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Zabıta, Başı Ezilmiş Bi 
Cesetle Kciİ-şı Karşıy 

Kadıköyünde 
Tüyler Ürper
tici Esrarengiz 

Bir Cinayet 
Yapıldı 

Bir Kişi Öldü, iki Ölü Daha Mı Var? 
Zabıta, çok eararengis Ye / - - ...r ... • 

bnh bir bAdise ile karşılqh. 
Bu hldiae ıimdlye kadar tesadaf 
edilen en tnyler ftrpertici cbaa
ıetlerden daha esrarengiz Ye 
ilaha kanlıdır. Bakınız nuıl; 

PoH• Me.-kezlnde Bir v ... a1ı 
Kadıköy iakeleıinde boyacalak 

yçan 45 yaılarında ubıkala
lardan LAz Oıman iaminde bir 
•dam, geceleyin kalçasındu ve 
arkasmdan kanlar 81za sıza, 
telAşla Kadıkay Polis Merkezine 
müracaat ediyor. Kadık&y çarıı 
ortasında meçhul bir tahıs tara
fından yaralandığınt iddia ediyor. 
Polis, derhal Osmanı Tıp Faklll
tesl hastanesine kaldırıyor ve 
Osmanı yarabyanlan aramıya 
bqlıyor. 

YaM öıu Bir Ceset D•h• 
Bu esnada Kadık«Sytınd-e ta

limhane meydanında dolaımakta 
olan mahallee bekçisi o civardaki 
Aslterlik Şubesi arkasından bir in
leme ve can çekişme aesi duyuyor, 
dOdlk çalarak polisleri ptın1or, 
zabıta memurlan sesin gelditi 
~ala gittikleri zanıan başı tqla 
~ vllcudll hurdabq olmllf, 
•er tarafından kanlar llllUI ran 
llG bir cesetle karid8f1y01'1ar. 

Hırıllll•r araat11da ô*•n 
bir lalm 

Bu yan alo adam ağzıadan 
pkan hınltılar araaında ancak 
isminin Hasan olduğunu aöyliye
biliyor. Ve bu sözüne tek bir 
kelime ilave edemiyor. Polia öl
mek ftzere olan bu adamı da 
Tıp Fakiiltesi hastanesine kaldın
yor. Bu ağır yaralı adamın ftze· 
rinde Devlet Deıniryollan miiı· 
tahdemin 'uin giydiği bir e!biae 

hulandupndan hlviyetf kolaylakla 
teapit ediliyor. Ve zaYallınan Dev-
let Demiryollara gardifirenlerindea 
Arnavut Hasan olduğu anlQfllıyor. 

Biribiri arkasından iki yara 
He karıalaf&D Ka~y zabıtaa, 
bu eararnıia ve küaDlık laldll .. 
leri aydınlatmak için ber ~ 
bq vururken, Hasamn yaralan
dıiı yerin civannda iki ppka 
buluyor. 

Yerde bulunan iki 1J8Pll• 
Bu ıapkalardan biri Hasana 

aittir. Diğer şapkarun, Hasanın 
katiline ait olmasını dUtllnen za· 
bıta memurları bu soluk ve pej· 
mftrde şapkanın sahibini aramıya 
başlayor, Tahkikat ve tetkikat 
biraz derinleştirildikten sonra 
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Sayfa 

zabata hayretler içinde bu ppka
nın sahibini buluyor. 

Bu ••pka kimindir? 
Bu şapka biraz evvel zabıtaya 

müracaat edere'c meçhul bir ıah1• 
( Devamı 13 Gneü •a1fada ) 

Bir Avukat ''Altın,, Zi
. yaf etine Davet Edildi! 
· Çatalcada Define Anyacak 

Dün Adliye dairesinin k'11'i
dorlarmda yalundu tanıdığımız 
ltir avukat, yine yakından taot
tlıtam•z bir arkadqına gOlerek 
10ru1ordu: 

- Para 1'aunmak i.ter misin? 
- Elbette!. 
- O halde beni dinler 
Bu muhavereyi ifitioce gayrı 

ihtiyari olarak kulak kabartbk. 
Fakat konuıanlann ı&zleri ftze
rhnize ilişti ve bir an için bu 
tatlı muhaverenin arkasına ifide-
lllemek ihtimali ile korktuk. 
Fakat t:ınıdığımız avukatl keşfini 
~ze de anlatmaktan çekinmedi. 
ğrendiğimiz hadise tndur: 

.. 25 sene evvel bllkiimet 
tarafından lstanbuldan Edimeye 
R6nderilen bir posta arabası 
t•rı yolda durdurulmuş ve içinde 

ulunan mühim miktarda para 
k~nrnıştı. Bu taarruzu yapanlar 
le llnler<li? Bilinmiyordu. Jandarma 
~~andan! ğı derhal tahkikata 

: tıtrniş ve taarruzdan nasılsa 
•nlı olarak kurtulaa arabacıya 

•ornıuıtu. 

1 
Arabacı sadece: 1 

Üç kişi idiler, yabancı bir 
Usan konuşuyorlardı, demekle 
iktifa etmişti. Buna rağmeo 
bir mOddet aonra soygunu tertip 
edenlerin Sarp tabauından llç 
Karadağla olduğu aol8fıldı. Fa
kat herifler bldiaeyi mllteakip 
•avutmutlardı, tutulmaların im
kAn yoktu. Yalnız bqka bir 
nokta daha öğrenildi: 

- Çalman para gthn6f ve 
altta olarak ( 60 ) bin Tilrk li· 
rası tutuyordu. Epiyce ağırdL 
Bu itibarla haydutlar paranan 
bepıini yanlannda ta11yamam1.Şlar, 
bir miktarını almıı!ar, üsttarafını 
Kfiçftkçekmece g6lll civarında 

hir ağacın altına g6mmlltler, 
içlerinden birini de icabında 
gözcftltık yapmak nzere lstaııbul 
civannda bırakmışlardı. Maksat• 
ları bidise unutulduktan ıonra 
gelip paraları almaktı. 

ikinci Safh•·· 
Buraya kadar anlathğımıa 

bldiıe maziye aittir. Hale taal
lak ede kllllUl ıelbace: 

lıtaobulda kalan haydudun 
adı Geroço imif. Bu adam arka
daılannı uzun mliddet beldemif, 
fakat onlar, yolda bir kazaya 
mı "tradılar, bilinmiyor, bir da
ha gelip ı&rOnmemlşler. Geroço 
da yalmz batına gidip defi
neyi aramaktan korkan"' esa
sen de bir mOddet sonra buta· 
lanmıf, fakat iteceğini anlayınca 
içinde .. kladaia ••rrı yetil kayde 
oturan Yeruimoı iılminde bir zat 
ile zevce9i Klantiye anlatmlf 
ve onlara defi?enin bulunduğu 
yeri g6ıterelL bar de plAn tevdi 
etmiş. 

OçUnca Safha .. 
Bu son kı11m yakınlarda ce

reyan etmiıtir; gazotelerl dik• 
katle okuyanların hatarlanndadır. 
iki sene evvel: 

- Çatalca civannda Ye mem
nu mantakada dolqan bir kadın 
ile birkaç erkefıin yakalandıklan. 
yazılmııta. Bunlar Yeraaimoa ile 
zeycesi ve bir iki arkadaıları idL 
Kendilerine oraya niçin gittikleri 

( Oenma 8 cıacu aayfMa) 

DiplomatlaraHükm eden GizliKuvvetler: 

Meşhur Entelicens Servis 
Nasıl Kurulmuştur? 

Tarihin Bu işteki Rolü Ve Muhtelif 
ihtiyaçların Mevkii 

-15- Yazan: R. Boucar.cl 
Efrat aruuada kolDfUDUD De kimaelerdi. la;ilb Enteliceu serf'lll. 

,..pbjmı ajreamek merak Ye o urada tamamen dahiU mahiyette 
teceuOsO ne ise, . d~vletler ara- bir t91ekkllld1L Fakat beynel•ilel 
•oda da casusluk ıhtayaca odur. bayat inkitaf etmiye bqlayanca 

Yani konıtu milletin hallha- Entelicena aeniain Yameainl ele 
rekltını takip etmek arzuudar. ona g6re tanzim etmek l&za.-

DBnyanın en kunetli cuu geldi. Vilyam Selil, Lort Barlel 
tefkilitlanndan biri olmak itibarile Sir Fransiı Velaingam, lngili• 
lngiliz Entelicena ıervilin çok eald caıusluk tqkilAbm eaasb surette 
bir mazisi vardır. Bu tefkillb tensik ettiler. BBtOıı maltimaba 
ilk kuran yedinci Hamidir. bir merkezden geçmesini temin 

Ona bu işte yardım gösteren Ye bu teşkilAta, btıyftk bir fera-
de Mdimlerinden Papaz Volıey getle bağlanabilen memurlar bul-
dir. Bir mOddet ıonra, yani Kı- dular. O 11rada Entelicens servi• 
raliçe Elizabet zamanında bu teı· hesabına çalıf8n ve yllzlerce inan 
kilit busuıl bir ehemmiyet al- hayatının cellAt eline teslim edil· 
mııtır. Bunun sebebi, Elizabet ile meaine sebep olan Delbona isimli 
Fransız Kıraliçeai olup kocaıanın ltalyanla Giffard isimli bir papa• 
vefata &zerine memleketine d6nen Ye T om as Filips adla casus, bil-
Marie Stuart arasındaki rekabet- bassa zikredilmek icap eyliyen Iİ-
tir. Karaliçe Elizabet, rekibesinin malardır.ÇOnkft o zamu, lngilterecl. 
her hareketini takip 'mek ve Katoliklikle Protestanlık ciddi bir 
iğrenmek istediği için ki Ente- mftcadele halinde bulunuyordu. 
licens ser~ai genİfletmif ye daha Bu adamlann dotru veya uydur-
o zamandu bir takım gezici me- ma olarak memleketin ileri gelen 
murluklar ihdas etmiştir. Bunlara Katolik aileleri hakkında verdik· 
• istihbarat Memuru " denirdi. leri gizli raporlar, yOılerce oca-
V azifelerl, ifittiklerl her 19yi mer- ğın s&nmeslne, binlerce insanaa 
keze bildirmekti. 6lme1ine ıebep olmUftu. 

Merkez de, bu maliimata. Ka- Kromvel ile beraber EoteUcem 
ral\çe1e aneder, teceulls mer.. ıerviain faal bir Yaziyete geldi tini 
.lam ıfdermit olurdu. F abt bu 16rlyoruz. ÇllnkD o vUitler -ı.. 
aemarlara fala emniyet etmek pt.eain U...ada Franaa Ye 
caiz detildi. C&nkO para maka- F"raaaada da tam bir merke&iyet 
bilinde kolaylıkla abn ahaabllen ( Devamı 12 inci ıayrada ) 

Malatya Yolu Üzerinde 
Bir Otomobili Soydular 

Malatya (Hususi)-Şehrimizle Hekimhan arasandaki yol llzerinde 
kanla bir otomobil soygunculuğu yapılmııbr. Hidise şöyle olmuştur: 

Sıvastan gelen ve şofar Selimin idaresinde bulunan kamyon, 
Gökyokuı Kurudere tepesi önllnde bet silAhla haydudun hücu• 
muoa maruz kalmışlar. Haydutlar yolculardan üçünO yaralamıtlar 
ve yolcuların biltün para ve eıyalarını aldıktan sonra kaçmışlardır. 
Gaspedilen para ve eıya 2500 lira kıymetindedir. Haydutlar ıiddetle 
takip edilmektedır, fllpbe llzerine Kirmana k&yünden dört kiti 
yakalanmıtbr. işin bir iki gilne kadar intaç edileceği muhakkakbr • 

Cephe Gerisi 
Muharriri: Burhan Cahit 

SON POSTA'da Yakında 
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Mezbaha Itriyat 
Dükkanı Değildir 

Halkın 

ŞP!h )loclisinde azadan b:ızı zev:ıt 

l • abanın temiz olmndığrnı aOy· 
Jedikr. Doğru mudur, dc~il midir, 
mOnakaıe edildi. Biz de karileri· 
mlzo doğru olduğu hakkında ne 
dil90ndüklerlni sorduk: l9te cevap· 
lan: 

Ali B. ('fepeba,ı Tozkoparan 87) 

- Mu.baba piıımi" bunu Şehir 

Mecliaindeki hararetli münakatalar
tlan Öğrendik. lstanbullulıır ıırf mez· 

baha yüzünden et için okka baoına 
on, on bet kuruş fazla para ver;yor
lar. Bu fedakirhğa rağmen mubaha. 
laakikaten pi• jae fU buhranlı zaman· 

d• halk niçin lXJyJe bir fedakarlık 
1apmıya mecbur tutuluyor anlıya
mam. Mezbaha ıılah edilmeli •e-
1ahut ta et eaklıl ıibl ıablmahdır. .. 

Su:ü. Bey (Sult:ı.oabmet Firuıağa24) 
- Şehir MecJİ•İ auaından Galip 

Bahtiyar, CeYdet Kerim, AYDi Bey· 

lerle Tnfik S~lim Pat• mezbahanın 
yaktile bol .uyu temln edilmedlti 
isin piılik içinde kaldıjııııı ~rlemlt· 

ler, AYni Bey de " Eter bu pi•lik 
hu.uıi bir mlle11eaede olsaydı derhal 
set kararı nrilircii " demiı. Eter bu 
iddia dotru f•• Beledlyeurn yaz'.
teti talkın nrlrken kendlıi 11lkım 
yutan adama benzemeıı: mi? Et mO. 
hlm bir &'•dadır. Temiz olmaaı IAıum
dır. Mezbaha İdaresi bu fÜpheden 
kurtarı!mabdır. .. 

Nedim B. ( Be,lktaf Akaretler) 
- lıtanbulun et •• mezbaha me· 

••le1i mtızmln bir dert oldu. Tetklkat 
Japan Şehir MecU.i Encümenleri 
mezbahayı baıtan baı• rpiıllk içinde 
bulmuılar. l.tanbuJ, temiz ve aıhhi 
et yemek için okka baıına bir bayii 
fedaklrlık yapıyor. Buna mukabil de 
Jedlğl etin temizlltlnden emin olmaz 
Jae dofrusu çok tuhaf olur. Mezbaha 
me1ele1i dUıeltllmelidir. 

