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Bu Adaın Mecnundur' 
Bir Serseri, Bulgar Çoculdanna ürk 
Düşmanlığı Telkin Etmiye Kalkışb 

Solya, 10 (Hasall) - TrPJah ı 
Bulıarlar Cemiyeti IOD glaler 
ıarfında lallktmete karta ...aR 
bir cephe aldı Ye ( Trakya ) ı..d 

• altnada çakarclaiı pzete Ue flcldetll 
ll9frlrata girifti. Takip ettiil 
Mabat, Bulgar btlktmetinl, BuJ. 
ıar efkln umuml,..l &atbıcle 
ledelemektir. Ba ,.,.,.. ftl'lllak 
için eeçtiği yol da ballı kltlelerlae 
Buııu hikümetinla harici .ı,.... 
tinin 1anlı1 oldutu kanaatial 
t.lkla etmektir. Di1or ldı 

- • Balkan lflerkala tabi bir 
eereyaa almua için em,., ........ 
drlerinia Şarki Trakyaya, Rumla
n11 Anadoluya d6nmeleri, Anado
ladaki Bolıar emll.ldnin de inaa
laiyet kaidelerin• rlr• tufiye 
Hilmeli lbımdar." 

Trakya ıueteal bu menu 
lwlade ltl•diti makalelw 
lalıu efkAn umami1uhd aldat
_,. ~ken diier tanftaa da 
....... htlktmetiaia Hllllmlyetl 
._.deBalı......_.kolllfUlanm 
tlphe7• dlflrtecek haberler 
leat etaıkteclir. Diror ld: 

l&ulprl ...... hllk ................ 

..,, ..... '* " ... 
totra ılclilmektecllr. Filhakika 
Petkaaofua eair Trakya baklan
daki 7uılan llkmekteplmnaizia 
ytksek 11D1flannda okatulaa Ju. 
raat ldtaplanna ıeçaaiye bql .. 

~ tarafmclu pbnlar, te
lirl mahdattar. AWlama1 dofra 
......... bua Balpr ruetelerl 
tanfmclaa araaıra makabele gar. 
clOil lçia bu m.Wat hllr a..
rlade de durabmplıillr. Biaaena
lep Tnk,aaıa lc161arma ıtllenk 
,.pmril.T•kd•lwjmelaem
miyet ftren azim .aen,et tara
fından da ayal ııldlde ....._. 
muım belrUyeblllrls. Fakat aalla 
clllfmaalan tarafuul'an 1a.,.a. ba-
11 hareketler Yardar ld llbydl ile 
tellklml caiz detilcllr •• iptidai 
mekteplerde çocaldara kOIDfU 
bir millet dlf.me••mta telkia et
mly• çahımak o lıareketlerdea 
biridir. 

Hllktmetimizba •P.ta 1U11a 
pflruada Bulrar bbiauiala bili 
takip .tliii ..ı..kbk obMk 
lkamcllr ve ba ulaacla .a,tıcllll 
tGder ve J•pbp hareketler aaqıe 
talmıyac:ak kadar yenidir. 

Bu itibarla mektep kltapla
nnda çocuklara Tllrk ....... " .. 
jmın tellda. Milcliii lcWl111 doiN 

"Eair T..U,a ......_ till-
41,. b .... meldep ....._,..,.. 

bufıkr-
Tır6;91"' ... etdllİ'lıll·~ir''IWllJl•~:.ıwlillf• ..... .., ...... 

lllr .. , .. ,......_Fakat arbk 
.. ,.......... dopaltalm-. 

ıuetul Y&tanperYerh.._ liJıatle aldad• lcaftil • Yt lıemea 
lunlanoı ve menfaatlerini tatmlae dlleltilecefia• iaan.,k unutdir. 

lstanbul Nekadar Bina 
Vergisi Verecek? 

Yeni Tahrir Bittikten Sonra Bina 
Vergileri Bir Miktar Artacak 

I 
' r .. ~ .. ~ ..... ~ •: "..:.: : ..... -
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1 
Sayfa 

lktısadi 
Müzakerat 
Yapılıyor 

Ankara, ıo ( Huaaar) - H&
kametimial• Macariıtan, Çekoılo
~a, AYUltar)'• ara11Dda ilrtaaa
cll mtlzakereler cereyan etmek-

, tedlr. Slyleaclijlae gire lktıat 
Vekiletl ba mllzakerelerde Tnrk 
llaracabm arttıracak bir noktal 
auar takip etmekte, bu memle
kederle olan ihracat •• ithalat 
lltatiltilderlmlzi f6z ininde bu
lundurmaktadır. M&zakerelerin 
hini nretle neticetenecett tlmi
cli kuvYetlldir. 

1_. ı .... 11uıun pnl llln ..... ndan ld aparll ..... 
~ -..Dbul VilAyeti (15) kaualle reitlerlallt- lftlnk ettllf hlr ko-
~ llber Hnede (2) milyon liralık miayoncla tahririn 933 Hnuine 

Eski Borçlar 
Müzakereleri 

~ •-.W lc:lemektedir. Yeni kadar bltirilmul ...ıanm tupit 
~ tahririnden 10ara blaa ıa,. etmiftlr. Bunun için Eminini 
~ eakiaine nawen daha mıntakua daha dlrt komisyonla ,._Lt teıpit edlldiif için yeni takviye edilmiftir. E1aHD Emin-
'-•r b ..... na ı&re verıi alua- inil Kaymakambj'I dablliade tab-
•~11•daia zaman bugllnldl riri yapdmaclak ancak iç tllrt 
~ dlrtte biri Di8petinde mahalle blnuftar. Banlar ,.ıecek 
~~ taheln eclllmekteclir. 1eneye kader bitlrUecek ft 833 
s-.~ ba fulalafl ....,. aeauiadea itibar• hiaa Y ........ 

...... ..;::rak enlld rGn mal ele yeai ka1medere ......... 
T ....... kemlar- c:ald.. 

Ankara, 9 - Pariate DDJUllll 
u.-,e mlzakerelile metıal 
olan Saracoj'lu Şlkrll B.den h8'8-
ete malOmat plmiftir. KenclWae 
icap eclen talimat verilmipir. 

Aalatdclatma ılre hamillerle 
tef.,...ta alt mbakerel• devam 
.tmektedir.I~ ~ otaa 
mllyoalalr ............ ,.,,.... 
ledUmek tieıMlr, elae..ı1etı
lis bm cihetler **'-la ... 
lau.becerewaa.ı.--... 

...................... _~ ...... 1 .... 

.. 

oan t•ltrlmlz• •••lllllnl haller nrdlllmlz ....... ı ... et Pt 
Herll•ladall• ltlr8derlerlnln kltld•rlne ......-er, geca,t ....... 
••c;lrml ... rdlr. Batw•kl ..... cum....... - .._. ile lllr._ 
AnlUlr•'• dlnecelderdlr. R•emlmlz dan H.,....,.. ..... alıllllllfllts. 
DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler, 

Meşhur Lort Kiçnerin 
Esrarlı Ölümü

Birçok İddialara Göre İngiliz Casuslan
nın Tertip Ettikleri Bir Faciadır 

::ıır--..,.;~t-

Entellam .............. 
kıyetle kullandaia •• labmetiadea 
blylk menfaatler te-. ettiil 
adamlerclu biri de Jlaliata Sia. 
ae1 Relll)'dlr. Slct..t R•1, 
lafilb hava telkillbnm eacliaiDe 
l>IJlk llmltler bailadıtı bir 
rençtt. GGsel •• ull bir lnllUa 
kaam HYdl, fakat genç im.. 
alı.l tarafından ,az bubudl, 
bu inkiurın tuirile Entelicem 
nniain hizmetine gireli. Ruayada 
birçok vazifeler gördll. Gidi 
isim altloda Sovyet komlHrl• 
mecliaine kadar nUfu~ edebildi, 
iaanılmıyacak roller oynadı. Fa
Irat .on yapbft seyahatte ıidl 

hOviyeti anlatıldı •• bir daha 
kendisinden bahıedilıneclL Ente-
licem Servisin bu lmmas ve 
clretklr fedaiıi. ıonradan aala
fllcla ki. Sowyet Çeka11 tarma-

Yu.-ı R Boucar4 

Lortm.MP 
dan Jakalana111 " tlerW k.. 
fUD• clizllmlftlr. 

* Sidney Railly, harp içinde 
Ruyadan eok mlhim raporlmı 
ı&ıcl,..iyorda. Bir ..... plcli ld. 

(o.... fi lnel ..,, .... ) 

' . Allah Bizi Nelerden Saklasın 7 
-2 - 1 



Hüeey· n Bey ( Topkapı Kerkeıefen
.U ID&ha!leai S! } 

- Taa l~:a elae....ı,.ttı Wr pla 
.... ildir ........ Yemek lçia, 
.. tilll&k e4llea taa _.._ Wr ıekin 
tatma.. Fakat dıl .Ulpa.i i~a 

....... •Jnnfar pJlr ,erk• tu 

.. _.,.. ol~hılrça k• .... Wr ,-... 

SON POSTA 

.... olw. Halk hmlll ldlMaau 
alta7a, Mlta .. ld.. alaW:ir. Fakat 
9irl n ha1•n .alalplerlu taz mlm
laln•• yaz panyoı ıreyahut iç kurup. 
yerif111elfdiT. 

Mekteplerde J Vapurcu/ar 
Açıkta Kalan Taıebeye -Yeni Lagihadan 

Yer Bulunacak Memnundur 
Haa:t.ıı B. (S'rkeei Ketrutiyet oteli) 
- Tua da.arlar ,,.. lt•JYaam lçla 

IGa .. ıu b'r ıuladJr. Ze1tin!er için 
de fok luımdır. Bealm lflttltim• 
... ltu .. ne aeftl-'• olr.kaaaa ( 8 ) 
lıurut telt.ltf etliyorlar•lfe Halltuki 

tu ... oklıUt "-u• ilri •lall6. Tua 
,ahal• oldufu için ltaa kö,lerin zeytla· 
Jerlni teplamıJac&ldarı bile 91r1e.ı

J•· Toa.n ha"imet tanı. ... hla· 
reıi we Jld Ç9tit Rat lıonalmaaı •ot· 
watlar. Yiyecek tua (8) karu.. nb· 
.... k•aer•e, aeytüa ,,.. uyYaaat 
"9n 1ahfan hlz mutlaka C 3} kurup 
nrilmelidtr. 

Ram~aıı B. <Sult:aıı:ahmel Ticaret 
laa1111 eo ak Au~ra 25) 

- Memlelr.elhüa ._ .... balan 
ltiharile çolr aea,Sa6'. BV Korht•u 
111 Mle .....ıebtia bla U.tlJaana .... ,, •'""""· a.,.......... .,. 
4eri " btıttuak .a.lıillr•k itim ltol 
tu ....,...,. ......... u,11.la 
kaUta~• az o14.p ~·· ~· 
ft •İr laay••lar ... mikt8n klfl tu 
" ..... , •• Deriei ,,.. ......... f*lk 
el•JOI'· BettrHk ilmaa ..... ketf• 
•i& lpa mlltimclir. Tua hlk6•et in· 

MHn " eabft alb•• Ml•11dureak 
" ııalmlıln otdap kadar ucuz aat• 
_.15 fOk Gotr11dur. 

Bir Sarhaşluk 
Yn1' .. kkaldınmda oturan 

Hamdi Bey iamiacle bir zat, aoo 
tlerece ıarhot bir halde S.nka
lu ceddeeinde Cenver raap1a-

•na taarruz etmif ve camları 
lurd-tından yakalanarak taliki· 
lı•t• baftanmlfbr. 

Mekteplerde yer olmadıjı için 
mGracaat eden talebelerden bir 
lmma namset talebe olarak kay
declilmiftir. Namzet talebe mik
tamun, epeyce olduj'u " banla
nn hlll .. talebe oluak kay· 
clecliliaediji tlylenmekteclir. Maa
rif idarelİ bu talebelere yer bul
aiak içill mekteplerde oturan mi
dir ve muallimlerin ev balmaltı· 

1'1111 bildirmiftir. 

Veremliler 
Hililiahmerin Yardımı 

Tesirini Gösteriyor 
HUllWimer ReW Ali P ...... 

bir malauririaaiz• ftiodiii mali· 
mata ıarc cemi1etia ıerek Eren
kl,thldeld aanatoryumaaa " ıe
relue .U.,.aaerleriae de•••!eclen 
....-Hlerde bDJük bir HlAla 16-
rllmekteclir. butalarıa mlbim bir 
luuaı sinden llDe iyilepaekte
dir. Sanalol'Jumda bir kı1tm b~ 
taluıa on dlrt kilo kadar aldık· 
lan glrllmlftlr. 

Cemiyet mekteplerdeki fakir 
çocuklara J•Pbit yardımı artbra
cak ve haftada dirt al• meale 
1emek werilec:ektir. 

Yine Yumurtalar 
lh·acat ofi• nln bir · teblitlıte 

p e: lapanya hOliOmeti, yumurtaların 

damıalanmau haklcmclaki kararı ka· 
bul etnıiyt>• memleketlertten f•P.a:ı· 
yaya widel'ek <JUmurtalar için men,e 

Nazif B. Ankarıda .. badelnaftlui talep etmiye k•rar 
nrmittir. 

Malip VekAleti llldtlri Umu- Türkiye bu koaferan• karar.na 
.S llaami Nuif Be, din akf8m- k4bul etmİJea bikimetler meya-
W treale Aakarara sitmiftir. ...ta ltalunmaktadar. 

Seyrisefain MGdGrtl Sadullah 
Beyle, buauıi ••par kampanyala
nnıa murahhaslara L6tfi" Ruten 
Be7ler elyewm Ankarada balan
maktaclar. Yeni wapurculuk IAyt
buanıo tanzimi uaumcla ıenk 
vapurculann ve ıerebe Se,.._ 
faia idarainin malimab11a ·mllra
caat edilmiftir. Huaual Yapar 
kumpao7alu2ma bir firket tefkil 
etmeleri ve Seyriaefaia ile reka
-het edememeleri için hatlann t ... 
,U. •• tespiti her iki tarafın da 
itilae _,_ ıelmektedir. sa,tea-
.dijine gire halllll vapurcular 
keadi aralarıada firket tqldli 
içia ltednberi lalktmet aeadüacle 
tetebbhlerde balaamakta idiler. 
Son Yaparaaluk ll1illll-dao .. ,... 
cular memnun ılrlnmelrtedirler. 

Mahalleler 
Arasında 
mr 111u1Nwrlrllllla i ..... llul, 
Hallç va •ol•zl9lnl• en ... 
"'""''' ................. , ... 
~....... llunlann lauau•lı ... 
,......_ ......... wllldlllı ... 1z. ..................... ...., ... ................. 

Mahalleler Arasında 
Y•di dal ü.tiintt luuııla11 
tilzttl /s1Jn6alan •adılc 6ir 

aynası oloculclır. 

MAHALLELER ARASINDA 
Lezzeti• takip ad•cetlnlze ,..,..n11z otm•r• 1111 telldll 
yazılarına blrll•~ glln• lllNlar 

...... •••cellz. 

1 Kaçakçılık 

T..-....ı 10 

Haydarpqadald bufda1 depoları 
..__ea Ziraat Baalranaa ••rilml .. 

Rüstemiye Vapurunda Ka- tir. • depolardan ••nlılcate• 
latffa .. eti• tadrl• ...... talalfy• 

çak Eşya Bulunmut · edeeelderdir. -
DGa ikinci ceza muhakeme-

9İllde Rlatemiye npuruacla ... te 
beyuname ile balaman kaçak ... 
ker davuaaa balolacakb. ...... 
keme ayni nparcla dit- hna 
kaçak qya bulunduğu İÇİIJ hak· 
luada kanuni takibat yapdmakta. 
olduğunu nazarı itibare alarak da
valanu birletfüibneli için enalan 
Mlddeiumumiliie iadeaine karar 
vermiıtir. 

Ziraat 
lstanbulda Artık Kuraklık 

Tehlikesi Kalmadı 
latanbalcla airaat maatak••• 

her tarafuaa klfi derecede ,.,.. 
•• W iPa kvaldak tehlkell 
tamamen bertaraf olmufhu'. Yal
nı• havalar a...c1aa .... bir •J 
kadar açak •e •llait pt... 
çiftçiler faaliyete ıeçecek ft 

tohum at.11a bqlıyacakbr. 
Bu .. kilde fiacliı• kadar 

devam eden kurakhktan dola 
vuiyet ortadan kalkacak " b,. 
beclilea inatlar da telAfi ...... 
olacakbr. 

Nüfusa 
Y azılmıganlar 
Ne Yapacak? 

Dahiliye VeklJ,eti, Nlfaa 111-
dilriyederine bir emir ıladererek 
9'l9 aeneliadea enel doim"l 
olup ta alfuu b1declilmemif 
olan çccaldarm bycli için m• .. 
caat yapddıfa takdirde ceza aha-
m•munı bHclirmiftir. 

Fakat 9:9 aeaaiadea ._.. 
dopp bir •J zarfmda alfua 1ra,. 
dini yapbnaamlf olanlardan 115 
kanat para caua almac:akbr. 

Ülllllda# Tramvaylan Nekadar 
Yolcu T ••ıdı 

•0.ldar · KaclakiJ Ye bavalW 
Halk Tram•aylan Şirketi. m.
ralahu azuı Nec•ettlll Sahir B. 
ba itimle bir kitap ...,.tmittir. 
Kitap evelni ... Şelalr Meclili 
au11aa da dajabl ....... Bu kita-
bın byclettiiae ,.. Oıklc&.r 
Tramny Şirketi imi elen 1932 
aeaeaiae kadar c11rt 1eae içiacle 
mulatelif hatlarda 9,a.t9,751 yu~a 
Te mahtelif qya tafa ....... 

Dlrt lellede O....• Kıaıkh 
laatbacla 5,478,57 ,\ Ollclclar-Bat· 
..,.... " Hayclarpap .. tbnda 
ı-.12& 0.lldar • DoiucrJar ft 

Ha1darpqa hatbada Z.710,318, 
Ballarb-..- Haydarpap ln•.nda 
978,-485 kiti tafamafbr • 

8a dlrt -• iPade • aiyacle 
yolcu 1929 aeaeaiade uldedil-
mifllr. 

la -e Oakadar • Ka.lılı tram
.. ,.. 1,300,269 yelcu biamir 
tir. Bu yeka. dlter -eıerde 
......,. ......... 1932 
11•11imde y•lnıı 991,714 
trıı •ıfbr. 

Kontenjan 
Münakaşası 

Ticaret Oda•• idare ..,eti 
fewblltle olarak toplan-.. koater 
ju laakluada hasarı._ rap•• 
tetldld .. batlamıftır. Tetldlc blrk .. 
........ ~decek •• ,.,... ca ....... 
INa .... topla•aeak ola• Oda mer 
• ........ b .. edlleeektlr ....... 
•• •ldafaa edilen nolrtal nuarlar 
elan Wri tle .. •'elcetlen ,.. kor 
tMIJ- tatWkidlr. Ra,_. •• telr 
W CMa meclleiade alacalsbr. 

~~-------~~~~--------------~~-=~..:=::--~~~~~~:;::==::=:=:::::::::::::::::::::~;:;;:;;::::::;~~Jil 

Son Postanın Resimli Hikige $İ: Pazar Oltı Hasan Beg Digor Ki: 

2 - Me1ell Greta Garboaua 
ldrpilra.ilaa- larıaa... 

Şereria dudak- l 4 - Brip Hel•'in ıaçlanllA I 5 : Huan Bey -
barlhrtm. Ah bu de bualara bea- -. ilen ti• .-i •ı..,•- ., 
... .... ,.. .... , iate.... ""' ,. ..... ~~;I~ 



1 O Teşrinisani 
-==---==================::..:~~ 

' H_~:_gü n 1 
ll .r:·indericaftmızı11 çoklu- 1 
ğu11dan dercedilemenlİ~-

tir. 1 ---- ..... 
Fürugi Hz. 

Şebrlmiıde bulunan 1ran lia
riciyc Nazırı Fürugi Han Ul. dnn 
bir motörle Heybeliye gitmişler, 
Deniz liıuini ge1 mişlcr, sonra 
Ada açıklarında bulunan taht · 
bahir ve hikum bollanmııı teli. 
etmiılerdir. 

FUrugi Hı. mliteak ben bir 
torpito muhribimiıc l"nl..'p olarak 
GölcUğo kadar gilmi ;-lt:t", ter-
aaneyl aezmi,lerdir. Misafiri
miz bu ziy.uetlerdcn sonra dün 
al<şaın geç "akit şehrimize dön
ml'ı,Hir. 

Maarifte 
Umumi Tefti~~ere 

Başlanıyor 
Maarif Vel<ileti Müfettişleri 

bu ayın ou beşiudeu itibaren 
umuml teftişlere başlıyacaktır. 
"f eftişler için vili\yetlor dörl mın-

talcaya ayrılmıştır. 
Birinci mıntakn: Anadolu 

grnpu vilAyerleri; 
İkinci mıntak11 ~ Eskişehir, Kü

tahya, Afyon, Kôny.ı, Adana, 
Cebelibereket, Mersin, İçel, Niğde 
•e Aksaray •illyctleri. 

Üçüncü mıntaka: Kıtra; 
vilc\yetlerile Şebinl<arahis ... 
mlişhane, En~urum, Kars, A •.... , 
ve Erzincan vilayetleri; 

Dördüncü mmtako; Orta Aua4 

dolu viliyetleridir. 

Belçikah Tayyareci Gitti 
Enelki gUn ~ehrinıb~e gelruiı 

olan Belçikalı tayyareci Marcebal 
Halebe, Hicazda ihtida eden 
lngiliı de İıkcnderiyeye iİt· 

ın i1lerdir. 

Bereket 
Bitlis Civarında F aydah 
Yağmurlar Yağıyor 
Bitlis, 10 (Hususi ) - Uıun 

ıamandanberi beklenilen bere
ketli yağmurlar dün akşnmdao 
itibaren başlamıştır. Halk çok 
ıevinmiştir. - Ni)nzi Yılmaz 

lktısat Vekili 
lkhsat Vekili Celal B. yarın 

1 tanbula gelecek, ıktısadi tetki
katta bulunacaktır. 

DarUlfllnunda ıslahat 
Dariilfüuunda gelecek ıcne 

Yapılacak ıslahat hakkında muh
telif şayialar vardır. Bu meyanda 
DarlUfünunun eskisi gibi Mdarif 
Vekiletine raptedileceği, Darill
fUnun Emini ile fakülte reislerinin 
lllansup olacağı söylenmektedir. 

Çatalcada 
Yeniden Bir Köy Daha 

Yapılıyor 
h Çatalcada ıosanın k•rıııandaki 
nıuradiye çiftliği köve kalbedile
<:ek ve batakhğm kenarmda olan 

ıAhmcdiye köyii hu çiftliğe nak
oluuacaktır. 

Hafriyat 
Maarif Vekili Tetkikat 

Yapıyor 
Ankara, 10, ( Hususi ) -Maa

;~f Vekili R 'it Galip Bey Orsan 
hıda?hğında yapılmakta olan 
k ıtfrıyat ıaha ına Miderek tetki-

atta bulunmuş, ıurıtealuben hafribah idare eden ıniitchassıı.larla 
erabcr Ankaraya 40 kilometre 
~e fede Üçlcöylt\k el nilen yere 
gılmi tir. Mnteha !uslar gelecek 
kene burada hafriyat yapm:ya 

arar •ermi9lerdir. 

SON POSTA 
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Ulr i ~ te lht iıa' kt!1pet rui4 

bir acl'4m, o ı şi yaparken keıuiiıinl 

2orlıunaı. F.n ıuil,kQ) i l en kolay 

hiı ,eymit gibi yupar. Bir i~te ne• 
k.adar utraf rsak o kadu iyi olur 
z nnetmeyiniı 

• 
1 

2 - Hnlbuki ışı bilıniyen bir 
adamın o ltl Y•P.'-'' yorucu, iulct'ci 
b 'r yük olur. Ötekin in bir a attı 
yuplıAı İ~İ bir ı:ünclc daha fana ola
rak }' pat. 

~------~~-----

3 - Zamanımıu kazanmak, iyi 
iş yapnıak iıtiyoruk, o i9te ih\uaa 
k .. ıa ııımya çalaııııahyı:ıc. 

Her it= bi :en ı\dotııı, l:içh:r İli 

bilnıiyen adamdır. 

~==::1===== -= 

• 

.,,,, . . 
egış yor 

Ye · Cü hut Reisi M. Ruzvelt Avrupa 
İşlerile A ikadar Olacak 

t lavas Ajansının Cenevero muhabirinin ebem mi· 
vctle kaydettiğine göre Ru:ıı:veltin çok samiıni bir 

alacağı vaıiyetirı şatnıaz bir işareti mahiyetini haiz 
bulunmaktadır. 

dostu olı.ın M. Norman Dnvisin evvelce Cenevrede, 
Louciruda, Paı·iste ve şimdi de Romada sarfeltiği 

Cenevre, 9 (A.A.)- Milletler cemiyeti mahfel· 
leri, Amerikan Rei icüınhuı- intihnbındu M. Ruzveltin 

gayretler yeni Amerikan hükümelioin Cenevrede 
müzakere edilen ehemmiyetli meteleler karıısında 

k zanma ı suretinde tecelli eden çok ehemmiyetli 
biidi e hakkında hiçbir mütal~a yOrDtmemektedlr. 

