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2 Sayfa 

r Halkın Sesi) 

Halkı Okutmak 
İçin 

Maarif VeU.leti halkta kitap 18"1· 

gif'i uyandırmak ve halka okuma 
kablliye&.i vermek itla kitaptda• 
rın kuvvetli bir tirket yapmaıını 
40ıllnmektedir. Bu huauta balkı· 
ma diyor ki: 

lbaaa "Bey ( Şehadebafı Saffetpafa 
apartı manı 5 ) 

- Bizi Jillueltecelr, ka1bettltlml• 
Amaalvı telifi ettlıeeek dlnyada 
tek bir kuvvet vardır. O da ilim 
kuvvetidir. CDmhuri1eti bu toprak· 
larda kAJeıtireeek lmnet t. bu•ar. 

' Çok okumıya ve blnae11ale7h çok 
kitap ba1m11a ibti7aamız varcbr. 
Halkımız okumuyor mazeretini din
lemem. Halk anh7acatı ve latlfade 
edeeetf kitabı peklll arar ve okur. 
Maarif Veklletf bu mlhlm nokaanı• 
mızı keıfetmlttir. MuvaffalUyet 
dilerim. 

• Nuri Bey ( Akıarara1 Horhor cad· 
deai 17) 

- Halkı okutmak için ne :yaptl• 
mak lblmH yapılmabdır. Hatta 
Maarff Velılleti ..,.,.... Mr lcOtlphane 
Wle ••• etmeU.llr. Bu kltlpbaae 
•• 19" kirler• kaclar ıiblt•li Lir• 
llJ• faJdah 111ee•ul•r, kitaplar 
detatıaala n okuma atla111 ........ 
laclu. MOmkla olaa bu kGtlpbane7e 
bir de M1JU' •ine1Da ilive etmelidir. 
tlalka nafi fUimJer de ılıtefilmeJWlr. 
Qu talstllrde balk okq1D11a ab .. cak 
•• aeticıdtı d• ldtapstlerın111 flk&-
1ettea kart.-lacaktır. 

• Fetbi Bey ( Kı.raıümıllk cadde.l ~1) 
- Maarif V t kil.ti kltapplarua 

kay.etil bir •eeit tirketl yapmaları· 
•• dlt0"07oraı"" Ba illeri ben de 
munfık b•layorum. Aı ve mlnferlt 
nrmaJelerle iyi Ye ku•vetll eHrler 
ba•ıl•mlJOf• SoPra laer inil•• 1relen 
kitap bu ............ laeak kitap• 
lar:m Mçilme.ı lpa Maarif VelcAle
tinde bir komi17on da blllun•alıdar. 
Bu komi•yon nafi ft ha••• oka19· 
eatı kitapların buılmuıaı teıvik 
etmelidir. Bu •uretle kitap~ılarm 
sarara 4a """1f edılmif ol\aı. 

Jt 

Muhtar Bey ( Galata Topçular oad
deıl 171) 

- Maarif Veklletl kitapçı ak •• 
kitap ahm. aabmı lpa Wr proje ha· 
ıırbJormQfo Kltapcalarla tahdidi de 
dQfblll1ormq. ltıtaptalaruaız bir 

netlr kooperatifi Japealar M• lldlrG
c:il rekahetha k•dlfetlal kurtvarlar ; 

b&m de mlelllfler• oldukça dolpa 
bir telif leretl ...wlecUlerl ltlll 
kıymetU.,. faıRI• kitaplar ....._ 
lar. Velırlletlla ltu ........... c• 
mlhlmdlr. 

Malıalle 
Bekçileri 

Mahalle bekçileri Wormala 
olclaldan için h~bir 1Uretle •a
ballelerde •kalık edemedikleri 
sibi lauaul biuaetlerde de kuUa
nılam1yaealdarchr. 

Bekçi paftllamua. t.wl tek
line ıelince, b•u b,.•ra'u 
ya ihtiyar heyetlftı ~ 
dopuclan do~C heqllere tah-
aiı ettirmekte • 

SON POSTA 

Topkapıdaki Kanlı Facianın 
() 

lçyüzü Anlaşddı 
Dart ,a.a enel bir r.ece yansı Topbpı laari- ... kltlld.t ..... 10kalu birkaç ldpala 

ciDde llerkaefendi CİY .. ncla lmh bir cİDaJet ol- ldm ...,.laldaram ..ı.,... bekçlı. Iİlllaa dawan
... , Remi oğlu Huan isminde bir seaç feci n ..... , " karlmtmak mak•dile at .. etmlflerdir. 
urarengiz ıurette 61dDrlllmDttlL bk lwmlecle ba itte laa wetle ablu ulAlalardaa pbn kuı...-
kaaL hAdiaenin aebebl Ye katillerin blYiJetlerl ...,.. ......_ MrW Hatanın tam beJDlne laabet 
huJ bulunuyord1L Fqu yapılan tabkikat aetlceade etm1f ft ba tlellknh kafa tuı p_arçalanmü 
faciama bltnn ell'an meydana çılaiufbr. Yap- mret1le derlaal ,_. 1uvarlaaauftu'. tluaa Jerde 
bjımız tahkik~ta rlre bu kanlı &acliaain falll 1 ...... prp..... .. bet dakika IOlll'a ...... 
olarak Haaaa ve Hlaeyin isminde iki bai bekçili Bekpı. ,ablaMrak adliyeye Yel'İlaaiflerdİ. Mlcl-
an altına ahnm11tır. ÖldirOlen geaç o rece Darll-1 delnallmlHk Jna ..... tahkikat ,..,..kta. .... 
ftbaan mOderrialeriaden Yani Ziya BeJin Topkapa 1eala Pli Wr ufbaa olap olmadltuu ......... 
lwicindeld bağulıa ininden r~yorm... o macla tacllr. 

Fabrikacılar 
Müstakil Kalmak Husu

sunda Israr Ediyorlar 
Sanayicilerle Ticaret Oduı 

ara1mda mtlbim bir ihtillf çıkb• 
tını Ye bu ihtilafın blittın hara
retile de•am ettiğini yazmııtık. 

Blltln tekılplere rağmen ba 
ihtilifın ebemml1etlnl •• fldde
tiai ıa.termek içla dztl bqtın 
fabrikatör Siren• Pap ıade 
Abl Beye bırakıyoruz. Abf Bey 
diyor kf: 

• - Şimdiye kadar ADaJ.Ü 
allkaclv eden ne kadar mllhina 
blcllqler olmupa bu hldiıelere 
Ticarct Odua ekaoriya l'k•Jt 
kalmlf, Suayi Birliii unayiQ. 
lerin haldanaa bizzat snildafaaya 
salıflDllbr. Bu itibarla bb aana· 
,..._ -. W. .a.taldl Sanayi 
Odq teşkili fikrindeyiz ve bunu 
WiJtlfllz." 

Bn film hakluacla ne dütün
dOillnO ıoran bir muharririmize 
Ttcaret Ocluı Reill Nemli Zade 
18that Be, de .... .a,lemittir: 

.. - SaaaJicileria 1 icaret Ye 

Sanayi Oclaaında yan yarıya tem
.U edilmeleri baklandaki talep
lerini kabal edip etmemek bizim 
eUmlade detilcllr. Bu buıuıta an-
cak Vekalet karar Yerebilir." 

TDtln Sıbtı 
A.tro· Tlrk Tltla Şirketinin 

•-• ..... ~ ıehri
... pblf " tltta almak 
.U•cllle l müre ıitmlftir. MI-
_. CWIB& - latanbula d&aecelr 
" lalklmetle tema etmek üzen 
Ambraya r idecektlr. 

T IYkİflll teftifi 
Adliye dolctoı'U L"' Beyle 

Mllddeiumuml muaYinlerinden 
M..lalis : e1 d6n tevkifbaaeyi tef· 
lif etuişlerclir. ---la ... tetlifleri 

lataabul Jud:ır- MIDtaka 
K• ... Hlam Ka1makam 11-.ıa 
Bey teftit için dün r-...,. .. 
mİftİr. 

Damadını 
Mehkemege 
Verdi 

Yenlkapıda oturab Zehra ı .. 
minde ihtiyar bir kadın kendiai
nln damadı taraf11adu tehdit 
edildijilli ye ba ylzdea haatalu
dıjnaı ileri ılrtrek d81nadı aley
hinde bir dava açmqtır. Bu iddia 
ilzeriıae Adliye doktoru Zebra 
Haaıma evhade •uapae •bnİf, 
ağar .,.tte lauta oldaiaau tea
bit ederek kadına Haseki huta
neaine kaldırtmlftır. 

iflaslar 
Bazı Tacirler Tekrar 

itibar Kaaanch 
Evvelce ~an Bin edilen 

Galatada Tibaet haaıacla Kalinikoa 
ve şerikleri Tiirk Limit~d Sirke
tile Mahmutpqada Abut El. ba
nmda 8 Ye 9 numarada antikacı 
Ka.e otla PaYll Eh.el, Çarpb
pıcla ZillcirH huda laet nmaarada 
antikacı Toridi Mehmet ..ı.•m
lar..ı laakkandalri ifJa. ksarlan 
kaldırılm1t ve Pa~li Efendiniq 
mallarının da kendiıine iadeaine 
karar Yerilerek illn edilmiıtir. 
lflisı iJAn edilen Kibar Alizade 
Fud Beyin ve Bahkpaunnda Tar 
çılarda 12 No. ela yağa Ye yo
turtçu Y uauf Ziya Beyin alacak• 
lılarma teklif ettikleri konkorda· 
tonun lrabal ecllllp •halreretlae 
karar werlhnlftlr. ----

Bir Dayak 
Sokak Ortasında Bir 
Kadına Dayak Attılar 

Dlin F eriköytınde aokak or· 
tasında bir dayak bidisesi olmut
tur. Öğrendiğimize ,ere, Feri· 
köyünde oturan Veli Aia İsmin
de birili o ciwarda Ayaıma cad
desinde oturan Emine Hanımı, 
ortada ciddi bir sebep olmadıi• 
halde sokak ortasında fena hal
de dövmüıllr. Kadtnca{cız b_,.. 
g n bir h~ eviae s.lllr!'I-~ 
yetişen polıı memuı lan Veli Ata
yı yes kılamıtlanltr. 

Dişçilik 
Diı Tabiplerinin itirazına 

Cevap Veriliyor 
Donkl rueteleftleia Mrhacle 

diıçi mektebi taralıadan difp 
kalfalanna imtihanla pbadetname 
Yerilmesinden tikAJet edildiji 
ya11hyordu. Y apbiallld tahkikata 
ıöre, dişçi mektebi her kalfaya 
phadetname vermemektedir. Bun
dan birkaç Hnı enel Met 
Meclialnden bir bama ~kmlf, 
ltu kanunda dltçillk dltçi mekte
binden mezun olanlara tahaia 
edilmittir. Ancak kanunun kabultl 
tarihüae kadar ...._..~ ditcRk 
et.it alan mlteaddlt ~ 
mealelderinden mahrum olmw
lan içla bualann ~11_.. nefrin
dea aonra iç ay IÇia«le SıbhlJe 
Vekaletine mlracaat etmeleri de 
talrih olunmuftur. 

Bu ıelôlde binle.ree kip m~ 
racaat etmif ve bUJllardaa aacak 
yür kırk kaclan kanunt teraitl 
haiz g6r61mGıtUr. Bunlardan .fim
cliye kadar ( 135 ) inin imtihanı 
yaptlmlŞbr. Diğer bet kİfİnln 
imtihuı da yakanda ,aptlacakbr • 
Bu ( 140 ) kifiden bafka hiçbir 
pratik dişçi imtihana kabal edil
miyecektir. 

Sıhhat Vekili 
Sıhhiye Vekili Refik Bey d&n 

öğleden sonra Sıhhiye mOdOriye
tfne gelerek bir •at m9f1UI 
olmUfhn'. 

Tıp Talebe Yınlu 
Sultanabmet'teki bakteriyo

lojihane binaıı Tıp talebe )'W'du 
emrine verilmipir. Bakteri~ 
hane de alabat mlaaİlle ...,._ 
dil mittir. 

Bir llfriJll Da1111 
Halter ..-- aı.,t& • •çdm 

bir .._ dia ~inci caa _. 
k_ ........ - hapis .... .. ..... .,.w. Mllcıl f 9 'tllr. 

TUrk lıJı*i 
... Yklmeti ...... allka-

d• eclea bul..,.. .... ..... 
ria ltMW hmaal .... eleye IÜi tt• , ..... 

ı - Halimiai ~ aorma Ha
AD BeJ-

' ..... _ l 4 - Bu·· tün mahalle 2 - Han.ana lisJi fi1-eıi l 3 - Sa~hın t t11 uy 0<usun1111 
çok hu oldu. •is düdald.i aldımaaı 'bet m1&- fAf .rcbk kalchk. 

daa ...,.... 
Wu 1 

Günün Tarihi 

Bahtiyarlar 
Din çekilen tayyare piy;$ 

• m Jls W. llralak ...._, 
Beıoilaada lladam EYdobiJ!~ 
Fw teba•nda• lla~~ 
.. a...,.. Jn.clmoaa v~ 
............. 21 bia llrahk " 
nmlJeyl Gldepede Se,& ..,, 
11 bla UraLk lknm1,.,1 ~ 
~da Matmaul Yaaolla, •::: 
llrUk lkramiyeJI de Beyojl 
Ş1b1 Ef. iv kaun•..ıardır. 

1. Yansın Geldi 
Aabra .. hriaia pllnım ~ 

Bil ola il. Y auea din -,,.,., 
ılwiae plmiftlr. Pllnının tatlli' 
..._. amret etmek lbere • 
• ... ,. ptecektlr. latanbuJ rJf!, - 11..... ,apbnhp ~ 
......,.. ............ d 

Oskodar Hastanesi 
OHtidarclaki ZeJHp .,. __ 

hemmeainiD nolnanlan ik.-11'11 

eclllmiftir. HaataneniD açılm 
icia tat.mat tecluik .. , ... 

Bunu Kim Yazdı? 
Kooperatif mecm11U1Dcla ( 

naylcl efendiler biraz ıusua .. 
bqhldı yan naayl &lemimil 
bir dedikoduya Çlfar açmı•_.,n..• 
Uman Sirlceti Umumi Mnd 
Hamdi Bey bu YUIJI ke11 
JUmadıjını 167lemelcteclir. 

SUtçoler Hayret içinde! 
Slltç61er ve lnekciler Cemiy 

ko..-i dlln yapılmııbr. 
.... çolı ........... . 
ha- ıehirde hin okka 
iatibaaal edildlği halde iki Wlli 
okka lllt .taı .... •ıretle k~ 
naplmq, bu ıGtlerin gtlj6mlet' 
de nuıl olap çopldığlm ıttt~ 
biribirlerine sorm91lar Ye bu ~ 
llalla tedbirler aı ... ,. ır.... 
mittir. 

Gazi MOklflb 
Gazi m&klfab için v~ 

len eserleri tetkik eden ~ 
·yet bugOn son karunu veır 
cektir. 

Halk Evinde 
Şehrimiz Halk Evine Bele 

bltçesinden ( 30) bia lira v--... -
miftir. 

Filistin Komiseri 
lagiltereaia Flliatla fe•kll 

komaeri dtin ıehrimiıe ıelm~ 
Ko-er lngilterere sidecektir. 

Dii:nga Bu/ıranı 
Azalıyor Mu? 

ihracat OfilİDha Japlail t'etlll""' 
kata fire am.-dlE;s INb 
Y•ftf ,. ... ..u .... kta 
lktuadiyatta ..... ...... 
Dthap piyualannda lleals 1aa 
faali1et deneli .,..._lf 
malda beraber pek yakmda 
banretJi faaliyetlere intlur e 
mektedir. 

5 : Hasan Bey - Ne ya 
lr.,..a.. Parayı vena cll ..... 
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Yatt 
Al ek lepler i 

Hamdi Beyin 

Son Tenkilleri .. 
K • - ·---------A. E. -

1 ızlarımızı }'ah mekteplerine Liman Şirketi Müdürü Hamdi 
eyli ver 1· . . ? 

me ı mıyız Bey Kooperatif mecmuasına bir 
d Her ana ve babanın kafasın- makale yazmı~ Anlattığına ba-:n geçen, ve kendisini tatmin karsanız: 
eh ecek bir cevap bulamadığı için, - "Sabık lkbsat Vekili Mu .. 
~at 

bir ın seyrine uymaktan baıka, tafa Şeref Bey biiyllk muharebede 
bütijşey yapı1amıyan, bu suale Ticaret Nazıra sıf atile deyletia 

n bayat 1 il kt 1 d l - Bilin"n yol, tanınmıyan ve 2 - Ha•at yoluna airerken de, 3 - Çalışınız ve öğrenin i z, bilri 
oe · ını ey me ep er e J • iktısat itlerini idare etmi•ti, tec-• s_ırrniı bir Alman kadını cevap bilinmeyen yoldan daha aı tehlikelidir. bilaiye bir ihUyaç vardır. Bilen ba· lnaanın yolunu nurlandırır ve ileri• .. 
•erıyor. yat yolunda daha muTAffakıJ•tle atni aydınlatır. rlibe ıörmUştlL Yalnız bu tec-

Miıı Mad l . yflrlr. rlibeler kendiainde yanlıı fikirler 
nıü .. ll't? • e eın bir ıinema b k t 
d '" hıdır, leyli kız mekteplerin· ıra mıı ı.,, 
.;; Y~itnılı ve timdi bu müesae- Peki bundan ne çıkar? deme-
• er.. aleyhinde mllthit bir cidal • yiniı. Zira yine Hamdi Beyia 

Srnıştır. so~ ~T rrrı'LGRI .4F Hr .4Bı-r;t'Rı 'E'R~.,. söylediğine göre Mustafa Şeref :u kadın diyor ki: r.ı 1f ı .6:J .ı L':l L"I. ı!.J .ı .L ı Bey lkbıat Vekiletine geçince 
ti . ugtıııkn leyli kız mekteple- kendisini bu yanlıı fikirlerin t .. 

ı.:~~r: 1Dllıneyyiı yaııflan ıun• s 
1 

A hl ş • 
1 

T t ld ılrin~e~ ~u;!;a::a~1ı~b: kayıtlu-
lao;z: 1 

.- Kızların •eciy•lerial 1• a I erır er g g g ıa ticar•t ve ikbaat ifl•""· ka-
2 n tıddetli bir tazyik. , rı9ma11nı zarar111 bulmuttu. Ko .. 

)lp - Kızlan çirkin ve adaleli tenjan Ye taku usullerinde, v .. 

ba ak mnfrit oyun •• beden B K M h il K lika ticaretine alden ve umumi 
re etleri. • o·· y u tarı e orucu harbin ihracat membalannı c .... kınj -d HayaU meseleler bak- Jr landıru prip bir tahdit 1oluaa 

,,. ' erin bir cehalet. El b 1 k y 1 1 Çağ Leyli kız mektepleri orta Haydutlara e aşı 1 apmış ar alt~~~:. fena yapmııtı. 
Yaı ınanastırlarının asrımızda 
nıel!tan birer nllmuneıidlr, Ba11 Ceyhan (Huıual) - Kasabaya iki saat meaaf.. çijile kafaauu ezmek •• mahrem uzutlarını ku- )#. 
.-·191• epl_er sadece bt"r namus bek- k til öldn "•I dlr - Acaba Liman Şirketi M .. 
• deki Kıvrıklı k&ytınlln on beı kftilik bir çete tara• meH ıudretl 0 

1 brm..., er M. kit k• ht K dllrtl H dl 0 -yln b ba fidd va~ifeıini g&rtırler. Bunlarda .. d ti k-
1 1 

d ay u ann e e aıııının en uy mu arı ara am u. Btlln 
lıa etlı diııiplin kızları ıinirli ve fından basıldıgını yaımııtım. Hay u ~ oy U er en Mehmet ve ayni kaynn korucuıu Mnmin Akif otlu tahlilleri doğru mudur? Alubll 
•ekta Y•par. Bağırmalarına, yllk- Hacı Hnseyin oğlu Mustafa atanın evml baamıılar Hnseyin ve Selim oğlu Ahmet olduiu anlaıılmıı, tıçl iddiaya dilim •armıyor. Mustafa 
lb" sesle konuımalarına bile (170) lirasını almışlar, kendisini de mavzer dip- de teYkif edilmiflerdir. Diğer ıerller aranmktadır. Şeref Beyin vekllette iken ittihaı 
u~aade edilmez. ettiği ıon kararları işitince: 

ka:a G?zellik künahla elele yllrtlr ou·· n Gece Ankarada Bu·· yük· -Elbette ıiz bllecekıinls, b&k· ati mekteplerde her şeye mukaddemeaile kulağıma yakla-
kııı •nı olan kanaattir. Bu sebeple şarak iıten çekilmenin ihtiyatlı 
IGt aı'~ .Yllcutlannı ve yüzlerini o bir hareket olup olmıyacağım 
"'U e ttirmek imklnları verilmez. 8 • y ld 
'1 Zell'w ır angın D anlamak iıtlyen tUccarlarm aual-Cesa ıge itina etmek istiyenlerin 
•e ketleri kınbr. Kızin heyecan lerl el'an kulağımdadır. 
tas kızlık tahaasOılerl göstermeli Evet ne Hamdi Beyi, ne de 

a tar. Ankara 13 (Huıuıt) - Dlln gece saat yirmide Belediye Dairesinin çabıı tutuımuı •• ta- Hamdi Beyin tenkitlerine iştirak 
da ~Bu tazyik, bu işkence altın· Belediye Daireıinin yanında Celil Avni Efendinin vanları kıımen yanmıı iıe de tamamen yanmasına eden meslektaşlan tekzibe ceaa-
lığ111 ızın maddi ve manevi var• bakkal dUkkAnından yangın çıkmış, ispirto, gaz, benzin meydan verilmeden ıöndUrnlmllttllr. Belediyenin bil- ret edemiyeceğim. Fakat hatırıma 
bııdı~? inkişahna imkAn var gibi maddeler çabuk ateş aldığı için yangın birdenbire ton eıyaları boıalblmşıbr. Yangın bir ıu ocağının ıu ıual geliyor : 

"LJ bUyllmUt sıraıile merkez bakkaliyesi, Şevket bak- - Mademki verilen kararlar 
qan~ k kı ı · .ıc. k ı ş k 'f ğ y L Ef dl parlamaaile husule gelmiıtir. Yangına Ankarada tetil . 5 1 me tepte z ara Ö.s· a iyesi ar mam ahıra ma zası, a~ya en yanlııtı, bu yanlıılığı görmekte 

Bir ~eıı lbımgelen şey ~ğretilir? bakkaliyesi Omega acentesi, yanındaki berber bulunan vekiller ile Ankara Valisi ve Mllddeiumu- ittifak edenler Mustafa Şeref Bey 
YÜrünı 1 k?nuşmasmı, bir salonda dllkkanı ve arkasındaiki ev tamamen yandığı misi derhal altmiılerdir. Yangın mcı'ulleri çekilmeden evvel, neden fikirle-
llıecb e~baı, zarif olmasını bilmek halde ıHndilrOlmUtür. yakalanmıı, tahkikata bqlanmııhr. 
dansı urıy.eti.ndedir. Kıza bunları, - rini söylemediler? 
retir ~· •çtimaı toplanmalar öğ· Kurultay Balkan Hilaliahmer Filhakika Siirt Meb'usu Mah-

,:1< op oyunları değil. mut Bey ilo bir iki simayı isti• 
ku.. •zın erkek hakkındaki cehli Müzakerelerin Zabıtlan Atletı•zm y na ederseniz Muıtafa Şeref Bo-

vvetl un an F elaketzedelen·ne · lkb t v kil" 'k di"" Yllpıl endirilir. Kız mekteplerine Neşredilecek yın sa e ı ı en ver •• 
llokt:dcalc en büyük hücum bu Ankara, 13 (Hususi) - Dil Konaresi 600,000 Frank Verdi kararlardan herhangi birine gazo-

''Ban yapılmak IAıımdır. Kurultayı mfö•;akereleri zabıtlan- 'O' Atina 12 (A.A) - Don Ttır- te veya mecmua eOtunlannda 
onu 

1 
tninı bir klzım olsaydı, nın kitap halinde basılmasına Atina, 13 (Huaual) - Üçllncll kiye Elçisi Enia Bey, Türk HilAJI• itiraz edildljinl hatırhyamıyoruml 

6iren eyli . bir mektebe vermez, başlanılmıştır. Zabıtlar Kurultay Balkan mUsabakalan mllnaıebe- ahmerinin, zelzeleye uğnyanlara Anlaıı1an batalan Mustafa 
tirdirn~ceji şeyleri kendim ağre- Azalarına ve alakadarlara datı- tile davet edilmiı olan Balkan ganderdifi OOO,OOO Fransız fran- Şeref Bey çekildikten ıonra 

''811. tılacaktır. atletizm konareıi irtimalarına aörmUı o1acaaız f 1.1y6 k 0
• .. gmı M. Maurediı'e vermiıtir. Da • • 

ltıilhirn b!"e bir kızın hayatmda D • K baılamıştır. yardım, çok iyi bir teıir yapmııtır. * 
kıı na ile 

1b. meseledir. Vüçutça, enız azası Bu kongrede Balkan memle- Gazeteler, bundan hararetle Şeytan bu ya aklama getirdi: 
"İrd@ ı ır makinedir. Bu de- Büyük Bir Yunan Vapuru ketlerioi allkadar eden muhtelif bahsetmektedirler. - Mustafa Şeref Bey Avru-
Yard~rn~~:esinih maddi ve manevi !(araya Oturdu ıpor meaeleleri mllzakere edile- pada tedavisini bitirerek geri 
lncktepte mu .. taçtır: Bu y~rtmı Çanakkale, 12 ( Hususi ) - cek ve Balkan memleketleri ara- Bir ihtilas aeldikten sonra ıu veya bu tekilde 
Yoktur gormesmo ım An p . . . . d bi y ıında mlltekabı"I mllnaıebetlerı·n it bqına gelae acaba bizim 

""'. anarmıhs ısmın • r unan K .. b H M h arkada•lar ne derler? 
t llı..IZı11 tah . . b vapuru Bozcaada açıklarında ka- takviyesine de çalııılacaktır. araca ey arası u a- .. 
e,ekk111 ed sıyeta. u senelerde raya cturmuıtur. Vapurda 6500 on ılan d' k u b k sebecisi Tevkif Edildı· )#. 