• 
Etem B. (Kurtntuı Mescit ıokak 7) 

- Belediye Kanunu, dükklnlaranı 
p'a tutanlardan ceza alır. Bu cezayı 
mezbaha memurlarına da vermelidir 
kl bir daha mde1ıe1enln temlıl:j'ine 

itina etainler. 

llakkı B. (Galata Per,eınbepazarı 85) 
- Ben mezbahanın plallği hak

kındaki iddialara biraz mObalagalı 
buluyorum. Günde, içinde dlSrt bin 
hayvan kuilen Ye itkembeleri, ba
tıuaklan oradi:l ayıklanan bir yerde 

elbet te biru koku Ye kau bulunur. 
Mezbahayı tenkit edenler orasını 
bir kolonyacı veyahut ıtriyat dük
kinı görmek iıtiyorlar. Buna imkio 
olebilir mi? Maarnafih mezbaha ida-

resi biraa daha ihtimam ebe bu iti
raı.lara da meydan ka?maıı:. 

SON POSTA 

DA&i'LI BABBBLIB 
................................ _. ........................ .. 
Sıhhi Müzeler Çoğ~acak 

----------·-----------------------

Sıhhıye Vekaleti 
Tarafında Sıhhi 

Memleketin Her 
Müzeler Açacak 

Sıhhiye Vekaleti vilayetlerde Sıhhi mUzeler te
sisine ve mevcut müzeleri de zengin1eşlirmiye karar 
vernıiştir. VekAlet bu işi başarmak için 933 senesi 
bntçesine 14zırugelen tahsisatı koyacakt r. Bu hu· 
susta 1stanbul müzesindeki mo:ajladan istifade 
edilecektir. fstanbul Sıhhiye Müzesi vilayetler için 
levhalar ve molajlar hazırlamakla meşguldür. Şim-

Sıhhi milzeye karşı halk bilyük bir rağbet 
göstermekte Ye ziyaretçilerin adedi her sene art• 

diye kadar 14 viliyette sihht müzeler açılmııtır. 
Bilhassa Ankara, Giresun, Konya, Diyarbekir, 
Tokat, Ordu, İzmir, Bursa, Ürıüp, Çorum, Samsun, 
Maniıa müzeleri çok mükemmel · ve zengindir. 

maktadır.'.Bu sene müzeyi 1000 kişi yiyaret etmiftir. 
Ziyaretçi!erin çoğunu talebeler teşkil etmektedir. 

Müze antresine yeni eserler ilivesinden ıonra aon 

zamanlarda müzeyi ayda yüzlerce kiti ziyret et• 

miye başlamıştır.Geçen seneki beynelmilel Dreıtden 
aergisiode çok yükaek bir not alan Sıbhi mllze 

bugtin Avrupadaki emsalinin araaında yllkaek bir 
mevkide bulunmaktadır. 

Kavga ~yırırken jMahkeme . 1 Simens Şirketi 
Ali Rıza Bey Ağır Salonunda Garıp Tiirkiye Muamelesini Hu-
Surett~ Yaralandı Bir Maznun susi Şirkete Devrediyor 

OakUdarda Selamiyede oturau 
eczacı Herant efendi bir alacak 
yfizfinden Ermenak isminde biri 
ile kavgaya tutuşmuştur. Biraz 
sonra kavga kızışmış ve Herant 
efendi Ermeoak'ı dövmiye baıla· 
mıtbr. O civarda oturmakta 
olan mfttekait Ali Rıza Bey is
minde bir zat kavgacıları ayır
mak için araya girmek istemiş, 
fakat o esnada eczacı Herant 
efendinin bOtnn kuvvetile Erme
nak'a havale etmekte olduğu bir 
yumruk darbesi çenesine isabet 
ederek yere yuvarlanmış ve ağ
zından burnundan kan gelmiye 
başlamıştır. Polis Ali Rıza Beyi 
hastahaneye kaldlrmış, kavgacı
ları yakalayarak tahkikata bat" 
lamıthr. 

Dostluk! 
Dostunun Nesi Var Nesi 

Yoksa Çalmış 
Galatada Birahane sokağında 

oturan Nahram isminde biri 
dostu Eleninin evde olmamasın· 

dan istifade ederek dostuna ait 
yataf,, yorgan, karyola duvar ha
Jılara ve bfttün ev eşyasını çala· 
rak satmış. fakat yakalanmııtır. 

Almanyaya Yılanbahgı 
Göndereceğiz 

Dün sabah Asliye ikinci Ceza 
mahkemesinde, Uzerinde esrar 
bulunmaktan suçlu Ulelide 14 
numaralı barakada oturan aıvacı 
ve dıvarcı Neıet Ağanın muha
kemesine baılandı. Reis soruyor, 
Neşet Ağanın niçin esrar kaçak· 
çıJ ğı yaptığım anlamak iatiyor, 
o da: 

- Efendim ben bir iftiraya 
uğradım, diyordu. Hırsızlık malı 
ald.o diye beni yakaladılar. Tev
kifhaneye gönderdiler. Sonra da 
beraet ettim ya her ne ise.. Ben 
tevkifhaneye girerken sarhoştum. 
Gardiyanın ayağına basmışım. 

Gardiyan efendi bundan muğber 
olduğu için beni yoklama odasına 
aldılar. Orada bet alta kişi daha 
vardı. Üstlerini başlarını arıyor· 
lardı. Masanın üstünde uf ac k 
l>ir eırar buldular. Bunun benden 
çıkt.ğına zahip oldular. Yazdılar, 
çizdiler beni de şimdi mahkemeye 
verdiler .. Ben, Allah bilir ömrümde 
esrar içmedim. 

o gün demek aarbottun? 
Evet efendim rakı içrniştim. 
Demek sen rakı da içersi11? 
Evet, para bulursam gece 

gündüz mfttemadiyen rakı içerim. 
- Çoluk, çocuğun ekmek 

parasını kim kazan:r? 
- Hem içerim hem de onların 

ekmek paralar.m temin ederim. 
Mahkeme şahitlerin. çağırılması 

ıçm başka bir güne bırakıldı. 

--
Almaoyan1n en büyük elektirik 

makineleri fabrikalanndan biri 
olan Simens ıirketi Tllrkiyede 
mevcut resmi ıubesini tatile ka
rar vermiıtir, bu ıube muamele
sine başka bir isim altında, kendi 
hesabına de•am edecektir. 

Tasfiye •dUen bankaa.r 

Bir m6ddct evvel Türkiyedc 
muamelelerini tamye edeceklerini 
haber Yermiş olduğumuz ecnebi 

bankalardan Kredi Liyonenin Ga

lata ve Beyoğlu ıubeleri kapan

m•ıtır. lstanbul ıubeai taJiyeye 
devam etmektedir. Umum Ticareti 

Hariciye bankasının latanbul ıube
ıinde tasfiye bitmiştir. Memaliki 

Şarlc:iye Fransız bankası da itle
rini dara1tmıftır. 

Bir Yangın 

Şüpheli Görüldüğü için 
Tahkikata Başlandı 
Evvelsi gece Y enişehirde 

Mankas:ır caddesinde (84) numa
rah turıucu dükkAnından yangın 
çıkmış ve dnkkln tamamen yan
dıktan sonra söndürülmü~tür. 

Almanyada yılanbalağı sar
fiyatının artmakta olduğunu öi· 

Bir Yankesicilik reneo balıkçılardan bir ırup lh- Suriye Patates istiyor 
Suriyede bazı firma ihracat 

Ofisine müracat ederek TOrkiye
den patates almak istediklerini 
bildirmişlerdir. Suriyenin patates 
ibracı için iyi bir ruilşteri olacağı 

Dükklnm içinde bulunan eua 
( 3 ) bin liraya ıigortab idi. 
MOddeiumumilik yangını tUpheli 
görmtıı ve muavinlerinden Nmret 
Beyi tabkika memur etmiftir. 
Nusret Bey dün yangın yerinde 
tetkikat yapmış ve icap edenlerin 
ifadelerini tespit etmittir. Beyoğlunda Harbiye aokağın· racat Ofisine müracaat ederek 

da oturan Madam Mari iıminde ecnebi memleketlere yılanbalığı 
bir kadın, ayni evde oturan ihraç etmek istediklerini bBdir-
Aleko efendi isminde bir zatın mişlerdir. Ôfis teıebbüslerde bu-
cebinden 100 lirasını çalmış ve lunarak Türk balıkçıları ile ecnebi 
yakalanmıştır. a!ıcıları temasa girmiştir. t ıhmin edilmd,tcdir. 

Tic!ret Odasında iş Kanunu 
fatar.bul Ticaret Odası Mecliıi 

dlhı to. lanını~ ''e f 1 Ksnununun pro
jesi üzrrindc tetkikat yapmıotır. 
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Günün Tarihi 
~------

Ali Fen Şurası 
Bu Hafta içinde Ankarada 

Toplanacak 
An Fen Şoraaı mutat aenni içtı

auııaı bu hafta Jslnde Ankarada 
aktedecektir. Şuraya fstanbuıdan 
ittirak edecek olanlar, Müderris 
Akil Muhtar Bey ile Besim Ömer 
Paıa n Kiliıli Rifat Beydir. 

Kızıl Hastalığı Tehlikesiz Geçti 
Sıhhiye Müdüriketi ilkmektepler· 

de kızıl hastalığına karıı atı ameli
yesine devam etmektedir. Şimdiye 
kadar bulalığ~ tutulanlardan hiçbiri 
fenalatmamıttır. Şehrin sıhhi l'BZİ• 
yeti iyidir. 

Açıkta Talebe Kalmayacak 
Ba sene fıtanbulda llkmekteplere 

mar .. caat eden talebeden bir kıamı· 
nın yer bulmakta mltkDlit f~rdük· 
lerlnl yazmıthk. Habdr aldıj'ımıza 
g3re Şehir Mecllıi u11ından bir rat 
blrkaç fGne kadar Meclise bir takrir 
Yerecek Ye bu •ene aırl me:aarhlr 
yapılamıyacağına ı<>re bu iı ipa 
ayrdaa paraoJn maarife deYrini ia. 
tiyecektlr. Bu parA :ile bir kısım 
mektepler ıeniıletilecektir. 

Bir Katil MahkOm Oldu 
Dün Afır Ceza Mahkemesinde 

metreıi Saadet Hanımı luıkançbk 
yildlnden bıçakla öldüren ('l3) yaşın
da Salih Efendinin muhalı:emeaine 
devam edildi. Şahitler dinlendik· 
ten iftara hiklmler mOukere ıa
lonuna çekildilu. Ve tam saat beti 
çeyrek reçe lıazırlaaan karar mah
k6ma teblit ediJdL Karara gCSre 
auçlu auçuou itiraf ettitl ve Tıbbı· 
adlinin raporlannda mahkumiyetini 
hafifletecek bir ıebep bulunmadığı Ye 
tıhit1erde Salih Ef. ale1biae ıabadet 
ettikleri için 15 ıene 10 r'ln •tır 
hapıe •e 30 lira para eeıaaına 
mahkum edilrniıtir. 

Muallimlerin Hisse 
S9netlori Geldi 

Orta tedrisat muaJiimlerinin, 
Devlet Bankası hisse aenetleri 
gelmittir. llkmektep muallimlerine 
ait olanlar da yakında gelecektir. 

Bekçiyi Döven De 
Mahkum 
Oldu 

Dila Üçüncü Cua mahkemesinde 
Zincirlfkuyuda gece bekçi Huan 
Ef. yi döven Ha1anm muhakemeıiae 
devam edildi. Hııaaaın bekçiyi ıopa 

ile döYdltü aabit oldutu için mah
keme Ha1aoın bir ay beş giln hap .. 
konulma1ına karar verdi. Bundan 
sonra lıtanbal Um•m Si.orta Şir••· 
tini dolaadaran teUAl Marko El. nln 
muhakemesine baılandı. 

Marko Efendinin •lgorta flrlretln• 
de makbuzları alarak dükkln Ye •• 
ıabiplerinden bin kiiaur lira dolan
dıtı iddia ediliyordu, Şalıitler din
lendi. Müddeiumumi evrakı letkJla 
etmek İitediği için muhakeme başka 
güne b:rakılı. 

-=-==================-·-=--==========:==;====::==~~~~=:=~~~~~====~~~:::::~~~~=~~~~~===~==============~-

1 J Son Postanın Resimli Hikage si: 

1- Hasan Bey - Gazeteci 
baıı sana mühim bir tekliU.11 
yar •. 

- · .,. _ . . edersen halka 
~ 1-tlunac- -

1 

3 - Eaaaeo baait bir ıer. 
Hergtla' telefonle Terkoı MD
~~rlne ıuyun kaçta ııleceii-

Pazar Ola Ha$an Beg Digor Ki: 

4 - Sonra gazetenin bat 
ıahifeainde illa edecekıin 

5 - Sebep 
ae Hasan Bey? 

- Ne olacak 
a dostum, berke• 
evinde bulunıun 
da suyu kaçırma• 

••• di:re-



17 Teşrini1&nl 

H ergiin 

Harp 

Çocukları -------------
Cihan harbi 1914 te başladı. 

lıtiklAI Harbi 923 te bitti. Ondan 
evvel Balkan Harbi. ondan evvel 
de Trablus Harbi ile meııul oJ.. 
duk. Yani 9t0 danberi harp 
tçindeyir. ı 932 ıcneıiai bitiri• 
yoruz. Bu zaman zarfında yetişen 
nesil. harp çocuklarıdır. Bugllo 
20 - 22 yaşana airen bu nesil, 
fİmdi ya hayata atılmııtır, ya 
ablmak üzeredir. 

Bu yeni nesil, bugUnUn çetin 
mtlcqdeleai ile çarpqabilecek 
midir? Harp çocuklarının omuz• 
Jarı, bugOnOn ajır yilkUoU taıı· 
mıya mütehammil midir 1 

Harp çocuklan, ayni zamanda 
ıefalet ve fellkel çocuklarıdır. 
Onlar barut ve kan kokuları, 
top ve tayyare .esleri arasında 
dotdular. Yine barut ve kan 
kokuları içinde b6yOdlller. On 
Dç yaıına kadar bir kibua içinde 
faşadılar. Mahrumiyetin her tll~ 
IOsünft tatblar. Snt bulamadılar, 
babalarını göremediler, aile mu• 
habbeti nedir bilmediler. 

Kendilel'ini bildikleri gllnden· 
beri de garip ve yeni bir ilcmlo 
karşıJaştılar. Harp sonu aarsınb· 
ları ve buhran içinde yOıdillel". 

Bu mahrumiyet ve felAket 
çocuklarının bir kısmı viicutça 
xay.f, ruhça buhranlı ve bedbin 
yetiştiler. Fakat bütlln bu feli· 
ketlerdeıı ders aldılar ve yeni 
bir dlinya için h~z:ırlandılar. 
Şimdi onlar yeni bir aleme 
firiyorlar. 