Hayvan 
Kanun 

çin Bir 
Edildi 

Anknrn, ıo (Huıusi) - Sıvas Meb'usu Remzi kıymet takdir etmesini ve bu kıymetin yüzde onu· 
Bey Meclise verdiği bir kanun teklifinde Belediye, nun hayvan vergisi olarak alınmasını, "{ergisini 
VilAyet, Ticaret Odast azalarından mtlteşekkil bir verenler de vergi mal<bmmnu göster~ek şartile ok· 
heyetin her sene şubatta toplanarak bir yaşını dol- kası iki kuruştan tuz verilmesini teklif etmektedir. 
durmuş hayvanlara bir seneki fiatlerine nazaran bir Teklifin müzakere ve kabul edil ceğitahmin olunuyor. -

Yol Kazası 

Bir ·r ren Beş Amelenin 
Üstünden Geçti 

Londra 9, (A.A) - Londraya 
gelmekte olan bir tren Matford 
hattı üzerinde ray clöıjenıekte olan 
bet ld~ilik bir i çi ekipinin Us· 

tUnden geçmiştir. İşçilerden iki 
kişi yarnlanımştır. 

M. Enciimen 
Barut İrtişası Mesel~sini 

Tetkike Başldı 

Ankara. t O ( Hususi ) - Ad
liye ve Teşkilati E~a iye Encü
menlerinden ıniiteıkkil muhtelit 
encihn~n bu sllbah toplanmıt, 
Barut İnhisarında vukubulan irtişa 
meıclesini tetkike b~ılamışhr. 

Mısır Se1iri Geldi 
Mısı r Sefiri bu ubah trenle 

Ankaradan ~ehrimize gelmiştir. 

Seyrüsefer 
Layihası 

Ankarn, \1 (Hususi)- Dnhilive 
VekAletince yeni haz.rlanan y ·~4 

sefer lAyihası hukuk müşavirııgın
de tetkik edilmektedir. Bu layiha 
Fran!\ıZ Kanununn göre hazır
lanmaktadır. Memleketimizin va
ziyetine uygun tadilat yapılmıştır. 
Kanunda şoförlere dair mühim 
mevat vardır. Kanun çıktıktan 
ıonra bir de talimatname yapı-
lacaktır. 

Sabık Prens 
Veoedik, 9 (A.A.) - Sabık 

Yunan prenıderindcn Jorj, diln 
yanınd• yaveri Binba~ı Levidis 
ol luğu hıılde Vencdik'e ge14 

miş, ista1iyooda kardeşi aabık 
Prenı Pol tarafından karşılan-
mıtlır. 

Adliye Vekili Geldi 
Adliye Vekili Yusuf Kemal 

Bey bu ıabah Ankaradan şehri· 
mizo gelmiştir. 

İNAN, İSTER 
. 
JSTER 

Gemlikte 
Belediye 

Birden 
Azaları Hep 
istifa Etti 

Gemlik 9 (Husu 1) - Gemlik 
B lediye Meclisinin 15 azası bir
d n, .Belediye Reisi ile aralarm· 
da zuhur eden bir ihtilif yilzUn
den istifa etmişlerdir. 

Söz Derleme 
Yapılan Talimatname 
Vekiller Heyetinde 

Ankilra, 10 (Hususi) - Maarif 
Vekaleti tarafmdao haıırlanan 
ıöı derleme talim tname i V •· 
killer Heyetine aovkedilmiıtir. 

Bisıklet Kazası 
6 yaılartnda Orhan iımindeki 

çocuğun bindiği bisıklct Ka1ım
paşada Bahriye caddesinde maran· 
goz Nuriye çarparak yaralamııbr. 

== 

iNANMA! 
Kı, rel iyor. Her une oldutu gibi bu !rne de klS

nıiir ve odun fiatlzırr.• ın artması tabii gör6lür. 
tenbir almuı bile diitünüh!n. 

Sou senelerde, İrotauhulda kokköıniirü kull'lnan 
ıobalara fasla ragltcl v.u. Onun lçm kokkömürli 
iıt.h.i:<idc fula.laıtı. Hatta geçen •cıııe, Bolediyenin 

Halbuki şimdi guetclcrd• okuyoruz:. P~rakcnde 
kolikömilrünün fiatı, "toptan ıahş f atlarından daha 
atağıdır. Biz bu habaro pek inanmak htcm~dik. 

• S n de •)' kari: 

JSTER JNAN, /STER iNANMA! l 
~-~---------------------------~--J 

Sayfa 3 

Söz·· n Kısası 

Gelecek Sene 

Rahat Edeceğiz! 

A. E. 

Dün sabah gazetelerden birİo
de koca harflerle yazılmıı bir: 

- MUjde 1 kelime ile karıı
laştırn. Ve bittabi baıından ıo
nuna kadar okudum. Vo anla
dıın ki rne lektaıımı scYlndire11 
hAdise bir falcının kehanetidir, 
bu kehanete göre de: 

- 933 ene1i içinde de Jet• 
ler silahlarım azaltmakta, gtım
rUk kordonlarmı kaldırmakta •• 
very, ileri indirmekte yekdiğerile 
ittifak edecekler ve dOnyayı 

ccnne!e çevireceklerdir. 

* Geçenlerde bir ecnebi mec-
muasında okumuştum: Bir mu
lekt ı öbOrUue sormu : 

- Cenevreden ne haber? 
ÔbUrU de: 
- Sö}•liyeyim, demlt ve an

Jatmı§: 

* .. Başta a lan, kaplan, panter 
ve kurt olm k n:ıere dllnyada n .. 
kadar hayvan varsa hepıindea 
bir mllmessil bUyUk bir toplanb 
yapmıJI r. MalcsatJarı dOnyayf 
cennete çevirmenin yolunu bul
makmı~l 

Söze evvelA glil'crcin baıla• 
mıı: 

- Dilny yı cennete çeYlrmeııin 
ilk çaresi 61Um kaygusunu orta• 
dan kaldırmaktır. lnsanlann ölOm 
aleti rini kırıp atrnalarma iotiza
ren biz onlara bir kard~lilc nft. 
munesi v relimi nramızd gUce 
dayanma k•lma ın, teklif ediyo
rum: Dişler, pençeler, ı g lar 
v boynuzlar kalk tn. DökUlea 
kan yetişir! demiş. 

Gnvercin o kad r tatlı, ııcak 
ve dokunucu bir ıe.le ı6ylemiş ki, 
dinliyenler sarhoş olmuılar. Umu
mi, tam ve nJ bir ilah birakma 
kararını ittifakla k bul etmişler. 

Fakat filliyat uhnsında bu .Oıı:el 
karnrın tnlbiki glJç olmuş! 

Aslan tırn klarının sökülüp çıka
rı lnıasına razı olm mıı: 

- Kenarlarını tDrpüliyerek ılY• 

riliklerini gidermelc kaiidirl deınlt
Kartal: 
- Gag aımn yemek yimek için 

elzem olduğunu oylemiş, 
Fı l: 

Diılerinin tedafüi .. 11i1Ah oldu
ğunu l!eri ıllrmilı, 

Pire de: 
- Harp mnlzemetl addedileml

} cccği bnhanesile hortumunu muha· 
faza etmiş 1 

Bun mukabil koyun, dana H 

ıümüklüböcek: 

- Mademki artık ka•ga olm .. 
yacak, o halde ne lilruma Yar dO· 
,nnce ile boynuxtarm~an uzgeçmlt
lerl Netice ıu olmuı !ki ılllhları bı
rakma kar rı hay•anların mOtekabll 
mUnueb tlerinde hiçbir detltikllk , 
yapmamış. KuYntlilcr kuvvtli, H• 

yıflar da zayıf kalmıtlar • ., 

lf. 
Sözfin kıauu Yaııyan g~rUr, der• 

ler, fakat neyi görür? Maalesef oraıı 
b•lll dejildir. 

Alacak Yüzünden 
Bir Kavga 

Beyoğlunda Şafak ıokağmda 
marangoz Rauf uıtanın yanında 
çalı~an lbrahim iıminde biri ken
disinden alacağını i11tiyen Yora-1 
isminde birini çe(dç ile baş ndaa 
ağır ıuretto yaralamııhr. 

Heybelide Ortamektep 
Heybeli adada bir Ortamok

tep tesi i tekarrUr etmiştir. 

Rozet Hasılatı 
Verem Mncadele Cemiyetinin 

Ciimhuriyc.t bayramındaki rozet 
tevziatında befYÜZ lira ho11l t °"" 
duiu anlaıılmıolır. 



Memleket lllarız~ I 
Sındırgı 
Tütiincülüğü 

ilerliyor .. 
Smdırğı (l lusuşi) - Uç gt\n

denberi devam eden faydalı yaj'- ' 
murlar, reııçheri ve çiftçiyi hakla 
bir sevince sürüklemiştir. Çiftçi, 
bir mil 1det en· e l kuru toprağa 
ektiği buğdayının yelişmesinde 
bUyllk bir imli olacak olan bu 
yaimurlaran bir kaç. ıOn sonra 
tekrar yağacağım Umit etmekte-

dir. 
Üç gUndenberi devam eden 

J•imur, Sındırğı-Balakesir yolunu 
boxmuf, otoınobilJer işle}'emez 
olmuıtur. Henllz daha yeni yapı
lan bu yolun boıulması halkı 
mOtkülita ıokmu9tur. Mnkelle
flyet u11ulll dolayııile yollarda 
çalııanlar yana da, havanın buzuk 
olmasından f aaliyeto devam edi
lememektedir. 

Simav çayı Uı:erindeki Bigadıç 
lılprllıOnlln de yapılması kıt nak
Hyab için çok faideli olacaktır. 
Çllnki kazanıı:ı:dnn şehre külliyetli 
ihracat yapılmaktadır. Diğer ta
raftan bu seneki tütün rekoltesi
nin azlıA'ı tütilncüler için istikba
lin iyi olacağına elimettir. Kaıa
mıu yeni tayin edilen Seydiköy 
lahiaarlar MUdilrU Rahmi Beyin 
tltüncUllh. hakkmdaki vukufu 
Ye ayiıayeretinln aat şlarda bü
Jlk bir fark ıröstereceğini ümit 
ettirmektedir. 

Smclargı tOtUncülük memle· 
keti olduğu için kaza lktisadiyatı 
tOttlnlerin ıatılmaaile muvazene 
etmektedir. Eğer Ziraat Bankaıı 
alacaklarım bir nıUddet için tecil 
edecek oluna köylU bu vaziyet-
ten çak memnun olacaklar. 

Tarsusta 
Daimi Encümen Azalan 

Seçildi 
Tarsus, ( Hususi ) - Burada 

belediye meclisi açıldı ve daimi 
encümene Kadri, Cevdet ve Ali 
Rıza Beyler intihap edildi. 

İzmir de 
Hapishane Islah Ediliyor 

lzmir (Huıusi)- Şehrimizdeki 
lıapiabane ihtiyaca kafi gelmi· 
yordu. Mllddeiumuml Aıım Bey 
bapiıhanenin yanında bulunan 
binamn iıkeletiııi tamamlattı 
ye iki katla iki koğuılu bir 
hapiıbane meydana çıktı. Hapis
haneye yirmi yataklı bir hastane 
ye çok ıenfin bir eczane ilive 
edilmiıtir. Yeni hapishanede 
mabkOmlara bir de kurs açılmıştır. 
Kurıta bütUn mabkömlara yeni 
harflerle ders Yerlim ektedir. Yeni 
hapiıbanenin ilAvesile hapiıhane
deki eıki izdiham kalmamı' •e 
mahkftmlar sUkün içinde mahkü
miyetlerini ıeçirmiye başlamıt-
lardır. 

Malkara da 
Bereketli Yağmurlar 

Başladı 
Malkara (Hususi) - Mıntaka

mızda 6 aydanberi devam eden 
kuraklık nihayet bulmuş, bere
ketli yağmurlar başlamıştır. 

Çiftçi tohum atmıya baılamıştır. 

Geçen ıene bu zamanlar tarla
ların işi tamamen bitmİf, mahsul 
atılmııtı, fak at bu ıene kurak
biın devamı [mahıulün geç ekil· 
aeaiai mucip olmUflur. 

