri tavukçuluk kitabı aıabibl 

Salih Zeki Bey bir gazetede yaz• 
dığı makalede tavuk kolera Ye 

difterilerinde kullanıhn ~ann 
faydasız olduğunu ve bu fayda· 
sızlığın Avrup:ıda tahakkuk cde
re1' terkedildiğini yaımı,tık. Hal· 
buki biz Etlik laboratuvarlarına 
istihaal ettiği aşılardan f aide g6r
dOğOmDıO tahmin ediyorduk.. Sa
lih Zeki Beyin bu aşıların faid .. 
ıizliğinin nerelerde tahakkuk etti
ğini, lianği memleketlerde terk .. 
dildiğini tavzih etmeni l'İca ederfı 

Albn an ve kUmeı tlcarethaneıtı M. 

( Cevaplanmız 

K.adıkö} do Soıı:.i 1llratl• m Hoyo: 
- Mektubunuzda çok hakla

ıınız. Bahsettiğiniz gaz.eleye tarla 
etmiş olmamak için aqretmiyo
ruz, mazur görlnfta. 

* Ahmet lmuısile mektup yazaa 
karllmfze: 

- Kardeıinlzin adresini öf
renmek ıçm eneJce mensup 
olduğu kıt'amn lnımaodamna bir 
mektup yazınıı, ıize cevap Ye 
malQmat Yerir. 

Turgutlu'da Demir ve Zfıkf Ef. lerıı 
Belediye kaldırdığı mezarlığm 

yerin ya bir park yapacakbr, 
yahut orayı bir meydan haline 
koyacaktır. Bu takdirde de yeni
den ağaç dikecektir. Bir intizam 
dahilinde dikilmemiş, iğrf bftğrl 
ağaçlar faydah değil, tehirin 
gilıelliği noktaıından belki de 
ıararhdır. 

* Samatyndan H. JI. ronızfle m ı..tup 

gönderon kariimjze: 
- Miıafir bati kh ya:un .. 

uzun olduğu iç.in dercedilemr 
miştfr, gazeteye gönderileck yaı,. 
lar en çok 10-15 satır olmalıdır. 

* Jepart:ı'da gaıeto mUvezıli ~ ı rfJ 
Yatar l:rondiye,: 

- Darltşşefaka lisesisine git
menize yaşmı.z müsait değildir. 
ikmale kaldığınız dersin imtiha
nına vermek ıartile askeri Hır 
lere girebilirsiniz, kayıt ve kabul 
zamanı ağustostadır. 



...... · ... · , ~ .•.. OCUK SAYFASI 
tarelerin Reçel Ziydfeti 

- Glimüş1 • ç.an reçel ka
van zunu ~örünce baiırdı: .. Bakm 
bakm çocuklar, bu akşam reçel 
ziyafeti war. Fak.at bey•z aaç.an 
kavanoza tırmanarnadL 

2 - Yawu saçan hepsinden 

daha ukidi. Anne sen eğil, s ,... 
tına çıkayım, dedi. Oradan kuy· 

ruğumu kavanoza 10karım. 

3 - yavru aıçanın ka•auoza girip çakan kuyrujunu muteaddit 
defalar yaladılar. Yavru sıçan hem yalıyor, hem de gtilüyordu: "Ben 
bu uzun kuyruk ne işe yarar diye dfişUnllr kızardım. Meğer onun d 
faydası •armıı ... 

Küçükler Ağaçlar Ve 
Otlan Taklit Etmeli 

Ağaçlar - RhrAr yokkea 
ağaçlar rahat dururlar. .. Fakat 

rilıgir çıkınca bir tara~n bir 

tarafa nllanarlar. Yere etilir, 

tekrar havaya 
kalkarlar. Tek· 
rar bir yana, ate-
ki yana eğilir 
Ye )'İlle yakarı 
kalkarlar. 

Çocuklar da 
.. apçlann 
1apbj1 jimouti-

ti yapabilirler. 
E••elA aağ yana, 
IODl'a ıol yana 
•iilirler. Sağa 

•iilirken aağ kol
ları yana, aol 
kollan eğri ola
rak ha•aya kal
kar. Sola eği
lirken aol kol
lan Jana, eağ 
kolları eğri ola
rak ha•aya kal
kar, ıonra doğ
rulurlar. Bu va
ziyette iki kol
ları da yukarı 
kalkar. ~. eğiı. 
d;kleri zaman iki 
kollan at• iı 

iaer, yeri tutar, yukan kalktık
lan umu kolları da relimde 
oldata ıibi yakan kalkar. 

Otlana jimaastijinl ıelecek 
hafta ghterecej'iL 

~============-===========================----=====-======= 

F agdalı Bilgiler 

Yıldızlar Gündüzleri 
Nereye Giderler? 

f Ter çocuk bir defa sorar: 
Yıldıılar giindUzleri nereye gİ· 
derler? .• 

B·ı sunlin cevabı gayet basit
tir. Yıldızlar gündllıleri de ol-

dukları yerlerdedirler. Eğer gO
neşin üzerine örtü örtmek müm• 
kiln olsa biz onlan gllodüıleri 
de görebilirİL Baıan güneşin 
6nilne bir t•ylw ı•lir, ay bazan 

j HıKA YE 

Haydut_a 
Hoca 

1 

Bir z,manlar boca! r ramazan· 
da ccıre çıkarlardı. Yani kaı ı, 
kapı d lnf p ı ara top1arlardı. B"r 
ramaU!t ı füıll b · r hoca etraELaki 
köy.erden a1·a to..,la ya çıktı. 

Paraforı to: lada. l·ir ormandan 
geç.ere.A ken<li c turduğ ı carniye 
dönıiycrdo. Ormauda karşısına 
bir haydut çıktı, yol nu kesti. 
elind.ki rolvc'veri hoca.'.1 n göğ· 
süne tuttu. cebinde · keseyi ver· 
meaini istedi. 

liocan n cebinde ıilihı yoktu. 
Paray~ vermezse can na gideceğiı.i 
anladı. Keseyi hayduda Yerdi. 
yalnız hayduttan ona bil' iyilik 
yapmnsmı istedi. 

Haydut şaşırdı: 

- Hayrola.. DedL Ben ka· 
ranhkta biç kimseye iyilik etmem 
dedi. 

Hoca yalvardı: 

- Şimdi ben cauıiye döndU
ğUm zaman. arkadaşlarımın keseyi 
kendimi müdafaa etmeden, kavga 
etmeden •erdiğimi anlamalarım 
istemem. Ben timdi cDbbemi nze
rimdeo çıkaracağım, ağaca asa
cağım, sen cl\bbemia fizerine bir 
lrurfun a1k. Arlcadq!anra da be
nim çarpışarak canımı kurtarmak 
için parayı Terdiğimi anlasınlar. 

Hara :ı cllbbeniıı lberla• at .. 
etti. F abt bcca cDbbainha 
hiç bir tarafında delik açılmad.
ğ nı g~rdn. tat rdı. 

tlaydut aOldll: 
- Buada t•ıacalc bir ıey 

yok... Sana temin ederim ki ben 
bu ormanda ailAhıma bir tek 
kurşun koymadan kafileleri so
yarım. Yalnız piştovu patlatmm, 
size bu da kAfiair, hemen soyu· 
our, paraları verirsiniz. 

Hoca: 

- Ya.. Dedi Ôyle mi? Ve 
hemen bir hamlede haydudun 
üzerine atıldı, haydudu altına aldı. 
Kesesini cebinden aldı. Haydu
dun silAbıoı da aldıktan sonra 
belindeki kuşakla haydudun elle
rini 11kı sıkı bağladı: 

- Bir daha cerdeu dönen ho
caları boş piştovunla aldatamaz· 
sın dedi. Ôğünerek köyüne geldi. 

gUnetin :ıiyaıınm gözükmesine 
mani olur, gökyüzünde bulutlar 
olmazsa, yıldızların gündüzleri de 
gökte oldukları yerde durdukla
rını g&rnrüz. Yıldıı.Jan gilndilz 
g&rmememize sebep gllnet ziyası· 
nın ıayetle kuvvetli olmaa ndan 
•e gOaeşin bize çok yakın 
olmaaındandır · 

GlSk gürlerken kendi sesını21 
ifitemeuioiz. Bu da gök gUrlltU
allollD aiıln seainizden daha ku.
vetll olmasındandır. Kendi seıiniz 
siı.e daha yakın, gök gürUltüıU 
daha uzak olduğu balde sesinizi 
duyamazsınız. Çllnkn büylik ıes 
kUçftk sesi yutar. Tıpkı bunun 
gibi glloeşin ziyası da yıldıı.larm 
ziyasını yutar. Yıldızlar bize da· 
ha uzak, gDneı daha yakındır. 
GUneıin ıiyaaa, yıldızların ziyasın
dan daha kuvvetlidir. Bu sebeple 
yıldıı:lart gllndllz aöremcyİL 

--
bu haftanın -iJiımecesi 

T ayyarecinin Arkadaşları 
Nerede Saklıdırlar 

Bir tayyareci tayyarcsile devri 
llem seyyahatine çıkh. Fakat en 
bDyUk sevinci, kendi doğup 

btiylldllğU köye gelmekti. Oraya 
gelince arkadaşlannm kendini 
nasıl memnuniyetle karııhyacak· 

Janm dilşUnUyor, seviniyordu. 
Nihayet bir gUn k5ye geldi. Fa· 

kat dehşetli bir kedere düttft. 
Kendisini bekliyen hiç kimse 

yoktu. Sanki blltün klSy boşanmıı 
gibi meydanda tek bir insan 

gözUkmUyordu. Fakat tayyareci 
aldamyor. Sekiz arkadaıı onu 
karıılamak için bekliyorlardı. Eğer 
resme dikkatle bakarsanız bu 
saklanmış olan arkadaılanm bula 
bilirsiniz. Resmi istediğiniz tarafa 
çeYJrınız, arkadaşlarını görecek· 
sımz. GördUğilnUz çehrelerin 
etraf LDı renkli kalemle çizip reami 
ke "niz Ye bize gönderiniL 8a 
bilmeceyi doğru halledt.nlerdea 
ylh kifiye güzel hediyeler Yerl
lecekktir. 

Oyun Ve Oyuncaklar 
"-~h'\ 
. .) :' 

.! ·~ . : r·.) 
" 2 ,_, 

Düğme 

Oyunu 
Ellerinizle Ve Gölge ile Bu 

Resimleri Yapabilirsiniz 
Ellerinizi ıoldan birinci resim· 

de gösterilen şekilde kı•ırınız. 
Gece odanızda IAmba yanarken 
ellerinizi bu vaziyette duvara 
tutacak olursanız küçllk tavşanın 
duvarda yDrOdOğllnl\ gısrOrsllnUL -Ortadaki resimde gl>rdllğOnOz 
el teklini taklit ederseniz, duvar
da kocaman bir fil görUnOr. Sağ
dan birinci şekli yaparsanız bir 
kazın başı görUnOr. 

baılarlar. Hangisi dnğmeyi dn
şürmeden hedefe evvel varırP.a 
oyunu o ka~anar. Eğer bir oyun
cu dUğıneyi üç def yere dü.şü· 
rürse oyundan çıkar. Oyun esna· 
a·oda düğmeyi düşürmeden en 
çok hangi oyuncu hedefe varırsa 
kaptan olur. 

Bu oyun.ı kaç çocuk isterse 
oynayabilir. Her oyuncuya bir 
çubuk ve bir dliğme verirsiniz. 

Düğme y~rine para da kullanıla· 
bilir. Her oyuncu yanyana dizilir. 
ve ellerindeki düğmeleri çubuğu 

{herine koyarlar. Odan n bir k(). 
şesi "hedef 0 yapılır. Oyuncular

dan biri bir, iki, üç diye bağırır. 

Üç cieyince oyuncular ellerindeki 
düğmeli çubuklarla koşmağa 

-======================-================:::::ıı 

Geçen Bilmecemizi Doğru Halledenler 
JS KJnunuevve 932 taritıli nÜ•· 

hamızdaki bulmacann:ıdaki (oyuncak• 
çı clDkklnına 2iden yolu) dotru bu
lanlar ara•ından hediye a!acaldaraa 
i• ınlerini •t•taı a yar.ayoruL 

Hedi1• alacak karilerlmizden f •• 
tan bul da bulunal'ların paurtui, 
pcr .. mbe 1'11nlcrı &ğleden ıonra 
biz.ut ld.uemize gelıerek bediyel•ri
ni almaları llumdır. 

Yalnız tafra karilerim'zln hed"ye· 
lerl po•ta ile adrH!erine gönderilir. 

Birer MUrekkepll K•l•m Ala-
cakl•r· 

Perl ·vıdy ıl l"s ı~· talobosindou 362 
ll.ıralıinı, 1etanb ıl ktı urtaıııoktebi bi· 
rlnci smıft~ ı 18 ı Muıızz.,z Mu taf , 

Bcy<:!glu ou u :fı•ı ·il il moktopton llı
ralıi 11 Ertuğr d, navutpaşrı ortamok· 

tolll 112 Ali, Gelibolu ortamektebin· 
den 99l) OUneri, Ha köy keçeeipirl 17 

ouıuaradıa. Zebra Nofet, lıtanbul kı~ orta 

l mektebi tUncO •ınıft.oııı 4 ·r, ~ 1 ıa, 
Çapa clçuk a .o'at mt>kl' bi ıkiııc ı
rllt 91 ~lllne\ ,.er, htanbııl i..ı-ı Crt.A· 
mektebi birinci ıııııfl.4 ı :!!>;i Af ıallA. 
Dıvanl •lu kuyulu knl 7 nu ıı ~r da. 

e ı hıı Bllnım vtt B ~ 1 •r 
Birer Oolm• Kurfun Kelemi 

A~acakl•r. 

Araomsloıı m kt ·bi birine• eınıf 
Ferht Yusuf, lötaohul il i birincı 
ıın f an u 10 1''ıkret, lu k ı l.\p 1 ı sesı att· 
kız nci sınıftan, ı: J Ahmet 'acl, Da· 
vuipata 25 inci ılk ıııe ~ton t3 Nerim rn 
Fnıl, 1 taııbııl kız Orta mekt.ebı 811 
Me llhat Rrnf, \'era Ortaın .. ktelıl 1 :5 
ş ·v ... ot, le ta ıbul kız Ortam ktulıı IH:J 
.\ıcvhiha, lııtarıb ıl er ok ı •iİ biri ııcı 
61ıııf 9i!) Nocm ttin, litanb ıl kız Or
tanıokt.oui 111; in ·ll sıııı ·tau .ll!J l'aı-

uıa, O \?.lo8 ma ı ıı ' ı Or ' ıe" tolıı tale
lıoslodoıı 201 A. Z ) B··} \'O llaııı u· 
lar. 

( Ark sı n.r ı 
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Haftada iki Defa Spor· 
SPOR s Pe,..embe Ye Cumartesi GOnJeri 

Çıkan Spor Sayfalanmızı I 
Okuyunuz... . 

Beşiktaş - Galatasaray j 
l\fieselesi 

Mıntakada İbrahim Hakkında 
İlk Karar Verildi 

[ itiraz ve nlz•mn•m•nfn maddelerlne 
alt tefsiri Merkezi Umumi yap•cak) 

GalatHarayın Beşiktaşa yenil· 
diği maçdan sonra Galatasaray
blar tarafından mıntakaya bir 
oyuncu hakkında verilen proteıta 
hakkında mıntakaca karar veril· 
llliftir. 

Baıka tebeadan otan lbrahimi~ 
Galatasaraya karıı oynamasif e 
meydana çıkan bu mesele henllz 
bitmiı sayılmaz. ÇOnkll nizamna• 
menin bu husustaki maddeleri 
biribirine zıt Ye kabili tefsir ola• 
mıyacak kadar muğlAktJr. 

umumi tasnife nazaran birinci 
gelen kulnbno yerini alır Ye 
birinci kuJOp ondan ıonrı ııra 
alır.) 

Halbuki İbrahim Yak'ası bu 
maddeye tamamile uyğun değil· 
dir. CUnkü Beşiktaş haberdar 
olamıyarak 1brahim'i yalnız bir 
maçta oynatmıştır. Diğer maçlar
da oynatmamııtır. 

Diğer maddede de ıByle 
yazılıdır: 

.. Maçlara giren takımlardan 
biri davete icabet etmez veya 
bilifı nizam hareket ederse, sıfır 
puvan alır." 

