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Darülfünunda 
Islahat 

Dar6lflna11• ..W.ı " Ana ... 
lada tla DarGlflaunlar ..... , 
kararlat••fbr. 1Hk6met ba 
huauata tetkikat Japmaktadır. 
.. ,.... ....... karta ...... ........ ...... .., . ., •. 

..... , ~... ( 1 ,_..... flrm 

•la '.!.c-lmriJetl ... topralduıda 
klldeftinaek IPa llaarife elaım 
111iJet ........ Mn-cLr. la 
Jllgek rejimi .... ...... 
.. klklettirmelc için ... 
rie •alataas lrfa .... 
111et.lmizia b...... da Da
rlllflluua plir. Şimdiye bclR 

bbim Darllfla-·- uzari. l'llÇI oha•kbın kmtn'8••• ...... 
8a mlHHle llir llayat Ye tetkik 
J111'da haline ıetirilmelidir. Bu· 
nun için Darnlftlnancla eııstittller 
n IAborataarlar teü edilmelidir. 

* Ha,n B. (Klçllka~a 35) 

- Tmribi tetldk•t Ttlrlderia 
kadim ft ..... Wr .ec1ea1,
..ıaip oldaldanm ıa.teriyor. Ba
gtın oturduğu ldlçilk Ar,a da eski 
medeaiyetı.ia bir betili olmat
tur. Topraldanmızm altmda " 
Gstilnde bin bir tetkik mevzuu 
nrclar. 

Darllfbanunmı talditd bir 
mlHlele olmaktan lastarmaiı,.S 
Bizde de 1araba ft bulaca bir 
darllflau lmnlmahcbr. Ba iti
ltuia darllflnan• bir W...•e uhe kmmma11111 ft .__ •-IMelia orta yerlerinde de "1:1111_..._,- wnflk balaJoraa 
daillfls• 1 - ... taraftan ..... ....__....__ ..ablif 
Wk taNk•lan ...... bdar 
IOlmlmahchr. Ben Darllflmma
mapa 'gJahını bittin kalbimle 
-ıa ecli1orum. 

• ........ (AklılJak ~ •••• , ........... 
- Anap-9 D81'11'11ıum ele

.... .._.~ .. cm ..... 

......... ketifleri, llitiralan bu

..... bir mhlıe1e gelir. Bizim D..........._ da memleketia 

......, J"mek . .,....... laizeet 
etmemif clejildir. Dlaldl irfan 
ihtiyaçlarımıza pek lll cenp ve
reblliyonhı. Fabt bap memle
btla pratıa u J~ bir te~ 
.. .......... llltlpa nrdır. 
llldenllleri•• blllD •e..U.. 
aW Darllflmu ha--.eleriai 
temla etmelidir. 

il ... ,.. .. (A,...,,.. .... ~,.. 
... 43) 

- Darlllflammaz l8lala edil
•elidir. Bea blablltln ydalm
taraftan detillm. Yahm: 1eni pro
Jelerimlli bm ....,._de tatbik .. eli,.. l,i aeticeı. •' -
~. api ..... tatlııik 
etmek kola,-. Yıkar da yerine 

.... ••••••••• ko,amk ...ar '- olar. Anadolammda da 

..... fUlltel.. •'-"*· iyi 
aelie1I• aldmkta w --. klfi 
prof~ 1etiftirdikçe blllllar , .. 
Ditletilebi&r. ----------------

lllfkllpe• 
••tleriıa ... 
hl lnçciı 
llOND-EX-

TRA'cl.r. 

r 

B .& B L lliiiilB __ ~e Dil ts---
Kaçakçdık Mö~adelesi ~!J.:imi~~r;1 

Müsteşar Adil B. Gümrük Varidabnm !"::. '!::ı. .. -~-:-.7;~ 
.ı• H.u..ld Bel..,. Mtan ç•• 

A S.. ı•• ....... ._ . ._ .._ ...... E.-k~ 
rttığını oy uyor =.:1110~.::!!" ..... (!-111~ 

Ola bir ............... tehrimize ıelea ....... 
w ............. Velrlleti lllftefara Adil Be,ı. t&lt-

.._,enle azalmlft bilh••• cemqt matalrMaMla 
laiç 1teı ......... . 

• .... Adi B. Vekllete ait malıtelif ..... llak-
laaada •alauririmize pmlan llJlemiftir: .. _......__.ki teYhit itinin De za- .-.,et 
bulacaj1 laema ..ıa. ol•amakla beraber ha ... 
içiacle ilmal eclilecektir. Te.bit ........ lleam 
neticelenınediiba• pe açıkta kalacak memurlann 
adedini fimdiden kestirmek mGakln değildir. 

Yaptaima tahkikm tire bçakçılak.. ,_,.1e. 
liddetli .......... er, çok -..&aldJ• ...... 
ftl'IDiftir. a. mlcadehoin fiil bir Mticeli .a.ak 
ceaap ..takmda tllmrlk nriclab uzan Alretf 
celbedecek derecede artmııbr. Yine bu mDcadele
nln mtlabet bir neticesi olarak ta Suriye de b. 

lnıailarlana Aakaraya naklec:lillp etllllİJeceil 
meaeleai de tevhit ifinde11. 10nra anla"'8akt1r. 

Kaç.kçalak yeni kanunun tatbikinden Wll'8 

pkpllldia geçinen, • lnınu bir ..- haline ı•ti
.._. im ~ok ....... ini •airet llartı11nda 
etmişler, arb'k bu yolda Abıe'k parau kazmaau
yacakknnı anl&m!flarcLr. 

Yeni Tayinler Gagrimii.lladil 
Ahf Bey lkbsat Müsteşar- Bonoları 
h~ ::'.~t Müzagede-ler-ba-şladıtı için 

Vekaleti Ma.terwarhtma tabı Tekrar Yükselecek 
laeyeti reW ziraat llhtefan Abf Bir aralık kırk iki liraya Jlk· 
il-=-. ta.;.; tebrrlr etm:.&. 1elmif olan GaJrimllbadil bono-
lllV7- .,- -r-· lan 808 günlerde otuz dart lira 

"4-W aaaJi mlchlrl Nafiz Ozerinden ahnıp satılmaktadır. 
Bey ele terfim Zoapldak banası Fakat Adana, Merain, latan bal, 
s-.,.i U•- ......__ faJİD lzmir, Kırklareli, Adapazarı ve 
.m1miftjr. diğer yerlerde müzayedeler bq-

S...Ji """- •lcllrlli .. e .. dıiı için booolarm tek.far yOk· 
lkti.at VelrAleti llllletan Hamil aeleceji tahmia edilmektedir. 
Beyin tayininden sonra Banka Gayrim&badiller Cemiyeti, ı•Jrİ-
Medartl Saadettin Beyin banka- m&ı.il e•''' • • bı•-• Zi
Dlll midir m•ftlliiiM ıetirile- raat BE lı-na dem için teweb
eeil ~. bOalerde bulanmak iare Anka· 

r ra bir heyet g&ndermiftir. Sah 

Buğday re yeniden boao teni edil=; 

Dünkü Sabşlarda On 
Pva Kadar Düıtü 

DUa pbrimize Anadoladaa 
18 ••So• bujclay ıelmiftir. On 
het çavdarh Konya buidaylan 
1erdi mu.._ ubldaiı ıibi, ek
meklik baida7lar da 7,10 • 7,20 
arumda muamele tlrm&ftllr. 
Dla buidaJlar, cinslerine ıare 
ıo • 5 para niabetinde dllf-

•lftilr· 
Pi,_ya da. Jk cllrt bal,. 

tiftik ıelmlf. FalciteWı' n hava
IW tiftiklerl S7 ,5-41 ka Dl• _. 
tat ....... o. Wr, - bir b.pak 
morfinli Malatya, Çor.m M,oa
lan bin iki yb eDi kar111 lzerin
d• muamele pmlfltlr. 

Yeni Bir Tayin 
Sermaye Y• kooperatif hare

ketleri .. .....,ı. iki mlhim eaer 
yum!f olan yeri firketler kom
-' Remsi Saka B. ter6en li
ıortalar ~ tayla edil-..... 

Bir Bankadan Şiklyet. 
lstanbulcla mevcut kllçllk 

bankalardan bitinla mllracaat e
den ._ •eo '9at sdıip'.
paralanm vermedij=., dlln ticaret 
mlldtlriyetin bir istida ile ihbar 
edilmiftir. Mllcllrifet derhal ~ 
kikata bqlamlfbr. 

Ekmek Narhı 
Kallcmıgacalc 

Belediye lkmat llldarltlil 
,... .. - .......... tetkik 
et.ekte, ..... lcretla'i ~ ,_ 
Wr ,__.. aramaktad.r. .. ft-

rilm ........... elaaelc .... 
.... bldmJacaiı bt'inea de+ 
1'11 ......... tak6de .. ,,_ 
ola ppl kaybolacak .. ... 
farma iatediii çepaicle Ye imtedi
ii andan •Jft aynkekmelder Ç1-

brma1a bafla1acakbr· F......_ 
kontrol imklm kamayacakbr. 

Alikadar bir utta narlıin 
kaldınlmayaca;uu teJit etmİftir. 

Bahldanmız 
Bulgaristana Y apbğıma 

ihracat Durmak Ozere 
Bulgaristan Htık6meU yeni bir 

emirname nqreclerek 8WpriRaaa 
ithal edilecek ..ı becleliain 
teaYiye edilebilmeli için liparipm 
enel Maliye Nezaretiadea IDll
aaade alıama••ı pıt lttllla 
etmiftir. Bu ftlİJet tue n 
tuzla balık ihracatunm •"kadar 
ettiiiaden balwkÇ1'8r cl&a Harici 
T"ıcaret Ofiliae •llracaat ..... k 
balak ibracatmda ........ ftftl 
lcma mlnacl..i almak lmktm 
olmaclaimr ..,... ....... AIAlra
clarlar meseleyi -..._,... tet-
kik etmi1e batla•lfbr. 

Adana Pamuldanna Yeni 
Mqteriler Bulundu 
µYerpOlcWd ~ 

ithalat tacirleri, Harid -F::: 
Ofiaine m&bim bir mtlrac:aatte 
bahmmaşlardır. Bu tacirler LaaD
tereye Adana pamuju ithal et-
mek istemekte ve banan içla 
Adana pamuk ihracat tacirleri
nin •centeliiinl almak iltedilde
riai bildirmektedirler. OR. me
..ıeyi Adaaaya •e pamakçalan 
bildirecektir. ----YUkselen Tahvilat 

Para bonasmda balı ...... 
9e tahvillt ,nkaelmektedir. Dla 
Dlyuna Muvahhide eDi clart karat 
on paradan muamele tlrmllf, 
Anadolu tahvlllb otaz bir h 
otu bet kurup, Rumeli p. 
mendiferleri tabYilAb da iç Jinl. 
dan dlrt buçuk lira1a ,ak
nlmiflir. 

Halk Eli içtimaı 
Halk EYi lçtimu ••Y••t ...... 

din Beledl1• lktaaat llGdlrllflncle 
toplanmlf •• bam kararlar •ermlttlr • 

........ Mr ••kaftle ile Ka.Hf 
o-a., ................... ..Ji. 
tir ••• b..a.,. ..... KMrl o. ..... 
.., ...... otel, pdao Ye ~ 
.... ,...... J•paeak .. ( ı 
--•arada Wtlll h tea 
•b ... ..,.,. ••••111kti. o.. .. 
~ 8. .. tuta•••... ,., .. ..,! 
tein beletll1• tarafından aleyhi 
.lua açılmıtbr. Bu da•• benllz 
tirUm911e- Defterclarhk mahkelllll)li9 
.-e11111 edeNk ........... ıau.-.• 

t .W.,unu 1 .. la r 
TalroM hminde l>Mwlnhl ftresest 
B11 Dil meaireainia U..lerine 
ol..,_. ileri ıGr•ek ..... aç 
tar. Kaı6aıtro '-F..... ... burua 
....._ beaabına 791-un4'•tlır. Şlm 
W.cliye baranaın ........ oldut 
•• beleclir•J• alt W.d•tunu 
-...ı ... yacatmı ileri allnaektedir. 

Belediye aJnca oıı meaireal 
pmlıklarla berahei Belediri 
terllmeli lpa DüW~ Vekile 
m .. eaat etmlftlr. 

KadıklyDnda Bir lektep 
BelecUye, KadıkiJlacleld -

Alman me kteblni aataa alacak. 
HJ& Oaman.ul Ukmekt.W 1erl ... 
tıektlr. 

TahfisiJt Blma 
Tabllalp ldanal Aaaclolu 

aı,. matabaaın (Yam ) ltura 
,_.._ bir Wna 1apbr181Ja kar 
+wııa'zllr. Yalanda iapata baılaıi 
llakbr • 

Tarrare Ilı ihracat 
-"~~~ ,,.. .... .... _.,......._"""-··· 

Une karar Termit Ye tıeuilitla 
tarife yapmıfbr. 

Kuruoefmı Daıasa 
a..claa Wr mldclet "" 1 Ku 

...-. kimimi .. .....,. .ı.,hlne 
•·lhncllD Salla ..... .., ta 

... bir aya a.,ı .... ' •cG la 

..lakemeai Sallb Mla• a.,ı 
llrmlftilr. Temyiz ...... eal 
bu karan eıaa ltlbblle dotıu it 
• .. , fakat Salih Mlnlr Beym taP. 
....... lbru etmMI lfla da•• 
aabetmlftlr. 

Kamplar Bitti 
Darllflauua, liaelar n mualllmt 

•Hteplerlnla ukut kampları nlı..p 
,. ....... ft tal .. , ............ ..• _ ........ . 
Florga 
Plajı 

... ...,. o .. ..r .... nı Fi~ 
plljl ......... tetldladaa bltinılfl 
.................... ..ı.a,. ... . ................. ..... 
...... lati..ıak a.ı.,... ... . 
Wplerll• temua ~ittir. S. 
l9tlaallk iti tamamlau_. •• ..... 
eek bahardaa ltlharen ..... ,. -. ... 
laacalrtar. 

\ Son Postanın Resimli Hilcigui: 
fl 

Pazar Ola Ha.san Beg. Digor 

ı. o ,u - ı.uaa Bey, A· 
merikü bir doktor ildiJ.arl .. 
ıen~ maJM& bibi takacak, _. 
... ı•açlettlr...U. ... 

----- - ---
2: - Bu gidifle artak .. ele 

ibtiy•laktaa brtalacai& ~ BatiJu kalmıyacakm11 çakı ıibi birer delikaab olaai& 
3: - Herkes genç olacak, 1 3: - Biz de seninle arbk • - Huua e., - Bizi• 1ı .. 1w

..ıli de detfıtlraeler W. Jlll• b• ... 
-•• pnçlert sfttl elam_,.• •allahL 
Bea M çulla~ .. poker b liri-. ........ ,. .......... ........... 



lzmirin 
Yaşadılı 
Haklı Bayram ,, 

• 
lımirlUerin Gul & için ha-

• 
1 - DlfDamek. 3 - Batarmako 

zırladıklan iaeykel, dlln mera
Ule açıla 8a m•uim• riyaset 
eclea Bapeldl t..et Pap, husUll 
lltwdan ..... • ı&recejiaiz mllaim 
bir nutuk .a,ledi ve birin ıla
lercleuberl tlll'it etmiye buarlu
clajı bayram. ba IUl'etle bqlaauf 
oldu. ,,. 

Umumi barba mlteakaP mil
letlerin pralanm urmak ve 
çektikleri ulametle.ria aclllDI 
mmtmak lfia lillblan bU"akbk· 
1uı bir 11nda Yakin Ş.k. 1eDİ 
bir mlkada'aye ubae olbyordu. 
Henüz IO• feiaaemİf olan bad~ 
re7i fuat Wlea bir Will ordum 
1kclüğil Jarclmi H tefviklere " 
penerek T6'1& cliyanma en 
,._. bir kite.._ ulclatdut Ak· 
denizin mWltiz indtl olan 1zmire 
ayak bumı~ Bu dDfmamn hare
keti, diba,a taılhinde Tnrk mil
lett için alba gyfaJarm açılma
ıına ve )avlmuana ıebep oldu. 
Fakat bu arada da binlerce 
muum IDlan, fstill ordulannın 
a1aklara albnda çipeadi, hanl
manlar lladll, ... ureıer harap 
oldu. Fakat b1t1a ... ~et 
~CI hareketler ~ JJ.lte
dilen Tllrk -u• eıt ı l•ffılislwliı
mecli, billW. •••• ,etiai .... 
tarmak nt.... ,.a..na .,........_tez b'ımek için iltiil 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Katil Gorgulof lüm Ceza 
Edildi sına ahk ' 1 l 1 

Par&, 28 (~) - Moteveffa Cümlnır Reiai, 
M. D1ameria bt$li olan Gerplofan tasavvur ve 

la•yalpereat oldujıın,. e• biijlk rahibi •• ea yllbek 
illhı keadilİ olan reni bir dia iWu •Jlemit -
......... atSylemiftir. taamim aaretil• be d•J•tl ika ettiği ve esbabı 

1D11Uffelei takdiriye mevcut elmadığı mahkemece Bundu 10nra diter mldafi metr Ha-
n Jero heyeti acluldea hir ..,. .. 

tUdik ....... 
Patla, 28 ( A. A. - tc:ldianamenia kU"aatinden 

soara mahkeme madafaab di••ittir. Midafiler, 
katilin delilljiı' ileri s&rmllflerdir. 

censana mahkim etmemelerini rica etmif 
" Gorplof hakiki ve mutmaİll Mr ho)feftk •Jlt
tandtr,, demlftlr. 

8iriMI mldaR aetr Manel Roje, katilin bir 
JOri heyeti, Gorplorm mllD8İ)'eti •• lratil 

&ilW taaan11r Ye ı-i• eylemif eldıliu MkkNlcla 
re•iol P.m1f, aillltehemia hezeyana kadar varan 
bir mubalQaca ye munzenesiliie kadar pclen bir 

ted edilen her iki ...ı. de •=t cen.p •• 
mit ve Gorplof illa ceuaaa m• m edlllalttir· 

Bir Haydut Merzifon 
aa4a calllslqullnll. olcu Kamyonlannı ,,. 

'-~lflıı: lmktmet relsıida elile 
dibi nikabı açalan tekWendirilmif 

Pi ntw,a illlllilliiflF'1111111ı 
bir cİIİID dellldir· O. Tllrklln 
milli istikW eiclaliade vicdanım 
ıuurlanclaraa iradenin timaali. 
yoksulluktan nrlık yaratm11• 
lmkAn bala inaanlan• ea mllm
tu ifadesidir. Onan yeri, Tlrk 
vatanıma .._ tarafadll'· Fakat, 

ducla tlıkitt .-,. kojul .... 
larcLr. 

TuJciketme ..,. 111•• tir 
•• ... ...,.. Ar- 21 *' .... 

lzmir ıh mı 
bu ntamn oa• 1~ • llyik 
oı.. noktall, malaakkak ld, b- Hükômet Tarafından Satm 
lzmirde ~ ~ji •0~:5L~ Ahnacr- Söyleniyor 
ki ...... Gamm• Afyon ~ •• 
ur tepelerladeD Tlrk orclalan•a lzmir, 28 (Hansl) - l.mir 
,_••tll• ..... et ettiii " Hedef " Rıhtım Şirketiade pp1lan ..U.. 
noktasıdır n onan, o noktada, timalfer clola,..U. JeDİ ltir eayia 
AkdeDİIİD lhk r&qJrlarma • •• çakmlfbl'· le pjl9, flrketla bl-
bu r6....... beraher ~~bile- k61Det tarafaaclaa •ba almacap 
cek telalikelere kMfl e;ilmd --Lı:-1-.a:.. r_L t bu L--&
bir irade sibi clai• dik •• P--cuu--• rmal .....aua 
daima Yakar ~ TDrk katı ın1llmd ,__.. 

milleti için bir bip kuYYetidi!• Rom.ip 'tibahall 
n~M • itimadın eaa ıtzel bU' 8lkret 27 (.A.A.) - R ..... 
nıpne11dir. ı-a.1b,n .. -

Onua içlllclir ki bu bayrallle 1a Ayan ....,. ... bma •• n 
yalmz ......... clejil. blttla Tir- katı geticellinde mili klJll 
ki7Hiaclir n ltayralnlana ea farkMr 18' uüktan IPial ka-.....,_.,. san..-· 

1000 Sevvab Valiler Ara111da Tı~eddUIAI 
J.Z' ~-(H....ı)- Gul 

V.u.i Nami B. ıc.,.en,.. 
~ ValW Fuat B. DenWip. 
~ ..Wrk Valili Arif B. Mar..., 
~Valili Bekir Sami S., v'!:: ... Nafus~ Mldlrll Akif 
Bey Gadanteltet Y ozpt Valial 
Galip Bey NJıfaı MlcltlrltljOne, 

Şarki Karılaldi' ulisl Arif Hikmet 
B. A~P. tayin eclilmiftir. 

Dahiliye Vekili Şl"1I Ka,a 
•• lkmat Vekili Mmtafa Şeref 
Beyler Amapaya ıiclecelderclir. 
Dalliliye Vekili tedavi edilecek, 
bduat Vekil de teddkat ,.,.. 
caldar. 

Cenevrede 
Ahmet Ihsan Bey Bir 

Nutuk Irat Etti 
Cea•'"- 'Z1 - ParlbıentoJar 

lttilaacla bn(.-... c1a ea,11s 
Millıat llecfitl m6m..._.clea 
Onla melt'- Ahmet a.... Bey 
mlMm 1nr nutuk irat etmif 
•• çok .... anmııbr. Abmet 
lhln 8. ,_. Kemalist Ctıaalaa-
riJetiD. • lmdaüan dabiUncle 
........... bidelen ..,.,... 
olarak çı ....... keacli- lltikl ... 
dea bqk bir PY dllfllnmedijini, 
n bltçemiıde rld• otm ıuu
ruf npbinnm ı8ylemiıtir. 

. .... ... ... 
....... ~!M!rJEıap ,..,._ıfbr. 
imiıJ4alliJlll*1ilie tkfdetle cley .. 

K. 