~ON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Çanakkale Köylüleri 
~~~~~~-----

Köylün ün En Büyük Q~rdi Bitip 
Tükenmiyen Borçları Odemektir 

Çanakkale (Hu- .. 

.ın.~i ) - Her .A:ı. .t ·~ ~ 
.nahıulünü faiz
ciye taşımakta 

devam eder. Fa
izler yllzde alt .. 
mış veyat yüzde 

tar;tfta olduğu ~ .W~ 
gibi vilAyetinıiz- . sfİ 
de de köylli fa- ~ 

izcilerden ıik•
yetçidir; her han
iİ köye gitaeniz 
aeoelerden beri 
ödeye, 6deye 
bitirilmeaine im
kin olmıyan borç-
lar glinUn en 
mUbim likırdııını 
teıkiJ eder. Köy
Hl aldığı cUz'i 
bir para veyahut 
mal mukabilindo 
borçlanmıştır. KöylO yazm glineşln 
altında, kııın yağmurda çamurda 
çah~ıp cabalıyarak; topladığı 

mahsul i' bu borçları yUzündeaı 
ambarına koyamaz ve doğru 
faizcilere götUrDr, onlar da insaf-

Balıkesirde 

Bir Adam Karısını Ve 
Aşıkını Öldürdü 

Balıke•İr (Hususi) - Helllca 
köyüne yakın bir Çingene çergl
ıin de çok feci bir cinayet olmuş· 
tur. Sadık isminde biri öteden
beri karısı Sultandan f Üphelcndiği 
için daima takip etmektedir. Ev
nlki akpm da karı11nı, eski 
dDşmanı Şabanın yarımda gör
müş, ve tabanca11m çekerek her 
ikisine de Uç dört el ateş açmış
tır. Kurşunların teıirile Şaban 
ve Sultan biraz ıonra ölmüşler
dir. Katil kaçmıştır. Şiddetle 

takip edilmektedir. 

Nazillide 
Ortamektebin K~ şadı Sa

bırsızlıkla Bekleniyor 
Nazilli (Hususi)- Burada bir 

ortamektep açılması Maarif Ve
klleti tarafından kararlaşmıştı. 

Mektebe tabsiı edile~ek bina 
tabliye edilmiş ve hazırlanmıştır. 

Fakat henliz mektebin açılmaaı 
için emır gelmemiıtir. Halk 
mektebin kDşadını sabırsızlıkla 
beklem~ktedir. 

Adanada Bir Cerh 
Adana, (Hususi) - Anlaşıla

mıyan bir sebepten dolayı Paşa· 
nebi mahallesinde oturan Hayri 
iıminde biri, Köşger Hakkıyı 

bıçakla ağır surette yaralamıtbr. 

Carih tutulmuştur. 

Borsada 
Kollej, Askeri Liseyi 

Yendi 
Bursa ( Hususi ) - İstanbul 

Amerikan Kolleji ıporcuları ile 
Buna Işıklar Aıkeri Lisesi ara
ımda yapılan maçta Kollejliler 
Asekeri Lisesini 3 - 2 mağlup 
etmitlerdir. 

Veni Gun Gazetesi 
Suriye tarafmdan seddedilen 

Y enı Giln gazetesi tekrar iatiıara 
baılamııtar. 

larma göre getirilen mala bir fiat 
takdir ederek klylUnUn borcunun 
bir kıammR mahsup ederler. 

Fakat bu ıuretle borcu değil 
faizini bile ödemek mUmklln ola· 
maz. Ve zavallı k6yJU de her aene 

1eksenden aş•ğı 
değildir. 

İşte Çanak
kale köylüsü bu 
bitmek tüken

mek bilmiyen borç-
lardan kurtul-
mak için çare arı• 

yor; •• badema 
da bu f aiıcilere 
boyun eymek iı-

temiyor. Borçlarm 
e1&1anı llyıkile tetkikten ıonra 
mutedil faizlerle uzun vadelere 
raptetmek ıuretile bu itin haUe

dUmeıi llzımdır. Bu ıuretle de 
Çanakkale k&ylllıll bl\yUk bir 

dertten kurtulmuı olacaktır. Cemnl 

Mal" ~ .. ,~da Spor Hareketleri 
Malatya ( ı . 

ıuıi) - Halk 
Evi ıpor klObtl 
ile Diyarıbeklr 
Yıldız idman 

yurdu ara11uda 
yapılan maç çok 
heyecanla oldu 
•• burada bU
yOk bir alaka 
uyandırdı. Diyar.
bekir Yıldız idman 1 - 6 sayı ile Halk EYi ıpora salip teldi. 

Kırşt!hirde Bir Derenin Suyu Çekildi 
Kırşehir (Hu

susi) - Sekiz 
aydanberi yağ

mur yağmıyor• 

du. Meml~ketin 

ortasından ge• 
çen " Kıhçözü " 
deresinin ıuyu 

yağmunuzluk do 
layısile arazıyı 

ıulıyamaı bir ha· 
le gelmiıti. Der• kurumak l\ıere iken yatan yapurlar halkı Ye 
çiftçiyi sevindirdi. Şimdi tarlalarda bUylk bir tohum atma faallyetf 
vardır. 

Akşeh1rde Bir Bando Kuruldu 
Akşehir (Hu

ıusi) - Burada 
ıehrimiı ıençle- t 

rioden mGrek• 
kep bir Şehir 
Bandosu teıkil 
edildi. Bando
nun letkilinde 
Kaymakam Lüt· 
fi Beyin bOyük 
faydası dokun
du. Bando ıtl&el par~alar çalmakta, ıehrln muıikl ihtiyacını tatmin 
etmektedir. 

Konyada 
Mersin T enisçilerile Bir 

Maç Yapılacak-
I<onya (Husuıi) - Mersin te· 

nisçileri yakında ıehrimize gele-

rek ıehrimiz teniıçilcrile maçlar 

yapacaklardır. Mersinliler burada 

aabıreııbkla beklenmektedir. 

Malatyada 
Bir Tütün Kaçakçısı 

Yakalandı 
Malatya (Hususi) - Şehrimize 

yakın Haçuvar köyünden Yuıuf 

oğlu Mahmudun evinde, 103 kilo 

kaçak tütiln bulunmuı ve ken
disi te•kif edilmiştir. 

1 1 

Gemlikte 
Bir Adam Feci Şekilde 

Yaralandı 
Gemlik, (Huıuıi) - Kayıkçı 

Ali lıminde birisi 1&hilde ynhn
ayak dolaıırken ayağına bir caOI 

parçası batmış ve bUyUkçe bir 
yara açmııtır. Alinin yapbğı bır 
tün tedbirler netice11iz kalınıft 
kam bir tllrlil kesmek kabil ola· 
manııf, nihayet biçare adanı ölUlll 
bilinde hastahaneye nakledilınif, 
orada ameliyat yapılarak k• .. 
dindirn1ek kabil olmuıtur. 



Siyaset Alemi 
BA.BİCI 'l'ILG arı.AB tı Gönül_ işleri 

ffuver 
Mağ!Ubigetinin 
Manası Yeni Amerika Reisidimhuru :::e~:sini 

Hallet .. ._ 46 milyon kadan, erkek Amerikan 
Gntehibi Amerika cümhur reiaiai 

İlçti. Deınokrat fırkanın namzedi 

llllhelt kahir bir ekıeri1etle haamı .... . 
.. derı ınatlGp ederek intihabı ka• 

" ı. Bunun maaa1ı tndur ki, de
:•kr at fırka Ye onua mDmeaeill 
ta •u Runelt dört eene mGddetle 
'•~ Ye kat'i bir Hliblyete da1ana-

" 130 milyonluk bir kitlenin lda· 
~.· i " deruh~e etmif oluyor. 
ita "••ikada, intihabın bitme.i ile 

zeııaa namzedin filen ite bqla-t: aruanda birka~ ay l'eçer. 

la 
Uh ıebebi, yeni cümlıar reisine, 

,. Jllla . t • . k . a.&c • ı emım urmıya, meıaı 
ti •daılarını aeçmiyı ve memleke· 
ti:?;rtılattıfl mOıkOller iç'n elYe
~ ormQUer bulmıya nldt kaaan-
••rb aktar. Şu hale r&e. el°'fr Hunr 

an•i hir .. bep.e derhal çekil-
~lcdlatemea1e. Rua~elt ancak mart 

1
" • beyaz taraya ı"reeektir. 

.... k.,.la f181nda bu!u!1dup meseleler 
rdar: 

1 - lçlri 1•aatı 
2 - GOmrdlc himaye tedWrJvi 

L.. a - Momlelcetl Hraan lkbNdt 
.... ltat • 

--~ld ,...tı, ıOll latihabta ııklet 
" ••ini tetkil ettlti ~çin bu ka• 
~ ":- .. heıaebal iaclile utrıyaeaktır. 
-: •t blabGtln kalkmaıl beklene'*-a. tlaldl demokrat fırka içinde 

taraftarJ•re .-ard1r. Şu halde 
~leealc tadil, alkol derecel~ri ha
'-'- faraplarla bira imaUni hedef 
~ ~r. Bu auretle senle bat 
... rı •e svek bira " prap 
.... alatlaanelerlae ankadlleeu ame
~le l .. blltiD kıa:nen 611 I abuWle• 
'-tir 411faaıldütl aibi ba içldlerclea 
~· oluHrilr ver.ilerle Ameri
.._ .. llrillrelleftsahJ Jliklnll Wifletmelc 
~11 .. .kteclfr. 

~-lk hlmap ıe6irJerl, de· 
tld tt partlala ve Runeltin muarız 
~"ta lalr aJıtemdir. 8'1 halin mu· 
~ t_..irler unt ettiji •• hinn ... 
' ~a dlap111" h!• ılmrük 
~1• ................. P it•••iDI a.. l •11editl lc .. aatt baaal olmuftur. 
~tllaarla yeni lkbNdl .ı.tem, 
"6t • tedblrlwinde de e ... Jı ta• 
-t.a-.~•calctır. Bu lllretle itlerin 
~~ Gmlt ediliyor. 

~llllelretl Nl'Hn lkbaadf inhiht 
ld ...::. •••el zlkrettitimia iki enet• 
~ le ile alakadar oldufu için 
~ ltlbuil~ balli, yine onların 
,._ •11ı'etle tHv;yeaiae batlı rl-

-it •lc1e4;,. 
"- .. ~1._lt, dlter faaliyet ıubeleri
._..lıt :tlahae olarak •tır aana1ün ·ve 
s•tı11 blma1e edilditin• kani 
~ b..lçla ıalabat tedbirlerinin lll· 
---. ıahalarda lekiıGf etmeai 
~dlr. 

M. Ruzvelt, Çok Memnun Ve Çok 
Neşelidir. Nevyork Bayram Yapıyor 

Nevyork 9 - Demokratlarnı ı 
namzedi M. Ruıwelt kahir bir 
elueriyetle ReiaicOmbar intibap 1 
edilmit Ye rakibi M. Huwer tara
fından tebrik edilmiftir. 

M. Ruzvelt en b&ytlk meYld
lnl Nevyork dahilinde ka•anmr 
tar. Nevyorkta M. Rm•elt 
1, 298.210 rey almlf, M. Ha•er 
ise 495 bin rey almlfbr. M. 
Ruavelt cenup blkam•tlerlala 
hemen hepsinde muwaffak olmur 
tur. M. Ra:.elt, "Memleketi re
faha kawoftarmak için elmbdea 
ıeleoi yapacaiız" demiftir. Rm
weltla muwaffakiyeti Ozeriae Ne.
yorktaki bDtlln remi •• fabrika
lar dldllde eelimlamqlarclar. Şe
hir bir bayram yeri manzaruı 
arzetmekt6dlr. 

M. lluzvelt Mttmnun 
NeYyork 9 - M. Ruzvelt çok 

yoı ıun görllnmektedir. Fakat 
çok netelidir. Ağır tebeuOmle 
açılmakta, ıhleri net'e ile par
lamaktadır. 

Fransız 
Hazinesini 
Zarara Sokanlar 

Pariı 9 - F ranu devleti zıı .. 
rarma Bil~ titaret bankasında 
yap.lan hilelcArbk muelesinln çok 
mObim oldup mhlfal•tbr· Bu 
meaele dolayısile mezk6r banb• 
nın Paris tubelİ mlld&rlerhtdea 
3 kiti tevkif edllmiıtir. Banlar 
araaanda mezld~r bankamn 5 
mlldlirftnden biriıi oban M. Ber
tud' da Yardır. 

Bu bankaoan 6 : enedenberi 
devam etmekte olan gayri kanuni 
muameleleri hazineye aenede 2 
milyon zarar vermekte idi. Fakat 
1929 1eneıinden evvelki ınuame
leler mnruru ıamana tabi bulun-
maktadır. 

Bir Deniz Faciası 
Kahire 9 - Yukarı Mı.,rda 

Bedada 76 kifiyi nakletmekte 
olan bir gemi batmııtır. 6 ki,inin 
boğulmasından korkulmaktad:r. 

Harici Haberl•rimlz 6arada 
b ;tm~mirtlr 

1:-Wkll Tesllaat Konferao11 iJ T.,riolaanide tekrar açıldı. Almaaıyaoın 
teıbbat huıuıuada mOııavi hak iıteme1f nden sonra konferanıın akim kala· 
caflna •mln olanlar Çöktu. Frı.naııların dört aydanberi hazırladıkları yeni 
projA bu defa Fraoııs Harbiye Nazırı Jl. Pol &nkur tarafından konferanıta 
okundu ve ruahtevlyatmın te&ktkl için Ta1t Komslyontara havale edildi. 
Aleltmu111, beynelmilel matbuat Fransız proj11ini iyi kartlladı ve ~lr mOu· 
ker& ıeınfni bulnndufuou 1azdı. Cenevre mehafılino ~re esastı mflnakap
lar ancak bir sene eonra bat~Jabllecektlr. O v&tite kadar aıkert mfltell ... 
sıslar, Franaız projesinin mub&elit devletlerin muta1ebatilt m0ft9rek olan nok· 
taJ ınııı resbit etınit olacaklardır. Resmfmiı tahdidi teslfhat kollfıransını• 
bir tel f'Slni göstermektedir. Solda Fran ını projeı.tnf mGdafaı eden M. Pot. 
Bonkur görünıımektedlr. 

/Alman Hükômetinili Vazi
yeti Ne Olacak? 

Fon Papen Hükumeti Aleyhine Muhtelif 
C ey lar Var Amma .•. 

Berlin. 9 - latibaptao aoara 
Fon Papan HDklaaetiain eiyueti 
deYaJD edecek midir? Bu netice 
malum olmamakla beraber, ıiy ... 
ıt mehafil Fon Paı.eoin eskisi 
gibi mevkiini elinde tutacajı 
kanaatindedir. 

Katolik Merkez Fırkası rei .. 
leri fırkaları birleştirmek ve aağ-

Jam bir tekilde millete dayanan 
bir hükümet vücuda getirmek 
için çalıımaktadar. Merkez fer
kası reisleri netrettik•eri bir 

beyannamede, son iıatibabatm 
milletin Fon Papen hlkOmetine 

dllfman oJdupau ıhterdiğioi 
iddia etmektedirler. KomOQiıt· 
iv, R•1bıtajıa "8naea içtimaa 
davet edihsıeıiai iatem&ktedirler. 

- ---
Ayni zamanda Foa Papoe lalke
meti aleybiae bir adeGli itimat 
bıkriri vermek ni1etiDdeclirler. 

lnll ........ llanr.adVulıet 

Berlio, 9 - Fon Papen ka· 
blneai bugftn mühim bir içtima 
yapAcakbr. Bu içtimada intihap
tan ıonraki Iİy•ıl vaziyet tetkik 
edilecektir. Ayni zamud• Kanu
nu Euaioin ıaJ•hı meaeleai de 
ılrliflllecektir. 

Rarhflaldakl K8dın Mell'u ... r 

Berlin, 9 - Yeni Rayhftajda 
36 kadın aıa bulunacaktır. Eald 

Meclise nazaran kadın aza mik
tarı bir taoo ek•ilmiftir. S.yal 
demokratlarm 13 bclua azaai 
wardır. Kadm auaı fazla olu 

~ .... afllı valt ba,ka, it yine 
~ '· Şimdi, bu ilrlslniD arHın· 
At.p .:a..aıebet d~recealni i5rmek 
q, far,:•r. Taki o zaman Runelt 
~erci ••111n, memlekete yapblcları 
lttaa, G • Ge tler•.ce .. nainai eldulr· 
~•le kabil ol•bUıia.-Süro~ ya 

'ttF'Rilc=;:N UMARASI 123:=========== Hatta Mibaylo omuzuna bir ıillh 
asmııtı. 

Jruyvetli idi. Mihaylo merdiYen
lerden apiı yuYarland1. Klima 
da paJlnı aldı. Y akof bDJ&k 
bıbaa ve çilli yllzll herifi de 
oDunla k•vp etmek için korka 
aldı. Mabim hiddet ara•ıada 
dilzpa dtitUncesini kaybetme· 
mitti. Blyllk babana: .. Ustrupa11 
bir lıenara at, bana kartı b&yle 
vahşiyane aallama. ben sakin bir 
adamım! Ne oldu, bunu bana 
Allah verdi ft bunu kimse ta· 
rafında elimden alınmaaına mi
uade etmem, bırakmam! Sendea 

ÇOC:UBLUiUM 
··o,ıe i d ... = . '- ti ıc,, C:m. "Hıç olmaz-

,,.• I Y~r!,, • "Saua naaıl siz 
"'-'ed: it de ıiim. .. Sonra, parayı 
'-ta .. buiacağım?,, "Senin ko
lı •en •rıt 
"'it te ga " dedi. "Ondan az 
' b~d çalmak wUç mil?,. Ah 
.__., ala karıl. Onunla konuf'" 
)6t·-' 

0Ylllamalı idim. Fakat onun 

~ ":; t&kürdthn ve yürüdüm. 
'lti •na benden evvel acele 

' eve "t • N il tı ve gOrfiltft çıkardı. 
b. •nem ö 1 . • k 

i t 11ıQdd g ı crun apadı ve 
•ilin etti: et sonra gnlerek de-

ltt,~r~'1I bu eçmit hikayeyi 
~-~~ en ter d6kerim. Bilyllk 

v.ı.11 bar hayvan gibi ha. 

jiiruyor .... u. Az fey tehlikeye Kir· 
memitti. O bazan Varvara7a ba
karak gururl antrch: .. Kazımı ancak 

bir asilzadeye vereceğim!,, dercii. 
Ve iıte asilzade adam Çıka gel· 
miıti •. 

Mukaddes Meryem aoa1D1z 
herhalde bizlerden daha çok ivi 
bi' : ... O onlar1 birleıtirdikten 
sonra •.. 

BUyük baban ayluda aklı ba
pndan gitmiı, atq almlf gibi 
dol4t1ıyor, Mibayloyu, Yakofu, 
arabacı Klimayı, ona bu haberi 
retiren çilli yBzlfi herifi bir araya 
topluyordu. Giriyordum ki ucu 
kuqwalu aaturpalllb da aLyordu. 

Atlar•mıı alefli, çeQı idiler; 
araba İle k11t tibi hafifti. l~im
deo: •Eyvah!" dedim. "Biçare 
çocuklara ~leleri .. Fakat 
bu ıırada V arYUAD• kwuyucu 
melekleri aklıma iyi bir fikir ıe
tirdiler. Bir ~ak aldım, hayvan
larlD hamut k&Jlflar.nı araba oku 
cihetinden derince keatim. "Yol
da belki koparlar,, diye d6fllnd0m. 
Ve ha kik aten lyle oldu ı 

·Arabanın oku yolda fırlamıt. 
büyük baban, Mibaylo ve ar ... 
bacı ile ber.aber az kalıuı ahanda 
kalıp 61ftyorlarmıt- Fakat onlar 
bu suretle uzan müddet alakon· 
mu,lardı. Kiliaeye yetiıtikleri va
kit Varya ile Maklim kilise met· 
halindeki sahanlıkta niklhla bir 
çift olarak duruyorlardı.. Allaha 
ıükOr!. Bizimkiler derhal Mabi
min Oatlhl• ablchlar. Fakat o 
zorlu bir dellkula iclL hlribltde 

fakat baıka hiçbir teJ iatemi
yeceğim! 

Babanın CSnDnd~n çekildiler. 
BUylik baban arabaya oturda 

ve ba;ırdı: 

- Allahaaamarladık V arvara, 
sen artık beaim imam dejillin, 
ıeoi artık &lrm•k istemem, a~ 
Lktaa ıebenea bile aeai ta1114 
mayacapm 1 

E•• r•Uace baaa klfretaaiye 

"' Askerliğimi yaptım. Elli lira 
maqla bir yerde çallflyorum. 
Gençlik Aleminde enelce yanım
da bir metresim vvcb. Şimdi 
terkettim. Bir Giritli kıza pn
l&ml kapbrcbm. Km maiuada 
torba kijıch yaptJOf. Babuana 
yedi aekiz adam flnderdim. K.. 
sanı iıtedim. Eneli g6nlli oldu. 
Sonradan nrmedi. EYlenmemize 
im razı. Baba11 biç tlrkçe bil
mediği için derdimi anlatamıyor
cfam. Dlrt bq ayclar arkasını ta
kip ettim •e bunmala bir yuwa 
lcarabilfnem .... ·at olacajıma 
eminim. lletene bisim aabak 
•etru meMleYi ....... almıı n 
aley•imde birçok te1'er uydurarak 
hatta nlklh~ oldapau bile iddia 
ederek ve d&t ·.bet kanm oldu
twau a&yli1erek iadiftcım1ıa maal 
olcla. Bende lyle bir kanaat YU 

ki ODUala eYl•...-..m almeJİ 
tercih edeCejim. L6tfen ........ 
teyaecijhn bana Wr akıl 'ftriDIL. .... 

Bu ıeaein ., ............ . 
retle yap1a, bafkalanma 8"a
IDDI plaa laer •lrefia INl1111a 
ıelebilir. Kalan. •Yip btralaaa11 
kola1 bir o,.adao ibaret 1&J•D
lar ip.. ba mleal bir den olma
laclır. Kaclm da imaadır, bir p ... 
çana sibi ppealp peilemez. 

Sau ıelince oihim- Ene1' 
bu metre1 meaeJe.hal laallet. O 
kacluu aumuim temia et. Soma 
lmm haba.aı, ODU ....,... ...... 

biri va.talile kandırmak ıllç cle
iildlr. 

HANl~T&YZI 

-- TAKViM = 
~ 
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fırkalar arasında kom&aiatler 
warchr. 
rr ...... ••e1aıer1 .. oı,_.., 

Paril, 9 - Gueteler, Al•• 
BatYekili Fon Papeaia nutkunu 
mlaait bir ,.kilde karplamakta, 
fakat iN nutlam v.,., Muh. 
deai baklanda fidcletJI itbamlan 
ihtiTa ettitmi Jnmaktadar. 

ve dlYmiye bq)ada. Ben AIUJOI' 

yalan aradabir bıçlnnJorchl-. 
" Bu da ıeçerl " di1e dltnl10~ 
dum. • Sdııca tapdaa Wr ..,, 
fakat dalma utla• oı..k lrahıf. 
O ıonra bau dedi ld: 

- Şuna bil ki AkHaa A,... 
novna aenill arbk k.- 1olr. lal~ 
bir zamaa. ~ Wr ,erclel 

" Sen siyle ihtipr lwulbafl. 
di7e dtlflDIJ•daa •Hiddet baz 
ıiblclir, _.,. ,er&nce erir!,. 

Bilytlk bir dikkatle ve hır.la 
onu diale1ordum. HlkAyesindeki 
bazı tefenllat ba,,.etimi belbedi
yordu. BIJ&k babam annemin 
eYlenmeaini bana ba9ka tOrlll an
latauftı. O bu evlenmenin aley
hindeymİf ve oikihtan sonra 
annemin evine gelmeaine musaade 
etmemif. Fakat niklh yine ai.
lice kendi mu•afakati ile olmut 
Ye o biaat kiUaede bulaolllGf. 

( Ar*Mt ••t) 
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Dünya Jiadiseleri 

Faşistler 
Ve Pahalılık 
Mücadelesi 

Faşist idaresinin eanaf ihtikA· 
rı \'e hayat pahalılığı ile müca· 
dele sahasında f.rlca tcşkilitmdao 
pek büyük istifade ettiğini öte
denberi işitiriz. Ozekut isimli 
F rans z gazetesinin naklettiği şu 
YP-k'a, İtalynlarrn bu işte ne de
rece ameli \'e kestirme yo!dan 
bardcet ettiklerini gosterir. Bele
diyecile&imize ithaf ederek neşre· 

diyoruz: Do tlarım zdan biri, son za· 
manda, İtalyada lus..ı bir seyahat 
yapmıştı. Beraberinde kızı da 
vardı. Dostumuzla kızı, ltelyaııca• 
yı ana fü;aııları gibi bilirler. Bir 
gUn Romanın kalabalık bir soka· 
ğ.ndan g eçerken ihtiya r ve fa. 
kir bir lrndm n ağzına geleni 
ıöylediğini ve bllyük bir hiddet 
içinde bulunduiunu görereJc ya• 
oma yaklaşmışlardır. Kadımn 
elinde bir paket bulunuyor, hU
kuınetin ic •. , ts ıl ğından acı acı 
ı;kayet ediyordu. Bu sırada ıiyah 
gö nlekli iki faıist genci de ka
dma yaklaşarak derdini ıordular 
Ye ıu cevaba aldılar. 

"- Kasaptan et aldım. Fakat 
eksik verdi. Şikiyet ettim. Din• 
lelemedim . ., 

Genç faşistler kadım aüküoeto 
davd ettikten sonra beraberlcri· 
ne alarak kasap dnkkfimna iİr· 
diler ve k1:tsaba Eordular: 

0 
- Bu hanım ıenden et 

aldı mı? 
- Evet. 
- Ne kadar? 
- Bir ki!of 
- Tart şu eti, 5yle ise. 
Kasap tarttı ve et 1000 gram 

yerine 925 gram geldi. Genç 
Faşistler dükkanda bulunan diğer 
müşterilerden dışarı çıkmalarını 
rica ettikten ıonra dükkancaya 
fU emri verdiler: 

-Şimdi, kapa bakalım dükkAnı 
- Sizi şikayet edeceğim. 
- Pe!riilA. Fakat sen dnk-

kAm kapat, biz de raporumuzu 
V(}ririz. DiikkAn kapandı ve halk 
dağıldı. Bu kasabın bir daha 
hile yoluna sapmıyacağına biç filp· 
he yok, hepimiz yemin edebiliriz. 

M. Huve .. e Suikast 
Vaşington - Amerika Rei!i

cllmhuru M. Huver Şarktaki 
Amerika eyaletlerinde intihap 
propagandasından dönerken meç· 
hul ellerin hazırladığı bir ıui· 
kasttcn kurtulmuştur. Bir takım 
haydutlar, reisicilmhurun aeçe
ccği !ıat üzerinde 60 kadar cıva• 
tayı sökınUşlerdir. Fakat rayların 
harici kısmı zedelenmemiş olduğu 
için re'sicümlıurun treni bu yol· 
dan arızasız bir surette geçmiş· 

tir. Aksi takdirde tren yoldan 
çıksaydı, 15 • 20 metrelik bir 
uç ruma yuvarlanacak ve muhak
kak l::i bir Fe;aket vukubulacaktı. 

Kurt H Ucu mu Karşısında 
Stokholm - l:.vecin şimalinde 

Lapc .ıya köylerinde tetkik yap· 
mak lizere giden iki İngiliz genci 
elliden fa:zlu kurdun teşkil ettiği 
bir hücuma uğramışlarsa da 
cesaretleri ve aoğuk kanlılıkları 
soyesinde hayatlarını kurtarmış• 
lardır. K f mevsiminde bu hav:ııJi 
kurtlarla doludur. Bizzat Lapon
yal ·lar dahi bunların hllcum ve 
taarruzlıumdan zarar görilrler. 
Bu iki İngiliz, varmak İ&tedikleri 
köye y aya olarak gitmiye karar 
verdiklerinden yanlarına kimseyi 
ahnaımşlardır. Fakat yarı yolda 
karanlık basınca yollarını kay
betmiş, geceyi kırda geçirmiye 
karar vermişlerdir. Bir mtiddct 
sonra onlar uykuJ ı iken clraf
larmı kurtl<ır alnı ş ve müthiş 
bir tehlike için1e kalmı~lardır. 
Fa!cat iyi a! ıcı olan fn c;rilizfer, 
bunlardan o'uz kadnı mı öl dürmllş 
ve bu sayede civar köylerden 
birine iltica etmiyc muvaffak 
llm ıı cı ardır. Fakat vUcut1 erinirı 

~ " "!erinden yaralanmışlardır 
1 

Dünyada Olup B1tenler -- • 
insanların imrendiği 
Hayvan Hastanesi 

• 
Moskovada, Yalnız Cins Beygirler için 
1\1ükemmel ir Müessese Y apılmışhr 

Dünyanın en mlikemınel hay
van hastanesi, binicilik ve koşuya 
büyük ehemmiyet vermelerine 
rağmen ne lngilterededir, ne de 
F ransada. Bu hastane, Rusyada ... 
dır ve Moskovanın kenar mahal· 
lelerinden biri11de yapılm ıştır. 
Fakat bu hastaneye öyle her 
nevi hayvan kabul edilmez. Yal· 
nız cins beygirler kabul olunur. 
Baş operatörü doktor V. N. Da
vidov namında yükıek bir dok
tordur. Bu hayvan hastanesini 
bir defa gezip iÖrdilkteu sonra 

f 
t 

Amudi bir hale konan ameliyat 
j ma•a•ına beygll" bajlanırken 

1 ÇUnkU kımıldıyan hayvan, sanlı 
bacağı nı daima oynatır ve ber

' bat eder. Burada, buna imkln 
' olmadığı iç.in hasta hayvan çabuk 

• iyi olur. Velhasıl burası öyle bir 

AmeUyat mae•aınd• kloruform verilerek beygire 
ameliyat y•plfıyor 

değme insan baıtanelerinin bu ı ma1a umumi bir Yaziyete getirilir, 
mUeaaese yanında pek geri kal- hayYan gayet kolay bir surette 
dığı derhal göze çarpar. Bir defa bu masaya bağlandıktan sonra 
burada hayvanlar için umumi bir elektrik dilğmesioıe basılır, 
koğuş yoktur. Her beygir için masa ufkt bir vaziyet alır ve der- , 
hususi bir böcre tahsis edilmiştir. hal ameliyat baılar. Nazik a:ne-
Yataklan taze ottandır ve günde liyatlarda operatöre iki a1iıtan 
birkaç defa değiştirilir, mUkem· yardım ederler. Biri hayvana 
melen havalandırılır ve aydınla· klortorm Yerir, öbürU kalbin atı• 
bJır. Günde üç defa, hasta bakı· şına nezaret eder. 

cılar hayvanlarm derecesini Beygirlerde çok görftlegeldiği 
alırlar. üzere ayak kırıkları, bu hastane· 

Teneffüs cihazına ait hasta- de kolayhkla tedavi edilir. ÇUn-
lıklar elektrik vasıtasile, diş has- kU ayağı kınlan beygirler için 
tat.kları en asri malzeme ile hususi yataklar vardır. Kımıldan· 
tedavi edilir. mamaları için beygirler bu yata· 

Bilhassa ameliyat salonu fev- ğa bağlanırlar. Baıka memlekd· 
kalAde ınlikemmeldir. Hasta bey· lcrde ayağı kmlmış bir beygiri 
girin Uzerinde ameliyat yapıldığı 6ldlirmekten başka çaro yoktur. 

AJ•i• kırırmıf bir beygir 
tedavi halinde 

mUeasesedir ki hasta insan, bu
raya girdikten ıonra beygirlere 
imreneceği gelir. 

Binlerce Sene Evvel Y aşıyan Hayvanlar 
---~~~~~~--

Amerikalı Alim Eski Hayvanlarda Tetkikat Yapıyor 

BugUn nesillftrl mUnkarlz oımuf 
bulunan eski hayvanlardan ikisi 

Amerik ı ·~hur ilim adam• 
]arından biri çok eski devirlerde 
yaş yan hayvanlara ait derin bir 
t etkik fnaliyetine girişmiştir. 

Bu ilim adamı uzun mesai 
neticesinde, tarilıin kaydetmediği 
devirlerde dünya üzerinde yaşıyan 

ve dolatan hayvanlardan birço
iunu teabit etmiş, onlara isim .. 
ler vermiıtir. Bu ilim adamına 
gare eski devirlerde, yani 
bundan binlerce asır evvel dOn· 
yada birçok hayvan vardı ki 
bugiln o hayvanlardan mDhim bir 
kıamınm nesli mahvolmuştur. An
cak toprak altlarında bunlann 
iskeletlerine tesadnf edilmektedir. 
Amerikalı alim bu gibi nesilleri 
münkariz olmuş eıki devir hay• 
vanlarından beş yüz kadarını tes• 
bit etmiştir. Bu alimin iddiasına 
göre bugUn dUnyada mevcut l:Ju 
lunan hayvanlardan bazılarının 
nesilleri inkıraza uğramaktadır. 
Bunlardan bir kısmı yakın bir 
istikbalda tamamen mahvolacak. 
bir tek bile kalmıyacakbr. 

Kari A1ektuplnrı 

Hafta Tatili 
Hakkında 

Bir kP.riinizin pazar gllnüo• 
cuma denilmesi ve onu takip 
edeo gUnleriıı isimlerinin de 
cumarteıiden baılamak ıuretile 
tadil edilerek hafla tatilinin bil 
suretle pazara tahvilini teklif 
ettiğini okudum. Hafta tatilinİD 
pazara tahvili teklifi doğrudur. 
Fakat gl\nlerin isimlerini tebcW 
etmek doğru değildir, çUnki gno 
isimleri beynelmileldir, muaın~ 
latta şaıırmayı mucip olur. Giln 
isimleri değiştirilmemeli, hafta 
tatili cuma günü yapılacağı 
yerde pazar gilnU yapılmalıdır. 

Anknrıı. Hac bn~ rauıda 
Sedat 

Talebelerin Bir Temennisi 
Karııyaka Ortamektebi ~a·e .. 

belerinden dokuz efendi yazdık· 
Iarı mektupta diyorlar ki: 

- Biz evvelce başka orta· 
mekteplere devam ediyorduk. 
Karoıyakadaki ortamektep açı· 
hoca oraya nakledildik. Karşı· 
yaka ortamektebinde fr:ansızcı 
ders var. Halbuki biz evvele• 
almanca okumuştuk. Şimdi al
manca ya devaoı edemiyor, fran
ıızcan.pa evvelce takip etmediği
miz için okuyamıyoruz. Mektep 
idareıi bize müsaade etse de 
biz almancamıza kendi kendimi
ze devam etsek ve imtihan 7.tı .. 
manında fransızca yerine alman· 
cadan imtihan verselc:. Bu suret-
le hem evvelce başladığımız al
manca tahsili heder olmıyncak, 
hem de bugün okutulan fransıı· 
cayı takip için ilk sınıflara ait 
fransızcaları öğrenmek için diğer 
derslerimizi ihmal elmiyeceğiı. 

Yerli Zırmklarımız 
Zırnık denilen ve taharet 

tozu imalinde kullanılan madde 
en ziyade Balya madeninden çıka
rılmaktadır. Bu madde Avrupa
dan celbedilen zırnıktan çok 
daha iyidir. Fakat her nedenıe 
birçok fabrikalarımız, Avnıpadaıı 
zırnık getirtmektedir, biz.im zır· 
mğımızın kullanılması hem menı
leket için, hem de daha iyi oldu
ğundan kullanan fabrikalar içİP 
faydalı olacaktır. A. R 

S.mfları Nasıl SUsliyelim 
Milli bayramlarda llkmekteP" 

lerde sınıfların sUslenmesi bit 
idet haline geldi. Bu hal, ta!t' 
beyi milll günlere ısındırması "' 
zevkle ev döşeme itiyadmı ver 
mcsi dolayısile şayanı t4kdirdir· 
Yalnız bu bayramlarda sarfedile11 
cicili bicili kağıtlara dôktnğlt' 
müz paraların yckünu insanı kor
kutacak mahiyettedir. Şu israfta11 
vaz geçelim. Sınıflarımızı ) irıe 
ıliıliyelim fakat Avrupaya par' 
vermiyelim. Meseli bedava teınifl 
edebileceğimiz: çiçeklerimizle sü5: 
liyelim: Bu hususta nazarı dikkat1 

celbetmenizi rica ederim. Suat 

Yeni Neşrigat 
Çelik K•nat - Aylık mocuııı•· 

dır. Tayyaroci Hal r Unnas llcy ıM" 
tından birinci ıı ıı hası ncşrcdilınW ~ 
Temiz li ılmıştır, ta.n arec· ı ı;e nıill1 

allik resim, hikft.l e, ecyahnt makaıı:ı; 
leri vardır. YKzı ' e r esimleri .,o 
itina ile soçilııılş tır. Ta\'fıiyc cclo 1"' 

Fiatı 20 kuruıtur. , 
G•zl Çocukları - Bu is· ın · 

ıl~ 
tında yalnız bn ram gtl n' eri 13ur~:ı ,.-
nc-rodilen bir moeu uadır. 2 iııcı 

I' fi' 
yısı Cumhuriyı.;t Bnyrnmı ınünaarl e 
le çıkmııtır. hıymotli tetkikler, 11.'. 

kaleler vardır . ırıtı. a Burı:ı:ını:ı 1
" . 

tısadl vo zirat '. zi~ titri; mnarif 1 ıı 
reket.lori, sal :ı.nı t. ' ·.> c::dir. fr 

D•rUlbedayl - 15 g!l ııdt' l 1 

ı: ıkan bu ıne c Hı ın 33 tıncıl e ' 1 
t! 

neırodilrui,ti r. l iı •io tiyatro) :ı 
1
\ 

ımhneyo mulcll.ik l ı) metli y:ıt. :ı 
ve reeimler ,·ardır . 1 ,.ı MUR Yol - 1 lf l • Ural iıtiı. 

11
• 

fikrinin natlri ola.n bu :ıylık ınceıtı 
anıa 11 lnoi H) ıın c;ııı uıı;tır. 

t 



OCUK 
Dünyanın 

Yolcu 

~ 

En Küçük 
Treni 

_..- .. 

Reılmde gördllğtlnUı tren, bll delildir. lçerial iki yllı yolca 
dllayanın en ldlçnk trenidir. in- alır. Saatte otuz kilometre yol 
tUterede iki iıtaıyon araaında gider. Karlı yollarda yllrUmek 

~enıektedir. Bu tren yolcu tre- i~in fevkalAde mllkemmel bir 
~lçerwne eşya koymak .ka· nakıl •aaıtaaıdır. 

C:: oYuN ) Rusgada 
Bebek EIDlae Dolabı 

d~ Bu kllçük modeli yapmak için 
ku~t kibrit kutusuna ikide kibrit 

usunun içine iğtiyacınız var. 
~ib ~e imde gördllğUnliz gibi dört 
\' t tıt kutusunu Ustllıte koyunuz. 
l)i .. ;u~l~r~ biribirine yapıştırınız. 
Rö~d r .. ıkı ıç kutulan da resimde 
lıd .ügUnUz gibi yapıştırınız. Aşa· 
g~ '11 kutuları y~tiriniz. Bu 
iCi ~.lle yukarıdaki raf vazifesini 

rur R fi U • t J ... tıeı • a arm :ıerıne op u ıg· 
tel r tnkıniz. Bunlara yassı tava, 
~·111·,, • gibi oyuncakların1zı taka· 

tsı · liğ-i . rıız. Sonra mukavvadan kes· 
le11?ı.z. .tabakları bu raflara yer
leri~~·~z. Kibrit kutularının Uzer
leri ' oya ile boyayınız. Çekme· 
dtı .. Çelcmek için Uzerlerine birer .... ~.r;:e Yapıştmnız. .................................................. 

Daire Orunu 

~ o Q o 
•t:::"" ' a }3 ~ OAG e •, 

lhtiyau oyuıı için gerıiş bir yere 
tcler c.~nız var. Burava geniş dai· 
~ Çızebilrn •· • · ·E· .. lltsa d.. ...eAtsıoız. ger yermız 
i'Citdliğ::t dair.o .çiziniz. Resimde 
lçjni Ilı gıbı. Ve bunların 
~ilçiikudnı~ralayınız. Ortadaki en 
ll"n aırc'"•c 30 'k· · . . l'\ltıcUsn J • ı ısme yırını, 
rıuınra k ne on, dördüncüsUne bir 

Ç oyunuz. 
d cculda d · 'lrllt I r aıredcu hiraı i'ıtedc 
ı... a ı. Eıı . d k' rı 
k~•ne Sok erm e ı topu daiı~nin 

1 dördu=~ad ~alışnınlıd r. Kim 
la Oluı aırcye topu sokar· 

t~ı· . Puven kaz.ımr I'( . ınıze b. k... . 
tr oy ır ngıt lcalem almıı.. 

!l\:tırııı., un~unun kaznndıjı sayıyı 
>'uııtı k üz numara k zanan 

azanmış olur. 

Doğmuş 
Olsaydınız! 

Ruıya soğuk, çok ıoğuk bir 
yerdir. Ruıyanın öyle yerleri 
vardır ki kışın kar ve buzdan 
baıka bir ıey görDlme:ı. Oııun 
için Ruı çccukları kalın ylln 
elbiseler giyerler. Fakat elbiseleri 
öyle gllıel, öyle zariftir ki r 

Bu resimde gl>rdUğilnüı ço
cuklarm elbiselerine bakınız. 
Bunlardan öndeki kız yuknrı 
Rusya çocuğudur. Entarisinin 
eteklerinde kürk ve ötesinde 
berisinde renkli i~ler vardır. 
Ortadaki çocuk Kafkaslıdır. 
Kalpağı, kırmızı pantalonu v~ 

beyaz gömleği pek şıktır. Arka· 
daki kızan da fistanm.\ bakınız. 
Ne süslü, no güzeldir 1 

Bir Zeka Oyunu 
Elinize bir on parahk alını?'. ve 

arlrndaşınıza yaklaş 11 z: 
- Ben bu parayı senin göğ

sUne hiçbir delik yapmadan 
takabilirim. 

Deyiniz, Arkada~mıx şııınr 

ve siıe delik delmeden bunu 
takmanın im kant glmadığını 
s5ylcı. 

Fakat siz bunu takabilirsiniz. 
Balnnıa. nnsıl : 

Parayı arkadaş·naım vakus.ın

daki düğme iliğine g\;çırını7.. 
Arkadaıımza söylediğinizi yapunı 

ve bu suretle onu da aldatmış 
olur unuz. 

--------
11----.._H_tK_A_YE __ __.ll Bu Haftaki Bilmecemiz 

iyiliği 
Unutmıyan Bu Resimde NeKadar Yanlış Var 
Kurt Bulabilir Misiniz? 

Kafesçi Ahmet Ef. bir akıam 
eme bllyllk bir k&pelde beraber 
geldi. K&pek değilL. Çocuklar 
bunu köpek sandılar.. Köpek 
g5zile bakaraanız bnynk, kurt 
g8zlle bakarsanız bu yavru bir 
kurttu. 

- Bugftn eve gittik çocuk· 
lar.. Bu kurt yavrusunu bulduk. 
Şimdilik zarar etmez amma.. 
ilerisi fena.. Buna gUzel bir ka· 
feı yapalım. 

Erteıl gUn kafeıçl Ahmet 
Efendi, kurda milkemmel bir 
kafeı yaptı. Çocuklar kurda 
hergUn snt içirir, bahçt.de auJl
rir, kurtla oynarlardı. 

Gel zaman, git zaman kurt 
bliyndn. Adını Özcan koymu~ 
ltlrdı. Bir akşam nasılsa çocuk· 
hr kafesini iyi kapaınamışlnr, 
kurt kafesten kaçtı, o gidiş, bu 
gidiş, bir daha gelmedi. 

Kafesçi Ahmet Ef. çocuklar 
üzlllmesin diye, eve küçük bir 
geyik getirdi. Bu defa kafes 
geyiğin oldu. Bir ı.:nn nasılsa 
geyik le kaçtı. Çocuklar da ar
kasından.. Gide gide bir ormana 
geldiler.. Çocuklar ağaçlar ara
sında geyiği ararken vahşi sesler 
duydular. BOyüğO Tizcan karde· 
şine yavaşça mırıldaudı: 

- Kurtlar geliyor.. Çabuk 
ağaca çıkalım.. Orada bize ilişe-
mezler. ikisi de siiratle ağaca 
tırmandılar. 

Kurtlar vahşi \'abşi uluyarak 
geldiler. Çocuklara yetişmek için 
ağaca çıkmıya çabştılar. Fat:at 
kurt nğaca çıkamaz. Bilirsiniz ya .• 
Ağacn çıkamayınca daha hicJ. 
delle bnğırmıya başladılnr.. Bu 
s•rada uzaktan başka bir kurt 
~öriindü. Bu hepsinin hüyiiğli 
idi. Ağacın altma gelince ço• 
cuklara baktt. Çocuklar onu 

tanıdılar. 
- Özcaa.. 
Di)e bağırdılıır. Özcau da 

onları t tmdı. Hemen uluyarak 
bütün kurtları koğdu. Kurtlar 
birer, birer ortadan kayboldular. 
Çccnklar y vaşça ağaçtan indiler, 
koşa koşa evlerine geldiler. 

Hikayeyi babalnrıııa anlalt.klan 
s.auıan şaştı: 

- Meğer kurl hile yediği 
el~meğin kadrsıu unuhnuyormu~ .• 
Dedi. Ya iyiliği unulan iosnnlara 

ne diyelim? .. 

Bu reıimde kDçtık bir n g&ilyoraunuz. Bu reaml ~iıen reaam 
dikkatsizlik etmit, birçok hatalar yapmıf. Muel& el arabuımn 
bir eU Yar, diğeri yok. Bunun ribl tam 7irml yanhı Yar. 811 
yanhılan bulabilir misiniz? Bulduğuouıı: yanh,ı.rı bir kAjıda 
yazınız ve bize g&nderioiz. 20 yanlıp da bulanlardan 100 kiflye 
gftıel hediyeler vereceğiz. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

27-Teırinlevvel• 32 tarihli nusha
mn:da çıltan bulmacadaki {Cevadın 
ıiı:!ıvceti yolu) doj'ru bulanlar ara• 
11Ddan bod!ye alacakların İllmlerinl 
af•ğıya yaııyoruı.. • 

Hediye alacaklardan latanbulda 
bulunan knrilerlmiıin paınrte1~ per• 
tembe günleri ö~leden ııonra biııat 
idaremize gelerek hediyelerini alma• 
ları IAı.ımdır. 

Ya'nız ta4rada bulunan karlleri· 
mbin hediyeleri posta ile adreılerlne 
gönderilir. 

Birer Adet MUrekkepll Kelem 
Alac k•arz 

lstanLul füzlisesi talebesinden 15.:? 
Sabiha, Üsküdar 19 uncu mektep talo· 
be lndon :..76 Neriman, lstanbul Hay· 
riyo lisesi talebes"ndon 147 SUbeyll\., 
lstanbul 45 inci mektep tnlobosindon 
213 Orhan, Çapa 1\ıı muallim mektebi 
tnlebcFinden 47 l'ctlıiye, lstan bul füz 
ortamektebl talcbosindon 5~5 GUzin 
füı.uf, Kilçtılmıustafapaşa Mektep sokak 
No. l•! Doganalp ::5llim, Gazioemapaşıı. 
or'aınektclıi tule es"ııden 07 A. Ziya, 
lstnnlıul Erkek lisll i talebesinden 510 
fikr t Bey vo Hanım.ar 

Blrar Dolma Kur,un e<aleml 
Alacak\or: 

lcı.tnııbul Kız ortamoktolıi talebesin· 
de 232 Nadıı.lC1, J~renköy Kız lisesi 
8 iııci emıftan ha iriye, lstıuılıul K z 
orta nl'kll lıi ta"cbcsindon 30Ci fiulhiyo, 
ht nlıul .ıı ti ırU mektep 4 iıncU ımıı· 
fındaıı 28~ Müeyyet, 1 tnn\ml 2 inci 
moktop ..! i ci. ııııf t lclıcsinde 1:3 
Orhan, l wn bul hız orta blekt bl ta
lcl esinden 2:?0 J eth"ye, htanbul 24 
tııı!.'iı mokte-ıı 5 iı c' ınırından 381 
ı•u t, Çarı: lmlla fo inci ınQktcp 5 inci 
sı111fından G!JS llusııiyo, l'ortovnlyal 
lisesi talebe inden 314 Şeın'li, Istanbul 
r iZ ort m ktebi tnJohe iııdon 72 l'ikrot 
lfonıın ''C RClyl r. 

Birer AlbUm Alac•klar: 
1stıuı hul 1' ı~ ortnınektetıi tAlebesin

d on :ı89 f chamet, Aııkarı, Hacı bay· 
ram llkmektclii S Uncii 8ınıhnc1au 279 
Muea•,it, Fatih lskondcrpaşn mnha.Uosi 

Hikmet, Tokat lhııilcemnl meıttobl 3 Uncu 
sınıfıodan ~7j Ş!d!, BahkoJir Erkek 
ortnrncktolii 2 inci sır ıhndnn Must.afa, 
Jleyoğı u 'l'eıvi i} o I ıl:ı.mur sok l· No. 
6 Nob. hat, Salihli Altı ıordu moktobl 

f mu&llimlerJndon SeUmi B. kıı.ı Yıldız. 
tııtanbul 10 uncu Ukmcktep talebesin· 
den 88 Hayriye, Eyüp ortaınek· 

tebi 2 inci ıınıfından Necati Ilfisoyin, 

lstanbul Kız ortamektebi 2 lncl sını· 
tından 180 Nimet llnnım 'e Boyler. 

Birer Muhtara Defteri Al•· 

eaklar; 

lııtanbul Erkek Muallim mektebi 
orta kısmında 292 Ilusamettin, U9ak 
Yatan ilkmektobi tAlebıtsinden 63 
Orha:ı, OakOd:ı.r lııönil mekUıbi 5 inci 
sınıfından 239 Vnhdcttin, lsh\nbul Kız 

ortnmelrtobi talobe'5inden 124 Nimol1 

Te!tirdnğ ortanıcktcbl 2 ine· sınıfından 

858 Abdflrrabm n, Baııdırwa "uk.at 
Zühtü ney oğıu Nurct.in, lst:ıııbul 
İran moktobl tıon wııfıı.dan Ali Hiza., 

Adamı Erkek liııosi talebesinden 353 
Kerim, lstanbul Kız ort moktelıi ta· 
lebcsinden 413 Atıf t, Niş ut '' Kı~ 
ortamcktcbi tafobesinden 147 Be-d"a 
Haım ve Ileylor. 

(Arkası ,- ı --, 
Kari Sütunu 1 
Münir Ziya Beye: 
Yazınızı okuduk. Bu 

ilslübu tlirkçeden ziyade atapça .. 
Lisanımız günden gUnc sadeliğe 
gidiyor. Son toplanan Dil Ku
rı:ıltaymı işitmişsinizdir. Artık 

lisandan arapça kelimeleri atıp 
türkçe kullnnacağız. Siz daha 
şimdiden arapça kullanmıya baş· 
lnrs. uız, lisanınızı değiştirmek 
için zahmet çekersiniz. Biıe rla· 
ha Wade ve türkçc yazılmıı ya· 
zıla~ınııı gönderiniz.. Menularda 
tasvire fazla ehemmiyet verme
yınız. Yazdığımı yazıda tasvir 
az., vak'a çok olmalıdır. 

~======="======-===-===================~========~ 

-Bu k k erza kutusunu 
Otnşunu II . 

r;ı: ı tıce 1 lnuıma 

- A... Ben bugUnkU 

maçı scyreltncdea hiçbir 

yer6 gidemem. 

Çar •sini bu:du n. Bu \ah• 
tayı kutuların O zer ine koya· 

Aman ne mükemmel 

oyun ••• 

Şimdi Hatice Hanı· 

mın kutularmı görUrebi

Hriw. 

- Tuuu. 
- Eyvah cr.ı. kınıı k(S-

pcklere yedirdın varnmaz.. 
Ben ıana arö•'~r·rim. '"ltir ya \'ru m. 

rım. Oradan ııtadyomu ı du• 
varından mıçı ıeyredoriru. 
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Haftada iki Defa Spor 

s SPOR 
----

1 

Perşembe ve Cumartesi Günleri 
Çıkan Spor Sayfalanmı.ıı J 

Okuyunuz ... 
~-____, 

Kim Haklı, .t(im Haksız? 

Türkiye Birinciliği-Müna
kaşaları Devam Ediyor 