Yaban,. er. Onu bu senelerde n yap ıı m sa a a- Dlln akıam anlattılar.· 
d "ı ve h·ı il ton miktarında hububat vardır. 1 d Sili (Y ) b' . . 1- M. Kemalpaıa ( Huıuı·ı) _ Oğru deg"·ldc~ 1 e ere bırakmak Tahlisiye gemileri vapuru kur· arın a akı unan ırıncı 0 Osmanlı padiıahlarından Dell 1 ır.,, muıtur. Re oru 24,8 dir. Karacabey Harası Muhasebeciıl 
.t'l•ddetlı• tarmak için uğraşıyor. Fakat va- Galip Bey 13 bin lira ihtilla cllr· lbrahim ıncak bir ağuıtoıpnllnde 
y, ziyeti tehlikelidir. - M. OzUm incir Piyasası mile zan altında alınmış, işten Çağlıyan köıküne gitmit ve aklına 
~ Brezilyadan lthalAt ı . ı2 ( A A ) 8 el çektirilerek tevkif edilmictir. esince: 

U lcakl A k "H ) B zmır, - • • - u .. ar n ara, 13 ,. usosi - re- d 29 Ç k p - Şöyle bir kıı eğlenceal 
zilya bOkfımeti bize yapbğı itha- giln borsa a kuruta lcadar an iri anayırı 

Son bi k k b'l b d 1 l d .. 3294 buçuk çuval UzUm ve be• Ç k 2 (A yapsak nasıl olur? demiıl ltıiıde .ddr aç glln içinde şehri· JAta mu a ı iz en ma ama •il 25 k .. an ırı, 1 .A.) - Çankın Hemen saraydan samur kOrk• 
l•r htık~ e~li ve bunaltıcı sıcak· için bundan sonra Brdzilya malı kuruştan uruşa kadar 2898 panayın büyük bir kalabalık 

Dii ınh sürmektedir. ithal edilmiyeceklir. çuval incir satılmıştır. önllnde açılmıştır. ler getirtilmiş, orta ~erek mangallar 
ınıştır 0

8 araret 32 dereceye çık· r~:;;~~~~~~~~===:;;;;:=::;;.::;:;:=;::::;:;::::;;;;:;;;:::::;:;-;:-~;;;;;-;;:-~'.=.:~;:;=~==;;;=;;;=;:=.:;~~~=::·;;=;;:=;;:=:;;~=:;""::~~~-===-=a:==:==~ dizilmiı ve pencere er apatılarakJ 
ll:lcktc • 1 .u Yllzden lise ve orta • • • • ' aj'uıtoı sıcağında bunaltıcı bir 

p erın bazıları tatil edilmiştir. [ S TER [NA N 1 [STER [NA N M A / hamama girilmiı 1 
O - - Eh nasd buldunuz bu 

1\1 ~klora Verecekler Resml bir dairenin ilanıdır: "4 - Kırdırma 18 w 932 tarihine rutlıyan .. 1ı eğlenceyi ? 
rupn;~rıf V;kale~i tarafından Av- (Maden köınürn mübayauına dairdir.) rünO nat il dedir. Beyaz sakallı vezirlerin bir 
A.vrup d g nderılecek talebenin .. 1 - Baımüdüriyctimi:ı merakibi için (20) ton "5 - - Her iatekli, btçilmit bedelin yüzde 7,5 ğu ağızdan verdikleri cevap: 
ltıcfert a doktora imtihanı ver• live marin madenkömürü pazarlıkla açık kırdırmıya olan 22 lira 50 kuruşluk muvakkat güvenme "temi· _ Çok mlikemmel efendim, 

fart konulmuştur. konulmuftur. natlarile beJli aaatten evvel komisyona ııelmelerL 
LJ o.rman Yangınları "2 - Kardırma şartları kağıdının tudikli auretlcrl "6 - Örnek: BaımüdOriyetimi:ıdedir. fatekliler Allah ömrü şahanenizi müzdat 
•-ı k baımGdüriyetimbden alınacaktır. orada g8rebilirler." buyuraun,dur. 

e ımba•ı 0 ftl'w · "3 - Kırdırma batmlidilrlyetimizde kurulacak alım Yarııı arapra Ye acemce, varı .. tercüme tiirkçe ya-IÖndn-1- Y. çı ıgı yangını r J Yalnız: bu vUkellyı fabbam 
.... u --."·tür Dü d ıabm komisyonu tarafından yapılacaktır. zılan bu illnı, alakadar kimselerin anlıyabileceklerine, 

inan b ..., • 0 • Hacıoa- arasında ihtiyar bir zat bir k6-
ayırı u · d 

tuttlf llluttur. zerm eki ormanlar J S TER J NAN. J STER J NAN .41 AI şeye çekilmiı, kendi hllinde at-

( J)e\·:ınn 15 inci aayfada ) 



.f Sayfa 

1 
J }Vf emleket !vla11zaraları 
1 

Elazizdf; 
Maarif Hayatı 

EIAziz (Huıuıi) - Bu mektu· 
bumla ıize Ellziz maarifi hakkın· 
da biraz malumat vermek iıterim. 

ViHlyclimizde bir ortamcktep 
ile yedi ilkmektcp vardır. Bu 
mekteplerde iki bin kadar talebe 
tahıil görmektedir. Her ıene Uk· 
mekteplerden birçok talebe çık· 
makta ve ortamektebe girmek· 
tedir. Memleket gençlerinin tah· 
ılle ıon derece hevesleri vardır. 

Bu 1ebepten ikl ıene .zarfında 
ortamektebin Uç ıınıfı sekiı ıube 
olmuttur. Ortamektep her 1ene 
epeyce talebe yetiştirmektedir. 
Tahıile fevkalldo merakla olan 
bu gençlerin ebeveynleri fakir 
oldojıından, baıka Yillyetlerdekl 
11.elere gidemiyorlar. Bu ıuretle 
aekiı senelik emekten ıonra tah· 
ıallleri yarı kabyor. Halbuki EIAziz 
ıençleri yarım yamalak bir tahıll 
değil, tam bir tahsil glSrmek ve 
memlekete, mllleto birer uzuv 
oluak yetiımek istiyen gençler
dir. Eğer burada bir lise açılacak 
olursa lmcmleket gençlerine pek 
hllyük bir yardım yapılmış olur. 
Yeni Maarif Vekili Beyefendinin 
EAlzizlllerden bu himmeti deriğ 
etmiyeceiine şüphe etmeyiz. 

** 
Bir Facia 

Bir Çocuk Bursada 
Haşlanarak Öldü 

Bursa (Husust) - Burada dlln 
~ok feci bir kaza oldu. İstanbul· 
Fatihte oturan gl\mrlik hamallada 
rından Kasım Efendinin oğlu 12 
yaşında Salihaddin annesi ile 
beraber kaplıcaya gelmişti. Dtın 
Salahaddin kaynarca kaphcasında 
havuza dUşm~ş, tepesiUıtU havu· 
ı:un içinde •• kaynar suda bir 
mllddet kalmış, haşlanarak bo
fulmuş ve ölmUştUr. 

Diyarbekirde 
Bir Atelye Ve Bir Lisan 

Kursu Açıldı 
Diyarbekir ( Huıusl ) - Halk 

Evimizin faaliyeti gllnden güne 
inkişaf etmektedir. Ev kimseıiz, 
dul ve fakir kadınlara iş bulmak 
gayesile dokuma tezgAhları ve 
trikotaj atelyesi tesisine karar 
vermiştir. 

Aynca Fransızca, lngilizce ve 
Al manca kursları açılmıştır. Kurs
lara pek çok talebe devam et
mektedir. Halk Evinin birkaç yUz 
cilt kitabı ihtiva eden kiitüpha
ncsi halka her zaman açıktır. 
Ayrıca en işlek cadde üzerinde 
bir de okuma odası açılmasına 

karar verilmiştir. 

Bir Tahliye 
Diyarbekir (Hususi}- Bir rüş

vet meselesinden dolayı tevkif 
edilmiş olan Mermer nahiyesi 
müdürü Hamdi Bey kefaletle 
tahliye edilmiştir. 

lzmirde Talebeye Kuyu Suyu 
lçiren Bir Mel<tep 

İzmirde ( Hususi ) - Fransız 
nstanesinin yanındaki Fransız 
ektebinde çocukları bulunan 

talebe velileri belediyeye müra· 
aatle şikayette bulunmuşlardır. 

alebe velileri mektepte Halka
mar suyu bulunmasına rağmen 
ektep idaı esinin talebeye kuyu 

ıuyu içirdiğini iddia etmiılerdir, 
unun üzerine mektepteki kuyu 
eddedilmiştir. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Nazilli Fabrika Şehri 
---- ----------

Pek Yakında Nazillinin Ufuklarında 
Yüzlerce Fabrika Bacası Tütecektir 

Nazilli ( Husu· 
ıl ) - (Azizabat) 

köyUndeyim, kö
yftn önUndeki 

yllkıckçe tepeye 
çıkmıf, ovadaki 

pirinç tarlala· 
nnın renk renk 

yqilliklerinJ, eıen 
hafif rüıglra 
uyan batakları· 

nın etilip kalkııım 
1eyrediyordum. Bu 
eınada Nazil-

j 

hesap edilmiıtir. 
KöylU kardeı· 

lerimiz iıtemesini 

öirenmiıler ..• Pi· 
rinç iıinin Ziraat 

Bankası tarafın 

dan baıarılmasıoı 

iatlyorlar. KöylU

lerin btıyUk hl· 

miıi olan Cnm
huriy•t hnkume

tlmiıin bllyUk bir 

alAka ile takip 

ve intaç edece· linin miJlf mllesse• 
aelerlnden birine Nazllllde S EylOI kurtulu• bayramı tezahUratmdan bir intiba jioe fllphe edll-
mensup iki memur geldi. Köy taraf karmca gibi kaynaşacaktır. mıyen bu ış neticesinde bir 
kahvesinin kuru tahta peykele· Bu fabrika yalnız muhitin taraftan sınai, diğer taraftan 
rinde sıralanmıı olan genç n ikt:sadiyatında değil, doğrudan zirai inkılAplara sahne olacak 
ihtiyar köylUler arasanda bir doğruya çiftçi halkın bünyesinde Naıillimizin atisi çok parlak ve 
harek~t, bir kaynaıma gördüm, içtimaf bir inkıJAp yapacaktır. ismi de ( Ege ) mıntakasının incisi 
tepeden yavaş, yavaş indim. Basit ziraat usullerini kaldıracak, olacakllr. Y ambaıındaki maden 
Gelenler anlatıyorlardı: modern aletlere sardıracaktır. kömüründe yüzlerce amelenin 

Nnilli, daha evvel 35 bin Topraklarımız fazla bir kıymet çalıımaaı, mensucat, boya, iplik 
balya pamuk çıkarırken iatihsalit kespedecek ve yokıulluk nedir fabrikalarının bacalarından çıka· 
bugün 8 bin balyaya inmiştir. görmiyecegız. u Daha birçok cak dumanlar, günde yedi ıekiı 
Kurulacak mensucat fabrikası sözler ... Menderes nehrinin suladığı katar yapacak timendiferler, 
sayesinde pamuklarımız para ede- bu ovada bir döniimden 250 muntazam kay yollarından ana 
ceğindcn eıki miktarın da geçi· okka çeltik ve bunun yarısı hatta doğru akıp ıelen köylU 
leceğine şllphe yoktur. Bu fahri- kadar temiz pirinç almmaktadır. arabarı, ıehrin asfalt caddeleri, 
ka bütün dünyada mevcut iktısadi Bu sene Azizahat köyü ve müteaddit bilıi yuvaları baıtan 
sıkıntı arasında Nazillimize yeni havalisinde dört bin dönüme başa dolup taşacak, servet ve 
bir hayat verecektir. Pazarlar, yakın pirinç çekilınit ve bir refah her tarafta kaynaşmıya 
BankaJar faaliyete geçecek, her milyona ) akın çeltik alınacağı başlıyacaktır. - Ziilküfiil Niizlıeti 

Düzcede 
Fırınlar ikinci Nevi Ekmek 

Çıkarınıyor 
Düzce ( Hususi ) - Memle

ketimiz buğday mubayaa mmta
kası haricinde olması itibarile 
Ziraat Bankasının buradan buğ
day mubayaa ememeıi yüzünden 
buğdaylarımız piyasayı rakipsiz 
bulan tüccarlar tarafından ucuz 
fiatle alınmaktadır. Kilosu 1 
kuruş olan \'e fıkara halkın istih
laki claıı ikinci esmer ekmeğin 
narhmı Uç gilıı mukaddem bele· 
diye 6 . .ıruşa tenzil etmiştir. 
Halk bu vaziyetten memnundur. 
Fakat Lu ııarhm i.lnmdan ıonra 
fırınlorda ikici l.Smer ekcıek yok 
olmuştur. Mağazalarında yüzlerce 
çuval ikinci un olduğu halde un 
tüccarları fırmcılara: ikinci un 
vermemekte ve bu yüzden ek
mekçiler de ikinci esmer ekmek 
çıkarmanıaktadırlar. Halk bu va
ziyetten şikayetçidir. - Ff'rlıau 

Trabzonda 
Bir Amele Elektrik 

Ceryanile Öldü 
Trabzon (Hususi) - Burada 

zavallı bir adam elektrik cerya-

nına kapılarak öldü. Nafıada 

memur olan Nuri Efendi evinin 

damını aktaran bir amele damda 
elektrik leline dokunmuş ve he· 

men cereyana kapılmıştır. Diğer 
amele arkadaıın1 kurtarmak iste· 

mişse de o da cereyana kapılmış
tır. Birinci amele ölmliş, ikinci 
amele yaralanmıştır. 

Uşakta Bir Ceset Bulundu 
Uşak (Hususi) - Uşağa 

merbut Çarikköyle Ortaköy ara· 
sındaki yolda meçhul bir ceset 
bulnmuştur. Tahkikata ıirltil· 
miştir. Ş. Kaya 

Portakal 
İlk f>ortakal Mah

sulü Alındı 
Dörtyollular Tren Ücretinin 
llcuzlamasını istiyorlar 

Dörtyolun ilk portakal 
:mahaulU alınırken 

Dörtyol ( Hususi ) - Dörtyo
lun maruf Ulccarı H Ticaret Ye 

Sanayi Odası ikinci Rciıl Hasan 
Vicdani Beyle bu seneki portakal 
vaziyeti hakkında gBrUıtUm ... 

Hasan Vicdani Bey bana ıu 
izahatı verdi: 

- Biz Dörtyollular geçen se· 
ne portakaldan çok ziyan gör
dük. Rus tOccarları vaktinde mal 
almadılar. latanbula ancak 30·40 
bin sandık gönderebildik. Şimen• 
difer tarifeleri daha ucuz olsaydı 
hem biz, hem de kumpanya zarar 
ıörmezdi. Bu ıene de vaıiyeti 
iyi ıörmftyorum. Bu sene 40 .. 50 

milyon portakal lıtlhıal edilece
tiDi tabmia ediyorum. Etu 

-
Gerede Panayırı 
50 Bin Kişinin Huzu

rile Açıldı 
Gerede (· Hususi) - Anado

lunun meşhur panayırlarından 

olan Gerede panayırı ( 50) bin 
kişinin huzurilc a\:ılmış, 3 gün 
devam elınit, hararetli alış veri~ 

faaliyeti olmuştur. Panayırın bir 
günü nıunhasıran kadınlara tahsis 

ediJmiıtir. Ayın , on beşinde pa
nayır bir kere daha açılacaktır. 

Kazamız çiftçileri mahsullerini 
idrak etmişler ve ambarlarına 

yerl\?ştirınişlerdir. Yeni ekin faa
liyeti başlamak üzeredir. Kaza-

mız muallimleri arasında beca
yişler yapılmıftır. Yakında Ziya
kökalp mektebinin küşat ı .:smi 
yapılacaktır. 

Çankırı da 
Büyük Banayır 

Açılıyor 
Çankırı ( Hususi ) - Üç glln 

devam eden Çankırı kanayırı aym 
on ikiıinde açılacaktır. Her zaman 
birkaç aaat teahhurla gelmekte 
olan trenin panayır esnasında 

muntazam ve saatlere uygun bir 
tekilde işlemeıi için tefebbllsler 
yapılmııtır. 

nakliye ücretleri tenzil edilmezse 
portakallarımızı vapurla göndere
ceğiz ve sandık başina beş altı 
kuruş istifade etmiye çalışacağız. 
Vekalete müracaat ettik. Tren 
Ucretlerinde tenzilAt yapılacağım 
ıannediyoruz. Portakalcılarımıı 
on gUn sonra mahsullerini toplı· 
7acaklardır. Dediğim gibi, nak
liye llcreti indlrilmezıe halimiz 

haraptı .• - D. U· 

Teşrinievvel 

1 
Arada Bfr 

Gelişi Güzel 
Musahabe 

lstanbulua Etmeı·dıııııııa, 
Beyazıt meydanına dıit.o 

lıtanbul büyük ıehir. İstaO" 
bulda Okmeydam, Etmeydalllı 
Cincimeydam, TaksimmcydaOI 
gibi birçok meydanlar var. F ak•t 
bana kahrıa bunlardan hiçbirili 
bizim gHrUp yetiştiğimiz gü'llerd• 
Beyazıt meydana kadar Un alnı,. 

mııtır.lıtibdat günlerinde her raıO' 
zan ta Filipin adalarından Halebf 
kadar bütün farkın renkleri, kO" 
kuları, adamları orada toplanır 
ve elleri teabibli, ıetreleri hact 
yağh müfteriler gün batmadaJI 
yuvasma koımak mecburiyetıol 
duyan karıncaln &ibi o meydaJil 
doldururlardı. 

Meırutiyet aeuelerinde de it' 
llem, eh, bet qajı, bef 
yukarı devam etmlfti. Sergidd 
pahalı kehlibar teıbih almaya ft' 
len ıırmalı pqalar, lıtanbulioll 
haremaj'aları pek 13rlhımez oif 
muıtu amma, yine tuk renkleri. 
eark kokular1 bu meydandı• 
eluik olmazdı. 

Meırutiyetin kanlı tarihind• 
ıuoturlu bir yer alan bir fadı. 
yine bu meydanda olmuıtu. Şeh
rin ya elektrik, yahut teJefo• 
tHiaah yeni yapılıyordu. Kablo-
ların sanldıtı koıkocaman makr 
ralardan birisi bu meydanın bit 
kenarına bırakılmııtı. Birkaç katil 
bu koıkoca makaranın arkr 
ıına ıizlendiler ve Mahmut Şevket 
Paşa oradan ıeçerken ateş dr 
rck zavallı adamcağııı aldürdt' 
)erdi. Bu makara, orada Hnelerc• 
bu meı'um cinayetin bir Ahid•tl 
ıibi kalmııtı. 

BUyUk muharebe aenesind• 
Beyazıt meydanı, en b6bürlenr 
bileceği birkaç ıene yqadı. Ortl 
yerine, bUyUk ıehirleri bombardl" 
maıı eden toplardan biriıi konuJıo 
muştu. VAkıl bu top, 6lekilcr gibi 
çelikten değil, tahtadandı amnı•• 
ziyanı yoktu. Adı btıyüktU: 

Hatırai Celadet ı 
Bu tahta batırai celldetin ü:ır 

rine ıefer tasmı bir tarafa bırl"' 
kan mektepli, şcmaiyeaini ıol 
koluna takan redingotlu mUm•Y" 
yiz bey, mahmuzlanm biribirin• 
vurarak ıaklatan silvari zabiti, 
cüppesinin etekletrini belinin uır 
rine dert-0p eden hocafendi, 
poturu tozlu köylü, kqları rastıkla 
hanımteyze habire çivi çaktılardı-

Mütareke senelerinde istanbul• 
geldiğim zaman o tahtadan Hı" 
trrai celadet yoktu, fakat od" 
ların yerine yine .dhtadan zabit"' 
ler talim ettiklerini görUyordulı-

Bu askeı·ler Kuvayı inzibatiyecilerdf. 
Milll zaferden sonra İstanbul• 

vali gelen Hay,JSJr bey, BeyaJJt 
meydanımn tarihinde derin bit 
mevki almıştır. Havanın sıca~ 
olduğu zaman kapatılıp seri~ 
ve rlizgArh günlerde fıskıyelet1 
açılan Beyazıt havuzu • yahut h•: 
tırayı celAdet gibi acem terkibi 
ile "Havzu Haydar,, • onun e9e" 
ridir. 

Bu ıuretle, eskiden zemzedl 
vo hacıyağı şişelerile kuraldıl' 
giderlemiyen Beyazit meydaoJ 
ıuya kavuşmuş oldu. 

Artık bir taraf lan DarUlfiioUJI 
ıubelerine, bir taraftan Hayd•' 
Bey havuzuna, bir taraftan Bele" 
diye dairesine bakarak kırk yıl
lık Beyazıt meydanına: 

- Sudan bir meydan! de" 
mek mümkün olmuştu. 

Son yıllar demiyeyim "de, soll 
aylar, bu meydana iki yeni tıır 
susiyet bağışladı: Birisi "hop8~ 
lör,, lerle bangır bnngır bağırtıla 
gazelhanlar, birisi de kahvelerd• 
nükte ve paradoks yarışuıa ~~ 
kan temelli genç mU9terilerdd; 
Doğrusunu isterseniz, ikisi 
çekilmiyor? •• 

) 

t 
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~ . Siyaset Alemi 

lngi/iz 
BABİC:I Gönül İşleri 

~ <lJi~tlerin~n 
llşuncesi 

------........................ -._._. ............................ Babalarının 

Kapitalizm Müdafileri Esiri 
_ -~-- Gençler 

Eıki İn 'li 
Sir 0 aı z amele meb'uılarından 

'"•ld M l . ltıtyda oz ey yeni bır fırka 
J ha lcoyd Ad . er Birli . u. ı: lngiliz Fati•t-

Gı.zlı· Teşkı·Ja"'t Yapan y1·rmı· Aza rork genci, istikıaı itibarile 
Türk kızandan farklı değildir. 
Yaıayış için babamızın eline 

teiıj L!1
• fırkaııdır. Yeni fırkanın 

t • """çGk b' llh edi ır eıerle maksadını 
.. )'Or: K •• • t F k d T d d•td• bakmak mecburiyetinde oluıu--OmUDJS ır asın an ar . e l l muz, bizi habalanmıza kartı esir 

8.EQ lbüyülc İngiltere 
ır n ili " 

fttozleyı 1 1 l'•ıeteıi, Sir Onald 
tizaııııı: b~Öriltrnilıtür. Jtalyan Fa
hni in .

1
• ar nni t-klldi demek olan 

'°'•uı:: 11 fırkaaının mak•atlannı 
''•llnd r. Fırka lideri ile l'aıeteci 
•• • ,.... il r, fud " n •ua i cevaplı muh .. 

" ur ı 

fltaı; ·~·)'•n fatitleri ribi röınlek 
IQtlliz .~dll)'q krnat batlamak ribi 
hL •tler' ""'lttlerJe ıne uygun olmıyan ha-
lizi lcork rGIGnç Qlevlde dii1mek 

" utrnuyor mu? 
~La-.-.:-•dilerile alay edilmeıine 
lıtt~ip lı liıteremlyenler, dünyada 
ı.r. Et hJa11aı1a munffak olamu-
ld· er ietUa ... " "••ali •• bir İDHDI aldiirae 

''-r• .;~l .tirndiye kadar çoktan 
ki .. liı...-... ,tf. 

·ı •t'-•kt l'taluın hücum kıt'aları teı· 
...... 8~n lllaluadını.z nedir? 

laaııı" i •ıi111 üniformalı kıt'aları-
clea.n 1 tlli 11 Ha . •1.1d&r. Fu cum müfrezelerı " 
ltletde ••ki genç ve dinç kim -
rı._,, : llaGrekkep birtakım kıl'ala-
•t ltdır F k . ltıelctea • • at bunlan teşkıl 
._,lr dtt·ılll~lcıadımız tiddet göller· 
llaııa" iaıt: dır. Sırf fırka içtimaları-
11 .. - '\':.-•~ı temin etmektir. 
' :'-talttır?qdılere kartı vaziyetiniz 

~ - F-.ı il· Yhtlliıtı ırn, behemehal Y abu dl 
\> "••naıe ~· nıüteveecih dej'ildir. 
la '""eli .r fırka prorramımızda 
't 'Okt .,htarlıtına dair bir Hra• 

" ur. 
~~••r~:'' rGn aelip parllmer.toda 

'li1tlt? •le alaeatınızı unneder .. 
~lc_,.,,~~t Gaerlndekl heaaplara 
tt Ucu4:• t.l1•n Faıı.tlerinin 1919 
4--... .. .._ '~••kilal ele aldlldarı 
tı. bt.1.._11,..,. • ktıYYetll bir mew-ki
lla re_ 1etal a.· 1. Kaaaatimce, lnp
' ~ "'"'-t.ı : l~tımat •• ai1aai nlaa._" ''•p ç r. Hallcın bu zarureti 
"'teeıedir •1tlanıı1acatı batka bir 
tı~"'leJceij l kanaatimiz tudur ki, 
Oııılıtalctı dve eden ıistem er, ıeç 
''""':__için\ ••n• haanımıı: vardır. 

1) ,,..lı:ilcat1 •- bulunacatız. Bugü
tict· '"Ya f '"dur: 
il\' ')or. bert &fiıa.e Ye komünizme 
h~~ lc-.,.lı aitınek iatiyenler fqiz
•tıı'r dt "o"~ l•rl1e dönmek iıti

•c•ıcı-..c1a• llh:rnln kolları ar.uına r. 

ter"..._........ * 
ite~~ oı.. ~~. "daha büyük in.U
a._ •• '11• flldrı~lt. Faıiatler Birllti 

.ı il •rı1al l k • 
lla1.1 l•••tt 1 an ama ııttyen 

tt1.1r. - s .c •ile itte w,ı. konuı
tiren·a -. 

Moakova, 12 - Sovyel Ru.
ya komllnist fırkuı merkezi kon
trol komisyonu diYanı, fırkadan 
20 kitinin çıkanlmuına ait bir 
karar almııhr. Bunlar, evvelce 
f1rkadan çıkarılmıı olan mukabil 
ibtilil grupunun azaları veya bun
ların ctlrilm şerikleridir. Bu grup 
Sovyet Ruıyada kapitalizmi ye 
bilhassa Koulak'lar sınıfını mey· 
dana getirmek için gizli bir 
burjuva teıkillb ricada getir
miye çal11ıyorudu. 

Ekeeriıi fırkaya muhalefet et· 
tiklerinden dolayı ayni cezaya 
çarpılmıf kimselerden olan bu 
matrut eıhas arsında şunlar 
vardır: 

Sağ ce.nah grupundan Galkiu, 
evvelce iki defa fırkadan .cık .. 
rılmış olan Şlepkov, ayni sebepten 
dolayı evvelce fırkadan çıkanlmıf 
olan Mareçki, Staşni, Zinevyef 
ve Kamenef. 

Mukabil ihtilal teşkilitmın 
mevcudiyetinden haberdar olan 
bu son iki zat, ellerine geçen 
vesikaları fırka ya bildirmemişler 
ve bu suretle grupun faaliyetini 
kolaylaıtarmıtlardır. 

Bundan başka dört kiti daha 
çıkanlmııhr. Yalmz bunlar bir 
sene sonra meselenin yeniden 
tetkikini talep etmek bakluna 
maliktir. 

Bunların arasında 
grupunun eski reisi 
muhalefet grupunun 
Koglanof vardır. 

muhalefet 
Ştayne ve 
eski reisi 

Silah 
Fabrikalarının 

ilgası 
Cenevre 12 - Sa.IAhiyettar 

komisyon, dUn husJıi sillh f ab· 
rikalanoın ilgası meselesinin tet
kikine baılamıştır. Fransa murah· 
huı. busuıt ailib fabrikaJarınm 
bıralolmasina istiyenlerin noktai 
nazarlarını mlidafaa etmelerini 
istemiftir. Bunun üzerine salon 
derin bir sOkOt içinde kalmıttır. 
Bir•z sonra İngiliz muralihası 
muvakkat muhtelit komisyonun 
hususi fabrikaların ilıa11 laak
kandaki karar.na ileri sürmOftl\r. 
Celse bitil edilmiştir. 