= w:;z::aw 
-, __ 

ı 

p o 
Lik Maçlarının 
Ehemmiyetlile -

rinden Biri 
Galatasaray-lstanbulspor 
Lik maçlarımn en ehemmiyetlile
rinden olan Beşiktaı • Fener bahçe 
ve Beşiktaı - Galatasaray mliıa• 
bakaluı yapıldı. Şimdilik ıubata 
kadar neticeleri hakkında 1Dphe 
edilecek mUhim maçlar yok gi· 
bidir. Y almz yarın Kadıkayde 
oynanacak olan Galatasaray - la
tanbulspor maçı nçnncft dere
cede bir ehemmiyeti haizdir. Lik 
müaabakalarının bidayetindenberi 
pek iyi gitmiyen latanbulsporun 
Galatasarayla yapacağı bu maç 
Türkiye .birincisinin bu ıeneki 
mukadderatını tamamile tayin 
edeceği için ıayanı dikkattir. 

Yannki nıaç lstanbulspor için 
olduğu kadar Galatasaray için 
de naziktir. 

Eğer Beşiktat vo Snleymanl· 
yeye mağlüp olan Galatuaray 
yaran lıtanbulspor karşısında da 
yenilirse vaziyeti çok tehlikeli 

Nizamnamede bu gibi ahvalde 
tefsir hakkı merkezi umumiye 
•erilmiı olduğundan mıntaka ilk 
kararım vermekle beraber Gala· 
tasarayın itirazını ve tahkikatınf 

olduğu g b merkezi umumiye 
nakletmiştir. 

Bu maddedeki .. hilAfı nizam,, 
tabirinin kastettiği fey de kat'I 
ıurette anlaşılamamaktadır. 

Üçüucll maddede iıe böyle 
bir fıkra var: 

olur.Bakalım netice ne g«Sıterecek? 

Şimdilik mıntaka vordiği ilk 
kararla, Beşiktaş kulübünün ka· 
bahatli olmadığını ve yalnız 
tabasını değiştirirken kulübüne 
ihbarı keyfiyet etmiyen lbrahimin 
nizamıız hareket ettiğini tasdik 
etmiştir. Bunun sebebi de lbrahi· 
min Beşiktaı kulübilne intisap 
ettiği vakit TUrlc tabasmdan ol· 
duğu ve sonradan tabaa değiıti· 
rirlcen kulübünü resmen haberdar 
etmem esidir. 

Nizamname cihetinden vaziyet 
bu merkez.de •bulunduğu ıu ııra
larda bu gibi bAdiselerde nizam· 
namenin nasıJ hareket edilmek 
IAzımgeJdifi hakkındaki madde
lerini ıözden ıeçirmek fayda· 
hdır. 

ittifak nizamoameıının ya-
bancı oyuncu oynatan kulllpler 
hakkinda tatbik edilebilecek Uç 
maddesi Yardır. Garibi ıu ki, 
bu llç meddenin biç biri vazıh 
değildir. 

MeaelA maddenin birinde fÖy· 
le bir satır vardır: 

[Lik maçlarında takımlarmda 
ecnebi oyuncu oynatan kulüpler 

.. Bir oyuncu hakkında Teya 
herhangi bir meıele hakkında 
yapılacak itirazlar oyundan evvel 
olmazsa mesmu değildir. " 

Galatasaraym oyundan evvel 
İbrahim hakkında başka tebea· 
dan olduğuna dair bir itiraz vaki 
olduğu ha1tem raporunda kayde· 
dilmediği için Galata1arayın iti· 
ra:ıam bu madde ilo halletmek te 
kabil olamamııtır. 

Bu karışık vaziyet karşısında 
mıntaka futbol heyeti iti mantıki 
bir görllflo muhakeme ederek 
Beıiktaıı kazandıiı ralibiyetten 
mahrum etmiye razı alamamıı 
yalnıı tebeaaını değiştirirken ku· 
IObOne haber vermlyen lbrahimo 
bir 1ene boykot ceza11 vermiıtir. 

Mıntaka bu ilk kararı Yerdik· 
ten ıonra yine nizamnamenin bat" 
ka bir maddesinden emredildiği 
tekilde bu karııık itin tefairinl 
merkezi umumiye nakletmiştir. 

Bu vaziyete göre Galatasara• 
7m timdilik Beıiktap hllkmen 
ralibiyeti mevzubabs değildir. 

Merkezi umumiden gelecek 
tefıirden ıonra bu mesele tekrar 
müzakere olunacaktır. 

Diyarıbekir' de Futbol 
Faaliyeti 

Dlyarıbeklrln klymetll takımlarından Ylldızapor 
Diyarbekir (Hususi) - Halkevi Diyarbekir'deki Ay ve Yıldız 

takımlar. araıında bir müsabaka tertip etmiş ve bir kupa koymuı· 
tur. (Bozlrnrt) kupası İsmi verilen bu kupa maçında h~r iki takım 
Hç ilçe berabere kaldılar. Maç cumaya tekrar edilecek Ye kupayı. 
ı; Jıp Sldeu takım alacaktı • 

Tunuslu Boksör 
Tekrar Faaliyette 

Bir zMnanr... Parlellerln glla 
bebell olan Tunualu bok•IJP 

Perez 
Bundan bir aene enel Parilia 

Ye bntnn dOnyanıo en makbul 
bokıörlerinden olan Tunuslu Yung 
Perez evvelki ay dünya ıampi· 
yonluğunu kaybetmlıtl. Pek genç 
yaımda iken birdenbire dünya 
ıampiyonluğunı kadar yllkaelip 
milyonlar kazanan bu kUçllk Tu
nuslu t6hretini muhafaza edecek 
kadar metin olamamııtı. Parisin 
ıefahatine kendini kaptırmıı olan 
bu bokı6r ıampiyonluğunu kay
bettikten ıonra akh başına ıel
diğinl ve bundan &onra eıkiıi gibi 
memleketi olan Tunuıa çekilip 
ciddi çalıtacağını aöylemlştir. 

KOçOk Tunualu iki ay Parı .. 
ten uzak kaldıktan sonra avdet 
edecek ve ilk baharda yeniden 
dftnya f8mpiyonluğu için döğUıe
cektir. 

lıtanbul Mıntakası Denizcilik 
Heyetinden : 1932 ıcqeai lstanbul 
mıntakaaı kllrek şampiyon&11 hak· 
kında tanzim edilen program ka· 
ranlak basebile ikmal edilememiş 
~e talik edilen günde yarışa 
iştirak eden klUpler nizamname· 
nin tayin ettiği miktarda bulun• 
maması ~asebile ( 1932) kUrek 
ıampiyonasının icra edilmemiş ad 
Ye telakki olunmas•na karar ve
rildiği alAkadar kJnplere teblif 
eılunur. 

_ ... 
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CHet .. h P41"fMDlıie Ye e-.rfee1 ..... . 
el••k ~ ltaftada Hı:I •!"'· .. ,,... .... .... 
t~dlr. 

Pw,embe ırG•kB •per ••1••• aıh cffi",.. •PM 
tı. .. eketJerf ••mlelrat ...;, hldlulert •ard.r. 

Cumart~ıı aayf nıa:h iH ev•• tGul •llÇ• 
I•"• tafalllh yaulıdır. 

-

j İzmir Lik ~açlan 
1 Macar Takımı Cumaya lzmirde Oyna yor 

Macar takımlle iki maç yapacak olan lzmlrepar takımı 
lzmir ( Huıuıt ) - Yeni sene lzminpor ':e Göztepe takımlarte 

Jik maçlarına başlanırkeo, lzmirde mız tam puvanla lzmir şampiyone 
takımların vaziyeti çok karıııktı. luğuna namzettirler. Fakat cuma 
Türkiye ikinciliğine kadar yllk· günil Göztepenin; bfttnn ümitler 
ıelen Altınordu takımı, esaı kad· hilafına K. S. K. takımına mat-
rosundan 6 oyuncu kaybetmişti. lap olmaıı botnn tahminleri alttıat 
Buna mukabil lzmirspor, Altay etti. 
ve Göztepenin vaziyetleri çok iyi Bir taraftan lik maçlanna de-
görilnllyordu. Altay takımımız, vam edilirken, diğer taraftan da 
Vahabın iltibakile hakikaten kuY. harici temaılar ehemmizet veril-
•etli bir manzara arzediyordu. mektedir. ÔnDmOzdeki cuma g6' 

Maçlar başlar başlamaz bütnn nO Macariıtanın kunetli profe .. 
tahminler altUst oldu. Altay yonel kulftplerinden ( Nemzettl ) 
Göztepeye mağlüp olduğu gibi tehrimlze gelecek ilk maçım lz-
Şarkıporla da berabere kaldı. mirapor, ikincl maçını Altınordu, 
Altınordu, takımdan eksilen alb 6çUndl maçını da Göztepe talu-
oyuncunun birini genç oyuncu- mımızla yapacakbr. 
larla doldurarak eskisinden daha Nemzetti takımında alh beye 
canla, daha kuvvetli bir ekip nelmilel oyuncu vardır. Bu tab 
.Ucudo getirdi. mın anpjmam Glztepe kulllblae 

Bu haftaya kadar Albnordu, aittir. 

Her tarafla kıftan •lkAyet edlldl61 bu eıralarda Amerlkalı yüzme 
••mplyonları Kallfornlyada sinema •rtlaUerUe böyle eOlenı:1~rJ .. 
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•So• P.e•hı. HoliHtta 11 .... .a ...ıaalıUI 
b ııhınan yegiae Tirli saaete•ldlr. Ho

llYUt muhablrlmla. la• hafta bin meltt.p 

rladerlı " elaema llemlala luhGaG ., S İ NE. M A 
•s.. Poeta,, laaftada Ud dela .tn~ına 

ıa,taM ppat. Bu •Jfalarda ffnyanın 

en ,... ...... uberlert. artl.t.lerln 

n ela••• lle•ladekl 
•nyaalanadaa bah•ecllllr. 

•n'at 
anlabr. ._ _________________ J 
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Sinem(! 
Yıldızları 
Neler Bilir? 

lf. Ramon Novarro liıtat bir 
muıikiıinasbr. G ayet gOzel piyano 

1 çalar. GDzel yıldızlar ekıeriyetle 
1 
Novarro'nun evinde toplanarak 
onun piyanoıunu dinlerler. \ * Yeni yeliıen ve bllyllk 
bir ı&bret kazanan güzel Alman 

ı rıldızı Dolli Haı bir terzi kadar 
,Ozel elbise ve tuvalet diker. 

1 1tc Silviya Sidney lyi bir ma
ıharrir kadar gtizel yazı yazar. 

1 

Güzel Silviya boş vakitlerinde 

1 kUçllk b.iklyelor yazmaktan çok 
boflanır. 

1 * Joa11 Kravfort çok gtızel 
remek piıirir. Bilhassa pasta "e 

1 tatb Japmak huauıunda bir qçı 
kadar maharet sahibidir. * Franıı• erkek yıldızlann
dan Jan Gaben daima kitap 
okur. Bu artistin bnynk bir kll
tilpanesl vardır. 

1 * Amerikan yıldızlanndan 

1 

Greta Niasen mlicevherattan an-

lamak hususunda bir kuyumcu 
kadar ihtısaı sahibidir.-

* Norma Şerer yağlıboya 
resim yapmaktan çok hoılanır 
'l't bu itte muvaffak ta olur. 

' 
Askeri Filimler 

Son bir ıene zarfında Alman
ya' da, Avuıturya'da Macaristan'• 
da vo Çekoslovakya'da çevrilen 
fılimlerin Oçte birinin mevzuu 
askeri olduğu anlaı ılmıştır. Bu 
filimlerin bazılarında hakiki ... 
kerler ve büyUk kumandanlar da 
rol almıılardır. 

Rakel l\' eller, Süzan Biyanşetti 

Birkaç ıeoe evvel ee11i• olarak ıeyrettiğimiz • ŞahAn• Menekşeler • filminin Parlıte seıll olarak çev
rildiğini evvelce haber vermiştik. Güzel ses ve güzel endamile meşhur olan lıpanyol yıldızı Rakel Meller' 
İn canlandırdığı " ŞahAne Menekşeler " de dilber yıldız Süıao Biyanşetti'nin de mllhim rolD vardır. 
Resmimiz filmden cazip bir aabneyi a6steriyor. 

Sinemadan 
Nasıl /stif ade 
Ediyorlar? 

Mevcut iıtatlıtiklere g8re 
blltDo dOnyada en fazla sinema 
mllea•eaeıioe malik olan memle
ket Amerikadır. Müesıeseden 
maksat Iİnema g6ıterilen ıalon11 
kastediyoruz. Fakat Sovyet Ru• 
ya'nın bu hususta tanz=m ettiği 
proje tahakkuk ettirilebilirse, 
yakında Sovyet Ru9ya • daki sine
ma salonları da 30 bin41 iblAi 
edilecektir. Franaa'da meYcut 
olanların miktan ise aadece 4 
binden ibarettir. Bu niıbetsizliğin 
sebebi ıudur: .Amerika hilkQ.metl, 
ıinemaJı bir propaganda 'Ye biı 
tahail vuıtau balioe getir~iıtir. 
Mektep talebesine canlı olarak 
göıterilemiyen bOtDn eşya .,. 
hayvanat, bayat faaliyeti, hep 
ıinema vaaıtuile glSz 6nnnde 
canlandınlmakta ve bundan Fek 
bl\yOk faydalar hhıl olmaktadır. 
Ayni sistemi Sovyet Ruaya da 
kabul ettiği için, ıinema salonla
rının miktarını hayret verici bir 
dereceye çıkarmak istemesinin 
ıebep ve hikmeti budur. Ayni 
zamanda Amerika'da birçok 
meketepler 'Yardır ki, buradaki 
deni er, bep ıesli ve sessiz sine
ma ile verilmektedir. Sinem• 
ıalonlarman Fransa'da az olması, 
orada, sinemanın münhasıran 
ticari aahada kalmıı bulunmasıdır. 

Greta Garba Gibi 
Amt:rika'da Ledi Abdi ismln

d~ bir genç kız Greta Garbo'ya 
benzediğini iddia etmiş, yapılan 
tetkikat neticesinde ~ enç kıZUI 
bu iddiası tasdik edilmiştir. 

Bütün Yıldızlar Bir Arada 

Sinema Yıldızları Büyük 
Bir Kongre Y apblai-

Son Davter -Amerika'da Bu isimde Bü
yük Bir Filim Çevriliyor 

Hollivut' da bl\y&k bir filim 
~evrilmiye batlanmııbr. Çinlilerin 
hayatına ait olarak yapılan bu 
filim çok blyt\k ve mubtqem 

Haftanın Filmleri 

Birkat ıtln enel Belçikamn 
Braksel ıehrinde bnynk bir sine
•• kongresi topla._ da. A vrupanın 
en methur lloema yıldızlan, er
kekli, dişili olarak bu kongrede 
toplandılar. Bu auretle muhtelif 
memleketlerdeki yıldızlar hem 
biribirlerini tanıdılar, bean de 
kendilerini alAkadar mt1elelerl 
1Srilttiller, sonra da güzel eğ• 
lenceler tertip ederek yine mem
leketlerine dağıldılar. Kongreden 
ıonra yapılan eğlenceler çok boı 
olmuı, bilhassa biribiri arkaıma 
birkaç balo verilerek gOzel yıJ. 
dwar en son moda tuvaletlerle 
ınzelliklerini teşhir etmiılerdir. 
Bu kongre Ye eğlencelerde me.
hur yıldızlardan Rolan Tuten, 
Silzi Vernon, Arman Bernar, 
Mona Goya, meşhur Fransız ko· 
miklerinden Remil, F ernan Gra
Yey, U!i Burje, Hanri Rusel, Ko
let, Jan Bu•atel bulunmuılardır. 

Bo eğlenceler arasında Ar
man Bernar'm batına glillinç bir 
hAdise gelmiştir. Arman ıokakta 
1aloız başına dolaşırken bir ara· 
Lk baş m arkasma döndürmüş 
Ye hayretler içinde ka1 mııtır. 
Çünkü meşhur artist o anda ar
kasında bir yığın çocuk toplan
mıt olduğunu görmüştür. Çocuk
Jar derhal Arman'ın etrafım aar
mışlar ve kend isine bir hikaye 
anlatmasına rica elmiılerdir. Hiç 
1Uphe e tmeyiniz ki meşhur artist 
'ocuklarıo bu ricasını yerine ge-

tirmiıtir. Arman Bernar'ıa l:nı 
etlenceler arasında batana ikinci 
bir hadise daha gelmiştir. 

Bir akşam baloda bntnn genç 
kızlar Arman'ın etrafına toplan
mıılar, hepıi de ellerini aptur· 
mek lıtemişlerdir. Arman genç 
ve glizel k ,zlann bu talebini ka· 
bul ~derek memnuniyetle yerine 
getirmiıtir. Arman çok nazik bir 
yıldız olarak tanuadığı için böyle 
bir talebe maruz kalmıştır. 