üruği Han 
CümhuriyEt Bayrammcla 

Ankaracla Bulunacak 
Aakua. 17 - TeYIUc R1f11 

Bey. lraa hariciye aan r.,... 
hanla aara7 nuan Tamurtaf wı 
Cllmbmi1et ba;pramıDda ' Waa
mak llıere ~ davet et-
mll*· v 
~ ...... .. -c1a-.,.-. ... .. 
.. , etmiftir. 

.......-ıı~,, 

lıfiye llOfettiflerinln Y&fl 
Ankara. 21 - Maliye Mllfet

tltliii imtihanına gireceklerin 26 
ne 30 , .. aruanda bulunmalan 
telcarrllr •tmİftir • 

Maliye Vakıliniı lazuniyeti 
~ 28 (H....ı) - Mali

ye Vekili bir ay mezmaiyet alch. 
A1 baııada l.t..Wa hareket 
e~ldir. K•clisiae S.hlüye Ve
kili ftlrAlet edecektir. 

Alpullu Fabrikası 
Alpullu 'eker fabrik"ı faalir•te geçmiıJ. 2C> Tem•uzdan 

ıtlbaren pancar kabulllne b•·• 
mııbr. ~a-

/STER iNAN• iSTER iNANMA/ 
Dlaldl ıuetelerla ...... dtu•... ,.,....... Kanl.ıhüa 6aşını lcea91ı,. 

..,, • ......,. ap• oaldedtJenm Kw.,ini 6ldllrmiif. 
Jlcl ,,....,,. tirllHrl.,.,,,, ,,,,..1..,,,19rilır. llAlr alt. f•t:İllA. 

;ı 1 J:.•;ı ral .-.. • ta ........ ..... • ... 
&.,ı116lrtı••rln uı.•lrını,. wak'.._ bet taa..ı alle faelamm. 

iSTER iNAN. iSTER iNANMA! 

Hem Komedi, 
Hem De 
Facia/ 
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Çankırıda 
Yaz 
Günleri 

Çankırı (Hususi)- Şehrimizde 
yaz günleri tabiatin bahşettiği 
güzel manzaralarla !;Üslü o'.arak 
geçmektedir. Henüz sun"i güzel· 
liklere pek az sahip olan şehrimiz 
için bu tabii güzellikler çok gö· 
rülmemelidir. Şimdi buralarda en 
zevkli saatler bahçelerde geç
mektedir. Bahçelerimiz Şehrin 
iki saat ötesine kdC1ar yeşil 
bir ipek hah gibi uzanıp 
gider. Bostan tarlalarının üzerin
de yükselen yeşil mısır yaprak
larının titreyişi gönüllere zevk 
aşıhyor. Çiçekli meyvalı ağaçla
rın hafif hafif sallanışlara her
kesi sinelerine çekiyor. hte bü-
tün bu tabiat zenginlikleri 
içinde birçok aileler havuz 
başlarında tatlı, eğlenceli ve 
zevkli demler geçiriyorlar. Elbet 
günün birinde Belediyemiz de 
fırsat ve imkan bulup şehri gü
ıel parklarla ıilsliyecektir. İşte 
o zaman şehrimizin manzarasma 
doyum olmıyacaktır. Şimdiki 
halde Askeri Mahfe) bahçesile 
bahçeli kahvelerden hayli istifade 
ediyoruz. • 

Mektubuma imzamı atmadan 
'Yilayetimizio iktısadi bir vaziye· 
tine işaret edeyim. Bizim vilaye
tin en mühim kazalarından birini 
teıkil eden Çerkeşin Çankırı ile 
ikbsadi münasebette bulunmadı· 
tına veya bulunamadığım söyler· 
aem hayret edersiniz. Bu haki
kati size ıu tekilde izah ede
dilirimı 

Çerkeıin buraya olan mesa
feli oldukça uzak ve irtibat 
vasıtaları da azdır. bu sebeple 
Çerkeşliler, bütün iktısadi faali
yetlerinde Adapazarı ve Safran· 
bolu yolunu tercih ediyorlar. 

··Fakat yakında Batıyeli tüneli 
ikmal edilince şimendifer işleye
ceği ve o zaman bu iktısadi 

ayrılıktan eser kalmayacağı 
-tlmit ediliyor. Ancak Vilayet 
Nafıa idaresi lierşeyden evvel 
hizmet yolunu adamakıllı yaptır
mıya çahşmalıdır. Ayni zamanda 
IJgaz • Çerkeş yolu üzerinde 
Yazmiroğlu yokuşu ile Çatkise 
suyu köprüsünün yapılması çok 
lazımdır. - Kemal Kat.iri 

.. 
Elazizde 

Sıçaklardan Dairelerde 
Yarım Gün Çalışılıyor 

Eliziz, (Hususi) - Bugünler
de havalar çok sıcak gitmekte
dir. Ahalinin birçoğu civar köy· 
lerdeki bahçelerine gitmişlerdir. 
Cuma günleri merkezde hemen 
hemen kimse kalmıyor. Memur· 
lar, ve esnaf civardaki kırlara 
gidiyorlar. 

Derecei hararet güneşte 56,57 
gölgene ise 34 ü göstermektedir. 

Daireler saat 6 da açılarak 
8 saat mesaiden sonra saat ikide 
tatil edilmektedir. - ~I. K. 

Tekirdağında Bir Cinayet 
Tekirdağ (Hususi) - Burada 

An Çeşme civarında kanlı bir 
cinayet olmuştur. Haşim isminde 
bir şahıs kaymbiraderi Mehmedi 
birkaç aydan beri öldürmek 
için takip etmiş. Takip edildiği
ni anliyan Mehmet derhal ta· 
bancasını Çikarerak Haşimi vur· 
muştur. Haşim şimdi hastane· 
de yatmaktadır. 

Denizlide Lise 
• 
ihtiyacı 

• • 

Eğer Bir Lise Açılırsa Dört Viliyet 
Halkının Yüzü Gülecektir 

Denizli ( Hu
susi ) Bu 
muhitte memle
ket yavrularının 

tahsile karşı 

gösterdikleri he· 
ves ve arzu çok 
derindir. Kaza
lardan ve kör 
lerden tahsille· 
rmı tamamla-

mak için buraya 
gelip köy mu· 
aitim mektebi 

ile Orlamektebe devam eden 
çocuklarırnaım adedi iki yUzden 
fazladır. 

Muhtelit orta mektebin talebe 
adedi üç yüz, köy muallim mek· 
tebinin de iki yüz kadardır. Bizim 
Denizli, Aydın, Bordur, Isparta 
vilayetlerile hudut komşusu oldu
ğu gibi ayni zamanda merkezi 

bir vaziyeti haizdir. Bütün bu 

saydığım vilAyetlerde birer Orta· 

Uşakta 
Vecihi B. Köylüleri 

Uçuruyor 
Uşak (Hususi) - Tayyareci 

Vecihi Bey fzmire gitmek Uzere 
Tayyaresile buraya geldi. . 

Vecihi Bey arzu edenlerı 
uçurmak suretile yirmi kadar 
uçuş yaptı. Bu arada Belediye 
Reisi, birkaç köylü ve Uşaklılar· 
dan bazıları Vecihi Beyin tayya
resile havalandılar. Uçanlar ara· 
sında 50 yaşlarında bir köylü ka· 
dını da vardı. Vecihi B. geceyi 
burada geçirdi ve ertesi gün 
tayyaresine Belediye Reisi Ali.
ettin, eski Adliye Vekili Mahmut 
Esat Beyleri de alarak İzmire 
hareket etti. Kendisjoe Uşaklılar 
tarafından bir buket takdim et· 
tiler, - Ş. K: --

T ekirdağında 
-

Buğday Mubayaası İşi Ve 
Mühim Bir Temenni 
Tekirdağı (Hususi) - Ziraat 

Bakasının buğday mubayaa mese
si mevzubahs olurken memlektin 
muhtelif yerlerinde mubayaa mer· 
kezleri tesis edileceğini de öğre
niyoruz. 

Ancak gazetelerde çıkan 
isimler arasında Trakyaya ait bir 
ıehir ve kasabaya tesadüf etme
dik. Malumdur ki Trakya geniş 
bir ziraat mıntakasıdır. Bilhassa 
Tekirdağ, Trakya buğdaylarının 
bir aatış merkezidir. Şehrimizin 
mubayaa merkezi ittihaz edilme· 
sini çok temenni ve bu ricanın 
kabul olunaceğını Umit ediyoru:ı. 

A. II. 

Yangınlar 

Alaçam Ormanındaki 
Yangın Söndürüldü 
Dursunbey, 28 ( Hususi ) 

Alaçam ormanındaki yangın, bü-

yük gayretlerden sonra söndü
rülmüştür. 

Eğrigöz ormanındaki yangın· 
ların da hemen söndürülmek 
üzere olduğu haber veriliyor. 

- Naci 

Denlzllde ortamektep bina•• 

mektep vardır. Fakat hiç birinde 
lise yoktur. 

Bu mekteplerden çıkanlardan 
ailelerinin bütçeleri müsait olan• 
lar İzmire giderek oradaki liseye 
giriyorlar. Fakat lzmirin ücreti 
üç yüz lira olduğu için bütçesi 
müsait olmayan aileler bu parayı 

veremiyor ve tabii bu gibi ço

cuklar tahsillerini yarıda bırak· 

mak mecburiyetinde kalıyorlar. 

jİzmirde 
Eski Eserler 

lzmlr MUze MUdUrU Ömer 
SatAhattln Bey 

lzmir, (Hususi) - Altı aydan .. 
beri İzmirin Asarı Atika Müzesi 
Müdürü Ömer Salahattin B. tara· 
fmdan yapılan taharriyat, eski 
lzmirin şimdiye kadar gizli kafan 
çok mühim ve tarihi eserlerini 
meydana çıkarmaktadır. Geçen
lerde mezarlıklar arasında çıkan 
mabetten sonra, dün Basmahane 
civarmda Uşaki zade Muammer 
Bey~n bir dükkanında miladi bi
rinci asrın nihayetJerine ait mU
him eserler bulunmuştur. 

Bu eserlerin en mühimmi iki 
bölmeli bir kemerdir. Bu keme
rin iç tarafında bir de kapı var
dır ki bunun İzmirin kadlm(Agora) 
çarşısının ıark kapılarmdan biri 
olması çok muhtemeldir. Bu ka· 
pmın iç kısmı, yer altından ıeh
rin şimaline dotru imtidat ede
rek Çorak kapıya kadar gitmek· 
tedir. Bu keşfe bUyUk bir ehem
miyet veriliyor. - Adnan 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Uıak ( Hususi ) - Burada 
islice mahallesinde Ali lıminde 
meıhur bir kaçakçının evinde 
Tütün inhisar idaresi memurları 
tarafından 18 top ıigara kAğıdı 
ve 2 tabanca yakalanmııtır. Maz
nunun bugUn muhakemesi bltmiı 
ve 6 ay hapse ve 247 lira ce
zaya mahk6m olmuıtur. - Ş.K.. 

Eğer Denizlide 
bir lise açıla~ak 
olursa bütUn ci-

var vilayetlerde

ki Ortamektep· 
lerden şehadet-

name alan tale
beler bu liseye 

devam edecek· 

ler, bu suretle 

tahsillerini yarı

da bırakan ço· 

cukların adedi 
mühim miktarda eksilecektir. 

Denizli ucuz olmak itibarile 
bir talebenin iaşe ve ibatesi pan
siyoner şeklinde ıenPde 90 liraya 
temin edilebifö·. Esasen buradaki 
Ortamektep binasının vaziyeti 
lise ittihazına çok elverişlidir. 
Vilayetimizde pansiyon teşkilatı 
hususunda yardım edecektir. Şu 
halde bugün için, şu ricamızın 
lcabulü hususunda Maarif Veka
letinin himmetini bekliyoruz.-1\1.C. 

Muşta 
--

İJk Ve Ortamektep 
İhtiyacı 

Muı, (Hususi) - Okumak he· 
vesile çırpman vilAyelimizde ma· 
alesef tam devreli bir tane ilk
mektep vardır. Bu iJkmektebi 
bitiren talebeler de fakirlikJeri 

dolayısile en yakın bulunan mUl· 
hak Bitlis kaıamızdaki orta-

mektebe gidememektedir. Tabi
atin bu muhite bahşettiği fıtri 
zeka, harikalar yaratmıştır. Bu 

itibarla vilayetimizde birkaç ilk
mektep ve bir de orta mektep 
açılacak olursa maaı ife susayan 

Muşun en mühim ihtiyacı tatmin 
edilmiş olacaktır. - für kö) lii C. 

Orhangazi de 
Bataklık Kurutulması İçin 

Harekete Geçildi 
Orhangazi ( Huşusi ) - Ya· 

lova köprüsünden lznik gölüne 
kad.ır uzanan geniş dere batak
lığının kurutulmasi için bütün 
köyler halkı harekete geçmiştir. 
Şimdi birçok köylüler, ellerinde 
kazmalarile orada çalışıyorlar. 
Orhangazi havalisinde bu sene 
fazla miktarda pirinç ekilmiş 
olması, geniş mikyasta sivrisinek 
mücadelesi yapılmasını icap et· 
tiri yor. 

)f. Evvelki gece Mamure kö-
yünden lstanbula iki bin okka 
armut gönderilmiştir. - :\l. II. 

Edirnede 
Fırtına Var, Fakat 
Yağmur iYağmıyor 

Edirne (.Hususi ) - Dün öğ
leye doğru başlıyan sert bir 
rlizgAr, fasılalı bir şekilde akşa· 
ma kadar devam etti. 

Fak at akşam üzeri f ırtma 
ıiddetini arttırdı ve birçok ağaç
ların dallarını yero indirdi, tehir 
bir toz bulutu içinde kaldı. 

Fakat ıunu da haber vereyim 

Gazeteciliği 
Hakir 
Görenler 

Nurullah Ata 
Bir seneden fazla bir zaman .. 

dan beri sessiz sedasız çıkan ay
lık bir mecmııa vardır: "Atsız 
mecmua,,. fık numaralarında, is
min altında, Ziya Gök Alpını 

"Sen, ben, o yok, biz varız,, 
mısraı yazılı idi: Kendilerini de
gif, kafaJarmı bağladıkları ga
yeyi düşünen gençler ıçın 
çok iyi bir program. Vakıa gerek 
manzum, gerek mensur yazılarının 
çoğu öyle d ıkkati celbedecek 
şeyler değildir ; fakat muharrir
lerinde bir ciddiyet arzusu, bir 
ilim aş l-r . hissolunur. hme hizmet 
etmek istiyen adamların çabuk 
mahıul vermelerini beklemek, 
ilim mefhumunu anlamamak olur. 
O mecmuanın muharrirlerinin ek
serisi - zannederim - genç ol-
duğu için kendilerine uzun 
bir mühlet vermek lazımdır. 
"HüsnU niyet sahibi insanların 
yolu açık olsun.,, 

Bu mecmuanın 15inci numara· 
sında hem glittliğü gayeye hiç 
yakışmıyan, hem de haksız bir 
yazı vardı: Son zamanlarda ner 
rolunan bir mülakat kitabının 

muharriri ile o kitapta fikirlerini 
okuduğumuz iki fikir adamımıza 

hilcum ediyor. Bu Uç kişia~u 
birinin yazdıklarından ben de 
pek hoşlanmam; ikisi ise hürmet 
ettiğim kimselerdir. Maksadım 
onları mlidafaaya kalkışmak 
değildir. Fakat o yazıyı ya~ 
zan muharrir şahıslardan baıka 
bir mesle§"e, gazeteciliğe de 
hakaret ediyor. 

Gazetecileri hakir görmelc 
en güllinç züppeliklerden biri• 
dir. Bu hataya düımek insanın 
fikirle şahsı, bir mesleğin men .. 
su pi arı ile o mesleğin kendisini 
ayırmaktan aciz olduğunu ispat 
etmiş olur. Her devrin ve 
her memleketin gazetecileri ara .. 
sında manasız insanlar vardır. 
Fakat ilim mecmualarında yazan• 
ların hepsi mesleğe şeref veren 
adamlar mıdır? 

O yazıyı yazan herhalde fikir 
tarihinden büsbütün bihaber bir 
adam olacak; yoksa kalnız birçok 
büyük siyasi!erin değil, birçok 
fikir adamlarının da gazetecilik 
etnıiş, gazetecilikle yetişmiş ol• 
duklanm bilirdi. 

Gazetecilik nedir? Günün 
meseleleri hakkında fikir beyan 
etmek, dünyada olup bitenlerden 
insanları haberdar etmek •. Bunda 
hiçbir insanm şerefini azaltacak 
hiçbir şey yoktur. Bilakis bu 
gibi şeyleri her gör~nler, günün 
meseleleri, yani bir cemiyetin 
hayalı ile alakadar olmıyanlar, 
ona dokunan işler hakkında dü· 
şünmiyen veya düşUndiiklerinl 
söylemiyen kalem sahipleri bir 
vazifeden kaçmış olmazlal' mı? 

Gazeteciler arasında çok fe· 
naları var diye gazetecilik ittiham 
edilemez, o adamlara hücum edi
lir. Yoksa " Atsız mecmua ,, nın 

0 muharriri, bahsettiği kimselerin 
fikirlerini tenkitten Acizdir de 
onun için mi mesleklerine çatıyor? 

ki bir aydanberi beklediğimiz 
yağmur heni\z yağmadı. Şu gün
lerde yağmur yağacak olursa 
köylünün ve çifçilerin yüzü çok 
glilecektir. - ::\I. .. .............. ~ .. 

Memleket haberleri 
Buradabitmedi. Lut/en 13üncü 

ıay/ ada okuyunuz. 



28 Temmuz 

Siyaset Alemi 

A f mangada 
Son Vaziyet 
Nasıldır? 

Berlin 28 - Alman Harbiye 
Nazırı Jenral Şalayşer bir nut

. kunda demiştir ki: Son haftalar 
zarfında kendilerinin demokrasiye 
mensup olduklarını iddia eden 

· ve fakat vaziyetleri icap ettiği 
takdirde hemen süngü kuvvetine 
müracaat eden politikacılara 
nazaran daha askerce hareket 

ettim. 
Almanyamn emniyet ve seli· 

metini temin için iki çare vardır. 
Ya komşularımız Versay Muahe· 
desinin Almanyayı mecbur ettiği 
nisbdte silahlarından tecerrüt 
etmelidir. Yahut ta Almanya ordu 
sunu yeniden tensik etmelidir. 

Hltlercilerle KomUnlsller 

Arasında 

Essen, 26 - Hitle.rciler ile 
K omiinistler arasında Essen ci
varında Köternbergde şiddetli 
bir miisademe olmuştur. Karşı· 
hklı tüfek ateşi açılm iştır. Bir 
Hit lerci ağır surette yaralanmışbr. 
Birçok Komunist tevkif edilmiştir. 

Bir Gemi Battı 
69 Kişi Boğuldu 

Berlin, 27 - Nizobe ismin
deki Alman mektep gemısırun 

uğramış olduğu kaza, 69 kişinin 
ölUmüne sebebiyet vermiştir. 

Bahriye idaresi gemi rakip· 
lerinin hepsinin de dalgalar ara

ıında telef olduğunu söylemek· 

tedir. 
Kaza, dün •aat 15 ile 16 ara· 

aında vukubulmuştur. Gemi, Bal-

tık denizinde mUthiş bir fırtına 
neticesinde bir iki dakika içinde 

batmıştır. 

Koel ve Koenigsberg kruva• 
~örleri ile birçok ufak cüzütamlar 

caza mahalline gitmişlerdir. Kaptan 
Ruhfus, kazadan kurtulanlar ara-

aındadtr. Kazazedelerden birço· 
ğunun imdada koşulacağı ane 
kadar suyun sathında tatunabil· 
meleri ümit edilmektedir. 

İki deniz tayyaresi. tahlis 
ameliyelerine iştirak etmektedir. 
Nizobe'un mürettebatı 100 kadar 

olup 6 sı Jıabit ve 50 si staj 
görmekte olan zabit oamzedi idi. 

Gemi 500 ton hacminde idi. 
Manevra yapmakla meşgul idi. 

40 Klfl Kurtarlldı 

Kiye), 27 - 40 kazazede bir 
lngiliz gemisi tarafmdan kurla· 

.rılmıştır. Bahriye Nezareti 69 
kişinin resmen boğulmuş oldu· 
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Erkeğin Fendi 
Gorgulof, Mahkemede Gayri ta u a - Kadını Yendi • E Şimdiye kadar darbımesel 

l G .. t rıyor e • A .,. . Ok 'i! olmuştu : Kadının fendi erkeği er os e vamırı şere} ı uyor ~=~~!'m~e~~:tidr~;l~~.nlaka:;~~~lıı~ 
Goraufo.f 1 Siya r; i k;;nı'"eranslar /Veden Yiiriirnez? 1 ğını murat ederlerdi. . 

lj 'J _ __ ..,,.__~-~ Fakat buglin bu darbımeselı 
116 uhakesinin tersine çevirip 

0erkeğin fendi ka-
Lt'I ı dını yendi,, diye biliriz. Bu hük-
lk • • C [ ı• mü neden veriyorum biliyor mu· 'J ıncı e ses sunuz? 

Son senelerde buhranın tesirile 
Paris, 27 - Müteveffa Reisi· 

cllmhur Dumerin katili Gorgulof 
muhakemesinin ikinci gününde 
şahitler ve mütehassıslar dinlen· 
miştir. ltk dinlenen şahit Lazarof, 
Rusyada mahpus kaldığı 1 ay 
zarfında Go)·gulofun kendisine 
yaptığı işkenceleri anlatmııbr. 
Maznun bu ifadenin yalan ve 
caniyane bir tahrik olduğunu 
söylemiştir. 

Maznun, yeşil fırkanın ve ye· 
şil ordunun mahiyetini izah eden 
Çarlık donanması zabitanından 
M. Piparisin ifadelerini de pro

testo etmiştir. 
Şahit doktor Logre demiş· 

tir ki: 
_ Gorgulof gibi iyiyi kötü· 

yü tefri•ca mani olnııyan bir cin
netle malul olan ve delilikleri 
ile anormal zihniyetleri cemiyet 
için tehlikeli bir unsur bulunan 
kimseleri bilahare tecziye etmek
tense dRha evvel mahpus ve 
mevkuf bulundurulması mürec· 
cahtır. Bu gibi adamlar cemiye
tin haricine çıkarılmaladır. 