Onlan bekliyen hayat ta buh
raniat geçiriyor. İktısadf buhran, 
içtimai ve ahllkt yeni buhranlar 
doğuruyor. Onlar, muvazenesi bo· 
ıulmuf ve yeni bir devreye gir· 
miye hazJrlanmıı bir cemiyet içine 
ablıyorlar. 

Ne yapacaklar? Bu bUyt\k ıar
ımtıların altmdan kalkabilecekler 
mi? Bu ağır yilkUo altında ezil
meden çıkabilecekler mi? İstik
balin en mllhim suali budur. 

Mısır çarşısı 
Tamir Edilm(zse Belediye 
Tarafından Yıktırılacaktır 
· Belediye Mısırçarşısmın yıkı· 

ian kısmının tamirine baılanıl· 
lmast için sahiplerine 48 saatlik 
bir mUblet verilmiştir. 48 aaat 
ıarfında tamire başlanılmazsa bu 
kısmı B~lediye tarafından yıktı .. 
tılacak.tır. 

Adliye intihap Encümeni 
DUn toplanması icap eden 

Adliye intihap .Encfimeninin top
lantısı yeni istinaf teşkilib dolayı· 
!!İle tubabn on beşine · tehir 
edilmiş •ir. 

iki Vapur Çarpıştı . 
Şirketi Hayriyenin 51 numa· 

ralı vapuru ile Saraybumuada 
Güzclbandırrua vapuru çar• 

pıımışbr. Müsademe ıiddetli ol· 
•uş, her iki vapur hasara uğra• 
mış, fakat nüfusça zayiat olma• 
mışlır. 

Bir Avukat "Alhn,, Ziy
fetine Davet Edildi 
(Bat tarafı l inci sayfada ) 

ıorulduğu zam an: 
- Define aramıya demiıler• 

SON POSTA 
ti' 

1 

ı.. [ _____________________________ _ - Son Postanın Resimli Makalesi a Geçinmek Usulü a 

1 - Evd~ karınızla. çcc:uklarmızl.t 

ıreçinamiyor tr.u•un uz? E"inlzde bütün 
hayallnıı kavga, iÜrillUl i~lnde mi 
r•çlyor? 

2 · ltinize denm ediyouurıuz. 
Vaılfenlal lyf yapıyofıunuzo Fakat 
nlefİnfd.e Ye ft arkadat\ıtr1nuıla fe• 
çlnemiyoraunuz; niçin? 

( 
I 

3 - ÇiinkO kcndınizi ov• n işe 
uydurmamı" urdurmalc iıtelQemitıi• 
nb. Rahat yapmak, yalnıa kendial 
dDtDnmekle olmaz. Bqkalarana ra• 
hat nrinls ld. ılz d• rahat edeılniı. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Amerikalılardan İstifade! 
Demiryollarımızın Gittikçe ... \rtması 
0QI a yısile Yeni Tedbirler Alınıyor 
A.ıkara, J7 (Hususi) - Gümrilk mlltehasj snıa ili· 1 müddet kalacak, gittikçe ziyadeleımekte olan demir-

vet~u şimendiferlerim. ı için de ecnebi iht.uıasından yollarımız için tarife yapacak, idare şeklinde ıslahı 
istifadeye karar Yerilmi~tir. GUmrük ml\tehas~ı" nın icap eden nokta bulunup boJunmadığına bakacak 
seçilmesinde oJduğu gibi demiryollar mütehassıs•· ve iıtikbal için bir proğram hazırlıyacaktır. 
nm seçilmesinde de Amerika tekniği tercih 4!dilc-- Amerikadan iatediğimiz ye istiyeceğimiz mllte• 
cektir. Bu mtitebassıs mcmleketimiLde kın bir hassısların memnuniyetle verileceği anlaşılmıştır. 

- ·------

Sofya, l6 ( A. A..) - Sabık Bulgaristan Kıralı 
F erdinandın Bulgaristana avdet edeceği hakkındaki 
şayialnrla 'ayni ı:amanda kıralın yaverinin Sofyaya 
gelmeıi mün.asebetile Sosyalist uıeb•uı Poslubov 
tarafından Mecliste hükümete bir suRI ıııorulmuştur. 

Baivekil M. Muşanof buna cevap vererek demi,tir 
ki: 11Bu meseieoin ortaya atılmasını memleketin 

- - - - ---. -- -----~·-----
Tarihi Evrak 

Manisa Meb'usu Bu Hu
susta lstizahta Bulundu 

Ankara 17 ( Hususi } - Ma
nisa Meb•usu Refik Şevket Bey 
Meclise bir takrir vererek .Maarif 
Vekaletinin tarihi evrakın muh:ı· 
fazası için ne gibi tedbirler aldı· 
ğuu, Maliye Ve'kaletinin de bu 
evrakı · satanlar hakkında ne 
muamele yaptığını tiormuılur. 

Bir Dalgınlık 
İthal Edilen Eşya Bilahare 

Geri Alındı 
Gümrükler Vekaleti aym dtr 

kuzunda gömrüklere bir müddet 
için bazı etyamn ithalini menet• 
mi,, fakat gümrük bu emrin 
hiç farkında olmıyarak eşya-
laruı şehre girmesine ses 
çıkarmaımştır. Fakat bilibare 
yanhşhk anlaıdmış, ithaline mn
saade edilen eıyalar dOkkAnlar-
dan teplatbrıhp gtimrUk ambar
larma iade olunmuştur. 

Gümrük 
Mütehassısznın 
Tetkikatl 

Ankara, 17 (Hususi) - lnhl
aar VekAletinin celbettiki Ame• 
rikah mütehassıs Gümrllklerde 
tetkikata başlamıştır. Mütehassıs 
GOmrlik Umum Mödürlüğllnden 
tahriri baz• maltirnat istemiştir. 

Gazi Marşı 
Alman prenslerinden musiki

tinas Jobcbim Albrecbt Gazi Hz. 
için bir m.art bestelemi4 ve 
bu m~rş Vıyanada büyl\k bir 
mOsamerede çalınmıılardır. 

Bir AhlAksızltk NJmunesi 
İzmir, 17 ( Hususi) - Hasan 

LAtifald isminde bir adam 14 
yaşındaki kızı Haticeyi ıarhoı 
ederek kirletmiı ve hamile bırak· 
mıştır. Hasan lltifaki tevkif 
edilmiftir. 

Orman Memurları 
Tedahüle Kalan Tazminat

larını Alacaklar 
Ankara 17 (Hususi} - Blltço 

Encümeni 931 ıenesinde hizmet 
gördükleri halde tazminat iıtih• 
kaklarınt almamış olan Orman 
Fen Memurlarının almadıkları taz· 
minatın tediyesini muvafık gör• 
mUş ve haz.rladığı IAyihayı heyeti 
ıımumiyeye sevketmiştir. 

Altın Kaçakçısı 
6 Ay Hapse Mahkum 

Oldu 
Tiirklyeden Fransaya bin altın 

lfra kaçınrken yakalanan yataklı 
ngonlar ıefi Marsel Bilyoti 6 ay 
hapae, bin altın Ura para ceza• 
ama mahkikm olmuştur. Tutulan 
altınlar da müsadere edilmlıtir. 

Kütahya Valisi 
Ankara, 17 (Husu~i) - Yeni 

KUtahya Valiliğine Milkiyı Mll· 
fettişl Saip Behiç Bey tayin 
edilmiştir. 

di. Akıllanm kaçırmıf olmalal'ın
dan Yeya böyle görllnmek iste• 
ınelerinden şiiphe edilmitti, •t 
tahkikat neticesinde ca~ 
yapacak insanlar olmadıkları mı~ 
laşıhnca serhest bırakılmışlardı.,. 

DUrdUncU Saiha.. r 
İSTER İNAN, İSTER iNANMA! Bu aile dUn tanıdığ?mız avu

katı bulmuş. sırrını söylemiş, pa• 
rayı birlikte aramayı teklif et
miştir. 

Avukat teklifi makul bulmu~
tur. Şimdi söylediğine bakıhraa 
bUkümete rnliracaat ederek arka· 
daşları ile birl'kte memnu mıta• 
kaya gitmek için müsaade istiye• 
celc ve parayı bulursa yarısını 
hUkcimete bırakacaktır! 

Son ı.amanlarda bir Yo - Y o moduıdır gidiyor. 
Çocuk, ihtiyar herkHin elinde bir Yo .. Yo, 01nayıp• 
duruyor. 

Bir muhaı rlrimizin yaptatı tahkika göre bu fptili 
başhyahberi Kapalıçarşıda bütün marangozlar. doğ· 
ramacılar işi güdi b1rakmı,Jar, bUtiln diter ıiparjılcri 

tehu etmişler, mi1temadiyen Yo • Yo yapıyorlarmıf. 
Şimdiye kadar yapılan Yo - Yaların adedi 100.000 
rakamım •tıyormuf. 

İataabulun nüfu.u 700 bin kiti. o.mek ki halkın 
yedi de biri Y o • Yo oynuyor. 

iSTER /NAN, iSTER iNANMA! 

Sözün Kısası 

Darülfünun ·Ve 
San 'at Hakkında 
Bir Mütalea ... 

lki gün evvel :Falih Rıfkı B. in 
(İki name,•cut ) serlevhası altında 
bir makalesi çıktı ve §ehrimizdo 
epeyce dedikoduyu mucip oldu. 
Bu yazı aynen şudur: 

Eğer bir ınn yeni Tllrk da· 
•asmda hazır olup olmıyanlarua 
bir yoklaması yapılsa, birçok: 

- Mevcutl 
Sesleri araaıaa, iki: 
- Namevcut! 
Sesi karııacaktır. Biri Dartll

fünun, öteki ıaıı'atl Herkule bir 
11ra7a girmek iatemiyecek kadar 
kibar mıdırlar? Ankaranın yaıla 
haYaaı göğtblerine aert mi , .. 
liyor? Yokaa ıılak latanbulun hlt 
geçmez nezleıine mi tutulınur 
lardır. 

Fikir ve aan'at, mektep çoc• 
ju ııibi, devam ııkıaı altına alı
namaz. Kafa •e kalple, harp 
Ye inkıllp aibi b\lynk memı: 
leket davalan arasında bir ıor 
nikih kurmıya çahıanların emek
leri fİmdiye kadar bop aitti. 
inkılap, eaki 1a1ay gibi, ne reıml 
ulema, ne de beylik kaıidecl 
iıter: Ne cer, ne caizel 

Hayır, deva bulunmak fçla 
teıhiı doğru konmak IAzımgellt. 
Tnrk lliminin va TOrk ıau'atkt
nnın asıl illeti davaaıılıktır. Öi
renip öğretmek gibi, yazıp yu
dırmak ta bafLbaşı.ıa dawa d .. 
ğildirler. Eğer ilim vo un• at
kir, herhangi bir bUyUk hareke
tin esaslarım 1ezmemiıae, heye
canlarım sevmemiş, benimıeme
mişse, eğer kendi işi llstünde 
geçim veya ailaten bqka ta1ua 
yoksa, Uı:erlerine varmaktan ne 
cıkar? 

Bilyllk hareketler ilme •• 
san• ate vazife olarak Yorilmezs 
ilim ve san' atkir tarafından aık 
olarak alanU'. ŞUpbe yok ki ya
plcı illin ve yaratıcı ıan'at içia 
en verimli toprak, ıenç inkıllp 
topraklarıdır. Bu topraklarda 
düşünen kafa ve duyan kalp için, 
yollar, ufuklar ve imklnlar hu
dutsuzdur. Yapıcı ilim Ye yarbca 
ıan'at, hazırdan ve tamamdan 
kaçar, Hazır Ye tamam dekora 
ortasında, ıeyitcilik veya kopye
ciliğe düşmek, ona ölümlerin en 
ağın gibi gelir. 

Türk aliminin ve ıan'atklrının 
kabiliyetini, daha ilk gençliğinde 
hotbinlik kurdu yiyor. Bu kurt 
öyle bir ter•emlik verir ki fnıan, 
kendi başını, Je aaiı tout'un kap 
resminde olduğu gibi, dünya 
hacminde görür. 

Memleket ufala ufala bir dll
tünceıiod~n daha ufak, millet 
küç.Ule kUçüle bir mııraından daha 
küçük maddeler olur ve herglln 
zihninden. doğduğu yurdun ve 
içinde yaıadığa halkın kendine 
l!yik olup olmadığı suali geçer. 
Hakkı bir türlO verilmiyeo bir 
alacakb hiddeti ile, bir gUn, Hl· 
sar tepesindeki yuva1ında ölür. 

Turk san'ati edebiyab cedide 
oamaulıcaıandao kurtulmuı olabl· 
lir. Fakat Tevfik Fikret botbin
liğinden kurtulmamıştır. Kendin
den baıka bir ıey dOıDnmiyea, 
sevmiyen, aramıyan Alim •• san'• 
atklr, oturma oduı kadar ceffi. 
eYinin tavanı kadar efllkı ara
ımda sinek uçuşuna mahküm 
kalacaktır. 

Falih Rıfkı ----
Romanya Türkleri 
Türkiyeye Hicret Ediyor 

Romanyadan vukubulan muha
ceret akını devam etmektedir. 
DDn de ytız evlik milhacir gel· 
miştir. Bunlar AlAzizde ve civa .. 
rında iskAn edileceklerdir. 

Heyeti Vekile Toplandı 
Ankara, 17 (Hususi) - Heyeti 

Vekile dün toplanmış, devletlerle 
yapılan anlaşmalar ve yeni kon
tenjan kararnamesi esasları etra
fında mUzakeratta bulunmuttur. 
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Memleket A1anzaraları 

Yıldızeli 
Sıvasın 
Sagf igesidir 

Sıvat ( Hususi ) - Y ıldııf!li 
ft Yenihan ismi~ verilen kasaba 
SaYaaın ufak, fakat çok i9lck bir 
kuabuıdır. Çamlıbe1in yana 
bqındadır. Kışları çok ıiddetli 
elur, ekıeriyetle yağan karın 
miktan bir metroyu bular. Fakat 
ltuna mukabil gayet ıftıel bir 
JUi vardır. Havası daima serin, 
IUJU hem buz gibi soğuk, bem 
de ıayet berrak ve lezizdir, 
membalar meyemnda çocuk ıuyu 
denilen memba pek btıyllk bir 
t&hret kazanmıştır. 