~~~-·~~--~-

Türkiye birioci!iiini kazanan 
lstanbulspor takımının kıymetli 
oyuncusu S:ıldhattin Beyin Konya 
idman Yurdu ite olan maç bak· 
kmdaki beyanatı Konya ıporcu

ları ara"ı·1da hayretle karıdan• 
m1ştır. Bu hususta aldığım ız fU 

mddubu aynen dercediyoruz. 
Sa!Ahatlin Bey cevap verdiği 

takdirde onu da neşretmiye ama· 
deyiz. 

lstanbul şampiyonunun TUrki· 
ye ,ampiyonu olarak lzmirden 
a\tdetinde ~ampiyon takımın umu· 
mi 1-:aptanı Salahatlin Beyin ga· · 
ıeteni:ı:e vaki beyanatında bazı 
noktaların muhtacı tevzih ve tas• 
bih olduğunu gördüm. Şampiyon 
takımm kaptanı, Mersin grup 
birincisi Konya idman Yurdu ile 
olan oyundan bahsederken ha· 
kemin beş ve altıncı golleri 
saymadığını ve oyunu iyi idare 
edemediğini, ahalinin kendilerine 
yuha diye bağırdıklarmı bilhassa 
kayt ediyor. 

Hakemin oyunu idare ede-
meyişi meselesi daha ziya-
de fedetaıyonu tenkit eder 
mahiyette olduğundan bu hususu 
federasyona terk ediyorum, icap 
ederse o cevap versin. 

Beşinci ve altıncı gollerin ıa· 

) yılmamaııoa gelince; dtlttı~dUm, 
aradım, bu golleri bulamadım. 
SalAhattin Bey atamadıkları pen .. 
altıyı gor olarak mı kabul ediyor· 
Jar. Benim SalAbattin Beyin be· 
yanatından istihraç ettiğim ıu ki, 
hakem Kon1a takımı lehine ha
reket etmiş ve şampiyon takımı 
magJup ettirmek gayesini takip 
etmiştir. Eğer hakikaten bu hal 

böyle idıe, orteda fol yok, yumurta 
yok iken ve oyunun bitmesine 
iki dakika kala hekemin şampiyon 
takımı penaltı cezasiie · maglubi· 
yctten kurtarmasına ve bu hare
ketile Konya takımını sinirlendi· 
rerel< yarım saat sonra da pm· 
piyon takıma galibiyet müjdesini 
veren düdiiğUnü öttürmesine acaba 
SalAhattin Hey n~ mana verir1er? 

Tayyare takımının fevka-
lide sertliğine gelince, bu 
mesele daha ziyade onlara ait 
olmakla beraber ben kenJi kana· 
atıma nazaran oyun~q fazla sertlik 
göremedim. 

Netice itic;ırile lstaabulıporun 
Umumi Kaptam, maglôbiyetten 
hakemin ıon dakikada verdiği 
bir penaltıdan kurtulmaları keyfi .. 
yelini nedense tahfif etmek iste· 
miş. Bilvesile hörmetler efendim. 

Konya HaJk Evi Spor komiteal 
azaıından Sırn 

Bir Müsabaka Daha Mı? 
Balkan göreş 

birinciliklerin de 

itlirak etmemiş 
olan birinci sınıf 
llç güreşçinin 

girmesi muhte
meldir. Bu .1011 

turnede gllreşçi· 
lerimiıin mutlak 
bir muvaffakıyet 
kazanacak larına 
dair olan ümitler 
çok fazladır. Bu 
ınn aa ba ka 1 ara 

uıebaret vo tek

niklerile nazarı 

dikkati celbet

miş olan Ro· 

manya gUrUıçi· 

lerioden Dçilo 
bir hususi mil· 
ıabaka daha 
dü şn nlll mek te· 
d, girmesi muhte-

ır. Huıuıt nıllaahakalara lttirakl muhakkak 
Bu müsabakaya olan kıy• etll Rom:ı n7a güreff lıt Tocar mel olan Ro-
Romaoyalılano e.ı iyi Oç göreşçisi ı manya gllreıçisi T ocarın bir 
ile bizden Balkan mOsabakalarına reımini koyuyoruz. 

Kocaeli Mıntakasının En 
Kuvvetli Futbol Takımı 

lzmlt idman Yurdu 11• maç yapan letanbul B•yl•ırbeyl 
futbolcUlerl blrarada 

fzmit (Hususi) -- Geçen mek- kazandıtını yazmııtım. İdman 
tubumda . Kocaeli nııntakumın Yurdunun açalması pek kısa ol-
en kuvvcUi fı..lbol takımı olan malda beraber yorulmak~ bilmez 
ld~an Yurdunun yaptığı birçok bir çalııma ve 1ebatla kaıandığı 
madardıt parlak muvaffakıyetler eterler pek çoktur. Bunu müdrik 

1 . 

p ~o 

Stadyumda 

r 
Yarın Fenerbahçe Levski 

ile Oynuyor 
Bulgarların kuvvetli takımla-

. rından Levski ile Galatasaray -
F.enerbahçeoin iki· maç· yapaca
ğını geçen hafta haber Ter-
miıtik. · 

&ulgar milli takımı He lıtanbula 
gelen [evski oyuncuları diğer fut
bolcüJerle ·avdet etnıiverek kendi 
tak1mlarmı bekliyorlar. Levski 

· takımında Bulgar milli tak.amman 
kıymetli oyu11culanndan dördU 
yer alacaktır. Bu suretle mağlüp 
olduğumuz Bulgar futbolcllJerine 
karşı milli maçta olmasa bile 
ikinci bir imtihan geçireceğiz. 

Galatasaray kaptaoı Nihat B. 
Levski maçları hakkında çok 
nikbin olduğunu söylemektedir. 

F utbolclilerimizin çok müsait 
bir haleti ruhiye içinde karşıla• 
şacakları Levski takımının Bul· 
garistandan gelecok oyuncuları, 
perşembe gUnktı trenle lıtanbul· 
da bulunacaklardır. 

... 'iportif 
Dansların 
~Son Günleri 

Kadınlar arasında bu ıeno 
pek fazla ratbet gören sportif 
danalann son gOnleri Fransanın 
en ııcak yeri olan ( Nis ) to ya• 
pılmıtbr. Yalnız deniz mayosu 
giyilerek yapılan bu danslara kıt 
mUnaaebetile nihayet verilirken 
bir de mUıabaka yapılmııtır. 
Müsabakada derece alan gllzel 
kadının resmini koyuyoruz. 

_ ....... ..._ .......... _.... • .-r---... ..... _._ • ..., 

olan gençler de faaliyetlerini 
mOnhaaıran ıpora hasretmiye· 
rek lzmitin hini ve bedii 
ihtiyaçlarını gözeterel, ıık ıık 
mll1amereler, konserler Yermeyi 
kararlaıbrmıılardır. Memnuniyetle 
6ğrendiğime göre idman Yurdu, 
yakın bir zamanda DarUttalim 
Heyetini getirtmiye teşebbUs 
etmiş ve bu teıobbUıleri de ka-
bul edilmlıtir. 

Vali Eıref Beyefendi do yurt 
aençlerine bnynk bir ıevgi ve 
duyau ile bağlanmıılardır. Gön .. 
derdiğim resimde valimizi f dqıan 
Yurdu gençleri arasında ıörll
yoraunuı. - Ce\•det Y akup 

R 
Gaaet•ı•iıt perfu•b• •e cura.artesi .U.Oferl 

olntak Gnr• hafbda lllf • .,.. uyfuı aqretmelı.
tedlr. 

Per11eıabe ıO•kii apo•' aa7fu.acb dünya ısper 
l:areketlerl memleket ıpor btd;uıerl nrdır. 

C•ınarteıi ıayfalh•ıh iıe cu•• ıiiat.!I •aç-. 
lana tafısillh yaıuluhr. 

- ----- -·--·--

Memlekette Spor 

Klüpler Arasındaki ih
tilaf Nasıl HaJledilecek? 

Yeni Hilal (Ad•P•z•r•) ve idman Yurdu (lzmlt) gençlerl blrarad' 
(Adapazar mu- --.. gergin va.ziyetiO 

ha birimizden) - niba ye tin deyi~· 
Son zamanda ÇUnkil Yurt re' 
bura sporculannı /E isi diin akşaOI 
çok alikadar Gençler BirJifİ 
eden bir hadlıe ( ' reııım hulara~ 
çıktı. idman Yur.. ~ .ı; iki klüp arasınd• 
du ile Gençler miinazaayı muci~ 
Birliği araaında olan hidiselt' 
çıkan ihtilaf ne- rin kapablmaslııl 
ticeainde (TUrk· rica etmiş "' 
gOcO) bml altın- kendi klübUrı' 

da bir kltıp te~ Ad•pazarının eparcu kaym•k•mı mensup olan nıll' 
kiline teıebbnı Alp AgAh e. nafıkların tespiti!' 
edllmiıU. Bu yeni klUbe aza meşgul olduğunu ve 
kaydı için aralaranda ibtilAf çık· kJtıpten tart edeceğini ve ,o~ 
mıı olan lman Yurdu ile Gençler zamanda diğer klllplerden geleıt' 
Birliği ve diler kltıplerin azalara leri eaaıen klllbe kaydetmediği"~ 
ar111nda da propaganda yapıl.. vo usultinde istifa etseler dabl 
makta, bu suretle sporcular ns.. kaydetmiyeceğini söylemiş •' 
tilndo Adapazar sporu için ha• aradaki gergin vaziyetin kaldır•" 
yırh olmıyacak tesirler yapıl- ması lnzumunu teklif etmiştir. 
makta idi. Gençler Birliği reisi e1as iti' 

Bu tehlikeli ihtilaf10 nihayet barile anlaşmayı kabul etmiş •' 
hüsnü suretle halledilmek Uzere fakat diğer üç klUbUn de iştiraki)' 
olduğunu tahkik ettim. bir toplantı yapılmasını ve her 

Neticei tahkikatımı hftlasa şeyin kardeşçe halledilmesini ile~ 
ediyorum: sUrmUştUr. 

Üç aydanberi İdman Yurdu Bu mnllkat, anlaşmıya doğt~ 
ile Gençler Birliği ve Yeni Hilil ilk adım olarak telakkı edilrne~' 
klUpleri arasında devam eden tedir. 

Mağliibiyetler Çorap 
Söküğü Gibi Gidiyor! 