UMAR ASI: 9f965E55555===== 

\:OCUBLU ÖUM 
~ ......... •ua EdlllJ Makalla Gark .. .a.ı 11a,at ro:wu 11 

..... O.ı Türkçeye Çeviren M•rH1//111c 
:~n? 811 ~la niçin dost ol- ona kartı beslediğim ştip~e 

1 
'" •W11 .llçllc efendiler bir ·~ emniyetsizliğim yine uyan-

l'ıtı .:ı etıadendi ı cL 1 Jqıliad d r er. -xn oo.. m1Şte. Çocukların da her halde 
tıun a~1 ea ayak yedio.. Bu· evlerinde dayak yemiı oldukla-
llıal Jlh onlard · •sın 1.. an ıyice çıkar- ranı ve bana bir fenalık etmedik-

\Jıun lerini anlatmak istedim. " Fakat 
t•kıftı du :Qddet böylece bana çok iyi çocuklar! " ded.im. " N~ 
·~"ırtt1 r" u ve beni onlara karcı deo onları döveyim? Sen daima 

l 0 ıed"v• Y 

~essirdiQl O •gun dayaktan mü- adam\ fen:tlağa teşvik ediyorsun!" 
~1 bir h' I nu evveli hak veri- Bana tuhaf bir .surette baktı 
iddet v 

11 ~ dinledim. Fakat ve birdenbire haykırdı: 
•di e 1teyecand · 1 6 ii"6 .. an tıtreyen - n arabadan aşağıL 
··'f~·~WA-.. l&6rduktcn •oora Yilzftne karşı: " Deli ihtiyar! " 

Bırkaç guıı ,.,,!'\ \ nnanistanda Halkidiky a yarınıadannua ıııllthit bir 
zelı.clı· oldu. :-ielllnik ıehri ve havalisi bUyiik lıir hasara uğradı. İki yfizdtn 
fn~d.ı. iıısaıı (ildiı, beı bin rv yıkıl<lı. Z·ırar kekıinu elli milyon drııLhmi tab· 
min cdilıncktodir. Atina lıükQmeti fe1Aket1.C'de mahallroro imdat H' para 
;.riiııdnınrk ı-ıırNih• J ardımada bulundu. 

He ınınıiz, l'-ie1;1nik ci\arında tamamen yıkılnııı hir kasalıayı guster· 
ıııek telli r. 

-

Romanyanın Siyaseti 
Hariciye 

Mühim 
Nazırı M. Heriyo İle 
Bir Mülakat Y aph 

Bükreı 16 - Siyaıi mehafil, 
yeni hariciye nazırı M. T utilesko
nun Fransadan buraya srelmeaine 
aabaraızhkla intizar etmektedir .. 
Baı•ekil M. Vayda Vovvot, yeni 
Hariciye nazırma çektiği telgrafta 
bilhassa Rus, a ile bir ademi t~ 
cavliz misakı akti meselesindo 
Romanyanın harici siyasetine ver• 
miı olduğu istikamette sabit ka
lacağım telgrafla bildirmittir. M. 
Tutilesko noktai nazarında ısrar 

edecek olursa M. Vayda batve· 
kilettcn çekilecektir. 

MUlllm Bir MUlakat 
Paris 12 - M. Titulesko ile 

M. Heriyo ara11ndaki mllllkat 
bir buçuk aaat devam etmiftir. 

Bu mlilAkatta RuSJa ile ya
pılacak misak etrafında f6rlfll· 
dllğü ve F ransanıo llHIMhar.eti 
temin edildiği tahmin edilmek· 
tedir. La Jurnaf ıaı.ıetuine fire 
bu mBlllcatta fU esaslar teabit 
edilrniftir : 

Franea, Romanyayı Sovyetlere 
herhangi bir miak akti için 
zorlamam11tar. Romanya, LeheSov
yet misakının mcriyet mevki "ne 

diya bağırd m ve yere atladım. 

Arkamdan kotlu, fakat tutamadı. 
Keadinde-.1 geçıpiı bir halde 
haykırıyordu: 

- Ben... Deli ihtiyar bal .• 
Ben seni hep fenalığa lefvik 
ediyorum a,.ıe mi? Dur, bak ben 
nnin burnundan getiririm. 

Mutfağın merdiveoincle ninem 
göründü. Ben ona d.oiru kaçbm. 
Peter amca beni ona tikiyete 

baıladı: 
- Bak bu oğlan benim gibi 

ihtiyar bir adama nasıl muamele 
ediyor!.. Bana en pis kftfilrler 
savurdu! 

Bundan sonra kendine karşı 
kullandıjımı söylediği bir iki 
milatekreb küfür söyledi. Onun 
böyle yilzllme kartt yalan a6y· 
-lemesioden fqırmlf kallDlfttm. 

l konulmasına ve Fransızlarla Sov
yetlerin bir misak aktetmelerine, 
bu miaaklar Fransa- Leh-Romen 
itil Af ı baki kaldıkça. kat'iyyea 
muhalefet etmiyecekJerdir. ................... -····--.. ._.. .. , .... _. --·-... -......... 
Mançuri Devleti 
Neden 
Teşkil Edildi 

Tokyo 12 - Mançuri Devlet 
Reiai ve sabık Çin imparatoru 
Puyi'n mOmessili, Mançuride 
iatiklil reıımınm teesaOılbıden 
maksat, Çinde imparatorluk ida· 
reıioio tesiıi maksadının temini 
için ablan ilk adım olduğunu 
söylediği rivayet odümektedir. 
Puyi mftmessili yakında Cenevreye 
ridecektir. 

Çiodeo gelen Bazı nllfuzlu 
tabıaların. Çindeki birçok eyalet
lerin Mançuriye iltihak edecetiai 
ıiyledikleri rivayet edilmektedir. 

Ayaştaymn Yeni Vazifesi 
Nev-York, 12 - Profesör 

Ayiıtayn, yOkaek t.etkilder en .. 
titüa ii daimi mftdDrlüiOne tayin 
edilmiı,t ir. 

Kendimı müdafaa için bir tek 
kelime bulamadım. B&yük babam 
olu idi b~lki bu iftiracı herife 
inanacaktı. Fakat ninem oouo 
tözünü ciddi bir tavırla keserek 
mukabele etti : 

- Çocuk bu kelimeleri a•la 
ağzına almaz Peterl.. Bu tama
mile yalandır! .• 

Bugünden itibaren benim ile 
Peter arasında fizli bir harp 
açılmaşta.. Dikkatsizlikle olmuş 
veya beni görmüyormu!f gibi diz 
ginlerl~ bana vurur, kutlarım• 
kafesten salıverir, kediyi onlara 
saldırtır ve beni büyük babama 
fitnelerdi. Her defas1nda beni 
kabahatli gösterecek bir yalan 
uyduruyordu. 

Sanki akranımla it g6r8yor
muı ıibi bir bia taşıyordum. O 

yapmııtır. 

Bu vaziyet, istiklll illna za· 
manı gelince, gencin hayatında 
buhranlar yapar. O vakit isyanla 
itaat arasında mütereddit kabr. 
ne yapacağını ıaşmr. işte aeır-
diklerile babalarının nzaaı olm .. 
dıia için evlenemiyen, veyahut 
babaları tarafından sevmedikleri 
bir kızla evlendirilen gençlerin 
vaziyeti budur. 

Bunun hayatta misali sonıuz 
denecek kadar çoktur. lıte bua
lardan bir misal : 

Ali iaminde bir geıı~ten al
dığım bir mektup aşağı yukarı bu 
ruhi m&cadelenin bir ifadesidir . 

"Babamın iki kansı var. 8İl'lsi 
benim annem. ihtiyar, on sen~ 
denberi babamdan ayrı balamın 
yanında yaşıyor. Diğeri ikinci 
kar111. Şimdi ona düşkün ve onun 
hiçbir sözOnden çıkmıyor. 

" Bundan sekiz sene enel 
babam k6ye gittL Giderken 
beni istediğim bir kız ile 
nişanlanmayı vadetti. Fakat d6-
niifte üvey annem ağzindan girdi 
burnundan çıkb, bu fikrin tahak
kukuna mini oldu. 

Derken babam ağır denecek 
derecede butaJandL O Yakit bii
tlin kendiıini sever zannettikleri 
yanından uzaklqb. Y atafıaın ba· 
şında yalnaz ben kaldım. lyilet
tikten sonra yine atekiler iyi ol
du, ben fena oldum. Bir uma 
için babam beni o kızla nıpal .. 
mıya razı oldu. Fakat 0Yey aa
neınin tesirile bu fikrinden yine 
vazgeçti. 

0Yey annemin bendeo Miriz 
Y8f küçOk kw eYlendirildi. Be. 
yine ihmal edildim. Bltlia 
bunlara Uvey annemin Mbep ol-
duğuna emin oldnjum için ona 
karıı derin bir kin bealiyoram. 
Beni sevdiiim kızdan uzaklattır
mak istiyor, ve evlenmeme ensel 
oluyor. Bu güç vaziyetten nod 
kurtulayım ... 

Sekiz senedenberi evlenmek 
için babasuun iradesini beldemj. 
ye ve her halde yirmi bet yqm
da olma11 llzımıelen bu reace 
ne dersiniz? 

Bu yap geldikten sonra 
mpnlanmak ve evlenmek için bu 
kadar aciz giıteren bit adam, 
ne evlenmiye, ne de iatildlle 
layık değildir, çektiii de aninin 
•e zifının bir ceza11d1r. 

HANIMTEYZE 
1 

guya IAtife olsun diye ylzllne hir 
ihtiyar maıkeıi takmıftı. Ben de 
ona her nevi muzipliklerle aynea 
mukabele ediyordum. Ayakkap
larmın dikitl~rini .aklyord..n, 
ayağını sokarken aynb1orlard1. 
Veyahut serputunun içine biber 
doldururdum, . btıt&n gln bapferır 
dururdu. 

Pazar ve bayram günleri 
Yaktioi evde ıeçirir H bir şey 
bulmak, bir kusur keıfetmek 
için arkamda dolaıırdı. Bem bir
kaç defalar memnu yollarda ., .. 
kalamıfh. Çünlt..i hala komfU 
çocuklarla olan müuasd>etimi 
muhafaza ediyordum. Peter beni 
onlarla rörür görmez büyiik 
babama haber vermek fırsatını 

biç kaçırmıyordu. 
(Arkut Y&r) 
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M. Musolini 
55 Kuruş 
Ceza Verecek 

1 
1 

Roma dan yazılıyor : F arnezin 
ıpor ve atıı meydanında yapılan 
müsabakalarda Başvekil M. Mu· 
aolini de hazır bulunmuı ve biz· 
ıat atış müsabakalarına if tirak 
etmiştir. M. Musolini, abılarda 
ıon derece muvaffak olmuşsa da 
neticede beı liret para cezasına 

mahküm edilmiştir. Çünki her
kesin bildiği veçhile ataş yapıl
dıktan ıonra tUfeğiıı mekanizma• 
ıını açmak ve yerine ISylece açık 
bırakmak Adettir. Zira, barutun 
patlamasından ileri gelen gazlar 
dağılmış olur. M. Musolini dal
gınlıkla bu tedbire riayet etme
diği içindir ki Türk ·paruile tak· 
riben 55 lmruı kadar tutan para 
cezasına mahk6m olmuttur .. 

Yeni Nobel MOkAfatfarı 
Stokholm - Bazı lsveç gaze

telerinin neşriyabna ıöre 1932 
senesinin Nobel edebiyat mftkA
fah için iki mUhim namzet var• 
dır: F ranıız edibi Pol V al eri 
Alman muharriri Stefan Jorj. 
Milk4fahn bu iki muharrir ara· 
ıında taksim edilmesi çok muh· 
temeldir. 

Bunlar haricinde Fransız ıa-
iresi Kontes dö Noay Fransız 
muharriri Fransi Jamı, lngiliz 
Con Marfild, Yunanla Korteı Pa
la mas, Sovyet Rusya muharrirle
rinden Bünen, Gorlôm isimleri 
zikrediliyor. Edebiyat, kimya, 
hikmet, tıp mftkAfatlannın beheri 
takriben aekizlr bin lngiliz lira
ıına baliğ Olmaktadır. 

Amerikada işkence Razaleti 
Nevyork - Amerikan nbıta· 

ıının mamunlar hakkında btbik 
ettiği fena usuller btttftn dünya· 
nan ıikiyetini devet edecek ka
dar flmalll bi. tekil almttbr. 
Ayna, ban Amerikan ceza ml). 
eueselerinde mahkumlara tatbik 
edilen muameleler de sabıt&lllD 
hareket tarzıada• fulda dejildir. 
Umaeiyetle "0çthıdi derece., im
mi -.eriJea Amerikan :ubltutnm 
dayak ve itkence uaulü. IOD za
manda mlit:hit bir rezaletin cey
dana çıkmasına sebep olmuıtm. 
Hadise, Fk>ridada ja)uonvil ismi 
verilen ıehirde vukua gelmittir. 
Bu şehrin hapidıanesinde Mayfer 
isminde bir mahküm şüpheli bir 
t arz.da vefat etmiştir. Ailesinin 
şikayeti efkArı umumiyenin heye· 
cana düşmesi üzerine facianııı 

mahiyeti anlaşılnııştır. Mayfer bu 
hapishaneden üç defa kaçmıya 
teşebbüs etmiş, her defasında 
yakalanmışlar. ilk defa kaçışından 
sonra hapishane zindanına konul-
muş, ikinci defasında dar bir 
fıçuun içine konulmuştur. Bu 
fıçamn içinde yaln1z b&fl dııarda 
bulunuyor ve fJÇJ günefİD altında 
tututuy:>rdu. Mayfer buradan da 
kaçmıya muyaffak olunca bak· 
k .nda .. Şeker kutuau n denilen 
işkence tatbik edilmiftir. Bu usul 
mucibince mahkUnı uzunca ve 
ince bir kutunun içine konulmak-
tadır. Mahkümun boynu bir zba
cınn halkalarıudan geçirirerek 
öbür ucu bir direğe raptedilir. 
En ufak bir hareket., mahkümun 
boğulmasını intaç eder. Nitekim 
M ıyfcr de ayni akıbete uğramış· 
t r. Ba feci işkenceyi tatbik eden 
hapishane müdürile baş gardiyan 
t evkif edilmişlerdir. ikisi de idam 
edileceklerdir. 

Akvam C miyeti Srkmtıda 
İkt sa<ii buhran, Cemiyeti Ak· 

vam melıafifin ..!e de tesirini gös· 

SO N ·POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 

Güzellik Kraliçalanndan 
Hiçbiri Mes'ut Olamadı 

Hepsinin Başına Bir Feliket Geldi 

SolClan : 932 Lehlsı.n. lnglHz. ltalya ve Macar gtlzellerl 
Keriman Hanımı bUtün Türk 

kızları kıskanmış olacaklardır. 
Bir hamlede dti11yaca meşhur ol· 
mak, herkea tarafından tanınmak 
isminizin cihanın dört . köşesine 
yayıldığını bilmek u gurur ve
rici teY midir 1 

Fakat her gülün dikeni oldu· 
ğu gibi, meşhur güzel olmanın, 
bilhassa, g&ellik kıraliçasa olma
mn da tehlikeleri ve uçurumlan 
vardır. 

Bu gtizellik kıraliçal.rından 

Rene fauYe ismindeki Frnaaz ~ 
ıellik Kıraliçası, "Zavallı kıraliça
lar,,başlağı ile bir yazi netntti. Bu 
yazıda 1(6zel olmanın ıstıraplannı 
Te elemlerini anlatıyor, diyor ki: 

.. Sazan kusursuz gllıel olmak, 
ıece gllnclib etrafına tebessOm 
yayauya mubur bulunmak ne 
ubrap Yerici ıeydir bilemezsiniz. 
Siz, evinizde oturan, mfttevazı, 

ıevimli ev kızlan, bizleri kııkan
mayınız. Biz dünyanın en bedbaht 
inaanlanyız. 

Bunlar " Bize bir fırsat ver
seler:, biz de kıraliça olsak, ga· 
zetelerde resmimiz çıksa, yolda 
yürürken herkes başını çevirip 
bize baksa., diyebilirler. 

Kulaklarımla işittim. Bir ta· 
nıdığımın kızı .. Kıraliça olmak 
ne gUzel ıey " diye telıaaaür du· 
yuyordu. 

Şu glWlik kıraliçalın haki
katen birdenbire parlarlar. L,ıklan 
hazan bir saat, bazan bir gtıo, 
hazan bir ay, bazan bir sene 
sürer. Fakat sonra çıktıklan 
karanhğa g6mlll8rler. 

Glzellik kıratiçalan içi•de 

teriyor .. A:u dnletlerin biuelerile 
faaliyetini devam ettiren bu 
beyaelmilel müeueae, bırçok hia
selerin verilmemesi üzerine mali 
noktadan ciddi bir ııkıntıya 

düımüştür. Bu sıkıntıdan kurtul· 
mak çarelerini araşbrmıya me
mur edilen dördüncü komisyon, 
bu münasebetle borçlarını vermi· 
yen birçok devletlerin ifadelerini 
kaydetmiıtir. Cemiyeti Akvama 
en fazla borçlu devlet Çin oldu· 
ğu gibi Cenubi Amerika bükü· 

Yukarda: 932 Fransız 9UzeU. 
A ....... : lta11• gUzeH 

zikre değer bir muvaffakıyet 
d 

gösteren birisini gösteretpusiıriz. 

Fakat her kıraliça intiftabtndan 
aonra bir facianm kaydedildiğini 
aöyliyebilirsiniz. 

Bunlardan birkaçının başından 
geçenleri ben anlatayım: 

metleri de biesele•ini munta
za:nan •eremiyorlar. Bu ml

nasebetle dÖTdi.incü komi91oıı
da cerayan eden müzakereler, 
bir hayli hararetli olmuştur. 

Cenubi Amerika hnkümetleri, 
evvelce kolaylıkla verdikleri pa· 
raları şimdi veremiyeceklerini 
söylemişlerdir. Buna sebep olarak 
ta memleketlerinin geçirdiği siyasi 

mücadeleleri, iktısadi sıkıntılan 

ileri sürmüşlerdir. Bunun üzerine 

Birkaç sene evvel Varşovada 
İren isminde bir kiz güzellik mft· 
sabakamıa iftirak etmiıti. Hakem 
heyeti güzelleri seçerken birden
bint bir çığlık işitildi. Güzellerden 

1 
birinin bağırarak kaçtığı gö
riildft ve odalardan birinde lren 
ölü bulundu. 

Avusturalyada 1926 senesinde 
kıraliçe ~ilen Mis Barklay ftç 
ıeıae sonra yatağı içinde zelıir
leamit bal\ındu. 

Peggy Davis isminde bir g6-
zel, kıraliça intihap edildikten 
ıonra bir milyonerle evlendi, fa· 
kat iki sene sonra cesedi Rivi
yerada buya airalDlf bir oto
mobilin yanında bulundu. 

Geçende lngilterede maiua
lardan 300 lngiliz lirası kıyme
tinde elbise çalan bir güzel kız 

yakalandı. Bu, unutulmuş bir 
kıraliça idi. 

Bunlardan başka kıraliçalarm 

etrafında dolaşa kinleri, kıskanç· 
lıkları, sukutu hayalleri hesaba 
katmıyoruz. 

Bu sene kıraliça intihap edi
len Tür" kızı talili ve zeki iae, 
evine çekildikten ıoora, unutu· 
lacak ve kıı:aliça olmadan evvel 
ae iıe yine o olacakt:r. Ayakla
rının altına serilen ç'ç ~kleri, IA· 
~ iacileri, bunları kmcU.; 
sine relllim yapmak için Yeren 
müeneselerin kapılarana bıra· 
kacaktır. 

Bir dolbuna aordum. Hiçbir 
kıraliçaya rast geldiniz mi? 

- Birçok, hepsi Holivutta 
sıra bekliyorlar. 

Bu hUküm kAfi değil mi? 

l.panya murahhası CJrlaya şayanı 
dikkat bir fikir atmışhr. Bu zate 
göre, bazı deYletlerin beynelmilel 
faaliyetleri diğerlerinden çok 
f adadır. Bunun için, Cemiyeti 
Aknm hisseleri, devletlerin ha· 
ncıye bUtçeleri esas alınarak 
tesbit edilmelidir. 

Bu fikir kat'i aurette kabul 
edilmemiş ise de tetkike değer 
bir mahiyette olduğu teslim edil· 
miştir. F ormlll aranılması devam 
ediyor. 

Teşrinevel 13 

Kari M ektuplnrı 

Buna 
Ne 
Demeli? 

~lide Büyükdere cadd~ 
Nihat Bey yazıyor. 

- Köste.nceye gitmiştiın. ot' 
da İstanbulun en meşhur takı' 
lanndan Şişli Ermeni klübile ~ 
yapılacağına dair gayet tantıW'" 
reklamlara tesadüf ettim. 

Şişli Ermeni klübfi federe ~ 
ğildir. fstanbulun en şöhretli ; 
kımı olmak şöyle dursun, küç 
lerin bile en beceri six tak~ 
Romaoyada da lstanbul futbo~ 
temsil etmesine nasıl müsa• 
edilmiştir. Buna mani olmak t/ 
rektir. Ctınldl çok fena t~ 
yapıyor. 

KDt';_!ig~ı::: K2':ı 
kuruttan -' kurup indirdiji ~ 
ılpmarı haıkıa pek fazla rtl 
betini kazanmıştı. Fakat i~ 
IOD zamanlarda bu sigaraları ,,1 
Ulttmle Ye Jqİl renkli kijl• 
yapmıya başladı. Kiğıtlu k,._ 
ve kaba olduğu için içliıD~ 
Bau bir çare bolunamaz IJJI 1 

1 

( Cevapla:·:::hır. ~: 
Alpullu ~azeto bnyii: Kast1' 

Burdurdan Nari Buyc: . 
- Hastahaneye devam e~ 

Bahsettiğiniı hastalık en az iki ı1 
muntazam tedaviye ihtiyaç g,,.,.( 
rir. T edaYi esnasında içki fi 
sirke kutfammyacabmız. 

* Kıbrasta. A" ni B y~ ....ı 

Mehmet Akifia " Saf abat ,, "' 
ıeri halinde Babillide kitiipb_.t 
lerde bulabitininiz. Küttipha~ 
bir mektupla müracaat ecJinİJ· ,,. 

ıı. K. Beye : .,._,,,, 
Mektubuauzu muharrir Dl'~ t 

yerdik. Y .Mıad.a bu baıuata ,ıJI 
teaftı- edecek mahiyette taf...,. 
yerecektir. 

* Hilıeyin Hıza imzalı me"ıdf 
sahibine: 

Lise son devre bakaloriy...-' 
hariçten iştirak edecekler, ~ 
mektebi bitirdikten sonra bu ı,ı 
tahsil g8rdiUderini Ye ba~ ıJ 
mektebe devam etmedikler t' 
tesbit ettirmelidirler. Bu husu• 
fazla tafsilat almak için laaıett." 
yin bir liseye müracaat edil11

_. 

Şeraitiniz ticaret mektebi iınl~ 
nına girmiye müsait değil~ 
Serbest nazmı, vezinsiz kafiy ~ 
fiir diye tarif edebiliriz. fa~ 
bunlarda da deruni bir ahe_., t 

yudar. Bu nazım tarzına dİfP" t 
edebiyahnda. teceddüt ede~ t 
tında bile tesadilf edildiğine gır 

re alylediiiniz pir bunun ne "' 
cidi, :ae de üstadıdır. 

• 
Antalyada. Ziya. Beye 1 ~ 

- lstecfıjirriz kartposbU' . 
bir kısmını lsta•beldaki kırt~ 
yecilerde bulmak kabildir. l)İJ;. 
Avrupa fdairleriaiu kartp09tall · 
için Beyoğlunda "Libreri M~ 
yal,, e müracaat ediniz. fi• 
beş kuruştur. 

1 G JI 
Beşiktaş •. o lı ltdede mahal ~ 

Çukurçcşmc ııuka ğıı da 26 nu ın ., 
Ankara. Erkok lise i t.~lcbosındo 
bahaddin Boya: J,I 

Abdülhak Hamit B. Maçk• fJ. 
Maçkapalasta, Nazım Hiknıet 
Erenköyilnde oturmaktadırlar· 
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Aytenle Günnün Zekasını 

BeR-endiniz Mi ? 

b.1>.1 
- Çocuklar bt 

Ilı~ ••t • 
'
1
.cund• 

1 
ıo ürünüz. Babçemn 

ı""~ ~ 1f1Yor. Bu kutuyu bek-

2 - ~ana bak Gö.!c o, bunu 
elimizde taşımıyalım. Kutuyu çem· 

berlere geçirelim, yerde yuvarlayarak 
b~bamıza r;iltnrelim olmaz nıı? 

lkist d- ~ \:'.&{dl .muyu r:eubt:, e r<eçı. JıJt:r. r cr ... e yuvarı::ı ••..•. 

Yll\'at) e gülüyor, scvincrcrek götiirüy<JrJardı. Babaları lrnlmııın 
lçirır1e "'~it geldiğini gfüiince ellerini batana g&tOrdOI Eyvah 

ır tek sağlam yumurta kaldise nşk olsun dedi ... 

OYUN VE 
8Qfon Oyunu 

.1_ lier 0 ~ lci 1'nlcuya bir balon, bir 
•ttilır ~~ hükü!mftş bir çubuk 

OYUNCAKLA_R_I 
ıBu Ogu11cağı 
Yapınız. 

:~a~aiı ~~· yani balonların 
•111da llollta odanın bir tara• 
~tıru;ı" Çoculdar diğer tarafında 
liııc, r.h Başla, işareti veri· 
~I . e • b erindelcipk ~ baJonlarını üfler 
tdtfe y ILiR'lt çubukla bunları 

te r' · ıı:e 0 uvlar. Eğer balon ye-
, rsc 0 

1 
• 

• vuncu tc (rar yerme 

... •Q, ·o 
O 

.... 

. ~ ' 
' -
~· 

4' 
ltliı 
htd Yenide b 
lal'" tfe ilk n aflar. BaJonu 
0 llsaı.,ak,;ıce ~6nderen oyuncu 
l'urıdan k bırinciliği kazanır, 
~-Ilı dçı ~r. Ötekiler oyuna 
~- e erler. 
~~ Af daşın'=ız=ı=N=a=sı:::ll'l 

~ ~atabilirsiniz? 
"'tı 81

'1lde RÖr ·• w.. .. b • ttl>" . Pctrnıald uugunuz gi i pa-
-~ ilırgeniz arı ıı1n ilstünde tu-
hh~ı~ '• ...:;kadatlaran.z sizin 

1 İniı. ~r. Bunu siz ya• 
kın z nac;ıt : Bir 

----~ _.., 

itııc ·-- ' 
...... ''1up 1 
~ k ~Çirin~~~~ınazın ara• 
ıh tk cliaiz1ıı Hll'& iineye daya-

•
~~ lniu u Gstllnde dmur ve 
vrlll . cunu arka.1--• ı-... e:sıne 111._. 

1 
~•nnızaı 

ta ı bun 11111 o ur. Arkaclq-
~e ~derı! ı&rllnce f"far, tec
a!111editder1 L!akat line •mam 
ı:.:· ~t~ ar\ ~ yapamazlar. Ba 
~tıi&_ '·datiarınızı aldatabi-

Her şeyd~n evvel bir miktar 
mantar toplayın:&. Bir miktar 
kullanılmış i<ibrit. Birkaç tane 

firkete, bir mikb\r ttnlu iğ ı e .• 
Bunları ha
zırla dık tan 
sonra baş

layuuz. Şüp
hesiz man
tarlar hep
e: bir boy değildir. BuuL fı .':ite· 
diğiniz şeldlde inceltmek için 
bir de çakmaz olmalıdır. Resim· 
de gördüğiiuliz atı yaı m tk için 
evvela ortadaki mantar şeklinde 

bir uumtarı oyarak ki!çiıltünüz. 

Şekli resimdeki gibi olsun. Ha
dehu başmı, sonra da boy11uııu 

yapıuız. Bunları mantarı uyarak 
bu şekle getirebilirfriniz. Kulotk· 
larım göstermek için iki kibrit 
çopü geçiriniz. Baıım boynuna 
toplu iğnelerle yapı~t r.nn. Bun
dan başka bir kibrit çöpünün 
iki taraf nı sivriltetek bir tarafını 
bap, bir taraf1111 boynuna geçi· 
rınız. Boynunu da bu suretle 
vt\cuda yapıştmnız. Bacaklarım 
yapmak için firketeleri bayvamn 
kamında iki ucundan geçiriniz. 
Firketelerin uçlarını reıimde gös
terilen dört yuYarlak mantaran 
üzerine geçiriniz. 