Kasabanın yağı ve peyniri 
pek metbur ve pek nefistir. 
Yıldızeli civar vilAyetlerin aayfi. 
pıl ıtbldir. Onun için burada 
Ukbaharda •• kiralan biraz yftk
Hlir. Kasabaya Y enibau iaminin 
Yerilmeaioin sebebi eski nıirler· 
ilen Kara Muıtaf a Pa,aum bu
rada bir han, bir cami, bir ha
mam yapbrmıı olmasından ileri 
ıelmektedir. Samsun - Sıva8 de
mlryolu ilzerinde bulunması ve 
m&bim iıtaıyonlardan biril)inin 
lturada teaiıi kasabaya daha mll
Mm bir ehemmiyet verdirmittir. 
Ymllaan iıml verilmesine sebep 
elu Kara Mustafa P,. hanı şimdi 
•1r harabe hllindedir. 

Ada pazarında ___ , __ 
Maznun Müezzinin Evinde 

Yeni Eşyalar Bulundu 

Adapazarı ( Hususi ) - Yeni 
eaml müezzini Hamdi Efendinin 
poliıe mUracaatla camiye bıraız 

pdiğini ve balı kilim çaldıfını 
laaber verditini ve yapılan ta
haniyatta bunları bizzat kendi
llnin çalarak zabıtayı ıaıırtmak 
lltediji anlaııldıtını yazmııtım. 
Mllddeiumumilikçe teYkif edilen 
Hamdi Efendinin bir ıene enel 
de camiden hah ve kilim çaldı;., 
ltu ılrkatl ikinci defa yapbfı 
ulqılmııtar. Zabıta bunun Qza
rin• Hamdi Efendinin evinde bir 
ikinci arama yapmıt Ye bir sene 
enel camide çalınan aite kilimi 
ile eYinde bulmuıtur. Tahkikat 
tamik edilmektedir. 

lzmirde 
Mekteplerde Dayak Abl

ması Menedildi 

lsmlr (Haıutl) - Maarif MU
dftrlDIUnden bazı ilkmektep bat" 
muallimliklerine bir tamim rısn-

derilmiıtir. Baz& muallimlerin bAIA 
orta devre ait dayak uauln ile 
talebeyi terbiye etmek gibi ha

reketlerinden ıikAyet edilmekte 
olduğu bildirilmiı ve buna kat'i .. 
yen müsaade edilmemesi ve 

edilemiyeceği, ıörülllr ve teıpft 

edilirae ıiddet)e cezalandıralacağı 

haber verilmiıtlr. 

Kon yada 
Yo -Yo Salgını Buraya Da 

Sirayet Etti 

Konya ( Huıuıl ) - Yo- Yo 
aalğını •on günlerde ıebrimize de 

intikal etmiıtir. Birçok çıkırıkçılar 

itlerini bırakarak Yo-Yo imaline 

phımaktadırlar. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi -

----------------------------------------------' 'Yine Konya Gittikçe Güze )eşiyor Kültür 
Nurullf1h Ata 

- --
Büyük Bir Belediye Faaliyeti Var 
Konya Yeni Bir Sayfiye Kazandı 

Konya (Huıu
ıt) - Bubruwı 
•• kuraklıfın 
m e v c u diye tine 

raimen belediye
miz tayanı takdir 

bir ıekilde çaJı. 
ııyor. Şehria 

muhtelif )'erle
rinde caddeler 

açılayor, kaldı• 

rımlar •• yaya 
kaldmmlar yapı
lıyor. Konyanın 
o eıki dar ve klhne tokakları 
bugün geniı caddeler haline 
konmuıtur ve konmalctadar. Hele 

Alleddin tepesi, dikilen ağRçlar 

ve yeni yapılan binalarla jıl Uzel 

, . 

Kony•n•n umumi m•nzar••• 

bir aayfiy• yeri olmuıtur. Belediye 

bununla beraber memlekette •taç 

dikme itini de ihmal etmemekte 
ve halka fidan dagıtmıya devam 
etmdctedir. Şimdiye kadar halka 

paraıız olarak 
20 binden fazla 
fidan daiıtalmıt· 
br. 

Şehrin hayati 
lh ti yaç la randan 
olan mezbaha iti 
de halledilmiıtir. 

Yakında lntaata 
b q la na c" k tar • 
Herkeaçe maruf 

olın .. Çayarbat" 
ıuyu baıi tadi-

llt •e inıaatla 
11bhl bir ıelde konulmuttur. 
Belediye ıehrin lhttyaçlarile hal
kın ihtiyaçlarını muvaıl olarak 
göz lSnllnde bulundurmakta ve 
hiç birini ihmal etmemektedir. 

il. T. 
---- ----------------------

Şarapçılık 
Bu Sene 3,5 rtJilyon 
Kilo Şarap istihsal 

Edildi 
MUrefte ( Huıusl ) - Batta 

tehrimiz olmak üzere Boz.caada, 
Tekirdağ gibi bağ mıntakalarm· 
da bu tene iıtihaal edilen ıarap 
miktarı 3,5 milyon kilo olarak 
tahmin edilmektedir. lmalAtın 
dörtte llçii şehrimizde iıtibsal 

•dilmlıtir. Bu ıene UzUmlerin has 
talıksız olması dolayısile f ayet 
nefis ıaraplar elde edilmiıtir. 
Bu ıenenin ilk mahıulünden elli 
fıçı İstanbul piyasaıma 16nderil
mittir. Şaraplarm ucuz aatılmaaı 
Ye fAraban beher kilosundan 
lnhiıar idaresinin 6 kurut inhi
alr resmi alması ıarapçıları pek 
aevindirmemeıdedir. Halkımız 

yavaı yavat rakı yerine ,arabı 

ikame etmekte ve prap istilılA
kAh artmaktadır. - T:ılat Behçet 

Trabzonda 
Üç Ay içinde Ne Kadar 

Fındık ihraç Edildi 

' Trabı.on ( Huıuıl) - Fmdık 
mevsiminin ba4lanğıcı•dan bu ay 
iptidasına kadar nç ay içinde 
ıehrimi:r.den 1.140.094 lira kıyme
tinde 44,939 çuvalda 3.570.750 
kilo iç ve 37 .840 lira kıymetinde 
3.849 çuvalda 2S. 775 kilo kapuklu 
fındık ihraç edilmiştir. 

Konyada 5 Kuruşluk Sigaralar 
Bulunmuyor 

Konya (Hususi) - Son giln· 
lerde şerimizde 4 ve 5 kuruşluk 

ıiğaralar bulunmaz olmuştur. 

Hallcın tiryaki kısmı bu huıusta 
birçok makamlara mllracaat ede-

rek 9ikAyette bulunmuşlardır. 

Adana da Aşiret ria yvanları 
Adana, ( Hususi ) - Kölek 

boğazından geçerek Çukurovaya 
dağılan aşiret hayvanlarmm mik· 
tara ıudur: 15131 koyun, 8471 
keçi. 1181 aığır, 512 deye.. 

Çanakkalede Spor 
~-----

Klüpler Bir Kongre Yaptılar 
Çanakkale (Hu· 

auıl) - Mmtaka 
spor teıkilAb 
yapılmak llzere 
Tnrk ıttctl apor 
kllibtı ıalonunda 
Çanakkale, Ezi
ne ve LApseki 
klUplerinin işti
rakile b'r kongre 

yapılarak mıntı· 

ka merkez he
tı!e futbol, bini· 

cilik ve atıcıl.k 
idman heyetleri 
İntihap edilmiş• tllrk 8UcU TaKlml 
tir. intihabat neticesi hami reia- tacıbk idman heyetine yUıbqı 
liğe vali Siireyya, fahri reialiie Seyfettin, Oıman Nuri, Celal 
C. H. F reiıi Veli, mıntıka riyaae- Beyler. 
tine Türk iÜCÜ klllbii reisi, ikin- Futbol heyetine de lnbiıarlar 
riyaHte Maarif ııbhiye mnfettiti idaresi ziraat amiri Burhanettln, 
Dr. Kemal, uahklara C. H. F ıı GllmrGk muayene bqm~moru 
kitibi Hamdi, Nafia mDbendiıle- Vedat, ve Alrf terzihane aabibi 
rinden Sabri Beyler; binicilik ve Nurettin Beyler 1eçllmiılerdir 

Urfa da 
Çiftçinin Zararı Yüz Elli 

Bin Lira 

Urfa ( Husual ) - Ekinleri 
kuraklığa uğrayan Harran QVUı 
çiftçilerinin ihtiyaçlan ( 150,000 ) 
lira olarak te1pit edilmlıtir. 
Şehrimiz Ziraat Bankaaıoa gelen 
tediye emri ancak (40,000) liradır. 
Diğer taraftan Oımanh Bankau 
da uzun vade ile çiftçiye ( 26 ) 
bin lira ikraz edecektir. Bu 
paralar çiftçinin ylizllnll &Dldür
mUttUr. 

Son ınnlerdekl kuraklık ta 
bura halkında bir tee11Ur uyan
dırmıthr. Vilayetin bazı yerle
rinde ekilen tohumlar filiz vermi~ 
iıe de, ııcakhğın ve yağmursuı
luğ Jn teairile kurumuştur. 

lzmirde Bir Spor Sahası 
lzınir (Hususi)•- Eşrefpaşada 

talebe çayırı namile anılan ve 
lımirin en eski ıpor sahası olan 
geniş yerlerin aabipleri olmadığı 

aolaıılmııtır. Burada sporcular 
için iyi bir aaba vllcude ıetiri
le<ektir. 

Trabzonda 
Salih Paıa Şerefine Bir 

Ziyafet Verildi 
Trabzon (Huıuıl) - Şehrimi• 

•• ıelen Ferik Salih Pqanın tere· 
fine burada kırk kitilik bir ziya· 
fet verilmiı ve ıehrin birçok 
,Uzide zevatı hazll' bulunmutlarclır. 

Ziyafet ıece yarııına kadar 
devam etmiı ve çok eğlenilmiıtir. 

Adanada Atletizm Mllsabakaları 
Adana, (Huıuıi) - Şehrimiz

de yapılan atletizm mOsabakalan 
çok heyecanlı olmuştur. Bayrak 
yarııında T oroılular kazandı. 
YUz metre yarıılarda Seyhanspor· 
dan Baki, diskte Torostan Orhan, 
bisiklette Seyhanlı Baki kazan
mışlardır. 

Toroı 55, ziraat mektebi 21, 
Seyhanspor 15, Adanaspor 15, 
Kubliy 6 puvan almışlardır. 

Adanada Son S1eaklar 
Adana, ( Hususi ) - Gayri· 

tatii ııcaklık dolayııile çiçek 
açan ağaçlur, son yatmurlarla 
çiçeklerini d6kmlitlerdir. 

••Hakimiyeti Milliye" 1in yeni 
açbiı .. San'at ve edebiy tn sa
yıfa11nda Falih Rıfkı .. 2 oameY· 
cut " iıimli yazıımı şöyle bitiriyor: 

•'filrk e:uı.ttı l'ılı• ·i~ atı crdi<fo oı· 
nıa.n lıc:ı~ıııcJıııı k UTl'il ıııııt o , ı ilir. Fa· 
kat 'l'c\·tik Fil,rl'' hotl i ııliğı den kur
tuluı:.ı.nıııtır. houdiıı<lt:ıı bat a. bir ı•.r 
diif1İitıtniyoıı, Se\ ıııi ·ıJll 1 arıu ıyan alim 
~o ımıı:ıtk;lr, ''turma oda ı kadar 
eı'vv'i, cviııiıı t;n anı ka 'ar lak'i :ıra· 

unı.la ııinok u..-ıııt ıııa ınahkQıo kal:ı ·ak· 
tır. • 

Filhakika Rıfkı'yı, blltOn hür
met ve muhabbetime rağmen, 

Goetbe'ye benzetmcie kalkamam; 
fakat bu sözleri bana büyitk 
Alman'an Eckermann'a bir şikA
yetini hatırlattı: 

•Gonı, 9airleriıııizi11 çnğıınun 61l 
büyllk kusuru, ifadu ettikluri ~alıııt 

hislerin kACi dereeetl_g ehemmi) etli 
olmamaıı, etraflarıııdal i Alemden 'eni 
hayaller iın.ı{!es ) tıul:ıınumalarıdır. 

En biiyilk ııın,·affılldyotlori, fikirlrrinl 
eadakatle goııter ~n 'o rublannnı ha.
Jetine tekuhiil edcıı ş .. killı·r bulmak 
oluyor; fakat birtal,ı uı hayalleri - ı,eıı· 

dl mizaçları ile lıcıııahC'uk olmasa hile· 
ıırf birer hayaldir <llyo, ıair:ıııeılir 

diye idrak \'ıı ih<ıa~n çıı.lıtmak... ltte 
bun:\ biç hıtebbıts otmiyorlar. 

c .. sairlerlrniz hi~ dcıJ!ilııe daha ıııu
him kimııelcr, kun om hlr tnh il 
görmflf kimseler olsaydı, eaerlrriııiu 

bir kıymeti olahilirdi. • 

Falih Rıfkı .. Tevfik Fil<ret 
botbinliği,, diyor; gerek Tevfik 
Fikret'te, gerek onun cevvi ve 
onun efllkinden kurtulamamıı ola, 
bugtlnkn şairlerimizin ekıiği, btt· 
tUn eksiklerinin baıı nedir ? 
Goethe cevap verm't:"··· kuvvetli 
bir tahıll görmu,, mühim kinııe
ler olıalardı ..... 

Senel"rdenberi bizi boğan 
bir tece11UasüzlUk var. Hiç şııp
beslz ıair, ilim olmak için fıtri 
bir temayül, bir iıtidat llzımdır. 
Fakat gençlerimiz sadece bunun
la kalmak istiyorlar. Bunun için· 
dir ki yalnız kendilerinden, o dar 
V. e .. ehemmiyetsiz" •nelerinden 
bahıediy orlar. 

Yalnız kendimizden pkmak 
için delil, kendimizi bulmak 
için de knltüre ihtiyacamıı vardır. 
.. Sebat ve dikkatle çalıımak,. 
belki Goethe'nin iddiua hillfına 
olarak, herkeıi dehaya eriftirmeı. 
Fakat her ıeyin batlUlflCI odur. 
Gençlerimiz - yatlılanm1s da ayı .. 
fıtri iatidatlarından, hattl deha• 
lanndan pek emin .• 

Bizi baıkalarmdan ayıran ıey. 
fıtri değil, daima kisbldir. Bunun 

en bllyOk delili halk edebiyat
laradır. Yalnız her Ttırk köyünlln 

delil, bütün dllnya köylerinin tUI" 
klUeri, şiirleri aı çok biribirinin 
aynidir. Her milletin edebiyatmda 
ıörlllen hususiyetler, m6nevver 
tabakanm eaerlerinde doğar. 