Bir kariimiz yazıyor: 

Cuma gUnl<U milli maç her· 
mutat yine maglübiyetimizle ne· 
tlcelendi. Ruslara karşı 4 ·O gibi 
büyllk farklarla yenilirken Bul· 
gariıtana telgraf çekerek Bulgar 
milli takımını buraya getirten 
Federasyonun bu işteki hatası 
pek büyliktür. 

Takmumız beıı senede· bir yü· 
ılimUıll güldürmek kaydile mli· 
kellef .• Slavya maçları, Beogra· 
diski maçı gibi.. Ondan ıonra 
mağlübiyet, mağltibiyet, yine mağ· 

lubiyet.. Çorap ıökUğl\ gibi. gidi
yor. Şu beş ıenelik ıpor defte• 
rimiıi karıştırsak acaba kaç gali .. 
biyete tendüf edebiliriz ? Bu 
magl6biyeUer kar~ı11nda hanım 
ninelerimb bile: 

- Bari frengistaodan takım 
ıetirınesek diyorlar. Ruı muhte .. 

1 

litine yenildik, takım bozuk, [{ll; 
veli maneviye bol'.uk. .. Bir de ~I 
kıyoruz karşımızda Bulgar r,1ı 
takımı ••. 

Buna da Eyvallah diyorıı1' 
Oldu olan geri çevrilmez Y~" 
Haydi bari dUrüst bir takım 111~ 
sak. Ne gezer. F tderasyon .ııe;İ' 
Zekinin oynamamasında ısrar edi 
yor. ÇUnkU Vahap daha seri, d'' 
lıa itidalli bir merkez mubaciıtı 1 

diyor. 
bİ' 

Zeki cıe ,·val ve seyyal ohnt) ~~t 
lir. Fakat bilmeliyiz ki çok def g' 
Zekinin itidali takımı ağır rı19 ( 

b d h • t l<ıJ Ui iyeller en ve ezımet eP ' 

tarmııtır. Yunan maçları, f st~.,. . ,,,ı 

bul - lımir maçı buna nus:ı ı 
Vahap ta kıymetlidir: fal<3;1~ı 
yarınm adamıdır. BugüP 

yerinde kalmalıdır. ~ıı.i• 
Nus1·.:ıt ... 



•so11 r. "olp'll~ 1a...,ı ... biri 

h ılıın.ııı • ~-n$ Tiirk paeteaidb & 

liwut •whabiri1ni1, iter hafta biH mekhlp 

'fladerir n •iu•a lle•inia iulaüaii 
ulabr. 

Dostlar 
M~şhur Yı!dızlann Hay
vanlardan Dostları Var 

Fransanm meıbur komikle
tinde Dumcl iınıinde bir sinema 
artisti vardır. 

Komik Dumelin bqandan 
vak tile bi{ macera geçmiş · 

Bqnu lıerkeıe anlatan Dumel 
diyor l i: 

.. Bi.. gün sirkte bir file ıeker 
•erdim. Fil bu iylifimi unutma
IDlf olacak ki birkaç aGn sonra 
bir teınıil esnasında usulcacık 
yanıma yaklatb YO hortumu ile 
beni, hiçb!r taraf :mı incitrnede,ı 
havaya kaldırdı. Herkeı filin 
beni bir tarafa çarparak parça· 
Jıyııcağını zannederek feryat et
miye bqlam:şt:. Fil beni bir 
mGddet havada ıalladaktan ıonra 
umlacık kendi bulunan üzerinde 
kıymettar tahtın üzerine oturta
rak gezdirmiye batladı. ,, 

Geçenlerde mqhur ıporcu 

yıld111 Con Vaysmullerin baıın
dan da bir hidiae geçmiştir. 

Con Vaysmuller .. Tarzan " 
fllminde baı rolü oynamııtar. 

• s 1 EMA 
"San Pea:a.. l af• ad~ U c!efıt •nf!llla ı 

ıayfast yapar. Bu ıayfalarda flanyatnn 1 
en yeni ainem.ı haberleri, aı tiaJerh 

hayab •• 9İ•••• alem·a·1ekl san'.1 ( 
cerc7anlarıacf a11 bahse-dil · r. 

D. V. Grifit 
Bir Dos~unun Himaye· 

sine İltica Etti 
Sinemacı.la <ta rcj $Örler yıld z

lardan daha çok para kaza1, rlar. 
Ydd·zlar ıöhrdlerin i ve 1t·n·et
lerini ekseriyetle iÜzeUiklcrine 
borçludurlar. Rej;sörıcr ise ıah
rcllerini yalmz sa11'3t ve meba
retleri aayeıind• temin ederler • 
Fakat ıtızellik gibi melıaretin de 
bir mum ıihi sönü,> gittiii gö· 
rlllmektedir. 

Meaell bir umanlar ıin ma 
dGnyuınaa en mefhur rejiıôrle
rinden olaa ve idare ettiği bir 
filim için milyonlar alan D. V. 
Girift aon zamanlarda atai:lyolar
dan uzaklqmıya mecbur olmuı· 
tur. Bu mecburiyetin yegine 
ıebebi yeni rejisörlerin daha 
çok bejenilnıeıidir. Halbuki 
Grifit ıinemacıbğa çok yeni 
ıeyler ilave etmiye muvaffak 
olmuı ve sinemanın bugünkft 
terakkisini hazırlamış olan usla 
bir rejia6rd0r. Zavallı adam, 
timdi Nev-Yorkta eıki bir do .. 
tunun ya111Dda oturmaktc1, bu 
dostunun yarcLmı aayelindo ge
çinmektedir. Ne acı netice de
fil ad? •• 

Burnunu Oozeltmi' 

Con geçenlerde Olimpiyat mOsa
bakalarında muraffak olan ıpor• 
cular ıerefine tertip edilen bir 
eğlenceye gitmi5tir. Burada bu
hınan ve vıktile l:on ile beraber 
.. Tarzan " filminde rol oynam11 
olan (Kuini) ismindeki Şimpanze 
aaymun eski arkadqJm girince 
derhal tanamlf ve çeıit çeeit 
ıeller çıkararak aevincini izhar 
... ittir. 

Holiwtta 932 MHalnla erkekler ıtbellljlni kauaıa ye erkek ıttselJiilad• Ramoa Nonrroyu bile 
ıeride bırakan Klark Gabi yeal bir filim ç•Tirmittir. Ba &liad• lflzel erkete metlmr ,.Iclıalardan Jan 
HarloY refakat etmiıtir. Filimin memıu bir qk " aevd• macera11cLr. Burada ılrdltlnlz reaim iki 

Vllcudu çok ıtızel •• mötenaıip 
olan Con V aysmllller'in ufak bir 
lmauru Yardı. Burnu biru çarpıkça 
idi. Geçenlerde artiate bir ame
liyat yapılarak banau dlzeltil• 
miftir . flhretll artlati yeni fillmleriıade blraracla ılltermekteclir. 

• 
Bir lngiliz Yıldızı 

1at· laallizler ıfaemacıLk lleminde Amerika He rekabet etmek 
, •r:rlar. Ye bu rekabette nıu\•affak ulnıak için de milyonlar dökU. 
U Ot 

1 
r. Fıllı.kika lnpiz aiaemacahğa poden güne dev adımlarıyla 

.:;;.uıekteclir. AY111pa11111 en yeni yıldızlarına yükıek licrctlerlo 
da I• eden Aritit kumpa~yau birçok aesli filimlor çevirmiıtir. Bura• 

ı&-dailballz Joan Grander lnailiz 1aldıılarnwn en rG•efferincleadir. 

jHolio tun 

I

En inatçı 
Yıldızı 

inat huıuaunda rekor karaa 
yalclJı kimdir ? Bu ıualln ce•a
bını Holiwtta kapı kapı dolqa
rak arqbran bir ıinema mec
muu• muharriri muhtelif ceYaplar 
teaplt etmittir. Birçok· kimaeler 
Greta Garbonan inatçahkta en 

ileri ıittitlnl taylemifler, fakat 
bu huuata blriaciliği erkek yal· 
elalardan Uyoael Banimar ka
DDIDlfbı'• Fakat akıine olarak 

Uyonelin kardefl Con Banimur 
çok uyol Ye •tır bqrı bir 
erkektir. 

Klyafet Panayın 
Holiwt yaldızlan ptın her 

uatlnde muhtelif layafetlerle 

1ırtllmektedir. Sinema faaliyeti
nin bir aeticeal olan bu kıyafet 
4eiiftirm• dolaJUile HoliYUcla 
ltlr kapfet tehri demek daha 
dopudar. Meıell Ramon NoYaro 
ye Norma Şerer dijer mefhar 
Jlldırlar, 1&bah, itle, alqam, ıe-
ce ve atle ile akıam araa nda 
Pfit çetlt kı~·afetler arzedlyorlar. 
YılchzlanD ıtlldyo dGntlolerinde 

10kaklarda makyajluile dola:1hk· 
lan ak 11k te1adüf edilen ı laD

uralardauchr. 

içki Şampiyonu 
HoUiwdu'un ıizel yaldızlan 

araımcla Klodet Kolber, içki dllf
klnl bir klzclar. Her aqam içki 
içer. Tabii Amerika'da içki yasak 
olduğundan içki tedarik etmek 
için faala para Hrfetmek llzam
dır. Ba ıebeple pzel Kl.>cfet 
parasını• çoi\IDU içkiye w•rmek
tedir. 

Çıplak Kadın Kimdir? 

Burada reaaiai rlrdQlnlla Aliı Fild bilhassa sesi •• YllcecllDh 
tcnaı6b6 Ayeainde f6hret kazanınııtır. Her filimi için y&k..k bit 
tttret alan Alia .. Çıplak kadm" isminde bir filim çcvirmit. fa:Cal ~· 
filim a\kel )'ılcb&a uğursuz gelmittir. Çünkil filim biti.ı~iyo ba.1 
Aris Oç defa batta olmuıtur. Kcııdiaiae e.orulduju ı.aroa11 lu.ka•l
dtit içi• haatalachjuu alylemif •• a&lmaJl"ir. 



ıSON ı O!:.TA ~ •• Harumlegzfl lılilü• 
rençlerin lıalp •e •t" r,ı..,ınde en a1mlnal Jeıt 
•rtlıfıdır. Allenl:re, cloatlarıona ıöyl:ycmediiirılı 

•tk c!erlleriniııi H.a nunlc71.eye ~·UnlY, Haa•ıo• 

teyfe 1• t u ılia\ıö oüluuda Ye1• hu9uat mek· 
twpla cuap nrir. Uaat•leyıuılıt fllllrlerr~ blr~k 
•e•çleri w7iilı mi,kuUu .. ca lıurtan7or. 

Dertlerinizi Honımtegz~g• Yazınız -

• 

K AD 1 N 
• 

( SOM pO'f A) kadrnf •rı ·o 
allkaılar ede. 111...-... .,. IMr 
c.hem•i1et •erme1&ted1r. 

Şlmdea Mera haftad.t Dlw drfa Kacit• ••ı· 
famıı olacak ve bo N7fada ,a11lar bul-••alnst 

Cüıenlk meseleleri. • coa rHdabr, c-"lt .. 

hUWft terbl7HI, nlalda f'IHDlfi, - lal~. 
~ı i~1erf •e saire ... 

--------------------------------~---------.._ ______ ıa=-..,,_,==:ıa:::===~----~----------..,.,.:-----==c..::;a---------======-----=====================::ı===-=~=====-
t:v Kadınının 
Bileceği Şeyler 

Tavaları Nasıl 
Kullanmalı? 

Tavaları lrnllaıınıazdan evvel 
sıcak su ve boraksla kaynatmalı. 
BaAohu ta,ayı su dolu bir ten· 
cerenin içine batırmalı. Suya bir 
avuç boraks atmalı. Tavalar su· 
yun içinde olduğu halde suyun 
soğumasını beklemeli. Badehu 
tavayı kullanmalıdır. 

';amaşırları Nasıl 

4snıalı? 

Çamaşırları asarken komaıı· 
na dikkat etmek lazım. Ynn vo· 
ya ipek eteklikleri aıarken bun
ları, boylu boyunca asmamalı. 
Uzamaması için genişlitinden as
malıdır. Gece g8mleklerinl omuı· 
lnrından asmah. Çorapları bu• 
runlarından, yakaları, kol kapak
larını yanlarından asmalıdır. 

KüTkleıi Nesıl 
Temizlemeli? 

KUrkleri temlılemek için tlly• 
lerin arasına bol tuz veya kepek 
dökmeli. Bunu glloete koyup bir 
müddet bırakmalı. Kepek veya 
tuz kUrklerin arasındaki yağı 
emer. Badehu fırça ile birçok 
defolar fırçalamalı. KUrklln altına 
bir kese kAğıdı koyup ntnlemell. 

Gazdan Nasıl 
lkiısat Etnıetl? 

Havagaıı ile yemek p~lrir• 
ken, boru yeya IAstiğin arasına 

bir parça pamuk koyunuz. Bu 
ıuretle gaa hem daha parlık 
gelir, hem de az ıarfolunur. 

Pas1·asları Nasıl 

1 emizlemeli? 
Paspaslan kolayhkla temizi .. 

mek için her paspasın altına iki 
kat, kAğıt koyunuz. Bu ıuretle 
paspasın tozu daha kolaylıkla 
çıkar. 
C:::~-==============~~======~ 

Moda Haoadislctri 1 
Puris: Evde akıam tuvaleti .. 

rilc, tüylü terlikler giymek moda 
olmuştur. Elbisenin rengine göre, 
kolunun kürkleri vardır. Salon.o 
l rda terlikli hanımlar pek hoı 
görünmektedir. 

~apkalara toka modası: Ba 
seııe kllçllk fapkalar modadır. 
Bunların düşmesine mini olmak 
için gayet bllytlk tokalarla saç
lara iliştirilmektedir. Elmaı, renkli 
tokalar, ıapkalarm gUzeUiğinl de 

rt tırmaktadır. 
Bu seneki elmas modası : Bu 

sene Kafe Döpariye gelen kadın· 
Juın hemen de umumunda saten 
jerse elbiseler, kUçlik bir pelerin, 
ve boyunlarında zafir, elmaa ger
danhklar vard1r. Küpeler gayetle 
uzundur. Gece elbiaeleriııln çoğu
nun lrnllan kUrktOr. 

* 1 - Mnslin Yoalin YO dantel-
dt n akıam elbisesi: Bu elbiıe 
Pbilp terzihanesinin teşhir ettiği 

Ye en çok beğenilen bir model· 
dit, Bel gayet ince, aıağııı hafif 
ldoş, yukarısı gayet orjioaldır. 

• 2 - Yeşil yün manto: Bu 
mantoldra kazak ismi verilmekte, 
yakası bej rengi astıraganla slis· 
ılenmcktedir. Şapka ve manşonda 
ayni nstıragandan yapılmıştır. Bu 
11ene kadınların manşon taşıması 
da knbul edilmiıtir. Kol gayet 
yenı bir tarzda ke ilmiştir. 

Yine Sarıklara Dönüyoruz Dişlerimi Nasıl 
Beyazlatav -... , ? 

Sonbaharla beraber haıır 
ıapkalar atıldı. Yerini sarıkb 
ıapkalar almıya bııladı. Sarık, 
kadını ppkacınm zeYkinden kur• 
taran bir vaııtadır. ÇllnkO kadıa 
ıapkanın etrafına sarıtını .sarar
ken kendi zeYkini ıaıtermek 
imkiıiını bulacaktır. 

Sarıklarm naul sarılacağım 
anlamak için yukarıdaki d6rt 

Geçen Senenin 
Tuvaletini 
Unun tun uz 

GlhelJik yalnıı çehrenin gO
zeUiğl değildir. Eker giyioiıiniz, 
aaçlarınııın taranı~ı, heyeti umu
miyedeki ahenk nokuann, gO
zel olamaxsınız. 

Güzel görDnmek istersoniz 
evvel4 geçen senenin tuvaletlerini 
unutunuz. Saçlannızı tararken 
evveli ortasından ayırınız, aonra 
kesliriniz, en ıonra kıvırtınız. 
Yaptıracağınız tuvaletin elblıe
nlıe uygun olmaııoıı dikkat edi
niz. Bu 1enekl 18Ç luYaletleri 

tamamen değiımiıtir. Uzun 1açların 
modası geçti. Kısa 1&çları da 
resimde gördilğibıtız gibi, hafif 
kıvrfmlarla yaphrınıs. Saçlar çeh
renin etrafında bir çerçeYe rollbıll 
yapmaladır. Saçlar kulaldan ön. 
meli, arkadan eueye kadar ıark· 
maltdır. 

Pariı berberleri uzun aaçlarla 
tuvaleti ihyaya çalıııyorlarıa da, 
bu moda artık 6hnUıtnr. Kesik 
taç moda11 her soneden daha 
fazla bu sene ilerlemektedir. 
Gündüz tuvaleti ile, bUyUk ondil· 
lasyon yapmak, gUzcllikle, iyi 
giyinişte alakası olmıyan bir şey· 
dir. Gilndilz tuvaleti ile saçlar 
dUz ve sade olmalıdır. BüyUk 
ondUIAsyonlar ancak balolar ve 
gece tuvaletleri için yapılır. Çay 
ziyafetleri vesaire için de ynrım 
ondülbyon kafidir. 

reıme bakmak kAfidir : 
Birincisi: ıiyah ve beyazlı ıa-

tenden yapılmııtır. Tepeli açıktır 
•• oradan saçlar ıörllnmektedir. 

lk.iociıi: kadifedir. Eıki zaman 

ı•P.kalannı hatırlatır. 
ÜçllncUıü: Eskiden 

Rus kadınlanmn baı 
bağlamalarını laabr
latmaktadır. 

D6rd0nc0ı0: kurdele gibi yan· 
dan baglaumııhr. 

Sank, bilbasaa otu:& yqına 

kadar genç kıı •• kadınlara 
pek yarqmaktadır. 

llaıı dişi er aarı ve lekeli gö
rllnllr. Dişlerin çirkinliği çehrenin 

de gUzelliğini giderir. GUlerken 
ağzınızda beyaz difler göstermek 
mUmkUndilr. Bazdan nekadar 
yikasalar, dişlerinin beyazlanma0 

dığını söylerler. Bu yanlıştır. Diş
lerinizi beyazlatmak sizin eliniz· 
dedir. Gece yatmazdan evvel, bir 

tas veyn maşrapanın içerisinde 
suyu yllz derece hararette kayna· 
tınız, başınıza bir havlı sıır rak, 

bu su ile buğu yapınız. Suyun 
buğuıu hem yüzUnüzUn cildim 
yum~abr, hem de dişlerin etra

fındald kirleri, lekeleri çıkarır. 
Bu suyun içerisine kaynarken blr 

miktar papatya ve karbonat atınız. 

Buğudan sonra dişlerinizi diı patı 
ile aıağıdan yukarı ve yukarıdan 
aşağı fırçalaymız. Badehu kolon
yalı ılık ıu ile çalkayıoız. Erte1I 

Çoc~ğun İştihasını 

sabah ayni ıekilde yikayı:ııı. Ötle 
yemeğinden sonra da bir daha 
yikayınız. ÜÇ defa bu ıuretle yl-
kadıktan ıonra dişleriniz beyaz· 

lanır. Her sabah ve gece yatar-

ken diılerinizi Diı macunu ile fırça
ı. .mız, bir daha sararmaz. Sarar· 

cağı 7.amanlar, bu uaulQ tatbik 
edersiniz. 

Çocuj'Unuzun N l 
her hafta ıık· ası 
letlııl arbrmuını · 

•• 1cuvvetıı oı. Açmalı?. 
muını iıterseniz, 

her ıoyden faı
la açık haYada 
yaıamasıoa, id· 
man yapmaıına 

dikkat ediniz. 

El lerlnizi Nasıl 
Begazlatabilir~iniz? 

Çocuğun lıU. 
haıı yoksa, iyi 
nllma bulmıyor 

demektir. Çocu• 
Aun iokif afını 
temin için iyi yo
meı~ iştihalı 

)'emesi IAzımdır. 
Zorla yedirmekte 
dofru değildit. 

Bazı çocuklarda 
inkibuı da iı· 
tihuızlık tevlit 
eder. Çocuğun 
iftlhaaını açmak ıçın iokibuı 
gidermek lbım. Bunun için de 

çocuğa et yedirmemelL Sepze ve 

meyyayı bol yedirmeli, berglln 

muntazam aaatlarda idman yap
maaına dikkat etmelidir. Çocuğa 
aburcubur yedirmek. gayri mu· 

a71en ıaatlatlarda 1emek yedir

mekte lşUhuını kapar. Çocuğun 
midul her ye•ekten ıonra d6rt 
uat bot durmahdar. Çocuk ye-

miye gelmezden enci yanm ıaat 
iıtirahat etmelidir. Bazı çocuklar 

kendilerini oyuna fazla •erirler. 
yemiyo ıeldikleri zaman, yor

gmıluktaıa yemek yemezler. Ço
cujıın vDcudu ıibi dima;uu da 

fazla yormaması lbımdır. Fala 

• 

Ellerinizi beyazlatmak lçln 

evveli ııczk su ve sabunla yıka· 
yınız. Badehu limon suyu ile 
kolonyayı karı§tırarak bir mabUit 
yapınız. Bu mahlüt ile tekrar 
ellerinizi yıkayınız, yumuıak bir 
havlu ile kurulaynm. --
1 Ne Yemek Yapsam? 1 
Agva Reçsll 

AyYaları uzun kabak rendeıt 
ile rendelemeli. Bunlar sap sap 
olmalıdu. Bir okka ayvaya bir 
okka ıeker 61ç0sile, ıekeri ha
zırlamalı. Şekerin üzerini örtecek 
it.adar ıu koymalı. Şeker kesil
dikten ıonra ayvaları içine atmalı. 
Şekeri eneli kesUrip, ayvaları 
rendeledikçe içine atmak daha 
iyidir. Bu ıuretle ayyanın rengi 
kararmaz. Aynlar ploinct-ye ve 
ıeker koyulapncaya kadar kay
namalı. Çıkmuına yakın bir ok
ka ayYaya, bir limon ıuyu lllve 

çabıan çoculdann fttlba11 uabr. etmell 

Bu ıebeple çocujım oyunu, ,.. C'.1.:ı E. • 
•• er ZatflSI 

l11ması, yemesi idmanları daimi bir Ku veya hladfDla aterial 
ne1arot altında bulundurulmalıdır. bqlamalı. Bade haYauda eımolL 

~-~===~~~==ı~==~~~~~~--~---~~-~~"~~ 

S d 1 ili" edwenk kabartmalı. Bir aç man an mDddet kabarchktaa ıonra içine 

1 - Yere diz~6kDnlıl VDcu
dOnOzll dik tutunuz. Mideniz, 

barsaklarmıa resimde anrdllğftnftı 
gibi dimdik olmalıdır. Bade 

ellerinizi yukarıya kaldınnız • 
Tekrar vUcudUnllı dik oldaJğu 

halde yanlarınıza lndlriniz. Bu 

harelrnti taın yirmi defa yapınız. 

2 - Bisiklet idmana. SırtllstU 

yere yatınız. Elleriniı.in avuçlarını 
yere koyunuz. Ayaklarınızı tıpkı 

biaikleUe yUrllr gibi hareket et• 

u miktar limoa koymah. Ayrıca 
tirinb. Bacapntzı hayaya kaldır- iki yumurtayı çalkalayıp lcar1ttlr-
dıktan 10nra biüldeti çeliriyN malı. lyic:e kabardıktan ıoora 
gibi aUraile tekrar kım11U1. ıofraya ı•tlrmelidlr. 
Bltind ayağ.nıı y•r• inerkea Tap'/lolcalı Kre.,o 
ötekini kmrınız. Onu indirirken Y..,. olsl&a ınta iki ~ 
6tekinl kaldırınız. Bu barekeU kaııjı tapyoka, tatı. nlonca.,. 
on dofa lekraı· Rdiniz. Bisiklet kadar t•L •r l,oyup. btr mohallel:J 

idmanı hem bacaklannı:rın incel· 

mesine, hem de karnınızdaki 

yağların erimesine hizmet eder. 

Karnı bUy8k kız ve kadınlar için 

bundan iyi bir idman yoktur. 

gibl ~li. ladrdllrtaıtı •onr• 
bir mUd.det mot•ıaa1111M mCbaad• 
etmeli. Bade O. I ,......U:-11 ..,...,. 

oı çaUıa,.,? lcerim:iae ~ e ı'ııl 
lçllm.11. eowa hna "-Ya;> a-r 
rW ku.wtraabcLr. 





Teşrin11anı 10 

a 1 TİYATRO a 
Tiyatro Ve 

••• 

Ferit Paşa Hadisenin Çirkin Ve İğrenç Olduğurıu Söyledi 
• Malıorrirl "f

Her Hakkı Mahfuzdur 
-183-

Buglln har~m arabasına taar· 
n.11 edenlerin, yarın da kendisine 
çevire çe\•ire güzel bir dayak 
at.vermeleri çok muhtemeldi. 
Böyle bir hAdiıe karşısında: 

- Ayol ne yapıyorsunuz .. 
Ben devrin koskoca bir aadraza· 
mıyım. 

Diye baiıraa da para etmezdi. 
Olsa, olaa: 

- Kusura hakmayın.. Bir 
yanlıthk olmu~. 