Bu sırada Gorgulof ayağa 

kalkarak dilnkU celsede olduğa 
gibi HMefküremi kurtarımz,, diye 
bağırıyor, doktorun sözlerini ke
siyordu. 

Gorgulofun vekili Metr Hanri 
Jero müekkiline: 

- Susunuz susunuz, bırakın 
doktor söylesin, o sizi kurtarmıya 
çahşıyor diyordu. Uzun bir heye· 
can devresi geçti. 

Gorgulot şöyle haykırdı: 
- Şimdi ölebilirim, bu adam 

beni anladı. 
Dr. Tuluz mütalea beyanın-

dan istinkaf etti. 
Sen Akli H astalıklar hasta-

nesi Doktoru Megren Logre'nin 
beyanatını teyit etmil ve Gor
gulofon, aklı ba!.ında .manyaklar· 
dan olduğunu soylemış ve maz· 
nunun ııdimagt ishale,, tutulduğu· 
nu ilave etmiştir. . 

Mütehassısların fehadetı hi-
tam bulunca Gorgulof ayağa 
kalkmış ve celsenin hitammda gil· 
rültliler arasmda evamiri aşereyi 
tekrar etmiştir. 

ıı Birbirioiıi sevınız, ailenin 

t 
Ji olan valdenizi ve cemiye· eme .

1 
. . , 

tin temeli olan aı emzı sevı• 

l ı a t p: -- Muhterem arı<adaılarııınn kendi no ., tai naz:ırlarma göre yerden 
göğe kadar ha lt ları olduğu şüphes i zdir. ~.Jaaluef şunu arzetmeliyim ki, 
onlann l:akh olmalarına rağınen fikirlerine i,fr.-tk e~miyorum! 

Ot tava 
Konferansı Ve 
• lngiliz Gazeteleri 

Lendra 27 - 1ngiliz gazeteleri 
Ottava konferansındaki lngiliz 
heyeti azası arasında noktai na
zar ihtilafları Mevcut olduğuna, 
ihtilafların mezkur heyetle Do
minyonlar heyetlerini tefrikaya 
düşürmekte bulunduğuna, ve hatta 
Dominyonlar arasında da ibtilAf 
zuhur etmi' olduğuna dair olan 
şayiaların tevlit etmiş olduğu bed· 
binane intibaUt ehemmiyetini tah· 
fife çalışmaktadır. 

Ottavad~n a1'nan haberler 
pek yakmda Ottovada. mUhim 
iti1Alar aktedilebileceğini gt>ster
mektedir. 

niz. ,, Metr Jero mliekkilini güç

lülde susturabilmiştir. 
Muhakemeye çarşanba günU 

devam edilecek ve Madam 
Gorgulof dinlenecektir. Bundan 
sonra müddeiumuminin iddiası 
ve mUdafaa vekillerinin mDdafa· 
ası dinlenecek ve karar verile· 

cektir. 

llleşhur 
Bir Tayyareci 
Düştü Ve Öldü 

Viyana, 27 - En mükemmel 
Avusturyalı tayyarecilerden Poliç 
Viyana yakininde tayyresi ile 
cambazlıklar yaparken ömlütür. 

Tayyarenin bir kanadı kop
mut ve tayyare 300 metreden 
düşmu,rnr. 

Tayyareci, paraşütünü kulla
namamıf ve hemen telef olmuş
tur. 

Harici Haberler 
Burada bilmtıdi. Lut/en 12 inci 

6~qf ada okuyunuz 

Sovyel Sefirinin Bir Tafebl 

Paris 27 - Buradaki Sovyet 
sefiri, muhakeme safahatını takip 
için kendisinin veya ıefaret kA
tiplerinin birinin mahkemede ha· 
zır bulunmasını istemiştir. Bu 
talep is'af edilmiştir. Sefir, muha· 
keme e3nasında hakimlerin ar
kasında oturabilecektir. 

nikahlı evlenmeler azaldı. Nikahsız 
evlenmeler çoğaldı. Hangi genç 
k zt görseniı; evlenmek ümidile 
bir gençle tanıştığını, sonra buh· 
ran dolayısile evlenemediklerini 
ve şimdilik beraber yaşadıklarını 
öğrenirsiniz. 

Filhakika gençler buhran ve· 
ailesinden istifade ediyorJar. Sev· 
diklerini uzun müddet ümitlerle 
aldatıp avutuyorlar. Nihayet kız 
nişanlanmak, yahut evlenmekte 
ısrar ediyor. O vakit genç buh· 
randan bahsediyor, parsızhğından 
bahsediyor, kazancının azlığından 
bahsediyor. 

HuBsa bin bir sebep icat 
ediyor ve evlenmeği tehir ediyor. 
Fakat artık her yerde beraber 
görülmüşlerdir. Mlinas ebetleri 
işitilmiş ve öğrenilmiştir. Ayrıl· 
mağa da lü:fum ve imkAn gör
müyorlar. Beride nikAhlanmak 
üzere serbest yaşamayı tercih edi· 
yorlar. Bu suretle memleketimizde 
yeni tarz bir izdivaç şekli doğu· 
yor. Gençler arasında bu kabil 
birleşmelere pek çok tesadüf olu-
nuyor. Fakat bu işte kadın erkeğin 
zekasma ve oyununa kurban olu· 
yor. Eerkek bu serbestiden isti
fade ederek kadım her zaman 
boşamak imkanına mallktir. İste
diği zaman çantasını alıp evi te.r .. 
kedebiliyor. Aile müessesenin biç .. 
bir mes'uliyeti onu ezmiyor. Ço
cuk yapmıyorlar. Bu suretle bir 
nevi serbest aşk hayati yaşı· 
yorlar. Fakat kendisine hiç 
bir teminat vermiyen bu tarzı ha· 
yat kadın için tehlikelerle dolu· 
dur. Kadın yarm yarıda bırakıla· 
bilir. O takdirde bir zarar ve 
ziyan istiyemez. Artık başkaıile 
de evlenemez. Bütün hayati ze· 
hirlenir gider. 

Bu sebeple genç kızlarımıza 
müteyakkız ve ihtiyatlı olmalarını 
tavsiye etmek isterim. Seviniz, 
fak1tt boş hulyalara kapılıp ileri 
gitmeyiniz ve bilhassa izdivaç 
vaitlerine aldanıp kendinizi uçu
ruma atmayınız. 

HANIMTEYZE 
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ciyak ciyak bağırmcihsın. Bütün 
bunları hatırından çıkarma!. Sana 

çok lazım olur!. 

meli, daima kamçıya doğru 
mahsm.. Bunlar dayağı çok 
fiflelecekt ir. 

atıl· 
ha-

bağırmıyordu. O bulunmadığı 
vakit burnunun altmdan gülerek 

ÇOCUKLUÖUM 
Mefhur Rus Edibi Makslm Gorkinln hayal romanı 

=::==:=:=:=::==::==:=::=:=::= Türkçeye Çeviren: Muvaf /ak 
zannediyorsun? Yoksa düşünmem 

At gibi burnundan nefes alı· 
yor, kafasını iki yana sallıyor ve 
büyUk babama karşı kötü lakır
dılar homurdanıyordu. Onun bu 
çocukça samimiyeti derhal benim 

, kalbimi kazanmıştı. Kendisini çok 
sevdiğ·imi söyledim. O da bana 
okad.ır sade ve tabii bir surette 
cevap verdi ki unutamıyacağım : 

- Ben de seni çok seviyorum 
yavrum! Onun için değil mi ya bu 
kad:ır acıya tahamanül ettim. Bu· 
hu bir başkası için yapar mıyım 

bile! 
Sıksık kapıyı gözliyerek bana 

vaşça akıl öğretmiye başladı ; 
ya _ Eğer bir daha dayak yiyecek 

1 rsan viicudünü öyle germemelisin. 
0 ~nla<lın mı ? Eğer kendini sıkacak 
olursan acı iki misli daha çok 

duyulur.. Vücudünü tamamil.e 
kendi haline bırakmalı, pelte gı· 
bi seriJmelisin. VUcudunu da şişir
mek doğru değildir. Daima 
bütün kuvvetinle nefes alarak 

0 8enibir daha döverler mi?11 

diye sordum. 
Çingene yavrusu sükunetle 

''şüphesiz!,, dedi. '1Tabii dövecek· 
ler, hattA sıksık düvecekler.,. 

- Neden? 
- Btiyllk baban bunun için 

herhalde bir sebep bulacaktır. 
Yine kapıya bakm.ya devam 

ederek nasihatlarine devam etti: 
Eğer yukardan aşağıya vurur 

da, değnek bütün uzunluğu ile 
vücuduna değerse hiç ktpırdama
dan, pestil gibi yerinde serili dur· 
mahsm.tDemin söylemiştim. Fakat 
eğer kamçıyı kendine çekerek 
şaklatarak, yandan yapıştırırsa, 
daima vücudunu ona doğru çek· 

Şaşı icara gözleri 
parlayarak devam etti: 

çapkınca 

- Ben bu işten polis komi· 
serinden daha çok anlarım. Be
nim derimden, çocuğum. döğilş 
eldiveni yapılsa layıkhr. 

Onun neşeli yüzüne bakarak 
büyük annemin masallarındaki 
kahramanları düşündüm: 

Çar oğlu lvan ve deli lva· 
noşka .• 

-3-
Bacaklarımın ü-;tünde dura· 

bi~ecek bir hale gelince aşağıya 
indim. Çingene yavrusu evin için· 
de başka bir mevki almıştı. Bü
yük babam ona oğullarma kar· 
Şl oldğu gibi &lk sık hiddetle 

ve başını salhyarak derdi ki: 
- Bu çocuğun altın ... gibi 

elleri var! .. Tali bilir. Söylediği· 
me Jikkat ediniz! Bu, bir glin 
gelecek ki büyük adam olacak. 

Amcalarım da çingene yavru
suna karşı samim1 ve hürmetkAr 
davramrlardı, ona, ustabaşı Gra-
goriya yaptıkları şakalardan 
yapmıya cesaret edemezlerdi. 
Hemen her akşam ustabaşıya 
kötü bir oyun oynanırdı. Maka· 
smın sapını kızdır1rlar, oturduğu 
iskemleye iğine sokarlar veya 
altından çekerler, işinin arasına 
renkli paçavralar koyarlar ve yara 
kör adamın bunları da beraber 
dikip büyük babamın tekdirine 
maruz kalmasına sinsi sinsi gü• 
!erlerdi. 

( Ark~ aı var ) 
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Büyük Halaskarın - - lzmir Belediye Reisi 
Tunç Heykeli "Bir MilliDavayıAçık Söylemek Ancak Veciz Bir Nutuk 
Karşı~ında B •• •• k R hb • K A d Söyledi 

lzmir, 28 ( Husuıı ) - Don uyu e erın arı Jr tf . ~mir, 28 (Hususi) - . Belediye 
Rei9i Doktor Behçet Salıh B. dün 

bllyü Gaziyi tar.ı yanıb:ışımızda, ~Bzel ve veciz bir nutuk söyledL 
hayır, ıinemizin en aamiıd köşe· W- ~ ok heyecanlı idi. Behçet Salih 
sinde bir daha hi11ettik. Akde· y, heykelin açılma merasiminde 
nize bakan tunç heykel, bilyilk bulunmak lütfunda bulunan Baş• 
batkumandnnın mticadele yılı ... ~~- •ekil Paşaya teşekkür ettikten 
U tarihi ha1As kumandasını F-; • .r 
dfha hatırladık. EW bin kifili!l 
muazzam bir kUtle Gazi meydanını 
daha öğleden itibaren doldurduğu 
zaman halis günlerimizden eyvelkl 
feliket demlerimizi bir daha ha· 
brladık. Bize kendimizi, •arlığı
mızı kazandıran Gazinin tunç 
hekeli karşısında bepimiı: heye
can içindeydik. Bu aebepledir ki 
Başvekil, heykelin al örtüsünü 
açtığı zaman kopan alkıı 
tufanı çok candan y, çok aami
ml idi. 

Şüphe yok ki lzmir diln en 
bftyftk günlerinden birini yaıa· 
mıştır. Size biraz da heykelden 
babaedeyim. 

Tam kanaatimle elyliyebilirim 
ki bu heykel büyük halaskarı 
bOtün hatlarilc ifade eden bü
yftk bir san'at eseridir. Kaidenin 
ihtişamı bu san'at eserine tam ve 
mükemmel bir Abide heybeti 
vermektedir. 

Abidenin tenvi.rab da çok iyi 
dllşlioülerek yapılm1tbr. Abide 
dün geee sabahlara kadar binlerce 
halk tarafından ziyaret edildi. 
Bu sabah şu telgrafı çektiğim 
zaman abideyi tekrar görmiye 
gidenler pek çoktu. 

Dedim ya, İzmir dlln en b&
yük günlerinden birine daha 
kaTiıştu. - . S. 

Başvekilin Ziyaretleri 
lzmir, 28 (Hususi) - Baıvekil 

Paşa dün sabah ıebrimizde bazı 
ziyaretler ve tetkik gezintileri 
yapb. Sabah aaat on buçukta, 
refakatlerinde F ahrettin, Ali 
Hikmet, Htıseyin Htlınü Pa
ıalar olduğu halde h&kômet ko· 
nağındın çıkarak, Reıadiyedeki 
deniz tayyare han&arını ziyaret 
ettiler ve tetkikatta bulundular. 
Oradan Mısırlı caddesini taki-
~en Buca kotu meydanına git· 
tiler. D6niitte Buca belediyesini zi
yaret ettiler, müteakiben milzeyi 
Ye çocuk bakım eYini gezdiler. 
Çocuklarla grup halinde fotoi· 
raf çıkanlmasına mtinade ettiler. 

Saat beıte fırkayı tqrif ede
rek clvar viliyetler ve kazalardan 
gelen fırka teıkilAt Leyet
leri ile diğer nahiye heyetlerini 
kabul ettiler. Oradan C:Lzl I:ey· 
kelinin bulunduğu meydana gel
diler. Heykele fırka, belediye 
•e gelen beyetlerlerlo ba:ık:ılar 
ve ecnebi mllesseıeler nac. :ıa 
yüzlerce buketler kunuldu. 

Meydan, çok uzaklara kadar 
'ğne ab)ıa yere dllımez denilecek 
derecede kalabalıktı. Mo:ığaza· 
ar kapanmııtı. Bntnn c,teller, 
1anlar mUlbakattan gelenlerle 
Joludur. 

Maarif Vekilinin Tetkikleri 
fzmir,28( Hususi )- Şehrimiz

le buluna Maarif Vekili Esat 
ley evvelki gün Halkevinde mu
ilimlerle bir hasbıhal yaptı. Vekil 
ıey bu musıthabe esnasında milli 
·rbiye meselesi üzerinde ehem• 
ıyetle dıırmul bazı tavsiyelerde 
.Uu :ıınuştur. 

lzmtrde Karfıyakadan 

lunir, 28 ( A. A.) - Başve
kil 1ımet P1- Gazi heykelinin 
klişat resminde atideki nutku 
irat ettiler: 

Aziz vataodaılar: 
Bqdiadlrtıcü fırtınalua tu

tulduğu bir zamanda millete yol 
psteren b6yük e•lldının habra
aını gelecek nesillere nakletmek 
ıçın toplanmış bulunuyoruz. 
Karşımı7.daki aziz timsal, Bü
yJk Milli Harbin lıarikulAde 
benliğini r özlerimiz önünde c2n· 
landınrken onun insani ve milli 
rolünün canlı ve derin manasını 

da ifede etmiş olacktır. Gazinin 
yüksele benliği üzerinde bir hu
lasa yapmak pek güçttır. Her 
halde mu-.affakıyeti ılphell hir 
iddiadır. Ben burada ancak bir 
iki hususiyetini ıöylemiye çalışa· 
cağım. 

Millet davuını doğru olarak 
tayin edebilmek, açık olarak a6y
lemek ve davayı kazanmak için 
her zorluğu ne pahuın~a olursa 
olsun yenmeğe azmetmıt olmak 
Gazinin hususiyetleridir. Bahuauı 
ılyasi ve milli bir davayı isabetle 
tayin edebilmek için yaradılışın 
nadir rnevhibeterine mazhariyet 
birinci ıartbr. 

Fakat, ba prt kadar millet· 
lerin içinde bulundukları ahval 
ıeraite derin Ye esaslı vukuf 
ta lizımdır. Ttirlll telİrler 
içinde tabii veya aun'I olarak 
memleket balkının kafau ve ai
nirleri karışbrıldığı bir zamanda, 
hadiıeltrin üstünde yükselen 86-
yük Gazi miill davamızı Yukuf 
ve isabetle tayin etmiıtir. 

Bir milli davayı açık söyliye-

aa,vekll Paf• Ballke•rlde 
bilmek ancak büyük rehberin 
karıd ır. 

Bir hastaya mecbur olduğu 
ameliyatı söylemenin tatsızlığını 
düşünürsek felakete tutulan bütün 
bir millete kurtuluşun hesapsız 
ve dayanılm. z derecede sert ted-
birlerini bağırarak söylemek 
vazifesi nin ne çetin olduğunu 

tac: avvur edebiliriz. Milletlere bu
nu büytik rehberler söyliyebilir· 

ltlr manzara lzmlrde Kordonboyunun bir kll•••I 

ler. Bftyllk Rehberin ağzından iti· miftir. Reiaten vefa beklemek 
tilen tedbir, İfİn çetinliğini anla· ve lıtemek naııl bir bak iM 
brken inaanda bir nevi huzur vefayı uıl davanın mahiye-
ve kunetli bir itimat hissi de tine Ye hedefine zarar yeren 
ber~ber uyandırır. Biiyük bir bir masuniyet zannetmek te o 
nhberin siSzlerindeki bu tesirler derecede haksız bir taleptir. 
ouun yaratılııının izahı gftç bir Fertler milli davaya faydalı ol· 
sırrıdır. Bu hislerin kaynağı o maları ve ~er~alde. zararlı olma-
z.amana kadar •e hergün hadi- maları şart!le~ır .~ı milli rehber

den refah ıstıyebıhrler. 

lzmlrda BUyUk Poatahane 

aelerin ona verdiği karşılanmaz 
bir aalibiyettir. 

Milli davayı kazanmak için 
Gazinin yenmiye mecbur olduğu 
zorlukları dllşünmek insanın ga
zünO karartır. f ztırap çeken bn
yük kahraman ve feda kir Ttırk 
Milleti içinde Gazi, iıtırap çek
mekte, kahramaohkta ve fedakAr· 
hkta en ileride yürüdüğü içindir 
ki milletin maddi ve manevi bütün 
kudretinden millet davasında 
istifade edebilmiştir. Çekilen zor
lukların içinde maddi yoksuduk 
ıllpbesiz yeis verir C:lerecede idi. 
Fakat her bllyUk mücadelede ol
duğu gibi en bOyilk zorluk in· 
unlardan gelmiftir. Onun için 
tarihteki sayılı isimler gibi Ga
zi de en büyilk müşkülatı, 
aklı ' bir hududa kadar eren, 
ıınırı bir dereceye kadar tutan 
karekteri 1arı yola kadar daya
nan iddialılardan çekmiştir. Bir 
insan cemiyete reislik edebilmek 
için vefalı olmak birinci hassa
dır. ÇünkU, millet ve siyaset 
mücadeleleri vatanperverlerin biz-

m ette yarış etmelerile kazanıla
bilir. Vatanperverler muvaffakJ
yetlerinin takdirlerini ve ma
su rnane hatalarının tashih ve 
müsamahasım baştan beklerler. 

Onlar için ancak başın vefalı 
olması esaslı bir teşvik ve temi-
natbr. Bu anlattığım manadaki 
vefanın timsali olan BüyUk Reh· 
bcr Gaz.i, bu vefa hassasmdan 
ve vazifesinden çok istırap çek· 

Sevgili vatandaşlar. 
Burada büyük Başkumandanı 

kahraman millet m'Clularma he
def gösterirken görilyoruz. Aı
kerl vaziyetlerde ordulara bir 
şehir, bir ırmak nihayet yine 
mahdut bir mıntaka gösterilmek 
Adet iken Gazi Batkumandan 
kocaman bir denizi hedef gös-
termiştir. Akdeniz, binlerce ıe
nedenberi medeniyet havzası 
ve dünya siyasetinin geçididir. 

Gazi, meydan muharebesini 
mllteakıp o meydan mubareıioin 
neticesini ifade eden hedefi 
değil, Akdeniz siyasetinde ve 
Akdeniz medeniyetinde Ttirk mil· 
Jetinin liyik olduğu yüksek mev• 
kü almak hedefini göstermiftir. 
Milli mücadele dediğimiz tarih 
safhasının farikası budur. 

Türk milleti binlerce aeneden• 
beri medeniyetinde ve siyasetin 
de başlıca mevki tuttuğu Akde
nizden sun'i ve cebri olarak 
birçok milletler tarafından uzak
laşbrJlmak istendi. Türk milleti 
kendi iradesile ve yenilmez 
azmile Akdenizdeki mevkiini ve 
vazifesini istirdat eyledi. 

Geçen 10 sene bir daha ispat 
etmiştir ki, Türk milletinin Ak-

aa,veklllmlzln bir enstantanesi 

denizdeki mevkii yalnız onun bir 
hakkı değil, insaniyet ve medeni· 
yetin bayrı için arzu edilmesi 
icap eden bakla ve lazım bir 
ıeydir. Akdenizde Türkiye kuv
vetli be' · ik, sadık ve dürtııt 
dostlul , illetler ailesinde iyi 
geçimli b lik ve sulhperver bir 
unsur ola elzem bir mevcudi
yettir. 