Goethe, " şairlerimiz bari lr· 
fan sahibi kimseler olsaydı, eser· 
)erinin bir kıymeti olabilirdi " 
diyor. Fakat o zaman zaten ken· 
dilerinden çıkarlardı. Hiç olmana 
etraflarındakilerin kendilerine 
ben:ıemeğc davet ederek herkeal 
ıöylcmiş olurlardı. Her milletin 
edebiyatındaki huıuıiyeti, mlinev
ver tabakanın e~erinde bulurus 
dedim; fakat hudutlara da a11l 
bunlar aııyor. O huıuıiyetlere 
raimen her millet o eaerlerde 
kendini tanıyor. 
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Küçük 
Bir Beşik 

K8çllk belleiiaia YU • ? 
Şimdi paruızhk Yar. Aanenla 

liıe bebeğini& için beıik almu 
tabii. Fakat lhlllm•JİD. Buna 
kendiniz de yapabilirıinla. 

ı::ı c,. 
\l 

FIG:2 

Bir mukana alıma. Bu mu• 
kavvayı (1) numaralı pkllde g&
rllldUill Ozere kulnlz •• itn• ile 
sizgili yerlerini deliniı. Bunun 
laoyu çok b671lk olmıyacaktır. 
Çünkn bu la11m beıiila baı ta• 
rafını teıkil edecektir. Ayak ta
rafı için de yine bu fibl, 7al
aıı nst tarafa olmayan bir mukaY. 

a kesiniz. iğne ile delditinis 
ıerleri kesiniz Ye buraya boydan 
boya yatak tahtaları aibl, mu• 
kavva geçiriniz. 

ikinci tekilde sörUldOp tızere 
ba tarafına bir de mukaYVadan 

1r başlık seçiriniz. 
işte ıize bir karyola. 

Kuzumu 
Gördünüz Mü? 

Oyuncular bir halka olurlar. 
Y ulnaı kur'a ile biri halkadan 
hariçte kalır. Hariçto kalan oyun
cu halkanın etrafında Oç defa 
d6ndükten sonra oyunculardan 
birininin omuzuna dokonur ve 
•orar: .. Kuzu mu ı~rdllnllz mil?" 
kendisine ıual ıorulan çocuk ta 
"E vahı na.stldı" diye sorar. Bi· 
riuc:si, halka içinde istediği ço
~uğun eıvabını, ayakkabısım filin 
tarif eder. Kendisinden bahsedil· 
tini aıılıy&n çocuk hemen halka· 
dan çıkıp balkamn etrafım dön
dl1f<ten sonra terkettiği yerine 
elmiya çalışır. Hangisi peşin 

ltlir yerini ahrıa, Ötl~ki hariçte 
lc~tır. 

Bakıyorlar? Hangi Hırsız 

Bo ıördlljllnlls reıim n• ia
aandır, ne de bir yabani nebat. 
Afrikada yerli hayvanların f otoj
raflarım çıkartmak için bayla 
nebat ıeklina giriyorlar. Yani 
karnında gördllğllnllz korne gibi 
ıey, fotoğraf makinesinin ade· 
seıidir. 

Bunlar Kime 
Bakıyorlar? 
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Bu resimde birçok hayvanlar 
görüyorsunuz. Birisine bakıyorlar. 
Acaba kime? Elinize kalemi alı
nız. Bir numaradan baılıyarak ıon 
numaraya kadar kalemi çizerek 
yGrUtlinUz. Son numaraya ıeldl· 
ğiniz zaman bu hayvanların kime 
b ktığını göreceksiniz. 

Daha 
Kurnaz? 

Bir gUn bir k.SylO oşegme 
bind~ alıı•erif için pazara gitti. 
Keçiılni de qeğin aemerine bağ• 
ladı. Yolda giderken Uç bınıza 
rasgeldL Hıraızlar aralarında 
köylDyll hangimiz daha kurnazca 
soyacağız diya mOoakaşaya gi· 
riıtiler. 

EYvelA birinci harsız köylüye 
yaklaıtı. K6yl11 &nde gidiyordu. 
Hıuız, keçinin boynuna bağlı 
olan zili çıkardı, eıciin boynuna 
bağladı. Zil mütemadiyen çaldığı 
için k6ylll farkına varmadı. Hırsıı 
keçinin boynuna bağlı olan ipi 
de ç6ıdll. Keçiyi kacağ.na aldı, 
kaçb. 

KöylU başını arkaya çevirdiği 
zaman keçinin yerinde yeller 
estiğini g3rdn. Biraz sonra ikinci 
hırsız da yaklaştı. Köylü yana 
yakıla baıına gelenleri anlattı. 
Hırıız: 

- Ben biraz evvel kucağında 
bir keç~ bir adamın bu tarafa 
dof ru gittiğini giSrdOm, dedL 
Eğer iıteraeniz ben eşej'e biner, 
h~men yeti~irim. 

Kayla adamın samimiyetine 
inandı, teıekkür ederek eşeğini 
verdi. Bir müddet sonra, gelen 
giden o)madığm1 görilnce, eşeğin 
de başına gelenleri ~uladı. Ken· 
disini dolnndıran adama fena 
halde kızdı. 

- Artık akıllandım, dedi. 
Dilnyımın on zeki adamı gelse 
Leni aldntamaz. 

Bir mllddet gjttikten •onra 
ağaçlar arasında bir inilti işitti. 
Yavaşça yaklaştı: 

- Hemıeri, ne ağlıyorsun? 
Yerde yatan cevap verdi : 
- Nasıl ağlamayım, elimde 

bir torb elmas götürliyordum. 
Dinlenmek içiu bu kuyu yanına 
oturdum. Torba elimden lcuyuya 
du,tn. 

K&yHl eğildi kuyuya bakla, 
karanlık olduğu için bir ıey 
aöremedi. . . . . 

- Neye ıçıne ıaıp te çakar-
mıyorsun? dedi. 

- Bacağım topal olmasa hiç 
durur muyum? Benim hesabıma 
inecek birisini bulursam elmaa
lann yarısını ona veririm. 

- ~ıllD 151 mO ? •. 
- S&ı ••• 
- Öyle ise ben iner çıkarırım. 
K&ylü hemen ıoyundu, kuyuya 

indi. ı:akat kuyuda no elmas, 
ne de bir teycikler bulamadı. 
Dıpn çaktığı zaman adam git
miıtL Adamla beraber elbiıeleri 
de ••• 

Şimdi 
kurnaz? •• 

hırııı daha 

... o 

Haf aki 

u Hayvanlarda Kaç 
Hayvanın Azası Var? 

Bu resimde gördüğllnll& bay-
anlara hiçbir hayvanat kitabında 

görmemişsinizdir. ÇllnkO bunlar 
mevcut değildirler. Bunu rettam 
yapmıştır. Siz bunların içinde 

hangi hayvanları görüyorsunuz'/ 
Hayvanın biri.sinin bqı kangrenin 

bqı, boynu ınnfaııın boynudur. 
Diğer ezalan llangi lıayYanlara 
aittir. Bap a)'I olan hayvanın 
diğer uzuYları hangi hayvanlamı• 

dır? Bu bilmeceyi doğru hallo
dcnlerden yllz kiıiye güzel hedi
yeler verilclecektir. 

Geçen Haftaki Bilmece
mizi Doğru Halledenler 

3 te~ıinisanl 932 tarlhlt nnıhamız... 
da çıkan bulmncamıı;dakt ınllletlerin 

ba7raklnrını tamam bulanlar arasın• 
dan hediye alacakların iıimluml 

ıatıya yauyoruL 

Hediye alacaklardan lıtanbulda 
bulunan karlleriml:ıin paurtul, per· 
ıembe gilolerl öj'leden sonra blııat 
(darehanem H reJerek hediyelerini 
almaları IAzımdır. Yalnıı bfra kari• 
lerlmiz'n hediyeleri p<'sta ita adru• 
l~rine gön derlUr • 

Birer MUrekk•pll Kalem 
Alac:•ktar • 

latan bul kıı ortamelttebl talebesin· 
deu 2.>~ Somib& Tevfik, Galatasaray 
llıeal tale beılnden 60 llUnir, Çapa 
81 incl mektep talebeıinden 242 Mu· 
hlddlıı Cemil. lsta::ıbul kız ortMmok· 

tobi tılcbeainden 25G Makbule 'fahir, 
lstaobttl 10 unca mektep talebesinden 
OelJJ Tabshı, Eyüp 86 ıncı mflktep 

dördQncU eıuır ta ebeslnden 192 İrfan, 
Davutpnş:ı. ortamektebt talebealndon 
87i Taci, l!t&nbul kız ortamolttebl 
yedinci sınıftan 225 Mtıı.oyyen, Por· 
tevniyal ll1eei dördUnoU sınıftan 4G6 
Uulftıi, Jstan bul erkek muallim mek· 
tebi ta.lebeainden H Nusret Bty ve 
Hanımlar. 

a·r•• Adet Dolma Kurfun 
Kaleml Alecaklar. 

latan bul kız ortaınok lobi talebe· 

Binden 2~0 rethiye, İst ınbul 10 Ull Oll 

llkmc ·tebi talobeslndcın 431 Mııznrrer 
llasnn, lııtnnbul 44 Uncu mekt• p bo

ılru·i sınıftan 86! Kemal, Jsfan bul 

49 uncu mektep dördOncü 11nıftan 16' 
Nihat, lıstanbul kıı ortamektebi tıçon~ 
cil sınıftan 458 Nezahat, D.n·utıı ı• 
ortam ktebl talobesindeıı 374 Abmo~ 
fstanbul 49 unca mektep dörJCincQ 

sınıftan 55 M. Emin, Kaclıküy Moda 
Yonfçoımo numara n ~:ıh::ıp, l~tın· 
bul 44 Unca mektep tıılobosindon 

Tncüııniaa, 1&tanbul kız ortapıektobl 

ta1obesinden 49 Necdet boy o h • 
nımlnr. 

Birer A'.:eı AlbOm Al•c:•k· 
ıar. 

letanbul TOrk l 'ııcsl talebesiııdea 

66 Nezahat, lstaubul ltu ortamoktebl 

flçQncfi ınnıftan 197 MclAluı.t 'Ftlhrl. 
Ankara erkek lisesi ikinci eınıt t:ıle

bo inden 44 Muammer, Adana 'rica· 

rtt mektebi Qçtınea sııııftan 281 mı
kat, Zonguldak ortamoktebi ikinci ın· 

nıftan 11 Naci, Bayükada Bfilent Şf· 

n2'sl, Konya erkek füesi tıçUnca sı 

nıflan 111 Mecit, Daçutpaııı. ort moi:· 

tebi talebesinden 273 İbrahim Muı· 
t&fa, tfaunköprO MimadıayrotUn ıu&k 

MEHJfETCIGiN ELBİSESi 

tebl lıe~lncl sınıftan G~ Melih&, İzmir 
kız muallim mektebi talobesioden 54 
BUlbUn Kemal Bey ve Hanımlar. 

Birer Adet Nuhtlra Oeft~r• 

Alacaklar. 

~ 
1 

1 - Ko... Ko. . Mohtmeçij'o 
l c1n. 

' - Bu elbise Ue maskaraya 
ftlllı .•• 
- Du Ko .. Ko. .• 

2 - Anueın de hana amma 
antika esvap yapıuı4.. Herkese 
rezil oldum. Pek eyi öyle ile, ben 
elbiıeyl annem• aaııl ıltllrece• 
timi bilirim. 

3 - Anne va!labi benim ka· 
bahatim yok.. Çocuklar benim 
esvabımı kııkandılar, bu bale 
koydular ••• 

Ailama ••lldam, ıarar 
7olc ••• 

4 - Bak ben una hpkı 
onun ıibl t .. m dört elbise yaplım.. 

- ? ı .... 

Jsta:ıbul kı:. ortamektthl t• ebe-
sinden 506 Sulh:ye, Aok&ra NftCatl 

boy mchtobl dördnac{t ııınıttan 1M~ 

Ali, 1etanbul Pcrtevniyal liaeıl ı kinci 
arnıftan SS3 Mehmet, Gsz.i Osmıı.npaıa 

ort:rnıektebt talobeafudoo 114 1''etht, 

Istanbul kız muallim moktebl tat be· 
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1-Jaftada iki Defa Spor 

s p o R 
Gasetemb per9embe Ye cumartesi fGn]erl 

olıaak Gaer. haftada tld ıpor u.1fa11 no9retmek
tedlr. S P ·o R - - --

Perıembe ve Cumartesi Gtinlcrl 
Çıkan Spor Sayf alarımın 

Okuyunuz... ( 
~~----·-------------ı 

I Per9e111be gün~il ıpo~ ıayfasında diJnya ıpoT 

hareketleri memlelcet ıpor JıldiHlerl vardır. 

C11marteal ı-.yfHıaıh lıe cama rClııkl mıç· 

lan• lafıill~ı yuılıdır. 

Herkes Söylüyor Amma Netice Değişmiyor 
Tanınmış 

Oalataaar•ylı 
Burhan B. 

Ouetelerimizin hemen hep• 
lfııde Adettir: Bir ecnebi futbol 
takımı ıporcularunızla maç yapa• 
cak mı, o glln akşama doğru 
arkadaşlarımızdan birini telefon 
makineainio başına oturturuz. 
Çllnkn tecrllbe ile biliriz ki: 

- Zil mütemadiyen çalacak 
Te bizden maçın neticesi sorula-
cakhr. Fazla olarak viliyetlerden 
de telgrafla sorulan tuallere ce· 
Yap verilecektir. 

Halbuki, Bulgarlarla yapılan 
maçta böyle olmadı, telefon ma· 
kinesi nihayet kırk elli defa ya 
çaldı ya çalmadı, ıebebini dU· 
ıtıodük, bize öyle geldi ki: 

- Halk sormaya !Uz.um gör· 
memiştir, çOnldl bu defa da ye· 
ııileceğimize peşinden kanidir! Ve 
tedricen futboldan alAkasmı keı· 
mektedir. 

lf. 
Hele bu Balgar takımına ye• 

nilişimlıin halk arasında baılıyan 
alAkasızhğı ve bedbinliği bliı· 
bfitün arttıracağı muhakkakbr. 

- Acaba bu bedbinlik ye
rinde midir 1 Bulgar takımının 
teknik itibarile bizden yiikıek 
olmadığı muhakkaktır, o hllde 
yenilişimizde anzi sebepler yok 
mudur? 

Karilerimiz pek iyi hatır~ 
lar ki bu son iki maçtan evvel 
ihtisası olanlara sormuştuk, ho
men hepsinden : 

- Bulgarlara faikiz, ccva· 
bını almışbk, acaba bize bu 
cevabı verenler şimdi netice kar
oısıoda ne dllşUnllrler? 