Yine bu toplanb esnaamda 
16bretli artistlerden Rolao T u
ten •in de bqına bir bidiıe gel· 
miılir. Bir akşam gllıel bir eğ
lence eanasında bütun genç kız
lar, ellerinde Rolan 'ın birer 
fotğorafı olduğu halde artistin · 
etrafına toplanmışlar, kendisinden 
resimlerinin altına imza atmaaını 
rica etmiflerdir. Şöhretli yıldız 
llCDÇ kızların bu ricasını derhal 
k11bal etmiıtir. Fakat bu ıuretle 
o gece tamam 480 imza atmıya 
mecbur olmuıtur. Snzi Veroon 
da tuhaf bir hl ~iseye maruz 
kalmıştır. GUzel yıldız bir akıam 
kadm garsonlu bir lokantaya 
yemek yemiye glrmit. kendisini 
tanıyan kadın garsonlar derhal 
bir alkıt tufam koparmışlar ve 
güzel yıldızı, başlarındaki garson 
şapkalarını çıkararak selAmlamı ş
lardır. Fakat Süzi bu tezahürat 
karşısında çok heyecan duyduğu 
için o akşam J•mek yiyeme· 
miştir. 

1ahneleri ihtiva etmek ltibar;le 
aenenin u b0y61c IİDema eaeri 
olacaktır. Bu filimin en mOıkol 
aahneleri çevrilmiıtir. Bu arada 
bir Çmll dOğtinlinU teanıil etmek 
için alınan tertib•t ıioema kum
panyasına bir milyon dolar gibi 
muazzam bir mHrafa mal olmuı
tur. 

DDğOn 48 saat devam et
melde ve bu aahnede 800 Çinli 
hazsr buluomaktad r. Fakat bu 
Çinlileri bulmak za1ınedildiği ka· 
dar kolay olmamııtar. Çünkll 
kumpanya, San Franaiıko teh· 
rindeki Çin'li mahallesindeki Çin-
lilerden 800 erkek anğaje etmit. 
bunlara IAzım olan elbiseleri de 
Çinden retlrtmiştir. 

Marlen Ditrih 
"Sarkılann Şarkısı., ismin

de Bir Filim Çevirecek 
Paramunt filim ıirketi ile mu

kavelenamesini tazeleyen maruf 
Alman yıldızı Merlen Ditrib, Zu
dermanın piyeslerinden olan "Şar
kıların ıarkısı,, ismindeki filimde 
baş rolü oynayacakhr. Bu filimin 
çevrilmesini, Marlen Ditrihin ya• 
kın dostlarmdao biri olan rej iıör 
R. Mamulan idare edecektir. 

Nana Filimi 
M. C. M. kumpanyası meşhur 

Fransıı muharrirleriode Emil Zola
nın 11Nana,, ismindeki romamm 
filme almaktadır. Baılıca rolU 
Anna Sten Jfa etmektedir. 

Bu hafta ıehrimia ıinemalannda gDzel n bOyük filmler g8rcce}ia. 
Artistik sinema11 bu akıamdan itibaren ıen H ıakrak y ld ı z Anal 
Ondra'oın 11 Kiki ., iımindekl filmini gösterecek, Operada da "Morı 
ıokağı cinayeti 11 ismindeki bOyUk eaeri görecofiz. Glorya ıiııemHI 

bu akıam en yeni filmlerden sesli .. Tarzan ., ı göıterer\lktir. Melek 

ıineması aenenin en fen filmi olan .. Kadın 11ker olunca 11 fılmile 

cidden musiki ziyafeti vermektedir. Elhamra ise lnn Mojul<in He 

Süzi Vernon'un ıabeserleri olan ' 'Meçhul Ç avu9,, filmini g C.•t< toı•k"' 

tedir. Resimlerimiz •• Kiki u •• .. Murg a~kajı cinayeti •• filmluinde.12 
birer ıahnedir. 
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tSON POSTA~• Hanı•tegu biillin 

fe1lf1erln kalp T ••'- lt1triıMle en ı~mhnt ilen 
..tal'adır. A DeBfnı, c!ostlaneaa •tiyl ı)'ftftedlf filb 
-.Jt dertl Hanın1leyuye yaı:ımr, Hanı•· 

teynı ya hu ıüokG sütunda veya husuai melı:-
hlpla ee-p • Hantmt.,.n tn lrleıt. blrÇ9k 
f p.ri biiJGk lqklllludrıa 11..rt.anyM. 

Dertlerinizi Hanımt~.IJZl!ge Yarınız -
ı<ışbk B 'rKaç Zarif 

J - Ge el ma
vlalnden kadife. 
i&ftedo:ı ao ra el
blseal. Kurdt!I e•I 
lurmı :u kr pondan
dır, enekleri uıa-
91dlt'. Koltu~ .. it a
rnd d parça at', 
ete te\\l ke.stklet 
maıri ipekten plye
lwle dikil ı,ur. Bu 
elbise lçla I ,~ 
renlellglade iku
- taııı lld buçuk 
merre Uıu dır. 

2 - S iyah hdl
fedon aok• ' f'lbt• 
aeaL Göt• deki 
p .btronu 1 . ıkli diJğ • 
melulo elblaeya 
blll ";tlrllml:tt lr. Ya· 
kasın•, omudarı1a 
ko kap klanna gO
mllti ut ragandın 
parçalar ceçmi,tır. 
l> il\ el er en n, t 
ınata deod r. Bu 
.tbl•c lçtn 1 tro 
genlfllt n -te kadl· 
fodeıı d5'1 
kuma~ lb.1 

E his 
ode · 

3 - TI7atro ~ ı 
atlne dansanta, 1 

lçla elblac. 1ari ' 
ro enden ya • ıl· 
mıthr. Ynkaaı ltcı• 
d ıfc ile örülerell 
allalenınlştlr. Be• 
Unde de kadlfed•n 
bir kemer wı dü· 
j'tlmtl vardır. Pe
ln.a b Qaun deku
pele•lie be aberdlr. 
Bu • lbl•e için bll' 

ctre genltllkinde 
" 1 " aotnn 4 metre 
1 zııadır. 

. 
Çocuklarda Fena Itiyatların 

Önunc Geçiniz 

Çocuklar, hatta insanlar iti
y tl.mna pek düıkllndürler. Eğer 
fena itiyatlar knçnkten tashih 
dilmeı e. bu ilanibayo böyle 

kalır. Çocuklarda parmak emme, 
tımnlc koparaıB, kucakta uyuma 
eibi birçok fena itiya ı ., · blstl 
olur. Bunlarm önllne geç ek 
için çocuğa kat'iyen emzik •er
memeli. Çocuk emziğe alışırsa. 

mfitem diyen emecek bir ey 
ar r. Y parmağanı, yahut e line 
geçen herhangi bir oyuncağı 
emer. Çocuğun kirli elini veya 
mikroplu bir oyuncağı emmesi 
ona birçok hastalıkl ra m l olur. 
Bu ebeple çocuğun ağzın bir 
ıey götürdllğUnü görfince derhal 
menetmeli. Tırnaklarını koparan 
çocukları bu itiyndmdan menet· 
mek için ya ellerini mntem diyen 
bir oyuncak vey diğer bir şeyle 
meşgul etmeli. Eğer bu da fayda 
fayda etmiyorsa, bir müddet 
ellerini bir kese içine koyup 
bağlamalı. Ç9cuk bu itiyadını 
unuttuktan sonra ellerini serbe t 
bırakmalıdır. 

Çocukları kucakt uyutmak 
ta fena bir itiyadın lee!lisüsUne 
hizmet eder. Çocuk kuc kta 
uyumaya alış•ncn, y tnğına koyar 
koymaz uyanır. Yatağmda yat
mak istemez. Bu f)ebeple çocuğu 
dahR ilk gecesinden yatakta 
uyutmıya alıştırmal&. Ağlamasına 
ehemmiyet vermemeli. Bir mnddet 
aglnr, nihayet hıır. 

Çay Peçetesi Modelleri 
Çay peçeteleri timdi muht lif 

modellerle işlenmektedir. Şekiller 
peçetenin bir 

kö~esinc işlen· 
mekte, 1\cnarlara 
ajorla luvn1mak

t.adır. Bu verdi
ğimiz. model bir 
peçeteye nittir. 
Diğer muhtelif 
modelleri, gele-

cek oilt;baler mızda vereceğiz. 

Çay örtUsU ve peçeteleri p6mbo 
mavi veya yeşil inco ketenden 

yapılmı.şt r. Ken rlarm ejor ytt

rine beynz ketenden parça da 

geçirilebilir. Bu parç l r ojorla 

bititirilir. Parlak koton d'olzer 

ile muhtelif renklerd i lenml;;tir. 

Ar daki hatlarJ göstermek için 
siyah veya diğer bir koyu renk 
kullamlmıştır. Her peçetenin bnc· 

mi O M X O M. 18 dir. 

-· D 
... 

ar ıs 
Moda 

Havadisleri 
P.nris ı 3 Birinci kônun: Bu se

ne spor elbiselerinde siyah mo
dadır. Biçimler etek, bluz., ve sU
vetcrdir~ Boyun şalı ve bere, tam 
bir spor elbi esidir. Siyah clbi c 
ile kullanılacak boyun alları ıcı r
mızı Ye gllmnşndnr. ber de ayni 
renlrtendir. 

Bl<b:ler - Geceleri giyilecek 
bliiıler penbe tnldendir. Kolları 

karpuz koldur. Blnz1er yakala, ve 
g6ğüs1erinde kocam n birer dO
ğtım Yardır. Bu blfıdaı:la ıiyah 

kadifeden bir ceket giyilmektedir. 
S b hlıkl r : Sababhkl rm ya

kaları v kol k p klan ince kur
delil rla sepet işi i~Jenmekte, ve 
bunların eh'afına üstıriç geçiril· 
mektedir. Üstiriç dirseklere dahi 
geçirilebilir. Syolcnin iddiasına 
göre k d nlar bahlıktan ziyado 
pij ma geymekte devam edecek· 
1erdir. Bu enckl pijamalard 
erkek ıporculııran geydiğ& fani! • 
lard n y ptlmakta, b cakl rı g • 
yet geniı yapılmaktadır. 

Gündüz elbi elerinde keQJer: 
Gündnz lbiaelerinde g yet d r 
bronzdan bir kemer kullanılm k
tadır. Muhtelif renklerden g&derl 
kemerler de modadır, 

---·----·--·-··-.. --··-··----··-···-·· ............... .. 
Yıldızlarda 
Siyah Beyaz 
Modası 

Bu ene kıta rat en beyaz 
ipekli, 1Dnlll ve pamuk kumaşlar 
hlll modadır. Bilhaua •lnema 
artistleri kıtlık elbiaelerinl aiyab 
ve beyazdan yaptırmaktadırlar, 
Anni Hording beyaz ipekli elbi
ıeıi Uı:erine iyah yllnden bir 
manto y pbrmıt. mantonun içeri
ıino elbisenin kumaıından beyaı 
ipek geçirmiştir. Yaka mantonun 
ilzerine devrilince beyaz göziik· 
mektodir. Şapka da aiyab ve be· 
yazhdır. aentonun aağ kenarında 
görllneıı dOğmeleride beyaadır. 

f SOM POTA• laıtlıt1hın ... ıe ıt m1arı 
•llluıdar Pde• ••vsulara h. te1d.a fada 
ehemmlyet ..-enn.ktedlr. 

Şlmdca eo.a • tada t.U dele Kacltıt Hr 
famı1: olncak Ye bu •nyfada ' nla?' bulu aealdır 

Güullllıt eleri, - modalar, ~fv-
nuzua terbl1ul, maWa rliııelllfl, 1f':Y laleri, 
el lf1erf '1'9 saire... 

D Sene Hangi Kol Çan
taları 

od 
1 u?~~ 

Gece Kudanı1an Kadın 
Çan talan 

Gecet ri balol rda, tiyatro. 
b rlard kullanıl o çant lar bu 
ene, geçen e

neye ni peten 
gayet andedir. 
F zl boncuklu 
sllslO çaotal r 
mod ı geçmif
tir. Ekseriyetle 
ipek kadife. y n kadife ç nt lar 
kullamlm ktadır. Kadifeden b ı
k rmi çant l r, rmlnle k 
raşık kum çant lar d modadır. 
Balo biaeleri için en çok kul-
1 ıl ç ntalar muhtelif renk 
Lrepd6'inden y pılan ldıbik çan
talardır. 

Boyasız ~imsah Deri inden 
Çantalar 

Bu se gUndllı kull ı n 
çantalar. geçen eneye nispetle 
dah bUyllk hacimdedir. GOndUz 

çantalan da en nteamil renkler 
kahve rengi, siyah, lAci•ert. a• 

raht. gU llş1 r nkler veya iki 
renkten mftteşekkil olanlardır. 

GllmUıt çantalarda en moda olan 
timsah derisinden boy sız çanta· 
lardır. Eşek derisinden çantalar 
da vardır. Yalan derisinden çan-

talar birinci derecede gelmekte
dir. Afrika timaahı, Şamelon, 

EvKadı ı 
Ev kadınının ecza dolabı: 

Her kadının evindo IUı.umlu 

czal n muhaf az için bir ecza 
dolabı olmalıdır. Bu dolapta 

aıpirln, autfato, biramidon, t ~n
t rdlyot gibi eczalardan başka 

hidrojen bulunmah, Çocuklarm 
pına bununla ık ık bununl 

yıkamalıdır. Permenganat dö 
auda bulunmalı, bununla yaraları 

ailmelidir. Asitborikle de gödcri 
yıkamahdır. 

Çerçeweleri naııl temiılemeli? 

Pencere ve llvba çerçe•e

lerlnl temizlemek için bir mik
tar suyun içerisine az miktar 

kUknrt tozu, dört doğranmıt 
soğan lllwe ederek )arım saat 

kaynatmalt, oğuduktan sonra 
yumupk blr farça ile çerçevelere 

meli. 

Mendilleri nasıl yıkamalı ? 
Meodillin fena yıkamaktan 
bomlan renklerini l de için, 
aabunlu au ilo iyice yıkadıktan 
sonn, ao çalk nacağı oya bir 
miktar hidrojen ilave etmelidir. 

Anafort. Krokorll derileri en 
çok kullanılanlardır. 

1933 Çantaları 
1933 çant larınd nazar çar

p n yenilik, ç. ntal rın açılıp ka-

p nm 11 için yukarı ına geçirilen 
kelebek! r veya gilmllşlerin. dol
ma kalem •e kurıun kalem ıek-

linde yapılmasıdır. Bunl r h kikf 
birer kalemdir, icabında ı bibi 
bunları mahf azalarmdan çıkanp 

kullanabilir. Bundan b şk bura
lar ea t dahi konmakt dır. Çan-
t yı açıp saate bakmak, veya 

eldiveni çıkarıp kol saatine bak
mıyn ihtiyaç yoktur. Bir de siga· 
r tabak sı şeklinde olanlar 
vardır. Bu t bakal rın içerisinde 

bq ilA on sig ra mahfaza di
lebilir. 

il eli 
Saç f rçalarmı nasıl temizi_,. 

meli ? Saç fırçalarmı temizlemek 
için yağmur auyu içine bir mik-

tar abuo rendelcmeli, bir mik
tar da borakı toıu ve kafr yağı 

ili ve ettikten sonr f .rçalalan 
bunun içeri inde yıkamalıdır. 

GUderi çantaları nasıl silmeli? 
GUderi çantaları, sıcak sirkeye 

bir 5Unger batırarak silmelidir, 

iyice kuruladıktan aonra ı.eytin

y ğ ve tuı. ruhuuu biribirine ka
rışbrıp. bununla p rlatmal dır. 

Patatesi nasıl ku:artmah? Pa
tates luz.artruak için enel6 pa
tateslori s•cak ıuda bir mllddet 
tutmalı, b debu kabuklarını •oy· 
malt, patatealeri gayet ince 
dilimler halinde kesmeli. Y ğc 

tavada kızd1rmalı. Mavi bir du

man çıktıktan ~onra patatesleri 
tavaya dökmeli, tahta bir kaşı\da 
nılıtemndiyen karıştırarak pembe 
pembe kızartmalı, badehu taba

ğın ll.r.erine bir kftğıt açmah. 

p tatesleti I< iıdın üzerine ça
kar alı. 