Vatan · aşlarım, nazari olarak 

•Olll'll: 
-Geç kalmış bir fükran bor• 

CllDU odemek fırsabnı bul· 
dupmuz şu emsalsiz günde duy• 
dupmuz yiıksek ve temiz 
heyecanı hakkiJe ifade edcmiye
ceibne kaniim dedi ve ilive etti: 

- Bu ayda Türk lzmirin ta
rihinde şümullü manaları ıfade 
ederek Auadolunwı en mühim 
bir kap18ında mukaddes miJJI 
mlcadele ve milli inkallbı daima 
c•nlandıracak ve ebediyen yaşa· 
tacaktır. Belediye Reisi, kara ve 
ılbrap içinde geçen günlenn bir 
tarilaçaiııi yaptıktan aonra dedi 
ki ı 

- işte bu aziz ve imanlı baı 
bugün takdis ettigimiz Gazi Muı· 
tafa Kemalin başıdır. Huzurunda 
buglln müttefik bir hey~caola 
titrediğimiz 14 milyouluk asil 
TOrk küU.,ainin batı itte bu baş
br. Huzur ve bayabnı istihkar 
ederek tarihte görülmemiş emsalsiz 
bir inkılap sils lesi yaratan Odur. 
Bu millet için r üya ve hay al sa· 
yılan şeyleri tahakkuk ettiren 
tam bir istiklalden sonra demok· 
rat bir Cümhuriyet kuran Türki
yeyi ebediyen yaşatacak yeni bir 
rejim, yeni bir gıda, yeni bır ruh. 
yeni bir heyecan yeni bir iman ve 
akide veren cümhuriyetin hakiki 
kudret ve ı?>embalarını lanı ve 
klmil bir fikir vererek onu bil
fiil •pat edip gösteren, onu hal· 
kın mala eden, sevdiren tesis 
ettiji yllkaek vatan fırka-
ıile halk aruıuda onu 
sönmez bir ateş gibi, ebedi bir 
mq'ale gibi yakacak halk teşki
lib Yilcuda getiren, bunlan genç
lip kalbine hakedea odur. 

- Adnan 

bir harbin ıon ve kat'i 
neticesini bOyftk ordulanna 
göatermek vaziyetinde iken Ga
ziniD Akdeoizi ancak ilk hecW 
olarak göatermesioe de dikkat 
etmeliyiz. Milli mücadelenin ru
hunu ve Gazinin yiiksek rolünU 
Sevr Muahedesinden kurtulmak 
çerçevesinde görmek dar ve kısa 
bir anlayıştır. Milli mücadele 
TOrk milletinin öyle bir diriliş 
kıyamıdır ki Sevr meselesi bu 
kı)'UUO ancak bir safhası, ilk 
safbu&dır. Vakıi ea yeiali saf· 
bua idi. 

Diğer safhalara varmak için 
atefle, demirle ve kanla atlan
ması lizımgelen göz yıldırıcı saf
hası idi. Fakat, nihayet ilk saf· 
ha• ve ilk hedefi idi. Diğer he
defler daha kolay olmamııtır ve 
daha kolay olmıyacakbr. 

Vatandqlar, Tlrk milletinin 
davaaı yOksek ve medeni bir 
milletin asiline ideal davası ır. 
Bu davaya özenenlerden nice 
akılh geçinenlerin gözleri iki 
mızrak boyundan ileraine yetiş
"Dedi ve kendini babayeğit sanan 
..ıceleriniıi de sinirleri 3 günden 
fazla dayanamadı. Bu dava uzun 
ve çetin bir davadır. 

Bu davaya bütün ehemmiye
tile Ga:ı:i nesli sarılmıştır. Şimdıki 
nesiller ve gelecek nesiller bu 
davanın arkasından yorulmadan 
ve dinlenmeden koşacaklardır. 
Koşmağa mecburdular. Türk 
milletini iradesi, ilmi ve tek iği, 
serveti ve insanlığı ve nihayet 
yine iradesi mütemadiyen artı• 
rılmak lazımgelmektedir. 

(Devama 12 uaci Nyfada) 



•c:::::: 

OCUK SAYFASI 
Bu Haftaki 

• 
Tavşanı Kaplumbağaya 

Götürebilir ı · s · niz ? 

Tavşanla kaplumb.:-~3 hiYayesını bılırsini;:. Hani bir tepe) e çı:'
mak için yanş yapı. ~ Tavşan " Ben nasıl olsa yetişirim " demış, 
bir ağaç albnda uykuy.. dalmış. Bir de gözünü açmış ki, kaplum-

bağa tepede. 
Bu defa da tav~anla kaplumbağa bir yarışa girmişler. ı~ Faka\ d~7• 

bir yolda değil. Çitlerle örllli.i birçok yollardan geçmek azımg.e m ş. 
K ı b 

- . . ı d k "ıleri çılmuş. 1 avşan ap um aga çıtlerm a.lm aıı geçere 
, . k" d - · ı bir boyalı kalemle 

yoıları takibe mecbur. Tavşanın ta ıp e ecegı yo a 

çiziniz ve bize gönderiniz. 
Doğru halJedcnlerden 100 kfıiye mütenevvi ve giizel hediyeler 

Yerceğiz. 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

14 temmuz 932 tarihli nüahaınızda 

aıırolunan bllmecedeld ( Ç ) harfile 

baılıyan eu• iıimlerini en fazla 

bulanlardan bediye alacakların isim

lerini aıa~ıya ynıyoruı.. 

Hediye alacak karilerimiı:den Is
tanbulda bulunanların pazartesi, per
t•mbe günleri öğl~den sonra bizzat 

ldarehıınemize ıelerek hediyelerini 

alm~ları lbımdır. 

Yalnız taıra karHerimiıin hedi

r•leri adre1Jerine gönderilir. 

Birer albüm alacaklar : 

lJ7.uııköprU Hasan Bey zade Ilikıııet 
'Yasıt.ı ile Belkiı, Adana '!stiklU ıııC'k-
tebi tnlebesinden t75 Mozi~ et llı ,ın, 
Midye <JOmrot ldaro IOdiri ~nri Ht-y 
kıu }lfı niye, Adnıı:ı nıcktnbi kalrıniıı
de Al ım•t Sıtkı, l\ocanı ust~f:ıp:ı,a t-.ııl 
desi ııuıııttra 3!)2 \ asfİJ ı•. l'ar:ıgiııııı ırk 
Atik.ılııı:ışa. Lüleciyokta. ok:ı1' 1 ııu

ınarad.ı ,\lusa, lstaıılıııl l\ı z ı ırı:ııııck 
tebi t:tlouesinden 147 Ilftliıl... )!:dtrpı 

Yalı lı ıyıında nuıııara ·l!l :--rıııih .\kırı· 
dulı, l"taııbul .Erkek Mııalli rıı 'l'atlıik.ıt 

uıcldl'l ırıden ıo:~ Fikret, .\ıık.ır.l -::iık 
rııyo ııı.dıallesinde .M Oı<\İt svlrn.:ı il da 

numara :> AI. ~uphi. ı~t.ııı hul J\ız ı ır

ta ııwklt lıi talebe iuclcıı :iliO Mm.:ıfı r, 
l t ııbııl l\ıı Ortamı 1-tobi t.ılelıe,;iııdı•ıı 

5 ""·•· ıl •t, McncrıH ıı \ :ıridat dain·,.·ıı 

• 
do ,\lustaf:ı. hC'ırı:ıl, 1 tcııılıııl Kı7. Orta· 
ınck t.-•hi talebı>siııdt'll :ı71 Jlik 11111!, X,l

zill İ nelcdİ) O 11111 fıa İhi H"l ta~İIO f s· 
ın.\il Hoy ~e 11.ıııımlnr. 

Birer adet hikaye kitabı ala

caklar: 

Kc.,aıı .\, ııkat Şcııı • ıldin Bpy )a
zıl anı siııde \li Rızı\, iz ııir H ılilrif.ü-

pa:;a c.ıddesİ ti adi boy '-'Oi-a k 11 U lllara 
f, M. 8abri, l'olatlı AHiddf'İıııııumt 

Talat Bey ogltı Adının, :=:1\':t" l ::! irıri 
Fır!,.\ Lo,azım Miıdııri .l\ayıııabıııı Hı
za B•'r og-lıı Not.ih, ;:--ııltanalııııet l'ı!ııOr_ 
lik:qıı sokııgı numara 5 ~odiıne, Kırk-
Jaroli J\ocahulır mcktııbi fiç1111<·11 sı ıııf
taıı Hııfi:ı .\g:llı, ('11 galtıglu ~lollafcııarı 

sok.ık ııuınara 5 Filor, !lınaııbo~ l 8 
ıı•ımarada .ı 07,ef, Akhisarda ~ ıldız 
c.l•ldc i ııde lıakkal Hcccp, Değ~ rıııı•ıı c~e
re m ktebi ıalobo'!inrlcn 23 l adıl Kc-

1111\ 1. 1 taıılıul ı;rkek li ... eı.i talt'llıusi ııden 
J'3Hi .Mnhtnoırı, Ni,:uıı.,,ı ll:u·ııııaıı ur 

o kak nu .• ııı.r.ı 2<J ı:ıııiııe, Be~ 1 rhtıyi 

1 Cad le j Haııı:ııu oka), 8 ~ılk-
st.n roz 

l ~tııııhııl Jkiııl'İ 111oktep talclıe
rıl\ "· ~ 

• • A o-> ı.::ıtlİ)C, lstaııhııl Lrkck 
hlll•ı<•n -a- ._. 

11 'l' .. Hıil, ıt ınekl<'lıi dordılııcU 
Mıı.L 1111 ... • 

fi 'lolııııt•t He) 'e 1la111ıııl:ır. 
ıııııı nn ıı 

Birer adet dolma kurşun ka-

lemi alacaklar : 

{'skild.ır Nııhkıı~ il il 

Yeni 
• 
ır 

Telefon 
Evinizde iki sandalye ve iki 

remsiye il~ yapabileceğiniz garip 
\ eğlenceli bir oyun. Bu oyunu 
bahçede yapma'{ daha iyidir. 

Çiinki gcnic; mey 'an vardır. Daha 
rahat O)n" bilirsiniz. 

,-, veı.· şemsi.> eleri açınız ve 
t çl r , , resimde gördüğünüz 

~ibi, sandalye arkalarının lizer
lerine bağlayınız. 

Sandalyeleri 0 suretle koyu
mız ki şemsiyelerin sapları arasın-

da 4-5 metre mesafe bulunsun. 
Sapların ayni hizaya gelmesini 

t emin için de iki sapa bir ip bağ· 
!ayımı. ip ne vakit gerilirse o va
kit kar~ılıklı gelmişler demektir. 

Şimdi şemsiyelerin saplarımn 
nltına birer çocuk otursun. Ga
yet yavaş sesle söylenen sözün 
diğer uçta rahatça işitildiğini 
göreceksiniz. 

Garibi şudur ki se5 sanki 
karşı şemsiyeden değil de, al-
tında oturduğunuz şemsiyeden 
geliyor gibidir. Hele UçüncU bir 
çocuk ikisinin ortasına oturursa 
sesi kat'iyen işitemez. 

.............................................................. 
ıııııııııra üi lh)rne, lstanbul Altıncı 
ı ı ·1-tcp tHır lılııcll sıuıft&n Iııazzez 

llıı C.) in, J t:ıııl.nıl mektep Oı flncti 81• 

ıııft.rn 1 1 t•liilett"ıı, ('ar,aıulıa Biçki 

llıt as nıckt lıi birıııci sınıftan l:ı.rikıı., 
1 .. 1 n\ıul 1li Uııc!l llkıııcktep tal lı in

dı•ıı 211 '.\l<·l!lhat, (.aJatasanl\ li " i 
t ıl •lıesindoıı 10:!5 Mahmut, ('~g:ıloghı 
Orlı.uıboy ap:ı.rtııııaııında <flirdflrırll 
tl:drcdu Mclıınot, l);t\ utpata Ortamek-

1ebi talulıe,,iııd n .?ij llırnhiııı Muııtnfa, 
hıt. nbul 14 llııcfi llkınektep t:ılehe· 

Hinden 2 O hızaffı r, Eyüp Dam vel,ili 
Haıııdi Boy kızı Ziilıtı) do lfanıııı , 8 

Btı,>ler. 

Birer kutu boya kazananlar: 

Kumkapt J'rnnsız rncktelıi lıt şirıci 

ııııft:ın ~elııı:ııı, C::ılata hıao, 1 ınekto· 
bi ıalcbc ind ıı iııı.rnto Jl,ılkun, 1 . 

t.ıııhııl 'J'ntbikat ııwktobi beıiııci sınır
lan ii Bokir, Ka ııııpa9a Biı) ııkpi)ale 
ııuııı:ıra 2:.J!l l'atma Nigtr, l'crtovııi) nl 
li < i lıt•tiııci sınıftan 4~4 lııwff •r, 
Sıılt:\nalııııot 'l'irarolh:ıııo . oJrnk 71 
ıı ııııı:Lradıı. 1odi1111, K:ısı ıup.ı,a T.ılıta
g-.m ok:ık l\lnıil. Bayt'ıit \ltınl'J 
kız mol.tobl t:ılcbrsıııdeu 2f-:7 Handan 
re\ z.i, l>arlllşufak:ı li e i t~lelıe ıııdon 
Jj4 KAz.ım Ilamdi hoy vo llaııııııl:ır. 

( Arkası var ) ' 

.. 

Elişleri Sergisi 
• 

Kız Ve Erkek Talebe-
Elişleri • • 

mızın 

Tekirdağmda Namık Kemal mektebinde erkek ve kız talebenin 
bir ene zarfında yaptıkları elişleri bir ergi halinde teşhir edilmiştir. 
Bu sergide çocuklarımızm kabiliyetlerini gösteren kıymetli eserler vardır.' 

= 

Oyun Ve Oyuncak 
Muvazene Oyunu 

Büyük bir kitabı veya bir 
gazeteyi burndaki resimde gö
rüldüğii nzere yere dikiniz. Şimdi 
sol kulağınızı sağ elle ve sağ 
ayağınızı sol elinizle tutarak ol 
ayaÖ' nız liz:erinde durunuz.. 

ın . -~m==· 
Şimdi iğilip gazeteyi yerden 

almağa çalışınız. İğilirken sol 
dizinizi kırmayınız. 

Bu oyun evveli gliç görünür. 
Falcat biraz tecrübe yapınız, ça· 
buk yapmasını öğrenir ve sonra 
arkadaıınızla alay edersiniz. 

Uçan Kı1 s 

Bir kartondan l<anıtlsız t>ır 
kuş re.smi ke iniz. Buradaki re-

• Sihirli Yazı 
Size arkadaşlarınızı şaşırtacak 

bir oyun öğretelim. Bu oyunun 
n •'1!! sil irli '"'171 derler. 

j ıJ 
Jrınrığın zla IJİr 

yazı yazınız. "u yazı cama ba
kıldığı zaman görünmez. Sonra 
arkadaşlarınızı çağrıp bu cam 
üzerinde :eı dokunmadan ya
zı yazacağmızı söyleyin. Ev
vdA inanmayacaklar. Bunun üze
rine cama solukla nefesinizi veri
niz. O vakit hisıl olan buğudan 
yazı meydana çıkacaklar. Fi\kat 
sonra pencereden yazıyı silmeyi 
unutınay nız. Emi? 

sim ize kuşu;-;a ıl ke:ııilcceği 
hakkında bir fikir \'erebilir. Eğer 
re~iın yapınas.m biliyorsanız, kuşu 

ho aya uz.Sonra l<anat o!acak kağıt 
parçaları kc i boyayınız ve viicudt 
yaı ı llırınız. Şi ı di bu kuşu alıp b:ıh· 
çcde h vaya atınız, o v.ıl<İt sah;den 
kuş gibi uçtuğunu göreceksiniz. 

-;;ı--,..r"- \ ... 

- Bir sonbahar sabahı iki sincap 

kardeş, yerde bir elına buldular. 

diler ve yemiy• aaztrlandılar. 

Sevin· 

2 - Oerke.ı bir karga geldi. Elle
rinden elmayı kaptı. Sincap kardeşler 
müteessir oldular ve "Boğazında kalsın,, 
dediler. 

3 - Karga elmayı yemek ÜL re ba
şını eğdiği zaman yukarıdan düşen bir 
~l~a başına vurdu. Gagası elmanın 
ıçıne saplandı. 

4 - Sı ıcctp karc'cş er bunu gürlince 

knrşı~ına geçip kahk 'ha ile güldüler ve 

karga ile a l.ty etlilcP. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Perıembe ve Cumartesi Günleri 
Çıkan Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

s 
Fransız Tenisçilerine 

Biraz ·Ümit Geldi 
Amerikalılar Fazla 

İçin Yorgun 
Yakında dün

ya teniı 9ampl
JOnaıınm nihai 
maçlarına başla

nacaktır. Bu se• 
neki Davis kupası 
maçı Fransızlar 
için pek tehlike
li görUnUyordu. 
ÇDnki Amerika .. 
hlar dehşetli bir 
ıampiyon bul
muılardır. Vayns 
isminde olan bu 
Amerikan ıam

piyonunun Fran
aızlan mağlüp 
etmeıi ihtimali 
pek fazla görU
nüyordu. ' 

Yıldmm gibi 
topa vuran bu 

(çetin adamın id
manlarını gören 
Fransız'tenis mil• 
nekkitJeri "Fran• 
ıanıo en gll•en .. 
diğf şampiyonun 

Amerikalı tara• 
andan ezileceğini,, l 
iddia ediyorlardı. 

Fakat Fransa• 
dan son gelen 
haberler Fransız- · 

İdman Yaptıkları 
Düşmüşler 

lar hesabına ol- Amnrlkalı Vayna bir idman maçında 
dukça Um it vericidir. ÇUnki hergDn ı beraber, kayıtsız ve şutsız ola .. 
ıaatlerce idman yrıpan Amerika- rak Fransız takımına iştirake 
lınm son idmanlarınd.ı pek fazla muvafakat etmiştir. Bunun nzeri-
yorgun görUndüğü ve bu yllzden ne teknik komite Fransız takı-
hareketlerindeki isabeti kaybet- mını Borotra, Bosaüı, BrUgnon, 
tiği söylenmektedir. Koşer ve takım kaptanı Giyyu· 

Amerikalının bu hali mahsuı dan mürekkep olarak teşkil 

p o 
Atletizm 
Müsabakaları 
Sessiz Geçti 

Geçende Kadıköyünde oturan 
ahpaplarımızdan biri anlatıyordu: 
"Evvelki cuma gideceğim yeri 
ıaş:rmış, evimde canım sıkılarak 
oturduğum bir sırada yanı ba-
şımda Istanbul atletizm şampiyo
nası oluyormuş ta haberim yok
tu.,, diyordu. 

Kadıköylü ahpabımıza hak 
vermemek mümkün değildir. Ha-
kikaten Kadıköylülere bile atle
tizm şampiyonası yapılacağını 

işittirememiş olan İstanbul mm· 
takası bu meselede kabahatlidir. 
Spor teıkilatının vazifesi, alAka
dar olduğu spor şubelerinin re-
vacını temin etmektir. Bunları 
temin için de neşriyata ehemmi .. 

"yet vermesi elzemdir. 
Atletizm ıubcsi reklamsız, 

kendi kendine yürüyecek kadar 
teamml.im etmit bir şey değildir. 
Olsa bile İstanbul atletizm şam
piyonasını bütün lstanbullulara 
fşittirememiş olan atletizm heyeti 

ahaliden bir kısmının meşru hakkına 
hürmet etmemiş addolunabilir. 

Çünki herhalde şampiyonanın 
başladığmı haber atamış birçok 
atletizm meraklıları Kadıköyilne 
gelememekte senede bir kere ya-

pılan musabakaları kaçırmışlardır.Bu 
it halkın hukukile alakadar olduğu 
gibi sahalarda ter döken atletle
rin haklariyle de münasebeti var-
dır. 

Hiçbir mlikafat görmeden se-

nelerce çalışmış atletlerimiz de 
elbet kalabahk bir seyirci önünde 
senede bir kere koşmuş olmak 
isterler. Bu, onların yegane mü· 
kifatıdır. 

Bunu temin etmek ise yine 
J müsabakaları tertip eden heye

tin vaıifesindendir. 
Neşriyat tarafmda iki satırlık 

klğıt karalıyamamış olan Atle
tizm heyetinin müsabaka tertibi 
tarafından olsun muvaffakiyetini 
görseydik, ses çıkarmıyacaktık. 

R 
Gautemis pertembe ,.e c:ı.maartui glinlcrl 

olm•k üsue hafhd• iki apo · uyfuı aeıretmek• 
tedir. 

Pertembe rünkll ıpo: •ayfaaınd• dilnya •?•• 
hareketler! memleket ıpor hlıli .. ı.,ı vardır. 

Cumartul nyfa1111:b iae cuıa• rUnkll maç

ları• tafalllh yaulıdır. 

Federasyon Otoritesi 
işte Böyle Olur 

Fransa -· Boks Federasyonunun 
Cesurana Bir Kararı 

Çok 

Doğduğu f&hlrde bir daha famplyonluk moçları yapılmama ı 
kararman verllmeslne aebep olan Marallyah Kld Franst 

Fransız apor idarecileri yalnız kahya hUcum ederek dönmUştUr. 
sporları tanzim ve idare etmi· Bu vak'a Uslilne mlistacelen 
yorlar. Ayni zamanda halkın içtima eden Fransız boks fede· 
spor terbiyesini yilkseltmeye ça- rasyoııu fevkalade sert ve çok 
lışıyorlar. cesarete bağlı bir karar tebliğ 

Geçen ay Fransızların en etmiştir. Federasyon bu kararında, 
Marsilya ahalisinin bir ıampiyona 

iyi boksörlerinden Manilyala 

Kl
'd maçını IAyık olduğu kadar yüksek 

Fransis siyahi Ameri.. bir sporcu terbiyesile takip et· 
kalı Al Brovn ile Marsilya.. mekten mahrum olduğuna kana· 
da dilnya horoz sıklet ıampiyon· at hasıl ettiğinden bundan sonra 
luğu için dövU,tü. On beş hiçbir ıampiyona maçının Mar• 
devrelik maçın devamı esnasında silyada yapılmamasına müttefikan 

karar verdiğini ilin etmiştir. 
ekserisi Marsilyalı olan seyirciler Bu ilAn bütUn Marsilyalıları 
siyahi aleyhinde müthiş tezahU- tahkir makamında addolundu· 
ratta bulunmuştur. Neticede ha· ğu ıçm federasyona mütead· 
kem heyeti siyahinin kazandığını dit protestolar gelmit ve ka-

rarın geri alınması şiddetle talep 
tebliğ edeceği zaman halk ha- edilmiştir. Ayrıca maç tertip 
kem heyetinden olan bir Ameri- edenlerle stadyom sahipleri de 

yaptığı da varit olabilir. Rakibini etmiştir. 
avlamak üzere bu bir oyun da === =====:s:::==== = = ====== ==== ========= ===== ==== = 

olabilir. Farl:at maçlar başlayınca • a Rekor arıYal ' 
bu kararın ticaretlerini körletmek 
olduğunu ileri silrerek federas
yondan mühim taz.minatlar islemi~
lerdir. Federasyon hukuk müşaviri 
de ticaretin serbestisini ihllU 
eden bu karardan dolayı fede· 
rasyonun mahkum olabileceğini 
söylediği halde boks federasyo
nu kararında ısrar etmekte ve 
öyle bir muhitte spor yapılamı· 
yacağmı tekrar ilan etmekten 
çekinmemektedir. 

hakikat meydana çıkacaktır. m e ı D .. ~ .... I • 
Paris,l25 - Da~is kupası mın· 

takalar finalinin sonunda, Fransız 
tenis federasyonu teknik komitesi 
Fransız takımını kat'i surette teş
kil için toplanmıştır. Meşhur te .. 
nisçi Lakostun ani smette has
talanması üzerine, Borotranın mü
sabakaya iştiraki rica edilmiştir. 