Der geçerlerdi... Buna bi1aaen 
Ferit Pqa düıUnUyor ve bu kor· 
kuoç dilfmanını, aman vermiyen 
bir puıuya düıürmek iıtiyordu. 

Bu esnada vukua gelen yeni 
bir bidiso Ferit Patanın eline 
bUyDk bir fıraat verdi. Yanyah 
Dimitri isminde bir Rum, Fehim 
Papnın (baı vaııtası, SDreyya)ya 
mllracaat ederek (mahrem bir 
mülAkat) talebetti ve bu mlili· 
katta: 

- Şimdi (Köıtcnce) den bir 
ıemi hareket otti. Bu gemi 
(Doyçe Levant Linye) kumpanya• 
•mın Hamburk vapurudur. Bu 
Yap• oradan ağaç traversi yDk· 
lemtı. doğruca {Tiryeste) ye gi· 
diyor. Halbuki vapurda yedi 
ıekiz kiıiden mürekkep bir Er· 
meni komitesi var. Vapur, Os
manlı sahillerinden geçerken bun· 
lar bir takriple karaya ç.akacak· 
lar. Ve pııtdişaha ıuikast yapa· 
cnldar. 

Dedi... İhbar 
idi. Buna binaen 
avenesi bundan iki 
etmek iıtedi. 

çok yolunda 
Fehim Paıa 
başh istifade 

1 

\ 

- Bu ne rezalet .. 
Diye söze başladı. Ferit Pa

şa, manidar bir hayret ve tebes
sUm!e sefiri clinliyor, dinledikçe 
keyifleniyordu. Çünkü Fehim 
Paşayı, istediği pmuya dOtllr
müştü. Şimdi yapılacak ıey, bu 
pusuya dlfen dllfmam artık 
tamamen abl •e mefl6ç bir hale 
aetirmekti.. Buna binaen hiuiya
bnı tamamile sefirden Aklad1. 
Hidiseni~ pyet çirkin ve iğrenç 
olduğunu, bundan hUldimet oa• 
mına gayet bUyllk bir ar ve 
hicap duyduj'unu ileri türdllktea 
ıonra: 

- Aaaletmaapl .. Beıı Oımanh 
hükünıetinin ıadraıamı aıf atile 
elimden gelen her feyi yapaca
iım. Fakat siz de bana muzaheret 
edini:ı:. Bu adamı tamamen mağ
lup edebilmek için mUttefikan 
hareket edelim. 

Dedi. Esasen Almanya 1tfiri 
bu husuıta ıon noktaya kadar 
m llcadcleye karar vermi,ti. ÇUnkU 
Alman bayrağına kar41 vukubulao 
bu taarrun1. çok bnynk bir ha· 
karet telakki etmiıli. Sefir avdet 

eder etmez, Ferit paıa derhal 
Hariciye ve Dahiliye Nazırlarını 
celbederek vaziyeti hı.ber Yerdi. 
Ahnacak tedbiri müzakere etti. 

Vukuu hali hikiye eden bir tezkere 
yazdırarak Mabeyni Hftmayun Baı
kitabetioe •gönderdi; fakat ayni 
zamanda Abdülhamit ile aruın· 

daki buıu»I muhaberata tavaHut 
eden ( lbriktıubaıı KAmil Ağa) 
vuıtuile de ( Almanya sefirinin 
mllthit bir gaile ihdaa etmek il.zere 

olduğunu ) da ayr1ca hususi bir 
tezkere ile Hnnlclra bildirdi. 

Abdülhaınit, meteleyi daha 
evvel haber alm11, ileri gitmemesi 
için Fehim Paşaya haber yolla
mışh. !ıi b8ylece gcçi~ircccğini 
tahmin ederken, Sadrazamın reımJ 
ve hususi maruzatı AbdtıJbamidi 
tellta dltftrdii. 

~--_.. Halibnıno 
en bOyilk Fransız aktörD 

FiRMIN GEMiER 
iSiMSiZ ADAM _,._.,Bu aktamdan itibaren•mııı1ııııı. 

A S R İ Sinemada :::::.Ş.a.he.se.ri.nd•e···.· --~ 
ALBERT PREJEAN H 

ANNABELL~ 'nın temsiH 
muhhıtemlerl 

BASKIN 
Franıızca aôzlil ve şarkılı 

· filnı batlıyor 
İlaveten: mahir Jcöpeklct tarafın
dan fr,.nsızca sözlü bir komedi. 

·········"··············································· l'rogrıım her Perşembe ::kaşnmı detlttr. 

Ş 1 K Sinemada 
Büyük muvaffakıyetle devam eden 

NE SEViMLi 
HENRY GARAT ve MEG 

LEMONNIER tarafından 
Fran•ızca sözlU bUrUk operet 

~- Bu ak,am: BÜYÜK GALA OLARAK 

Bir zamanlar ılnemanan tiyat· 
royu öldürmesinden korkanlar 
oldu. Sinama bir nevi tiyatroyu 
öldOrerek hakiki tiyatroyu diril· 
tiyor. Taııtanala dekorlara, bazı 

yerleri, ıehirleri aynen göster· 
meğe, sahneye birçok aktörün 
birden çıkmıısma muhtaç olan 
tiyatro arhk ıon senelerini ya
tıyor. 

Sinemanın doğduj-u zamanı 
hatırladıklara için onu hail ço
cuk zanneden, onun rüıtUnO is· 
pat etmlı olduğuna bir tDrlü 
inanmak iıtemiyenlerle beraber 
o nevi tiyatro da ortadadan 
kalkacak. Öyle ıeylerden hazıe
denler •İnemaya gidecek ve orada 
iatedilderinden iyisini bulacak
lar. Tiyatro ıahneıinde meael& 
bir yanardağın, meseli Venedik'
in nihayet aayet ma•aff•kıyetle 
yapılmıı bir taklidi ıörOlebilir. 
Halbuki ıinema yanardağın, Ve
dik'in ta kendisini, hem de glS
ztın seçemiyeceği noktalarım da 
bttyUlterek gösteriyor. 

Tiyatroyu tiyatroluktan ç.ıkar· 
tan blltOn bu g6:ıc boyama v°'· 
talarını alarak sinema da ken
dini mahvedecek mi? Hayır; o 
bunları kullanabilecek ve belki 
onları lnıumlu ~e gUzel kılacak. 

ÇOnkU blitün bunlar sinemauın 
esası olan fotoğrafın •ahasına 
girebilir. O nevi liyatronuu en 
btıynk hastası. kendi cinsinden 
o\mıyan fotoğrafa yer vermiş 
olmaımda idi. 

Dekoru fotoğrafı, ı4Szleri ar•· 
nıofonu taklide hcveı ediyordu. 
Halbuki tiyatro, resım ve tiir 
cinıindendir; yani terkip ve 
"ıtylisation" ister. 

Resim cinsinden olmak iıtiyen 
sinemanan da muvaffak olacağım 
zannetmiyorum. Bu yolda yapılan 
tecrübeler allkaya şayan göıll· 
kebilir; fakat sinemaya detil, 
tiyatroya yararlar. 

Tiyatro ile ıinema arasmdaki 

Nihayet vapur Boğaza gelir 
ı:elmez etrafı sandal ve istimbot· 
larla çevrildi. Vapurun yoluna 
devamı menedildi. Aynı umanda 
kaptana da: 

• - _ G L O R Y A'da 

1 
Pıcrr• P.enoıt'nın yUksek ~•"ri ve PABST taraFın•J an VÜt'uda getirilmit Franııxca ıliılli 

ATLANTIT 
Şalıeserl bnşhyor. Baş rollerde: BRIGITTE HELM 

JEAN ANUEl.0 ve PIERRF. IH.ANCHAR 
............ Bütün ıehtr hallu bu hıırlkayı a lkı,lıyac:ııktır, 

uçurum nekadar geniılerse her 
iki taraf ıçin okadar iyi olacaktır. 
Yalnız mevzuları, usulleri değil, 

aktörleri dahi ayrılmalıdır. 
Sinema ilk zamanlaranda ti-

yatroyu taklit etmek istediği gibi 
timdi de tiyatro, ıinemaoın 
usullerine baıvurmak iıtiyor. Bu, 
hiç le iyi bir netice vermiyor. 
Jules Romains, zamanımız Fransız 
tiyatro muharrirlcrinin en kuv· 
vetli ve eo zekilerindendir; 
" Knock ., u, bizde beğenilmemiı 
olmasına rağmen, çok güzel bir 
piyestir; hele ° Cromedeyrc • le -
Vieil,, i, zannederim gelecek asır
ların da aevtceği bir harikadır. 
Fakat o muharririn yazdıiı 
11 Donogoo ,, piyeıi, herpye rağ· 
men, iyi olmıyan bir .Pİyestir. 
Sahrıede görmedim amma, aslını 
da, 8. Avni Beyin tercllmeainl 

- Vapurdaki Ermeni komi· 
tecilerini bize teslim edersin •. 
Vapurdaki beher traYera başına 
da bir miktar para da verirsin.. • 
Ondan sonra buradan geçersin. 
Eğer bunlara pıuvftf ak at etmez· 
sen burada b&ylcce beklersin. 

Diye lıaber gönderildi. 
Vapurun ıllvariai, aklmdan 

Ye hayalinden geçirmediği böyle~~ 
bir teklif ]carşısıncla ıatırdı. Va· 
purun etrafını saran zahıta kuv· 
Yctino baktı. Hepsi de tehditle
rini ika edecek şekilde adam· 
lardı. Derhal sefire bir tezkere 
yazdı; yolladı... İki saat sonra 
Almanya Sefarethanesi erkanın· 
dan iki zat, Sefarethane 
ile geldiler. 

Vapuru abloka eden 
ıarıdal ve çatanalarmın etrafında 
bir Jevir yaptı. Kaptanın hakla 
bir şikayette bulunduğunu anladı. 
Bubi ar da sefarethaneye avdet 
eder etmez görclilklerini ıefire 

anl attılar. Bunun üzerine sefir 
( Baron Mareşal Fon Biberştayn), 
doğruca Babıaliye giderek Sacı. 
razam Ferit Paşaya dayattı : 

~ fOX Jurnal'dıı en •On haHlıa7Jr dünya havad iıleri. 

~ Bu akşam: M A j l K'te 
MUHTESEM B(R OOQUN MERASiMi 

Genç ve güzel çJftJer : JEAN WEBER - SUZAN NE CHRIS TY 
Şahitler: JEANNE BOITEL • OOLF.T1'E DARrEUIL. MAURICf.T. ARNAUDY 

Davetliler : Güı:elliği seven, neş'cyi seven, nül.te)i bilen 
B0T0N ISTANBULLULAR 

Kadın l(Üulli_Aİ: Franııı neı'• ve nüktesi: ... İki saat zevk ve aürur 
E V L t L E R ve S E V D A L 1 L AR 

( Un coup de Telephone) • 

ALEMDAR 
Sin<"masıııda 

Bugün - Bu gece 

MEVSiMIN iLK GALA MÜSAMERESi 

En zengin1 en muhteşem ve en n eraknver filmi takdim ediyor: 

(ŞANOBAY EKSPRES] 

= 

MUmessilleri: Pl!ARLENE DIETRICH - CLIVE BROOK ve ANNA MA Y WONG 
Bu filmde göreceğiniz mühiç hadist:leri hiçbir valdt lıatmn•ı:dan silinmiyecek tekrar telcrar görmddçinaabıraız· 
lanac;.tl<sııu~. Sinemacılıgın bir harikası olan bu filmi mutlaka görünüı: ve tanıdıklarınız görmelerini tav•iy ediniz, 

ilaveten: ismet ve Kazım Paşalarla Tevfik Rüştü Beyin lran Hariciye 
Nazın FUrugi Hanla mülakatları intibaatı. 

GündU% 2,5 • 5 Gece 9 112 da 

Sinema 
de (I] okudum. '' Donogoo", •İ
nema estetiğine göre düşUnlil
milştür. 

Sinema ti}•atroyu sarstı, 
silkip uyandırdı. Şimdi, bizde 
değil, tiyatryou olan memle· 
ketlerde yeni bir tiyatro 
kurmak için çalışılıyor. Her ta
rafta birçok san'atkarlar tiyatro-
nun dilşmanlarmı arıyor. En doğ· 
ro iş; yeni tiyatroyu kurm~k için 
her şeyden evvel, onun içine ka
rışmış fena yabancı unsurları te· 
mizlemek lazımdır. 

Fakat bazıları edebiyab da 
tiyatronun düşmanı saymak isti
yorlar. Bunun da doğru tarafı var: 
bazı bfiylik edebiyatçıların elinde 
tiyatro bir felsevi veya Jirik dialo
ğa haline gelebiliyor. Fakat itra-
ta düimemeli; yeni tulüat teıeb
bUsleri, tiyatro muharrirlerine 
sahnenin kendine mahsus zaru
retlerini hatırlatmak için fayda
lıdır. Moliere, yalnaz tulQat ile 
yetiıtiği, ondan kuYvet aldığı için 
değil, onu bırakbğ'ı, geçtiğ'i için 
de bUyüktnr. 

Edebiyatı tiyatroya sokmak 
doğru dejildir, fena ve muzır· 
dır, fakat tiyatroyu edebiyata 
sokmak Jlzımdır. Bunun için ede
biyat, tiyatronun dllımanı değil
dir; bunun için talOatı, doğru 
yolu bulmak iç.in bir arqbrm&· 
dan beıka bir ıey zennetmek 
doğru değildir. 

Bizde ti1atro, hiçbir teY arat· 
tırmıyor. Sinemadan evvelki za· 
manlarda, bugnn en fena filim1e-
rl meıell Maurice Chevalier •e 
Emil Y aninp'inkileri alkıtlamağa 
eldenler için yuılftUf piyesleri va 
onlarıu kendilerinden de cdız ve 
biçimsiz torunlarmı oynamakla 
iktifa ediyor. Türkçe filimler ç<r 
ğalına belki bizde de tiyatro 
daha dojru yollar aramata he
ves eder. 

Narullole Ata 
[t) Muallim Ahmet Halit l.altnphano i 

Romanya-Sovget 
Misakı 

P.ükreı 9 - Romanya Hart- · 
ciye naıırile Fransanın BUkreş 
sefiri arasmdaki ıuülAkatba Ro· 
manya ile Rusya arasmda yapa· 
lacak olan ademi tecavtız misakı 
meıeleai görllıülmUştür. iyi mali\· 
mat alan mehafile göre, Franaanan 
bu husuıta tavauutu iıtenmiftir. 
Romanyanın ademi tecavDz miıa• 
kı meselelerindeki anuları Fransa 
vaııtaıile Sovyet Rusyaya bildi· 
rilmiıtir. Sovyet hllkOmeti henüz 
mukabil tekliflerini bildirmemiftir. 
Moıkova hGldlmeti cevap Terir 
vermez, Vayda Voyvod hUküme~ 
tinin dUımeai üzerine inkıtaa 
uğrJyan mOıakerelere bqlanıp 
ba,lanmıyacatı anlqılacakbr. 

lngilterenin Yeni Tarifeleri 
Dublin 3 - lngilterenin İrlln· 

da ziraat mahıullerine koyduğu 
yeni tarifelerin neşri lrlldanda 
tee11llr uyandarmııtır. Hayyan 
yetiştiren frllndahlardan birisi, 
bundan sonra lngiltereye ihracat 
yapılamıyacağmı söylemiştir. 

Yaşasın 

Üzüm! -
ikinci Makaleyi Yarın 

Okuyacaksınız. 
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1 Muharebeden Sonra Muhafaza Edilen 
lO T · · • ~ eıtrımsam -· . 

l Y egine Harp Meydanı TİMURLENK 
- 139 - Muharriri : 'f 'f. 

eyazıt Timura, Uğursu~ 
Topal! Dedi 

n • ~c.~lct Ha tunun gelişi gibi 
. iUuu de unutulmaz bir hi
s~ idi. DUiünde Aydın, Menteşe, 

(' ilstauıonu, Karaman Beylcrile 
'1Ut' .
1 

ıye ve Mıı!r Sultanlarıum el-
ı e. h U rı aılr bulunmuşlardı Ar~p 
~ 4rı, İskeıı.deriyc kumaşlarından, 
u·uın kızlarından mürcl<kep h~ 
d
1
Yeler bütün sarayı dolduruyor-
u. Hele E\'renos Beyin arma· 

!au~arı Sultan hediyelerinden de 
U'tU • ~ 

1 
ııdtı. O, yüz güzel köle ve 

fla "~k lakdjm etmişti. Bunlardan 

11 
ııu Doka allınlarile dolu altın ve 

t;;. güruitş para yı.~ılı gümüş 
,jl sıler taşıyorlardı. ObUrlcri de 
.._.'0 ve gümtişlen on sekiz leğen, 
"lltı ı· b İşi c ı ardak ve taslar, elmas 
) '

1nefi şişeler. kadehler getiri-
Ud;ı.ı·dı. 

h· Beyazıt, bir o gllnl\n ıevkını, 
br de bugünün acısını düşündü. 
d:~.~ttıah şimdi nerede idi, o 
ı Runde kendini kutluluya11 prens
tr l . 
~ ' e çıler, beyler ne olmoşt\l, 
llrea k' . ı· . t' le sarayı ımm c ıne geçrıış ı 

İdi ne olmuştu!.. f şte: Kl\tahyada 
Ilı ' Dcvletfabm doğup büylldilğü 
\ 'llı!clceUe buhınuyordu. LAkin 

i~d hıenıf ,.ketin artık aabibi dc-
6ld t, orad.t bir esir, er geç 
l\l l\rt\lecck bir esir sıfabyla bu· 

llduruluyordu! 
t Eair padi~ah bunları gamlı 
~ '~lı dtişUnerek içini çekti. Sonra 
'ta~ asının bir Sırph elile yarala~ 
1-:t l<.osvada ölmesi \\zerine 
k a çıkışını, bozgun dilfmam 
&0"~lanııya giden kardeşi Yakup 
')ı: " B b · · 1 d' . h" a an ıstı yor. " ıye gerı 

l llrtarak boğdurduğunu hatırladı 
.. : b~ faciaların üzerinden on 
,, ~ bılc ge~meksizia Sırp Pren
IG 

81 
Olivera il~ evlendiğini dü

ltı lldU. Babasım öJditrten el, 
,, ~'Ilı keQdine vermi~ti ve o da: 
Sır eni güne yeni gelin 11 deyip 

p RUzelini nikihlamıştı t 
li\r Şinıdi gözlerini kapıyarak O
ha cra ile geçirdiği on üç yıllık 

Yata · · d &u k geçıt resmı yaptırıyor u. 
de· .

1
12 bir aihirbazdı, her gUn 

Rit~~. l~er dakika bir başka lulığa 
Gğt, ~lıyordu. Sabahleyin esmerse 
b~ Yın kumral, akşam llstü de 
Yaı l 

kit i-:.. ~ uyordu. Saçım, kaşını, 
bildp·!.1nı nıükeınmelen değiştire-

1&1 'b' h l"'tt gı ı aluşlarını da baş-ka-
R6ı;rı~o?'du. Gözlerile konuşur, 
y il erde gUler, gözlerile ağlardı. 
t•n ·~~luğu, ya cilvekarhğı ? .. Ba
b•z ır kumru, hazan keklik, 
llıtt~n ceylan olurdu. Ondan bık
k ' ondan usanç getirmek im-

çalıyordu. halayıldafı rakıa kal· 
dmp kahkahalar mı savuruyordu? 

Beyazıt. belki bir 1aat bu 
tehayyUllerle, bu tehatturlarla 
uğraştıktan sonra tekrar Timurun 
tezkeresine gözgezdlrdi: 

- Uğursuz topal, dedi. Yık· 
mak kolaydır, yapmak güçtllr. 
Bana Oliverayı mı 11erecekıin, 
onunla geçen günlerimi mi di4 

riltecekıin? Geçen geçti, göçen 
göçtn. f ıteten de beni ıenlendi4 

remezsin. Çllnki canan yok. 
Canantız can nasıl güler? 

Beyazıt, geçmi~ gUnletini bir 
panorama gibi hayalen ıeyreder
ken oğullarmı düşünmüyordu, 
düşünmek istemiyordu. Baıan 
onlar da gözbebeklerinde teres• 
stim etmiyor değildi. fakat bu 
teretsUmUn vukuu iJe beraber 
nefsini zorluyordu, onları, ço
cuklarının hayalini zihninden 
uzaklaştırıyordu. Çilnki Çubuko
vadaki feci man:ıarayı unutamı

yordu. K~ndi ölümle pençeleşir· 
ken onlar kaçmışlardı. Bu, oka
dar gücüne gitmişti ki hatırlar 
hatırlamaz yenibaştan kemende 
vuruluyormuı gibi hafakanlar 
içinde kalıyordu. Bu sebeple 
oğullarının ıihninde dolrtımalarını 
istemiyordu. Fakat Oliveranı;:ı 

akıbetini düşünürken ister istemez 
vefasız çocuklarım da uxun bir 
l&hıa hatırladı. Acaba onlardan 
biri Bunaya gitmiş, harem takı· 
mını ahp Rurueliye geçirebilmiş 

miydi? Yoksa kaçanlar öldt\rill
milş, Bursa da Sıvas gibi yakılıp 
yıkılmıı mıydı? 

Bunları bilmiyordu, tahmin de 
edemiyordu. Timur, ogüne kadar 
kendisine harbin ne gibi safhalar 
geçirdiğini, vaziyetin nasıl bir 
şekil aldığını söylememişti. Her
fey esrar perdesi altında bulu· 
nuyordu. l'üalfıın olan cihet, ken· 
dinin mahpus ve Oliveranın 

renk renk tehlikelere maruz bu
lunmasından ibaretti. 

Aşk felt\ket günlerinde daha 
yaman bir ateş olur. Beyazıt ta, 
o ağır vaziyetinde Olivera'yı dl\· 
ş!lnmekten geri kalamıyordu. O
ğullarına bir kiiçük köşesini bile 
tahsis edemedi{ri yün:ğinde yal· 
nıı. Oliv~ra'mn aşkı, bir de sal
tanat hırsı dolaşıyordu. Ü!tlar, sar
maş dolaş oimuş iki kol alev gibi 
benliğini yakıyordu. 

(Arkası Tar 

~---

POSTA inı Yokt 
len h' u. Çlinkl\ hergün şek- J ı 
tak, ...ı '~sen d~ğişiyordu ve htır 

nQtg Ti 
tazibe t yen~~ c ona taze bir 

SON 
Yevmi, Siyui, Havadiı ve Halk 

gaxeteai 

RUtelJik aze .. ır kuvvet, taze bir 
getırıyordu. 

Oiive · b lt\u,..· ra ışte u ferasetile, bu 
"''ıevi k11. ·1 ()nu . ze «Sl e tam on Uç yıl 

eaıı; t • · H d11.n y e mışb. erkeı tarafın-
b,kik ıldırım diye anıldığı ve 
'tı'd, ?ten de yıldtrım oibi 1.•akıcı 

ıcı b' 6 
J ' 

hald ır yaradılışa malik olduğu 
illa e Sırp güzelinin elinde mu
Ytt' dönuıUştü. Fettan kadın 

~e ö ' 

İdare. lstanbul ı Eek1 Zaptiye ı 
• ~'#.talçefme sokağı 25-

Telefon: lstırnbul - 20203 l 
Pôsta kutusu: letanbul - 741 
Telgrafı Jstanbul SONPOSTA 

ABONE 
TOR KİYE 
1400 Kr. 

750 " 
400 " 
150 .. 

FİATI 
ECNEBİ I 

27C.O Kr , 
1400 "' 
800 " 
300 .. 

t Sene 
6 Ay 
3 ,, 

1 " 
kavi ı:.· g re zayıf, yerine göre 
kalınt ır hUviyete bl\rlinerek onu Gelen evrak geri verilmez 

t• an k ) b k UAnla.rdan ınea'uliyet alınmaz 
11. a ı a so muıtu. 

~ ~caba · d' cevap i~ln mek.tupl a.ra. (6) kuruıluk 
"'end· i fltrı ı o nerede idi? dul llhaııJ llı:tııı dır. 
'Yok$a

18 ~· d~tUnlip ağlıyor mydu, Adna dttitUrilnıeıl (20) kuruıtur. 
~lllrtı ınbır lilır dolu uıuıı bir Gaa•t••a.4• pkan ru!nı Ye ,. .... ıuı. 
"• tbi ~nutup yine kendi keyfi- wua. haklan ..wu •• ru•t•ıala 

alcıyordu, şara İçip saz mı ' liiliiiill.._iiaiiiililililliliiillil••l.tt•ır•. --~----

Redlpulyanın Uç muhtellf kllt••I 

Bllyllk harpten ıonra muba· 
rebe meydanlannda hayatlarını 
feda eden kahramanlar için ya .. 
pılan meıarlıklar ara11nda en 
mUkemmelini vllcude getiren 
İtalyanlar olmuttur. Bu mezarlık 

Triyeyesteye 40 - 50 kilometre 
mesafede bulunan Redipulya harp 

maktUlleri kabriatanıdır. Başvekil 
paşanın Pe4te ıeyahatlerinde, 

Tristeden geçuken namlarına 
çelenk koydurdukları bu kabriı· 

=-RADYO=-
ı O Teşrinisani Pertembe 
l•tanbul (1200 mlıtre) - 18 Vedia 

RizR. Hanım ile arkadat ları tarafından 
alaturka kon1er1 18,45 orkestra, H>,20 
ikinci sınıt Frıuuıızea.• ders, 19,40 or· 
kestnı, 20 Seııiyo hanım ile taoburi 
Refik B. tıLrafından kon1Jer, B1,80 

graııırıl'on. 
1 

Bükrot - ( :.rn• ı.ııetre ) 10,.tO gr•· 
mofoıı, 21 ork0ııtra, 21, 15 k.uvartet, 

i2, 1 il orkeııtra. 
B•iıırat (•81 mıtrt) - !O Almanca 

müktlleuıe, 20,30 konferans, 21 konser, 
22 komedi, 2~,40 Aarien tarkıları. 