- Torbanm Clzerlnd•kl etl
kett&rden bel''• •ende de be
n m gibi ••kiden katma bir 
klbarllk Yer 

1 ---,-
. -, 

Sonuncudan JD.z kırk d~rt 
enelki uYgilime bir mektup 
7azd m, dedimki: 

Ramazan gelmiş.. Minarelerde 
yanan kandilleri, bakkal dOkkAn
larının camekAnlarında as?lan 
gtJllAçları, iftar sofralarını aOıli· 
yen reçellerile ramazan gelmi1-

0n bir ayın sultanını ben de 
tördOm., 

:www 

Anlamış 
Cle. e'l ak ş a :n 

do tJ ır lan biri do 
evine daveti yelik •• 

davet ilcr ara rnda 

M. B do 'ardı. 

M. B y'n gözl ri 
bir k. ç m tro de· 
~ıl b r a" s nti
metre öt sinı l ·ıo 

do ro d r t g ro

m l cek d r do 

ru·yop u. T !. J i

f •n benim ya ı m· 

da oturııı uıtu. Bir 
ara:ık k u l a • ı m a 

eğilerek: 

- Kar ııuııı. daki 
Hanımın dedi, dit· 
Jerl ne kadar gn
~eır .• 

B ın u nasıl göre· 
bild ğıoi merak et
tim •• 

- Fakat sizin 
gözlorfn'z miyop

tur. uzaktan nasıl 

gördUnüz. 

• 
• 

Oğrenmiyen Kim 
ll'ater Vak Vak 

1lrml tene ev•el 
Am rita'dan lıtan-
buıa• gelmi9tl. Bu 
yirmi lttne içinde 
bir kelime olsun 
tttrkçe öğren me-

mlıti. Dan bana 
dert yandı. 

- Yirmi eenedlr 

burada yaııyorum 

hllA memle et aha

Jtıl lfsanımı öğren• 

medller~. bu JG•· 
den laerkeel• ko-
n uımaktan mahnı
muml •• 

LUzum Var mı? 
Hanım abcıı7ada· 

rıldı: 

- Sen bu ak pm 
balıklan yıbma· 

4an pltlrmttln Böy· 

le 9ey olur mu? •• 

Fakat, ne kandillerin ıtığınc!a 
ıenin gözlerindeki nuru ne gtil
IAç dairelerinin sathında ıenin 
yilzündeki beyazlık cazibesini, 
ne de hiçbir gül reçelinde du
daldar nıa kızıll ğındaki tatlılığı 
bulabildim. Minareden minareye 
kurulan mahyalar alnma dölcOlen 
kAbkullerinin yanında pek ıönOk. 
Yirmi rekAtlık teravi namazı, 
biran ıenin yllzllne bakmaktan 
daha az yorucu ••• 

-Görmedim aıl· 
ziıo, iıd ıaattir m!J• 

tan adiyeu gülm• • 
sinden anladım. 

- Yezllk f•pkamı gllr•n ean ••wllllml h•brledım. 

- Niye olmaeın 
Hanımerendl. Koe
koca denizde 1ene• 

leree yıkanmıt ba
bğı nde de bir 

dera daha yıkamı-
- 'apk•yı o mu •im•• ,..,_ ya hfç lnıum Tar 

lure glbnltUk Uz81ine oturup - Hayır, bir glln beraber 
mı? •. 

Oruç tuttum. Bütiln l>lr güo
llk aclık .... kup W...ttiiim 
bir aaniyelik tebau&r kadar 
A ıelmedi... Yanına gelirken 
Kua~&ıe giden bir çocuktan 
claba pk aeYiaç, kirpiklerini 
teker teker sayarken doksan do
kuzlu tespih çeken bir mutekit- , 
ten daha fazla buıi duruyorum. 

Sahurda, kalbimin aeaia laminl 
anarak çarpmasından uyanıyorum. 
lm..k nktlni •taran aflra bakıp 
.. yalini g&rmek için bekliyorum. 

Oa bir ayın ıulta11mdaa hana 
ne ?.. Ben g3nl8mftn nltanmı 
bekliyorum. - 1. H. 

KAS VE GÖZ 

Beni aldı bir kecl•, 
Katla röz arauada.. 
Neler olmaz birader, 
Katla göa a,.aania ... 

ezmlfll. 

Pisler 

- Mnen ne gUzel bir 1u
Bembe1•z bir ıuza, .. ..,..,.h 
....... nr.. lfte •u tlrnllll gl-
111 ...... ., ... , •• 

Valiz 
~alerlm dalıp aitti, 
Kalbimi çalap sittf, 
Ömrlmil abp ıittl, 
Kati• ••• ar .. ada. .. 

Genlerce coıap tatbJr, 
V alahl bla de fqbk, 
Bilme• nuıl anlqhk, 
JC.atla '4• ara•acla.. 

Bklm lamel Bu· 
111'1 blr undık~ 

düklr.iııının OnUndea 
g9991keo gayri lh· 
tiyarl içeriye baktı. 

Önce atlattı beni, 
Sonra aldattı beni, 
Bar rla de aatb beni, 
Katla ıla aruan.ı... 

Yerin Kulagr Var 
Arkadatım bir ıenç kıza ,as. 

terdi. 
- Bizim Suphinin nipnl1a1L 
- Naaıl olur, bu yerden bit-

me bir teY•• 
Arkadatam kolama d&rtttı: 

- Buyurun, bir 
t•Y mi lstfyonu• 
nua? •• 

- B•Jll" föyle 
bir baktım •• 

- Size tık bir 
valls verelim efen· 
dim •• 

- Ne lı• yara· 
yacak?. 

- Elbiıelerinizl 

koyaraınız ..• 

lamet Hulusi kız· 
dı: 

1 Paris'ta 
Öğle Yemeğinde 

L- .J 
Allahverdi zade Parls'e gitti. Ti- ~ 

renden iner inme& töföre: 
- Lüks ote J .• 
Dedi AUabYerdl •c1e Fransıs'oa 

bflm zdl. Fakat LOlı:I otel her lisanda 
LUks otel dem k olduğunda" mera
mını kolıı.yhkla anlata btlm'ott. 

O omobil saatlerce gitt'kten ıonra 
bir otelin önü'.lde durı'lu. Takltmetre 
mOthfı bir para yaz r ıtfı.. ba parayı 
Alh hnrdl zade Franııız fr~nkları ha
linde fıtır fıtr 88.yıp verdt. 

Erteel eabab ayandı!ı zaman otel· 
deki odasının pımeerflıfnde'I baktı. 
Kartıcıında gört n n binayı tanır gtbt 
oldu. Garsonu çatırdı: 

ftaretle bu binanın •• oldutanu 
aordu: 

- Jtta'1JOll IDGe) üJ •• 
f ıtuf yon ve llOtyö ltelhnılerl «le 

her llsand.ı malftın oldafa t~n Allah-

' 
;verdl zaite garsonun ne demk iıtedlıtfnt 

anlamakta yine gllçltıt çekmemfttl. ı-~-------------.J 
Yalnız anlamadığı bh nokta lralmıftı. 
Kendi kendine dfl9Unda: 

- Acaba 9oför beni kartldan tar
tıya geçirmek IPn neclen 1a&tlf1rce 
dol .. tırdı? ••• 

Moda Taammüm Ediyor 

- R•m11ZMll• her ell,.m 
eyde mDkemmel .-r 1118r, ... 
ce de aahUr ı•m•JI a...a.r
rdenbel Adet edlnd,m 

Apartımaı 

Apartıman ara· 
yorlarcb. Bir &alı• 
bııldalar. Kapıcı 

ıurdo: 

- Çoeuklarıoıs 
var mı?. 

-Evet ao tuı .. 
-Apartımanı ço-

cukluya kiraya •er
miyoraz .• 

Ba ıırada mer
divenden apğt iki 
ÇOCa..t kota kOf& 
tnd.ler •• apaıtıman 

arayanlar kapıeı)a •• 

- Ya ba 90culı:· 
lar nedir? .• 

Dediler.. kapıcı 
merdi•enden ıneıı· 

lere baktı: 

- Onlar çocuk 
delil apartıaan aa· 

- Aman yaYaf, dedi, yerin 
lmlaja vardu; da1yar •• 

- Atar mı edi· 
yonnn u , dedi, el· 
biaelertml v a 1 1 z e 
koyap kendim çıp
lak mı ıeı"eıımv. BiP malazanın takma kirpik ..... uıreelnd• mu.-11 .. 

hibinio otl• ile 
kıul .. 

- •n dllalzlerln kanu,du. 
lunden ........ ,n ita• Dakahın 
blrlblrlerlna ne dlyarJar •• 

- Şarkı allylOyorlar •• 

Nadye Hamm'm eYleamelİ 
meft11a halıaoldu: 

- Bir doktorla, mlhendiı 
arU111da tereddltte idL. llihayet 
karanaı Yererek doktoru 1aadete 
kaYUfturdu. 

Aalamıyu oldln diye bir 
hanım daha açık bah etti: 

- Yani mlheadiale eYleacti. 

MOşteri Nerede 
Gece yanaa bD"abaoelerd• 

birinin 6n0ndea ıeçiyordum. 
Kapıam &ıllnde bir piyano vardı. 
Bütibı garsonlar piyanonu etra
fına toplanmışlardı. MP.rak ettim. 
Acaba gece yarıS1ooan aonra 
birahaneyi mi naklediyorlardı ?. 
Sordum ı 

- Bu piyaao neye haraya 
ıelmit 1 

- Bu mBfterl chpn pkmak 
latemiyordu. Piyanoya yapıfb. 

Biz de piyanodan •Jlfamadılr. 

Piyano ile bermber ııkarmalc 
llteclik.. 

- Peki mDfteri nerede ? 
Yiae içeri kaçta. 

Sigara 
Beı 7qmclald otla aigara 

içiyordu, bab• 16rdG: 

- Bu algaraJI nereden baldan? 

- latenen bii tane de una 
•ereyim baba. hende bir paket 
Yar •• 

RAMAZAN MANiLERi 
Da.uluma .ı.,.. •I ? 
Sokaklarda plaJI• • ? 
Klçilk ...... bil' pupedr, 
Bea 1anmda kala71m ma? 

Minareler mÜJ• kardu, 
Gel .. •eçea hep okurdw.. 
Gel ,.esıme sGI aaıeıks 
Ne olun• fm•ls lr•4'w?. 

o~vulamu çalllım daa .... 
Dütlnmeclim .. itblr ...... 
Ya kapıJI açHaka aı 
Ya slrerhn timdi damdan .. 

Klçlk ........ lıdlçlk ...... 
Senl later benim oaaım, 
Kalbinden bir l.ahti' Jcılla; 
Beklemiye yok derman•m L 

Dawulcu 

Ooldurulmuf 
\'az seaelik papai•• 

olur mut-· 
- Az llyledln bende bir 

tane var .. Tam yüz elli Hnelik 
hlyllk babamın baballlldlıD kaJ. 
mq. 

- HAlA konuıuyor ma?. 
- Hayır canım nuıl koau-

ıacak; cloldurallDUI papapn.. 
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VE TERAKKi 
• 

Her hakkı mahfuzdur. - Nasıl Joğdıl ? .. 

................................ Nasıl Yaşadı? .• 

Tt.frika No. 19 Nasıl Öldü? •• 

Abdülhamit Saltanat Dizginlerini Bı
rakmamak Şartile Islahata Taraftardı 

Abdl\Jbamit, kendi aleyhinde 
ıittikce çoğalan hoşnutauı:up 
.,.kıla hissediyor, bunu izale et
meK için bir çar• dOıünüyordu •.• 
lalahat, ısllhat, ııtlihat... Memle
ketin haricinde ve dahilinde her
ku bundan bahsediyor, fakat 
bunun ne gibi ,teylerden olacağı· 
na dair hiç kimse birte)' aöyle
miyordu. 

Bazı <levletlorle, büyük idare 
adamlarının verdikleri lAyıhaları 
Abdtı hamil tehlikeli görftyor, 
b n arı tatbik etmek istemiıerdu. 
Onun fikri daha mutedil; mem
leketin ve bökümdarl ğ n idare 
ruhu Ye kabiliyeti ile mütenasip 
notalakra teveccllh ediyor .. 

Saltanat dizginlerini elinden 
l aptırmıyacak tekilde bir ıalabat 
proğramı istiyordu. , Nihayet bu 
fikrini icap edenlere a6yledl 
{ Bazı mOnevver zevat ) tan birer 
11 abat IAyibası iıtedi. 

Abdlllbamldin gözüne girmek 
lstiyen ve bıraz kafa.ile kalemine 
sftveaenler, derhal kollarım ııva· 
dalar, uzun ve kısa birer llyiha 
Jazdtlar. Bu llyih alarm içinde, 
çok makul olanları bulunmakla 
beraber: 

[ Paditahım.. Mülk te aenin, 
millet te a~nin... Ecdadı izaman 
nasıl idare etti ise, aen de 6ylece 
idare et.. ( lalahat ) ne demek? •• 
( Kaan ) ne demek ?.. Sen ki 
yer yOıOnde Allah ıı gölgesiain.. 
Senin dudaklarının arasmdan çı

kan her a6z ( kanun ).. Senin 
fikrinden doian her teY ilhamı 
rabbanidir. ] 

aibi; aadece medeni ioıanları 
cleı-il, Afrika'nm ıöbeğinde ya· •Y ın Hotantolan bile gOldOre
cek kadar riyaklnne hezeyanlar 
tla vardı. 

AbdUlhamit, bütün bu liyi
.. lar1n içinden Oç t•neaioi uçti. 
Bunları kemali dikkatle tetkik 
ettı. Bu llyibaları yazanlar, o 
dewre 16re ikinci ıınıf ıalıaiyet
lwdi. Bunlardan biri, (çekirdekten 
~ itme bir adliyeci ) olan ve 

m :smanda ( maliye ) işlerinde 
de ınOblm derecede vukufu bu
huaan ( Şaim!ı Holo Paşa zade, 

ıet Bey ~ diğeri, uzun mlidJet 
auta .. rrıflıklarda bulunmuı (Av
loayalı lsmail Kemal Bey), Uçlin-

0 de DOyunuumumiye Komi
.. ı ( Kafkaaya'lı Murat Bey ) 
denilen zatlard .. Bunların her 
lçllntln llyibaları da tam bir 
wkuf ile ya11lmış mahir bir 
doktorun raıporuna benziyordu. 
Evveli devletin llfaruz kaldığı 
hatalıklar tamamen tetrih edili-
yor ve sonra da tedavileri gö .. 
ter ili yordu. 

Birinciai.. izzet Heyin lAyihası: 
izzet Bey pek uzun sürmiyen 

bu lAylhasında, birçok t~f•rru-

attan bahsetmekle beraber, belli 
başh iki nokta ilı.erinde duruyor
du. Bunlardan biri mahkemelerin 
her türlü tesirden azade kalmaaı 

ikinciıi de, maliyede ıslahat yapı· 
larak d~vlet Yaridatımn arttınl

m&11 idi... Bılhassa, ikinci meaele 
Abdlllhamidin nazarı dikkatini 
celbetti. ÇünkU bunun çaıeleri 
de maimi ve muhik ıurette 
iÖıterilmiıti. 

ikincisi, lımaiJ Kemal Beyin 
llyihaaı: 

En çok idare ıalabalından 

bahıediyor, bilhaasa Trabluıgarp 
Ye Bingaıiyi ikinci bir (Mıaır) 

haline getirebilecek tedbirleri 
~6steriyordu. 

ÜçllncUsl\, Murat Beyin IAyl· 
haaı: 

(Memaliki mabrusei ıabanede) 
cari olan kanunlar ve id1tre sis
temleri hakkında birçok tenkl
data havi olmakla beraber, bun· 
ların ıılah çareleri iıah Ye en 
sonunda da (meıruti hükumetler·_ 
deki Meclisi Meb'usan) gihi 

Glorya Sinemasında Tarzan 
Glorya sineması, buıusi davet

lilerine dün mevaimin en güzel 
fdimlerinden biri olan T anam 
göıterdi. Haki i hayattan ahnm&f 

parçalarla dlılu olan ve ıesli bir 
tekilde çevrilen bu filim eıki ıeı· 
ıiı Tarı.andan çok güzeldir. Vahtl 
inaanlar ve Yahti hayvanlar diya
r1ndaki aahnele~ muvaffakiyetle 
baıanlmıfhr. Bilhaasa •onbabar 
ve bahar manzaralarında muıiki 
ile tabiatin aealeri muyaffakiyetl• 
taklit edilmiştir. 

GÜNAHKAR Kil 
TRISTAN BERNARD'tn 

Şaheseri 

f değil de; Rusya lmperator· 
luğunda bulunan (Doma Mecliıi) 
ıekJinde bir meclise ihtiyaç ol· 
duğu zikrolunuyordu. 

Ermeni meacJesinden dolayı 

fena halde gerilmiş olan ainirlere 
bir münebbih ''ermek lüzumunu 
biHeden Abdhlhamit, bu l•yiha· 
lan ma1anın Uıerine koyarar11k 
dOıDnUrken şüphesiz ki ıu hük
mi veriyordu : 

- Derin bir vukuf ve zekl 
eHri olan izzet Beyin llyihaaı 
mtlhimdlr. Bunun tathiki halinde 
( hukuku ıaltanat ) ı ihlal ede· 
bilecek en küçlik bir tehlike bile 

yok ... lsmail Kemal beyin llyi
haaı da 6yle ... Vakıa Trabluı· 
garp ve Binğaz.ide biraı genit 

idare usulü tavsiye ediyoraa da 
o niıpette de mali fayda g8ıte· 
riyor... Murat Beye gelince, bu 
ıat bir (meclis) istiyor. Bu mec
lis, her hanği ıekilde olursa ol· 
sun, hukuku saltanatı lhlll ede
bilir. Binaenaley .. 