Borotra, daha genç birisinin 
intihap edilmesini tavsiye etmekle 

Fransada 
Bisiklet Yarışında Lödük 

Daima Biriqci 
Paris, 25 (A.A.) - Fra.ısa 

bisiklet turunun 15 inci mcrha
' lesinin tasnifi net;cesi şuduı : 

1 - Lödük, 2 - Di Pako, 
3 - Maks Bülla, 4 • Bl;ndüel, 
5 - Spayşer. 

Lödük sarı mayyosunu muha
faza etmektedir. 

Strazburg, 26 (A.A.) - Fran• 
ıa bisiklet turunun 145 kilomet
relik 16 ncı merhalesi olan Bel· 
for-Strazburg arasındaki mesafe 
4 saat 4 dakika 30 saniyede Lonk 
tarafından kazanılmıştır. İkinci 
Spayşeı, üçüncü Kornezdir. 

Lodnk daima umumi tasnifin 
birincisidir ve sarı mayyoyu ta• 
ıunaktadır. 

Los Anfelos stadmda 

Geçen hafta bütün Amerikayı kökünden oyna
tan müthiş bir haberin sarsmtıları Avrupaya kadar 
geldi. Bu dehşetli haber, son aylar zarfında 
Amerikada yapılan ekseri rekorların yalan olduğu 
hakkında gazetelere verilen resmi beyanattır. 

Amerika Olimpiyat komitesine mensup olan 
bir zat evvelki hafta mıntakaları tcftiş ien avdet 
etmiştir. Mıntakalardaki •lletlerin soıı v .. ziyetleri 

iki atlet idman yapıya .. 

ve kırdıkları rekorlar hakkında kendisinden ma
himat sonran gazetecilere Amerikan miitehass·sı 
hiç beklenmiyen bir şekilde cevap vermiştir. 

Amerikan mütehassısı mmtakalarda atletleri 
yetiştiren adamların fena ,.~ yanlış bir çığır açtık
larmı, Avrupalıları korkutmak için hergl\n bir 
rekor kırıldığını ilan ettiklerini, hakikatte Amerikan 
derecelerinin etrafa ilan ertildiğindeo çok düşük 
olduğunu resmen söylemiştir 

Fransız idarecilerinin bu ka .. 
rarını sair mıntakalar pek haklı 
bu1muşlar ve bir şampiyonluğun 
ahali tarafından ...-.-afrit tarafğir· 
likle ele geçirilemiyeceğini yaz· 
mışlardır. 

Boks federasyonun dehşetli 
otoritesini göstt:ren bu mühim 
karardan sonra müteaddit d .... va· 
lar açılacağı muhakkaktır. Fran• 
sız efkarı umumiyesi mahkemenin 
bu husustaki telakkisini göstere
cek kararlan sabırsızlıkla &ekle· 
mektedir. 

Bir federasyonun bu şekilde 
bir kararı ilk defa olarak s,. örUl
düğü için vazi"eq 1 ~lacaf.ı son 
~ekil beynelmilel spor muhitinde 
de ehemmiyetle lal<ip olunmak
tadır. 

Yeni Bir Rekor 
Losanceles, 25 (A. A.) - O

limpiyat yüzgeçlerinden Japonyalı 
Masji Kiyokava yeni bir (over • 
arın - stroko) kurbağalnın ı re· 
koru tesis etmiştir. Mum i:eyb 
69, 215 saniyede 100 metre yüı· 

mi.i ştür. 



• •s- Pcs•a;, lıafta4e .iki Mfa liae•• 

ıayafası yapar. Bu rayfalarda ~iin1anıa 
• yeal ıinema haberleri, artistlerin 

••:r•b ye aiaema ilemiadeld 1anat SINEM:A 
.. Soa Poeu.. Hell•atta hunll ••haWrl 

b ılunan :rewi•• Tilrk paet ... tllt. Ho. 

li•ut •uhaWrfmis. iter hafta Wae mekhp 

rladulr ... ,..... llemiaia ·~, ..... 

eereyaalarıadaa l»ah1edllir. 

• 
Lilyan Harvey ---

Güzel Yıldız Çok Tehli-
keli Bir F eliket Geçirdi 

Geçenlerde Lilyan Harveyin 
Amerikaya titmek lbere oldu
junu, orada Foka kumpanyası 

heıabına birkaç filim çevirmek 
lzere bir kontrat imzalaclaj'ını 
yazmııtak. 

Fakat ıon ıelen Amerikan 

ıazetelerinde bu tirin ve cici Jll
clızın mDtbit bir fel&kete ujrac:lı
tını atreniyoruz. GUzel Lilyan 
ıeçenlerde Amerikaya ıitmif ve 
Dk filmini çevirmek lzere faali
yete bqlamıthr• 

Fakat rolll icabı ylluek Wr 
yere çıkmıt. oradan Af&İ'IJ• dl
ıerek aiJr surette yaralanmıfbr. 

IJlyan derhal hastahaneye kalc:lı
rtlmııtır. Fakat verilen tafsillta 
g6re vaziyeti iyi deiildir. Sakıt 

kalması ihtimali çok kuvvetlidir. 

Bununla beraber doktorlar gllıel 
11lchzı kurtarmak ıçın 'iyllk 
ıayret sarfetme~dedirler. 

Koçuk DugJAs 
Duglla F erbabın oj'lu ldlçlk 

Duıll• "Ruayama çocuğu" iamla
de bir filim pYİl'lllektedir. Ken-
disine bu filimde Nanai Karol r .. 
fakat etmektedir. 

Moris Şövalye Fransadı 

,. 
çeYirmekte idL Bu fllmln çeftll. 
mesi bitmiı ve Moriı Ş6valye 
bir mllddet istirahat etmek için 
franıaya ıitmiıtir. 

Plaj 
Kostümleri 

.... si& plaj Jlo.tlmlerl " 
mayolar varclır. Burada ıtlzel 
yıldıı Floreli aon moda bir pllj 
ko.stlmile ılrtiyonunuz. 

932Senesinin Valintinosu 

.... MDelİDİll Vall•tİla•IU~ 
Klark Gabli tabii tana....-. • eYYelce h.,li taflilAt 

atan bu sDzel erkek ~ tilk · • haftada bet dollr len 
Evvelce e~mek pa: .sın!. kaun•: ':'k "meli ainema stlclyoianacla 
hamalldr bile ;rapaa bu1n ~ .f67.e er kt J:,. Klark Galtl ~ clur
hıay .,. ea parlak ıhlenm yap11ıa a • 
madan filim çeviriyor. 

Öldürdüğüm 
Adam! 

Amerikan 1alclaıdanma en 
ıençlerladen olan Null Karol 

t•çenlerde 11ÖJcllrdljlm adam" 

•-iade Mr flllm çevirmifti. 8a 
filim timdi Parlı IİDemalarmda 
slıterilmelde, ylı 1'ialerce aeylrcl 
tarafından ıeee ye flndls al
kıtlanmalatatbr. 

Naul Karelin 1'u fiHmde el"" 
kek •lcadata Uyonel Barlmur-
clu~ Buratlald retlmde 711karda 
cid Nallll'yl, appla da IHf" 
har artla4 u, •• eli bu filmdeki 
pollarlle ı&&yorlUDUL Nami 
timdi plaj meYıimhai f991rmelr· 
teclir. Kıt. mev.ımind• llç yeni 
filim da çevlrm•J• ba1la-
1acakbr. 

Nazar Değdi! 
Komik Malek Karıaınclaa 
Aynlmıya Karar Verdi 

FIJlaalricle lale ,.......,._ 
mqbur komik Malek brimHlu 
a,,.ım.1• btai vermiftir. Ba 
haber berk• tarafa,daa .. ,.... 

:e~· Malek •• kana Na-
tall ~ Holivuclun cm mea'at 
ye ı~ ailesi idi. Şlmcll,e 
kadar ldç bvıa etmemifler, 
dal.. ...... ıeçiiamiflerdir. 

Hattl ~nlerde bir suale 
ceftp yereD Malek, kan11 Na~ .. 
ilden çok memnun oldupnu, 
lltınciy• kadar onunla beraber 
yqıyacatm l&ylemifti. Buna 
rapa•• Nil j!Ünlerde ayrılık ka
ran ftl9elİ he:-keli hayrete dll
tlrlDlt*· ffin İ{JJdnll bil_. 
lere ılre laldlae fundan ibare~ 
tin Malek ıeçealerde {em bir ,.t al ınt ~ illllim NataU ) 
ıs.,..... ,... kan.uuD iaabd .......... 

,.._ kar.- lav )'tt ile 1eya-
"8t• pk- latemecllif için Ma
lek ...... Ye aynlmaya ...... 
vermiftlr. Birçok klmıeler Ma-
1.W ba ._.,..dan ~~J•çirmek 
lltemifler, fakat muvaffak o ..... 
~· Natali Tal••ç. ..... 
Jaiiaı Norma Talmmt ile K.ou
tıaı T almacuı kız karclefidiıı. 

Kravfordun 
Mayosu 

Jan KraTfort Bu ıene Ka'i· 
fonüy& pll~annıa en ziyade aıu
valfaldfe! ,,,.... ~ 
ltiridlr. • ~ •• cici ~ 
u.. 1Mnda ,.m 1a;triaia adi 
ltir mayo ile takdim ecliyorm. 
Kraw.t ollmpiyat , .... m& ... 
hakalarma ela pecektlr. 

anlabr • 

Yıldızlar 
Bir Rejisöre Göre Ne 

Vakit Sönerler? 

Maruf Alman reji.arl Joe 
May, "l»ir )'lld&I pbak dnm .. 
mek içia u filim çeYirmeli,. eliyor. 
Bir ıueteciye beyanatta bulanan 
reJitlr May, ba m...a. laalduacla 
ıu sizleri llylemiftir:•Senede iki 
veya iç fflim çeYirmelde iktifa ede 
yıldızlar pek enderdir. Bir artiat 

aabableyia •yıldız" olarak uya-
1111', kampaa1a oaa bir kaç ay 
içinde Hkiz, cm filimde ayai roll 
oynarken laalka ,a.terir ve tabi 

laalk ondan usanmaya baılar " 
yıW.. tedricen sinmeye baılar. 

• F abt bir ,.Iclaz azami 20 
filim ç~ IODra tedricen 
.a...,e bqlar. Budan da bu 
kadar filim çevirmeden ve pek 
çabuk llnerler. " 

Müntehirler KIObU 
Çarli Çaplin kendi heaabına 

" Mllntehirler ldaba " İlminde bir 
filim çevirmiye hazırlanD' \.ktacır. 
Bu filim aeali olacaktır. ~f'naryo
ıunu bizzat Çarli Çaplha yumqbr. 

Çaplin bir filim pYirir~n fi. 
liade beraber yeni bir yıldız do
furar. Bu yeni filimle beraber 
yeni bir~ doğurmatadır. Bu 
yıldız, Çıplinin Londra seyahati 
esnuıncla bulup meydana çıkar
dığı " Betti Deviı ,. tir 

Rifl' Barlehnel 
Maruf ,.lclWarclu ve Ame

ribda eD pk beied• erlrelı
lerdeD Rifar Bartelmee tetkikat 
yapmak lzHe RUJaJ& Pmiftir. 

Yeni Bir Rivayet Çıkh 

Güel yıldız K....tanı Denet bakkıacla ıize t,u ıiitunlarda evvelce 
bua maltımat vermlftik. Fakat •n rivayetlere göre, Holivatta ea 
fam para ka~aaa bu tirin yılcLz kocasile kavıa etmiftir ve ayr 
ınak lzeredir. Konttawıs bu rivay-etleri te ~zip etmek iatem5- ve: "He 
ti dedikodudur. lnanmJyuıız.,. demif. Fa at kimseyi iııandıraın.ı:Dlf 



('SON raT \ ~ ı·.ıtııı,ı.n ve :"•nç ~;tt.,-ı ıSON POSTA) da Hanımlt!gze !tütün 

yençlerln kalp \'e atk !şlnlnde en ı ımlmt dert 
crtıı~ıdır. A.Ocnbe, dostlarınıza ıöyliyemedij'ini:ı 

aşk dutleriahi Hı Rı111t•yu-ye yu:ınıE. Hanun• 
teyze ya her günkü sütunde veya huıuıt mek
tupla ceırap ftırir. Hanlıntcyrenin fikirleri, birçok 
gençleri büyük miitkül~rdca kurtarıyor. 

K AD 1 N 
alAkıtdar ~den m.e.·;.ı:.ıra her şC"Oyd~ faııla 

ehemmiyet vt-rı>" c 1..tf'lfl<. 

Şhnııien •onr.- 'ı"'taıb bir defa Ka lın •ıır 
fanın: olacak ve 'l,u •3y:ada şunlar bulunıc ldır 

Gihelllk T:\t-ııel.-.lerl, soıt modalar, çoca~u· 

ınuımn tcrboiyul, e"1nhia .rünlli~i, ev isleri, 
~ı işlt-ri ve l'\İre ••• 

Derilerinizi Hanımtegzege Yazımz 

Her 
Çocuk Annesi 

Neler Bilmelidir? 
1

Meslek Kadınları Ne Diyorlar 
------

Çocuklarımız bizim yanlış 

kanaatlerimizin ceza~ını çekerler. 
Bilhassa anneler bu yanlış kana
atlarile çocuklarının sıhhatlerini 
bozarlar. Bunlardan bazılarını 
tashih etmek, çocukların s,hhat 
ve selameti namına elzemdir. 

Jt 
Çocuk 
Tadı versin 1 

Bunlardan biri, çocuğa her 
gördi.iğü şeyi tatiırmaktır. Ihz.ı 

anneler Ç"cukları:ıın üzendikleri 
şeyleı·den r.ahnım k::ılmasına 
tahammül edemezler. Mes~la mi
desind :n rahatsız bir çocuk erik 
veya l\avun görse, n:mcsi tattır
madan rahat c_ emez. Sofraya 
konan yemeklerin her birinden 
tattırıldığı için midesi bozulan 
nekadar çocuk vardır. 

Çc<·uğun .midesi nazik bir 
cihazdı... Olur o\maz şey kaldı
ramaz. Onu tahammül cdemiyc
cekleri iieyler yedirmek günahtır. 

* Aklı Tabakta kalır 
Bazı annelere göre çocuğu 

beslemek için muhakkak surette 
faz\a yedirmek lazımdır. Çocuğu 
beslemek demek midesinin ihti
yacmdan faila yedirmek de
mek değildir. Hu gibi an
neler ancak kendi mi dek ·in 
istiap edeceği gıdayı çocu >un 
tabağına koyarlar. Bunu çoc~ğa 
fefkatle, nasihatle tekdirle, ce
birle yedirinceye kadar uğra

şırlar. Bu vasıtalardan başka 

çocuğu efsanelerle de kandırır
lar. Yemeği tabakta bırakırsan 
aklın tabakta kalır. 

Çocuk bu efsaneye ekseriya 
inanmaz. Yemeğini yine tabakta 
bırakır. inanıp ta yediği zaman 
fayda görmez, bilikiı zarar gö· 
rür. Çocuğu hali tabiisine terk
etmek, iştibası nisbetinde yemekte 
:erbest bırakmak !Azım. Çocuğu 
ıkabasa doyurmak değil, onun iıta
hasını açacak tedbirlere tevessfil 
etmek llzımdır. Yoksa aldı ta
bakta değil, doktor reçetelerinde 
kalır. 

Muhtelif Mesleklerde Muvaffak Olmuş Kadınların 

Meslekleri Hakkındaki 

' .. 

lngiliı gazetelerinden biri, 

muhtelif mesleklerde muvaffak 

olmuş kadınlarla mülikatJar ya

parak onlara şu suali sormuştur: 

Mc.;leğiniz nedir? 

Niçin bu mesleği seçtiniz? 

- Bu mesleğin kadınlar için 

istikbal vadettiğini zanneder 

misiniz? 
Kadınların 

şunlardır: 

verdikleri cevaplar 

i 

YEMEKLER 
Patlıcanlı Omlet 
Patlıcanların kabuklarını soy

duktan sora ufak ufak kesmeli. 
Badehu yağda kızartmalı. Yumurta· 
ları iyice çalkadıktan sonra kızgın 
zeytinyağın içerisine dökmeli. 
Kızarmıt patlıcanları ortasına 
d6ktükten sonra yumurtaların 
iki kenarını üzerine kıvırmalı. 
Balık şekli alan omleti altllst 
ederek bu tarafını da kızarttık· 
tan sonra tabağa hopltmalıdır. 

Fikirleri 

resim Romada 
Kadın Darlilfünunu reisi felsefe 
doktoru lıabclla Grassbr. Ver
diği cevap şudur: 

- Mesleğimi çok seviyorum. 
ltalyada kadınlar için bu mes-
lekte büyük istikbal vardır. 

Ortadaki resim Finlandiyalı 

Mis Lauka 'dır. Mesleği Muallim· 
liktir. Bu mesleği çot:ukları 
okutmasını sevdiği için tercih 
etmiltic. Kadınlar için muallim· 
lik istikbali olan bir meslektir. 

Sağdaki F rasız Madam Wallich 
dir. Avulcattır. Bir meslek kadını 
olmak istediii için bu mesleki 
seçmiştir. Bilhassa kadınlara bu 
mesleki şayanı tavsiye görmek
tedir. 

Odanıza 
Resim Asmasını 

Bilir Misiniz? 
Odalarımızı söslemck için eli

mize geçen ber resıni duvarları
mıza. aaar, evimizi bir bcktr oda-
sına döndlirürliL Resi• aımanın 
kendine mabsuı zevki ve kaide-

Aşadan soldaki resim Kana· 
dalı Mis Boılerttir. Kadın Darül· 

fUnununu müdürüdür. Kızlar 
seYdiği için bu mesleki seçmiştir. 

Darülfünun hocalığı kadınlara 
yaraıır bir mcıldektir. 

Aşağıdan sağdaki resim Ame
rikalı doktor Wıck'e aittir.f Fizik 
profesörüdür. Tetkik itlerini sev· 
diii için bu mc.lei• girmi.ttir. 
Çahımayı seven kıziara bu mes-

leği tavsiye etmektedir. 

YEMEKLER 

Çikolat Tatlısı 
Yarım okka silt 
İki çorba kaııiı 
Bir çorba kaşıit 
Şeker. 

lcorn flöaur 

kakao 

·Hanımefendiler Artık 

leri Yardır. Zevkiselim sahihi bir 
kadın bunu kendiliğinden bnlur. 
Fakat biz burada herkese yardımı 
dokunur Umidile r~ asmama 
şartlannı yazıyoruz. 

Süt şekerle kaynatılır. Korn 
flöaur ayrıca bir kapta az miktar 
ılltle karaıbnlarak ezilir. Kakao 
da ayni ıekilde aiitle ezildikten 
ıonra ikisi de tite kUlfbrılır. 
Keyu bir malıalleıti oluncaya 

kadar pifirilir. 

Her 
Ev Kadını 

Neler Bilmelidir? 
Bu Kapları 
Ateşe Koymayınır. 

İçinde siit, hamur, yumurta 
veya ısınınca sertleşen şey bu
lunan kapları yıkamak için ate
şe koymayınız. Evvela içine ıu 
koyup yıkayınız. 

* Mendillerinizi 
kolay Yıkay ınzz 

Bilhassa be'karlarla genç kız:· 
lar, mendillerini çabuk ve ko\ay 
yıkamak istiyorlarsa, geceden 
mendili tuzlu suya koymalıdır1ar. 
Sabah bir clefa çalkadıktan sonra 
mendil tertemiz olur. 

Sebzeyi 
Tazelenıek İçin 

Sotmuş sebzeyi tazelemek ve 
canlandıı"lllak için, yarım saat 
kadar ıoğuk suda tutunuz ve 
ıuyun içine biraı limon aıkmız. 

kordelenizi 
Ütülerken 

~ 

Yağlanmış, buruşmuş ve gll· 
zelliğini kaybetmiş otan kordelcyf 
fırçalayınız, ıslatınız, sonra ikt 
siiager kAğıdı arasında iitülcyiniz. 

Böcekleri 
Öldürmek için 

Mutfakta, hamamda, musluk 

kenarlarında çıkan böcekleri öl
dürmek için en kestirme yol toz 
halinde asitborik kullanmaktır. 
Onların çıktığı deliklere bolbol 
aıitborik dökünüz. 