Roma - (441 metre) 21 haber v~ 
gramofon fl ,45 M.oıardan parçalar. 

Prat- ( 488 ınetre) 20,20 Rus pr• 
kılım, 20,50 Atelier tiyatrosundan 
naklen Yaleob !11minde bir piyea. 

Vl7ana - ( 011 metu ) 19 kon· 
feıanıt, 20,30 aık.erl muzik:a, 21,30 
haftanın hldiseleri, 2~ Macar halk · 
bilgileri, 29, 10 akıam haberleri •e 
konser. 

Pett• - (650 metre) 20180 Fransız 
kfü;ük kl)metlihır geceıi, 22 Vaear halk 
tarkıları, 23,30 konser. 

Varıova - (1 •11 met.re) fO Muh· 
telif, 20,20 edebiyı.t bahif!leri, 21 hafif 

mu!'iki. 

ı ı Teşrinisani Cuma 
lıtanböl - ( 1100 metre ) 18 den 

iti beren 
Btıkreı - ( 394 metre ) 20 Radyo 

dar'iilfilnuııu, :?Oı40 gra mofon, il sen· 
forıi, :?:l konfr:wa, 22, 15 konser. 

B•lirat - (481 metre) 20 Fransızca 
ıııiikft:enıe, 20,:30 konterans, 21 Trio 
k•lllSPr. ::?~ r:ıdyo orkestrası. 

Roma - (44 t metre) 20, 15 haber 
ve graıuofon , !?1,4:J karı~ık konser. 

Prat - l488 nıetr ı)~0,05 Brt!nodoıı 
n:lkıl, !21,~0 kııhare, 2t,:30 iki pl}"!tııo. 

Viyana - !'H 7 metrı ) 19,:20 den 
lı:ırı•n koııfornııs, lıaher, gramofon, 

1 

tamn buıusiyetl, tam bir harr 
ıabneaini andırmasındadır. Goriç 

ile Monfalkone lnıaat teıglhları 
araıında kAio bulunan bu mezar· 
lıkta 30 bin ltalyan maktulü 
yatmaktadır. Bunlardan 24 bin 
tanesinin hth'İyeti tubit oluna· 
mamıı. geri kalanların herbirin• 
ayn mezar yapılmıı ve Uzerlerine 
isimleri yaıılmıthr. lzonzo muha-

rebelerinin en fiddetlileri burada 
geçliği için ltalyanlar, harp mey• 

J 
danını olduiu gibi muhafua el
mftlerdir. Onun içindir ki bura
da bir patlamıf gülle, lbftr ta-
rafında torkedilmiş bir top 
demir yığınları, siperler. telörgl\· 
leri görlllUr. Redipulya mezarh
tmı ziyaret edenler için bir harp 
meydamnın na•ıl olabileceğini 

merak etİniyo IOzum yoktur. O, 
orada blltlln canlılıiı He göze 
çarpar. En kuvvetli halyan ıa&r
leri, bu mezarlarm taıına en gll· 
ıol ıiirlerini yaı.mı1lard11. 

Talebeler Son Postada 

Sultanahmetteki « Unell Dk mektebin beılnci amıf A pbetl 
talebeleri dlln muballimleri Faika Hanımın ne1areti altında matbaa· 
mızı ziyaret etmiılerdir. 

Talebelere, gaıe emizin tab'ı, tertibi ve matbaacılık hakkında 
etrafla malumat verilmiftir. 

Talebeler aldddart malumattan 1evinerek matbaamızdan ayrll· 
mıtlardır. Yanuların toplu bir resmini koyuyoruz. 

Aşıkını 

Öldüren 
Dansöz 

Nis 9 Geçenlerde Atıkı 
otelci Leopoldun oğlu Zengatı öl
düren dansöz Adelid Kozleviski 
dün muhakeme edilmiştir, dansöz 
demiştir ki: 

ı l\ fakir isıııindtı hir operet, ~:ı, ı; ; 
-.·ı•ııi \ ı• eı:ıki plllklar. I 
· Pıatt• -(ô51) metre) 20,:.JO Kcırnlierıı. \ 
Rnı;t ikana. oııerası. 

Varıon -- ( 1-4ll ırıetrı) ilO muh
telif, 21 •utı i .kili ınu ... ıı.habe, 21,4a 

- Sabahın ikisinde odamıza 
döndiilc F redrik beni döverdi. 
Çiinkü ailemde-n para alamıyor

dum. Pijamamın cebinde sakladı
ğ m revoh eri aldım. Beni tekrar 
drvdi.i. Kendimi öldürmek iste
dim. Bileğimden yakaladı. Bu es
nada revolver patladı. Bundan 
aonrasuu hattrlıyamıyorum. -- - -

:;(lnfoııi. 

Müddeiumumi şiddetli bir 
rttihamname okudu. Jüri kendi-

sine sonıl.llt ırnıt.ıt !> ,.i'lı:re lllenR 
cevap veni!. \İP (1 ı ) • Lnnat etti. 
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CANAKKALE 
• 

Küçük Ilinlar 
·-

-153- Yazan: Cttnertıl Oılander l J Dr. Çlprut Orabaha v• FraHıt 
F111tlalı Atlr•d•r Jıaetao•leri cilt, eaç, lron~i n belıo· 

O d D M _ ğuk:lutu 1 inci aınıf mntehasım~ Be-r u onanmaya ua- .__ __ D_O_K_T_O_R_L_A_R __ __. Ig~~: Asmalı Mesçit, Atlat Han. Tel. 

venet Edecekti 
Bu yetmiyormuı gibi, btıtiln 

c.phelerdeki muyaffak,yetaizlik •• 
cephane fıkd~nı dolayısile o atın 
Time• g•ıetealnde bDküm•t• 
kartı olan htıcum Uıerioe, mem
lekette dahlJi bir buhranın baı 
ı6 termeai ihtimali de çok kuY• 
Yetli idi. 

18 mayısta Lort Kltchener, 
harp mecliıince tetkik edilmek 
nıere garp cepheıindekl askeri 
vu:iyet •• ahiren Gıllçyada Ruı 
ordusunun maruz kaldıtı yaziyet 
bal<kında bir rapor tanzim etmif 
Ye bunda lnıilterenin iıtilly• 
maruz kalmaaı tehlikeaİD• iıaret 
ederek Jeneral Hamiltonun kuv· 

vellerinin tezit edilmemeal cihe· 
tini ileri ıllrmilıtn. 

Lort Kitchenerin miıtaleasına 
nazaran Jeneral Sir Johln Fren• 

ehin Franıız ordularının her iki 
cenahında dn takriben yarım 
milyon lngiliz askerine malik 
bulunma11na rağmen, garp cep
hesindeki Alman hattını yarmak 
hcnilz kabil değildi. Bunun için 
Fr.ınsada ve FJlnder cephesin· 
de bulunan itillf kuvvetlerinin 
ancak tedafüi bir vaziyet alıp 

Almanların ahiren Rusların mu
kavemet edememif olduklan 
muazzam bir htlcumuna karıı 
hazırlanmaları !izamdı. Fransız 
cephesinde böyle bir hUcum vaki 
olduğu takdirde ite İngiltere 
elindeki blltlin kuvvetleri Fran
saya göndermiye nıccbur olacak 
Ye Almanlnrm lngilterenin ıark 

. aahillerini istilA etmeleri fırsatı 
hasıl olmuı olacaktı. Lort Kitch· 
nere göre, böyle bir istilAnın 
çok bilyllk tehlikeleri vardı ve 
bu sebepten dolayı uıak harp 
sGhnelerine daha fazla asker 
gönderilmesini tecviz etmiyordu. 

Lort Kitchner 13 mayııta 
diğer bir rapor yazarak bunda 
kendisinin Çanakkale seferi ile 
olan alAkasını da izah etmişti. 
Bu raporda Lort Kitchner Bahri• 
ye Nezaretinin boğazların yalnız 
donanma tarafından zorlanmasını 
teklif ettiği zaman, kendisinin 
evveli böyle bir teşebbüıtın mu· 
vaffak olabileceğinden ıDpho 
ettiğini, .fakat birinci bahriye 
Lordunun Quun Elizabeth drit· 
novtunun toplarma kartı izhar 
tylediğl itimadı ıaye.inde ve 
bahriye erkAıu harbiyeainin ha· 
rekitın ne suretle yapılacağmı 
kağıt tızerinde izah etmeleri ne• 
ticesinde buna ikna edildiğini 

Taltllll Kuponu 

1 :ılıiatlnlal Uğl'ennuu: lıtiyorunu 

n· ıninizl 5 &dek kupoıı ıl• l>i:· 

ıı .. te ıonderinu. l<eıuniuiı ıur.ı.ı-' 

U.bf\llr Ye iadt ediltuH. 

:ıııru, mesluiC 
'eya ean 'at! 

Hulunduğ ı 

memleket 

' ' .. 
tdecok mi ? 1 
l!<..'siıııiıı ~lıto,! 30 kıuutl 11 .. 

uulrnlıihrıJo g iıltllll'il@D.l.: 

-

1 
anlatmakta . •• Lort fiıhu'le 
Sir Arthur Wilaon'un ne mecliıt• 
ve ne de Bahriye Nezaretince 
bu bapta tanzim edilen raporda 
böyle bir teıebbilse itiru etme
diklerini H binac.ıaleyb her iki
ıinin de Amirahn bu projeainla 
kabili tatbik olabilecejine kaıai 
bulunduklarmı izah etmektedir. 
Lort Kitchner deYam ederek 
" bu harekette tehlike ol1a bile 
Boğazlar zaptedildiğt takdird~ 
kazanılacak olan aiy&1I muvaffa· 
kiyet, okadar bUyUk olacaktı ki, 
böyle bir tehlikeyi g4ze almak 
caiz olabilirdi. Tabii, donanma 
bu işi b~aramadığı takdirde 
ordunun muavenet etmiye mec• 
bur kalacağını da takdir ediyor• 
dum." dedikten aonra, intizar 
vo tahmin edil mi yen müf kili tın 
baı göstermt.~sl ve diğer cephe
lerdeki vaziyetin vehamet kes· 
petmcsi Uzerirıe her ne kadar 
Çanakkale seferinden vazgeçmek 
istiyorsa da bunun artık lcabil 
olamıyacağını takdir ettiğini de 
ilive etmekte idi. 

Lort Kitchner'in Jngilterenin 
iıtill edilmesi, hatta Şark .ahi(.. 
lerine asker çıkarılması hususun· 
da izhar etmekte olduğu korkuya 
Bahriye Nezareti hiç te i~tirak 
etmemekte idi. Bahriye Neıare· 
tinin nuktai nazaraua g6re, lngiliz 
donanması lngilter•nin Şark sa
hillerinin herhangi bir ı;ok
taıına 15 Yeyahut nihayet 
20 saalla vasıl olabileceğinden 
ve Şimal denizindeki lngiliz muh· 
rip •• tahtelbahirlerinin çok mik· 
tarda bulunduğundan, böyle bir 
korkuya mahal yoktu. Az mik
tarda bir Alman kuvveti karaya 
çıkmıya muvaffak olıahile, deniz· 
deıı olan münnkalesi derhal 
katedileceğinden bu kuvvetin tu
tunnuısı kabil olamaıdı. Bahriye 
Nezareti bu bapta eski fikrinde, 
yani 1ngilterede (70000) Almana 
kartı koyacak miktarda asker 
bulundukça, AlmanJarın fngiltere 
sahillerini istiliya kalkışmıyacak
larında ısrar ediyordu. 

Buton bu arıedilcn mütaleat 
tetkik edildikten ıonra J 4 ma
yısta içtima edeııı Harp Meclisinin 

Çanakkale ıeferi hakkında verebile
ceği Uç nevi karar vardı. Sef~r
den tamamile Yazgeçerek yarıma
dayi tahliye etmek; (2) bUyUk kuv
vetlerle TUrk mevzilerine hücum 
edip bunları zaptetmek veyahut
da (3) timdiki mevzileri muhafaza 

edip Jeneral Hamiltonun kuvvetlerin 
tedricen tezyit etmek, vadcdiJen 
bir fırkayı göndermek ve ordu-
nun yavaı yaV1tf ilerliycrck bo
ğazları zaptctmesini beklemek. 

Bu ııklarm birincisi esbabı 
ıiyHiye dolayısile hiç muvafık 
değildi. Bu suretle mağlubiyeti 
kabul etmek, yalmz balkanları 
ltillf Devletleri aleyhine harekete 
geçmci'e sovketmekle kalmıya· 

~ak, bUtün islim Aleminde bir 
ısyan uyandıracaktı. Biran evYel 
muvaff alnyeti temin edecek olan 
ikinci ııkkı ihtiyar etmek biltabi 
cazipti. Faka Lord Kitcbeuer' in 
İngiltereden bir tek neferin ay• 
rılmaması hakkındaki ııoktai 
naıarını da bir tarafa atmak 
kabil deiildi. 

(Arkat .... , 

Dr Salwl 09111.., ( Operatör ) 
• Sirkeci 

Şahinp&fa oteli kar1111nda • Dervlıler 
sok. No. 2. Oğleden ak9ama kadar 
biJQmum harici n kadın lıaatalıkları. 

Dr HaJrl ömer fr.aıl, Bet .. iu'k· 
• 1uf11 ,,. Ctlt 

hutalıkları mllt<lha1111i. Almany& 
emrazı cildiye 'Ye ~Uhreviye comlyetl 
azasından. Beyoğlu, tııttkl!l caddesi 
Alacamil kar1111nda No. 188 llergiln 
Öğleden ıonra. 'fel. Beyoğlu 48586. 

D Cilt ve zOhre· r. Kemal Nuri ., haatahklar 
mUtebauısı. Beyoğlu, htiklll caddesi 
Abdullahefendl lokantası ittlaallnde 
Romoll Han No. 16. ller giln nğlfıden 
eonra 18 1/2, 20 ıt-:J. 

Dr. Mehmet AH a.vıı,. •lteb .... 
eıaı, SlrkecldeJd 

muayenebaneslnl Eminöntı hanına 
(sabık K:ırakat) n:ı.klotmiıtlr. kabul: 
lıergUn öğleden sonra. 

Emra11 Dr. M. Nahabetyan dahiliye 
zO hreviye ve ka<lın hastalık lan tedıı.
vihaneal. Beyoğlu, Sakıı Ağaç 1~0. 5. 
K11.bul saati: 9-12 ve 1 t-21. 

O R fi K d 1 Bevliye r. 8 !f 8 r 111Utehaıı•111 
,_'irkoci, 'fralll\'ıt\' dıır:ığı, No. 8. ller 
~(in :;ı.lıa ~ıt.nı nkşıuııa kıular. 

Dr. S.blh Ru,ıu 
'M tfa} eııelıa nesi: B:lhçokıipı, Dr. 
yan Hu.ıı, No. ~ - t. cu ınadıın 
hor gn il n - 18 (l ı aı'l:lr 

Artnr
ın:ı:ıda 

Dr. Kenan Hasan Küııtken v• 
Radlum 

mütehassısı. Avrupa.dau avdetle yeııl 
getirdiği :ılctlcrlo lıns~larını yont nak
lettiği Olorya sin<·ınası fevkindeki mu-
3) enebaııcsiııdo hor gUn kabul eller. 

Baetalara bUyük etilı ulat gösterıuektf)clir. 

O E O f idi CUt v• Zllhrevi haa
r. • r an 9 talıklar ınUtehaHı. 

Cumadan ınada horgiln s:ılo:ıhtaıı :ık· 
.,a· ıa Rdar lıasta'nrııı1 kabul eder. 
Bo)·oğlıı lstll.l:\l caddcıst No. 251. 'ret. 
Boyoğlu 3731. ------------ .... -- - -

Rüntken 
ınütchıuıııı lemaıt SUleyman 

Cagaloğlu, Haha. b~y ıı.partunam 17 - 21 
Yeni gctlnl ıği 80ll sistem 1ualdııosil0 
her giın snlı,\btan u'kıama kndat has
talarını tedavi eder. • 

Dahllt ve Çoc-.uk 
Dr. Nazif lbrahlm hastalıkları teda-

vlhaneıi 

nıuaycııolıaııosiııi Fatih 'l'rnmvay istas
yonuıula ~ırrı Eıın•r cczanosi tıitişigin
de 25 No, h • Azim > ap:ırtunıı.nının 
lılriııci katına nakletmiıtir. Hcrgiln 
13 tou 21l ye kadar. 

Dr Ahmet Vicdani Muayen•h'lncalnl 
• Vc:ııne~iJude 

Letafet apartmanının. 2 inci kat :! ind 
dairesine uaklctınittır. Curııadan ma
ada hcrgihı 8 1f! \'O 14-20 e kndar 
l'Rz:ırte!;i ~Oıılori rrıocc.rntdir. ' -ki Haseki haatanesl kulak 
Dr. Ziya Na boğaz, burun mUtebasaısı 
·r.hıi\ycn,·hnno : •r0rlıc, Bnlııali cnıldcııj, 
No. 1(1. "l'clefon: 22G87 ----------·~-----

.... I I et:- 1 Öperatör 
Dr. 1n• 1 -z• 1.tanbul: Dlnllyolu 

En.in J'a~a okııgı, No. :!O. H"r"'iin 
ı . 7. 'l'clefoıı ~ 23390 " 

D n-h•ttln «evkl Cilt .. &llb• r. l'oH9 V reyt hHtahk• 

ları mllıtelııı.uı. Ankara caddesi Me-
errot ottıli ı,artıııında, Avni B~y 
apartunanı No l :.rı. llergıln aktıuıı" 
kadar. 

1 h Sabahtan öileyo ka• 
Dr. A I Maz ar darı Takaimde Altı 

l!_aruınk n.agazt. ilatclııd6 1 inci klltta 
Ogle<len aorıra: ı:ntiht-0, Traınay Jstas
yonuııdıa.'ki ınuayenolıancsincle. Te1.~:.?3G9 

H kk Dahili n çocıık 
Dr. Galip • r hHtıılıkları. Sabah 

alıf•• eYl•ci• ( Topkapı Tram. Cad. m ) 
Cıınıa, pa.ıardan g:ıyri 2 - l.i muayon&
hane~l n<le (Aksaray, Etem Pertev eo
ooza ·i arka sok:ık 1 t ) 

D M 
• OpeHtBr O. 

r. u•mmer Nurı,o1oa teaa•t-

lt haıtalık.ları ıaUteh&Hlll. llarbiyed• 
tramny durağı ltarıısında No 8~. Sa· 
lı ve Cumadan mada herğ!ln 14.·!0 ye 
kadar. 

D M 1 ZUhret! laaa
r. uh P Nurettin tahklar. Bable 

alt caudo:Sinde Gayret fttapbanesl 
itUıalinde 9 dan 6 ya kadar. 

DİŞ TABIBLERI 
Cemal Ziya Kllpriihafı, Ealnöııl 

Han 2cl kat Ne. 4 
llaatalarım her glin 9 1/2- 19 a kapa 
kabul ve tadavi oder. 

Nurhayat Hamm Be1oğtu. 
Tevtonya 

karımııda No. 472. Cumadan maada 
her gOn 10 - 1 !.) a kadar hastalarını 
kabnl vo tedavi oucr. 

PUzant Şamhyan B•yojfa latıldl 
Cad. Malca Ru 

yanındaki 28 No. lı apartıınıı.nın .1 el 
katına naklolunup her gUn hastalnrtnı 
kabul eder. 

Muzaffer HU U Beyojlu, sn imam aok, No. 
2 Nuri 8. ııpartm:ın kat 1. lıorgUn a&t 
9 dan :::o ye kadar, ve fovkalıide ahv&l· 
de ge eelori dahi luı.ıtRları nı kabul eder -

K.m.I E Çemberllbt 
nver Tur~ııa apartımau 

1 inci kat. Hor giln saat 9- 20 ye ka
dar lıast.ahmnı kabul ve tedavi eder. 

Tevfik Rıza KaraklSy tramny du• 
rak •ahaUI No. 3. 

llorgiiu cumndnn maada 8 den ~O,SO a 
kadar bastalarıııı kabul eder • -

Fahri Bahçekapı, Kazmfrcl Ali RI•• 
mll••HHalnln ilatOnde, 

lzzet Bey Han. Hor gün saat 10 dan 
19 a kadar. 

BUnyamln latepan Cataloğlunda-
kl aabık Şark 

ı-:czancsl sahibi. Godikpafa Müsellim 
eokak No 20 Hor glln, cuma:lan m ada 
saat fl·20 ye kadar . 

1 Şevke~ l•tanbul Ankara cad. 
• Telı 20049 

lstanbul vo Paris FakOlteleriııdon 
mezun. Der glln 2 • G va kadar 
lıruıtal:ırını ·kabul eder. · 

Bedri Hakkı Kadıköy 
Altı yol 

Cuma. vo pazardan maadl\ hor gUo 

saat !) dan 20 ye kadar. 

------
Robenson Aynacıyan Pangaltı 

Harbiye· 
Fatih Tramvay istasyonu knrşısında 
No. G7. Kabul saatleri : Her gfln 9- 12 
ve 1 l-22. Cuma ,.o pazar i>ğloyo kadar 

Ahmet Hikmet Slrkccl Dörtyolafsı 
He9lr Kemal Eczaıae81 

karıısrnda No. 4. Hor giln saat !} • 20 
ye kadıır hast.1Jarını k:ı.bııl eder. 

HUanU Muataf a Aksaray, Ordu cad
desi, Puar mahalll, 

lfalil l•flv npıırtmaıı ~ inci kat. Hasta· 
larını hı•rgtln t.abul ve toc1avl eder. 

Adll Tophaae, Bofaıdr•
cadd ... No, 89 

Iterı!lıı aat O dan 18 o kadar ha ta· 
lnrıııı kıtlml vı· f ,f .. \'İ ed"r. 

,._ il K• Karak3y Tllael 
..,..h .mll llal'fı•ıoda No. :ll 

Her giln sabahın !) undan akıaunn 
19 una kad:ı.r haııtalarını k:tbul ve 
tedavi eder. 

Ziraat Vekiletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat mektebi, Erkek talebe kadrosu doldu· 

ğundan müracaat edilmemesi ve ancak mezkur ınektep kadrosun· 
da (4) dört Hanım talebe için yer bulunduğundan Lite mezunu 
olan hanımlardan talip olanlnrm evvelce ilAn edilen ıartlar daire
ainde llıım olan eyrak ve vesikalarile hemen Ynkaek ıiraat Mek· 
tebi rektörlüiUne mUracaatları ilin olunur. 

verem Glı •üsleri zayıf olanhırdı.ki t\ksilrııklere büyük ehemmiyet var· 

01 lidir. KA'!' l'lAN HAKKI U.RKM. t•blik.ıuia ia.ÜJ.\e ceç•. 

Obe" fitmU Kadıkö7 Paır•~ 
Ne. 8.1 

Cumadan mada her gün 8 buço 
10 :ı kndar lıastalarrnı kı\bul 

SUlaym•n Faik Toklu 
, Bahçokapı, Solllmct llaıı linci 

N?. 2 ye naklotmiıtir. Hc;giJn 9 
akıama kadar hastalarını kabul 

M. SAIT Yenlpoataae cad 
Vlera Hu N.,ll 

Portombe l't cumart.csindoıı rıı 
horgfln 10 dan 18 e kadar hasta! 
kabul ve todni eder. ~ 

KiMYAGERLER 
Dr. HUeamellla 

Dr. lllrahlm Etem Din 
Eald 

Mahtlll. Tel: 2M48. Bayatt, ı 
gıdal bilQmum tahlll&t 

MiMARLAR 
DlpL Mili. 

Mlıur 
Beton • nrmc, Mimarı ve Ta& 
projeleri 10 günde teslim edilir ve 
carıidir. Gıı.lnta,Minerva han 21·22 

Nihat Vedat 

LOKANTA ve BiRAHANEL 
lat•ayon Lok•ntaaı Sirkeci t,; 

ıataal7 .. • 
M.untazam öğle .,.e akıam yeme~I 
Bıra ve rnkı bulunur. Ne!iı mes 
vardır. Fiatlarda nıamt ucuzluk. 

TERZi ve TUc. TERZiL 
Avedv•n Sultaa Hamam M••' 

I ffa• il - JI 
K'llmaıların nefaııeti ve dlkltloin 
fetl sayesinde en ınttıkolpesent ırı 
rllorinl memnun eder. 