Tuhaf Fıkralar 
Muallim sordu: 
- Yıldız, din yine mektebe 

a•lmedin? 
- AffeduainİL Hoca Hanna 

ditim •ir yordu. 
- Şimdi yine elitin •irı· 

yor mu? 
- Bilmem ..• Difçide kaldı ••• 

Belki atnyordur. .. 
Muallim .. nıfta çocuklara Gi· 

HiKAYE 

Gemicileri Kur
t~ran Çocuk 

1913 senesinde idi. Karado
nlzde milthit bir fırbna yardL 
Gemiler bir türlil sahile yalda
ıamıyor. Klmiıi kara1a otaru7or, 
kimisi babyordu. Bir Fraa111 ıe
naiai lstanbuldan hareket etmiw. 
Batuma gidiyordu. F•t futma.. 
nm tiddetinden Sinop Umuma 
ajmmak iatecli. Fakat qp• tam 
limana yalda .. cata ...-da matlüt 
bir dalga, fUIİJi ~ .Mirdi. 
lçenine clolaa -... ,... ya• 
Yllf gemiyi cleniDa Alne çekti
ltr. Vapur i~~ gemicilerin 
~ kendilffillt denize attı• 
I• Bir inamı da ilreklere br
...a.w.,, etraftaa pecek yar
dlİlll Wdediler. 

Gla ajardıp SUl&D Unlla 

gemiciler hlli direp üıtünde 
idiler. Deniz hlll mit1'it dalp· 
larla kabarıyor. yeri öğe kab
yordu. Sahilde toplan• Lalktaa 
hiç kimse vapura yanqmafa 
cesaret edemiyordu. 

On yatmda kUçük bir çocuk 
da bunlarla beraber batan p 
miyi ve gemicileri seyrediyordu. 
Etrafıııda konuşuJanlan dinliyor
du. Denizin bu gece darma,.ea
ğmı, gemicilerin ölüme mahkum 
olduğunu söylüyorlardı. 

llu dikilen çocuğun ismi Aziz• 
di. Gayet ıuükemme! yüzücll idi. 
Kürek çekmede de Uz kayıkçı
larla yarış ederdi. Kendisine us• 
tahk taslayan kayıkçıların bu 
cesaretsizliğini gorünce güliim
sedi... Cesareti düz denizde on 
üç ynşında çocuğa göstermek 

hüner değildir. Dedi... Cesaret 
nasıl clur, ben şimdi aize ga .. 
teririm... Dedi .. 

Azi~ küçiik bir sandala at· 
)adı. Eütün kuvvetile batan ge
miye doğru ilNledi. Rüzgar, dal-

gaJdr ha:a oir ejderha gibi üze
rine köğriyordu. F abt o dalga• 
larıo iiıtündeo bir kıvılcım gibi 
atlıyarak vapura yaklaştı. Gemi· 

ciler imdat geldiiini görün
ce kendilerini ~ıı)·a athlar ve bin 
müşkiilatla sandala girdiler. Fa· 
kat Azize yarclıın için kollaranda 

tak-jl l<almamışh. Sandal. büyük 
dal~ala:-la pençeleşe, pençel1:şe 
nihayet sahile geldi. Sabild~kiler, 
çocuğun b~ cesaretine hayran, 
herkes elferile ayaklarile onu 
alkışhycrlard .. Azizin bu cesa
retinden utanan kay.kç.lar, hemen 
küreklere sarıld )ar. Vapurda sağ 
kalan diğer tayfaları da kurla· 
rıp sahile getirdiler. 

-:::unun nerede olduğunu sordu. 
Fakat hiçbiri bilmediler. 

_ Ne?.. Dedi. Siz yediğiniz 
fandıklarm nereden ıeldiğini bil
miyor musunuz 1 

Küçllk Ane parmağım kal· 
dırdı: 

- Biliyorum Hoca Hanım ••• 
Bize, karşımızdaki manavdan ae
liyor. Dedi. 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Bu Hazineyi Nasıl 
Ele Geçirmeli ? 

Resimde ıördüğlnüz llalakçı. ıemisile ıeçerken, bir •abilde bir 
haıiae ...._ Fakat saadala .._,. altmek mlbakln değildi. 
hazineyi ele geçirmek için bu yollardan pçmek lllım. Elinize 
kalemi ahmı. Balıkçının durdup yerd• haziaeye fiden yola 
keşfediniz. Bu bilmeceJI dojna blledealerdea Jls kiflye ılzll 
ve mlteaenl bediyelv v.Ueeektlr. 

Gazeteci Çocuklar 

AJmany'da mekteplerde ço
cuklara gazetecilik dersi verilme
ğe baılanmııbr. Bu 11nıflarda ço
·cuklar evvela bir yazıCI heyeti 
ayırıyorlar. Bir batyaz·cı, bir yazı 
mDdlirft, diğer yazıcılar, muha· 
birler, musahhih, ve saire ••• 

Muharrirler mevzularını yazıp 
yazı mndnrnne veriyorlar. Muha· 

birler, yazı muhabirinin verdiii 
havadisleri gidip tahkik edi7or. 
Yazıp müdüre getiriyorlar. Yazı 
miid6rü bunları mektebin mllftt-

tipbanuinde dizdiriyor. Musahhih 
1anhflanna d6aeltiyor. Y uı mi
dürü yualan aayfa haline koyu
yor. Yani her yaanm yerini, n
ıimlerio yerini bir kApt O.erine 
çizip, bqmllrettlbe veriyor. Ml
rettipbanede 1ayfayı bailıyorlar. 
Buradan makinaya verilip buıla-

7or. Mtıretliphane ve makin& U. 
iresinde de çocuklar çah11yorlar • 
Bu suretle çocuklar daha mek• 
tepte iken .ruetecilii• huarla
myorlar. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

t tetrinievnl 9.12 tarihli aGaha• 
mızda neırolunaa balaacadakt yedi 
domuzu tamam bulanlar uaeında 
h"r!iye alacakların iaimleriai ap• 
t ya 7azıyoruz. 

Hediye alacaklardan lıtanblda 
bulunan karilerimizin pazarteai, per
şembe sünlerı ötledea aonn binat 
idaremize •elerek hediyelerini alma• 
ları lbımdar. va·nız tapa karileri· 
nı'zio hediyeleri posta ile adreıleri• 

ne ıönder lir. 
Birer dolma kalem alacaklar : 
f:,t:ı ılıul Tıır ... l'ısc·f altrncı aınıf· 

tun 171 Sıl•iha fa'k, İ•faubul 10 uncu 
J.ı,ıoektep taleb si den Celt.ı Tahıio, 
1 taıılıul 1 se ta'el <'Sİ ıden 510 Fıluet, 
('npa 31 inci lllrnı .. ktep talebı sinden 
21 ~ lhıhi<ldin, Davutı aıa Ortauıektebl 
t ılclıı !':iııtleıı ~7 ll,rahiın, hı an bul 
Portıı\ ııi) nl \is ıi dünlituciJ sıııı tan 
40 ı M. Hıı fı i, lıst.uılıııl Kız Ortamtık· 
tebi blelırsiııd~rn 589 f'ehanıoı, J~tan· 
bul 44 üoeıı mekteıı t~leb··ııinden ~88 
Uull!si Bey V'1 llırnınılar. 

Birer adet kurıunkafemi ala• 
caklar: 

l.a lHUlll lY 41 ıOll Jlkıaoı.ttıp lale-

besinden ~ Muu.ffer Basan, Jıtan• 
44 üncil mektep talebesinden !.81 
llehmet RQkneddin, Cağaloğtu Sflrcy· 
1abey &Jlartıman No. 1 Sadiye Soy· 
fullah. lstanbul 4:> inci mektep tale
besinden 48 J:ı'aat, İıtanbul Kıı Ort.a
mekteLi talebesinden 560 Muzaffer 
Adıl, Rirkeci komisyoııcıı Adanalı 
Klı.ım Bey km Umit, VAfa Ortamek
tebi yedinci sınıftan 608 Sabahattin, 
lıtaubul 45 ine mektep talebesindeıı 
176 A. Saim Bev ve IJı:ınımlar. 

Birer albOm alacaklar : 
Balık.esir Er. ek Ortam ı..tcti IJI· 

rlnci 11 ııftan J\o. :ı6 Halını, Ankara 
Racıb:wram Bllı;e solt.1k No. ı ~ Hay· 
riyc. Aksııray ~ ·rguççu 110 ak No. 25 
Sai 111 Be, oğlıı 1:; i o ·i moı.. teı> ta le· 
beai~d n Zıı.fer Os ı an, Mut ıulltekait 
jaııdaruıa lı~ap nıf'ııHırıı ( elll Bey 
kızı llıızaf er, hıtdıköy Acıh11<lera 
, olu ·o. 89 SiiheylA •".tik, 1--dirne 
a:uı "a.tlC'r nıt>ktl lıi taleLt:sindP- ı 48 Ş-L· 
ba•, hadıkiı~ ( • .-zi 11 ıuchıe .f We
beıimtcıı HG:i .Uc·I i ha, A<la ıa 8t>yhan 
mck~ lıi dördimt'fi ıınıf ta ebeıinden 
259 ı; .. :ı • 11~111 ul 4..! iııl'i Jtk ektup 
talel·c·~iıHlen !!87 :'\eriıı aıı Hanım ve 
Btt) !er. 

(Arka• .,,., t 

.. 



Haftada İki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkan Spor Sayfalarımızı 
Okuyl·nuı .. . 

s p o R 
r 

Gıı1 .. le •n iı pe· ,•m\>e ve cu nartai fıİ 1 

olm;11k r' haftada iki •po · •av:.uı ne.petnı '° 
tedlr. 

P~r,,emhe ıünl<il •!)O" uvfaa n h dlfoya 11
'' 

harekdlerl meınleke~ ıpor hAcf"e ' etl vard •. 

Cuıa'!lrteı aay(uıot :h ••• CUlftl rilnlc1 ..... 

lanıt cafılllh yazılıdır. 

~=====~=-r===~==----===-11-=ı:1--=-----===--=-----~~--------=======s-====~-==========J 

ın ••n• .. ikan ollmplyatların• lftlrak eden kaftlemlz yine llöyle Umme gltml•tl 

Atinadaki Mağlôbiyet 
Büyük Ümitlerle Giden Atletlerimiz 
, Son Kozlarını 

Atinad•kl Balkan olimpiyat· 
larına giden Tnrk atletlerinden 
Uk haber geçen gUn geldi. Bal· 
kan olimpiyadt müubakalarına 
iİren atldleriıniz içinde birincilik 
almak limitleri' cıı fazla olan 
Haydarla Semihin ikinci ve 
içllncü olduklarmı gazetelerde 
okuya11lar nihai mü1abakaların 
henüz yapılmadığınt zannettiler. 
Fazla olarak Ati nadan çekilen 
ikinci biı: telgrafta giiya Semihin 
son kuvvetini •on mlisabakaya 
nkladığı bildiriliyordu. 

Balkan olimpiyadının progra· 
mım bileııler için ikinci telgrafın 

p1Dlış tercüme: edildiğini farzel· 
ınck gUç birşcy değildi. ÇUnktl 

Oynadılar 
1 yüz meh·e}1i koşan Semihin üçün

cü olduğu bildirilmitti. 100 met· 
renin hem seçmesi, hem de nihai 
milaabakaısı ayni günde yapıldı
ğma ıöre şampiyonumuz için 
birinciliği kaıanmak ümidi k~lına
mı4tı. Buraya gelen ilk telgraf son 
mlisabakanın neticelerini bildiri· 
yordu. O netice de maalesef hü· 
tün ümitlerimiz lıillfma olarak 
Semihin üçUncülüğünl\ bildiriyor
du. 

En faıla gU\'endiğimiz 100 
metre şampiyonumuzun iki Yu
nanla sürat koşucusu tarafından 
ge~ilerek üçilnctl kalınası bizi 
çok mnteeHİr etti. 

Bilhassa birinci ve ikinci gelen 

Yunanhlarm rekoru bizim Senıi· 
hin lıt.uıhulda yaptığı rekorlardan 
epey fena olmuıı bu leeni\rU· 
mUıii hir kat daha arttırdı. 

ikinciliği alan l laydara gelince . 
o da t~lrtnhtıldaki tabii dcrcce
ıindcn b("s unlim farkla rakibine 
mağluk oldu. 

Hundan ,.oura yapılacak mü· 
sabakalarda bizim alletleriıı tali
leri daha azdır. 

Şu ilk miisahakalarıo netice• 
lerine net7.il r aıı, bu ~en eki Balkan 
olimpiyatları bi !ançornınun geçen 
senekinden daha f t:na o1a<·agı
na hiikmelnıek icap ediyor. 

:: 

Sovyetler Muhtelit Fut 
bol Takımı Geliyor 

Birkaç Kere Beklediğimiz Rusları 

Karşısında Nasıl Bir Netice Alacağıı 
Ayın yirmi birinde ilk maçını 

oyDlyacak Ruslara karşı çıkara· 

cağımız. takımın oyuncuları davet 
edildi. Davet edilen oyunculara 
nazaran bu sefer takırnımmn da 
ıenelcrdenberi dcğişmiyen fekil
de çıkacağı anlaşıhyor. 

Bir kere Kadıköyde, ikinci 
maçta da Taksim aabaamda 
Ruslarla karşılatacak futbotcl\le· 
rimiz Rusları tanırlar. 5011 Ruıya 
ıeyahatinde Ruslaı m ıert ve seri 
futbollerani ıeöreıı oyuncularımı· 
zın bu scf erki tema5ta aşağı yu• 
kan ayni kadro ile ayni Rus 
oyuncularını mağJU;.> etmeleri 
biraz mü.şkUldiir. 

Maamafih baıan oynadığımtı 

muvaffakıydli oyu11larumxda11 bi
rini tatbik edebilirsek Ruslara 

İstanhulspor 

Birincilik Miisabakalan 

İçin f zmire Gitti 

Türkiye fut bol birincililderinde 
l~tanbul grupuı;un şampiyonluğu· 
nu kazanan tstanbulspor birinci 
talnmı. birincilik nıtiıabakalarına 
devam etmek iizere İznıire hare· 
ket etmiştir. 

fıtanbul şampiyonu lzmirde 
oranm grup birinci,He kart•laşa
cak ve neticede diğer grup bi
rincilerini de yendiği takdirde 
Ti.irkiye birincisi ilan olunacaktır. 

kartı iyi bir netice almaoııı 
tiınali de çok uzak değildir. 

Ruslarla yapılacak iki ıJJJ 
hakemi henUz intihap olunlll ~ 
Hakemliğe teşkilata mensup, 
bi maçlarım idareye muktedir 

nin aeçilmesi kuvvetli ibtimaJle~.J 
dir. Bize kahrsa Mehmet /: 
Bey bu İf için en iyi hake 
rimizdcn biridir. 

Ruayaya giden futbolcu kİ 
lesine fevkallde hl111nü ki 
gösteren Rus aporculanna ı• 
olduğu şekilde ftğırlamak liS 
tertibat alııımışbr. 

Rusların ıerefine bir iki ıi~ 
fet verilecek ,.e kendilerine !sf 
bulun gUnl köşeleri geıditl 
cektir. 

I 
~===== 

Fransada 

Profesyonel Oyunculıı~ 
Rağbet Gördü 

F riln~ızlar bir ıene de•~ 
eden glirUltnltı ve mtıoal<ıf' 
içtimalardan ıonra nihayet ~ 
bolda profuyonelliği kabul 
mitlerdir. 

' Bu sene resmen ba~IO 
Fransa profcıyonel ıampiyoıı" 

. fc\'kalAde rağbet görmektedir· 

Yaz başlanğlcında ıebri~ 
ziyaret eden Fransız Ruing il' 
km11 da karıılaşlığı takınıla 

• 
Müthiş Bir Otomobil Kazası 

-~ 

G eçen ~eneki miisabalrn!nrda 
ferdi ikinciliklı>r almıştık. Faıl~ 

olarak bir de tnk ı ın biriuci!ij(ım ! z 
vardı. Hu sene, cia ba hilyük mu· 

vaffak ) et le,· be;klcrken daha fena 
mevkie d~i~tiik. 

!Zenci Boksöt 
Fransızı 
Korkuttu 

rabcre. kalnu,tar. 

'örün iddialarını bidiıeler tt 
etmit gibidir. 

Filhakika maç günll geıdı: 
vakit Fransız boksörü bastıılt; 

·,ı 
dolayısile mUsabakanın t eh• 

Geçen h=ifla 
r.c 1enin 1.•11 bii· 
~ iik ol :lınob i ya· 
r ş'a ı Fr.msada
ki Mans ismındc
ki otomobil s:i· 
ha'-'mda yapıldı . 

Yarışa ~İren biiliin otomobil
ler bu 5efer fevkaliclt• bii\ ül. bir 
1ı1üratle müsabaka nı~tafesini 
kat' et mi ye muvaffak ol rmı~: cır clır. 

Yarı ş neticesinde sekiz silm
dirli bir makine ile yeni dünya 
rekoru tesis olunmuştur. 

Bu yarışlarcia tehlikeli \' İ r;ıjıar 

180 kilometre Slİbi cehennemi 
bir •i?ratle geçilmiştir. 

Rt:simcle yarışa ~İren otomo· 
billcfden biriniu 180 kilometre 
siiutle gic.lerkan takla altığı jlÖ
riHilyor. Otomob;Jin içindekiler 
bu miith1f kazadan mucize kabi· 
lin<l,.n olar.ak saıi T• 11alim kur· 
t.ılımı~lardır. 

Her sene bir se} abat mura· 
fnıa mal olan fU Balkan olimpi· 

yallarına hazıl'lık tcırzım zı gözden 
geçirmek şartif e bu neticeleri 

beklemek kadar tabii birşey 
olamazdı. 

Anlrenürll relc fenn Vt. pek 
anlayışs ı z, i<larecil<>ri ktrtasiycciHk 
hilncrinden başka bir ıeye vtkıf 

olmıyau şu atleti7.nı ~ubesinin 
sen<"den st•oeyc dii .;iı varlığını 

kurtarmak ıçın cezri tedbirler 
bulunmadıkça bu vaziyet hergün 

biraz daha kötiiliyerek devam 
edecektir. 

Bi1 biitün g\irüllü arasında 

heder olan ~enç istidatların 

emeklerine actyoru7.. 

Beşiktaşlı 
Şeref Beu 

Geçende teda\·İ ıçın Viyanaya 
giden Beşiktaş Ktübünün bat 
kaptam ertf B\.'.yin sıhhi vuiye
tinde .... a!:iha doğrn bir tebeddül 
olduğu haber almm:tllr. 

Geçende dünya vasat ııklel 
bokı şampiyonluğunu kazanan 
Fransız bokıöril Marsel Til ile 
ngiliz zenci boksörlerinda Sen 
Kusorun dögüşmesi ıçın bir 
mukav-=le imazalanmııtı. 

Maçtcn evvel Fransız gazete
cilerine Marsel Tilin kendisinden 
korkacağını ıöyliyeo zenci bok-

talep etmiştir. 

Bu haberi iıiteu zenci bo~I 
istihza ile itilerek: 

- İyi olacağı zamanı bekletil 
demiıtir. 

Seçen ••n• ltu•J•Y• gtden futbolcularımızın 
••J•hatınd•n lıltr intiba 
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isimsiz Adam 
Büyük Iiarbe Ait Mü .. 
ke~~el ~~m Çevrildi j 

Berlın, (Huiusil - Rusya 19151 
·~ . . nuındo.... Sovyet Ruaya 1932 
•erı · d "l ~esın e.... Bu yazılarla ba.şlıyan 

aınısiz Adam iıminde yeni bir 
fili . . :' . . rn çevrılmııtır. Bu fılmın mev· 
ıuu, harbi umur.ıide zehirli gaxle 
~ehirlenmiı n aklını kaybetnıiı 

8
ir . h~lde I '. ira eair du,en 

Htrlı?lı bir o: ' ·noba fabrikatörll 
aknrı~ MJtrlc.l : ' uğradıiı feci 

ıbet. laavir etmektedir. ilk 
:n·~~do. Sovyet Ruıyada bir 
F alune fabrikHı ııörUlmektedlr. 

•brikada harbi umumide zehirli 
:aııe zehirlenmiş bir halde e~ir 
b Uıen ve akit mttvaı:enesini. kay-

edcn bir Alman ml\hendiıi 
~•lıt?-•ktadır. Bu zavallı adam, 
b arbı umumiden evvel Berlinde 

iiyUk bir otomobil fabrikaıının 
'-h'b• M 1 1 olan Henrih Martendir. 

arten eski hayatına ait hiçbir 
t~Y hatırlamamakta, hatta i.smini 
le ile bilrnen1el<tedir. Bir gütı bir-

aç. Alman aeyyahı fabrikayı 
~e~lYorlar ve giderlerken de bir 

fruan mecmuasını fabrikada 
ll~utuyorlar. Bu mecmua Henrihin 
~~ne geçiyor. Mecmuayı tetkik 
~ en H~nrih, bunda Berlinde 
cndiııe ait fabrikanın r~ımini 

!~ilyor, fabril<anın kendine ait 
~. uğu11u hatırlıyor ve dehşetli 
oır .• 
G . •ınır buhranı geçmyor . 
. cçırdiği bu buhran netice-
•ınde I Henrihin akh başımı geii-
~ or. em' • [" "h M 1 d ., ınm ·aenrı arten Q -

13'\g~nu h~lırhyoı . lJundaıa~ b .. şka 
lı erlındeki muazzam fabrikastm, 
el •r~ın1 ve kuını dn hntırlıyarak 
k:r ~l Bcrlinc ıidiyor. Henrihi 
" ndı fabrikn!;mda !:imse l=1nımı· 
,or. Kc d' . k . . fetr ~. ıı mı taınlmn ıçm sar-
hat:gı gayretler boc;a gidiror, 
l~rina fb_brikn nmelcsinin hakaret
hu de de maruz kalıyor. Hcnrih. 
lca: İn daha fena bir facia ile 
k •t atıyor: Kııırııı kendi fahri· 
ıı:s~~da. vnktiJe cahşan bir mü
,ı\~b1.8 ıle cvlcnmiı ve fabrikanın 
hl. . 

1 sıf atile i~in baıına geç· 
ı~tır. H 'Iı d k Yanına . ~nrı ken l arısının 

tıtn gıdtyor, fakat karısı onu 
l ınuyor· "B . k erce · enuu ocam sene-
6ld·· e~\rel harp meydanında 
ıı.rk u.d dıyor. Karısını alan eıki 
~crryo aşı mühendis te aynı cevabı 

r. 

10,.,, yalnız Henrih harbe gittikten 
·•ta. d·· 

hiç R'Ör l1~lyaya gelen ve babuını 
a01l d ımyen kızı bu vaziyetten 
Zıt\lall creco müteesıir oluyor. 
~ClL} 1 adanı hakkınt aramak için 
"' 1~ ccmey . • 
ırtahkc c müracaat cdıyor. 
liste . ~c, harpte telef olanların 
de aıu e Henrih Martenin ismi 
ttdd nıd~vcut olduğundan davayı 

c ıyor. 

Bu fiHrn • d" 
l'e . fLm l lamamlaumı~ 

sıııema! d . . 
lın.... ar a gösterılmiyc baı-

... ışttr. 

Vaf a.nsiya V ıldızı 
Po)i';;;iş~~ tejis.örlerden Serj dö 
bir f"l alAnsıya Yıldııı,, isinı.li 

ırnç. k 
•lınııt eBvırme Uzcre tertibat 
•urett ır. u filim için hu:ıu~l 
tang0 j çbok güzel şarkılRr ve 

at estelcınniıtir. 

F Çıplak f{adın 
1..1 ra.nsıılttr h 
·~t\nti B ' ıneş ur muharrir 
ol&n (Ç jtayın eu bi.iyi\k eseri 
•e~li . ıp ak kadın) Unvanlı piyeai 

. •menıaya ı k 
an~tlıer ve ilk akınıya.1 ·arar v~r· 
-·(lı.. ,, ısım armı çcvır· 

"t -.foır. 

cereyanlarından ba.hudilir. 
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Yıldızların Yeni 
Moda Elbiseleri 

Sinema yıldızları modanın pe.ıini hiç bıralıl:maıla.r. Yeni bit moda Çll<bi1 zaman onu evveli aiucma 
yılclıı.htrı tatbik ederler. Burada ıoJdan itibaren en ~nıel yılc!xlnrdan Klodet Kolber, Jan Harlo• 'H 

K«rol Lornbardı yeni yaptırdıkları şık ve zarif tnnlet!erie göriiyo9•ınu1. 
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Üç Siiiifışörler 
Yeniden 
Çevrildi 

Dihıyanın t.n g:l'ı:tel romanla

rından biri o!an ··Ü~ silahşörler,, 
evvelce ses15İz filme alınmıştı. Bu 
güzel roırıan şimdi de sesli ola
rak çevrilmiştir. Filimde başlıca 

rollerden birini de meşhur Fransız 

erkek ytldıılarıııdan Simon Jirar 
oyııanuştır. Simoım burade filiın· 
deki kıyafetile giSrUyorsunz. 

Bu Haffaızzn 
Sinenıa 
Programı 

Şehrimiı.c!eki ıincma Hlorııa.-
rmda bu hafta yine büyük filim· 

! ler göreceğiz. Opera siueması 
senenin en gür.el Hlimlerinden 

f biri olan "Şeyhin dostu,, isimli 
' komediyi göstermiye başlamıştır. 

Lesli Fullerin çevircliii bu filim 
orijinal bir mevzııa malilctir. Glor
ya sinema!:ı bu hafta da çok gü
ıel filimterden birini göstermek 
sureHb akor kırmış oluyor. "Pa· 
ris Km,, iimİni taşıyan bu fılinı

de rncşlmr Graçya dol Riyo bat 
rolli temsil etmektedir. Arliıtik 

ıinenıa&ı da bu hafta Jitta Alpar 
ile GUstav Frölibin çevirdiği "Sa
adet şarkt&ı,, iınıindeki filmi gtiı· 
ternıektedir. Bu filim mtlıtes· 
na bir rağbetle kartılanmıştır·. 
M"l~k ve Elhamrn !.İneınahm ise 
serıeniu en büyiik fiiimlerinden 
biri olan ''ihtiras fırtmasıu nı 
gösteriyorlar. Melekte Fransızca, 
Elhamra<la da Almanca kopyesi 
k österihnekte olan bu filim dıı.hi 
yıld.z Emil Yanin~ain en bi\yilk 
eseridir. 

Majik sineması bL\yük bir gala 
miisanıeresi vermektedir. Bu m:l
samcrede. mevsimin cidden r.ı,üıeI 
filimkrinden biri olaıı Arian filmi 
seyircileri herhalde heyecanR gar
kedecektir. -----

Klark Gabi 
Bugün Amerika sinema Ale

minin en ı:,.ii:ıel erkeği olarak 
sayılan Klark Gabi yakuıda yeni 
bir fi!m çevirecek, kendisine 
Miryam Hopkins rdakat ede
cektir. Bu mUnasebetle glizel 
erkek hakkmda buı dcdtlcodu· 
lara da çıkmışhr. Miryam Hop-

Olunca 
,Böyle 
ı oımalı! 

j Bu~ada giize! y1ld1:ı H edda 1 
ı Hopperı yeni bir dLise ile göniyor

su uz. Bu elbise o kadar rağbet 
k<u.aımıı ş \'f" o kadar çok beğe
nihniştir ki arka<la~ları Herldamn 
bu şık elhi!'ie~İne ",.Juoca böyle 
olmalı!,, İ!'lınini t a lrnuşlard!r. Bu kins'e kar.,ı bir kalp alakası duy

duğu şeklinde olan bu r~vayet
leri Klark Gabi l>i:ızat tt·.kzip· j 
etnıişlir. 

tabir simdi Holi\'ult:ı günilıı mo
dası huknliinde , .. ~ her!t'es.in de 
- <l • ._gıın anır. 