\r ası var ) 

akşam saat 
21,30 da 

f1tanbul Btlıdiynl 

~~hir1i"yaİl'OSU 
Kadı ı 

ErkJkleş· nce 
'\ a 

Hüıeyin Rahmi Bey 
Piyca· 3 p.,-de 3 taı.lo 

Umuma 

ıııııımıımı 

PRENSiN GECELERi 
Bu aktamdan itibaren 

A 

A S R 1 Siıemada 
HARRY LIEDKE •• 

NORA GREGOR 
taraf,ndau temsil edilmiş mükem· 

mel s ırkılı m·fi!'i bir operet, 
İliv,.ten: Sama• a akrobatlk dOosu 
tar f • dan yen· varyelr p·o1rra"'ı 

--
Anadoludan telgraflar Yağıyor! 411 

BİR MİLLET UY ANIYOR! 
Kendi harikalarını hıçkırıklarla seyreden halkın 
akını ve a kış tufanı devam ediyor. Sinema bu 

itibarla büyük fedakar'ıklarla filmi bir müddet 
daha gösterttleği temin etın=ttir. 

1 Ramazanda en heyecan ı gec ı .ızi A emdar'da geçireceksiniz. I 
Uzak yerlerden gelecek halkın görebilmesi için 

sinema gece saatleriri de değ:ştiriyor: 

GOndUz: 2-4-6 Gece: 8, 15-1 O Cuma 12 den iti~aren 

ALEMDAR SiNEMASI 

Y A'da BOYOK GAl.A OLARAK 
---• Pek tuhaf ve tayatH hayret 

F ranstzca sözlü fil1D. 
Müme•alll: 

JOHN 
WEISSMULLER 

ilaveten: FOX JURNAL 

DiplomatlaraHükmeden Gizli Kuvvetler 

F ransanın Makedonya lh
tililcilerine Bir Teklifi 

( 1fa.f tar·ıfı 1 inci s L) fa iL 
tecavüzler ve bilhassa Sırp - Bul· 
gar hudut vak'aları, umumiyetle 
Orim ismi verilen Makedonya 
komitesinin eseridir. Orim, " Ma· 
kedonya dahili için ihtilil teşki

latı., manasma gelen "Ürganisati
on tevolutionaire pour l'interieur 
de la Macedonie., isminin ilk barf
ı~rinden teşekkül etmiştir. 

Fransa ile Yugoılavya dost 
ve müttefiktirler. Franaa ile ltal· 
ya 'oan arasında ise soğukluk 
bulunduğu ıçm, Yugoılavya'da 
vukua gelen hldiıelere bir niba
ye.t verilmesi için F ranaa, Sofya 
hükQmeti nezdinde bizzat teşeb· 
büs yapmak lüzumunu duymuştur. 
Bunun haricinde Yugoalavya ile 
Sovyet Ruıya'n n arası açıktır. 
Zira, Yugoılavya hllkümetl, 
So•yet Ruaya 'yı h&IA t .. clik 
etmemit ve tan mamıı yeglne 
Avrupa devletidir. Mevzuumuz, 
Avrupanm itte böyle bir karııık
lığı içinde cereyan eden ve bu 
k.uıtıklıkla dekorlanan hldiseleri 
göz 6nllne koyuyo~ 

* Umumi merkezi Sofya'da bu-
lunan "0rim" Makedon)• ibtilll 
komitesinin baılıca llç reisi var
dır: Ceneral Protogerof, lvan 
Mikaylof ve Kristof .. 

Hariçte, bunlar n en tanmmıtı 
Ceoeral Protogerof'tur. 

Bu zat, umumi harpte Almanya 
ile Bulgaristan bilktimetleri ar._, 
ıında irtibat vazife.ini g6rmilf, 
ıonra laıe Nezaretine gelmiıtir. 

Ceoeral Protogerof!un, kDçOk 
memleketinin baclutWuu ~k qan 
bir g6rllt8 vardır. 19'Z8 Hnesinin 
3 temmuzunda bir Franıız mUte
vasaatı Makedonya merkeı komi
telİ azua aıfatile Ceneral Proto
ıeror a mllracaat ederek g6rD.
mftttllr. Fraaıız, basull bir vaaife 
ile Balgariatana ıellyordu. Her 

ikisi de bu mOllkah gizli tuttular. 
MnlAkatın mevzuu cidden aizli 
kalmak icap ediyordu. ÇUnkll 
çok mahrem meselelere tema• 
etmiıti. Franaız nıemuru, Bulgar 
Cr.neralına fU yolda idaroi kellm 
etti: 

"f ranaa hük6nfetl, YugoalaY
ya'yı asabileıtiren Ye hiddetlen
diren komiteci tecavüzlerinin bir 
nihayet bulmasını görmek arzu
sundadır. Çftnkil bu tarzı hareket 
Bulgariatanm aleyhine netice ve
recektir. Bu vaziyette herhangi 
bir Bulgar iıtikraı teıebbftıtl 
Beynelmilel piyasada akamete 
oğrayacaiı ıibi bu tecavOzlerden 
doğabilecek olan reami •• aillblı 
bir ihtilAfm Bulgariıtan için ap 
neticeler doğurmaSt da çok mlm
kllndür. Bunun haricinde k~miteci 
faaliyetlerinin diier bir mahzuru 
daha Yardır: 

Muhtelif grup reialeri Ye bil
haaaa bu gayrlreıml alyuet kaY
gaaını idare edenler ara11Dda ela 
ıeçimıizlik vardır. Bu da, Bulga
riıtan 'a, ıllktbı ve lntiaamm avdet 
etmesine mani olmaktadır.Bundan 
iıtifade edenler iae komOniıtlerdir. 
Her nekadu Bulgar bOktlmetl, 
komllniatlik faaliyotibl gayet ticl
detll ıurette takip etmekte iıe de 
itin pratik tarafı bu faaliyeti klfi 
dereceye g6t0remiyor ••• " 

Gizli vazife ile Bulgariıtana 
gelen F ranaız memuru Ceneral 
Protogerof ile b6yle konuıtu Y• 
bunları söyledi. O da anladı ki, 
bnton bu a6zlerln en manalı Ye 
tuirliai laHluu m ... luL •• ~ki 
Ceoeral Proı.prof nld bir adam-
dı. Beynelmilel siyaıetin ne demek 
olduğunu biliyordu. Bunu bllclitl 
içindir ki FranND• anularma 
mllkabele etmek için elbacl• 
ıeleni yapmalı •adında buluda. 

( Ark•aa yar) 

Bir Peri Hikiyesı ! 
f Battaarfl 1 iaei 1aJfada) 

olmqlarchr. Maamafih bu periler 
zararlı cinıten deiildirler •• ka
p ıyı çalmadan içeri girmek neza· 
le etaizliğinl g6ıtermemektedirler. 

Periler bu eYlere içerden 
dej'il dııardao mul81lat olmakta 
ve vakıth vakıtıız kapıyı çalmak
tadırlar. Bu çalıtJarm muayyen 
bir zamanı yoktur. Glaoa Ye 
~ecenin herhangi bir aaatinde 
kapı şiddetle çahnmakta, iki 
evin halkana da bir haftadır tatlı 
uykuyu haram etmektedir. 

Gariptir ki bu iki ev iki kar-
deşindir. 64 numarala evd• M. 
Ne•İm Ovet, 66 numaralı evde 
de M. Haron Ovet oturmak· 
tadırlar. 

Y anyana iki evde oturan bu 
iki •İl• kendılerini ikide birde 
rahataı• eden bu rerileri cirmi 
me~hut halinde y•kalayıp ceza· 
larmı .ermek iatemitler ve puau 
kurnautlardar. 

Harun ve Neaim efendiler de 
da· ·il olduğu halde iki aile kapı 
kartı komıular na geçmiıler, aa
bahtan akpma ve akpmdan sa
baha kadar kapılar nı g3zlemiş
lcr perileri bekleıni,lordir •. Gt>ce 
saat ftçte, güadlız ikide, aabah· 
leyin yedide, aktam sekizde 
kapıların yine tiddetle çabndı
ğmı komıuları ile beraber dur 
muşlar, fak at çalanları g6reme
mişlerdir. Nihayet lca ılannı açık 
bırakıp kapı etiğinde beklemeye 
karar ••mitlerdir, fakat kapt 

yine çabam"' çalanlar JİD• tl
rlllmemiıtir. 

Şimdi •• ,Os bapia altma alm
m11tar. Evin lalade ıtınnn biç 
bir aaatlade aulmıyan bir kala
babk Yırdar. Buna rajmea kapı 
çahamakta, fakat çalanlar biç 
kimae tarafından g6rllmemekte
clir 1 Üç ılllldlr mahalle bekçlal 
de kapıyı çalan bu perileri ya
kalamıya aımetmif o ela munffak 
olamamıtbr. Mahalle bekçiaf de 
kapının çabndıjını itilmekte, fa
kat kimin çaldıjıaı ıörememek· 
tedir, bunun llzeriae bu aileler 
mahalleden tafıamata bile karar 
•ermiflerdir. Acaba bu iki eYİa 
kapıamı kim çalıyor ? 

BOtDn bir aemt baUuoı heye
cana, endİfeye dlltllrea bu bl
diıenin Hbebini arqbrdık, kat'I 
bir neticeye vl11l olamamakla 
beraber letkikatımız fU llıtimall 
lcuYYetlendirdi. 

Haron ve Neaim Efendilerin 
Ortodoka bir komıuları ••der. 
Malüm olduiu tlzere bupler ele 
Ortodokal.rın yortu pleridir. 
Ortodokslar her ıece 18at ikide 
uyanmakta ve aabablara kadar 
ibadet yapmaktad rlar. Haroa 
ve Neıim Efendiler bu Ortodob 
komıulara ile daima latife etmekte 
bazen bu Utifeleri de ileriye 
i6hirmektedirler. Ortodoka kom
fular, Muee•İ komıulannın ba 
lltifelerihe mukabele etmi' olmak 
için bu kurnaalıjı tertip et.it 
olma1111larL 
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J'z. ne hediye edılerı eserin tercttme•i 

KALE 
- J88 .- YHan: Ceneral o,ıanden 

Orada Türkler De Ayni 
Müşkülita Uğramışlardı 

fakat ıayet müttefikin aml· 
rallirı b6yle bir hareketi tanip 
etmezlerse, Maydoaa doğru 11 .. 
rilemek, dtıımanm mnnakaleaini 
keınıek ve Marmara da bulu
nan lngiliz tabtelbahirlerl için 
bir üdlllhareke teıis etmek Ozerc 
Kabateı:eden taarruza 1ıeçilm~ 
ıini tavsiye ediyordu. Bu raporu 
aldıktan ıonra jeneral Hamilto• 
nun Jeneral Gouraud hakkında 
muhtara defterine yazdığı fU cOm
le gayet manidardır: 

.. Jeneral Gouraud'ya madun bir 
kumandandan ziyade bir mua'rin 
nazarile baktığım için, tiandilik 
lklmiıln d,ı vaıiyeti ayni suretle 
16rmemiz benim için çok kıy· 

metlidir." 
Yarımadadald vaziyet ile ya• 

kından alAkadar olanlar, temmuz 
ayanın evaııbna kadar bekleme 
ile reçecek gUnlerin, bilha11a 
cenup mmtakaamda, çok endiı~ 
U olacağını tahmin ediyorlardı. 
s&rftnllıe g6re istill kuvvetleri 
ıimdilik Tnrklere faik olduklarını 
G6ıtermiılerdf. Halbuki TOrkler 
her zamanki gibi bOyllk bir c~ 
.. retle harp etmekte devam edi

Anadolu Hhilindeki ba•aryalaran 
ateılerlnl artırmaları yiiıOnden 
bir kat daha teı:aylU etmekte idi. 
fbtlyata ve hatta iatirabata çekilen 
efrat bile bu topçu ateıinden 
rnaaun kalamıyordu ve iatirabata 
çekilmiı bir taburun 24 aaat 
zarfında verdiği zayiatın bazen 
ileri aiperlerdeki taburların zayi· 
atına muadil olduğu nadir değildi. 

Bu milı'iç vaziyete inzinıamen, 
timdi de bava amana ı bir düı· 
ınan kesilmekte idi. Ôğle Uzeri 
güneıin harareti tahammülfersa 
idi. Bar nabilecek gölgelik yoktu. 
Siperlerdeki az miktarda bulunan 
su, auaamıı, yanmıt efradın ıg. 

auzluğunu gldermiye kAfi gelmi· 
yordu. Düşman ıiperlerile mOtte· 
fikin siperleri arasındaki sahada 
defnedilmemiı cesetlerin neıret• 
tiği mUthiı koku bütnn ileri 
mevzileri iıtilA etmişti. Mikroplu 
toz dumanları eksik olmıyordu. 
Doktorların ittihaz •ltikleri bUtOn 
tedbirlere rağmen, efradın "öln 
ıineği,, dedikleri büyük büyük 
ıinekler ortayı sarmıştı ve bun
ları yutmadan bir lokma yemek 
y•mek kabil olmıyordu. 

(Arka.ı Yar 

yorlardı. fakat fUnU da itiraf r-----------·-
etmek ilzam ki, mlltteflkin kuvvei Özar oı:erlz 
ıeferiyeainin her cllı'O temadi eden Muııderıcatımmn çoklııgımdan 
bu muharebenin tesirini hiu~t- • Hz. 1 u uf tcfrika.ıııııı ııı şred -

ınedık özl r dllor ı 
mekt• ve takYlye kıtaat.nan azla. 
ğından dolayı birçok taburlar, 

bilbaua 22 inci fırkanın taburları 
Aciz bir vaziyete dlltmekte idiler. 
MilaaYI bir niıbet dahilinde mu· 
allim efrattan mnrekkep bir ta
burun mükemmel vazife görebi
leceğine itimat edilebilir. Muallim 
efrat tecrllbeli ve metindir. Acemi 
efrat iıe, yeni ve kendini mual· 
lim e.rat ıibi g~htermiye Azim ve 
hevealidir. Fakat 18 haziranda, 
lngiltereden gönderilen bOtOn 
takviye kıtaatı beıap edildiği 

takdirde ve ı•yet o samana ka· 
dar tek bir zayiat bile verilmeue 

1alnız 42 inci fırkanın piyade ta· 
burlaranı yeniden teıkil etmek 
için 6000 efrada ihtiyaç vardı. 
Filhakika 6yle bir zaman gelmiıti 
ld cOz'lltamlar artık vOrut edecek 
acemi efradı temıil edemiyece:C 
bir bale girmek Ozere idi. Bu 
takdirde gelecek olan acemi ef· 
radı uzun mllddet ve bat hari
cinde talim ettirmek mecburiyeti 
hlaıl olacakb. 

Terkler de aynı milıküllta 
muuı kalmıı olsalardı bu va&i
yetin okadar büyUk bir tehlikesi 
olmıyacakb. ]ener al Hamif. 
ton'nun kumanda.. altında 

piyade tapurları en muktedir 
zabit ve en muallim efradmı 

kaybettiği halde, Türkler, :ıayiat
lar1nı telifi etmek için en iyi ve 
en mnkemmel ordularından iste
dikleri kadar efrat getirtebiliyor· 
lardı. Bu suretle hemen hemen 
25 nisandan berı muharebe 
etmekte olan istilA orduları 

mütemadiyen yeni kuvvetlerle 
çarpıtmıya mecbur oluy rlardı. 
Bu yorgunluk, bilha11a cenupta, 
Alman tahtelbahirlerinin vürudu 
llzerine müttefikin donapmasmın 
karadaki efradı himaye edem .. 
meai ve bundan iıtifade eden 
TOrk b•laryalarının, bilbaua 

• 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
vapuru p b 

!9 klnunuevv~I erşem e 
gOnD akşamı Sirkeci' den har~ 
ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samıun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, Sllrmene ve Riı .. 
ye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentahiı· 
na mllracaat. Tel: 21515 

Nam Vapur ıdarui 

ADANA 
npuru ~9 KinunueYYel Pertembe 
gGnll saat 18 de Sirl<eci nhtımından 
hareketle doj'ru Çanakkale, İzmir, 
Kuşadaaı, Antaly•, Mersin ye Pa
yaa için yolcu H •tY•JI ticariye 
alarak azimet ve aTdet edecekt r. 