~~-~~~~~~~------
H • 1 ff Yeni Poıtane karıaand• 

Fındık zade Haa No. J 
En tıon moda, gayet itina ile dikli 
olbiaa giymek fıtersoniz mUr• 
edebileceğiniz yogAne mUesseırndit· 

Sevim Tcnlh•neel. HHan Mub~ 
l•tanbul Ankar• Cad. Na. 7 

Şık ve son modaya muvuCık clbi.9 
uygun fintlerle. Kanaat gatirınek 
liir ıiynret kftfidir, 

GOMLEK IMALATHANELE 
1 O 000 Gömlek lmalAthane•I 

• kadın çam• 
bluzlar, cihaı takımları, y:ı.stıkl•r 
saire. En son modeller. Beyoğlu, 

kathyan karşısında Sutorad ıok.[( 
nacıbaıı) 11. 

ŞAPKA 

Antuvan Btjnellls Beyoflu, 
Cad. I' 

aok. No. 8 Son moda kadın ıapkşl 
'l'amirat ve tahvilat yeni modeller 
Buhrandan dolayı bU,yOk tenzili*· 

MUHTELif 
M d m Edlt ııııu.tahdlmfıa 

a • ldareha•-' ~ 
Beyoglu, Karanfil iiOk. 'l'llnel ... ı 
No. & Tel. 41480. Dadı., mnreDV 
daktilo, \'&ıulöz, a,çı, Ye blzmot0

1 

d:ırlk olıınur. 

Emlak 

r ........ ___. ... __.... .... . 
Küçüle ilan Şartl4rı 

1 - UUıçllk illl.nlar) haftada ild (! 

netreclillr. 
2 - Bir ililn boş atırdan ibM6

t 

raltn y~ı.ı iki satır eayılır~ 
i 3 - Hor satır on n11ağı 4 keliıı1 ~ f,.. 

4 - ll~ıılımn bet atırdan JI 
'ili hor s&tırındaıı ayrıca Jt:l,.. 

fiatlor alınır: 

!) .. tardu lba· 
ret lllnın 
Aylıjı 380 Kr. 

800 " 
1580 " 
2800 .. 

" 
" . . .. ! ... il 

: .......... -.... ----

,_ .. , 
5 aatırci•• 

ber .abr ıçlıt 

60 "'· lllJ .. 
JOO .. _. . 
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DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Meşhur Lort Kiçnerin 
•• 

Esrarlı Olümü ... 
' a., tarafı 1 meı uyf ad• 

•uaıar, ıon derece ehemmiyet 
•••betti. Çünkil Sidaey Reilly, 
Rua Harbiye Nazan Sohomlli
•ofu Almanya hesabına cinayetle 
itham etmiye bat1amııb. Rus or· 
clolannın taarruzlannda muvaffak 
olamamaları, bu raporlarda, hep 
.. rbiye nevaretinin bu hıyanetine 
•tfediliyor, Çar sarayını latili 
eden Alman muhiplerinin tesirile 
Çar Nikolanın bile lciz bir mev
~e dfttttıitl anlabbyordu. 

ı. Bu raporlardan biri, tesadüfen 
giltere Harbiye Nazırı Lort 

kiçnerin eline geçti. Şunu her· 
leyden evvel kaydetmek lizımdır 
ki Entelicenı ıervis, lngilterede 
l.er kuvveti kendi arzusuna ra· 
llaetmiye muvaffak olmut bir te19 
lıilıt olmakla beraber Lort Kiç· 
ilerle arası açıktı. Bu rapar, Kiç· 
ilerin Entelicens seniıte çahıan 
-.ıiyet zabitlerinden biri tarafından 
kendisine bildirilmiıti. Lort Kiç· 
•er, bütün İngiliz imparatorluğun• 
da azim bir ıöhret sahibi bir 
•danıdL lngiliz ordusunu tenaik 
•bniye o muvaffak olmuıtu. Rus· 
hela cereyan ettiği bildirilen bu 
"'arengiz hldiselerin haberini 
.tar almaz derİll bir hayrete d~ 
"- Böyle bir hali havsalası almı· 
Jerdu. 1916 haziranının ikinci 
16ııiJ, lngiliz K.ralı Beıind Jorj· 
~ bir mOllkat iıtedi. Derhal 
ıqhul olundu. Lort! Kiçaer, bu 
.. lllkatta, vaziyeti blk&mdanaa 
~kça anlattı ve Rusyaya giderek 
~lliyeti yakından görmek mftsa· 
~&İni istedi. 

Beıinci Jorj bu müaaadeyi 
4lerhal verdi. F akal Kiçoerhı Ruı· 
h)a hareketi Entelicena seniain 
!tine ~elmiyordu. Çtınkl bir defa 
~. arata iyi değildi. Sonra 
~ tqkillbn ,.rkln , muharebenin 
;tb.a birkaç aene devam etme-
~de fayda buluyordu Onun 
içindir ki Kiçnerin Ruıyav a var-
~•nıa11 matluptu. Entelicenı ser, ... : 
... n hu emeline nual muvıdfak 

•ld-.iunu qatıki aatarlar, bize 
"uıuhla ıhterecelc.tir. 

• it lort Kiçner lugiliz Kırahndan 

1
"-Ya1a hareket m8aaacluiai ahr 

:.. -~ erteai gln derhal yola çık· 
l Ya karar verdi. Makada ıu idi: 
"6 Uay•ya giderek vaziyeti g&· 
la ten ıonra Çar ikinci Nikoladan 
~llln Ruı ordulan Başkuman-
• llhtına Grır.ndOk Nikolanm ta· ,.._ .. 
~ 1 aatemek olacakb. Bu arada 
-•tr )fizum icap ederse, en kat'i 
~~ c~ıri tedbirleri afm1tktan çe-

"'11•yecekti. 

teıa,F •~at o sarada, Alman tah· 
1.t·ı .tıı.rleri son derece faaliyette 
)~er. ~ort Kiçner için bir deniz 
11.ı ~uıundan doğabilecek tebli
lt.drın önünii mllmklbı oldutu 
li - almak iç.in fimab l.koçya 
~nlannden birinden Hanapahire 
~ 1 lcru•aıörlhıe binmeai, dofru 
l~~eçe çıkmaıı ve lıveçten 
!-f:rck Ruayaya Yarmaaa karu· 
haıi raldı. Lort Kiçner, 1916 
)ol tanın.n beıinci inan sabahı 
d~" ç.lc~ı ve birkaç aaat ıonra 
ol tekit bili tamamen tespit 
'"U~at1uyan fa< İ1nıı1 ilk haberi 
&e.i ·~ telgrafı.. l ıgiliz K•ralı 
tildi ~cı Joıj Hazretlerine bild~ 

Haıııı>,..lıir. fi . 1 
11 1 ' "''' ııı··ı 1a ... 1 , •• , 1,. .. a ıılf't i. . 
O 1_ 

1 
' ıın .ıı.., uıı '-.mı "'l'kızrlt" 

tl\llC'\. \ J f • ' 
Jıil, 1

• ı .•ı 111111 gaı ı,m,f.ı tol'• 
ııııu ... ı ir 
Lııt'I\,·. 1 I • J 1 

• • • 
1.ııc·ı t' •'rı..etnı ı.ır >İ)C· 

tıııt . 
•L Zl\,\t 11°1.ıdıl..l.ın L.ı•mnli 
ıeoıJt "' aı ıuluı ıur. 

li Alfliral: J•llieo• 
•n•P9hi... aefinesiae refakat 

eden deatroyerler, faciayı mllte
akıp botnn o ıahanın albna lls· 
tlhle getirdiler. Fakat ele geçi· 
rebildilderl, birkaç cuetle bir 
kazazededen ibaret kaldı. Kurta
rılan adam Valter Roggerson 
isminde bir tayfa idi. ifadesine 
göre gece nat sekizden biraz 
evvel, gemide mllthiı bir infillk 
vukua gelmiı Ye bu infilAk ile 
beraber bütlln geminin 11ıkları 
ıGnmllttUr. 

Az •onra gemi bir tarafa yat· 
mıya baılamıf, kumandan, der
hal Lort Kiçneri ilst gtlverteye 
çıkartmıı, derhal bir tabii.iye 
nodalı hazırlanmlf, en İJi gemi
cilerini bu Hndala bindirmit Ye 
kendilerine tenbib etmiş: 

- .. Siz 6lecek, fakat Lort 
Kiçneri kurtaracakıınııl 

Bu sırada Lort Kiçner, aaoki 
Londaradaki b&roıunda oturuyor• 
nıuş gibi ıakln ve ıoğukkanlı 
idi. Beı dakika ıonra, Hampıbire 
harp gemisi, cereyan eden facia· 
nan sırrı ile beraber sulann de· 
rinliğine g6mUlmllf bulunuyordu. 

Faciadan aonra deniz ilıtt\nde 
araıhrmalar yapan torpidoların 1 __ 

milrettebah ise fU ifadeyi Yermit-
lerdir: 

Hampahire balarken d6rt bD· Resminizi Bize Gönderiniz 
yük tahliaiye aandah gemiden Jf. * 
ayrılmaya muvafık oldu. Bunlar· Size Tabiatinizi Sö11liyeiim 
dan birinin kıç tarafında ve a· :7 

yalda bir adam duruyordu ki Lort fü'snıiııiı.i kuııcın i c günderiniz. 
Kiçnere çok benziyordu. Fakat Kupon Jiğı r la) farnıı.Jadır . 

denix son derece fırtınalı idi.l •--------------J 
Çift sandallar, kudurmuı dalgala· 
rın ara11nda 16riinmez oldular 
ve bahp aittiler. 

Fakat Amiral JeUicoenio tel
girafrnda bahsettiği tahtelbahir, 
bilahare hiç meuubaha olmadı. 
Eauen biç bir kimae bir tahtel
bahir hareketi görmediği gibi 
harpten sonra da, Alman bahriyesi 
bu gemiyi torpiUediğine dair 
iftaatta bulunmadı. 

Eaaaen, Alman bahriye neza· 
reti. bu hldiaeyi, o zaman Lon· 
drada bulunmakta olan adamları 
Yaııtaaile öğrendiğini itiraf etti. 
Billhara birçok bahriye m&tehaa
sııları, faciaya seyyar bir torpi· 
lin sebebiyet vermeai ihtimalini 
dOşOndOler, tetkikat yapblar •• 
bu mmtakada, herhanği bir tor· 
pil tarlası bulunmadığı neticeaine 
vardılar. Maamafih, harp esna· 
ımda her ihtimal hesaba kabf.. 
mak icabettiğine g6re. olabilir ki 
Hampahire gemisi böyle bir tor-
pile çarparak batmıı olsun. Fakat 
Eotelicens servisin Lort Kiçnf!rle 
olan ihtilifları, hareketinden evvel 
maiyet zabitlerinin bu yolda ken· 
dillini ikaz etmeleri, facianın bu 
noktadan da daima tahlil ve tet· 
kik edilmesini icap ettiren bir 
llzımedir. Nitekim, sonraları, 
bir takım lc.ims~ler ortaya çaka· 
rak ln2ilia casus teıkilibnın ge· 
miye bOyllk bir bomba koydur· 
duiunu iddia edecek kadar ileri 
gittiler. Bntnn bu dedikodularda 
kutkulanan Entelices servia, uzun 
zaman, Lort Kiçnerin Alman 
tahtelbahirleri tarafından torpil
lendiiini ve Almanlarm eline eıir 
dllttDil\ efıaaesini halk arasında 
yapıp durdu. 

Bunun oetice1i olar•k. mlita· 
rekeden aoura. birçok lugilizler 
Lort Kiçnerin birglln Almanyadan 
çılup geleceğini çok bekledilerr. 
Fakat bu bekleyiı lüzumsuzdu. 
Çünkü o, daha UU6 senesi ha· 
ziramnda ö'mUttn ve o gün bugün 
büyük harbin nDfuı. edilmenıiı 
mühim ve heyecan Yeren aırla· 
r ad.. biri, fimal d•iıiaia de
rinliklerine 16mOlmilf bulunuyor. 

1 Trabzonlla Vehbi B.: Acüldiir. 
f dd:a, ı ve mii· , 
nakaşayt ~ever, 

fikirlerinin ka
bul edilmesini 
i~ter. Tuttuğu 
i~i ) arıda hi
rakmaz. Elin· 
d~n iş çıkar. 
Başka la rının 

iradelerine ko· 
lavhkla uysal

lık ,.j) ... tt>nneı, nwnfaaıl .. rini israf. r 
taıı ıııüçteniptlir. 

• 2 Hamdi a.~ 

tem iz ~iyimnı· 
\(' IH•'l:Jkhıiır. 
' l.111<'\ i \.ırlık· 
la r t ıl.llıa z i· 
, adı• t-lll'ınıııi· 
yet H't ir, ka· 
dın. <::t•\ gi \t' 

he•) ı·l'aıılı Ulf'\• 

Sü"e, intizamat ve 

zıılar.ı Jak.ı) t 
kalm.tk j..,tP· 

ıw•z. Bu \.l· 

diıl" 1-.Pndi<:İnc ehC'nımİ)f'tİ ınalı"U· 
~• tPlkin l'ti ·r. Fiil \'e hareketle

rini ~izler, kap.ılı kalınagı tt-rcib 

eJer. • 49 a. Nedim Ef.: Zekidir. T• 
ta-hakküıne 

hamınii~ edc· 
nıC"z, daha zi· 
) ade tahakküm 
etmek. sa} ıl· 
mak ister. Tav
ru hareketle
rinde çeviklik 
vardır. Kadın 

mesailinde za
hiren müstağ· 

ni da' ranır, pek eokulgan değil· 
dir. Hazan inatı,:ı \'e iddiacı olur. 

• 31 Avni il.: Ahlgan ve acüldür. 
Çalıuk almır \C parlar. Tavrı 
hareketle rinde çı~viklik vardır. 
Çabuk konu~ur. Biı- iş üzerinde 

' 
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HASA 
KUVVET ŞURUBU 

Terkibinde külliyetli miktarda iyot 
tanen ve foafat mevcut olup enıicei 
uzviyeye a&r'ati temessülü sayesinde, 
kansızlaj'a, vereme istidadı olanlara Ye 
bilhassa emrazı asabiye Ye zafiyeti 
umumiyeye tesiratı şifaiyesi vardır. 

Genç kızlarla. çocuklarda tesirab 
nafia11 pek seri olup renksiz. ;ıaata• 
lıkh, zayıf. sıraca Yeya kemik hashhk· • lannr. müptela çocuklar az zaman 
zarfında dit ç.ıkarırlar. Çabuk yürürJer. 
Tombul tombul olurlar. 

Sui itiyatla sabavelini ve gençliğini 
sui istimal eyleyenlere. ademi iktidara 
pek mlleuirdir. Kanı tezyit ve tasfiye, 
hazmı teahil, renge tazelik ve veçhe 
taravet bahfeder. Bez, ewaia, cedir, 
çocukların yUz ve bqlanndaki ç.banlar, 
ergenlik Ye ekzemada pek m6e11İrdir. 

Huan kuvvet şurubu Aurupa'da 
hirinciliti ilaraz eylediği gibi biıttin i1emi 
tababette takdir tevlit eylemif, ecnebi 
Ye memleketimizin ebbbasının raporla
nnı kazanmııbr. Şişeıi 60, b&y&k tOO 
kuruştur. Deposu: Hasan ecza depoau
dur. Eczacılar ve toptancılara büyitk 
tenzilAt. 

fstanbul Belediyesi ilanları 

Mlib.ay.&a .. oa lüzum g6rilien 138 too kripıe mad.:n aömıırl 
k.ıpalı zarfla mlinakuaya koaulmuttur. Talip olanlar prtname 
almak ~ herglo LYuam MldllrlDllDe mlracaat et.eli, mlnak .. 
saya girmek iç.in de 197 liraLk teminat makbux Yeya mektubu 
ile teklif mektuplarana 14111/932 puartui günü aaat on bete k .. 
kadar daimi encllmene vermelidirlerler. 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş 
Müdürlüğünden: 

lıtanbul Gilmrilk Mulaafua Bat MldlrtljiKe kapala zarfla 
aabn ahnacağı ve kll'd11ma 8 11 '932 tarilüae raatla7an Sah glinl 
saat (1.f) te olduğu ilin edilen 4450 metre boz renk elw.elik çtıha
m• Cİ•8İ boz rebk elbi~elik kumq Y• miktara 3450 metre ve te
ıninab ... nkkatesi 569 lira 25 kunıı olduiu ve kapalı zarfla kır• 
danna tarihi 15 11 932 tarihine raıtlayan Sah ~· Hat (14) de 
talik edildiji. 

lateklilerin latanbul GOmrllk Muhafaza Bat MOdürltiiftnde ku
rulacak olan komiayona belli aaatten e~Yel teminatlarile gelmeleri 
Ye prtnamenin mezkiir e., MtldOrlOkten alınacağı 6rnelderin ke
zalik mezkGr Bat MOdtirlllkte g6rnlebileceği itin olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Mecidiye k6yö Likör F abrikuanan projeleri ve prtnameJeri 

mucibince yapılacak kaldırım ve tel kafes itleri ayn ayn a'eni 
münakasaya kooulmuıtur. Taliplerin ıartname ve projeleri ıörmek 
üıere hergün ve milnakasaya iıtirak etmek ii:ıere 23/11 932 Çar
ıamba gilnll aaat 15 te Galatada Mubayaa Komi•yonuna m&racaatleri. 

- MOHIM---. 
Zira~t mektebinden mezun 

ve tecrl\be görmüş bir efg. 
diye ihtiyaç vardır. Galatada 
perıembepuar A.luı Han. ~
hncı k•t No : 5 müracaat edil8in. 

tli f'ual EL: S&kin ve U} saldır. 
Pcksokulmaz, gürültücü ve kavgacı 
d,.itildir. Menfaatlerinden feragat 
t!dt>mPz, kanaatliıhğa temayül eder. 

• 11 Ankara: L•JIA Şakir H.: 
( Foıoğrafmm dercini i~te~iyor. ) 
Samimi \O vak.urdur. Muhıt ve 
muhatabını sıkmaz, ::soğuk durmaz. 
Konuşacak bir mevzu bulur ve 
ınünaka~a}ı sever, tok sözlü hare
ket c•der, kibarhğı ve sadeliği e· 
\er. ll ut 'e mera~im kuyudatına 
\ akıf olmakla beraber kendisini 
ıwk .. ıkıntı}& kovma~ istemez. Eli 
ık t d<'irildir. ))aha Zl} adc côınert 

\(' ikr~ıncıJır. fğbirarını çabuk 
unutmal, izı.etindis 'c se\gi me· 
ı;ailiııde hassas \c kl"'kançtır • 

-=========::::.:=:=====::===-=
uzun müddet sahru tahamınül 
gö .. tPr mekten sı~ıhr. Otu~~c~ ve 
abit i~lerden zıJ.ade g,.zıcı jşler· 

de mu,aflak olur. 

-
SİPAHİ OCAGINDAN: 
Geçen hafta tehir edilmiı olın 

ath mani milaabakalan 11 11 932 
Cuma gtınli saat 14.30 da Ocak 
meydanında yapılacakhr. 

Ü•kUdar Huku~ Haklml•ll• 
den; Suıehriniıı l·.xdebir uahiyesının 
Buldur karyesiudı rı Bobu ofullann· 
dan Mehmet ot:lu .Wabmudun ~muml 
aeferberlikte askere giderek kayboldu· 
~pındaıı kayiplib"e karar itası talebile 
kansı Ayıe b:rnımm açtığı da\'anrn 
cereyan eden mulıalaımHlnde muına· 
ilcybin ha\ at ve nıeuıatından rual6· 
matı ola•ıl~·ııı malüınatlarını bildir· 
mek üıere lur &oııo müddcUe ilanına 
karar 10rilerek ol 'eçlıile ilin odll· 
diği halde hir gftııa. ı al O.mat 't rco 
olmadığından tekrar bir ay mllıl letle 
il:l.nrna karar 'erilmiı TO bu hapta 
yapalacak il,, ı ıı. ıne mahkeme dı\an· 
banosino talik 'ıl lu lf olduğundan 
bu bapta ııa u· . ı ula ların ıu:&lu ı~t· 
!arını b"r :t\ ı ırf ıda ı ahkeme~ t il· 
dirml'k Uı;•re ke) h) t't gazet.- il• de 
illn olunur. -
BEYAZ RUS KOPE~INI 
kaybedenlerin Galat•aaray nda 
Rczn11ar h11rmda Direktir Huaa 
Beye nıüracaatlan. 



• • 
1 P E K 1 Ş' iN YENi VE BOYOK BiR MUVAFFAKIYETI 

IPJ K1Ş'te1d 
modellerdea 

• 
lpekiş kadın çamaşırları ve 

elişleri dairesi açıldı 
• 
lpekiş kumaşlarından yapılmış, 
elişleri ile süslü en zarif, en cazip: 

. 

PIJAJ1ALAR, BLÜZLER 
KOMBiNEZONLAR, 
KİMONOLAR VE HER 
TÜRLÜ iÇ ÇAMAŞIRLARI, 
İŞLEMELi YATAK VE 
SALON TAKIMLARI, 
YASTIKLAR, EN CAZiP 
CiHAZ VE BEBEK TAKIMLARl .• 

Her biri birer şaheser olan bu modelleri 
IPEKİŞ'e gidip 

Bu MARKAYI iyi belle, 
Boyacıya gitme; 

BOLSTiNA 
ile kendin boya! 

Rengi ıolmuft modw geçmif, beğenmediği' 
VONLO, iPEKLi, PAMUKLU her ıeyi 

Kolay BOYAR 
Bir saatte BOY AR 

istediğin renkler BOYA R 

•• •• •• gorunuz. 

Bundan b&yle 

DENiZ KIZI 

EFTALYA SADi HANIM•n 
Yeni eserlerini ve 

KEMANi SAOi BEJin 
Taksimlerini Yalnız 

COLUMBiA 
PlAldannda dinleyiniz. 
Sabır11.ıl&lda bekleyiniz. 

E•IJ• a.c11 

ISMIP'E, MARKASINA Dikkat et ---· Hasminiz gOç ise --· 

M A Z O N 11\Yzt• 
iNGbJz PAZAI 

L.LASTNICK 

ı ..... 1tul d8rd0ncU lcr• me
murlulundan: 

Tamamına 919 Ura kıymet takdir 
edilen Kuımpaıa'da camii kebir ma· 
halesinde yeni caddede eıkl 8 yeni 
9 No. 111 tevaii lntlkalll ma bahçe bir 
bap hane hH.len bahçeli ahıap n ha· 
rap bir bap hanenin tamamı açık art· 
brmaya v:ız edilmit olup H-11-982 
tarihinde ıartnamesl Diunbaneye ta· 
ilk edilerek 13-12-932 tarihine müıa
clif aah gUnO saat 14 den 17 ye ka· 
dar dairemiıdo açık arttuma ile aatı
laeaktır. Arttırmaya ittirak için yOıde 
yedi teminat alınır. M ıterakim vergi· 
ler ile Belediye rcaımlcri ve Evkaf 
icar si mfiıteriye aittir 

1424 numarohı ıcra ve if1As kalıu· 
nunun 119 cu ımıddeslne tevfikan 
hakları tapu sıcıllorıle sabit olmıyan 

İpotekli alacaklılar ıle diğer allkada· 
ranm ve irtifak hakkı sahlplerinın bu 
aklarını ve hıııu ıle faize ve masa· 
ıfe dair olyn iddia'arını ilAn tarihin· 
en itibaren 2t) gUıı lçınde eyrak müı· Her cin• her nevi etiket, kıllıe 
itelerile bildırmcteri ııııımdır. Akai MATBAA ve FABRIKASI 
alde hakları tHpU eicillerile eablt ol- Ttılefon • 23989 
ayanlar aatlt bodcl!uin paylqma11n· 
an hariç kalırlar. AlAkadarlarJo tıbu almak iıteyenlerin:9aım691Doıya nuwa-

ddei kanuniye abk&mıD& 'öre llar.- roailc memuriyet-imi~ actraoaa.Uarı 
t etmeleri n da.u fM&a •••tıı& iaa. -.u. 

yardıınıuııa hazırdır. Kabızı izale 
eder. Haımi dUzoltir. Mide ve 

barıır.klım ağm11z t~mizler. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 
Alaıon ismine dikkat ve 
ısrarla MAZON iııteyinlı. 

Memnun ,,e müstefit olmıyanların 
parası iade edilir. 

Btıyllk •iteıl 1stanbulda 100 kurut 
Deposu ı lı Bankaaı arkasında 

12 No. 
MAZON "' BOTTON 

ECZA DEPOSU 

... roela Maltla•• -
Salaibl ı Ali Ekrem 

......., ......... tWll ~ 

lataabul Emialalac:le KlprG meydamacla 13 
1111111aracla .. inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliı kumaılanndan ayni zamanda hem pardea&. 
hem mutamba va.ıifeaini g&ren janr Angle kauçuk 
rayet tık parc\eıll ıabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Ha.ıır Ye ıımarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeıit ve renklerde: 

O NIFORMA, ASKERi, MEKTEPLi 
ve 11alre, kadın n erkek, çocuklara mahsııı toptan ve perakend 

~·---- F ABRi KA Fi ATI NA SATIŞ 

Zafıyetl umumly., itlibHtabk ve kavnbialik halltında büyüc ~ 
faied .a te•lrl r8rGlea: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 