Eskı Yıldızlar - - ---
Sönen Yıldızlar Bugün 

Ne Yapıyorlar? 
Alla Nazimo'a - Sessiz fil· 

min en büytik trajedi yıldızlann
dan Naıimova sinemadan a}nlah 
epey oJmuıtur. Bu güzel kız şim· 
di Nevyorkta bir tiyatroda çnlıt
maktadır. 

Nita Valdi - Eski sineıırnnın 
en güıel yılda:ılarmdan ollm Nita 
Naldi timdi asude ve zengin bfr 
hayat ıeçirmcktedir. 

Antonyo Moreno - Birçolc 
filim] erini •eyrettiğimiz bu 
gU:zel erkt:k, maaleıef seıli 
filimden ıonra rağbetten dUt· 
müştUc. Zengin bir dul ka<lıula 
evlenen Antonyo timdi ticcrt 
i~lerle meıgul oJmaktadar. 

Mıri Filbin - Bukleli 1arı 
saçlariyle peıindcn bir çok prea
tifk•rlar ıltrUklemiş olan bu gü
ze1 yıldız timdi maaleaef beyaı 
perdeden çekilrni~tir. Fakat ftnat 
çıktıkça baxı kilçUk filimlerde 
rol almaktadır. 

Komik Lui 
Avrupada 

Mc~hur komik Harold Loyd, 
karıı ve liç cocuğu ile beraber 
Ne\lyorktan Avrupaya hareket" et
miştir. Harold Loyd, az bir mUd
det de Fransada istirahat d:nek 
fikrindedir. Ncvyorktan hareket 
etmeden evvel kendisini vapurun 
gtiverte~iode muhasara · altına 
alın gazetecilere me9hur kumik 
ıu ıözleri söylemiştir: 

" - Çok yoriuııum H;ç ol
mazu kısa bir müddet istirahat 
etmek i:stiyorıım. Bunun itiıı şi~ 
di Londraya gidiyorum, bir kaç 
gün orada kaldıktan aonrs Kan 
şehrine gideceğim. Kan da bir 
villft. kirahyııcağım, çocuklarımı 
orada bırakıp zevcem ile bera· 
ber Alnıanyaya ve lıviçreye gi
deceğiz. GödUklerimi Holi rntta 
bıraktım Gözli\ksttz beni lciın~e 
tanıımyacağı için seyahat esna• 
aında serbest ve rahat kalacağım. 
Bu scyahaltan avdet etlikten 
sonra yeni ve bi.iyllk bir filim 
Ç'!Virmiye başlayacağım. ismini 
şimdilik söyleyemem . ., 

Ronald Kolman 
Gihel yı)dız~ardan Kay Fran

ais yakmda Ronald Kolmtın ile 
birlikte bir filiın çevirccclttir. 
Cici kız bu filim için hazırlan-
mak Uzere 'imdideıı büyük mas
raflara girmiştir. Bu filmi Kina-
Vidor idare ~decektir. Bu son 
filim iki methur yLldızm berahcr 
oynadıktan ikinci eserleri ola
caktır. Hatırlardadır ki Ronald 
ve Fransis bundan bir mtid<lct 
evvelde "ltı. tila,, isminde bir fitim 
çevirmişler, <;ok alkışlanm .~l:\rdı. 

Bir tsrıa ıyo. Filmi 
Holi\'ulta ispanya hayatına 

ait çok muazzam bir filim çcv
ritnıektt'<lir. Meşhur boğa gtire~
çisi Sidney Fr:ıl: en bu fıiim için 
Holivul.ı gitmiştir. 

42 So ak 
l lolivut la '"n sokak,. isr.'İnde 

b iiyiik bir fi .im ~ arif mi} e: ba~
lanmışhr, Eu fil;ıw!c hirço!,; ma• 
ruf yıldızla r rol a:mışlardır: K. 
Fransi~. D. C,-erlt't D. Bı t nele!, 
li. Vilyaııı, R. Killer \"e clrzcı lui. 
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K AD 1 N 
ıılilkadar ede n mevxular:l bet ::eydeıs fad a 
eh~mmiyl!t vermektedir. 

Şimrien 'on•a h aftada bl~ de h K~ rı ., s:ı v• 

fam11. ol acak ve b•t anyfad:ı sun\ar t,uıun t:ı'ctır 

Gü:ıelllk meııel ele'l'i , soıı modalar, çocu~u· 
nuzun terblye!Iİ, e vinizi ıı güzelliı', ev isleri, 
el işl-:r i ve s aire ... Dertleriniz i Hmıımicuzege Yazınız 
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Boyalı Kir ik Ve 
aş Pdodası 

Güıel bir çeh reniu en müte· 
mayiz no ldası gözlerdir. Gözleri 
<.:a:zibeh olm ynn bir çehre, iste· 
diği !kadar gü~l olsun ma:rnsı 

yol tur. Dir kcdm nekadar ık 
olur!> 1 lsun, gözleri karşısında· 
kine al beni demezse, o şıklığın 
fayd ısı yoktu:-. 

M ... ırlıl ar kaşlarım ldırhr, ve 
boya He gözlerinin fü:erine kalkık 
kaşlar çizerlerdi. Kirpiklerini 
lcı v rırlardı. Yunanlılar kirpikleri· 
ni siyah bir budra ile boyarlardı. 
Romalılar kııdırılmış ve siyah 
bir ton batırılm ış iğne ile ka,-

larm ı ve kirpiklerini boyarlardı. 
Şarklılar gözleıi"l i güzel göster
mek için sürme çekerler. 

Hi\tUn bunlar kadın gözlerini 
giiz l göstermek için bulunmuş 
çarcl<·rdir. Bugiine kadar fen 
1 adın gözlerine bundan fazlasını 

) pa ınamııtt. Kadın saçlarını 
c nd üle yaptı, snrışmlan siyah, 
c ·merleri sarı · saçlı yaph. Bu 
lu1fi gelmedi, saçlan buvadöroza, 
hatta ye~ile boyadı. Fakat göı.
lerin 'rengini değiştirememişti. 
Şin di g~zleri, kirpikleri, kaşları 
da muhte1if renklere boyamanın 
çaresini buldu. 

Bir güzellik fen heyeti ka· 
dmf arm kirpiklerine stırdüğll bir 
su ile hem kirpiklerin renlinl, 

Bu Sene Moda 
Olan Levantalar 
Ne renk, ne de koku meselesi 

münakaşa cdileme:ı. Bu bir zevk 
meselesidir. Herkesin sevdiği bir 
renft, seydiği bir koku vardır. 
Fal a t b una rağmen modnnın 
teklif ettiği renkleri ister istemez 
kabul ederiz. Bunun gibi bu sene 
k oku modası da bize viyolet, 
g ül, müke, leylfil kullanmayı 
teklif ediyor. Mürekkep kokular 
bu sene modan n h ı icindc kaldı. 
Liralar saı:federek nld ğ·m z pa· 
riler, karışık kokular lcıymctlerini 
kaybettiler. Kokulu sab mlarcla 
da bu l·olrnlnr lmllnmlmakladır. 

---~--------------------~ 
Aramızda 

C. N. imzc:lı karie 
Göğüs etlerini on beş gtinde 

sertleştirmek, burada kabH de
ğildir. Bunun için her sabah 
şu idmanı yapabilirsiniz. Ayak
luınızı bitiştirip dik durunuz. 
Kollarınızı yanlara sarkılmız.. 
Badehu iki kolunuzu kaldmp ha· 
şımzm llstilnde bitiştiriniz. Tekrar 
kollarınızı açarak arkaya doğru 
iÖtürlinUz, tekrar arkaya bitiş
tiriniz. Tekrar kollarınızı yukarı 
kaldırıp başınızın Ustüude bitiı· 
tiriniz. Bundan sonra kollarınızı 
aşağı indirip yanlara bıra k ın z. 
Bu hareketi yaparken, mesela 
ilk defa kollarınızı ba~mızın 
üstüne Jrnld ırırkcn avaklarınızı 

parmaklar.mızın ucuna bas rak 
topuklarmızı da havaya kaldm
mz. Kol!armızı indirirken, tekrar 
yavaf yere basınız. Bu iki ha
reket b"!raber yürümelidir. Bu 
idmanı hergün ondan ba~l ıynrak 
on beşe çıkarınız. 

hem de göz. beyazının rengini 
boyamanın çaresini buldu. Şim· 
diden sonra yeşil elbise giyen 
kadının yeşil gözlerini, veya 
pembe elbise giyenin pembe 
gözlerini göreceğiz. Kadınların 
ruhunu ve seciyesini gözlerinden 
okuyan erkekler, artık kodıuları 
tanıyamıyacaklar. Şimdiden sonr~ 
kadınları gözlerinden değil, an· 
cak ellerinden okumak mümkün 

. olacaktır. 

BİR ÇOCUK ODASI 

E.ı;yayı odaya geliıi gftzel 
ycı lc~tirmek ka<lm zevkine uymaz. 
O cl vı mümkün mertebe az eşya 
ile siislcmek, ve her eşyayı yerli 
yerm~ uydurmak lazı.ndır. Bu 
ço~l!k odasmdaki eşya gayet 
hos t ve ga.: e t zariftir. Ço-
cıığuıı )'atak çar_şafı , yastığı 
d:m · i:ı dUz patiskadandır. Ya
tal oı tfüti ıreukli keten üzerine, 
peoh e renkti çamaşır ipeii ile 

horoı, tavuk. tavşan resimleri 
işlenmiftİr. Pencerenin önUne 
geniş bir divan konruuı, üz~ri 
yastıklarla süslenmiıtir. Her yaa• 
tığın üzerinde bir hay;an veya 
kuş resmi vardır. Odanın orta• 
smdaki büyük yastık çocuiun 
eski tllvit paltosundan yapılmıı, 
kordonlarla silılenmiıtir. Gayet 
ucuz, basit fakat ıeviaıli bir ço
cuk odası. 

---::1 . 
ÇOCUK ELBiSELERi 1 

Soldan birinci: Tüvitten gayet 
zarif ç cuk pardesüsü. Yakanın 

biri büyük b:ri kiiçiiktür. Kesiliş 

düz, belden kemerlidir. 
Soldan ikinci : Etek lacivert 

şayak, bluz beyaz krepdöşin. 

Bluz cmpiyezmanlıdır, bir ajürle 
birleştirilmişt ir. Göğ Unde üç 

Çocuk Terbi_qesi 

Çocuğun Yatağını 
1 lası] Y apmal ? 

Bir çok an ·ıeier çocuğun ya· 
tağına che:umiyct vermezler. Ço-
cuğun yatnğı dikkatle t nnzim 
edilmeiidir. Bir şi lte, bir yastık, 
bir yorgan, b ir battaniye kafidir. 
Yorgan yumuşak paliska ile kap· 
lanmalı d ı r. Çocuğun yalağını te· 
miz tutmak için beyaz kılıf içe-
risine geçirilm iş Hint lbtiği dö· 
şernclidir. Bu ço cuğun işemesinde 

yatağın temiz kalmas. nı temin eder. 
Bundan başka Ç\lcuğu üşütmez, 

gayet sıhhidir. Eğer hava ıoğuk· 
sa çocuğun yatağma bir sıcak 
su şişesi veya kompres koyma· 
lıdır, Çocuğu soğuk yatakta ya· 
tırmak do~ru değildir . 

Çocuk doğduğu günden itiba· 
ren ayn yataktn )' atmalıdır. An
neler kısıu kendileri yataktan 
kalkmamak için çocuğu yatakla· 
rma alırlar. Bu gayet!e rnuıırdır. 
Çocuğun annesile yatması, çocuğun 
yatakta pis hava teneffüs etme-
sini, bazan ezilmesini mucip olur. 
Bundan başka amıc!İnin nezlesi 
veya diğer bir ha!hlrğı da çocu• 
{ra geçer. Çocuk kendi yatağın· 

da daha az ağlar, ve dalın rahat 
uyur. 

Çocuk aila<l ığı xaman yata
ğından kaldırmak doğru değildir. 
Bir müddet ağlar, tekrar uyur. 
Kalkmak isterse her zaman ağlar 
ve kalkmak iıter. Çocuğu gece
leri emzirmemeli. Ouun midesi de 
büyUklerin midesi gibi istirahate 
mlihtaçbr. Çocuk glindüz ağlar a, 
kliçük aandalyasma oturtmalı, 
vakitıiz kat'iyen emzirmemelidir. 

Ev 
Yailı kapları nasıl l11mizl11m11ll? 

Yağı tencereden ç•karmak 
için kat'iyen ıu kullanmayınız. 
Sudan evYel tencerenin içine 
toprak, kum, un Yeya tuz koya· 
rak bir bezle ovalayınız. Badehu 
ııcak .abunlu ıu ile yıkayınız. 

~ 
Maga nasıl gapılır? 

iki ıalon ıuyu kaynahnıı. 

-

t nne sedef düğnıe vardır. Bir de 
küçiik cebi vardır. Mektepler için 
forma olarak ta kabul edilebilir. 

Soldan üçüncü : Etek kırmızı 
şarm dölen, caket llcivert ıa· 
yaktan. Yaka beyaz pike veya 
şayaktan olacaktır. 

Sağdan birinci: Llcivert beyaz 

Artist Pijaması 
Kadınların kullandıkları pija• 

mılar ekseriya, fantazi pijama• 
lardır. Mae Clarkın "Sabırsız kı111 
filminde giydiği ve pek bcyeni• 
len pijaması gayet sade ve za• 
riftir. Bu pijama Çin modasından 
alınm:şhr. Açık mavi Çin ipegl 
ürerine sarılı beyazlı lcasımpat• 
ları işlenmiştir. Ceketi gayet 
bHit, pantolonu gayetle geniştir. 
Yakası da aynen Çin yakalan 
gibi yapılmıştır. Bu pijama Ho· 
livutta pek beyenilmiştir. 

® 
:-. 

:si 

. 
tllvitten pardeıU. YaK...... . cpleri 
beyaı ıayaktan. 

Sağdan ikinci: Kadifeden er• 
kek çocuk elbiıesi. Y akaaı bo
yazdır. Şeritleri elbisenin ren• 
rtnden olacaktır. Kravat beyaz. 

Sağdan UçOnctl : Çizgili tO· 
vltten kıtlık manto. Omuzlan 
pelerinli. Yakası kedi tilyilnden. 

1 Ne Yemek Yapsam 7 

Kremalı Elma 
Yapınız 

Elmalan ortasmdan ikiye ayır 
dıktan sonra, yarısını bir kenarlı 
tepsinin içine diziniz. ElmalarıD 
ortalarına reçel doldurunuz. Üze
rine do bolca toz şeker ekiniz. 
Bunları az miktar su ile pişirinis. 
Sonra dört çorba kaııiı un, Oç 
yumurta, bir çay fincani snt, tatlı 
oluncıya kadar ıeker ilivcsile bir 
krem piıiriniz. Badehu bu kro
mayı elmaların Uıerino döktinliz. 

kremalı 

Tavuk 
Tavuj"u iyice haılayınız. G6'" 

illı etini ufak ufak parçalayımı. 
Tepsiyi iyice yağladıktan aonr• 
Uç yufkayı UıtUste döıoyinlz. Her 
yufkayı ayrı ayrı yağlamak ıart
tır. Badehu Uç yumurtamn aarl'"' 
11nı iyice çalkalayınız. Bir kapta 
bir kqık yaiın içinde bir buyuk 
kqık unu pembe pembe kızartı
nız, badehu içerisine yumurtaları 
karııtırınız. Ytlı elli dirhem sUtl• 
bir muhallebi gibi piıiriniz. içeri.o 
aine tuı illveaini unutmayınıı. 

Badehu bu kremin yarısına yuf• 
kılırın Qzerine dökünll.z tekrar 
ilç yufkayı ayrı ayrı yağhyarak 
Uzerine döıeyiniz. Tavuğun par 
çalanmıı etlerini az miktar tavuk 
ıuyu ile kaynattıktan sonra yuf. 
kaların Uzeri:ıe dizinQ; Suyuoll 
gayetle az miktarda koyunuz. Tek" 
rar üç yufkayı ayrı ayrı yağlıya• 

rak tavukların ilzcrine döfeyiuiJ. 
Kremin diğer nısfmı da bu yuf-
kaların Uıerlne dökUnüz. Fırın• 
ıalı p pİ§iriniz. 

2 '. s ·-
mm 

Neler Bilmeli ? 
lçeriıino yi\ı dirhem un, yirmi 
bcı dirhem şeker, yirmi beı 

dirhem tuz ilivo ediniz. Bunları 

bir saat karıt tırarak piıirdikten 
ıonra, ıoiumak üzere bırakınız. 
lhk bir hale geldiii zaman bir 
şişe içerisine koyup ııkı sıkı ka· 
payımz. Ylrmi dört nat böylece 
kapalı bırakıma. Yirmi d&t ıaıt 

l ıonra bu mayayı ekmek yapmak 
için kullanabiliuiniz. . .. 
Çinkoları nasıl temid11m11ll? 

Çinkoları temizlemek için ı•• 
cak sabunlu ıu ile siliniL Badebll 
hlr bezi turpentine battrıp pat" 
latmıı. 



~"(':,..'., .. ~ .. -" . -.... - ~~ • . ~ , . t.,. 
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de - Na o ?.. l't&ırl C'oca ikiniz 
nı eğri bUğrJJ h'r şeyler ol· 

Ufsunuz. 
Oırn-; Rumba d11nsım, öğre.ıd '· 
----.zdenber~ bl ... böyieyiz; .. 

GÔNUL 
Güzelleri sevmiye, 
Belkide vardı günü} .• 
Bilmem, fakat ne diye? 
Bir parça dardı günul •• 

Sarışını esm~ri, 

Ge ldiler bir gün beri; 
Güzlerime gözleri 
Bakın ca sardı guııü l •• 

Biri b'ra'Z gülmese, 
Sırı tıp bükülmese, 
Karşı ında süzülmeııe 

Hemen ağlardı günül •• 

* Hiç baştan atma dılar ... 
Ç abucak satmadılar .. 
Beni aldatmadılar, 

G onca yerdı günü' .. 1 ... 

lokantada 
- Garson ~or· 

b:ııla. 1Jir saç IJul
du uı .. 

· E!cmliın lıir 
1.lalı :ı t t>krrriir tı l rııez 

lrn ı;c l'l'rlfü :ıffıHl iıı . 
-- :-'en tekerrür 

vt m ez. diJ orsun 
n ııı uıa hergiln IJli y lo 
ol uyur .. 

- Bıııı tl:ın ..,on
rt\ i1r.kJ.ıı ı yok 
efond i ııı, a~ı:ınm 

- B.. ı ba~ ııul :t lıi r tek le oy e maska raca şeyi kimin yaptığml söy- k 1 <) ::1 

ınezsen sana ceza veririm. 8 '.ıç_ ·a ııııştı. ~ıa. 
- SU il ıuıı n 1:orl anıza 

--- Y yeylm mualllm Bey. Babamzla annenizi. anş ıı ilş .. 

Saç 
Meselesi 

ikisi de erkekti. ikisi de ayni 
~aşta idiler •• Birinin saçları bem

. eyaz, ötekininkiler de aksine 
&lQasiyahb. Ak saçlısı anlattı : 

- Benim saçlarım eskiden 
~n seninkiler gibi simsiyahtı. 
ır keder yüzünden yirmi dört 

•aattc bembeyaz oldu. 

' 

ka - ~enimkiler de eskiden bu 
1>· dar aıyah değildi. Aralarında 

ltçolr. aklar vardı. Kaynanamın 
4SJd·· .. _ 
h ugunün ertesi günft aynaya 
aktım .. . h . . d ' ne goreyım, epsı yem·· 
en simsiyah olmuşlar. 

Ayna 
h' Bizim bakkalın dükkanmda 
ır ayna var. 

Geçen gün sordum: 

ko ; Bu aynayı nıçın buraya 
ki y un? Berber dUkkinı değil 

aynanın lüzumu olsun .• 

Ba\ı.kal güldü •• 

'ba - Size gizfü.:e söyliyeyim, 
ıı budala müşteriler dükkana 

ieJdiklcri zaman muhakkak ay· 
naya b.ık ı:.ı... 
fıt arJ.&r. Ben de o sırada 
~Uan istifade ederek iyi mal 

J~ne fenaıını veririm .. 
Bu ·· soze )'alnız beu gülmedim. 

re ÇlinkU bez giritimde bir ker
a.}'naya bakardı•. 
~ 

DeJişlfrme:< 
Hanım hizme!çi)C darıldı. 

- Kaç defadır tesadüf edi· 
yorum, bakkaJın ç ı·ağı mutfağın 
penceresine geliy-0r, uzun uzun 

konuşuyorsunuz. Artık bu huyunu 
değiştirmelisin .. 

-Haklısınız Hanimefendi ben 
de sizin gibi dötünüyonım. De

jişticeceğim. Bundan sonra ka
sab:n 'Ç.rağile konuşurum. 

foat 
Hususi otomobil sürallo iler

liyordu. Polis düdük çalıp dUI"" 
durdu: 

- Caddede altmış kilometre 
sürat1e gidilmez, ceza yazacağım. 

Amau polis efendi, çok rica 
ederim. Altmış kilometre sürati 
ceza kağıdına ilive etmeyi unut· 
ma, karım sen elli ki1ometreden 
fazla süratlc otomobili yürütmez· 
siı1 deye inat ediyordu. 

tanışırken 
Kadın ~ :r .rğe , 

er\<ek k aılın :ı h:ık

tı. Erk l'k gülüın~wdi : 

:Kadın gü.I ii.msodi 
erk.ek 
istedi: 

konuşmak 

- .Affedersiniz 
hanıııı ofoıı<l.i, sizin· 
le IJir ) erde gi.i· 
rilştü.ın gibi geliyor .. 

- lhtinıal Be· 
ye!cndi ar:ı. 
giderim •• 

eıra 

Do•tl•rın gözlle 

n z ek i b ir hayvan 
clduğunrs ln3nacağ m gelmlı;or. 
ÇUn U kGrkUnU d il ma budata· 
larm s ay ;ı nde elde edlyoruz •• 
=:__-

.. 

- N~ o e .enmek lç.n beni 
tercih cdiyors~n?. 

- Ne Yi:;:rny•m p Uljda yanan
larm h çbl rl sana benzlyeme
dllar k\ ı. 

Benzin 
Yetismer-

~ 

Şoför çarpıp yere .düşürdüğil 
gayet şişman bir adamı yerden 
kaldırır. 

Şişman adam: ~ 
- A insafstz adam! der. Et

rafımdan dolaşsan olmaz mıydı 7 
Şof ôr güler: 
- Kızma efeudi.. Dolaşa· 

caktım . amma karnınız o kadar 
hürmetli ki haznede az benzin 
kaldığı için benzin biter diye 
üstüniizdeD geçtim!. 

Güzel Hava 
Ne güzel hava... Bir az 

gezmiye ç:ksak •• 
Evet, ne güzel hava.. İs· 

tifade etmeli, sinemaya gidelim. 

BİR 

Sahibinin gUzlle 

Zaylflamak için 
Şiıman bir hanım bir kitapçı 

dlikkAmna girdi: 
- Si%de "Nasıl zayiflanılabilir? 

isimli kitap var mı? . 
- Maatteessüf Hanımefendi 

bitti. Yalmz "Nasıl şışmanlanahi
lir,, var. Siz bir tane ondan alı
nız, içinde yazılanların aksini ya .. 
parsanı:ı matlup hasıl olur. 

. . ... . . ·. ~ . 
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MANİLER 
Çağır aman gelirim, 
Z3mao zaman gelir im. 
Odanda k i koltuğa; 

Ku.·ulur yan gelirim .. 

* 
Benimle kal söyJerim.. 
Bin b ' r ma val söylerim •• 
Eğer uyğun g~lirse, 

Sana mas al liÖjlerim!. 

* Seyrederim yü7.Ünu ; 
Bulamam p ;i rüzünü; 
Birdenbire giderir 
Günlümdeki hüzünü .. 

* Ben kalple rden aşa rım, 

Kend:m bile ta~arım , 
H;ıyatta seve seve 
Hep ~ninle yaşarım •• 

Otomobit K•.zası 
J!. Beyi' yiızii 

gözü sarı lı i<li! 
- :t\ o oldu, bu 

na hal '/ 
Diyo sordum. 
- Bir o to ırı ol.ıi l 

J.; aza .. ına u j'.;>Tadıııı •. 
D~<li . 
- ~:ısıl oldu 

:ıni:Lhmn:ı? 

t ... 

...... ...,ı. , .ı ":.-( 

- Ben!m annam çok .güi!ef, 
babam da cok .:ek ld! •• 

Seni miraslarından mah• 
rum etmlştere be nziyor .• 

- Karını oto· 
nıo lıil :ı.l diyord ll, 
ben clo almıvor
d um. Kn:dı, b!ıŞ'ıımı. 
bir Ynzo n.ttı. bu 
Jınle ı:reldirn. · 

- Pa n ta1o .u mu t.lraz daha geniş yap, aras.ra 
karım da giyer .. 

Ne Vakit 
Kadın erkeğin boynuna sarJldı: 

- Dün gce uyumadım hep 
seni düşündüm .• 

- Bilirim hakikatlisin. 

- Seni düşünmekte hakla 
değilmiyim? Bak başıma ne geldi. 
Terzi faturasını göndermiş on lira 
isti.yor, bunu senden başka kiıne 
söyüyebilirim? 

- Tevekkeli değil çapkın, 
uyumayıp düşündüğünde çıkann 
varmış .. Peki verelim, farura ne 
vakit geldi.. 

- Bu sabah!. 

Berberde 
Müşteri pala bıyıktı. Berber 

sordu. 
Bıyıklannızı tıraş edeyim 

mi? .• 

Bilmem, nasıl olur?. 
Bakın ne güzel olacak 

şimdi yalnız bir tarafını tıraş 
edeyim beyenmezseniz vazgeçeriz. 

Ne Olur? 
1k1 kiiçük, mek· 

t,•p yul u ııda kıı.r

fll&itılar : 

- Xcreden ~· 
liyors!.ln?. 

- }J ktcpt •n .. 
e? .. 

- Rit!iyim d i) e 
Muallim f1. me'l,ı • 
be almadı., 

- Na ol ur bir-
kaç talie <de lııı.rıa. 
versene .. 

Tavşanların 
Yiyeceği 

Köylünün kocam bir sepeti 
vardı . Gümrükten geç~rken, 
gümrük memurları sordular .. 

Bu sepette ne var .• 

Tavşanlarımın yiyecekleri.. 
Nedir? 

Tavşanlarımın yiyecekleri 
dedim ya? •• 

- Aç görecegiz. 

Köylü sepeti açb, içi tütiln 
dolu idi. 

- Bu mu tavşanlarm yiye
cekleri? 

- Bu ya r.. isterlerse yeme
sinler .. Aç kalırlar. Yanıma baş .. 
ka bir yiyecek almadım •• 

Kibar1ı k 
lki kopuk arasında: 

- Eh kibarlaşmış!rfn, ne o, 
elinde diş fırçası var, kibarlar 
git.i dişlerini mi uvacaksın? 

- Kibar sensin, niye ben ofa .. 
cak mışım, bir defa bu fırça benim 
değil, yerde buldum. Sonra dişi
mi fırçalamak için almadım. Çay 
içecek olursam bununla 'karıştı• 
nyQrum. 