Tafallll lçlaı Ga ata, Gllmr&k kal'fl• 
aında S te Franaes Haa No. 12 rasıha· 
nes n~ mUracaat. Tel. 4. 1041 

Sinir\eriniıi . 
mu haf aıa \çın 

tamanti\e mahz.ursuz 
o\an 

&rom ura\ 
« tcnoll,. 

· · tıma\ \c.oınprime\ennı ıs 

ediniz. 
takviye edıl• 

Br ıural, blllıllııııyaaranıı bir va• 
1 ve blhblil n 1 r j ... rnüslalııatıdır. . 

• ınıcyl ıııvı tlip-
10 ,,e 20 llOrn~r reçele ile p11\ır. 
\erde ccıancler c 

$.ON POSTA 

T erkos Heyulasını 
Da Gömdük 
( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 

lediyenln idaresi allma ıeçecektir. 
imzalanan devir mukavelena· 

mesine a-öre belediye bu tene 
firkete mllhim bir para vermi
yecektir. Şirkete 25 ae11e mDd
detle verilecek olan tazminat 
gelecek aeneden itibaren baılı· 
yacakhr. Belediye tarafından bu 
it i~in aynlao 800 bin lira, ter-
koı teaiıabn n kenitletilmeaine, 
ıu miktannın arttıralmaaına tab-
ıis edil~cektir. Belediye birkaç 
ay ıonra daha l>ol ve daha t .. 
miz ıu vereceği kanaatindedir. 

SON POSTA: Karilermiize bu 
müjdeyi verirken, bu uğurda ne ka· 
dar çok çallıtığını zı hatırlayarak 
büyük bir iftihar duyuyoruz. Seıı .. 
lerdenberi lıtanbulu bir yanııın 
harabesi ve bir ba)kuı yuvaama 
döndüren vo balkı susuz birakao 
bu tirket le art k tarih n malı 
oldu. Karilermiz iyi hat·rlarlar. 
iıtanbulun başına be'A o!an bu 
miiesseaeyi yıkmak için mOtemadf 
aurette çal ştık T erkoa muıibe
tindçn kurtulmamız için neşretti· 
ğimiı matbu istidayı binlerce 
kariimiı doldurdu. Büyük bir 
kitlenin •rzulaı m hfıyan bu 
istidayı Büyük Millet Meclisine 
verdik. Halkı al,kadar eden 
itlerde ba11as olan hiikumet te, 
davamızda bizi hakla g6rdn. 
Tahkikat ve tetkikattan sonra 
iddiamızı teshil etti. Artık 933 
ıenesi baılarkcn lıtanbul, terkos 
beyulbınm yUkUoO omuzlarnıda 

duymıyor ve rahat bir nefes al yor. 
Şehirin bu ihtiyacını liyıkile 

kavramıı olan b .. Jediyenin de bu 
ifte munffak olmHmı temenni 
ederiz. 

:= TAKVl!ıt := 
~·-· JUG•• -29- 'el KAllllUN 93J Ka .. ın~I 

Araol R11 Dl 
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.Dili 

FRATELLI SPERCO 
Enrico Sperco 'e mahdumları halefleri 
Galata 6 ıııcı Vakıf ha ı {Sabık Arapyan 
Han) 1 ioot kat 1- 10 Tel. B. O. 4792-1 

CIE ROY ALE NEERLANDAISE 
npur ılrketi • Amıterdam 

Annra Roterdam,Amııterdam •e Bamburg 
için yakında hareket edecek •apurlar: 

Oreetea ~apuru 2 kAnunuevvele 
doğru. 

Hercule• upuru·6 K. ııanlye doğru 
Hermee vapuru 19 K. eaııiye doğru 

Compegnle Royale Neeerlandalae 
T&pur ıirketi vaaıtuile vo bilumum 
Neeerlıuıdaiaeı vapur acantaları araaın 
dakl mubaberat sayesinde DÜNYANIN 
BOTUN LiMANLARI için emtia kabul 
edilir "e DOORU KON.)MENTO veri· 
leb lir. 
Yakında Burgaz, Varna ve Köııtenceye 

hareket ed!cok vapurlar 

H•rcul•• , apuru 28 K. evvele 
doğru. 

Herm•• vapun 11 K. ıantye doğru 
Aıı sterdamdaıı beklenen vapurlar: 
Hercule• vapuru 28 K. evvele dotru 
Herm•• vapuru 11 K. ıanlye doğru 

Amaterdamdan hareket edecek vapurlar 
Herm•• npuru 21 K. evvele doğru 
Cer•• upuru 4 K. saniye doğTıı 

NIPPON YU&EN KAISHA 
Japon vapur kumpanyaaı 

\'. okohama, Koue, Dairen, Tıingtao, 
Sbaııgbal, Honkong, Singapor, Colombo, 
Sueı, Port Saıt, Izmlr, lıtanbul, Pıre, 
Ceneu , Valerıoıa L verpol ve Gla!g w 
lirua ları ar ııda do~ru poııta. 

Akt rıu sız ve doğru) 
Toyooka Maru 'apuru 21 K. 

evvtıle doğru. 

Dakar Maru vapur 19 K. ea ıye 
doğru. 
Ta ilAt içi ı t•a a a d Altıncı vakıf 

llaıııııda 1 RA1'ELLl SPERCO, ENRICO, 
ısPEHCO ve MAHTU.MLARI halefleri 
vaıııu acentalıtın~ ınilraeaat. 
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1 a 1 TİYATRO a ,., 

Darülbedayi' de : 
" Kadın Erkekleşince ! 

" .. Kadın erkekleıince,. Hüseyin 
Raboıi Beyin ilk piyeai değildir; 
fakat 0 Hazan bUlbülU,, hiç oynan· 
madığı için bu yeni eıeri methur 
romancımız n tiyetroya ilk iltifah 
sayabiliriz.. 

Her unatin kendine baa olan 
kaideleri, ö!çilieri ancak . tecrtlbe 
ile öğrenilir. Bunun içindir ki 
1- naeyin Rahmi romancılıktaki 
usta) ğına hayran:ığımız ne der~ 
cede oluua olsun, piyesinde 
acemilikler görmiye hazırdık. 
Lisauı tamamile aahne liaanı 
değil; bazı cüıpleleri takip etmek 
kabil dejiL Sahne lisanının, k.o
nuşma lisammııın aynı olmaımı, 

yaııi ondaki bOtün dütükJUklerle 
malOl olma.mı iıtiyenlerden deği
lim; fakat Hllıeyin Rahmi Beyin 
piyesindeki gibi uzun cOmleler, 
artık kitaplarda bile görmiye 
tahammül edemediğimiz kelimeler 
( mesela " tecehbüz ,, ) seyirciyi 
rabata1z ediyor. Huaeyin Rahmi 
Bey bundan ıonra tiyatro için 
başka bir eser daha yazarsa biç 
9üpbeıiz ki lisanını daha muni .. 
Jeştirecek ve bilhaasa bu piyeste 
görlllen dağnıklıktan çekinecektir. 

" Kadın erkekleıioce ,. fevka· 
ilde bir dağnıklık hi11l veriyor; 
iımin itarelc ettiği mevzu ancak 
ıon perdede baıhyor. Zaten o aon 
perdede piyeıin LütOn iıkeletiode 
bir değiıiklik oluyor: o samana 
kadar ikinci derecede ı&rmiye 
ahıtığımıı tahıalar, iki tabloyu 
yaloıı doldurmıya çalııacak kadu 
ön ıaf a geçıyor ve birincı dere
cede gördüğOmllz ve piyeıin uıl 
mevzuu ıand.ğımız bUyOk hanım 
ortadan kayboluyor. Bittabi 
Hüseyin Rahmi Bey bir eıerde 

vahdet aramayacak mubarrirlerden 
değildir. Piyeıinde bir inıicam 
bulundutunu da iıpat etmek 
kabildir; fakat b6ylece bulunacak 
vahdet, 11rf dOıtıncemizin eseri 
olacağı ıçm, aanatın aradıgı 
vahdet değildir. Bu vahdetin ne 
olduğunu mevzuu anlatbktan 
ıonra aöyliyeceğim. 

Mebrure Hanım g•yet mtıte
bakkim, haris ve kadınlık hak· 
kanda eaki btıkllmlerin çoğuna 
aad.w bir kadındır. Hnaeyin Rahmi 
Bey bu tipi çok iyi tuvir etmiı; 
onu hayatta olduğu gibi değil, 
btlylilterek, hayattaki 8rneklerin
den daha tam, daha alf bir bale 
getirerek tasvir etmiı. iki perdede 
biz hep Mebrure Hanımı ıeyredi
yoruz, bor aahne onun hırıım, 
tahakknm anuıunu biraz daha 
ı&ıtermek içindir. " Kadın erkek· 
letince ,. bu ytlzden Octave 
Mirbeau'oun, Jeçen Hne DarlU· 
bedayi' de " it adamı ,. iımile 
oynanılan .. Lea affaireı ıont lea 
affalreı,. :ini hatırlabyor. Mebrure 
Hanım, o piyesin laidore Lechat'11 
gibi bir tiptir; onun kadar kuv• 
vetle tasvir edilmittir, onun kadar 
kuvvetle hicvedilmiftir. Fakat, 
yine Mirbeau'nun eaerinde olduğu 
aibi, o ilk perdede bu Mebrure 
Hanımdan baıka canlı denecek 
bir tek ıahıa yoktur, hapıi onu 
meydana çtkartmıya birer raltedir. 

Mebrure Hanım oğlu Ali 

Süreyya'ya, sevmediği Ye lıendl
ıini aevmiyen zengin bir kıaa 
almak iıtiyor. Fakat Ali Süreyya 
sevdiği Nebahat ile ııizlice e• eni
yor. İkisi de f•kirdir; Ali SO
reyya' n n bir bankada ar. maqlı 
bir iti var, Nebahat de bir tarafta 
daktiloluk ediyor. Mebrure Hamm 
oğlunun evli olduğunu, bir oto
mobil kazaaı neticesinde 8j"renl
yor, bOtnn dllfUncelerf. prenıipleri 
biliflDa yaralı gelinini de eve 
almıya mecbur oluyor. Fakat hiç 
bir huıuıta uzlatamadığı, iffetin
den de ıilphe ettiği Nebahat'ı 
oğlu ile beraber evinden kov
makta gecikmiyor. 

Bundan aonra Mebrure Hanım 
sahneden çekilıyor ve piyesin 
aııl mevzu J bati. yor. Ali Süreyya 
da, Nebahat ta pek az para ka
zandıklar.odan evlerine bir hiı· 
metçi tutamıyorlar; çocuklara da 
var, ona bir glln biri, bir ınn biri 
bakacak. fakat Sftreyya isyan 
ediyor; bankada çok işi var, 
gitmeııe belki itinden çakar rlar. 
Çıkıp gidiyor, Nebahat ta hasta 
olan çocuiu bırakarak gidiyor. 
Aktam eve d6nd0kleri zaman 
çocuğu 6lmllf buluyorlar. HOıeyin 
Rahmi Bey bununla, kacLa erkek· 
leıtiii takdirde evin bir •saadet 
oca;ı,, olamıyacağmı ıhterm 'c 
iıtiyor. Kadın evde kalmal.dır, 
tabiat da bunu emreder diyor. 
Bu davanın mOnakaıaıı uzundur; 
onun için bunu bir ba9ka aefere 
barakacajım. 

Çocuk öldDkten ıonra eve iki 
mektup geliyor; biri S&reyya'nın 
eıkl bir metreaindendir. Nebahat 
okuyunca bir k11kançlak kawgasına 
baılıyor. Bntnn erkeklqmek ar
zusuna rağmen bir kadındır; 
hiılerine hlkim olamıyor. Kayna
nuı Mebrure Hanım .da yarab 
oğlunun ku111ında bile, bialerine 
hikim olamıyordu. Belki HUıeyin 
Rahmi Bey bunu g&ıtermek ııte
mittir ve eıerin vahdeti burada
dır. Fakat bu yukanda da a6yle
dijimiz gibi, hissulunan değil, 
ancak tasavvur olunan bir Yahdet
tir. Piyesin •onunda Süreyya 'nıa 
babuı, torununun cenazeıi ba
tında bu kı11adan bir hi11e çıka
rıyor. Bu nutuk eserin, IOzumau• 
olduğu için en zayıf tarfıdır. 

.. Kadın erkeklqince " pek 
yakında kitap halinde çıkacakmıtt 
o zaman HOseyin Rahmi Beyin 
bu earinden tekru bahıederiz. 
Fakat kitabın bırakacağı teair ne 
olursa olıun ve bir çok kuaurlara 
rağmen .. Kadın erkeklefince " nia 
ilk iki perdeıi, yani Mebrure 
Hanımı taavir eden kııımlan 
kuvvetli ve gtlzeldir. 

Mebrure Hanım rolllnll Neyyire 
Neyyir Hanım oynadı; her umanki 
gibi iyi idi; HOaeİin Rahmi Beye 
çok yudım etti. Ôbllr .. a'atktr
lar için bir ıey ı6ylemek kabil 
değildir; çDnkll temsil ettikleri 
ethaa birer canlı mabl6ktali 
ziyade birer fikir, birer davadır. 
Dava, fikir aahn ede ne dereceye 
kadu tqhiı edilebiline oalar da 
o kadar muvaffak oldular. 

Nunıllal ATA 

" Mühendis Meklebi Darülfünuna 
İlhak Edilmemelidir ,, 

( Battarafı l inci sayfada ) 
MObendiı mektebinin tedriaatını 
darnlfllnunun yapabilecejini, bina
enaleyh bu mOeuesenin DarDlfO
nuna ilhak edilebilecetini a8yle
mitlerdi. Mühendis Kudret Hakkı 
ve mUhendia Bürhanettin Beyler 
DarlllfOnun mftderriılerinin fikir
lerinin tamamile akıini mndafaa 
etmektedirler. 

lktııat VekAJeti mllfettiılerinden 
mllhendis Kudret Hakkı Bey 
diyor ki: 

- Mühendisliğin muhtaç ol· 
duğu tabii ve riyazt ilimler bOı· 
blltün b aıka bir tedris tarana 
ibtqaç gGsterir, netekim Alman· 
ya'da blUOn ilim ve fen ıubeleri 

1 Darnlfllnuna merbut olduğu halde 
mOhendialik tahsili aynca, ili f• 
mekteplerinde yapılmaktadır. 

MOhendlı Dr. Burhanettia 
Bey diyor ki : 

- MUbendiı mektebinin tahılll 
müddetinin kısaltılma11, memJ .. 
liete ait tetkikatın da illvealle 
tahsilin bir az daha amelileıtiriJ. 
meli llzımdır. MUbendis mekt .. 
binin DarOlfDnuna rabb deiiJ, 
DarlllfUnunun elektrik Ye makine 
mühendislik kıımıoın mOben<\iı 
mektebine raptı icap eder. lıte 
bu eaaslarla teşekkül edecek ili 
oıUbeadiı ınektebiuin modrea 
eaaılara 16re isllhı llsımdır. • 

1 

; 



Müşir Arif Paşayı Yerinde 

IAalrarrlrl ~ 
Her Hakkı Mahfuzdur 

-232-

Evvela iradeal istihı l edil· 
dikten ıonra bu zemzem birinci 
• ikinci fırka efradına tevzi 
edilir. Ramazanın ilk geceıi 
oruç bununla bozulur idi •• 
O ramazan, bu mubarek uyu 
getiren vapurun lıtanbul lima· 
nına muvasalati leahhur etti. 
Vapur, ancak ramazanın OçllncU 
gUnl\ akşamı geç vakit geldi. 
Gayet dindar olan Arif Paşa, 
dört gözle beklediği zemzemin 
geldiğini haber alır almaz, derhal 
Yap ur (kanun) lar yolladı. Zem• 
:ı:emi aldırdı. Fakat, zemzemin 
vapurdan aldırılma ı, ( Babı Se· 
raskert ) ye getirilerek birinci 
fırka efradın tevzi oıunması, 

gecenin saat üçUnU bulmuıtu. 
Buna rağmen Arif Paıa bir an 
evvel sevaba nail olmak istedi. 
Aıkerin zemzem içmesine emir 
verdi. Asker, zemzemi içtikten 
ıonra Padişaha dua etmek lnzumu 
bi sedildi. ( Cem borusu ) çaldı
raldı. (Babı Seraskeri) de bulunan 
taburlar, koğuşları anunde top
landı. Üç defa : 

- Padişahım çok yaşa ... 

1 

ığmaz bir hasislikle itham eder
ler. Halbuki ben ılmdl bunu dU
şUndUkçe, kendi hesabıma doğru 
bulmuyorum. Ailece mOnasebetl· 
mlz dolayı ile, ( Sultan Mahmut 

tllrbesl ) karşısında buglln (ıehre
manetf) tarafından lıgal edilen 

.konağına ık ıık giderdik. O za• 
manlar henllz çocuktum. Beni 

gördOğll zaman pek çok sever, 
hemen her görüşünde de bet on 
dakika benimle konuştuktan onra 
bir avuç akide şekeri, bir de çll 
(Mecidiy ) vererek : 

- Hadi bakalım.. inşallah, 
ıen de asker olursun ... 