* Telefonla Fenerbahçenin met" 
hur kaptanı Zeki Beyi aradık. 
Karşımıza memurlarından biriıi 
çıkta: 

- Çağırayım, dedi, Zeki Bey, 
Zeki Bey, diye bağırdığını duy• 
duk, fakat telefona Zeki B. sıel· 
medi. Yine ilk sea ıordu: 

- Siz kimsiniz? 
- Son Posta f 
Bir ıaniye sonra Hl r 
- Zeki B. dııarı çıkmlı, 

de dil 
J\n!aşıl ıyor, Zeki B. bizden 

pek memnun olmıyacak galiba, 
fımi söylemekte hata ettik ve 
atJattldık. 

Muslih B. Na Diyor? 
Zeki Beyi bırakarak Galataıa• 

rayın umumi kaptanı Muslih Beyi 
bulduk, dedi ki: 

- Fikrimde ısrar ediyorum, 
Bulgarlar teknik itibarile bize 
faik değildirler. Binaenaleyh al· 
dığımiı. neticenin sebebine ge· 
lince: 

"Bu neticeyi; Ruslarla yapılan 
maçlara her iki kulUbUn ekseri 
oyuncularının davet edilmiş ve 
Ruslara karşı oynatılmıs olmaıı; 

w-~n .. J,. ,. .. f,.n ... ,.1,. .. ,. - 1.. ~. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Futbolculara Göre Mağlôhiyetlerin 

Farel"b~hçaU 

Ceva~ B. 

da takım halinde idman yapılama• 
mış olması ve maafeaef bugUne 
kadar da; oyuncuları takım ha· 
linde çalıştıracak olan lik maçla• 
larmm başlamamış olması ... 

Evet, bütün bunlar bu neti· 
ceyi bazırlaımştır. Eğer bu hal 
devam eder ve fstanbul Futbol 
heyeli faaiiyeto geçmezse yalnız 
Galatas:ıray-Fenerhahçe değil da• 
ha bir çok kulüplerimiz bu y!.lz• 
den muattal kalacaktır. 11 

Ga:atasaraydan Tevfik B. 
"Bulgar r.ıatbuatma ve garul

dtiğilne göre Bulgar takımı an• 
form bir haldedir. Biz ise ferdi 
idnıanlanmızı yapmış fakat sııba
ya takım halinde maç günli çık· 
mı1ıırlır. Fencrbahçe de aşağı yu4 

karı aynı vnziyettedir. Tnrk spo~ 
runun bu halinin milnakaıalan 
gazete slltunlarında senelerca aUr
dli. Buna rağmen baıımızdaki 
idareciler esaslı ve müessir bir 
taaliyet gösteremiyorlar, muhtelif 
tesirler altında kalıyorlar,,, 

Galatasaraydan Şakir B. 
"-Bulgar takımı ferden ve cem• 

an formunu bulmuş bir haldedir. 
Biz, anform o!mak t6yle dursun 
bir buçuk 1aatlik oyunu ancak 
defibelA kabilinden çıkara bi!iyo
ruz. idmanlarımızı ancak ecnebi 
takımlarile yapılan maçlarda ya· 
pıyoruz. Bulgar takımmın teknik 
cihetinden bizden aşağı olduğu 
mes' efesine gelince, eğer futbol; 
IOzumauz yere dripling ve çalım 
yapmak ise biz bu noktada onlar· 
dan ilerideyiz, yok eğer, iyi yer 

r ---. 
! 
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Muharrirlmlze beyanatta bulunan 
Gaıatasaray ba9kaptam 

Muallh B. 

tutmak, boş yerleri görmek, İsa• 
belli ve muntazam vuruşlar yap
mak iıe Bulgar takımının bizden 
aşağı olduğuna hüküm etmek 
yan!ıı düşünmektir. Bulgar takı· 
mı iyi oynamasmm en tabii neti
cesi olarak, ve formlu bulun
malarının verdiği rahathkJa maç
ları yorulmadan bitirerek kazan· 
mışlardır . ., 

Galatasarayh Burhan B. 
"-Ev,e!A, gerek Galatasaray, 

gerek Fe~erbshçe en mühim un
surlarından mahrumdu, sonra her 
iki takım da son za;mınlarda takım 
halinde ç:alışmam:ş!ardır. Nefes
sizdirlcr ve aralarında anlaşma 
yoktur. 

Takımlar mühtedi oyuncularla 
takviye edilm iştir. Tecrübesiz olan 
bu oyuncular birdenbire çıkarıl• 
dık1arı böyle mtlhim bir maçın 
heyecan ve asabiyetine kapılm;ıw 
lardı r. 

Bulgarlara gelince son oyun-
larmdan da anlaşılıyor ki, oyunun 
bnşmdan sonuna kad.u ayni ne· 
fesi'-' oynıyorlar, Atletik meziyet• 
leri bizden fazladır. Pek fa2la 
incelikleri olmamakla beraber, 
bizim sistemi andıran bir tabiye 
kullanıyorlar. Oyuncular hep bir 
ayardadır. Biz, anform bulun
mak ıartile iyi teşkil edilmiş bir 

Fenerbahçell 
Muzaffer B. 

takı re la her hanği bir zamanda 
bunlarla boyölç\işebilir ye neti
ceyi lehimize çevirebiliriz." 

Galatasarayh Ulvi B. 
- Y eniJdik, yeniliyoruz, ve 

yenileceğiz. Çünkü bizde futbol 
faaliyeti çok yazık ki, birkaç ec
nebi takımının gelmesine mUnha· 
sır kaldı. Şehirlerde lik maçları, 
kupa maçları, muhtelif mmtaka· 
lar arasında futbol faaliyeti şid
detli bir surette körilklenmezıe, 
ve ıahs7 dedikodular, partiler 
böyle devam ederse gelecek ae• 
no bu günleri arayacağız." 

Fener talummdan Cevat B. 
11 

- EvvelA, Levisldye karşı 
Galatasaray belkemiğinden ve 
Fenerbahçe başından . mahrum 
olarak oynadı. Sonra Bulgar oyun· 
culan mlikemmel koşuyorlar, oyu
nu başladıkları gibi bitiriyorlar, 
çok seridirler, ve ıur' ati eri nisbe .. 
tinde topa hakimiyetleri fevkali· 
dedir. Binaenaleyh teknik noktai• 
nazarından da yliksektirler. Ta· 
kımımız birinci haftayimde tnU

vaffak olmuştur.Gol çıkaramama• 
mıza sebep te HB0 takımımızdan 
aldığımız iki llç oyuncumuzun iyi, 
fakat çok tecrübesiz olmalarıdır. 
ikinci haftayim, şiddetli yağmur 
ve kuvvetli rüzgar bizi bozdu, 
onların ' lehine oldu. Maamafib 
buna rağmen ikinci haftayimin 
neticesi bir biredir. 

Sonra, Bulgariarm birinci go
IUnde, sıiğaçıkları topu elile dn
zeltmi9 ondan sonra ortalamış-

Dünyanın En Büyük Gemisindeki 
Harikulade Spor Tertibatı 

f'ransızlar•n .yeni denize hıdlrdlklerl ( Normandl) tr•n••tlatlk gem!elnln b!r krokisi 
Fransız Tranılantik kumpan-1 bahriye inıaabna ait fevkalAd.. nizami büyüklüktedir. Ayrıca iki 

yası bahriye inşaabnda ıimdiye liği ile olduğu l(lbi spor tertibata yllzme havuzu ve iki nizami bO-
kadar yapılmıı blltiln rekorlara itibarile de bUtllo rekorları kır- yüklükte bokı Ringi vardır. Bu 
kırdı. 73,000 tonluk bir gemiyi mıştır. mllnasebetle ıpor gazeteleri Av-
auya indirmiye muvaffak olan bu Normandi gemisinde ıimdiye ll A .k d 
k N ki A kadar yapılmıı hiçbir aemide rupa e merı a arasın a s~yya• umpanya CV)'Or a vrupa e d k 1 · d. 
arasındaki büyük denizi 30 mil olmayan iki tane tenlı kordu hat e ece sporcu ara şım ıden 
c •• · • • ' r,. , ·· . " , ___ : ....... ı. .. n.. ~ ... -ı.. J,. .., .. .Jı..... . ..... ml\ide verlvor. ... ... ~ . 

Sebepleri 

Galatasaraylı 

. Tevfik a. 
tir. İk'aci gollerine g elince 
golle neticelenen pası ortalıyan 
sol açıkları, topu ofsayt vaziye• 
tinde almıtbr. 

Hakom bu iki mühim hatayı 
görmemiş olmasına; kendisini 
llyımenlerin ikaz etmediklerini 
bahane etmektedir. Fakat bunda 
haksızdır. Zira evvela birinci gol· 
deki bariz hentbolü laysmen göa
termiştir. Sonra, Refik B. hataları 
kendisi görmek mecburiyetiode· 
dir. Maamafih bunlara rağmen 
Bulgarlar bizden çok iyi or 
nadllar. 11 

Fener Takımmdan r<uzaffJr 8. 
- Bulgarlar gerek şahıs, ge· 

rek takım vaziyetinde bizden 
fevkallde değildir. Mütcfevvik 
noktaları atletik kabil.yetlcrl ve 
nefes kuvvetleridir. Pasldrmı açık 
vaziyette oyuncularmı görerek 
veriyorlar. Bizim takı~ n forvet 
hath ise böyle büyük ve enlere· 
san bir maça ilk defa çıkmıf 
"8" takımından alınma oyuncu
lar olmaları itibarile heyecana 
kapılmıılar, soğukkadl lakla ha· 
kiki oyunlannı göster- nemişler• 
dir. Yeni olmalarına mukabil, hiç 
olmazsa takım halinde üç dört 
ekzersiz yapmış olsalar ı, takımın 
oyunu lizerindeki müessiriyetleri 
daha müsmir olabil irdı . Sonra, 
birinci gol; laysmenin iş 1re tlerin• 
rağmen hakem tarafmc.cın ~örnl• 

miyen çok bariz bir hı:ntbol ne
ticesi olmuştur." 

F enerbahçe takımı antrenörU 
.. Her Şovenk,,e gelince o kısaca: 

.. Takım çok fena oynadı. Bu .. 
na rağmen birinci gol ba riz. bir 
hintbol neticesi olmu tur. Ve, 
ofsayt neticesi olarak yeuiğimi.J 
ikinci gol, takıınm mi. levıy:ıtın• 
çok sarsmış, kırm ışt r. Bu gol 
olmasaydı kat'iyyea k ıniim ki 
Fenerbahçe takımı p u giini.l 
saha : mağlfibon t ketmiye
cektı. ,, 

811 mUtalealara ba' 'trak bit 
netice çıkaracak deği , maksr 
dımız bugllnliik sacl \;ce işaret 
ederek geçmektir. 

An!<ara Maç an 
Ankara Fut bol Hey ·inden: 
Guına gunıı oynar cak ]j1' 

maçları aşağıya yazıl ın ı ~ ı r. . 
Altınordu - Muhafız~ı cii kinC1 

takımları saat 15.30 da, 
Altınordu · i\lulıafız gi ·ü hirincİ 

tupm1arı saat 111.15 H.ı rnı Niiı· 

bet Bey. 
Galatasarayhlar Ce. 
Beyoğlunda istiklal c 

106 numaralı LlHrneml 
tınıanında tesiı edilen 
rayı.tar mahfelinin k 
buıcl\n ögleden sonra s 
buçukta yapılm1şhr. Te 

etinden: 
!desind• 
rg apar .. 
~abtasll"' 
t resll>j 

on yedi 
.Kederi" 
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"Son Posta,, Holivutta hu .. Jsi muhabiri 

brıl ycgAn• Türk gazetesidir. Ho. 

livut muhabirimi%, her hafta bize mektup 

ırönderir ve •İnema ileminin lçyfö:ünü SİNEMA 
"!>on Po"ta,. oaf-t~da iki c!efa ıinP.ma 

,.yfa11 r•ı·•r· Ba Sftj•falarda dünyanı " 

en Y-:'-İ ıireır..a habe• leri, utistleı-l:t 

hayab ...-e ıinftmaı alemindeki aan' at 

anlatır. 

Rusgadaki 
Yıldızlar 
Nasıl Yaşar? 

Amerikada ve Fransada sine
ma yıldızları muhteşem villalarda 
lüks otomobilJerde emsalsiz bir 
hayat geçiriyorlar. Bunlar :ıevkleri 
ve keyifleri uğrunda milyonlar 
aarfetmekten çekinmiyorlar. Fakat 
Sovyet Rusyadaki meşhur yıldız· 
larm hayat tarzları çok mUtava• 
ııdır. Bunlar san•at kabiliyetleri 
itibarile Amerika, Fransa yıldlı· 
larmdan çok yüksek oldukları 
halde ne viHAları ve ne de oto
mobilleri vardır. Rusyada meıhur 
yıldızların ve rejisörlerin yaşadık· 
lan yer ufacık birer odadan iba· 
rettir. Umumi hayat tarzları ise 
herhangi bir fabrika amelesin~en 

farksızdır. Sovyet Rusyada en meş
hur rejisörler bile ufacık odalarda 
yatıp kalkarlar. MeseJA: meıhuJ' 

rejisör Aleksandrof bir çocuğu ile 
birlikte ancak bir odaya maliktir. 
Bu odada mobilyo oJarak hiçbir 
ıey göreınezsinlı:. Fakat Rusya 
aan'atkilriarı bütün bu mahrumi· 
yellere rağmen en yilksek eserleri 
yaratmak hususunda Amerika ve 
Fransız yıld:zlarmdan çok ileri· 
dedirler. 

Cam Sıluhyor 

Sönen _Yıldızlar 

cenyanlarından bahsedilir. 

L.-------------------------~·-J 

Diri!iyor !Son Günlerin 
lEn Yeni 
Fi/imleri 

Franıanm en meşhur muhar· 
rirlerinden Klcman Votel'in bir 
eseri sinemaya alınmaktadır. Bu 
eser evvela Almanca olarak çev· 
rilmiştir. Şimdi de Fransızca kop• 
yeıi çevrilecektir. Alman rejisör
lerinden St:ıynbof Paris'e giderek 
bu filimde oymyan Fransız yıldı&
lannı • seçmek teşebbiisilne giriı· 
miştir. Bu yeni filme 0 Madam 
çocuk iıtemiyor,, ismi verilmiştir. 

lf.. En meşhur operetlerden 
biri olan Çareviç opereti filme 
ahnmaktadır. Bu yeni filmin Fran
sızca kopyesi jim Jeral ve Fer· 
nan Grave tarafından çevrile
cektir. 

lf. Brigit Hclm Berlin stüd
yolarında çevrilecek olan yemi 
bir filim için angaje edil miştir. 