Tak1it 
Müşteri mağazanın kasasına 

bü- on lır.alık verdi. Kasadar, 
puayı evirdi. 

- Bu oa liralık taklittir • 
Müşteri hayret etti. 
- On lirası birden mi? .. 

H ... lı<atta 
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Darülbedavi' de: ... 

Pazartesi - Perşembe 
intihap edip onu tahlil etsin. s~ 
nu da yapamıyor, bunun için il· 
:ıım gelen ibda kabiliyetine malik 
değil. Ona malik olsaydı kome-
dilerine, ötedenberi berkesin ar 
zında dolaşan hikiyeleri de ka-

Sakallı Mehmet Paşayı Fuat Paşaya Gönderdi 

MUsabipzade Celil Beyin bu 
yeni eseri de, " Aynaroz kadısı " 
" Mum söndU ,, , " Bir kavuk 
devrildi " gibi rağbet görecek 
ve onlar gibi bir sene içinde 
birçok defalar oynandıktan sonra 
ertesi senelere de devrolunacak· 
tır. Bundan bu komedilerin, günü 
gelince ölmez birer eser sayılacağı· 
nı iddia ettiğim manası çıkarılma• 

rııtırır mıydı? McselA bu seferki 
komedisine şu meşhur "ccmazi· 
yelevvel,, hikAyesini abr mıydı? 

Celal Beyin ibda kabiliyetinin 
olmamasının bir delili de her 
komedisinin muhakkak cübbe 
ve kavuk devrinde geçmesidir. 

Mulıarrirl lf 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-156-

Nedir o ... 
İzzet Paşa, mutadı olan şak· 

labanlıkla söze baılad,: 
- Allah, ömrli şahanenizi 

müzdat buyursun .. Dlişmanlarımzı 
kahhar ismile kahretsin.. Ne ola· 
cak e fendimiz.. İn'am ve ihsanı· 
mza garkettiğiniz nankörlerin 
ihaneti .. (Fehim Pş.yı göstererek) 
Eğer şu koca aslan olmasaydı, 
ikimbilir neler olacaktı. 

Abdiilhamit, bili tereddüt 
içinde idi. Daha hala bu ihtilal 
sözüne inanmış gibi görünmüyc>r
du. İzzet Paşanın bırakhğı 
kağıdı aldı. Açtı. Bu, Fuat 
Paşanın ( Babı seraskeri ) den 
çektiği telgraf idi. Abdülha· 
mit, bunu okudukça kaşlarını 

çatıyor, asabiyeti gittikçe artıyor
du. Vak'ayı, olduğu gibi hikaye 
eden bu telgrafı okuyup bitir
dikten sonra, hlinkir izzet Paıa 
ile Fehim Paıanm yüzüne bakh. 

- Likin Fuat Paşa sizin gibi 
aöylcmiyor. 

Dedi. Abdülhamit bu sözü 
söylerken o kadar ağır, o kadar 
ithamkar bir vaziyetle aöylemit· 
'ti ki, sanki bu sözlerin her harfi 
Fuat Paşanın bu iki düşmanmın 
beynine birer ağır darbe gibi 
inmişti. 

En bUyDk ve en korkunç hi
di!elerde fevkalide nıetin bir 
'taziyet almayı çok iyi bilen Ab
diilhamit, daha sakin, daha ağır 
bir sesle: 

- Pekala.. Meseleyi bizzat 
tahkik edeceğim ... 

Dedi ve izzet Paşa ile Fehim 
Paşaya, dışarı çıkmalarmı işaret 
etti. Abdülhamit, henüz kararını 
vermemiıken.. Kimbilir, belki de 
bu i11i kime tahkik ettireceğini 

diişilrken, zaptiye nezaretinin ve 
merkez kumandanlağmm jurnalları 
da gelmiye başlamıştı. Bu jur-

natlarda, sadece [Fehim Paşanın 
adamlarile Fuat Paşanın adam
ları arasında bir müsaaeme vu· 
kubulduğunu.. Fehim Papmo 
adamlarından üç, Fuat Paşanın 
adamlarından da bir kişinin ya
ralandığı.. MHelenin bu ıekilde 
kapandığı.. Hidiıe mahallile ci
varında icap eden tedabir ittihaz 
edildiği cihetle {Sayei şahanede) 
cm kliçük bir endişeye bile mahal 
kalmadığını arz ) ediyordu. 

Fuat Paıanm telgrafına uyan 
bu jurnallann muhteviyatı, Ab
dülhamidi kifi derecede tenvir 
etmişti. Şimdi, AbdUlhamidi, mü· 
teessir eden başka bir şeydi. F u
at Paşa, F ebim Paşanın bu hare
ketlerini doğrudan doğruya Ab
dülhamide atfediyor; (Sizden ce
sare t almasa, bu işlere cür'et 

edemez. ) diyordu. Ya şu ciimle; Bilhassa bu son nokta, Abdülha· 
yenilir, yutulur şey miydi : midin fena halde canını sıkı-

( O mel'un un bu gibi hırekAh yordu. 
• şimdiye kadar olduğu gibi - Abdülhamit, ( Sakallı Mehmet 
yi~ mUsamaha ile karşılanacak Paşa ) yı iıltedi. Bu davetten 

iıe, hiç olmazsa bundan ioııra kendi hesabına iinıitlenen Meh-
can ve mallarını bu haydudun 
taarru:zundan mohafaıa etmek ve 
icabmda müdafaai nefseylemek 
hususunda ıcap eden tedbiri 
almaları için ahalinin bunu bil
mesi ve ona göre hareket etmesi 
elzem olduğunu alenen ve res
men ilan lazımgeliyor ) diyen Fuat 
Paşa, demek ki halkı silahlanmıya 
ve icap ederse haksızlık edenlere, 
karşı koymıya teşvik ediyordu. 

met Paşa, nefes nefese huzura 
girer girmez, Abdülhamit mDn
feilane sordu: 

- Şehzadebaşmda kıyamet· 

Jer kopmuş.. Haberiniz yok mu? 
Bana hiçbir malumat vermediniz. 

Mehmet Paşa, hin oğlu hindi. 
(Davulu başkasına çaldmp, par· 
sayı kendi toplamak ) onun eski 
adetiydi. Derhal cevap verdi : 

Şevketmeap efendimiz .. 
Huzuru şahanenize noksan ma· 
IUmat arzetmek istemem. Mese
leyi ehemmiyetle tahkik ediyo
rum. Bittabi hakikati arzede· 
ceğim. 

sın. Bilakis; kazandıkları allcışları 
kendi meziyetlerine değil, ancak 
yazıldıkları zamana medyun olduk· 
Jarma kaniim ve bana en çabuk 
solacak güzelliklere, yani güzellik 
sanılan çirkinliklere misal gös
termem teklif edilse, " Mum 
söndil 11 , " Pazartesi-Perşembe ., 
zannederim aklıma ilk gelecek 
eserler olur. 

Müsahipzade Celil Beyin hay-
ret edilecek bir kudreti var. 
Eserlerini tenkitten kaçırmağı 
biliyor. Onun bir komedisini 
seyreden bir münekkidin şaşır· 

mamasına, " Ben şimdi bundan 
11asıl bahsedeceğim?,, diye üzül· 
memesine imkan yoktur. Bize ne 
tahlil edilecek bir seciye teklif 
ediyor, ne de anlatılacak bir 
mevzu... Mesela bu yeni komedi· 
sinde, birinci perdedeki defter-

Şimdi bu telgrafı alan ve 
veren.. ve muhabere odasında 

bulunup ta okuyan memurlar, 
acaba bunu kulaktan kulağa her 
t arafa duyurmıyacaklar mı idi? ... ( Ark .ısı , ~Lr darlık memurları kendilerine 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===~~~ müracaat ede~erin i~ni nastl 

1 B •• •• 116 / l • d 1 pazartesiden perşembeye, per-ugu n un ıv.ıese e erın en şembeden pazartesiye atıyorlarsa 
~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~! Musahipzade Cel~Beyde mevzu 

Ç D 6'1 K A p intihap etmek iıini birinci per· av enı en a_oı t ara- deden ikinciye, ikinciden llçüncü-
~ yts atıyor ve nihayet bir daha 

D T •• ki · y sefere bırakıyor. 

yı a ur er apmıştır var,M~::~ ~:\.~:.:c:k~~:,!:~i~ 
( H 9t.ırnfı t iııt ı "'1wfada daki çavhaneler ecnebi tacirlerin Yalmz her perdenin değil, her 

para çıkarılması düşünülmüş, Ha- getirdikleri altm ve gümiiş para· sahnenin ayrı bir mevzuu var. 
kan da buna muvafakat ettiği ları alarak kendilerine çav verir- Mevzuuaı bu kadar çok olması. 
için Çin sefiri olan (Polat Çenk- terdi. 1 icarat için komşu memle· • hiç olmamasından da beter bir 
sasığ) la konuşarak Çinlilerin 

ketlere ğidecek olan tacirlerin yokluktur. Hiç mevzu olmasa bel· 
Türk kanlarından öğrendikleri 

1 çavları hudutlarda deg- i•tirilerek ki şu "halis tiyatro,, denilen, yani 
kag-ıt paranın lhan devletinde de y 

Ver.ıne alt ·ı· d' o· . bizi edebiyattan büsbütün uzak· 
tatbikma karar verilmi' ve der· • !il para verı ır ı. mm laştırıp yalnız "terr.aşa,, ile zevk· 
hal hazırlanarak mellll~kette iilhn kağ•l paralarımız ipeldeu olmadığı 

için tam manasile birer (Çav)dır. lendirmek istiyen usulDn tadına 
ve j!Ümüş paralar tedavülden kal- tadardık. Hayır, Celal Bey ede-
d 1 Çagatay liigatı da çav hakkında 

ırı mışttr. biyat yapıyor, hem de ne kadar! 
Ç 1 · ı k. · k şun ları söyliyor : " Kaime akçe-

av ar müstatı şe ılh a~ıt BUtün komedileri sadece tatlı 
ı d Ü A dir ki üzerinde padişahın mührü para ar ı. zerinde rap ve birer hikiye olmaktan kaçıp mu-

U ygur harffarile müşterek yazılar olup pul yerine tedavül olunur.,. hakkak birer örf ve Adet tahlili, 

vardı . Çavm en üstünde Uygurca \ti -. birer hiciv olmak istiyor. O bal-,c•====-==:==-:=::=::.:::=======-===-=a • 
( Tanrın koçundur ) besmelesi. RADYO de her eserine bir tek mevzu 

O devirden bir tilrlü uzaklaşa• 
mıyor, kırk yıllık hikayeden 
kurtulamıyor ve güldürmek için 
daima ve daima eski terkipli 
ve secili lisanı kullanıyor. Celil 
Beyin muvaffakıyetinin bqhca 
sebebi de işte bu terkipli, secili 
lisan, yani kendi eseri olmıyan 
bir şeydir. Zaten arkadaş ara
sında da bu dil kullanılınca ~ 
lüyoruz. Yani Celil Bey tama~ 
le mihanikl güldürme vasıtaları~ 
dan ve yalnız onlardan istifade 
ediyor. Bundan daha gayritabii 
birşey olamaz. 

" Pazartesi - Perşembe ,, yi, 
Celal Beyin bütUn komedileri 
gibi Hazım ve Vasfi Riza oyna-
dılar, yani iyi oynandı. Hizım 
bir yerde Vasfiye: "Senin ağzını 
yırtarım., diyor, Vasfi de: '·Ziyanı 
yok, ben diker diker yine söyl .. 
rim ,, diye cevap veriyor. En iyi 
cinsinden buram buram tulüat 
kokan bu söz, bütün komedide 
beni en çok giildUren yer oldu. 

Bchndın çok kııa bir rolO 
vardı ~ ona bir türlü doyamadık. 
Talit ile Zihninin de birinci per· 
dede birer kııa rolleri vardı, 
ikisi de iyi idi. TalAt'ın bfrtey 
söylediği yoktu; fakat " composl
tion., cidden giizeldi. Emin Belit 
bu komedideki rolilnü seYIDİf 
olacak, oldukça zor, çllnldl 
çalımsız bir rolil kusursuz oynadı. 

Bedia Hanım yine f&İrane 

tavurlar takınarak kapı epkl~ 
rinde durdu, gilnden gline daha 
yavatlathğı sesi ile .. hep " Jerl 
"her .. leri titrek titrek uzattı. 
ŞüpheJiz kendisi de memnundu, 
daha birçok kimselerde bir kere 
daha bUyiik bir sanatklr ıibi 
gözilktü. Daha ne iıter. 

Nurullah Ata 
altmda i lhan tuğrası ve onun 

altında " kıymetli taç " manasına 
olan uygurca ( arincin turci ) 
ciimlesi vardı. Tam ortasındaki 

yuvarlak içinde çavın kıymeti 

yazılı idi. Diğer kısmında d;ı şu 

yazılar vardı: " Padişahı cihan 
693 tarihinde iıbu çavı mübareki 
memlekette tcdavi.Jle çıkarc.ı. 

Bunu tağyir ve tebdil edenter 
evlat ve ayallerile beraber idam 
olunur. Emval ve eşyaları laraft 
devletten müsadere olunur. ,, 
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Çavlar bu suretle hazırlandık

tan •enra me,.lekctin muhtelif 
yerlerinde, hudutlarda (Çavhane· 
ler) açıldı. Diyarbekir, Rebia, 
Musul. Silvan, Azerbaycan, Hora
san, Kerman ve Şiraı şehirlerine 
.. Baı Çavcı ,. ünv-.nile mühim 
maliye memurlara tayin edildi. 
Bl\tUo kuyumcular, gümüş ve altın 
san' atkirları san' attan menedile
rek Çavhanelere maaşla memur 
tayin edildiler. Eskiyen ve yırtılan 
paralar Çavhanelerda onda bir 
nokHnma değiştirilirdi. Hudutlar-

Sinemasında 
A · R A N E. 

S K 1 Z 
MORLA)' 
Telefon : 40090 

' 
lıtaııbtıl ( l!?O ı ıııetnt l 18 Vedia 

Hn·.:ı ' f' Heli ı s IJnııımhtrın ıttirAklerllo 
alatorl :ı. ırnz. l!l.!'i ork c l'l ti".ı, ~ t inci, 
Elı v." ' f' C'fH ı ıwı ll:uı ıml a r t :ırnfındım 
lto rıser. 

8ftkret :ıu4 ıııelre i:O Rach v 
llanilUıııtı ıı u . ~0.40 g-raıııııfoıı, ~ L ko· 
ıııt-<l i, :.!1.1 i ınıı lı ııolıf uıwrlerdeıı hlr 

1 kc•ns r. 

l(e 'ırat - l 4::0 ııı etrı ) 20 !Frau· 
sıı.c·:ı d er . ~l millı t nrt.ilar, 21.ao 

Roma - { 441 ıııt1 lrtt ı 2 1 graınofoıı . 

:!l.4:i, l'o li~ ıu ıı d ii rİ .\ eı iııl ı u rl< osra:<ıı . 
Prat 4~S ıı (ltrıt !.:O. l!i konsur. 

Vl1ana -( 617 ırıotr' 2 1, l f> Aıııe· 
rik.l 'da tı n a ki l, :!:?.::O :• k": ·ııı ı 1 u tıe r~ ttrl 
' l' akşa n komıeri. 

l'ett• ;, j J ınetr• ~ll .M ıırika i ı· 
mlı.<t ı:; lı i r {l}' reı . • 

VarfOYa 1 ll l ııı etra l ~J uıu h tol ı f, 

.!0,4;i r.ı IJO ~aıNc i. ~l ınmikili 11111· 

:-;:ıh ıılı e, 21, Hi a eııfo ni, :!4 <laıı s havaları . 

Herlin - ( 1635 mu~rı ) :!O dok toru n 
1 L\ ::;İyC'!C'r i , 21 koıı'-Or ~:ı,:: ı \'aşi n g
t oıı'd :ııı hHkİ !. 

SAADET ŞARKISI 
Süper filminin ilk iraesi 

GITTA ALPA R 
VE 

GUSTAV FRÖHLICH 
tarafından 

Liyık olduğu parlak muvaffakıyetler kaı:aoacak ve bütün 
halkı gidip görecektir. Rejiaiir: Garl Fr&blicb - Musiki 

Milde MeiHner. Orkestera : DAJOS BETA. 

Jıtubul 
Hanson 

MOSYO ve ·MADAM B1Bt Görülecek bir film olan 

ARYE GLORYA- FLORELC G ı z L 1 M AH KEM 
ENE LEFElsVRE· EAN DAX 1 Bilyilk °!.uYaffakiyellerle 

A S R 1 Sinemada 

1 ŞEYTAN MASKE L l l ı devam ediyor. 
_ K A o N ı • Me tro • Goldwyn - Mayer film. ........................ --

Bu akşam. GLOR YA da 

PARIS KIZI 
filminin ilk büyük iraesi 

DUnranın başlıca ılnemılannda parlak muvaffaka1etler kuanmıt olan mev•imln •• 
şen ve en eğlenceli operet i. Yıldn.ları: Dilber GRAZ)A DlL RIO ve •erimli LUCIEN 
GALAS. Husuı1 bir c ar.ibeye ına lk olan bu filmden aonra FoX JURNAL la en •on 
hallhnır dünya havadial eri ıöıteril•cektlr. Şerefli GLOR~ A CAZI her •ktanı, bu 
parlak filml:ı 9arkıları Uuırfne rapılan fa ntHI, Methur Parlall meddah MARCEI 

8Y'nln ı,uraklle tet>ean&m edecektir. 
Lüln bat"•• •• localar nnld .. tfliarik ~Uebllir. Tel B.O. 41656 
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TIMURLENK 
-113- Muharriri : 'f * · 

Timur., Kızdı. Tuğrul 
Çelebiyi Öldürttü 

ta Tiınur, bu orijinal cezanın 
t1rirnlanması iiıerine başını çe
L 

1
' arkasında yer almıt olan 

ıueyleri 
)'anına çağırdı : 

bu - Bir gDn, dedi, tarihçiler 
lerl JapLıklanmı biçimsiz kelime· 
,~ Yazacaklar ve beni ayıplıya· 
Jr, ardır. Fakat onlar, o kuru 
..::'n'fl rntırekkebe daldırıp akıl· 
hia : ıeleni çiziktirenler, dört 
tu, •ili, d&r kere yUz bin d~
l>t1d dart yilz bin kere yllı bin 
lre11airı_ çıplağın bir Tnrklln aşık 
•• ~e değmiyeceğini bilseler 
lraııt hını Y•nmıt Tiirk k6yleri, 
d-.. a VUrulmut TOrk kadınJan, 
'-tı lrlıra mıhlanmıı TOrk bala-
!'hiua8•1nde ciğerimin nasıl yan· 
l.; b leZleler biraz insaf eder-

' Tı eıQ k&tlilemezlerl 
.._ ~ur, Kabak yazısından ıon· 
"irl •rglhına dCSner dönmez, 
~rt;.;raıında buluoan şehzade 
'Jakt. u. yanına getirdi. Yine 
Cie idi, dalgın görüntıyordu. 
,~ Prensi, merhamet ifade 
llıda, lllu~ı bakıılarla uzun uzun 
lıftırc1ı : bırkaç kere aakalını ka-

bj.-:- Oiuı, dedi, babanın yap-
lif~ ne dersin? 

._. •ırut Çelebi, sert bir aesle 
'P •erdi: 

rtaı, - Babamın ne yaptıjmı bil
~ ilkin HDİD zulmllnO 

• ı&rdnm, ilreııdim ve 
0111111. 

.at, 'hl.ur, .. Kanlana boı olaun,. 
~ki.talı atız, aanlıi ka,..1111a 
..... .. o alzleri la•ykınyer-

..... aldı b ..... clan gitti: 
-~Ha, laaramzade I - diye 
....- • Kimin karşı11nduın, 
........ ? 16z alylllyoraun, biliyor 

C.•ap laıa ve atır oldu. 

,.._ - Çoban Timurun yamnda-
1- ,::.h 0•• tllktlrtlyorum. Aca

tı..ı:°' muyum? 
....._ adamlanna döndD: 

-..,:-~ sibl bu da deli. 
Q llll'baçlayınl 

ı....;,: ~ adam ODU g&tllrür
utapdı: 

le ....... Yok etin, &ld • yok, kırbaçlamayın, 
Bu llrUn. 

Celıti. ı.:~ri belki de vermiye
la... Pen kın. ~eyazıtan kendi ıöıı
diııin d çeıını uzattığmı ve ken• 
... e bu il ' t k . tilerini c r e e arıı onun 

koparmaya abtettiğini 

= =====™::m 
8QN POSTA 
'te•ırıı Si 

' Y .. l, Havadis ve Halk 
ld a•zeteal 
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hahrlamııh. O ahb yerine ge
tirmek ve Beyazıb babalık his
lerinden yaralamak istemişti ve 
genç prens öldürülürken mırılda
nıyorda: 

- Diıe diş, göze göz, yiire
ğe yilrek. Kısasa kısas, b1>yle 
olur! (1) 

Fakat Malkoç Mustafa Bey 
hakkında tiddet göstermedi, boy
nundaki zincirleri aldırdı, iltifat 
etti: 

- Er kişisin, dedi, beğendim. 
On yedi gUn benimle savaştın 
Daha fazlasını Zaloğlu da olsa 
yapamazdı. Seni bırakıyorum, 
çoluğunu, çocuğunu al, dilediğin 
y~re git, şayet Beyazıdın yanına 
gıdersen ıördilklerini ıliylef 

Sıva1, badireyi atlatmış de
mekti. Timur, balkı incitmek 
istemiyordu, şehirde sükunet ve 
emniyet tesis edebilmesi için IA
zımgelen teıebbOslere girişmek 
Dzere bulunuyordu. Llkin bir 
iğrenç ve bir ürkünç hAdise, ıelı
rin yeni battan kana bulanmasını 
intaç etti. iğrenç declijimiz hidi
se, cüzamla bir adamın, camiden 
çıktığı bir sırada Timura ıanlıp 
onu fapır ıupur 6pmesidirf Ôbllr 
hldiıe de, yine o gl1n bir evden 
cihangirin bqına kerpiç ablmak 
auretile yapılmak ishmil~n sui
kaıttır. 

TimW', birinci hidiaeden ii· 
rendi, ikincisinden ürktü. bkin 
teJsirdeki bDttln cllzamlıları top
latap lld1lrttG, arkuandan da ıe
nit bir "kerpiç vegiai" tarlaetti. 
Bu verıi, bayat ile ldeniyordul 

( Arkası var ) 

(1) .Franıuz ıairi J.Amartin, kaleme 
aldıgı Osmanlı tarihinde, 1'ııgrulun 
k&hraınanlığını sena ettikten sonra 
Tlmurun onu atının arkasından iple 
bağlı olarak gflıılerce sUrUklediğinl 
n sonra. öldfJrttOğOnO yazar. ( C.H. 
S. 2ö9 ). Ancak bu Tugrul meseleein· 
de aydınlanr.uusı lAzımgelen bir nokta 
var. Arapıah, ~ıvas valisi olan Süley
man Çelebiyi yazar, Tuğrurfüuı bah· 
sctnıez. Şcıra!et.iıı, Malko~ Mustafa 
Bc>yi prens yapar. Kalkondil ( Ort~ 
bolcs ) isınile 'l'uğrnlu koydedor. Fa
kat ŞerafettJn de, Kalkondil gibi bir 
Osmanlı 9ehzadesiııin esir oldu~unu 
yaz nakt1tılır. Oıqnanlı nıiıverrihlerinio 

heı>si Beyazıdın l-'Cıleyınan, Musa, 1ııa, 

l\lustafn. Mehmet, Kasını at: ı altı oglu 
olduğııı. u )aı1tr arsa da Tutrulu gö11-
tern1ezler. lhtııııal ki ~l\asta kazaya 
ugr.ttlıı;ı ir:iıı kaydetmezler. Lakin 
'J uğruluıı on da esir olup iildUrUldU· 
gH muhakkaktır. Hatta Beyazıdan, 

faria\ t i9ıterek on derece ınütee"sir 
ohluı,.u 'ı.: Hıırsa i:ı elP- nli elemli do
l:ı ırkeıı 1 aval ç.Llan bir çohaııa raıt-
1.\) ıp, ı :ıl bre çolıaıı çal 1 Sıvas gibi 
t •hrin mi ) ~uıdı, Tuğrul gihl oflun 
nıu ö dtı tlerl ği meıhurdur. 

Ç tin ve amansız hay~t 
eu·· cade\esinde mu va • 

m b' · c\ şarll {a\dyetin ırın 

olan etli mukevem 
s\n\rtere 

malik değilseniz 

&rom ura\ 
-Kno"• 

SON POSTA 

Alman 
Yüksek 
Mahkemesinde 

Laypzig, 12 - Alman hüku
meti geçenlerde Prusya ve Bav· 
yera hUkiimetlerinde örfi idare 
ilin etmiılerdi. Ytıkıek mahkeme, 
Prusya ve Bavyara hnküm~tleri 
erkinının hu sebeple Almanya 
hllkümeti aleyhindeki şikiyetlerini 
tetkika devam etmektedir. Prusya 
Maliye Vekili M. Hrava'nun va
zifesinden azledildiği zaman maaı 
meselesi üzerinde fazla tevakkuf 
ettiği hakkındaki iddialara mah
keme reisi fU cevabı vermiştir: 

Maaı meseleaine dair sözler 
ve mlizakereler bizi sadatten 
uzalclaıtırıyor. Bu meselenin sa
bık Prusya liatvekilinin zihni~ 
de esaslı bir yer tutmuş olduğu 
suretinde efkin umumiyede bir 
intiba histi olmasına mlni olmak 
isterim. M. Bravn'un azledildikten 
aonra bu maaıın verilip verilmi
yecegını öğrenmek istemesini 
gayet tabii bulurum. 

Bu gibi ahval ve ıerait aJ. 
tanda hiçbirimizin başka ttırlft 
hsreket edebileceğimizi zannet• 
mem, fakat M. Bravo gibi bir 
zatin böyle adi birtakım sebep
lerin tesirile hareket ettiğini say
lemek doğru olmaz. 

Hitlercilerin 
/çtiınaı 
Menedildi 

Berlin, 12 - Nazi fırka11, in
tihabat dolayısile akti difllnülen 
içtima, umumi emaiyete dair 
1ebeplerden dolayı polis tarafın
dan me.aedilmiştir. 

Suikast 18febbosu 
Viyaaa, 12 - Viyana - Parla 

ekiıpres hattı Gzerinde 10 • 12 
metre uıunluiunda bir hat tah
rip edilerek bir suikast tqebbn
an yapılmııtır. Ekspresin tam 
zamanında durmaaı feci bir ka
zanın lntınil almıtbr. 

Tarihi Bir Sütun 
Y enicami civannda kanalizu· 

yon bıfiryah yapılarken çok b&
y6k ye kıymetli bir mermer a&
tun bulunatuttur. Bu tarihi dtun 
dlln Müzeye yerlqtbilmittir. 

Palamut ıu,ıerileri 
Arabiatan pbirlerinden baza 

tacirler Harici Ticaret ()filine 
mllracaat ederek Ttlrkiyeclea 
palamut balalı ve leklrda ala
caklarım bildirmiflerdir. 

Sayfa 13 

Orta Avrupanın Kaçak
çılık Kralı Tutuldu 

Tüfek Ve Mitralyozla Silahlı Olan 
Bu Adam Müthiş Bir Hayduttur 
Berlinden yazılıyor: Orta Av· 1 

rupada gün geçtikçe tiddetini 
arttıran bayat darlığl, kaçakçıbtJ, 

büy6k kazanç temin eden Ye aabau 
hergiın bir parça daha ıenifliJ•D 
bir ticaret haline ıetirmiftir. O 
derece ki, bugün, kaçakçılarm 
yazıhaneleri, telefonları, kaçak 
eıyayı nakletmiye mahsus sOril 
ı6rü otomobil ve kamyonlan 
vardar. 