Derdi. Allah gani g ni 
etsin ... 

* 
rahmet 

321 senesi Ağustos yında, 

cuma selAml ·ğmdan avdet eder
ken Abdülhamide ahlan bomba, 

y 

Yılbaşı Piyangosu
nu Kazanırsam: 
{ na,tarafı 1 iııcı eııyfada ) 

aç çocuklarıma sıcak yemek ye· 
direceğim, yahut bu para ile E
renköy sanatoryomuna bDyük 
bir pavyon yaparak veremlilerin 
tedavisine uğraşacağım. 

H mit B. diyor ki: 
- Şimdiye kadar bir &llrU 

bilet aldığım halde bir amorti 
bile çıkmadı. Böyle bir hayali 
kafamda besliyemem. Ve ne ya· 
pacağım diye bir hayal kura· 
maml 

KUprUIU znd bll t almıyorl 

- Müddeti ömrümde ne böy· 
le bir şey aldım, ne de böyle 
bir şey dUşOndllm. Galiba evden 
bir iki kişi ahyor. Fakat benim 
bundan haberim bile yok. Bina· 
enaleyh böyle bir şey dlltünme
me de imkAn yok .• 

Mazhar Osman B. havadan 
elen parayı s vmlyorl 

SON POSTA 

••• 

Bırakmadi 
birçok muhterisleri harekete ge· 
tirmişti. iki Uç gün mlUemadiyen, 
akıl ve hayale gclmiyen saçma· 
larla dolu jurnallar verilmişti. 

Hatta iı o dereceye gelmişti kl 
bunlaran açılmasına bile imkln 
ilSrllle:nediğinden masaların Oze· 
rinde jurnallardan bir yığın te· 
ıekknl etmişti. 

Halbuki, bombanın patlama
sını müteakip işe derhal vazıyet 

eden Adliye memurları, kısa bir 
tetkikten sonra vaziyeti anlamı • 
far, en mUhim ip ucunu yakala· 
mıılardı. 

lki Oç gUn tahkikat tabii mec· 
rasında devam etti; bu büyük 
cinayetlerin failleri, birer birer 
ele geçirildi. 

Tam o esnada da Abdülha· 
mide iki jurnal verildi. 

{ Ar, Li! vıır) 

Dr. HORHORUNl ... 
:Mektep sokağındaıd mua}Onebaııe· 1 
siııl kapamıştır. Horgiln sabahta•ı 

nktama kadar h:ntalarrnı l~mlnöıııl 
Vnlide kırnathanosi ynııındaki nıua 
yonehano indo l>i7.ıat todıwı f'd •r 

~·--...,Tel. 2.4131 ...... _., 

c:::=-============= 
lstanbul Asliye 

OçUncO Hukuk 
M hkemesl 

Oalreslndenı 

Gnlatada Yükse~kaldınmda 66 nu· 
marada Oaman Nusret Bey tarafın· 
dan müteveffa Mişel Meçhiden mat• 
lubu oldutuıııdan ve bu matlubun 
temini zımnında mütveffnyı muma
lleyhin variılerinin tesbiti ve bir 
kıt'a veraset ıenedi ltaaf talebini 
havi davanın arzuhali vari,lerden 

Beyoğlunda Ağacıımiinde ÇlSplOk· 
çe,me soka~ında 15 numaralı hane
de Ksenefon Efendiye 27 • l l - 932 
tarihinde lanın tebliğ edildiği halde 
bu kere tayin edilen 25-12-93.! ta

rihli tahk"kat celsesinde i!Anen vaki 
daveti konunlyeye icabet ctmiyen 

mQddera eyh yukarıda adresi muhar· 
rer Kıen e-fon Efend ıye tııb ki kat h!
kimliğince adi gıyap kararının il!· 
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• 
• Küçük Ilinlir 

[ 

, Ubeyt Şamll Kadık~o.P8Jrayolu 

Fagdalı Adreslttr J Cumadan mada bor gün 8 buçuktan 

~------------- lO a kadar hast.alnrını kl\bul eder. 

DOKTORLAR 
Bevliye MOteha•· 

Or. RefU Kadri aıaı Sirkeci, tram· 
vay durağı, No 8 herglln eabahtan 
akşama lı:ad r. 

Or Mehmet All Bev1ly• •lltehu· 
• ~~~bd~~ 

muayoneh&neaint Eminönü hanına 
(sabık Karakaş) nakletmiıtir. kabul: 
bergOn öğ'ledon sonra. 

O Zühre~ ha~ 
r. Muhip Nurettin talıklar. Babı· 

ali caddesinde Gayret kUtOphanosl 
iUiıallnde 9 dan (i ya k&dnr. 

-----------···--·---
Dr

4 
All Mazhar Sabahtan ötloyo ka 

dan Taksimde Alta 
p_arruıık 1Lnğaı.a ü tünde 1 inci katta 
Oğleden aoura: Fatihte, Tramay fstae· 
yonundak.J muayenehanesinde. Tel.22369 

O G il Dahtlt va çocuk 
r. a P Hakkı haatahkları. Sabah 

•ktam ninde ( Topkapı Tram. Cad. 6' 
Cuma, pazardan gayri 2 - 6 muaycn<r 
hanesinde (Akan.ray, Etcıln Pertev ec
ccza i arka sokak 11 ) 

O Operatör U· 
r. Muamm r Nurlrolog tenuU· 

it lıaetalıkln.rı m ntehassısı. Harbiyede 
tramvay durağı karşısında No 65. Sa· 
lı ve Cumadan mada hergıın 14·20 ye 
kadar. 

kadar, pa1.artesl E!''lnleri meceıntdir. 

D F 1 A 
Cilt ve :ı.iihrevl 

r. eyz hmet hnıtalıklar mu• 

taba sısı. Hergiln sabahtan ııkoama 
kadar Ankara caddesi l'eyzi Bey han 
No. 43. Tel. 23899. 

DIŞ TABIBLERI 

C zt Eınlnönll. Emlnöna 
amal ya han 2 inci kat No 4 

Ilastalarını cumadan maada hergUn 
!l,5 dau 1816 a kndar kabul ve tedavi 
eder. 

Muzaffer HUsnU tm~'!:~~tuNo. 
2 Nuri H. apartınaıı kat 1. lıorgUn ı:ıaat 
9 dan 20 ye kad.ır, ve fe,•kaBdo ahval
de geceleri dahi hastalarını kabul eder 

M. SAIT Y enipoıtano caddesi 
Vlora Han No. 11 

Perşembe ve cumartesinden maada 
hergfin 10 dan 18 e kadar hastaların 
'kabul ve todavi eder. 

Süleyman Faik Toklu OAıu 

Bıı.hçokapı, Sclıımet ifan, linci kat 
No. 2 ye nak1'ıtruiştir. Hergnn 9 dan 
akşama kadar lıustıılarını knbul eder. 

D ff mua1 • lf Tabibi Sa et Arif nebaııe 

Bahçokapıda Ertuğrul mağaı.ası kar· 
ıısında Kaıınpyan hını l inci kat. Sa· 
lıd&ıı maada hergOn haıtalarını kabul 
oder. 

~anı Tavsige Müesseseler 

TERZi ve TUc. TERZiLER 

Terzi 
HaıumJar tenlha

Şeklbe ... ı DlvaaJOlu 

beatek r ıokak No 9. 

MUHTELiF 
S Lalell'do Çukurçetıa• 
atılık Ar 8 caddeılıade barlkı:odegb 

.apartmanları kerımnda iki cephell 
apartman ve dOkktl.n yapılmasına 

elvorioll ara eatılıktır. Taliplerin U. 
loll kıraathane 1 müsteciri Ali Efeıı4 

dlyo müracaatları. 

Satılık Piyano Meıhur c Steln· 
vveay • Sıı.ns > markala yepyeni, kur 
ruklu lıir piyano satılıktır. Beyoğl 

Tepebaımda Meırutiyet caddetlnde 
No 67 ye uıtlracaat. 

S Bigalı Mcb t 
Me•hur ucukçuAıı Ramuanı1e 

lik en nefte alaturka ve alafranga 
sucuklıırımız vardır. Bir defa tecrübe 
edinh.. Balıkpazımnda Mmr çarşısı 
kapısı karoısında köıede No. 18 

Muhasip Va Daktilo Hnnım 
Ticaret mektebinden mezunum, fran• 
sızca bilirim, on eenodonberf yüksek 
mUossosolerde re'sen muhasiplikto bu· 
lundum, kuvvetli bonservislorlm var
dır, herhangi bir vazifede çalışırım. 
Son Postada Adil Beyo tahriren 
mUraca.at. 

Setıhk Yalı Bcylerbeğlnde Sıra

y lılard& c 80 ~ numarala maa babç.e 
abilhanc ehven fiatlo ncele satılıktır. 

Taliplisi Aynsofyada dlotabibl Atıf 
Beye ınOracant buyursun. , ................. _._ ........................... _ 

Küçük ilan Şurtları 
1 - (KUçUk illnlar) bafta.d& ikl defa 

neoredilir. 
2 - Bir ilAn bet satırdan ibarettir. 

Kalın yaı.ı iki satır sayılır. 

3 - Uer satır en nşağı 4 kelimedir. 

4 - llftnlnran bot satırdan fazla 
hor satırından ayrıca afağıdakl 
fiatlor alınır: 

~ utırdıua lba· 5 aatırdao fada 
j rot lllnın her aabı lçlıı 
! AylıiJ 30:> Kr. 63 Kr, 
~ a ,, so:ı .. 160 ,. 
: 6 " 1500 " 30i) .. 
i 12 • 2800 • 56!) • 
: .............. -.......................... __. ........ .._.. 

Diye bağırdı. Gecenin derin 
ıUköneti içinde, Beyazıt tepesin· 
den kopan ve karş daki Yıldız 
tepelerinde korkunç akisler yapan 
bu sada, Abdülhamid.i birdenbire 
fona halde korkuttu. Helecandan 
ylireği çarpa çarpa, bu seslerin 
ne olduğunu sordu. Meselenin 
tahkiki için Bab11eraskeriye ko
tan yaverler, avdet edinceye 
kadar Abdülhamit endişe ve 
teessür içinde geziniyor. Bu es· 
feri, kendi aleyhine bir ihtilalin 
ve yahut birdenbire vuku bulan 
bir (iclAs) m mukaddimesi zanne• 
diyordu. Giden yaverler, Yıldız'a 
ge!irte hakikati söyledikleri za· 
mafl, hünkar geniş bir nefeı aldı. 
Fakat kendisini bu derece kor
kutmaya sebep olan (Merkez 
kumandam müşir Arif Pş.) yı da 
artık mevkiinde bırakmadı. Ertesi 
glln bir (ldarei mahsusa) vapu· 
runa bindirince, kumandanlık ile 
(Traplusgarp fırkasına) yolladı. 

- Ben havadan gelen parayı 
hiç sevmem. Teker teker ve alın 
terile kazanmak isterimi 

Keriman H. HllAllnhmer 
verıyorl 

nen tebliğine ve hıhkikatın da 2·2-933 iiiii4 ...... ~~~.;,,,,.,~~·..-,;;~~~s;;;;~~~~;;;;;;;;;;~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;~,. 

Ne kadar gariptir ki, ne ı:a· 
man (Traplusgarp) lakırdısı açılsa, 
Arif Pş. oradaki fırkaya: 

- Bizim ordu .•• 

Derdi. Zavallı müşir. biç te 
bayii ve hatırından geçmiyen 
bir zamanda, nihayet ordusuna 
kavuştu. 

Arif paşa, faziletin cidden bir 
nUmunesi idi. EvvelA, tam mana· 
ıile bir askerdi. Fitratıo ona ver
diği tabii vekar ve azamet, her 
görenin bUrmetini celbederdi. 
NamuskArdı. Maaşından ve husust 
varidatından başka saraydan bile 
Ihsan almayı sevmezdi. Esasen 
pek muktesit olduğu için biç ih· 
aana ve husust tahsisata ihtiyaç 
mrzetmeden bile pek gUzel geçi
.Udi. Birçokları onu ta avvura 

- Memlekette en çolc yar· 
dıma IAyık mOessese HilAliabmer
dir. Eğer ikramiyeyi kazanırsam 
10 bin liraıını HilAliahmere ve
receğim. 

-
A TA 

perıembe saat 10 na bırnlulması 
lüzumuna karar verilmi, olduğundan 

bermucibl !tarar halen ikametgahı 
meçhul olan mumai'eyb Ksenefon 
Efendi hakkında itbu gıyap kararı 
ilanen teb'iğ olunur. 

iN SESİ~ 
TUrklyanln yegane r slmll haflaltk m cmuaBJdır. 

16 bUyi\k ayfa ... Çok zengin mündericat... Fiatı 7,5 kuruştur. 

B U G 0 N çıkıyor L. -
verem GOğUsleri ı.ayıf olanlardakı öksllrılklere t;OyU - ehemmiyet. nr· 

melidir. KATRAN HAKKI EKRIUl tehlikenin önOnn ~~er. 

----------~-·-------------------~~~~~~~~~~-

İstanbul Belediyesi T * -~ 
Ak.Jnray'<.Ja <..iuraba t1üseıyin Aga nıahaılcsuı..ıe 76 n'1m ra!ı 

Tekke binası kiraya verilmek üzere açık müzayedeye konulmuıtur. 
Talip olanlar tafsilAt almak için her gUn Levazım müdürlOğllı1e 
müzayedeye girmek için de 9 liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile 2-1-933 pazartesi gUnD aanl on beşe kadar Daimi 
Encümen• müracaat etmelidirler • 

Türk Gemi Sahiplerine 
lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Deniz Ticareti kanunu mucibince Türk gemilerinin tescili 

lbm1dır. Bunun için kat'i olarak ıubat 933 gayesine kadar mfihlet 
verilmiştir. Bu müddet zarfında gemilerini tescil ettirmiyenler Ye 
tasdikname almıyanlar baklarmda kanunun 1476 ncı maddesi tatbik 
olunac .. ğı gibi "I 1045" No.h Tescil nizamnamesinin 6 ıncı maddesi 
mucibince de bu gemilerin seyrüseferine müsaade edilmiyeceği 
illin olunur. 

Ankara Me M. Ve Satınalma Ko
misyonundan: 

Askeri Lise ve Orta Mekteplerde aşağıda gösterilen derslerin 
muallimlikleri açıkhr. Verilecek ücretler hiı:alarına yazılmıştır. Te~ 
ris için Resmi salahiyeti haiz olan ve başka yerlerde alAkaları ol· 
mıyan İnuallimlerden an:u edenlerin 10 glln zarfında istida ve fo
toğrafım musaddak fişlerile Ankarada Askeri Liseler müfettişliğine 
müracaat. 
Mektebin ismi: 

Kuleli Lisesi 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Konya Aa. O. M p. 
Erzincan 

" " 
Erziocu " " 

Muallimliğin nevi 

Fizik muallimliği 
,. ,. 

Kimya ,, 
T biat ,, 
lngilizce .. 
Almanca .. 
Tnrkçe • 

Ucreti: 

Ücreti 98. L 

" 108. L 

" 
" 
" 
• 

108. L. 
108. ı.. 

108. L 
108. L 
108. L 



29 KAnunuevvel 

• 

-Yeni 

a a k 
Müstahzaratı 

Hububat Unları 
SIHHAT 

ve 

KUVVET 
verir 

• 

Herkes için makbule geçecek bir hediye 

Muhtıra ve Zafer Muhtırası 
1 6 Ç E Ş 1 T T l R. 

Taklitlerden sakınınız. Mehmet Sadık ismine dikkat ediniz. 
Ankara Caddesi Afitap mağazası No t 11 

• Mehmet 

KASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER 
Poıta ile k;;taJotumuzu ve 
ıipariv varaknmızı iateyirılz. 

A. IF DE 
Be o~Ju: Ltiklal caddesi Posta sokağı 10. 1. Tel. 41429 

kremi aleyhine yapılan fena propagan· 
daları bil yük bir şiddetle ı eddederiz. 
RAZVITE kremi az :ımanda bütUn 
dünyaya yayılmıştır. Onun kazandığı bu 
muvaffakıyet, kukançlıklar peyda et
miştir. Bu kıskançlıklardan biri; her ileri 
hareketin dfişmanr olan eski itiyattır. 

i Ş TE C EV A 8 1 M 1 Z: 
• • •• EN ~UVVETLI BI~ -E~llVf 

• • l()()IA • • ()IYt)J< IJZ l<I 

.I' 
GUNE~ 

YANIKlARI 

B6CEK 
YARALARl 

8urtf N 
/ 

CiLT 
~ZERiNE 
SIHH,İ / 
1ESIRI 

İfE 
çok ııhhidir. Deriyi yumuşatır, 
cildin taravetini muhafaza eder 
bir müstahzardır. 