DaiTna 
Asrnlz 

* 
Tavuk, balık, et gibi ıeylerl 

bir kap veya tabak içine koyup 
bırakmayınız. Mutlaka bir çengelle 
bir tarafa asınız. Hem havalan· 
ma1arma yardım etmiş, hem da 
kedi, sıç.an aibi hay•anların k~ 
pıp götürmelerine mlai olmut 
olunuaUL 

Maskeleri 
1 - Duvara asacaiıntz res· 

min mevzuu, o odanın eıyaaile 
al,kdar olmalıdır. Hem Denize Giriniz Hem 

Abnız 

Bu reıiıade orta yerdeki çeh
reye bakıuız. Bu maılıccsiz tuva
letsiz t:ıbit bir kadın ytizüdür. 
Kendimizi ftizelleştirmek iddaai
J..! ne rrıaskaralıklar yaptığımızı 
anlaınak için do diier resimleri 

tetkik edlniL 
Btıttın bu çebrelercle muh· 

telif mukeler vardır. Bu maske
leri ancak, mOmklin oldatu ka
dar tabii çehro Uo kalmak. en 
tüzel şeydir. 

2 - Bir resmi aeçerkea cY

velA onun tezyin k1.111etini nazarı 
dikkate alınız. 

3- Duvarlarınız beyaz olma-
cjıkça bir resmin çerçeveaiai 
beyaz yaptırmayınız. 

• - iki resmi biribiri üzerine 
asacağınız :zaman muvaı:ene ve 
ahenk tesisine çalışınız. 

5 - Bir büyük resmin iki 
tarafına birer uf ak resim koyarak 
onu tanzim etmek mltmkOndlir. 

& - Bir resmin yftksekliii, 
gözüa irişeceii yer olmaladır. 

7 - Reımin üst tarafı öne 
doiru eiilmlt olmamalıdır. 

8 - Resmi kat'iyyeo üıt ta-
rafına konan bir halka il• asma
yınız. Halka kat'iyyen ıörünme-

melidir. 
9 - Bir odayı hiçltir ıamaıı 

bir sanayii nefiıe galerisi biline 

ıetirmiye çalıımayınız. 
10 - Sahid resimlerden İM 

büyük adamların fetojTafları 
duvarları daha iyi ıllelw. 

l l - Reeimle, reambı a~ 
daLd ena arasın.la tam lııiir 
alteok buJun..U4ır. 

12 - Duvarları rai..Je .W
durmaına!ıdar. 

Jimnastik 
Yapınız 

Yaz bilhassa ıenç kızlar ıçın 

birkaç tllrltl apor imld.nları bab
tecler. Denize ~İr•ek, klirek 

çekmek, ,anq banyoau yapmak 

gilti. Fakat bu kadarla iktifa 

\!lmek doiru de;ildir. 

Deniz kenarmda ba~ 

yocian evvel birkaç ha· 

reket yapınız. 

Kum llzerinde 
yapdacak \tu ha
reketlerdea aon· 
ra denize siriniz 
ve deniul• çak· 
tıldan ıenra ko-
fUDU%. Sadece , ......... 
·---
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MİZAH 
( ANTiKA 

Bir meclille eski bir binadan 
babHdili1ordu.. Y qhca bir zat 
fU fikirde bulundu: 

- Evet bina tamamile antika, 
M&ze Midiirlüjii muhafazuına 
dikkat etmelidir .. 

- Aman azizim, nerede ise 
11kılacak, sokağa doğru çarpıl· 
m•f· itina edilecek şey dejilf .. 

- Daha iyi söylediniz ya, 
IOkata doğru çarpık olma• şa· 
kulla icadından enel yapıldlğını 
lılpat ediyor. 

Tahammül 
Kejitlr akt3rlerde• birini ça-

ltrdL. 
- Gelecek temsilde eo ml-

hlm rolD size verecejiz, bOtllD 
plJea mllddetinee abnede kala
celreenıı; ıeıçi tabammll etmek 
biru ılçle de •• 

- Zararı yok efendim ben 
tallammll ederim.. 

- Sisi bilirim, fakat ben ıe-
yire!ler =için ı6ylemittim. -= 

- Baloda herkealn blft a
kıp niçin gDldOklerlnl timdi 
8ftladlm. 

llenln takma HçlaMftl ..... , 

11en111111ıertnl de aen takm .. •nl 

[_ 
TERSiNE -., 

-----~ 
- Naci,• Hanım .... yar

mak istemedi mi? •• 
_. H.,u .. 
~ Zengin ye ihtiyar bir ... 

- balmıdajuu, yalanda mirua 
koaacaflnm .CSylemeclin mi? .. 

- S6yledim.. 
- Bunun üzerin• ele r• 

elmaclı mı? ••• 
- Ram olda ve. e.W.dil•·· 
- ({j.mıe, kün2 .. 
- Naciye Hanımla amcam.• 

Zarar Yok 
lkJ dolf aıejtiüa- .dlnlfli k• 

DU19Jot1ania: 
- Seninle yarm öğleden •onra 

~·· q,ak kav•~· biraz reze-

-~elrle ...... n ..... 
l&a ldnl9QI ............ "" ..,_ 

_y .................. ...., ....................... ---...... 
llila9ek 

Clellf .. lara pk•ıfb; bir 
ka,Jlr• te..., etti.. $elı' Cot-

muwta: 
- ()it, cleA kır laaJab De 

glizelclir. ID88n ruhunu bu yetil 
çimenlerde ne ~1 l>eller ••• 

Kiyi& bafım ıallada: 
_Hakkın vu efendi, im de 

8kDzlerimİIİ besliyoruz. 

Ne Ynpmıf 
Muallim 11Dıfta 

D&1ihat veriyordu : 

- Çocuklarım sa

kın sokakta, yahut 

batka bir yerde 

maletmeyiniz •• 

dı. 

- :Huatrim Bey 
geçen gfln ıokakta 
bft--ıaat buldum. 

- Saati ne yap

t.ın? 

Sid.ıı llylı~ 

llaiı gibi yaptlm,. 

tenflim• mal etme-: 
dlm .. 

Kı ra kolamı 

teslim ettin, 7okıa
.,.bibllil (ili l•lup 

kendiei~e verdill • 

Hayır M: 

Otelde 
Necati Bey gece bir otelde 

kalmıştı .• Tahtakuruları o kadar 
çoktu ki Necati B. sabaha kadar 
uyuyamamış, geceyi bir koltukta 
otanıp kitap okıaalda geçirmifti. 
Sabahleyin hesap görlirken otel 

sahibine ç11ofb : 
- Olur 9ey değil azizim, 

gece ıabaha kadar tahtakurula· 
rmdaa uyuyamadım; bir koltukta 
kitap okuyup ıabahladım, aonra 

da iki lira vereceiim.. 
Otel uhibi ellerini ojupurda: 

- Affediniz Beyefendi. BeP 
ıizi yabp uyudu wmlle bu fiati 
ı6ylemiftim.. Mademki oturup 
kitap okudunmı ayrıca bir lira da 

elektrik lcreti yerecek.iniz. 

- Kancıjım ıenia için ne al
l&ID çok değil.. 

- Ne kadar •rilllyorum •• 

- Fakat ne alam benim 
için çok! .• 

- Naciye Hanımefendinin d• 
nlz koatttmU 150 llrllya c;ıkmı, L 

- Olablllr, o el• kumafın 
metresi tOO llrapdn-. 

Rekor 
- Ben otomoMlimle kimaeain 

aklına blle plmlyea •ir rekor 
kırdım. 

- Ne rekoru? •• 
- Ne rekoru olacak; kırk 

ıekiz defa otomobillm devrildi. 

iyi 
NIJad Bey 1ert 

Mr MluMlı •• ETln-

ie tl••Y• rüat 
""1'mesdi, herketl 

uariar, berkeee ba

tmrdı . . Bir gün 

yine hiddetli bir 
aaaıJMia. l&JaJı-

ift.: tem cfa-
rak ...... ~ 
,.,.. -tal ...... 
Ilı...,• mlracaat 
etti.. Mahkemede 
fllttm upğlı. aordur 

( &EN ÇL IK ZA•a•ı ) 

Tramvay tıkhm bldım doluy· 
cht.. Yawbn bir hanım aykta du
ruyordu.. Yorulmuş olacak ki 
kendikendine söylenmiye başladı. 

- Ola. teY delil. !»izim 
gençlik zamanımızda tramvayda 
••eld. ayağa kalbr ,_lerini 
kadanlara verirlerdi •• 

Oturanlardan biri yan1ndaki· 
nilt blağma iğildi. 

- Y alaıt aö.vHı,_., ba hmı
m1n gençlik zamanında ihtimal 
tramvay bile icat edilmemişti.. 

lDlivaç 
iki genç lnz ~ ball

sedlyorlardr. Kalak verdim. Duy· 
cfaklanmı ayııea yazıyonm: 

- Ben. sevebilecetim lair 
erkekten hatkaaile evlenemem.. 

- Snebileeejia •kek aceo 
ba kim •ıcaktar-

- ... ilk ... ı:- olu kim ol ._.. H 

A»ll•••·•ll•n •••lı:r.•• 
lcaea11111da çaJı ... aen91n lllU.f •. 
dly• duYlbmlı' 111•f1 11i19 Wa Mn _ ......... , ....... ...,. 
-. .. zaman içinde • llln Ura 
,,.....lf-

- liklyetin ne-
dir ! .. 11(__...-~-----F-1 ~IR_S_A_T__,,,---

- Myaıt Beyin -------.-.J1+f~l :;...__--• 

nhıd• 9alı1110 -
ram, •it f9lt hal 
lalg bbahatfm 7ok-
ken ltit fyl dövdfl •• 

Nl1ad Bey a&kime 

d6atr•k. 

- B&kim EfmD, 
eledi, 11Ufe• ~ 
-· iyi ili dO.
•flltlm? •• 

Otak auım .• 

Yirmi ~ temmaz cuiltltrteli 
8'ftıtt fliiıilet BeJI elalfe emtk 
çantalll~ .. ......,... tnmva,a 
ıtncnea ,ı8rcllh&. 

- Biı çanta .... ,. de
• •• bağtbr daiielalii'l'atil olda
pu bihnfp muaa?.. 
~ tfi ......... gOldl.. 
- Blltıotata azizim, hiç lril.,z olar muyum.. Fakat karım 

liflmi'6t; IJiei de fll'lattu istifa· 
tle ediyonm. 

Bm beni bir 
ı,t c10.,do.. Fdıta Varmat 

- .lfademtt ten
cliai itiraf ediyor, 

Ukim Elea4i.. lyi 
clöv4apm için her-
halde bua. bk 

- Bazı insanlar Yardır ki 
hayatta kendilerine ıelen ıa
•detin f.n,... ......... Suat 
Bey de G t (le• Wri6. Karm 
...... del• dilıüz.. 

IUI+ - Olur, J.ak.at öiJe.le.n ıonra 
yağmur ya~sa •• 

Bey elli turuıa 

arkadatım S'llpbiy:e 

ıattım.. O da yine 
kaybetmif tekrar 

buıanam bu ıef er 

batkasına sataca. -•n11 ..... ,..... ........ Mr ..... ,on llulup Cllnleteylm. 
- Aman ne IJI ...... ..,., fU Florya 1ataaıonunu bl ...... a. 

mea'ulfyıt celmez, 
fena dövmllt ol
ıaydım o batka! .. 

- ..... k Suat &.r kar..ının 
dilsiz ol~an memnun defil. 

- Hiç uıuıetmem; ç6nki, 
kenisi ae cliHdan dofma sağ • - Zarar yok; o zaman öjle-

den evvel buluşuruz .• ğım · 

SESli SiNEMA SEYREDERKEN 

- U.deralnlz anlıyaflNlllllll• .a,tedlll"IZI bir 
daha tekrar eder mi.,... 1 .. 

ŞiKAYET 
Du1dam ki, kadınlar tok pbuk H••rı 
Aradım n•dada bel .. buJmadım.. 
Bilirim talim laer 181'- lteter; 
.. ,. .... 'f'Ufeçtlm. laabet ............ 

ir 
Olaeller orta.ta alaalu alna, 
Vaftül la•kumam zeYklne daı..aı 
S.cnıın lpetl yerinde kal81D, 
Keftdfmt bir tane keleı balmadım-

Jf-
Kuem• ucleaH ekU~ elan, 
Kafamın ezelden bozuk ayartı 
Birine lif attım yedim taman 
Neden•• dGn1ada bir •ı bulmadım! ... 

ESKi BiR MEMUR TARLADA 

- a.ın de •ize ..r•rdı~ etm k {,u~um, 
•illada edin de blçHen başakı "J tarih ve nu orıa 
aıraslftl demet yapayım ... 
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Bey .. 
Abdülhamidin Süt Kardeşi 

Meziyeti Biraderine Karşı 
Olan İsmet Beyin Yegane 
Olan Mutlak Sadakati İdi 

Malıarrlrl lf. 
Her Hakkı Mahfuzdur 

-79-

Esasen Abdülhamit, KAmil Paşa
dan şllpheJiydi. Kamil Paşa ek
ıeriy a birer bahane ile bazı (ira· 
de)leri geri çeviriyor, vaki olan 
islizahlarda aksi aksi cevaplar ve· 
riyordu. .Buna binaen HlinkAr 
fena halde kızdı. istidayı aynen 
KAnıil Paşaya yolladı ve bu hu-
sustaki mUtaleasım sordu. 

Kanıil Paşa, Abdülhamidin 
bu istizahına karşı kanuni sebep~ 
leri birer birer izah ettikten ve 
Derviş Paşayı (hilafı hakikat) bir
takım sözler uydurmakla ittiham 
eyledikten sonra şu cevabı verdi: 

Duçarı hırsı piri olan paşayı 

ml\şarUnileyh, cerri menfaat için 
musahabeti vakıayı ~ bir münakaıa 
teklinde huzuru hümayuna arza 
müsaraat ve Devleti Aliyyenin 
menfaat ve mazarratını fark ve 
temyize muktedir olmamakla be
raber ötedenberi akdemi Amal 
ve mesaisi, tezyidi servete mlln
hasır idnğn umumun malumu 
olan öyle bir zatın, işbu ariza .. 
aında fikri Aciziyi ecnebileri tesa
hUple anlara yaranmak ve hukuku 
mukaddeaei hükllmraniyi sekte
dar etmek kavil ıeniile tasvire 
mUcaseret, bu: mlsillulerin istimali 
envaı desaisle nezdi mlllukine
de haiz oldukları ntlfuz ve ikti
dara delil ) olduğunu diltllnmek 
iktıza eder. 

Biri, koca Osmanlı lmperato
runun Sadrazamı, diğeri de sa
çını sakalını harp meydanlarında 
ağartmıf, ordular kumandana olan 
ıu iki büyük şahsiyetin yekdi
terine atfettikleri isnadatı oku
duktan aonra, o devrin haleti 
nlhiyesi hakkında verilecek hllk
mU, karilere bırakmakla iktifa 
ediyoruz. 

Derviı Paşa, Abdülbamidin 
mizacına g&re şerbet vermeyi ve 
bu suretle de yaranmayı pek iyi 
bilir; bu hususta hiçbir fırsatı 
kaçırmazdı. 

307 senesi ağustosunun 19 uncu 
gecesi (cülusu htlmayuo) şerefine 
her tarafta fevkalide şenlikler 
yapılıyordu. (Mabeyni Hümayun) 
dairesi karşısında da büyilk bir 
(tik) yapılmış, fişekler atahyor, 

mahitaplar IH (çarbı felek)ler 
yakılıyordu. Abdillharoit, mabe
yin dairesinin . Uıt kat salonunda 
pencerede oturuyor, şerefine ya
pılan bu (El' abı nariye) yi temaşa 

ediyordu. Huzur da, Sadrazam Ka
mil Paşa, ŞeyhülislAm Ömer Lütfi 
Efendi, Derviş Paşa, Süreyya 
Paşa, Esvapçıbaşı İsmet Bey, Ah
met Celil ettin Paşa bulunuyor; 
A bdülhamit, hem atılan fişekleri 
ıeyrediyor, hem de onlarla ko
nuşuyordu. 

Birdenbire keskin ve renga-
renk bir alev parladı. Müthiş bir 
tarraka ile koca mabeyin binası, 
yerinden oynadı. Herkes korku 
Ye heyecanla yerinden fırladı. 

Abdülhanit te ayni korku ile 
oturduğu koltukta vUcudünü geri 
çekerken, hemen Derviş Paşa 
mahirane bir sahne vaziyeti aldı. 
Kılıcmı çekti. Abdülhamidin 
önüne gerildi: 

- Kalk Padişahım.. Haremi 
hümayuna teşrif buyur.. Derviş 
kulunuz sağ oldukça, senin bir 
kılına hata gelmez. 

Diye bağırdı. Ve.. Ayni za
manda vak'a mahalline koşarak 
tahkikat yaptı. Sonra da har em 
dairesinin kapısına kadar gelerek 
musahipler vasıtnsile: 

- Efendime arzedin.. Kor
kulacak bir şey yok. Fişek san
dığı kazaen ateş almış. Müsterih 
olsunlar ve rahat rahat uyusun· 
lar. Ben buradayım. 

Diye haber yolladı... Ertesi 
günü de, tabil bol bol ihsan aldı. 

* Derviş paşa, vefatına kadar 
Abdlilhamidin mizacını meharetlc 
idare etmiş ve bir ~ün bile ikbal 
mevkiinden düşmemiştir. Her 

RADY0-
2a Temmuz Perşembe 
lıtanbul - ( 1200 metro ) 18 (ira· 

mofon, 10,5 u iri ııd kısım alaturka kon
aer \·ellia Rız.a ve Cerımıt llanıııılarm 

i•tirnkl erilo, Ajans haberleri, saat aya· 
rı, 20,5 grıunofoıı 21 ikinci kısım 

alaturka konser \'ildan Niyaıi Boyin 
ve Fikriye Hanııııııı irttirakile 2~ or· 
kestra.. 

Btlkret - ( 89,i metre ) 20,:?0 Sen-
foni, 21 ko ııferıı.ns, 21,151 ikinci kısım 
~cnfoııi, ~ ı. fö ajans haherleri. 

Belırat -- (42!> metre) 21 Doktorun 
kuurer:.ı ıı s ı, ~ l ,30 Layhahtan ııakil, 

2~,:m ak taııı lıauerll'ri, sonra Çigan. 
Roma -- ( 441 ıuetre) 20,l:J Memle

ket hahisle rl, 2 1,ö ev ka<lınt için fay
dalı .1ııaluıuat, ~1 ,~5 konser, keman 
\ ' ti 1ııyaııo sonatları. 

Prat - ( 489 metro) 20,a Konser, 
20,50 \'İçek 1.ıalıçesinde :!8 i ııci alayın 
,· erdiğl m ilsıııuere, lıaııdo, 2~ kcırııaıı 
konseri, !!:!,:; piyano ko1tsori. 

Viyana - ( Ol 7 metre ) ::!O,X:J Daıı11 

b .. v ·ı.ları '' " eııfo ·ı •> " ,, _ ,...,, .,_ • , ..... :., n .. ,., ,,,, '. ıgaıı or-
keııtrası. 

Pe,te ( fı50 metre ) 20 Şarkı 
koıısorl, ~o. ı:; gramofon ile ltalyaıı 
111u!! İk isi, ~ l ,45 siyaset bahisleri, ~:? 

<,:igı\ll orkestras ı . 
Vartova · ı ı.ı ll ıııetre) 20,.t5 Mcııı-

lol~et lınl 1 o rlc ri, ~ l hafit musiki , :!:1 
dans lıa..,.ııla rı. 

Berlln - ( 163~ ınotre) 21 Koıı . or, 
:!:! s t·nfoııi. 

29 Temmuz Cuma 
lıtanbl!l - ( 1200 metro ) 18 Or 

rıı ofon, 19,5 alaturka konser, 20,5 
~raıııofon, 2 1 ik i ııci kı8ım alatur ka 
ko ıı scr, ~.:! Orko. tra. 

Bükref - ( ım 1 ıııetre) 20, 15 II:ıfif 

ıııu :.ik i. 
1ie.grat - ( 4'.!~J ıııotre ) 21 t:rnıııu

fo ıı , ~ ı ,:J ı piyano krııısrri , KuYıt rtct 

::!:?. ı;-, ıırs l.oıı.:cri. 

Roma · ( 4<11 metre ) ~ t,4 :-ı ı;:oıııwr, 

K \1\ art o t. ::!2,:IO .ı~k ~·e ııi clcn geliyor, 
isıııiHdc bir koıuudi, 23 konsor. 

Prağ (4~ti met re) 20,20 Kılarııc t 

koıısNİ , :.0, \ j koııı::er. 

Viyana ( 517 rııotrn ) !fi, l:i JI :,fif 
nıuııiki, ~0,4:l lı i r pcnlelik ii<; kOçiik 
ı,omcdi , ::!3 ııkşaııı konseri . 

Pette ( fl:>O metro ) 20,40 ( Ho-

toııyi ) ıı i ıı lıl'S tolcri, 21,fiO Macar çal
gu:ıları ittilı:ıılınııı konsori. 

Var4uu - (Hll ınetre) 20 ı.::;oııfrıııi ' 

cuma gUnü {selamhk resmi alisin) 
de bulunur, Hamidiye camisinin 
avlusunda ııra ile dizilen (yaveri 
ekrem) lerin en başında durur, 
iki kat olan vücudunu,strma kor
donlar ve murassa nişanlarla mU
zeyyen olan gögsünü dile tutmı· 

ya çalışarak hünkarı selamlarken, 
gözlerinde zekasını hüsnüistimal 
eden bir gurur bissolunurdu. 

ismet Bey 
( Esvapçıbaşı ismet bey), 

Abdülhamidin snt kardeşidir. Q .. 
nunla ayni senede doğmuş ve 
onu doğuran kadının sütünU 
emerek büyümüştilr. Abdülhamit 

ismet Beyi iki sebeple pek çok 
severdi. Birincisi, sadakati; ikin
cisi de bilmiyet ve sükuneti... 

Buna binaendir ki daha Efen• 
diliğiııden itibaren ismet Beyi 
bir gün bil~ yanından ayırmamış 

ve vefatına kadar onu rencide 
edecek en küçllk bir harekette 
bulunmamıştır. 

( Arkası var )" 

ç=-HARIC~ i!ABERLER -=_ :=J 
lngiltere-lrlanda 
Münasebatı 

Londra, 27 - lngiltere·İrlAnda 
ihtilafının halli için son saatte 
yeni bir teşebbüs yapılacağı hak
kmda beslenilen ümitler tabak· 
kuk etmemlıtir. 