Orta Avrupa v.e bilbaaa AJ. 
manyada kaçakçılığın bu derece 
genişlemesinde, Amcrikamn mft
him bir misal olduğu muhakkak
tır. Vaktile Alman kaçakçıları bu 
İfİ, bu derece kemale erdirmif 
değillerdi. Her biri tek bqına 
çahııyor ve kendilerile mlleair 
bir mücadele yapmak mllmkDn 
oluyordu. Fakat ortaya çıkan 

F riç Striminski isimli hayduttan 
ıonra işlerin rengi defitti. Bu 
adam, Fransız • Alman hududun
da tek başına kahve ve ıeker 
kaçakçılığı yaparak hayatım ka
zamyordu. Fakat bu İfİD b6yle 
yürllmiyeceğini amlayınea etrafına 
bir takım gözO pek adamlar top
ladı, kaçakçı grupları tqkil etti. 
Bunlar, her türlü sillhlarla aiJAh
lanmlf, cüretklr kimaelerdL Ga
yet aüratli otomobillere ylkledik
leri mallarla hudutlara bulan 
yapayor, gilmrDk memurlarını cll· 
retleri ve adetleri ile şqırbyor, 

ve kaçak malları karşı tarafa 
kolaylıkta ıeçirebiliyorlardı. F riç 
ve arkadatlannın tetkilltı. Al
man ıtSmrilk idared için bir kl
bu olmuıtu. Az zamanda mer 
bur Amerikalı kaçakçıya bir na
zire olmUf, Avrupanm Alkapocıeli 
unftlllaı almıtb. GClmrllk iclareai 
bu adamla bap çıkamayınca işe 
zabıta da kanfb ve F rlç Stimi
nllki1e mtıkemmel bir tuzak ku
ruldu. Friçin ıekiz otomobil ile 
Franaadan Almanyaya kaçak ailih 
pçireceii haber alıamlfb. Oto
mobilli Ye aillbli memurlar, hu
dudun mllnaaip bir noktauncla 
puuya yatblar. Ar. aonn kaçakçı 
kafileai hududa yaldqtı Ye b
rMlhkta. rabatlız eclilmekaizin 
ıeçti. Memurlar, kafilenin pefine 
takılmıılardı. Friçin otomobili en 
ande idi. Knçtık bir kaaabaya ıel
diler. Friç bir kahvenin lalbule 
.turdu. Burada, mlfterilerile alıı 
••rif muameleainl halledecekti. 

Tam bu aarada memurlar bu-

Haydut Frlç 8trl111ln•kl 

kın verdiler. Friçe bir kurıur 

iaabet etti. Fakat otomobili ala
bildiğine kaçıyordu. Bir gümrilk 
memuru arabaya yetifti, kenanna 
atladı •e Friçle mllthit bir mnc ... 
deleye başladı. Haydat kuvvetli 
idi: Hasmını derhal albna aldı. 
Fakat yarasandan çok kan zayi 
etmitti. Kuvveti kesileli e bu 
suretle Avrupanın yeni türeyen 
Alkaponeai, birkaç milyon vur-
du1ctan sonra ele geçirildi. lf.. 

Bir Dalavere 
Hakkı Olmadıfı Halde 
Kanundan istifade Etmiı 

Gümrük mOfettiflen çok mD
him bir auüatimal, daha dop 
au bir kaçakçıhk meydaaa çıka ... 
mıtlardar. Aldığıma malimata 
,tre, ıehrimizdeki fabrikacılar

dan birisi hiç hakkı olmacbtı 
halde dlrt aene mlddetle T et" 
viki Sanayi Kanunundan istifade 
etmiı ve GnmrGktea ver,W. 
olarak çıkardığı mallan hariçte 
aatmııtır. Bu hususta GtlmrOll 
mlifettişleri tarafından yapılu 
tahkikat neticelenmlt ve b• 
adam Glimrtlk lbtıau Mahkeme
sine verilmiftir. 

Furugi Han 
lran Hariciye Nuın Fllrugt 

Han ile maiyetleri •JUi 26 sında 
ıehrimizde bulunacakları ve der
hal Ankaraya gideceklerdir. 

Bira ihracatı 
Rodoı ve Kıbnıa memleke

timizden bira sevkine bqlanıl
tillfbr. 

Eskimo Kadın Ve ·Erkekleri 

.. 
Blrkat ... entlt ,.........._ ..,.. tetkik 1ualuı takti. Bu yuılarcla, Amerikama en fimd. 

lul•ıacla JllllJU a.ı.Taoluua tirk ulmclaa ıelmit oı .... n lbtl•aHniD kuvvetli oldutu ileri drlll-
, .......... lelı:t.ola eıkek " .... lana ltltla .. __.,..._... W1• birer tip takdim ediyor-. 



14 Sayfa 

Jrgiltere Ilfikt1metl tarafından Gazl 
Hz. ne hediye edilen eserin tcretlmeııl 

ANAKKALE 
-128- Yazanı Ceneral Oglander 

Enver Paşanın Gön
Telgraf derdiği Bir 

t Mayısta Hellestekl Vaziyet 
HeUeıte iki gUnnlUk niıbl bir 

ataletten ıonra İngiliz ve Fransız 
kuvvetleri yine bir snrn işle 
karşılaştilar. 28 muharebesinden· 
beri TUrkler şayanı hayret bir 
bareketıizlik göstermişlerdi. Müt
tcfilder bu sırada Y ıahilinin 
rubu mil cenubundan, tibicezire• 
nin Çanakkale tarafında bulunan 
236 rakımlı tepeye kadar de
vamlı siperlerden mUte~ekkil bir 
hat işgal etmekte idiler. 29 uncu 
fırkanın zayiatı evvelce tahmin 
edildiğinden biraz daha hafifçe 
idi ve fırka piyadesinin muharip 
miktarı qağı yukarı 7000 kişiye 
baliğ olmakta idi. 

1ngilizlerin ileri hattaki ıper· 
leri oldukça derin olduğu gibi 
bunun birkaç yllz yarda gerisin· 
de ikinci bir müdafaa hath daha 
yapılmakta idi. Fransız sperlerin
de işler henUz okadar ilerleme• 
mişti ve lngiliz topçusu tarafın
dan himaye edilmekte olan bir 
nokta da, Senegalli kıtaatın işgal 
etmekte oldukları ve alelıide bir 
hendek düşman ile topçu mev· 
zilerinin arasında yegane mani· 
ayı teşkil etmekte idj. 

Fransız fırkasının biltün piya· 
desi ile 29 uncu İngiliz fırkasının 
ve Fransız kuvvetlerinin hemen 
hemen blltün topları karaya 

çıkarllmıı fakat nakliye hayvan· 
lan ile topçu arabalarının ve 
toparlakların kısmı azamı henüz 
nakliye gemilerinde bulunmakta 
~di. Hint livası Mısırdan henüz 
gelmiş ve Hellestc karaya çık
makta idi. Royal Naval bahriye 
fırkasının Nowe ve Hood ta· 
burları karaya çılcmış ve Anson 
taburu ile birlikte J 38 rakımlı 
tepenin civarında ihtiyatta bu· 
l.unmakta idi. Şu hale nazaran 
bahriye fırkasının dokuz tabu· 
rundan beşi harp sahnesinin 
cenup kısmında ve dördü de 
Anzac cephesinde bulunmakta 
idi. 

Jeneral Hamilton, Türklere vazi
yetlerini tahkim edebilmeleri için 
vakit bırakmak istemiyor ve 
Fransız fırkasile Hint livası ka· 
raya çıkar çıkmaz Ahibabaya 
Karşı tekrar hücum etmek isti· 
yordu. Binaenaleyh iki gün mU
temadiyen Hellas ve Anzac cep
helerini teftiş ettikten sonra 1 
mayısta, ilk bir hareket olmak 
üzere Jeneral ( D' Amade ) e fer
dası gün ortalık ağarırken bütUn 
hattım Kereviz dereye nazır olan 

(' 
j Resim Tahlili 

J Tabi:ı.tlnlı.I öğrenmek iatlyonanıı 
resmin izi 5 adet kupon ile bir· 
Jıkta gönderiniz:. Ho ıııiııiz 11uy_. 

UlbiJlr vo iade "diluıeı. 

lE.ıır , meslek 
Hıy~ u.n'at! 

Hulunduğıı 

ıııoınleket 

He iınin klite"! 30 ı.uruılıu: 

Pul mukabili ndü gönderlloJılı:. 

~ :J 

ıırtlara doğru ileri glStUrmeslnl 
emretti. Bu başlangıç hareketinin 
faıla bir mukavemete maruz kal
mayacağı tahmin ediliyordu, çOn
kll 28 nisan gllnkll hareklttan 
sonra düşmanın Kereviz derenin 
garp tarafında ancak birkaç ileri 
postası bıraktığı zannolunuyordu. 

Bu arada ise, Türkler, büyük 
bir gayretle milstevlileri denize 
dökmek maksadile o gece için 
büyük bir hucuma hazırlnoıyor• 
lardı. Bntnn glln düşman topçusu 
mllttefiklerin siperlerini tesbit 
ettiği halde, Türklerin bu fasılalı 
ateıi kimsenin nazarı dikkatini 
celbetmemişti. 

1·3 Mayısta TUrklerln Gece 
HUcumları 

30 niaan günü Mareşal Ley• 
man Fon Sandreı paşa, Enver pa
şadan, düşmanları denize dökme
sini amir bir telgraf aldı. Leyman 
paşa da bu fikirde idi. Fakat 
Mareıalın "Tiirkiyede beş sene,, 
isimli kitabında dediği gibi: 

İngiliz donanması, Gelibolu 
şibihceziresiııin cenubunu üç ta
raftan top ateşile tarıyor ve Türk· 
Ier bu ateşe ancak sahra top
larilo ve mahdut cephane ile mu• 
kabele edebiliyordu.,, 

Bu vaziyet karşısında Mareşal 
Leyman paşanın ba~vurabileceği 
yegAne çare gece hücumları ter
tip etmekti. Bunun üzerine 30 
nisan akşamı Kolonel Fon So-
densterne ferdası gece elindeki 
bütün kuvvetlerle Hellesteki lngi· 
liz ve Fransız siperlerine hilcum 
etmesini emretti. 

Sodensternin elindeki kuvvet 
takriben yirmi bir tabur piyade 
ile 56 topa baliğ oluyordu. Hü
cum emrini 1 mayıs sabahı 
küçük Mehmctbey tepesindeki 
karargahından tebliğ etti. Silah· 
lar doldurulmıyacak ve ancak 
süngll kullanılacnktı. Bilahare ele 
geçen bu ordu emirnamesinde 
"düşmana sUngil ile saldırıp im· 
ha ediniz. Bir tek adım bile geri 
gitmiyeceğiz. Çünkü bu takdirde 
dinimiz, vatanımız ve milletimizin 
mahvolması muhakkaktır" deni· 
yordu. Hatta düşmanın kaçma· 
sına meydan vermemek için, 
kayıkları yakmak üzere, meşale· 
lerle techi:ı edilmiş hususi rnUfre· 
zeler de teşkil edilmişti. 

1 mayıs akşamının ilk saatleri 
sükünetle geçti, fakat tam saat 
10 da Türk topçusu birdenbire 
ateşe başladı. Birkaç dakika 
sonra da kesif Türk kütleleri 
"Aİlah! Allah!,, sadalarile mütte
fiklerin mevzilerine hUcum ettiler. 
İngiliz cephesinde ilk hücum edi
len nokta Kirtedere üzerindeki 
ıiperlerdi. Burada TOrklerin hücu
mu bidayette muvakkaten mu
vaffak oldu. Munster ve Dublin 
Fusilliers kıtaatı işgal etmekte 
oldukları siperlerin bır kısmından 
atıldılar ve hattın yarılan bu 
noktasından Türkler akın etmiye 
başladılar. Fakat İnrilizler bir 
müddet sonra kendilerini topla· 
dılar ve Royal Fusilliers'in bir 
bölüğu ile ihtiyatta bulunan 
Royal Scsts kıtaatı düşman hU· 
cumunu tardedip zaptedilen si
perleri istirdat etmiye muvaffak 
oldular. Cephenin diğer aksamın· 
da İngiliz kıtaatı mevzilerini mu· 
hafaza ederek düşman hücumunu 
makineli tüf ek ateşi ile karşılayıp 
durdurdular. 

(Arkası nr } 

SON POSTA 
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-, PUzanl Şamllyan ~:~~ğ~ul~~ll~~; TERZi ve TUc. TERZiLER 
Fagdalı Adresler J yanındaki 28 No. Iı :ıpartıınanın 1 el _,-

katımı. naklolunup hor gün hastalarını Avedyan Sultan Hamam Me•'ad,ı 
"-------------- kabul eder. Hanı 37 - S9 

O OK TOR l AR ---------·--- Kumaşların nefaseti vo dikişinin ı!~ 
fetl sayesinde en müokUlpescnt rnııJt 

Dr. Sabri Osman ( Operatör ) 
Sirkeci 

Şabinpaıa oteli knrtısında - Dorvitlor 
Bok. No. 2. Öğleden akşama k:ı.dar 
bilQmum harict ve kadın hastalıkları. 

Dr. M. Nahabetyan Emr~zı 
dahllıyo 

zllhreviyo vo kadın hastalıklım toda
vihanesi. Beyoğlu, S:ıkıı Ağaç No 5. 
Kabul sııati: 9-12 "e H-~1. 

Dr. Reflt Kadri Bevliye 
mütehaaaısı 

Sirkeci, ~·raınvny durnğı, No 8 Hor 
giin 8abahtnn at.şnm'l. kadar. 

Dr. Kemal Nuri ~~İsot:k'~t~· 
mütehassısı. Beyoğlu, lstikH\l cac1dcsf 
Abdullabclcndf lokantası ittisalinde 
Romcli Han No. 16. Her gün öğleden 
sonra 18 1 2, 20 1/2. -------

Dr. Sabih RUftU 
lluayeueimnesi: Babçckapı, Dr. 
y&n Ilnn, No. 3- ·l. cumadan 
her g-llrı H - ıs e kad:ır. 

Artar· 
manda 

Dr. Kenan Hasan Röntlıcn vo 
Radium 

mtltehassısı . Avrupadan a'\'dello yenl 
getircliği aletlerle lıastal:ırını yeni nak
lettiği Glorya sine ııııısı fevkindeki rnıı
:ıyonelumcsinde her gUn kabul eder. 

Hastalara IJll~ iik sUlıuletgösterınekteclir. 

Or. E. Ortanldls 

sabık asLtanlarınd:uı. 
caıfdcsi !\"o. 2.} 1. 'J'of. 

Paris Sen Lul 
haatancsl 

Beyoğfo lstikl!\l 
Boyoglu Hi3 ı. 

'------~-----··· -·- . -
1 S Röntken 
amali Ulayman mlitehau111 

C:tğ'aloglu, B;dıa bey apartımanı 17 - 21 
Yeni gotlrdiı;i son sistom mıı.kinesile 
hor giln sal>alıtnn akşama kadar bas
talarıın tctla,·i eder. 

Ur Merdlnyan Beşiktaş Tramvay 
• caddesi No, 4 

Hanesi: Ortabahço Cad. No. 44. Her 
gün sabahtan akşama kadar. - ----.--~ ___ .. _____ _ 

Dahtn ve Çocuk 
Dr. Nazif lbrahlm hııatalıkları teda· 

vihaneal 
muayonoh.uıosini ratih Tramvay istas
yonunda , ırrı E(\\'er cczaııcsi bitişi~rin
do 2ö No, lı c Azim • apartırnanının 
birinci k .. tına naklctınittir. Hcrglln 
13 ten 2J ) e l~adar. 
~~-------~---~---
Dr. Ahmet Vicdani Muayenehanesini 

V unccllcrdo 
Letafet ap:ırtınaıııııın 2 inci kat 2 inci 
dairosino nakletmiştir. Cumadan ıııa · 
ada lıcrgiin 8 12 vo 14-20 o kadar 
P.ızartosi J!liıılöri ınccc3ntdir. ' 

D ZI N ki Haseki hastane ıl kulak r. ya a boğaz, burun mUtelıassısı 

Muaycıı<>iı:uıo : 'filrlıe, Babıali caddosi, 
No. lG. 'fC'lcfon . 2~587 

-----
H 111 S ! Öpcrııtör 

Dr. a eza lıtanbul ı Divanyolu 

En.in J>aş:ı eokağ'i, No. 20. Hcrgnn 
1 - 7. 'l\>lı•fon ~3.J91 

D B h ttl Ş k • Cilt 110 zihrevl r. B a n ev W hastalıkla r 

Miltclınssı ı. Ank.ua cad. Mescrrrt 
otoli kar~ısıncl:>., A\~ııibcy :ıp:ırtınıarı, 
N'>. 12.i l!c•r gfi•ı :ıkş:ım:ı l,:ıd:ı r . 

Ihsan Arif Cerr hpaşa h stanesl idrar 
yolları haıta:ıkl.ırı ınülc· 

has ıs ııp •rntlıril Jıl ııaycnohaııe: f'·ı!-' ıl· 
oğlunda ocznhaııeyo lıitit'k No. !KJ. ::-G 
ya l<ad:-.r h.ı &tıı k ılJul C'clcr Tl•I. 211;1 ı 

Dr. Ali Mazhar :> .. uaı'.t."ıı • ogıey J< ... 
dıır: J akııınıde Altı· 

parııınk 11. gaza tıl:itlllllle l iııl'i ~ •• ı•t ı 
Öğleden oııru: r:ıııtıto, Tr.uııay İıst. S· 

yonuııdaki rııunyenohanc~indc. 'l'ul.2.:,ti!) 

Dr. Çlprut P•rlı Kllnlklcrindcn me--
zun. Orııhalm ve Fransız 

hast:ınoleri cilt, s:ıç ,ı froııgi vo lıelso· 
ğul·luğu 1 iııci sınıf mfltoh.ı.~ ısı. Bo· 
yoğlu, Asmalı Mes~it1 Atlas Han. T<:1l. 
43352. 

Dr. Galip Hakkı Dahili va çocuk 
h:ıstalıkları. Sabah 

•kşam evinde ( Topkapı Tram. C•d. 11 ) 

Cuına, pnzard:ın gayri 2 - G ınuaı <'ne· 
hanesinde (Aksaray, Etem Perte\' cc
ıaııcsi arİ\a ok:ık ) 

DIŞ TABIBLERI 
Cemal Ziya Köprüba,ı, EmlnönO 

Han 2cl kat No. 4 
Hastnlarıııı her gün 9 1/2 - J 9 a kadar 
kabul vo tadavi cdor. 

Nurhayat Hanım Reyoğlu, 
Tevlonya 

kar,ııundıı No. 47:?. Cumadan ınaAda 
her glln 10 - Hl a kadar h:ı. talımııı 

1 ab ııl ' e t('(l:wi eder. 

Te'l/fik Rıza KarakHy tramvay du· 
rak mahalll No. 3. 

Borgün cumadan maada 8 don 20,30 a 
kadıır lıastalnrını kabul eder. 

Çcmberlitaı 
Kemal Enver Turan apartımaıu 

1 inci kat. IIor gfln saat !)- 20 ye ka
dar lı:ıstalarmı kabul "o tedavi cclor. 

f ahrl Bahçekapı, Kazmlrcl Ali Riaa 
mUcneeesintıı UıtUnde, 

izzet Boy Han. Hor giln e:ı:ı.t 10 d:ın 
19 a k:ı.dar. 

1 Cağalol!:lunda-
BUnyamln atepan ki aabik şark 

Eczanesi sahibi. Ocdikpatl\1 Müsellim 
sokak No 20 Iler gün, cuınadan ma:ı.ıla 
s:ıat 9-20 ye k:ı.dar. 

Betlklat 
Muzaffer Sami T"amvay cad. 

Ethem Bey apnrtıman No. 11. IlorgQn 
sabahtan aktnma kadar. 

Karabet Semerclbafıyan 
Sirkcl'i Dörtyol ağzı, ?ıturadiyo c::ı.d. 
No. 44. 2 inci kat. Cumadan m:ı.ad 
hcrgilrı s:ıat 9-19 a kadar bastalnrını 
kabul eder. 

1 Ş k 1 
lıtanbul Ankara cad. 

• ev • Tel: 20049 
lstırnbul ve Pari• l:'al·Ultolerinden 
mozun. Her gUn 2 - G ya kadar 
h:ıs t::ı.ları nı k:ıbul odor. 

Bedri Hakkı K.:tı~;:r 
Cuma ve p:ızardan ın:ıada her glln 

saat {) dan 20 ye kadar. 

Pangaltı 
Robensan Aynacıyan Harbiye. 

Fatih Tramvay istasyonu karıısında 
No. G7. Kabul saatleri : Hor glln !)- 12 
•e 14-~2. Cuma vo pazar öğleye kadar. 

Fatih, Tramvay 
Mu11 mmer Hayri iatasyonu 

~ırrı ı:nver ı:czırnesl bitişiğinde. 
Oumadnn mada her gün öğleden 
sonra knbul eder. 

Sirkeci Dörtyolağzı 
Ahmet Hikmet Be,lr Kemal Eczaneıl 
karıısıııda No. 4. Hor glln sıı.at !) • 20 
ye kadar hast:ılarıııı kabul eder. 

Mutahhar Muammer Sirkeci 

Şimendifer istasyonu karşısında Nemli 
zade Han, No 4. 

Hu U M tat Aksaray, Ordu cad· 
sn US a dcıl, Pnıar mahalll, 

Halil boy apartman 2 inci kıı.t. Hasta
larını horgün kabul vo tedavi eder. 

Adll Tophane, Boğaı.kosen 
caddeıl No, 89 

Rorgllıı l:iaat 9 dan 18 e kadar basta· 
!arını kabul ve tedavi eder. 

Karaköy Tilnel 
Cahil Kamu karşısında No. 21 

Ilcr giin sabahın 9 undan akıaımn 
19 una kadar hastalarını kabul ve 
tcd:ı v i eder. 

Obeyt Şamll Kadıköy Pazrayolu 
No. 83 

Cumı\d:ııı m:ı<ll\ her garı 8 lıuçuktan 
19 n 1 :ıdar lıa talarını bbul odor. 

KiMYAGERLER 

Or. HUsamettln ldrıır, kan 
kaı:urat, 

ıne:vaddı gıd:ıiyo, ticnret \ e sanayi tah
lill\tı ) .ıpılır. l3ahı;cl.:ıııı EmlCtk ~e 
Eyt:ı.ın Bankası karşısmlla lzzot U. ilan. 

Dr. lbrahlm Etem Dlvaayolu 
Eski Şark 

Mııhfili. Tel: 2~>4 . llayntf, sınııi, 
gl'I h ilıimııııı t ıl li'fıt. 

MİMARLAR 

Nihat Veoat l>lpl. l\1Uh. 
Mimar 

Blton • arrııc, Mimari \ 'C Ta·ılıhUt. 
pr0jc' ori 10 gııııclo teslim edilir \0 ıııC'c· 
cnııiuir. Galata1 N şn tncıyan han 10-11 

,-- ' 
ı Şaqanı Tavsiye Müesseseler 

LOKANTA ve BiRAHANELER 
1 L Sirkeci tren 
stasyon okantası ıstasiyonu 

Mııntnz:un öğle ve nkıaın yaıneklori. 
Bir:ı ,·o rnkı hulurıur. Ncrt11 mezeler 
vı.ı.rdır. Fiatlarda azamı ucuzluk. 

rilerini memnun odor. _..,,J 

Halit Yeni Postııno knrımnda 
Fındık zado Han No. 1 ıııJf 

En son moda, gayet itina ile dildi l 
elbise giymek isterseniz mlirn~ 
edobiloceğiniz yegl\no ~ossoaedi~ 

Y t ZI fat. Ankara cad. Vill1ı 
USU ya konağı karşısında No. 

Kıtlık kostüm ve paltolar, son moda '! 
ehven fiatla yapılır. Taksitle muaınel 
vardır. 
---~~~~~~~~~~----:_,,.;' 

Se im Terzihanesi. Hasan Muhltt'; 
Y lstanbul Ankara Cad. No• #J 

Şık ve son modaya muvafık elbise! 
uygun fi:ıtlerle. Kan ant g<>tirmek tol• 
bir ziyaret k!l.fidir, , 

KORK M A~AZALARI 
Beyoğlu, lstildll Cad. '$1• 

Doyko Mağazıuuıa z.cngfu koleksl1oıı' 
bitmeden kürklerlnizl siparfı e_~! 
Kllrk boyamnsı i~ln hususi d!!/ 

Beyothı l.UJdll Cado 
Hristo Ralll Panayla aok. 14 

KOrk: manto hazır, ısmarlama 1' 
tamirat. Garnitllr için her çeıit bu~ 

J. Turçlhln Moıkof ldlrkçl ·~ 
kadın Teralhao•111 

Beyoğlu, 1stik1Al caddesi, No. ssf. 
Yıldız Ban, Uçilncü kat. No. 6. fotl 
Spor flsUlnde. _,,,,,,,,1 

--CÖMLEK IMALATANELE!!! 
lmalltanesl v• 

10.000 Gömlek kadın çamaıırlat' 
Blt1ılar, cihaı takımları, yastıklar 11 

saire. En son modeller. Beyoğlılı 
Tokatlıya.n karıısında Su terazisi so~ 
(Turnacı başı) 11 ./ 

HUSUSi TEDRISHANELER 
-------------,/ ngllizce 40 derıt• 
Fransızca konuıturuyoruı 

Mektepte, ticarette ve bir mUessesed• 
muvaffak olmak isterseniz Dlvanyol~ 
Firuıağa. c·amii yanında gUndUı I' 
goco, kız ve erkek Usan tcclıishnP 
sine mUraca.at ediniz. Memnun olın"' 
sanız ilcrotl iade ederiz. I•'akirlord;' 
yarım ücrot alınır. MUdürU: Zl~ 

KIRTASIYE 
Robert Beyoğhlu lstild!il cad. 297 ı.o" 

dra birahanesi ltarşısındS 
her n evl ınek tep l o\" zıınatı, ıot't' 

baa YO mücellit işleri y:ıpılır. / 

FOTOGRAFHANELER 
Fttto Alman lıtikllll Cad. No. 1 ~! 

lstanbulun en telll,r 
ve 11C'uı fotoğrafhanosidir. Agrand~ 
mnnlar, renkli resimler ve amat 
işleri yapılır. ~ 

ELEKTRiK Havagazl, Radyo ıl 
(tesisat, malzeme, cebi• 

Rokoko Abajur mağaıası. Elhaıur• 
pasajı, No. 15 ~ 

Yeni model abajurlar vo yalnız. tell8 

( karkas ) çok ucuz fiatla yapılır. 