Yine iddia ediyoruz ki 

RAZVITE cildi kabartmaz; deri 

hıfzıssıhhsına tamamı tamamına 

riayet eder. 

Daima iddia ediyoruz ki : 

RAZVITE cildin kırınızılıkları· 
nı, gUncş yanıklarını, sivilceleri, 
her nevi yaraları vesaire veıa· 

ireyi izale eder. 

RAZVITE kroıui her Y· rJe satılır. 
de1•1111u : 1111. Y E Ş 1 L D 1 RE K 
S 1VAC1 YAN lıaıııuda. l'•I: 21031 

SON POSTA 

Oyuncaklar 
~ediyeler 

''OSKA kund~ 't ralan 

Her ıene olduju gibi bu ıene 
dahi en zengin "Ye en mllntabap 

çe.titlerini en ucuz fiatlarla 

OS. FERRUH 
Ye 

SANAi KAZMIRCI 
(Sabık Ştein) 

maöazalarınd• bulacalınazı 
un utmay1111z. 

BE'yoJ,tlu lııt"kl!U c d ia i No. 303 

EDEN-BAR 
Yılbatı gecesi 

BOYOI< PROGRAM 
Zengin varyete - Dekorasyon 

Kotiyonlar - Sürprizler 
m Bü) ük takdirler kazanan 

1 B~~~ .. ~~.~,.~:~~;I., ~ ~ olunur. Tel. 43020 -

İstan t.ul lVlatbuat Cemıyetl 
tarafından tertip edilen 

1933 

ALMANAGI 
Y akmda çıkıyor. 

Mütehassıs dif tabipleri yalmz 

RADYOLIN 
macununu tavsiye ediyorlar? 

Ç Ü N K ti: 
RADYOLl.N dışıerin ı;ürüınesinP. mani otur. 

Agız kokularım ızale edrr. 

RADYOL.IN dişleri inci gibi beyazlatır. 
Diş etlerini kll\ 'etJendirır. 

15 

RAOYOL.IN a~ızdııki • ~ni ·r~pluı ı öldür~r . 
Ağıza Jatıf h1r koku verır. 

• 
RADYOLIN 

<ıergilerdcn 18 diploma ve 42 alhn madalya knzanmı~hr. 

Bir Elektrik ·Cihazı 
Faydalı ve hoş bir hediyedir. 

• 
S A T 1 E 

6 ila 12 ay vade ile 4 ~ •.t . ; ~, • • • :, • 

-~,.MOBİLYAYA İHTiY ACI OLANLARA 4 

lstanbul"da Fincane1lar 
» yokuşunda 66 o. ASRi MOBil YA ınağazasnu tavsiye J 

eyleriz 
,, 1 

Yılbaşında 
Verecegin iz 
En iyi hediye 

,. Meddah Aranıyor 
iyi hikilye ıöyliyen ve taklit yapan. bir meddaha ihtiyaç 

Telgrafla Sıvasta Afyon kıraathanesine müracaat. 

A - Çiçek, fıer devirde, her saman 

1 herkes tarafın.dan sevilmlttlr. 

- ÇJçc:ğlo renk, 11lanzara Ye ko· 1 ~~..r Hediyelerinizi almadan ..... _.....,. 
kuııundan ho,lanmıyao yoktur. 1 

Mağazamızın fantezi ve z.arif çeıitlerini görünüz. 
- Çiçeklerden katre katre ıliıll· ! 

Jen ve clamlıyao • ŞükQfe. dlr. ' Adres: f stanbul, Ankara caddesi Afitap mağaı.ası No. 111 

Şüktıfe 
Kolonyası 

~ .. ıt:1 ı:ı::• •::ı:ı• •ı:::· ::c:i> ,:11--. Olmalıdır. 

Or. ZühtU Tevfik .... ~ 
Heybeliada Sanatoryomu 

VEREM ve Dahi~ butalıldar 
Mutebas11aı 

1-1-933 tarihinden itibaren Yere· 
batan Neş'o Ppartıman No. 2. haa· 
.a•aranı i<abule baflıyacakhr. 

Tol. 20449 .---•'" 

ASABRiN 
Grip, romntiıma, ve ıinirden 
gelen baş ve diı ağrılar1 için 

en gOzel ilAç 

Dr. A. KUTİEL 
Karak6ı Böro~; hn:u auaaında 34 

Son Posl~ r.tal.baa•ı 

Sabibl ı All El"•• 

Neıriyat Müdllrü: Halil LOtfi 

j ehmet Sadık •--------rı·~ ,- ilan 
Bayramıç kazasının Kaz

dağı ormanının Kobakb vo 
Hotamu kıt'alarından beher 
sene dört bin kantar ihraç 
edilmek Uzere Uç sene mnd
detle beher kantarı 15 .kuruı· 
tan mftıayedeye çıkarılan 11815 
kantar çıra 5-1-933 perıerube 
gUnftne kadar tekrar müzayede
ye konulmuştur: 661-719 No. lı 
kanunların ahklmı umumiyesi 
yeçbile mlhayede •• ibaJe açık 
olarak yevmU mezkfirdc saat 

on beşte Çanakkale vilAyetinde 
mliteşekkil orman aatıı komiı· 

yonmıd2 icra edileceğinden ta· 
!iplerin 1800 lira ıermaye vazma 

mali iktidarlarını göıterir tica· 
rel odası vesikasını ve bedeli 
nıuhamnıendcn atağı olmamak 

tartile vereceği bir senelik be· 
del miktarınm «}'o 7 ,5 niıbetin· 
de teminatı muvakkate teklif
namelerini kanunu mahsuı da· 
ireainde mezkur ihale saatine 
kadar komisyona tevdi ve şart· 
name •• mukavelenameyi aör-

- -- ~ " 

PERTEV 

MÜS T AH ZARA Ti 
FABRIKASI 

lLK TÜRK MEVADDl TIBBiYE 
VE ITRIY AT F ABRlKASJ 

•ASLICA M!JST Ali ZARATI,,• 
Kt.,. I'- D<idô ~ 
lrlfooıda .. ..,.. ~ ... ,.w 
T...ı.t 1'..tnlut L....ıu Y & V 

Ecrubl /t!arkafamıdan. Çolı Daha Uau N~fattf(• 
P& Daha Miilrırmrr1tldır. 

_____ ,.;;:a 

için de Aakarada orman mü· 
düriyeti umumiye::;ile İstanbul 

Çanakkale orman rnUdürlUkle· 
rine ve Bayramiç orman mua• 

me\At nır:murluiuna mUracaat 

eylemeleri. 
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Tefefunken, Radyo Mevsiminin en yenl ve 
en Mükemmel bir modelini Taktim ediyor: 

TELEFUNKEN 650 WK 
RAOVO GRAMOFON 

Hassasiyet, kuvvet ve azami tefrik kudretine 

malik super heterodin s1steminde bir radyo 

ahlzeslle, Musikiyi aynen iadedeki sedakatffe 

temayüz eden elektrikli Gramofon, Şık ve zarif 

bir Möbflya içerisine vazedilmiştir. 

EN M0ŞK0LPESENTLERI BiLE TAM MANASILE 
f A TMIN EDECEK YEGANE MUSiKi ALETlOIR. 

• 

lfr ~ADiUM ~\ MUHTEREM 
~ 0 o o~ IMIZA ıtHALIS ıSVEÇ ÇELl~iJJ HALK . 

• 

Kendi ken .... ine traş olmak adeti sıhhat noktai nazarından büyük bir 
terekkidir. Her sabah yıkanmazdan evvel bir hrça ile yüzünüzü sabunlayarak 
HAi 1 \1 RAD'ıUM tıraş bıçağını makinesine takarak hem çabuk ve hem de 

hraş olacaksınız, ve bundan dolayı da perukar dükkanlarında 
sıranızı beklemek ve 1 O - 15 kuruş tıraş parı .. sı vern1ekten kurtulacaksınız. 
işbu HAKi. 1 RADIU hraş bıçaklarımızın hamuru halis İsveç çeliğinden 
olup yapılışı ise fenni terakkıyatın tatbikile daimi bir kontrol alf?n~a 
olduğundan HAKiKi RADIUN tıraş bıçaklarımızın iyiliği temin edilmıştır. 
Bir şeyi tecrübe etmek ilerlemeğe doğru bir adımdır. 

RADİUM Ticarethanesi: Telefon 42878 - Telgraf: 
• RADİUM - İstanbul 

lıı. BiltUn medeni milletler tarafından kanunen kabul edilen 

Gençliğin en son ve kat'i can kurtaranı 

P R O F İ L A K S İ N'dir 
Bir tup 15 defa sizi FRENGi ve BELsonuKLU~U afetinden kurtarır. 

Her eczanede bulunur. Flatı 75 kuru.tur-

lıtanbul 65t posta kutusuna 5 kuru,luk pul gönderene gizli hastalıklar kitabından mecCftnen gllnderflir. 

I 

- HiLMİ 

RAMAZANA MAHSUS TENZILATI 
Yeni harflerle Dini kitaplar 

Türkçe Kuran 
Tercüme ve tefsiri 

TUrk~• Kur•n• Ke~lm tercUmeal- (Yeni harflerle) Darülfünun 
fl•hlyat FakOltHI reiıl fazıh muhterem fzmlr'U l.mall Hakkı Bey tara• 
fından ıerb Ye izahlarla gayet açık aı Türkçe ile dlllmiH çenllmlıtir. 
Pek okunaklı bir yazı ile hatA111 neflı bir ıurette baalmııbr. 

965 .. hlfedea mOrekkep bu deferll kitap 150, taıra7a 175 kuruıtur. 

ELKURAN 
Elkur•n - Kuranı kerimin arapça metnidir. Kuranı kerimin a1ıl 

Ye metni yeni harflerle pek mahirane bir ıurette baıılmıfbr. Hilmi 
Kft.apbaaeainfn icat ettltl lıaretlerle arapça Kuranı Kerim gayet dotru 
Ye tenit Oıere tilbet edilıaektedlr. Salibiyettar ilmi bir heyet tarafın· 
dan yeni harflerle çenllen ve tublb edilen bu muıbah ıerif yaldız 
clJtle H mGHyyen hediyeal her taraf için 150 kuruıtur. 

Aşağıda isimleri gösterilen kitap
lardan güzde 40 tenzilat yapılır. 

Ram•zen Armanajı - Müslümanlar için gayet değerli bir kitap· 
ttr. Amme, Tebareke, Yasin, Fatiha subreleri, namaz ııurelerl, namnz du· 
aJarı, ramazan duaları, oruo ve namazda okunan bUtün dualar hem tUrk· 
çe, hem arapçıı. •ılarak mevcuttur. Tiirkçeler öz türkçedlr. Gayet sadedir. 
Dı.rülfUnun 11Ahiyat FakUltoııi reisi lznıir'U lsmail Hakkı Bey tarafından 
yazılmııtır. Hediyesi 20 kuruıtur. Yüzde 40 tenzilAt vardır. 

Ramazana Mahaua Hllml Takvimi - Namaz vakitlerioi en doğ· 
ru gösterir muhtıralı takvimdir. Fiatı 100 paradır. 

Amme CUzU - Yeni harflerle Kuranın metnini ve ayrıca gene Ku
raır yazısile bHdiğiml-ı Ammeyi havidir. Yanhısız okunmak üzere tıaret· 
teri havidir. Hediyesi (20) kuruıtur. Ayrıca tenıil&t. 

Tebareke CUzU - Yeni harflerle ve ayrıca battı arabt ile Teba· 
rebe oUzUnUn metnidir. Hediyesi 2() kuruıtur. Ayrıca tenzil&t. 

Amme - Yeni harflerle türkçe tercUmesldir. Hediyesi 15 kuruıtur. 
Tabarake, Kadaeme, Vazz•rlyetı CDzlerl - Yeni harflerle 

Ulrkçe tercümedir. Ayrı ayrı kitap beheri 15 kuruıa satılmaktadır. 
Bu tun bu tercümeler fa zıh m uhterom Izmlrll Ismail Hakkı Beyindir. 
Y•alnl ferlf - Hem real harflerle, hem Kuran razıaUe fazla olarak 

terelme •• tefairl de haYidir. Çolc takdir oluamuı bir ••erdir. Hedlyeıl 
15 huruttur. 

Halka mahsua din kitabı - (Yeni ilmihal) yeni harflerle basılmıı 
en yeni bir ilmihaldir. Yazıiııı pek güzel ve pek aadedir. Çok bcğeııllmfş 
bir eserdir. Tabı pek nefıatlr. Hllmt Kitapbanesl tarafından tertip edllmit 
itikat ve ibadete ait en mtıkemmel ve yepyeni bir eserdir. Flatı 26 kuruıtur 

Mızriııklı köy llmlhall - Yeni harflerle köylülerimiz için yapılmıı l&· 
l&m dinini kırk derste toplanınıı köyl111erimlzin medent insanca ya,nmaları 
için çok faydalı malQmat konmuıtur. BUyUk bir ilmihaldir. Fiatı 115kuruttur. 

Hadlal ••rlf - Yeni harflerle basılmııtır. 1170 hadisi ıcrif gayet iyi 
t&ıınif edllmit, gayot açık eade ve tatlı bir Uslilpla herkesin anhyacağı bir 
surtte Türkçe olarak bas1lmııt1r. Hediyesi 50 kuruttur. Ayrıca tcnzllft.t 
yapılır. 

Şurutuaeallt - Aptest ve namaz bilgisi hakkında en kıııa ınaınrnatı 
havidir. Hediyesi 10 kuruıtur. BCitOn bu kitaplar hop yeni harflorlodfr. 

BiR BUÇUK AY iÇiN YÜZDE 40 TENZiLAT 
NurUlbeyan - ( E.ki harflerle) Kuranı Kerim tefalrlnia tQrkç ter• 

cümeıidir. Bir heyeti faı:ıla tarafından Yilcuda getirilmlttir. Kuranı K.,. 
rimin hem metnini yani her ayetin aahnı ve ayraca tercümeainl havidir. 
iki büyQk elitten mürekkeptir. Bez ciltJiıi 450 kuruıtur. Ayrı ayn iki 
cilttir. 

Ayrıca yüzde 40 ten:ailit (270 kurut, fakat taıradan lıtiyenlar için 
yü:ır.de 25 poıta masarifi Hmmoluaur. , 

Maanll Kuran - (Eski harflerle) DarUlfOnun ll•hfyat fakOlteel 
reiıl faııh muhterem l:ır.mir•ll lımail Hakkı Beyin Kuranı Kerim tercüme 
ve tefıiridlr. Tercilme t"•yet Hde n açıktır. Çok rağbet ~örmOıtnr. 
Milkemmei bir Kuran fibriatlni havidir. BütOıı ayetleria mebdelerl H 

altında tam tercümeleri, daha altta tam tcfıir Ye ferhlerl hnldlr. He• 
diyHI lr rton clllliıl 300 kuruttur. Tcnıilittan ıonra 180 kuruttur. 
Taıra için yüıde 25 poıta Ocretf ıammolunur. 

Halka maheua Kuı•anı Kerim TercUmeaı .:.. ( Eılıd harflerle ) 
gayet ıade yuılmıtbr. Kuranı Kerimin tam bir tercmHldlr. Karton 
ciltllıl 150 kuruttur. Ayraca yGıı.de 40 tenallden ıonra ( 100 ) kuruıtur. 
Bundan poıta Ocretl ahnmaa. 

Eczayı f•rlfe tercUmelerl- ( Eıkt harflerle> Amme, Tebareke, 
Kndıeme, Vez.urlyatl cO:ır.leri ceman 100 kuruıtur. GGHI Kuraa :yu11lle 
metni tercümeyi' ayraca malumatı diniyeyl haYidlr. 

BütOn bu Herler içlD yüıı:de 40 t•n:ır.illt yepıhr. 

Yeni kitaplar 

Lile Devri 
MOverrlh Ahmet Refik Beyin en methur Ye en g'Üzel bir kitabıdır.[ 

Yeni harflerle ve llhelerle betlncl defa basılmııtır. Flati ( 75) kurut• 
tur. Poıta Ucretl ahomu. 

Lenin'in Hayatı 
Ruı Çarlıtı'nı deYiren Bolıoviklitl kuran, Ruı'ların 

inkıllpçııı olan met!:ur Lenln'in tercümelbalidir. 
AYukat Haydar Rlfat Bey tarafın dan pek güıel b!r üılupla yuılmıttl'· 
Fiata her taraf için (100) kuruıtur. 

Hilmi KltaphaaHİn• müracaat edilmeei 