İngiltere ile lrllnda arasmdaki 
deniı ticaretinin azalması dola
yısile alAkadar kumpanyalar baıt 
servislerin ilgası için pek yakında 
ruUrakerat icra edeceklerdir. 

Romanya Prensi Mişel imtihanda 
Muvaffak Olmuş! 

Bükreş, 27 - Hilkümet, tah
silde bulunan Prens Mişel'e, im
tihanda göstermiı olduğu mu
vaffakıyetJerden dolayı gayet gü
zel bir otomobil hediye etmiştir. 

Prens, bugiln Başvekile te-
ıekkür etmek Uzere Başvekalet 
dairesine gidecektir. 

rarlAmentolar Konfeı ansı Bitti 
Cenevre 27 - Parlamentolar 

Konferansı dün Tahdidi Teslihat 
hakkında bir karar kabul ederek 
mesaisine nihayet vermiştir. 

Londra Borsasında 
Londra, 27 - Borsa vaziyeti 

iyidir. ln~iliz devlet eshamı yük
selmiye devaın etmektedir. Al
man routlarının aldığı iyi istika
met diğer ecnebi eshamına tesir 
etmiştir. 

Patagonyada Feyezan 
Boynes Ayres 27 - Patagon

yad .ı yağan mütemadi yağmurlar 
neticesinde Şuhut nehri taşmış 

ve civardaki çiftlikleri tahrip 
etmiştir. Çiftlik sakinleri dağlara 
çekilmişlerdir. 

c:: = 
..! t , 10 ıııu ikili ın11;ı.tlı .drn, ~1,3j ik iıı ci 

l.ıoı ıın senfoni . 
Berlln -(lli::l:l motro) ~1 Flii t 1 on

seri, :! l, :.?O şarkı koıısori, 2:1,20 sirnset 
u:• hi :ı lcri, g·a·wto halıerluri, Soura.· ak
ta ıu konseri • 

Dalgınlık 

Fransız Nafıa Müsteşarı, 
Bir Y alnışhğa Kurban Oldu 

Paris 25 ( Hususi ) Nafıa 
işleri Müıteşarı M. Margen bazı 
teftiıat için seyahate çıkmış, 
bu sırada bir yanlışlığa kur· 
ban gitmiş ve hiç arzu etme· 
diği halde aklından geçmiyen 
birtakım şehirleri dolaşmak mec
buriy()tinde kalmıştır. Hadise 
töyle olmuıtur : Nafıa Mllsteşarı, 
Raşel şehrinde vllcude getiril
mekte olan Nafıa işlerini teftiı 
etmek llzere trene binmiş, vago
nunun Uzerine de, içinde bulunan 

M. Margen 

zatın şahsiyeti ile gideceği istl· 
kameti gösterir bir lavha asılmış. 
Bundan maksat, ilk maka. ye
rinde bu vagonun trenden ayrıl
masını temin etmekti. Fakat bu 
katara manevra yapbran memur, 
lavhaya dikkat etmemiı ve ka
tarla beraber bu vagonu da sev
ketmiıtir. 

Az sonra gar müdUrU yapılan 
yanlışlığm farkına] varmış, telgrafla 

ilk istasyonu vazıyetten haberdar 
etmit ve bu suretle yanlıtlık tas-

hih edilmiştir. Fakat bunun neti
cesi şu olmuştur ki, nafıa miis
teşarı, hiç aklından geçirmediği 

halde başka yerleri teftiş etmiye 
mecbur olmuştur. 

Teşviki Sanayi Muafiyeti 
Ve Küçük Fabrikalar 
( Baı tarafı l inci sayfada ) 

me ile bu muafiyetlerden bir 
kısmını kaybetmektedir. Bundan 
sonra dericiler dabağ hulAsasa 
için, plAk fabrikaları yarı mamul 
macun i in, trikotajcılar da yUn 
merserize iplik ve ıun 't ipek içi~ 
gümrllk resmi vereceklerdir. Ma· 
kine muafiyetinin de iki ay kadar 
ıonra kalkacağı tahmin edilmek
tedir. 

İstanbul Tramvay Şirketi 

· lıin 
İstanbul Tramvay şirketi, Kü

çükçekmecedcn saat 18.25, 19.16 
ve 19.42 de hareket eden tren
ler ile gelecek yolcuların nak
lini kolaylaştırmak maksadile, 
Cuma ve Pazar glioleri Sirkeci 
istasiyonunda kafi miktarda tram
vay arabsı hazır bulundurulaca
ğını muhterem ahaliye ilin eyler. 

Gece saat 19. 15 ile 22,05 
arasında vapurlardan köprü üze
rine çıkacai< yolcular dahi emir
lerine amade tramvay arabaları 
bulacaklardır. 

İstanbul 21 Temmuz 1932 
Müdiriyet 

MEVLİT 
'l'tı m ııııızıııı 20 uncu l'ıınıa ıı aıııazı 

ıniitc~k ıp Oskii tl :ı.r ' da Ooğ:uı cılar par
k ı civarınd a Nctı uhi ı•fe ııdi caııı iindo 

:-icli ııı Boy l.ftl i ıwp H ıt ıııııı vo efradı 

ailesine ithafe u ıııiitovelli si ~olinı Bı•y 

tarafmuan ııı ı.:\"l i tli Nel.wvi okutluru

lac~ı il&n oluııur. 

Temmuı 28 

Başvekil 
Diyor Ki: 

( Baı tarafı 6 ıncı aayfada ) 

BüyUk Türk davası için her 
feyden evvel tam ve geniı ve 
iftihar olunur mahiyet ile Tnrk 
milliyetini, milll ve beynelmilel 
siyasetimizin temel tap olarak 
koymak U.zımdır. Bu temel, Ga· 
zinin mübarek ve sarsılmaz elile 
siyasi meycudiyetimize yerleş

tirilmiştir. Türk milleti, bu kAi
natta diğer milletlerin veya dev .. 
Jetlerin lütfu ile doğmamııhr. 
Türkiye cihan içinde varlığını 
ancak kendi ispat etmiştir. 
. Büyük milli davanın ilk aıılacak 

bır merhalesi de rönesansın ve soa 
zamanların mahkum ettiği çUrll
milş usuller yerine modern, en 
yüksek, en insani usullere mils· 
tenit bir devlet kurmak idi. LA· 
yik Cumhuriyetçi zihniyetini milli 
davanın esaslı şartı saymamızın 
sebebi budur. Büyük Tllrk da
vasını başarmak, inkıllpçı olma
dan asla mümkün olamaz. 

Asırlarca geri bırakılmıı bir 
cemiyeti kudretli, mücehhez, ha
ris, Acizlere ve geri kalmışlara 

son derecede merhametsiz şartlar 
ve aileler içinde selAmete erdire
bilmek için o cemiyeti bir an ev
vel yetiştirmek lazımdır. Durmak 
ve dinlenmek ancak hırsı 
arttırır ve ancak hırsı kolaylaş
tırmr. Bahusus iktısadt sahada 
milleti mlldafaa etmek baılıca 
mecburiyetimizdir. lktıaaden kuv· 
vetli ve taşkın olanlar menfaat 
sahalarının aşırı ve maniasıı kal
masmı istiyebilirler. lktısaden 
geri kalmış olanların mUmklln 
olduğu kadar maişetlerini mtıda· 
faaya çahşmaları ise hem haklan 
hem vazifeleridir. 

İlmen ve iktısaden geri bıra .. 
kılmış bir cemiyetin çok çalı.
maktan ve hususi tedbirler ile 
yetiımekten başka çaresi yoktur. 
lktısatta milli varlıjı mOdafaa 
etmek ve iktııatta milletin ıerl 
bırakıldığı mesafeleri kapatmak 
mecburiyeti iktısad1 de•letçllltl
miziu izahadır. 

BUyUk Gazi 1 On ıeneden 
fazladır, Türk milletinin daYua 
için arkandan koıuyoruz. Şimdiye 
kadar modern ve medeni bir 
devlet olarak aldığımız yol, ktıa 
ve k11ır değildir. Belki her yılı
mız yeni bir muvaffakıyet ile 
öğllnecek talidedir. 

Sen yaıa, senin arkandan 
gelmekte muhakkak muvaffakı
yete yürümenin daimi iDflrahı 
vardır. Sen, ebediyete intikal 
edince, Ttirk nesilleri senin izin
den yürüyecektir. Tllrk milleti 
davasanın çıkar yolu ancak ıeolo 
izindir. 

Senin heykelin Türk milletine 
büyük davasını daima hatırlatan 
yanılmaz bir işarettir. Senin hey• 
kelin Türk milletinin iradeıioi 
tecessüm ettiren btlklllmez bir 
demir penç~dir.,, 

Nutuk fevkalc\de hararet ve 
çoşku ılukla alkışlanmıştır. 

Beşiktaş 

lzınirde Üç Müsabaka 
Yapacaktır 

l:ımir, 28 (Hususl) - lstan
bulun Beşiktaş takımı oyuncuları 
Seyrisefain idaresinin ( Konya) 
vapurile şehrimize geldi. Beşik
taş takımı ilk maçını cuma gtlnll 
beş buçukta lzmirspor ile yapa• 
cak, ikinci maç pazar günll 
Altmordu ile olacaktır. Gelecek 
cuma glinl! de İzmirspor ve Al
tmordn muhtelitile Beşiktaş ara· 
ıında üçüncll maç yapılacakbr. 
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Çanakkaledeki 3 Tepe Harp Üzerinde 
Büyük Roller Oynuyordu 

26 Nisan sabahı Bulayır nü
mayişine iştirak eden fırkanın 
cenup ihraç sahasına geçmesi 
emredildi. Fakat ufukta son in· 
giliz gemisi kayboluncLya kadar 
Ttirkler Bulayır korkusundan ra
hat edemediler. 

Anzak Planı 
Yeni ZeJint ve Avustralya 

lcolordu1arına \lerilen vazife Ka-
. batepeye çıkmak, sol cenahı 

temin ettikten sonra, Tiirklerin 
Şimal ve Cenup münakalelerini 
kesmek için Maydosa doğru iler
lemekti. 

değildir. 

Nihayet piş· 
tar kolların 

ihracı için in· 
tihap edilen 
yer Kabatep• 
ile Anzak ara• 
smdaki kurn
luk sahildL Bu· ı 
raya asker 
1,600 

.. 

lJ{. ANZAJ< SİLSİLE.Sİ . . 

1 • 

Temmuz 28 

lngiliz Adliyesi Dayak 
Kabul Etti Cezasını 

Cinayet Mahkumlarına Tatbik Edilen 
Bu Cezadan İyi Neticeler Alınmış 
Londra, 26 (Huausi) - Za· ı 

manm ilcasile olacak, cinai hldi· 
seler son seneler zarfında ı6rll1· f 

memiş bir fazlalık arzetmekte
dir. Bu fazlalık, bilhassa son ı 
altmış scnedenberi nazarı dikkati 
ehemmiyetle celbedecek bir ma• ı 
hiyet almıştır. 

Uzun seneler İngiliz mahke
melerinde hakimlik yapan Ye mQ .. 
ş~hedelerine istinaden mnhim bir 
kitap yazan hAkim Mak Kardy, 
bilhassa bu eserinde ıu mUhf m 
noktayı kaydediyon 

- u İki sene evvel cinai vak'-
aların bütliıı dünyada artmakta 
olması dikkatimi celbetmlşti. 
istikbalde, bu miktarın daha zi· 

Day•k taraftarı iki lnglllz hlkhn" 

dayak yemekten be llç sene 
hapis cezası yatmayı tercih et• 
tikleri görUlmliıttır. lngilteredo, 
şimdi, dayak cezası tlSyle tatbik 
ediliyor: 

lng iliz karargahına gelen malu-
mata göre Kaba tepe takviye edilmiş 
fakat şimal kısmı sahile bakan 
birkaç siperden başka, müdafaa 
vasıtasından mahrum bırakılmıştı. 
Bu sebeple sahilde az mukave
met görüleceği ümit olunuyordu. 

,' yade artmasından korkulur. En 
ziyade endişeyi mucip olan nokta, 

Hapishane doktorunun mua• 
yenesile mahkumun yiyebileceğJ 
kırbaç miktarı tesbit olunduktan 
sonra mahkum, ellerinden ve a• 
yaklarından madeni bir mllselleıe 
bağlanmakta ve vUcudll çırılçıp
lak soyulmaktadır. 

Fakat daha içerlerde muka
vemetin şiddetli olacağı tahmin 
olunuyordu. Çünki Anafarta ve 
Maydosun askerle dolu olduğu, 
ve o civardaki asker miktarının 

iki fırka, aıağ1 yukan 20 bin 
kişi olduğu bildiriliyordu. 

Anzak ihraç kıt'ası, ilçüncU 
Avustralya piyade alayile, bi· 
rinci sahra topçu böltlğU, ilçüncil 
sahra hastahane bölüğünden 

ibaretti. Bunlar binbaşı Macla· 
ganm emri altına verilmişti. Mart 
ı ptidasmda lngiltercden Mondro
sa gönderilen ve son haftalar 
içinde ihraç için yetiştirilen as· 
kerler bunlardı. 

Böyle az tanınmış bir sahada 
sahile asker ihracındaki müşkülat 
şuradan geliyordu. İlk çıkacak 
kıtaatm işgal edeceği saha hak
kında evvelden keşif yapmak 
mümkün değildi. Avustralya kıtaatı 
sahile çıkınca, ihraç noktasının 
soluna düşen Sarıbayır tepelerinin 
intizamsızlığ~ ve sertliği bu müş-

. külü arttıracaktı. 
Büyük rütbeli zabitana on 

gün evvel, sahil, harp gemisinden 
gösterilmiş ve kolordu erkAnın
dan biri bir tayyare ile ihraç 
mmtakaları üzerindo uçmuştu. 

·Fakat bu istikşafat haricinde 
istinat edilebilecek yegane şey 
eldeki harita idi, birçok nokta
larda bunun da noksan olduğu 
sabit olmuştu. 

Sarıbayır silsilesi, Anafarta 
köyünden cenubugarbi istikame
tinde fasılasız bir zincir halinde 
Arıburııunun bir çeyrek mil me
safesine kadar uzanır. Orada üç 
uzun ve kamburlu kola ayrılır. 
Bu kollar da ayrıca küçük tepe
cikler ve silsile halinde parçala
narak Arıburnu ile Kabatepe 
arasında denize varır. Bu 
silsilenin ortasında Üzerleri 
ağaçlarla örtülü ayni boyda bir
takım tepeler vardır: Koca Çimen 
tepe, Cunk bayırı, K. tepe gibi. 
Bu üç tepede Çanakkale üzerin
den Boğaza hakimdir. Bu tepeler 
Adalardenizi tarafından tabiatin 
sert yalçmlarile muhafaza edil~ 
miştir. Fakat iç tarafından meyil 
daha tatlıdır ve askeri harekata 
daha müsaittir. Bn üç tepe de 
harbin sonraki safhaları üzerinde 
mühim rol oynamıştır. 

Fakat burada bizi Cunk bayırile 
Kabatepeye doğru uzanan eteği 
alakadar eder. Bu tepe ve etek
lerin hiçbiri haritada zikredilmiı 

arruzuna uğ

ranılırsa sağ 

ve sol koldan 
dl\şman san• 
1arak hattı ric
ali kesilecekti. 

Bu ihraç ~~~~~!!§~lltıli~;:;;:::;::~~~~~~~~ 
hattının sol 
cenahı Cunk Ç•nakkale harp sahasının bir haritası 

bayırına, sağ cenahının bir 
kısmı Kabatepeyi temizliyerek 
orada top falan bırakmıyacaktı. 

400 rakımlı tepede bulunduğu 

bildirilen topların da bir an evvel 

zaptedilmesi lAzımdı. 

Binbaşı Maclagana verilen ta
limatta ikinci alayın piştarları 

müteakıben sahile çıkarılarak 
cephenin 971 rakımlı tepeye ka-

dar uzatılması ve sol cenahın 
oradan balıkçı ku\Ubesine kadar 

olan sahayı himaye etmesi emre

dilmişti. Birinci alay da, sahili te
mizlemek için elde ihtiyat olarak 

bulunacaktı. Yedinci Hint cebel 

bataryası sabah erken~en sahile 

çıkarak piştar kıtaatına iltihak 
edecekti. 

[Arka,ı ur! 

ingilterenin En Şık Ve 
· Centilmen Adamı ... -·---

İktısadi Buhran Yüzünden Şimdi Kaz 
Ve Ördek Ticaretine Başladı 

Dünyanın geçirdiği buhran, 
denilebilir ki dünyayı ters, pers 
etti. Dünkü fakir zengin, dünkll 
zengin de fakir oldu. Bu hal, 
hemen dünyanın bütun memle· 
ketlerinde göze çarpıyor. Resmini 

dercettiğimiz zat ta, vaktile Lon· 

dranın en şık addedilen adamı 

idi. Karun kadar zengindi. Ser· 
veli o kadar çoktu ki çalışmaya 
lüzum görmez, vaktini zevk ve 

safa ile geçirirdi. 
Fakat zamanla elindeki aka-

ratından aldığl varidat kendisini 
geçindirmez oldu. Bunların bir 
kısmını sattı, nihayet Lonrada 
bir dilkkan açarak ticarete baş
ladı. Bu dükkanda, kardeşi Lort 
Çeylismorun çiftliğinde yetişen 

kaz, ördek, tavuk gibi kümes 

hayvaıılarile bu hayvanlarm yu· 
murtasmı sahyor ve geçinmiye 

çalışıyor. Son zamana kadar 

çalışmıyarak yaşayan ve çalışmı
ya başladığı zaman, ticaretin bi
raz da garipçe tarafından işe 
koyulan bu lngiliz.in adı Herbert 

Hey tondur. 

Mister Herbert Heyton 

Kardeşi, ailenin büyük evlidı 
olduğu için babalarm dan kalan 
asalet unvam ona intikal etmiş, 
hu adam, basit bir isim kullan· 
mıya mecbur kalmıştır. Çünki 
İngiliz an'anesi böyledir. 

Dilsizler Ceıniyetinden: 
29/7 /932 tarihinde Cenı ivet merke

zinde toplanıbcaktır. Umıım arka.da.1-
la.nı1 gelmeleri rica. olunur. 

umumiyetle canilerin otuz yaşını 
aımamıf genç insanlar olmala· 
rıdır. ,, 

Gerek vukuatm verdiği endi· 
şelerle, gerek muhtelif hikimlerin 
ikazile, İngiliz mahkemeleri adlı 
hayatta, iptidai usullerin tekrar 
ihyasını düşünmektedir. Bu usul 
bilhassa dayak cezasıdır ve bazı 
İngiliz bikimleri tarafından tatbik 
edilmiye bile baılanmışhr. 

HA.kimlerin bu noktai nazarını, 
zabıtanın mlltaleası da teyit et
mektedir. ÇUnki, zabıta, cinai 
vak'aların kafi derece şiddetla 

cezalandırılmadıklarıa kana tin dedir. 
Son senelerde, bilhassa fn-

gilterede, kadınlara karşı tecavüz· 
ler artmıya başlamıştı. HakimJer, 
hapis cezasile beraber dayak 
atılmasına da hUkmetmiye baş· 

layınca bu nevi cürümlerin ar
kası derhal alınmıştır. 

ÇftnkU birçok mahkOmlann 

Garip Bir llAn 
Birkaç gün evvel Londra 

gazetelerinden birinde şöyle bir 
ilan çıkmıştır: 

Macaristan sefiri Baron lvan 
Rubido~Ziçi not defterini kaybet• 
miş olduğundan önllmiizdeki 
hafta zarfında nerelere davetli 
olduğunu hatrlamamaktadır. Se· 
fir cenapları, kendilerini da
vet edilen yerleri kendisine ha
tırlatılırsa son derece memnun 
ve müteşekkir kalacaklardır.,, 

Birkaç gün sonra sefaret 
katibi hususisi, sefirin davetli 
olduğu 3 yeri davet edenler ta~ 
rafından telefonla sefir cenapla
rına bildirilmiş olduğ1:nu ililn 
etmiştir.Fakat sefirin not defeteri 
bulunamamışbr. 

Sonra, dayak atmakta tecrtl· 
be sahibi iki gardiyan mab· 
kumun yanında mevki almakta
dır. Bunların elinde, yine hu· 
susJ surette yapılmıı kırbaçlar 
vardır. Bu kırbaçlar, mahkumun 
vücudünde daimi surette iz bı· 
rakmıyacak şekilde yapılmışlardır. 

Bu kamç1larm sapları kısadır 
ve dokuz diilidirler. Herbir dil 
91 santim boyundadır. İşaret ve
rilir verilmez, gardiyanlar kırbaç
ları indirmiye başlamaktadırlar. 
Pek az insan, bu kırbaçların alb
dan fazlasına dayanabilmektedir. 
Mahkum, dayaktan sonra basta• 
haneye nakledilmekte, tedaviden 
sonra bakiye lcalan dayağı 
yemektedir. Bu usul mahkumları 
çok yıldırmı~tır. 

Uyku Saatleri 
Berlin ( Hususi ) - Duisburg 

Darülfünunu profesörlerinden 
Ştekman uzun senelerdcnberl 
yapmakta olduğu tetkikat neti• 
cesinde, insan için uyku uyumıya 
en müsait saatlerin akşam saat 
yediden gece saat on bire kadar 
olduğunu tesbit etmiştir. Pro• 
fesötün iddiasına göre muntaza
man bu saatlerde uyuyan bir 
insan sıhhatçe hiçbir şey kay• 
betmez. 

Biltikis çok istifade edebilir. 
Gece tam on birde kalkan bir 
adam hafif bir kahvaltı yaptık· 
tan sonra bilafasıla ertesi giln 
akşam saat yediye kadar çalış• 
lığı halde hiç yorulmaz. Yalnız 
yemekleri muntazam saatlerde 
yemek şarttır. 

İstanbul Mıntaka 
Müdürlüğünden: 

San' at Mektebi 

Talebe kayt ve kabulüne l Ağustos 932 pazarlesi başlanacak 
ve 14 Ağustos 932 pazar giinU saat 17 de nihayet verilecektir. 