)f. "Gündüz benim, gece se· 
nln,, ismindeki filimde Kate dö 
Nagi çok muvaffak olmuştur. 

Ben Ve ikinci Gece 
Stssiz filim zamanında çok 

büyUk filimle? çeviren meşhur 

Ruı artisti lvan Mojukin son gUn• 
lerde yeni bir filim ç~virmiye 

başlamııtır. Filmin ismi "Ben ve 
ikinci gece ,, dir. Mojukine bu 
filim do meşhur gUzellerden T aoy 
Fedor refakat etmektedir. 

Klayv Bruk bütün şöhret ,ve 
ı.enginUiğini Hollivud' a medyun 
olmakla beraber bu ağır başlı 
artistin en ziyade sevmediği yer 

1 

de yine Hollivud'tur. Bu sebeple 
Klayv Bruk tatil zamanlarına da· 
ima ya Avrupada, yahut Nev· 
Y ork'ta geçirir. 

Sessiz film devrinde bOyftk töhretlere 1ahip olan yıldızlardan bir çoğu sönUp giderek tarihe karıştı. 
l akat bunlardan bir kısmı tekrar dirilmiye baıladı. Blltlln şöhretini g6zelliğine borçlu olan Alman 
i. lberi Li Pari'de bunlardan biridir. Burada ıon resmini gördtığUntlz bu gUzel yıldız şimdi ıeall filmler 
çevirerek tekrar eski ıöhretini kazanmıya çalışmaktadır. 

SUrUsUne bere1<et 
Maruf yıldızlardan Margerit 

Çurcil'ln tamam 68 çift iskar
pini 358 çift ipekli çorabı vardır. 

Yeni Bir Yıldız 

' 

Son zamanlarda Almanya'd~ yeni yıldızlar doğınıya başlamıştır. 
Bu yeni u·ldızlar arasmda burada resmini gördil~l.inüz gl\zcl kız 
lbn C' .... gelmektedir. ı smi Sibille Şmitz'dir. Sesinin glizelliği 
saye~ ı.1u büyük bir ,öhret lrnıanan bu cici kız ıimcli Ufa kumapn
Yas1nın baş yıldızıdar. Evvelce hiç ehemmiyet verilmiyen bu 
F~z-:_1 kızın birclenbiro l>a~ sedire geçmcıi herkesi ha rr«-tlcr 
~ınne bıreknıışt.r. 

LiJyan Harvey 
Holivutta Şimdiden Riva
yetler Dolaşmıya Başladı 

Meşhur yıldız Lilyan Harvey 
yakında Amerikaya gidecek 
ve ilk filmini çevirecektir. Bu 
mOnasebetle Holivutta 9imdiden 
ağızdan ağıza bazı dedikodular 
dolaşmıya baılamıvtır. Bu riva
yetlere inanmak lazımgelirse 
gOıel Lilyan Aınerikaya Villl 
Friçten kurtulmak için gitmekte
dir. Çnnki Villi Friç bu cici 
yıldızla evlenmek için birkaç 
defa tevassutta bulunmuı, hatta 
bir defa bizzat kendisi de Lilyana 

izdivaç teklifi yapmış, fakat gUzel 
yıldız bu tekliflerin hepsini red· 
detmiştir. Doğrusunu ıöylemek 
IAzımgelirse bunların hiçbirine 

inanmamalıyız. Çiinki Lilyan Har· 
vey sesli filimden sonra bUyllk 
bir töhrete sahip olınuıtur. Bunun 
farkında olan Amerikan kumpan· 
yaları gllzel yıldızı zengin bir 
mukavele ile angaje etmişlerdir. 

Kaç Sena Yaşıyacaklar? 
Son zamanlarda Amerikada 

bir faicı kadın türemiştir. Bu 
kadın garip bir ıekilde fal aça
rak yıldızların kaç sene yaşıya
cakJarım ıöyleınektedir. Bu falcı· 
nm uydurduğu iddialara göre 
meşhur komik Şaı-lo on sene 
daha yaştyncak, bir sonbcdıar 
gilnii apandisit aınciiyatı yapılır
ken ölecektir. K!a.- :.' Bov altmış 
ya, ı nı dolduraeak, fakat kalp 
aeklc:,inden birdeııbiı e lı .. yuca 
aöıleriui k.apıyacakhr. 

Bilezik Birincisi 

Geçenicrdo Puis'te yüzlerce sinema yıldızı aruındıı bir r>Ue:ıik 
müs.abak.tsı yapılmışbr. Mnsabakaya birinci V~' ~k'.nci S!nıi v ıld ıı· 
!ardaa bir çoğu iştirak etmiş, fakat şayn:ıı lı.,yrettir ki b:ı mu .. a
bakanm bh·indliğini bir dans yıldızı kazanmı~t. r. rn~n1 e:-~ • (! .:ı •• ı 
numaral.ın yapan bu yıld ızın ismi La!lta Bcnav~nt'dfr. .ı şu~ı 
d ilberin l; urad.ı gihel bir re&ıniııi takdim ediy~ruz. Bakalız::ı siz c!o 
beğenecek r.ıisinil'l 



ı~ON fOSTA) • Hanı1nte9ze blttla 

re·~luin kalp ~e .. k ... ertade en 8'1mimt 4ert 
ertaf ıcar. Allatta.e, 4-tlanaau alyliyemediilnla 
••k <.' utlerlaisi Ha aımterzeye 7uınuı. u.._. 
teyn ya lıer ı&nldl ıtltunda ve1a buu1 mek· 
taplı cuap ..W. Hıuı6-.,uala fildrluf, Mrf'Ok 
gençleri ~ mütk&Uerd•a lnırtanyor. 
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f IOll flOl'A 1 bM1an •• ge '1 ll91us 

• far .._ ......ı.ra it• ceyc&.11 lnla .. _ .. , ...... ~. 
...d .. ..-. haftada bir defa Kadte a::a1· 

ı... e1aeak " it• Myfada palar b~11aaealltır 
Glkellk .......... - lllOdalar, ~· 

- tenly..t, eu' • 
1 psclliil. «• ı.1914. 

el tflerl .. Mire... Dertlerinizi HanımteQzege Y ozını.ı -
Bu E biseyi ~vde Kendi 

Kendinize Yapınız 
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Gtındelik baıit bir elbiH. Bu 
modeli eydo kendiniz dahi dike-
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bilirımiz. Patronun §ekli modelde 
gösterilmiştir. Elbise krep döıin· 
den yapıhııışbr. Yakanın göğsll 
ile kol kapaklan be)•az krepondur. 
Dantel ile dahi y. pılabilir. Bu 
elbise için yüz santim genJşliltte 
bir kumaştan iki metro yetmiş 

b~ santim Jaıımdır. 

Kendi Kendin·ze Yapa
bileceğin· z Ceketler 

Kiremit renkİ, kahve rengi 
•c katadan örülmllttilr. Ôaüode 
" arkaıanda yirmi aekiz aıra 
ward.r. Sıraların ıenifüği ilıti 

parmaktır. Dllz ııralar kiremit 

renginden aralardaki dar uzun 

firitler kahve renginden aaç ör
gDler kaşadRnd1r. Ceketin yaka-

aına, koluna aıağıs.na geçen 
lastik kahve rengidir. Kiremit 

rerıgi ııralar dllz iğne iılenmiştir. 
Saç örgli ile elde iki sıra İflen· 

dikten ıonra, aaç iİbi örülerek 
tızerine yerleı;tirihni~tir. Örgüler 

önde üç, arkada Oc a1rad.r. 1..1• 
tiğin işi geçme iğnedir. 

\
Bu Sene 
Saç 
Tuvaletleri 

• 

• 

Bu aene uç tunletleri tama
mea deiifmektedir. Başta ıenif 
bü,nk bukleler Ye 6nde kesik 
bukleler modadır. Modeldeki bi
rinci resim ba ıekil tuYaletl ıa .. 
termektedir. ikinci resimde uç
lar dDz taraom;ş yanda bnknk 
Ye kenarda küçük buklelerle ın .. 
lendikteo sonra enseye kadar 
Mrkan küçük bukleleri Yardar. 
Bu kıf f'n ı"yada bu tuvaletler 
moda vll\caktır. Üçllncll tuvalet 
te bir ~cnç tu\·alctini ıöıtermek· 
fedir. Bumb s .. çlar tamamen dDı 
ı ranm • e,se ki çük buklelerle 
füı,, 'cnnuştir. 

Her 
Ev Kadını 
Neler Bilmeli? 
Armutları Nasıl 
Mıılıafaza Etmeli? 

Kışın armutlara muhafaza et• 
ınek için sapa geçirip asmamalı. 

Armutlar biribirine diktikçe di· 
ğerleriniu de çürümesine sebep 
olur. Armutları muhafaza için 
tiuııları rl\tübetsiı bir yerde rafın 
üzerine faıdalı dizmeli. 

Canı/arı 
Nasıl T. mizlımıeli ? 

Camları temizlemek için evve
li ftzerine airke sürmeli. Badehu 
tuz ruhuna batırılmıı bir bezle 
parlataıe ttdır. 

* Elbisele'i Nasıl 
Mulıa/au Etmeli? 

Baza elbiae kullanıldıkça bo
zulur, hatta yıkanmadan boyları 
kısalir. Buna mani olmak içiıa 
l\ıerinisdcın çıkaradığınız zaman 

f BU G 0 N NE y EMEK y A p SAM? 1 eyice farçalayınız, badehu aakıya 
'a....----,~---------------------- uzunluğuna uamı. Sanlan bir 

Hindiyi parçalayıp tencerede içerisine yarım bardak toz teker tahtaya ıeçirmek •• •taiıaına 
kızartınız. Badehu içeriaine do· dökl\nUz. 2 çay kaıığı u koyunuz. bir torba içeriıiude mubafaza 
mates keserek bir müddette do- Bu •şekeri ateşle mDtemadiyen edilmit bakırları umak daha 
nıalcsleri pişlriniı. İçerisine ıu karııtırarak yakanız. Fakat renıf rnuvafıkbr. Bakırların ajuhğl ea-
illve ederek piıiriniı. Badehu siyah değil, açık karmı:ıa olunaya vabı qağıy• çelter. 
soğanla kıynıı.yı tavada pişiriniz. kadar. Badehu bu karomeli kalı· * 
Ayrıca bir taYad& bir miktar ban içerisine dökünüz. Dört yu-
fıstığı kızarttıktan sonra içerisine murtanın aarııım bir kapta iyice Elmanın Rt1n11ini Malıa/au 
bu lnymayı ve ayraca kızartılmıf çalkaymız, badehu tekerli ıflte lçin Ne Yapmalı? 
keıtnneleri vo bir miktar hindi karıştırınız. Bu eUtlü yumurtayı Elmaları piıirmeden evvel 
uyu koyarak piş riniz. Kestane· kalıba dökünüz. Bir biiyük ten• rengini muhafaza etmesi içia 

ter \ e fıstıklar yumu adaktan sonra cere İçerisinde suyu kayna tınız evveli soğuk suya koyunuz. içe· 
bu uıalıHitu tcncered~ki lıindilc· ve kalıbı bu suyun içerisine risine bir limonun ıuyunu ııkınız. 
rrn üzerine dökiinüz. Tabağa oturtunuz. Kremin pi,tiğini anla- Fişliği zaınan rengi tath k1rmızı 
boşaıtacağın z zanu ı ba11r < lan mak için içerisine bir iğne olur. 
bu k staneli garnitöriı boşaltınız, batırır ımz, eğer su çıkarsa daha 
hindıleri ilzc ine dizirıiı. olmamııbr, su çıkmazsa kreın 

1( rem karom11l pişmiştir. Kal bı tencereden çık .. 
Yarım okka snth bo'.ca şeh:r · rar, liıerinin ktzarmaıı için fmaa 

kaynatını:ı. Badehu bir kabıu aalarımı:z. 

i' 
Paltoları, Etbiselel'I 
N••ıl A•.,alı? 

Paltolan elbiselere '' tar .. 

jKışa Girerken Y eniElbise 
Y apbracak Mısıııız? 

Kıp 2irerken yeni elbiae 
yaptıracakaanız, size aoa moda 
zarif Oç model veriyoruz. 

Sağdan yukudaki ylln triko• 
dan yapılmışbr. Şapka Ye kun• 
duralar da elbiseye uygundur. 

Soldaki uır allnd-.ı elblaelldlr. 
Parlak aatenden yapılmlfbr. Al .. 

taki jene bir blftıla 1tın bir fi.. 
tandan ibuettir. itte calılU 
genç kızlar için çok pratiktir. 

Banyo, Çocuğun En 
Büyük Neş' esidir 

Çocuğu banyo kadar hiçbir 
101 net' elendirmez. Çocaia at
ladığı zaman banyoya aokuauı, 
hemen amtojunu Ye net• elendl
iiDi g6rllrallnllı. Çoeuk kG~llkkea 
banyo ıeraitine fevkallde dikkat 
etmek ilzam. Odaya wtuuz, ço
cuk banyoda iken Ye çıkbktaa 
ıonra llzıın olacak leYUllDI J•• 
nınıza hazırlayınız. Çocuj'u elinizde 
rahat tutunuz, çocuk keadial 
•ellmette hissetsin. Çocup elde 
rahat tutmak bir bUnerdir. Ban· 
yonun içerisine bir ha•lı açama 
çocuğun vücudu çinkoya dejerH 
rabataız olur. Siz de klçtlk bir 
iskemleye rahatça oturunuL Ç6-
melerek çocuiu banyoya ıokmak 
hem aizi, hem de çocuiu rabataaı 
eder. 

Çocuk banyodan çıktıkta 
aonra kullanaca;uuı bfvl~ 
asıtmız. Çocuğu alqam banyoya 
ıokııcaksanız ıuyun ııcak olmuana 
gündDz y1pacabaaıı nisbeten 
daha ıoğuk olmaıına dikkat edi· 
niı. Çocuğa banyoyu gllndOı 
yapmıtaan:z, gece yalarken eli~ 
rini yllzUoQ yıkayınız. Çocuğun 
gece elbiıeleri başka, gUndOı 

fından dikilen askıların nasll 
çabuk koptuğunu herkeı bilir. 
Bunlan daha ••ilam yapmak bir 
kemik balkanm etrafına kumaı 
ıeçirmeli. Bunu palto veya elbi· 
aeıaia iç tarafma dikmeli, bura· 
dan asmalı. 