ÇiÇEKÇiLER 
Yani Koatazoa Beyoğlu, lstiklil C:: 

No. 178 Galat• 1 
ray kartısıncla . 'fel. 40327. Tabii ~ı 
taze ı;lçokler, fidanlar, sepetler. fi 
tllrlU merasim için buketler. 
~~~~~~~~~----__.,. 

MUHTELiF 
l\1üstahdlmln 

Madam Edlt ldar.,hane ı 
Beyoğlu, Karanfil so!-. Tilnol Iftl:; 
No. 5 'fcl. 4l480. b\lcre aşçı, 
hizmetçi tedarik olunur. _./ 

d tr•ııı' SATILIK ARSA Sarnçhanebaşın a, 
vay caddesine d~ 

ve Kıztıı9ına. yarım dakika ıncsııf ur· 
kıy metli l.ıir :ır;ıa, ChH'U :ı.tılJ~ d0 
Kııta~ıııda, DnrUHilııu1ılular yur 
l\lilı.luruno miiraca ıt. . .. r ....................... : ......................... . 

Küçük ilan Şurtlrırı 

1 - (KiiçUk iH\ıılar luft. da ikt Mf" 

110,r •dilir. 
'l ı. 1 'b •ttC· 2 - Bir ı An uC~ ~atın an ı :ır 

I<alın yazı iki satır sa\ ılır· 
· ıır· 

3 - Hor satır on nşahı 4 kPliıne 
f ııl" 

4 - IHl.nların bet satırdan ' ı<İ 
her eatmndarı ayrıca atağıdll 
fiatlor alınır: 

5 aahrdan f•'1• 
her satır için 

5 aatırdaa iba
ret lllnın 
Aylığı 300 J'r. 60 Kr, 

80,) " 160 .. 
1500 .. 300 •• " .. 
2800 • 560 .. . ...... ................................................ 

1 
:i 
6 
12 • 



Sözün Kısası 

Hamdi Beyin 

Son Tenkitleri .. 

( A. E. 
1 Baş ararı 3 iiııcü sayfada) 
ıyol'llJuş b. 

leler k ' ır arkadap 1anma 
e sebebini sormn• • -B . ._. 

ROnund: d~~ _padişah bir karlı kıt 
çıka k azı Çamlıca tepesine 
ı. rara 
.:alkış., yaz oyunu oyaatmıya 
ıa hali .ve ~ırçıplak soyundsar
ııuyor llllZ nıce olar? Ona dlf&-

uaıf cevabına alm11 1 

~ 
bali~ust:fa Şeref Beyin a•deti 
•anne el ku 6ç yüz sene enelki 
de e errür eder mi acaba? 

rsenjz 1 b r suıı e mfisbet weya menfi 
c~vap Yermek elimde değildir. 

.... * ~o .. 
' .. un. kıs :ısı: Tenkit yerinde 
lıt uzeld' uı staf Şır. F ak·ıt ben bunların 
Pt a eref Bey vekil iken ya· 

b •nı Örmek isterdim! o .. 
Uyükdere Yangını 
Çok Feci Oldu 

hulu (d.k vştarafı 1 inci aylada ) 
1 ugu . • k ··' tlız R. f k ıçıo orta atta y1ı1r 

flı<tk t· ~ 1 Beyin validesi yat• 
RUnf .,. r. Refik Bey ise •n 

erde 
ltııştır eve gelmemeğe başla-

•ra!~!~ laat bir ile hir IMlçak 
Çıkhğı a Yangın orta kattan 
~ d~~h gare, zaten ahıap olan 

B ıl tutuşmuştur. 
t.fau::dan aonraki lıldiMnia 

· fLrab· nı lçGncil katta oturan 
!ıe11d!l' Efendinin yeğeni Nureddin 

ıye harakahm: 

'-ird~ <:lece Jan81na cloiru 
d.a°'a ~r~ •yandım.. Her taraf 
~de idi. Botulur gibi 
karak k Derhal yataktan kal
,_lllaldı apıya koştum. Merdiven 
~ kları alevler içiade ya
~nıııt ~cak yolumuz ka
"e da 1

• Bu sırada ablam, teyzem 
~111~111 dışarı fırlamışlardı. 
., 1( 1116thiı bir korku içinde 
~erd~rtulacak yerimiz merdi· 
~ler 1• Halbuki her saaiye 
, 111 bia Yllkseliyordu. lbrabim 
l~ lie .e .dama çıkmamw siy· 
..._dair P•auı birden dama tar-
~ ıı~a~ .. -:ada . yangtn blyD-

•lllıtta. 111 luremitlere •urmıya 
lbrabi 
~ ip 111 .dayım ile ben qap 
~ .. ~reEhrmiştik.. ipi baca1a 
~-:- vvell lbrabim _dapa 
..... i~ , ... , J'•YaJ ...... 
b~ •tdilr.. fakat bilmiyorum, 
)tfe Y'\ldale.tena tesirile .._ 
)Ottard aıırken ellerini bır-1-·-

ı., ...... 
. bene 
lıllrkc11 ~:- kaldım.. •• Af8tı 
~ağı kı •·· lej elimin b8f 

\' aıına. nlcla. " 
~ lhr&ltf faciası... J•rabların

llhı HllJ Ef epdinia bemfireai 
t ... : • da flrle anlatarak-.. -n 
,.._ f l u111a1tdın ""•nchm dı-t...... ır ar f - J •• 

'-.ıer içind ırlamaz merdiTenie 
C> ... Q ~ yandıaım aörclom 
~' sonr h e • •• 
-nru111 • iç bir.şey hatırla-'( .... 
~tt d~~gı'b;: ~ fe~i akıbeti aiha-

..._n evi . •urbaDmı Yermittfr. H._.._. kerın ıahipletlnden Taı.t 
kırıfnıa::ndızt Nadide, kafata .... 
k.ıuaruır ~n dolayı hatahaneye 
8 <>nra ölrnü ~ldarılmaz bir saat 
Y't._ d..-dştür. Talit Haoımın da 

\' -..... ır. 
ı· ang nın ı 1"et, fa~· nası ç ı ktığına ge· 
~.._•mile ıanın bu ciheti henOz 
·~ anlaşılmış değildir. ilk 
tellerinin ılre. yangın e-!ektrik 
tiiflde1a kontak yapması yll· 
"•t'ı Li~Jı.ID&f.tu • • Fakat bu iddia 
l:>lier tar:.:::etı haiz değildir. 
evtte k' J&-.a11ın ,ıl.bp 
o •k,,.:• De oturan Refik Bey 
,.. ..,....... lletka bir 

~" .......... •11e1ıı..1mt1a 
ıt J&palmaktacLr. 

SON POSTA 

( •: [ ista~~ul Ôeİediye:i l~~:; :J * t 
Emin6nü Kaymakamhğından: Kapalı zarf unlile kiraya Yeri

leceği ilin edilen Mimar Kemalettin mahallesinin Koıka tramvay 
caddesinde ve F rancalaa fınnı kaFf111nda kipbaşanda ye bedeli 
ubıkı ıehri otuz liraya olan altmıt No. lu bane1e verilen phri 
yirmi lira icar haddi kifayede görülmediğinden pazarlık suretile 
kiraya Yerilmesi kararlaştırıldığından talip olanlana 15-10-932 ta• 
rihiae mladif cumartesi günü saat on dörtte daire eadimeDİll• 
mlracaat etmeleri illa olunur. 

* lira 
Cerralapqa Beyazitafa mahallesinde 1/12 No.lı hane ican T ..... • 22.5 
HukCSycle Hask<Sy caddeainde 2 4 No. la esiri IİDema 

....... " " 22,5 
Topkapıcla Topkapı caddesinde 117197 No. h bane ,, 20 

Yakanda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık müzaye
deye konulmuıtur. Talip olanlar ta&ilAt almak için hergüo Levazım 
Mtıdiirlüğllne mnzayedeye iştirak için de teminat makbuz •eya 
mektbu ile 17 10 932 pazartesi glhıU ıaat on bete kadar Daimi 
Encümene müracaat etmeleri: 

.. Sultanhamamın' da 4 

BALCILAR 
Mağzasında 

Terki Ticaret Dolayısile Tasfiye 
GÖRÜLMEMiŞ 

TENZiLAT 
Sergi ayın on Beıinde başlıyacakbr 

Müzeler Umum Müdürlüğünden: 
fstanbul Mfizeleri hademesi isin (90) takım elbise (4) palto ve 

(44) adet kasket imali 19 teşrinievvel 932 tarihine mftsadif çar
pmba günft saat 15 le aç1k münakasa ile taliplerine ihale edile
ceğinden arzu edenlerin şartname ve nlimuneleri görmek &zere 
cama ve salıdan maada günlerde Asarıatika Mlzeleri DahiJi MOdttr
llğine müracaat ve münakaaya iştirak için de lpymeti mubam
menenin yüzde yedi buçuğu olan 139 lirayı Defterdarlık veznesine 
yatırarak münakasaya bqlamadan evvel makbuzunu mubayaat 
Komisyonuna irae etmeleri. 

·-- ---·-----·-----·--------· 1 • 

• • 
1 1 

• • ------------·-----·---------
Acele Sablık Emlik · . 

1 - Maçkad:ı Muracliycde uirinci karakol sokak 33 numaralı bir katı kir 
gir tiri katı ıthf :\P !) oda terkos, elektrik ve bahçe Te mOttemilatı bulunan 
46 lira kirada bir ev 3300 liraya. 

2 - fatihte Sofular c:ıdd C's indo 84,86 ili 7 defa 84,86 numaralarla. murak· 
kam kömürca dükklnı TO geoit lıah~eyi havi haD kirası 32 lira fiatı 
3000 liraya. 

3 - Çubukhlda V• ea<ldcsinde 23 ve 2 1, 2/~ ve ~/3 DUnı ıralı kirgir 1 
dükkan Ozeri ııde ahıap iki ka tta 8 oda balkon ve taraca ve ınü9temiLLt. ve 
41enlıe nezareti t.J.ul•aan ) eni bir k(\nak hık eleye bir dakika mesafede kiruı 
46 Hn 3500 Hra. 

4 - Jttırnlml uıuııı;ar:i l cMJdnsiııde 517, l nuıııarah klrgir :J k4t • oda 
elektrik ve terkoe ve tarac;a11 ve ntureti bılunı\D bir hane ga.yet ucua 

ıatllaca.•tır, 
5 - Bo<ıtı.neıda 'fcpeköyünde ha kal Oımaa eCendiJ• b"titik 41/1 Dt ma· 

ra.lı genit bahçtı~i bulunaıı bir katlı llirgir bir katlı :l oda v• müttemillt. ve 
neıarett hullmrm yeni bı.no 300 lira. 'l'alfplerhı Oıdatada Adab·m 5 nu-
ıo&rava ınGrat:ın ' . Tı l ı·fo·ı 4 ·~-.;:li 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğünden: 

( 3000) metre ambalajLk bezia mDnakasamdar. 
l - GümrOk ve lnbiaarlar Vekaleti Jeyazım ambara ihtiy11e1 

için (3000) metre ambalajlık beı açık kırdırmaya konulm\lştur. 
2 - Kırdırma şartları kiiıdının tasdikli auretleri Baımldiri-

1etimiz alım salım komisyonundan almacaktar. 
a - Kırdırma Başmndiriyetimizde kurulacak alam aabm ko

misyonu tarafından ydpılacakbr. 
4 - Kırdırma 30 10 932 tarihine rashyan pazar günü aaat 

14 tedir. 
S - Her istekli, biçilmiş bedelin °o 7 ,5 ğu olan 67 lira 50 

kuruşluk muva~ckat güvenme "teminat,. larile belli saarttao evvel 
komisyona gelmeleri 

8 - Örnek: lıtanbul GUmı ük muhafaza Batmüdürlüiündedir. 
istekliler arıda r6rebilirler. 

Gö&üalı>ri uyıf olulartl&kl oksUruklere bflyüll ehemmiyet nr 

verem mftlidır. KA1'R \N HAKKI EKIU~ tebUkeuia önün• ceçer. 

~.,,. 15 

SATİE 
ON İki Ay Vadeyi Değiştinniyerek 

Elektrik Tesisatı Fiatından 

O/ O 20 indirmiştir. 
PEŞİN TEDIY AT iÇiN 

HUSUSi ŞARTLAR VARDIR. 

• 
lstanbul Ziraat Banka-

sından: 
Semti Mahallesi Sokajı Numarası Cinsi 
Bebek Bebek Kilise 42 Hane 

" " " 44 
" 

" " 
,, 44 Garaj 

" " Bebek meydanı 188 Aparbman 1,2,3 

" " " " 1881 Fınn 
Beyoğlu Hfiseyinağa Sakıznğacı 92 Hane .. " Doğramacı 32 " 

" " " 34 Dükkb 

" " Kapan 7 Haoe 

" 
Kamerhahm Enli yokuı 4 • 

" " 
Kiraz 44 

" 
" " " 

28 
" 

" " 
Karaman 13 

" • 
" " 

Çukur 32 .. 
" " 

Kalyoacu kulluiu 118 
" 

" " Petkirci 41 
" 

" " Alçıkmaz 16 
" 

" " " 
18 Dükkla 

Yukarıda yaı.rb emllk kiraya verilmek Uzere prtnamealne tev-
fikan açık arttırmaya konulmuştur. 

lstiyenlerin yevm ve saati ihale olan 18· 10·932 aalı aaaı aut 
ikide yiizde oa pey akçel•ile baaumııa miit• auta.n illll ...... -

MÜZAYEDE SATIŞ SALONU 
Ankarada Açıldı 

Baltkpazerı meydanlllı Poll• noktaeına k•rfl Tel: 203& 

Muhterem Ankara halkının pek lüzumlu ihti}.ıcııı ı temin için 
merkezi bir yer olan Balıkpazarında Poli!) nokta ına kar§ı büyük 
mağaza (MÜZAYEDE SATIŞ SALONU) olar.lk açıhnı~hr. Burada 
halkın t1atmak i~tediği eşya teşhir edilecek ve mümkün olduğu 

kadar değer f iatına ve emin bir şekiJde satılacaktır. Şimdilik 
salonda mukannen olarak her pazartesi ve per,..nınhe günleri Beledi) C 
tellalı ıııarifetile aleni müzayede ile ve .tir günlerde eşyamn 
muhammen kıymeti üzerinden S&llf yapılacaktır. 

ıcabmda devairi resmiye ve halk tarafrnd:m mu edilen günd~ 
de müzdyede ile satış yapılabilir. 

1 - Müzayede Sabş Salonunun açılma ı \e müzayede sureti}~ 
satııların burada yapalDWllnı Belediye Riyaseti ta <>vip etmiftir. 

2 - Salonda Mücevherat, mobiJye ft bilumum ev eşyası ahın 
ve satmn yapılacaktir. 

3 - Halka ve memurine kolaylık olmak için berayi maslahat 
veya tahvili memuriyetle taşraya gidecek zent tarafından Salona 
tevdi edilecek veya tafl'lldan gönderilecek eşya kabul ve satısı 
müteakıp bedelleri derhal namlarına gönderilecektir. ~ 

4-Salon idaresi tarafından alına<·ak ücret çok mutedildir. Bu hu u"
taki dahili talimatr.ame Belediye Encümeninin kannna iktiran etmiıtir. 

5 - Satmak ve almak istediğiniz h~r türlü e:ı;yayı ıalOll va· 
ıta'>ile yapmanız menfaatinizi muciptir. 

6- Satıhk euası olanlar Salonda te~hir edebilir, almak istiyenler 
de bu e~yayı görebilir. Bu hususta daha fazla malumat •hMk için 
Salon Müdiiriyetine ve yahut(2037)No. telefon etmeleri rica olwıur. 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğünden : 

( 29 kalem llzime mObayaasma aittir ) 
1 - Başmlldüriyetimiz emrinde bulunan 1 1 Merakip için alı

nacak IAzime pazarlıkla açık kır<lırmıya konulmuştur. 
2 - Kırdırma ıartlara kiğıdımn tasdikli suretleri BatmOdüri-

yetimizden alınacaktır. 
3 - Kırdırma BaşmOdnriyetimiıde kurularak alım satım ko-

misyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 18 • 10 • 932 tarihine rastlıyan sah gllnil saat 

( 15) tedir. 
5 - Her i.tekll, biçilmif bedelin %7,5 iu olan 29 lira 69 

kurutluk muvakkat ,Uvenme •temhıat., larife belli ıaattea enel 
komiayona ıelmeleri, 

e - Örnek: ..... dlriyetimbcleclir. latektiler oraü ..... 

bilirls. 
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H..l.l.J ,l KOI..')NY Amakıadını;Ltwun •& :Pgrt.a![atcovhe,rlerlle u aeneleroe ukt olaa &&Qrflbe netw&ainde Avrupa KOLONYAlarına faik huırnst bir formül uıerine ihıar edileu ,.o merakhları tarafından naUf takdir 

FLORA KOLONYA SUYU 
ttwlin edor. Yorgunluk asabiyeti a1.altır, kalbi Cerıt.hlatır, ustura yanıtını giderir, firlbi7ona yarar. Satı,: Boyoğ'lu Pasaj ~ARLMAN ve DAZAR du LEVAN, latanbul-EıninönU H. II&ydar eca:anuf 
KÖY MODA BAZARI Ankara~Anafartalarda A. Enver Umumt deposu· tat. Babo,ekapı Oermanya Han No. 40 c Parfumerı Moedrn • Sabcılar: Laboratuvarımız istenilen derecede vo kokularda kllO' 

rh , lıcuz eiparit ihzar oder. 

Avrupada birinciliği d1plomalarla mu1addak şa:vanı itimat marka EN SON ALFABE / 
latan bul lıılualll m .Mektebi Türkçe 

muallimi Mitbat Sadullah B. in eserl<llr. 

MUST AHZARA Ti: • 

Talim ve terbiye dairesinin, alfabe
nin tedris usuHi hakkındaki son ka· 
rarlarıoa göre tertip eclilıni' ve 
nofls bir surette renkli olarak kil· 
tüphanemiı tarafından lıastırıl-

· mııtır. Fiati US cfltlisi 2~ kuruo 
Perakende Adedi kuruş Perakende Adedi kuruş olup toptan alanlara tenzilat yapılır. 

Hasan kuvvet ıurubu küçük 60 Hasan fayda 1 2 ,, 70 Umumt satıı yeri: Cağnlo~lu yoku-

bn .. k 100 ı 110 tunda No,28 (K.Ainat kütOphanesi)dir. 
.. .. " yu " " " 'l' d k e.~ra :m umum me ·top kitaplarına. 

1 K. 153 Hasan fayda 6 litre tcnekesile 500 ___ sipariş kabul odillr. 

1 24 litre 2o .. ,, Pompa 75 
. .. " 

Hasan kolonyası 
1/16 ,, 30 Hasan çiçek suyu 1/4 k. 30 

1/8 50 .. " " 1/2 ,, 50 

1 4 " 100 Hasan glll suyu 1/2 kilo 50 
" 

180 
" Mai mukattar (Odistile) 20 

112 .. " 
30 

Hasan Garanto (perezervatif) 40 
Nesrin kolonyası 1 /8 litre k 

.. ,, " ipe li 75 
.. " 1 /4 " 50 Hasan dit fırçaları muhtelif fiatta 
,. .. 1 /2 ,, . 80 Hasan bahkyağı 114 k. 40 

Hasan tuvalet aabunları küçük 20 ., " 1 /2 ,, 60 

.. .. 
" • .. " .. 

" .. " bfiylik 00 •• " 1 " 100 
Hasan rliıerin sabunu 20 Hasan diyabetik çikolatası 20 

" " ., limon,ıUI 25 ,. ,, " k. 360 
Hasan çocu1' podraıı 20 Hasan gluten ekmeği 3 
Haaan sDrmeai (ıDrmedanlığı ile) 20 .. " gevreği 55 

" .. Lakı bDynk 50 ., Bademli gluten ekmeği 55 
Hasan (Dantoı) dJı macunu 20 " Gluten makarnası ı ı2 k. 55 

(Daatoı) dit suyu JO " .. Şehriyeleri 1/2 k. 55 
" Huan pirinç özü unu 250 gr. 25 

Hasan Biriyantini .W b ,. utday özü nişasta11 ,, 25 
Haua ZeytiDyajı l /4 K. 25 " irmik 6z0 " 25 

• .. 1/2 ,. .W •• patatea özü unu ,, 25 
• .. 1 ,, 18 " arpa ,, ,, ., 25 
• ,, 1 Ok. 90 .. yulaf ,, " ,, 25 
• • 2. 1/2 111it6Blle 22.5 " mercimek özii unu " 25 

ır "teıtek .. I A ı:n b l 25 • • ., ""WU\1 ,, eze ye ,, ., ,. 
,, • 13 " ,, 1100 .. Muoasti nezle panzehiri 50 

Hasan 8ademyatı Sif• 30 Tribofil Saç Suyu 125 
Treparsol Frengi ilacı 225 

Haaan Kınakına Hullaası 30 Sllbeyl Romatizma ilacı 125 
Huaa Fayda 1/4 k. 45 Silheyil iştah ilAcı 100 

Muhterem halkımıztn nazarı dikkatine 

yardımımzıl hazırdır. Kabızı izale 
eder. Haımi dilzeltir. Mide vo 

bnrsakları ağrısız temizler. 
BASURU KÖKÜNDEN KESER 

Mazon ismiuo dikkat ve 
13rınla MAZON isteyiniz. 

Memnun "e ınilstefü olm1yanların 
parası iade edilir. 

BfiyOk titesi Jstaıılmlcfa 100 kurut 
OepOl'll ı lt Bankası ukaeında 

MAZON ve BOTTON 
ECZA DEPOSU 

SAMAıYA 
Biçki, dlklf mektebi 

Mme Arteıniıya 
En soa Fra•aıı. uıullerlle 1•1•t az 

licret •• kolaylıkla rop, ınanto, tayyar, 
hıvalet ve Hire afretir. As bilenlere Uç 
a1da, hiç bilmlyenlere attı ay, lumt bir 
aeaede dikit ve metot öfretillr. Dera 
nlhayetfnde denbued~ altaj •örDIOr. Ma
ariften mu .. ddak diploma vertllr. Herılla 
mtirac:aat olunur. Samatya; Sulanuınutır 
Merc:an Balık sokak No. 13 

eltik Fabrikası 
Mehmet Karabekır ve ŞUrekAsı 

l°(\uor B.,ı.tt <'..adde~• 4Ci N'1_1. 

1'!1rki~·oııin ıoıı i~tern ,.e en buyilk 
faoikıı ıllır, Orrı•t gAyet eh,•enclir. 
ZOrrA:ı %{7..urıt kola,\•lık gösterilir. 

EDİRNE PİRiNCi 
!tfornlcketimiıiıı bor t:ırafında biitiin 

ecnebi \7
l' ~·orll p rlıı~lı•riııo tercih edilen 

ba nofiıt piriıı~·lı·r fttlırikamızda bulun· 
rnakt~'ldır. Harice niııııııııeler gönderilir. 
Tel('fotı::?07.;:.! Tc1~nıf: l'lt:t•ılıul: Kalıar 

lçü Üzerine 
Fenni 

asık Bağları 
Mido, lınr :ık, lıöbrd: 

dt.şkflııl!ıburıe 

lpekiş Müdürlüğünden: Fenni 
Kursalar 

IPEKIŞ kumaşlarının kazandığı büyük nıuvaffa- !11ti~onlcr1;1 olı:n 
kıyet ve rağbetten istifade etmek istiyen bir kısım rifc·si ghnderllir. 

mağazaların bazı ipekli kumaşları IPEKİŞ ınamulatı iz:;::n:;~~ir. 
olarak satmakta ve muhterem halkımızı iğfal et- Tel. 20'll9 
mekte oldukları haber alınnııştır. ZAHARY A 

Oreopulos 
Bu itibarla hususatı atiyeyi muhterenı halkımızın ;'=====~~---~~.I 

bir kere daha nazarı dikkatine vazederiz: 
1 - IPEKIŞ kumaşlarının kenarında sağlamlık 

ve güzellik garantisi olan alttn yaldızlı İPEKİŞ 
markası vardır. 

2 - lPEKIŞ kumaşları yalnız lpekiş mağazaların
da sablmaktadır. 

Zührevi ve idrar yolu 
llast:ılıkl:ırı rııııtelıasaı ı 

cırk~c : Muradiye caddul No. 35 

Veresiye 
ay vade ile istediği

niz Mağazalardan 
pazarlık ettikten son

ra vereceğimiz 

~ uponlarla iste

diginiz Eşya ala· 
bilirsiniz. 

Teshilô.t 
Celil Bey Han No.33 Orozclibak 

--·-~------··----------------- -- karşı~ında re:: 23946 . .... , İstanbul ticaret Müdürlüğünden. 
lsıaıılıııl Otelciler YO Hancılar C810İJt'tİıtUt ıdarc.: be)'tılı ıııtilııtlı:ıtı ıı; ili!) . .: 

pazar &flo!i Hat il) cbn 1-i e ka<l.ır ~İr-'8rt ffıtdavedd(kir r.a ldeı.i H<•Caf' ıfl& "''·ili ya•mıff• kain Cemiyet ıMrknindtt ,aptl atı a alı:adaranır. ill11 ol•ntt .. 

• ................ - ~· •• - ............ ,. ıoe.-

;;ııo .1 r-.J ııt,. ıfta • .J ıta aı 

~hibı : Alı Ek.,.e.u 
fi9'f~y•t Mifilriiı Halıl Litii 

:W-ELEFUNKEN 343 
Bu tanınmıt Markanın piyasaya çıkmasile 
Radyo aleminde mühim bir yeniHk do6mu~r. 

Teletunk9" 343 Afel•Mkl JMltHclerUe keft4 
dini gödennlftlr: Parazite ka'fl ayarll ol
ma... kendlllOlnden l'adlng'I delnltmeal, 
Çerçeve llaerlnde letasyonlan dol,...,. 
dolruya a1dınlık olarak gl•tenneel. bir tel& 
doOm• He kullandma•ı, yUkMk kOttuf8M 
Elektrodlnamlk olmHı, ayırma lulvvetlnlft 
yUkMkllOI. "4Sa ladulndekl tablllfk. 

TELEFUNKEN 
8 O U R L A B l R A O E R L E R • e Ş ıı ve S A 1 1 E M A ~ A Z A L 'A R 1 

Memleaetlmlzın yegane llUyUk ve hakiki talebe ıurdu 
Mükemmel mefruı yatak odaları; mütalea salonu; gazino; radyo: 

hamam ; tabldot nefis yemek; milkemmel konf6r ... Fakat Yurda 
yaloıır. talebe olanlı:r kabul edilir. 

•--.. "Dar-UJfUnunluler Yurdu,. f-i:mu;b:tnebu41 Kııt114111dadır. _. _ _,_ 

INGtıJz 
L. LASTNICK 

İstanbul EminönUnde Köprü meydamnda 13 
numarada 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliz kumaşlarından ayni zamanda hem pardcsü, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet şık pardesü gabardin empermeabiliıe her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

0 N 1 FORMA. ASKER 1, M E K TEP L 1 
s ,·o sairı·. kadı:ı ''O Nkd., <:O<' ıld.ır.ı ııı. Jı us l<Jptaıı ,.e por:ıkı ıı 1 

BESLER 
"BESLER I' HAK 1 KATE N 

SATIŞ 

~BESLER 
BESLER ..• 

Çünkü Gıda için Ne Lazımsa He sini 

---~ 

Çikolata ve Bisküilerinde Bulabilirsiniz. 
BESLENMEK I iN 

Mutlal<a B E S L R yemeli! 
Toptan fiatin.e her gün taze lue fabrikuından aJabilirsiniL 
Bahçekapıda Topkapı - Yedikule tramvayları durak yeri•d• 

MEKTEP KOOPERATiFLERiNE TENZiLAT 

BESLER 

Dr. HORHORONi 
ı;okagıııdan 

kırm:thaııercı r uıı·ıa r.:\ ,ıetııı 9tir. 

h:u~ı.ılıın:ıı ı::ı\.:dıt:ı:ı al.!J:ı. ıa karl:ır kalıııl eıl••t. 

T E Ş Vl K 1 S A N A Y İ 

Hanımlar Biçki Dikiş Mektebi 
Tcrlrisata ha$1anmıttır. 1'al~be lraydi devam etmektedir. 

.. __ Oivanrelu ca4de.i «..., .... ~ .. kat• lr.ifeM. Telefoa: ı.2894 --~ 