" Şartlar ,, 
1 - Leylt meccanilik için lstanbul nüfusunda kayıtlı olmak. 
2- İlkmektep mezunu olmak ve 15 yaşından yukarı bulunmamak. 
3 - Mektepte talim edilen mesleklerde çalışabilecek sıhhat ve 

bünyede olduğu mektep doktorunun raporile sabit olmak. 
4 - llkmektepte okunan derslerden yapılacak müsabaka 

imtihanında, mektebe alınacak talebe adedi arasına girebilmektir. 
Faıla tafsilat için mektep idaresine milracaat edilmesi. 

İstanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
lktısadl buhran ve muvazene vergileri müstahdemlere vaki bir 

aylık tediyat esası üzerine almır . istihkakların günlük veya 

haftalık olarak tediyesi bu esası değiştiremez. Binaenaleyh ücret· 
lerini yevmi veya haftalık olarak alanların bir aylık istihkaklan 

30 lirayı geçmiyenlerden iktısadt buhran zergisi ve 20 lirayı geç
miyenlerden de muvaz~ne vergisi alınmaz. Fazla izahat iıtiyenler 
Defterdarlıia ve Malmüdürlüklerine müracaat edebilirler. 
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28 Temmuz 
SON POSTA 

İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

ip Dirildi Muh:trrlrt: 
Arnold Golopen 

-60-Edgar 
~~~~~~~~~~~----~---~ 

Gaipten Bir Ses - Pikman Ailesi Rüya Mı Görüyor? Hey... Rişar Stan 
Sesimi işitiyor Musun? - ihtiyatsızca Bir Cevap 1 

Zavallı Zengibarl Hayata ıon ( 
derece basitti. Çalgısını çaldıktan, 
dayak ta yemedikten sonra ken
disini mes'ut addederdi. Başka 
f>ir ıey dllfllomezdi. 

O, uykuda iken benim hatı
rıma birdenbire yeni bir fikir 
ıeldi. Bu fikri derhal tatbik 
etmek maksadile potinlerimi çı· 
kararak dışarıya fırladım. Pikman 
ailesinin apartımanına yaklaştım 
ve kapısına yekdiğerinl müteakip 
iki yumruk indirdim. 

İçerden Mister Pikmamn sesi 
lfitildi. Uyku sersemi : 

- Ne var, ne oluyor ? diye 
ıordu. 

- Rişar Ston f diye bağırdım. 
Elin uyku sersemi idi: 
- Kim çağırıyor beni? diye 

a6ylendi. 
Sesimi bir perde daha yllk

ıelterek tekrar ettim: 
- Rişar Ston beni işliyor 

musunuz? 
Bu defa cevap vermedi. Mu· 

hakkak atbğım kurşun hedefe 
laabet etmişti. Hemen çekilerek 
kamarama döndüm. 

Ertesi sabah kahvaltılarını 
ıötUrdüğllm zaman karı kocanın 
ha1i gözOme çarptı. Renkleri sarı, 
çizgileri çekildi. Ağızlarını bıçak 
açmıyordu. 

- Rahatsız mısınız? diye sor-

dum. 
- Evet, gece biraz deniz 

Yardı da.. Şeklinde müphem bi
rer cevap verdiler. Yemeğe 'hiç 
dokunmadılar. Mütemadiyen dn
ıDnüyorlardı. Ben de bakalım n.e 
olacak meraki ile ayakta bekh
yordum. lntizarım boşa gitmedi. 
Mister Pikman ayağa kalktı, 
birkaç dakika aşağı yukarı do· 
(aştıktan sonra yanıma gelerek: 

- Azizim Kolonıbo, RİZ bu 
geminin içinde olup biten herşeyi 
bilirsiniz değil mi? diye sordu· 

- Pek fazla değil 1 cevabını 
verdim. Çünki mlltemadiyen sizin 
mubitinizde yaşıyorum 1 

- Evet, fakat daha evvel 
tayfaların arasındaydınız! Her ye

re girip çıkardınız? 
- Eveti 

O halde bana "öbllr" yol
cunun kim olduğunu söyliyebilir
ıinizl 

Anlamadım .•• 
Anlımııyacak bir şey yokl 

Bu gemide bir yolcu daha vardır. 
Onun kim olduğunu öğrenmek 
istiyorum! 

- Bunu aize kim haber ver• 
di. Kaptan mı? 

- Hayır. Fakat biliyorum! 
Görülüyor- ki Pikman ailesi 

gece gaipten gelen ses üzerine 

-- ~-- ---~ 

Fotoğraf Tahlili Kuponu 

'l'abiatinizi öğrenmek istiyors:ı.nıı 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir

likte gönderiniz. Fotoğrafınıı sır:ı.ya 

tal..>iJir vo iade euilmeı. 

lsiııı, meslek 
veya san 'ut! 

Bulunduğu 

mcmlokl't 

Fotobraf inti~M 
edecek mi ? 

gemide gizli bir yolcu bulunduğu 
zehabına dllşmüştil. Bu yolcunun 
kim olduğunu öğrenmek istiyordu. 

- Öğreneyim! diyerek yan
larından çıktım. Kamarama gel
dim. ( Zengibar) a vadettiğinı çal
gıyı yapmaya koyuldum. Bu defa 
kafamdan bir (Banço) çıktı. Zen
ci de tekrar sevinç deryasına 

düştü. 
Bir mUddet sonra tekrar Pik-

man ailesini ziyarete gittim. Tah
kikat yaptığımı ve neticesinde 
de gemide bizlerden başka bir 
yolcu bulunmadığını öğrendiğimi 

. b • 
söyledim. inanmadılar. Hatta e· 
nim bildiğim halde söylenı~diğim
den şüphelendiler. Tekrar ricaya 
koyuldular. 

Artık hiç şüphe etmiyordum; 
bir hafta sonra vaziyete tamamen 
hakim olacaktım. 

(Arkası vı.r) 

11111~~:::=---~ Mdteheasıs Alman doktorların 
l<ontrolU altındadır. 

[ 

Eczahaaelerden ısrarla doktor Sandow's markasını arayınıL 

Aroavutköyünde 33-59 numaralı hane: Teminat 10 Lira 
Zeyrekte soğukkuyu medresesi: " 32,5 " 
Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek tizere müzayedeye ko· 

nulmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için hergün Levazım müdür
lüğüne ve ihale günü olan 1-8-932 Pazartesi günU de teminat mak· 
buz veya maktubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene mü· 

racaat etmelidirler. [ l) 

* Mektep inşası 
Beykoz kazası Cümhuriyet, Poyraz 'cöylerinde inşa edilecek iki 

mektep kapalı zarfla münakasaya konn ştur. Talip olanlar keşif ev· 
rakmı görmek için hergün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli 
münakasaya gimek için teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçu
ğu nisbetinde teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektupla
rını 18 ağustos 1932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. [ l ] 

Edirne Viliyeti Encü-
meni Daimisindnn: 

Ed
. e Uzunköprü, Keşan hastaneleri için lüzumu olan alil 
ırn ' b .. il "h l 

d 
t tıbbiye 3 ağustos 932 çarşam a gun ı a e edilmek 

ve e eva ı y . k .. d t b .. kasaya çıkarılmıştır. evmı mez ur a saa on eşe 
Uzere muna · · · · · ı k 

Ed
. Vilayeti Encümeni Daımısme ve şeraıb an ama 

kadar ırne b i · .. M e t M-d· · . . 1 b ı Ankara S.h at ve çtımaı uav ne u ınyet· 
ıçın de stan u ve 
lerine miiracaatleri ilan olunur. ------

)1 Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine İCRA iLANLARI 

~ıu ikinci lcr• Memur
Beydo11 s· borrtan dolan ııı:ıh-

luğun an: ır "' • . . evril ıncsi tek:ırrür 

kartı en mUe .. ır deva S E R V O 1 N 
haplandır. Depoıu, l•tanbul Sirkecide 
Ali Ri:ı:a Merkez ecıtaneaidir. Ta9raya 
150 kurut post• ile g3nderilir. l:ı:mirde 
lrıat Pasanndaki Trabzon Yeni Ferah 
ecı.aneleriad• bulunur. 

cuz nı pa.r.ı) a ç 3 ~ ın·> terihine 
eden ha ııo eşy:ı~ıuın . u • • ... • t 17 

·· ·· saat 16 11.t 
milsadif ~ar~:ı.ı~ba. dg.ungakızagacı :-:oka.· 
ar:ısııula Bey.ıglun a. ·- • 
ğııHh s- ıo No. ıı Ali HaY:dar ~ıırrtı_ 
maıı:ııda ikinci arttırması ıcra. ·ı ına 
cal'•ında.n talip olanların muayyen 'İ,U~ 
vo t> s·ı ·ttte nı:ı.halli tnt'zkurda t~a.zır ·11~ 
hıııa~~k memuruna ıniiracaa arı ı 
ol un ur. 

- Dr. A. KUTiEL-
cut " sühre•l ba•tah!du teda-

vihane•i Karak4ı Börek~i farını 
•ıra11nda 34 

ul oa.:dôncU icra M.•: 
lsta:b dan: Bir alacağın t?wını 

murıu.,un a evrilwesı mu
il'i n mahcuz ve paray ~· esi 31 7 lJ39 
k~trrer bir adet ~~ra[> ma gınünü saa't 9 

• 
1 

• Dl ilsa.dıf pazar 

Dr. HORHORtJ'NT 
Zührevi ve Bevli hastalıklar 

tedavibanesi • Beyoğlu Mulenruj 
yanında Zambak sokak No. 41 • 

tarı ııno k 1 1)-:küdnrda Bit 
ııe ·a<ar ·- . 

Lıııçııktan . k arttırına suretıle ı-ıatı-
pazarında. ,\Çl . . • . • 

M'tzayede ıkıncıdır. 
lac~~tı~. ' 1\1;;ıarııı mahallinde mcııııu-

Ialıp 0 
' tları 32 47il numaralı dos· 

ru n:ı. ın ıır:ıca:ı. 
~ a jlo iUl.n olunur. 

-Zayi - Ankara 1ıualatı Ilarhi_ye 
A k . Fa.lırikaları Sevkiyat böltlgu~-

1
8. er.~.w !;cnosinchı aldığım a.sk~r!t~ 

< c,1 ,,.,J · . • 1f Yenısıııı 

lstanbul ikinci icra Memur-

t his tt'skereını ıa~·ı e ım. 
roto•·wfın kli11esi 30 kuru1lult a~~cağımdaıı hükıııil yoktur. 

., Tahtakalede Kara~ol •okak No. 9 

luğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya cevrilecek bir Alman piya
no ve bir bilyUk lran halısı 3/8/032 
tarihinde saat 12-13 te Taksim Cüm· 
huriyet apartım:ı.nının kapısı önfJnde 
aç.ık arttırma ilo satılacağından talip
lerin vaktinde mahallinde hazır bulu
nacak memuruna 930/887 dosya nu
mara.sile müracaatları ilin olunur. 

15 

e 

iz mir 

Himayei Etfal 
Cemiyetinin 

Andros lüks 
vapurile 

Ege Seyahati 

İstanbul 

1 O ağustosta lstanbuldan 
kalkacaktır. Müracaatlar 
6 ağustos akşamma ka
dar kabul olunur. Yolcu
lar askeri vesika, nUfus 
kağıdı ve altışar fotoğraf 
gönderirlerse pasaport
larını bedava çıkarıhr. Çok 
rağbat vardır. Yer bulmak • 

iz mir ;çtn acele ediniz. 

Atina 
Seliniğe 
Seyahat 

Fiatler birinciden itibaren 
43-32-27-20- 15 liradır. \ki 
kahvalh öğle ve akıam ye
meklerinden mürekkep bir 
günlük tabldot mevkilere 

göre 2 l /2 • l l /2 liradır. 

Müracaat mahallerl 

İstanbul Himaye Etfal Gemi
yetı telefon 23697 Galatad.l 
Çinili Rıhtım Hanında Yunan 
Milli Seyrüseferi bahrf al't'Jt· 

lesi: Telefon Beyoğlu 2617 
lzmirde Gazi bolvarı Hima' ei 
Etfal cemiyeti: Telefon :Nl(> 

Artvin Nafıa Başmü
hendisliğinden: 
l) Artvin· Maradit ıosesinin 5+000 kilometresinde 937.73 lira 

bedeli keşifli Artvin k6prUsU 
2) 44+000 kilometresinde 5233.18 lira bedeli keşifli Deviskel 

köprüsü 
3) 59 + 000 k~lometreı~nde 973 lira bedeli keıifll Glaskor köprüsü 
4) 60+ 000 k~Jometresınde 1881.82 lira bedeli keşifli Heba köprüsil 
5) 68+?00 kılometresinde 254.36 lira bedeli keşifli Maradit köprüsü 
6) A rtvın-Ardahan ıösesinin mebdeiode 6041. 72 lira bedeli keşifli 

Sotibar köprüsü 
7) 25+000 kilometresinde 1223.18 lira bedeli ketifli 8erta köprü

sü ki ceman 16550.97 lira bedeli keşifli 7 adet köprllnOn tamiratı 
21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Şeraiti kanuniyeyi haiz taliplerin bedeli keıfin yiizde yedi buçuğu 
nisbetinde teminat akçeleri ye teklif mektuplan ile 15-ağustos· 
932 tarih ve pazartesi günD aaat on beıte Artvin nafıa komis
yonuna müracaatları ve tafsilit almak istiyenlerin Artvin Naf 
Başmühendisliğine milracaatları ilin olunur. ıa 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek,. 

Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklanna karşı Türkiyenin 
yegane madensuyudur 

londra Sergisinde Madalya 
kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngilterege ihracat yapan, 

şif alı hassası tanınan bir sudur. 
Umumi deposu: Y enipostane karıısında 

Eskizaptiye 
caddesi No. 20 

Edirne Vilayeti Encümeni Daimisinden 
Edime Memleket Hastahanesine lüzumu olup 24 Temmuz 932 

tarihinde ihale edilmek tızere mllnakasaya çıkarılan eczayı tıbbiye
ye talep edilen bedel haddi IAyık görülmediğinden 31 Temmuz 
932 pazar gllnii ihale olunmak Uzer~ münakasa mllddetinin bir 
hafta temdit edildiği ilin olunur. 

pul mukabilinde gönderilebilir. Abdullah orlu: Cemal 
~~..tl.J-~___;~~~~~~_..!,_~~~~~~~~.:_~~~~~~~~~~~~~~~~-----
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Asabın mukavemet kuvveti tükenince 
-en küçük bir heyecan sonsuz bir ümitsizliğe, en hafif 
bir sada en yüksek bir gürültü hisstnin husulüne, hemen 
hemen her cisim sizi kızdırmağa sebep olur. Bütün ra
hatsızlıklar, heyecanlar .. ~··. Adalin tabletlerinin si
nirleri teskin edici tesiratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel'cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

ECZANELERDEN REÇETE iLE ALINA81LIR 

SIHHATiNIZ NAM1NA 

HAZIM 
Müshil ve Müleyyin Haplarını 

y 
.:9 

29 Temmuz Cuma gUull saat 15 te Veliefendide başlıyor. 
Veliefendiye hususl trenler Sirkeci' den: 12-13,30· 14- l 4,45 

Veliefendiden avdet: 17,30-17,45-18,45 
müşterek, çifte bahis, büfe vardır. Sirkeci'den 

• otobüsler tertip edilmiştir. <! 

Zafiyeti umumiye, i9tlhuıdık n kuvvetslxlik 
faiod vo teıiri görillenı 

FOSFATLI 

AR ALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

SON POSTA 

Kat'iyyen 
Daha Elverişli 

ŞERAİTE 
Nail Olamazsınız .• 

Beyoğlunda 

ve 

E 
' Mağazalarındaki 

Mevsim Sonu 

EŞYAİ 
Mütebakiye 

ve 

Fırsatlarının · 
ilk günlerinden 

istifade ,;e mübayaatımzı 
tacil ediniz. 

Mobilya ve Halı 
DAİRELERİMiZİ 
Y ARET EDiNİZ. 

Zl
SI-

ZI FEVKALADE A
LAKADAR EDE., 

CEKTIR . 

Susuz, sabunsuz, fırçasız 11 
Serl tıraı olmak, yDıııtlntlıUn toravetinl 
muhafaza, kırmıııılık vo çıbanlarııı ull 

olmsını lstlyoraanız. 

mutlakıı Lullanınıı. ...-1 
MAZON ME YVA TUZU 
l(olay bir Hazım temin eder. 
mide ve barsak1arı temizler. 
Basuru kökUnden konar. 
Taamı IAtif ve zevkle lcilebilir 

Mazon ismlno dikkat odlniı. 
BU,ük tltetl 100 kuruı. 

.r. ~.~ ;ını s;...~ 
~'!!I ~ 
~!ııı ~~~,.; 

-~ilj~· -
ijjı 

6~..,_,.--

Temmuz 28 

1 
Onu öldOrünOz, 

O •izi öldürablllr ı 

Kara sinek sizi • ve efradı allenızl hastalı\ 
vı ölüm tehdidi altında bulundurur. VOcud. 
milyonlarca mühlik mikroplarla mulevvestlr, 
Evinize çocuk ishali, iskarlatln, kuş palazı 
ve sair bir çok muhlik hastalıklar getirir. 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşarab 
sür'atle ve kafi surette öldürmek içln eıİ 
emin vasıta; bütün dUnyaca tanınmış oıa11 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili tenekt 
'üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

şayet mühürlü t:eneka üzerind~ .::b~ resim 

mevcut de§llse aldıQınız mal FLiT de§lldl~ 
~ 

Umumi Deposu: J. BERT ve SÜREKASI lstanbul ·Galata Voyvoda han • 

BALALAYKA 
ve caz orkestrası 

o 
Çikolatacılar 

Bon bone ular 

Şekerlemecilerf 

Etlketlerlnlzl , 

kutularımzı , 

ren kil artist J 

ikramiye ku

p o n 1 a r ı n ızı 

Avrupa dan 

farksız yapll-

ALTINKUM 
Pli" ve gazinosunda) 

Suadiye Plajı 
Dcpo$Ui iş Bıınkıısı arkasında MAZON 

~:mın::;:cnE::m!!E:Jl:.!!IS23DJj ii1;z;oıı;~ Botlon ccz.11 deposudur. ~tEI~ 

rablllrslnlz • 

Tolcfonı 

28 'fomınuz Perşeınc nkşamı plaj 1 :::ua<liye lıalosu ııaıııile bir balo tertip 
• if,niş 1.>alo tliğcr lıalo1:ırd:ın fevka lade ıi"rıgiıı \'CI Auupn.dan yeni gelmiş 
ııltı kişilik balet heyeti ta.rn.Iından ııuııı:•rul:ır 'crile~ck. Eli.>iso serbest, duhu-

liye yok, mcşrut1at elli kuruştur. 

ayyare Cemiyeti Muba
yaa t K o mi s yon u .. n d a n : 

Şartnamesi veçhile 150. 000 adet noter evrakı tabettirileceğinden 
tab'a talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 30· 7 - 930 cumartesi 
günü saat 15 te: 

Keza: Sevk Müdürlüğü deposunda bulunan eski arap harfli hurda 
evrakın satışı da nleni pazarlık suretile " icra edileceğinden almağa 
talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 1 - 8- 932 pazertesi günü 
aat 15 te piyango Müdürlüğünde müteşekkil Tayyare Cemiyeti 

Mubayaat Komisyonu riyasetine miiracaatları. 

Hukuk Usulü Muhakeıneleri Şerhi 

Meşhur avukatlarımızdan Hasan Fasih Beyin yazdığı tam ve ınükero· 
mel bir eserdir. Ciltlisi 3 liradır. 

Hı~kuk Usulü Tatbikat Nümuneleri 
Bu da avukat Hasan Fasih Beyin eseridir. Ciltlisi 125 kuruştur. 

Kanunu Ceza T atbikabnda Rehper 
Mahkemel Temyiz azasından Fahrettin Beyin eseridir. 

Fiati ciltli 150 kuruştur. 

Bu kitapların hepsi eski harflerle matbudur. Taşradan sipariş 
vukuunda posta ücreti alınmadan gönderilir. 

• Satıf yari: Ankara caddesi, Türk Nefrlyat Yurdu 

lzmir Buca Kopek Hastanesi 
Sahibi : aaytar Aziz 

1 - Morva lıastalığma karşı aşı 
,.o serum sntıhr. 

2 - Köpek alır ve sat:ır. 
3 - Tahnit edilmiş kuşlarla dört 

ayaklı haynınat \'O hayvanata 
ıııahsus sun'i gözler s:ıtıhr. 

Polatlı 
Halk Bonmarşesi 

Polathmn En BUyUk Ve En Temiz 
Mağazasıdır 

Hazır ellıisc, ııı:ıııifatura, tuhafiye, 
gnzoto ve mecmua, ztıccııciyo, mu
siki altı.tı, hırdavat ceşitleri vardır. 

6 aylık taksit ile gramofon ve 
plitk ,•erilir. 

BONO 

23969 

o 

AZ 
Fennin Son icadı 

idareli ve dayanıklıdır. 

Bunları her yerde 
Umum deposu 

JAK Y. LEVY 

ROBER 

• • • 
ısteyınız. 

Bilcuııılo lıoııolarla nıazınata ve-
e;ikalar 'e soııo<lat uzorirıo lıer Koleç kısmı - Mühendis kısmı 
surotto muamelo yapar. Balıkpazar, Sanayı· kurları. 
Makımdiyo Han No. 35 
l'ğurlu zado M. Derviş Tol. 23397 Her perşembe ve cumn günü saat 9 IHl 12 arasında 

UJ::m••mmn:ımam~m•l:l•~ hc::::::t3mmmmmm::1ııı.. kayıt muamelesi yapılır. 

Son Posta Matbaası 

EM 
Göğüsleri z:ıyı( olaııhmlaki öksürüklere IJüyUk 

VER ehemmiyet ,·ermolidir. KATHAN HAI~KI EKREM 
tehlikenin önüne geçer. 30 eon~lık. tecrübe. 

Sahiblı AJI Ekrom 

Neıriyat Müdilrü: Halil LQtft 