1 

elbiseleri bqka olmalıdır. Çocak 
banyodu çıkınca ı:cak laaYlu Ue 
unlmab, tberine aiyclirilecek p• 
mquiar da aaıblmahclar. 

Çocutun cildini yumaptmak 
için ecubanelerde sablaa ecub 
sabunlardan kullanınıL Suyun h .. 
raretini derece . ile ölçtiııDr.. Eğer 
derece yokıa dirseğinizi auya 80" 

kunuz, eğer tabammtıl ediyoraa 
au iyidir. Çocuğu banyoda iken 
uğuıturarak yıkamayınız. Çocuğu 
ıuda ıerbeıt bırakınız. Çıkmasına 
yakın, yumuJak. sabunlu bir 
allngeri vücudund n geçıranıı. 
Çocuğun ağımı elinizle kat•i,. 
yen yıkamayınız. Çocuk alb 
aylık alduktan sonra banyo 
odasmda yıkanabilir. Bunun 
da ııcak olmasa JAzımdır. Alb 
aydan ıonra ı hhatte bir çocuk 
Ababları sllaprle lliliameUdlr. 
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Ti MU R LEN K 
- 145 - Muharriri : 1f. lf-

Tarihler Timurun Büyük-
lüğünde l\t1üttefiktir 

Uğuday da o adama mo-
tolca bilip bilmedijfoi sorarak 
-cnfi cevap alınca ''Yalan ıöy· 
lfyoraun, babam mogolcadan baş· 
ka dil bilmeıdi, seninle de tttrkçe 
~onuıamazdı,, demiı!,, Şu hiklye· 
dtn moıolca ile tUrkçenin ço1' 
•)'rı bir dil olduğu iı.tidlal edi-
liyod 

Halbuki Mcgoltar ayn bir ırk 
değildir. Ourı.Jo - altai"qnc bir 
trıillcttir, Türk oruklarmdandır. 
~ier Mogol 1rlu, Mogol milleti 
diye mUıtakil bir ırk veya millet 
•lıaydı Ceugizin zuhuruna kadar 
onun meçhul kalma1ma imkin 
)oktu. T arib, Cengiıden evvel 
haılamııbr, fakat onun aahneye 
~krnaaından evvf!l Moiolu tam· 
~amıfhr. Buna mukabil Türk 
'•ani, eski bir tabir ile ıöyliyelim, 
kalubclcidanbeı-i malumdur! 

Şu hakikatten anlaşıhyor ki 
tdogollar Tllrk oruldarmın ehem
"'iyeh;iz1erinden idi, tarihi rol 
aynıyacak vaziyette bulunmıyor· 

:llrdıt Cengizin dahiyane hamle· 
•ti o oruk için hareket ve şHh
.. ,t vesUeai oldu. 

Bu bahsi tenvir edecek daha 
hirçok senetler var. Tllrk şece• 
t'eafne göre Mogol " Türk ,, Un 

, :~ullarindandır. Oğuz Han da 
~ogol Han evlAdındandır. Oğu· 

~Un tllrklllğüne ise tllphc yoktur. 
Otkurt ıeceresl de TUrkU ve 

P.ıogolu blribirine baba - evlat 
~apn1aktad11. Bundan dolayıdır ki 
tnııiz Han ve evlAdının teıkil 

~, idare ettikleri devlete de Mo
t()I imperatorluğu denilemiyerck 

"Turk • Mogol İmper;ı.torJuğu ıt 
adı verilmittir. 

Mogol masalları, U\releri ya• 
saları, askeri u!uHeri, içtimai 
Adetleri TUrklcrinkinin aynidir. 
Halbuki Mogol adı anılmazken 
Türklerin masalları, türel eri, 
Adetleri belH idi, dl\nyaca bili
niyordu! 

Dil meselesi guçi nıUhimce• 
clir. LAkin mogolcamn anlaıılmaz 
olması tekemmi.il edemeyişinden• 
dir. Türkçe iJerlemit ve mogolca 
iptidai kalmııtır. Bununla bera• 
her mUtterek kelimeler çoktur 
ve az f arkh kelimeler ise sayısız· 
dır. Mesela bahadire Mogollar, 
pagador, Türlder bator ve baha• 
dor; karaya Moğollar hara, Türk· 
ler kara; altına her iki oruk al· 
tın; maliye Mogollar gögU, 
Tllrkler gök derler. 

Türkçenin mogolcaya rllçham· 
m, Cengiz de kabul etmiş ve 
imperatorlukta resmi dil, resmi 
yazı olarak uygurcayı kulanmıı· 
tr. Yine o imperatorhığun vezir
leri, jeneralleri hep TUrktU. 

Yliz ayrdlgma gelince bu, 
kat'i bir delil değildir. ÇünkU 
Moş:olların, sahneye çıkmazdan 
evvelki fizyonoınileri mazbut bu· 
lunmuyor.Onların Çinlilerle tesahilp 
neticesinde asıl simalarını kaybet
medikleri ne mailim? Bununla be· 
raber Mogollarm yDzlerindo TUr· 
ke benzer husuıiyetler hAla ae
z:ilmektedir. 

İşte aziz okuyucularım! Ben 
bu bilği ve bu kanaatle Mogolu· 
da Tllrk tanıyorum, bir Mogol 
hiklyesini okurken kendi ırkıma 
ait bir hikAye okuduğumu hisse
diyorum. Nasıl etmlyeyim ki Cen· 
gizin torunlarınan Argon Hanın 
bir · n kııarak yanındaki bir 
alime: 

( Arkaal var) 

lstanbul Belediyesi İli.n~rı 
Kaıorifer ıvıünakasası 

Karaağaç Müeısesatı lıtanbul Belediyesi 
P.!üdürlüğünden: • 

MUe11esenin yeni memurin daireıi için yapılmaıı IAıım gelen 
k•Iorifer yirmi glln mllddetle va kapalı ıarf uıulile münakasaya 
1conulmuıtur. Bedoli keşfi 8932 lira 72 kuruttur. İhalesi, teklif olu:•n bedeller haddi kifayedo görllldüğil takdirde 29 T eırlnisani 

32 aaı. iUnU aaat 14 te mlleasesedc yapılacaklar. Resimler ve 
flrlnameler "5,, Jira mukabilinde müesseseden alınabilir. Talip 
<>ltnlar yevmi mezk"Urda saat 13 e kadar alelusul yapılacak teklif 
• ırflarııu teklif olunan bedelin yüzde 1 1 2 teminat akçaıile Mll· 

~•eıe başkitipliğine tealim etmelidirler. 

S\n\rlerin\ı~ ~ 
mubataıa ,ç,n 

\amam\\e ına111.ursırz. 

o\an 

&rom ura\ 
((Knoll» 

· ...,e\erinl istlma\ kompn ... 
cdin\z. 

takv1Yt tdi\· 
Bromural! \>i\\t\~):ararııı. bir ..:a• 
ıni~ 11c buıbii'6 d r 
\nlan ın11,ıa1ıun. ı : l ha~t \\1(1· 

10 11c ıo ko,,..prıı1' 1tc\lc 1aıııır, 
\erde ccunelcrdc rc~e 

Beykoz Sulh lcr• MemurJu
jund•n: 

Hiıı.~edarlıu ımuımda. takelmi kabil 
olın:Hlığmdaıı satılarak bedelinin pay
la~tırılınasına kanır verilen Beykoz Ali 
Boy ııa.nıl <li"er oıı ~o,melt>rde klliıı 
c::;ki 13 yeni 11 1\ •, lu altı oda. ufak 
lıir bahço vo iki h:ıla ile hamam \e 
11:\ir ıııOşteırıilAtı hıwi ah•a.r ev 
15-12-~ıj! perpıııhe saat 1fi da açık 
:ırttırma euretile Beykoz Sulh it'r& 
dair11.~i ndo pıı.r:ı.ya ı;evrihıoek tir. 

:.! - Ş:ır!rı&ıııo'er 19-11-98:! t:ırilıin~ 
tlen illbaı-eıı htırkeı tarafından göriil· 
ınek ii·ı . ..ırtı daire<l~ açllmııtır. 

3 - r;:,·iu t:ılıruin edilnıi' kıymeti 
(hin .:\"i \ iiı liradır). 

4 Bıı kıyıneliıı 15-12-!JH~ de ya-
1.dac k olan _.çık uttırrırnd:ı yüzde 
yotıııi' be,iııi bulınadığ·ı takdlrde en 
11, n -arttıranın teahhUdll baki kalmak 
ii'l.ere arttlrma 31-1:2-!>32 <'llmartesi 
gün il saat 11 <lu yine ıntn~kôr dairede 
yapılarak en çok ıı.rttıranm üzerino 
ihale od ileccğl. 

6 - ~artnameclo gösterildiği üıero 
en almnk isteyenlerin tahwin edilen 
kıymctiıı yilzdo yedi buı;uğu ıılsbotiu· 
de poy akçesini veznemize nakden 
,·eya Milli bir Baukırnın bu ııiebetfe 
bir teminıü mektubunu verrııok sure· 
tilo nrttırınaya i9lirak edı>lıileceklerl. 

fi - Daha fazla izahat almak iste· 
~· ırn leri ıı daired~ açı lılll tartn11.meyi 
okuı•ıaları ilAıı olunur. 

hane iiııitııdo 1ıı.ttlarağıoclaıı talip olan· 
ların lıt.z ır lıulunacak uuıın ııra. wUra
oaatl:ıri ilan oluuıır. 
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RADYO~ 
1 7 Teşrinisani Perşembe 
lstanb~l (UJOI'> ıuıttrs) ~ 18 den 

18,·fl e kad~ır saz (Vedia Hiza JI.)1 
1H,4:>·1n,20 orbetra1 rn,20·19 4:> Fran· 
ıızcJ. ıfors lileı-lom:, ol:ınlara 'ıuahııus), 
l!'l· t:i-!?O ork~o;;tra, 20-20,:JO DariillJedavi 
aı ti:;tleri tarafından lıir temsil, ~0,30· 
21,:30 Taııhart Uefik H. ,.e arkaıhıtlan 
21 .:;0-22 uz (Seniye H.) -!?2,80 
grıunofoıı, Ajans Te norıı.ıa haber leri, 
ıallt ayarı. 

Bükr•t ( 394. metro ) - :?O,:JO ope-
radan nakloa lgor operas1. · 

Jlelpat - (.1:l1 ıııtlra) !!O Alınaııca 
rııulıavore, 20,30 koııfıJranı, ~1 Lüb
liauyadan nakil. 

Roma - ( 441 ıntlre ) 21 haber 
ve gramofon, U,20 ev kadınına tav· 
ıiyeler 21 ,45 Minyon operal'r. 

Prat - ( •ES melre ) 20,'...0 11ete 
veren musiki, 21,05 Brttno'd:ı.u nakil, 
22 konıer. 

Vlyaaa - ( 517 111.ıtre) 19,!lJ kon· 
ferttns, 20,f>,) K1.valierala. roı opereti. 

Peıt•- (5;)0 metre) 21 Venedik ge
ceal, 22 konferanı, 22,1=> operanın 
orkestrası, 2S,45 ea:ılıant. 

V HfOH - ( 141 l metn ) !1 hafif 
musiki, 22,30 komeıli, 24,0:; 111.ns 
hıı..vaları. 

Berlln - f 1636 ıuetre) fO ırıem· 
loket habcrl~ri, 20,20 konferana, ilO,Sli 
ıen lı&\'alar, 21,45 Şark ve 0&.rp meT· 
zuu otrafrnda bir l,onterarns, 22,20 
kfl<"llk bir komP-di, 23,3() dans lı:n-~lar1. 

18 Teşrinisani Cuma 
lıtanbul - ( ıroo mttr•) ıs den 

illlıaren 
Btlkref - ( 894 rııt\ra) 10 H:ıdyo 

darUlfünunu, 21,40 gramofon, !?l Atke
nluın uloııunclıı.n naklen konser. 

BeJwrat - ( 431 metre) fO Frau· 
sızca dera, 20,5 konfernııe, 21 Donjean 
gecP&i Mozar operaımı<lnn parçalar, 
22, 10 piyano konseri. 

Roma - ( 4'1 mttrt) ~O, lf> Haber 
ve gramofon. 

Praf - (·1"8 mttre) 20.20 piyano 
konseri, 20, ~O 9arkı konseri, 21,80 
küçilk bir komedi, 2H haber, ~W,20 
Bri!nodan nakil. -

Viyana - (517, ıııetre) 20 koııfe· 
raııs, _ıı:.? Berlinden naklen Olirııpiy& 
koıısorı, 23 :'lktanı haberleri ~:3, 15 
.4ktam konuri. ' 

Peıte - (lföO metre) 20 80 oı>er:ı.· 
dan nsklen Donjean operas;. 

Varıon - (Hl l metre) 20,45 
Raılro gazetesi, 21 ıı. u ikili musaha
be 21.l!> senfoni 24 clnns havaları. 

Berlin - ( 163:1 ıu~tre ) 20,30 
it 1111.:ıti, 21 Yora Şvan ilo Jozef Şmit'ln 
eski opora!ardan in ti hap edorek söy· 
liyN'okleri ,:ırlalar, 2B Jıaher gramofon, 
24 ıR.ksefon. 

Donanma 
Piyangosu 
50 inci Keşidesi Yapıldı 

Donanma Cemiyeti tahvllltının 
50 inci keıideıl yapılmıtlır. ikramiye 
ve amorti iaabet eden tahvlllt tutip 
ve ııra numaral•n aıagıdadır : 

Tahvillt Tertip Numaraları 
777, 5545, 3386, 6115, 7526, 7862, 

8272, 9005 
İkramiye iaabet eden numaralar: 

ikramiye TL. Tertip No. Sıra No. 
1000 7862 63 
300 8272 57 
100 3386 77 
100 777 47 
50 5386 l7 
50 6115 Jl 
ıo 8272 57 
10 3386 81 
10 3386 94 
10 6115 96 
ıo 111 e 
5 7862 8 
5 9005 58 
5 3386 '28 
5 5545 5 
5 7526 37 
5 900-1 77 
5 7862 7 
5 5545 88 
5 8272 70 
5 8272 27 

Yukardaki tertiplırlo lıiz.alarında 
röıterilen 11r• numaralarından mil· 
tebakl, ayni tertiplerin difer aıra 
numualarm• kimllen amorti iıabet 
etJl!İftir. . 

ikramiye ve amortı bedeli 22 
T. uni 1932 tarih!ndH itibaren te· 
diye edileeektir. Amorti bedeli beher 
tahvil l~in (bir Türk liraruı on ) 
kuruştur. 

Teklrdal Sulh Hukuk Haidr;;:°' 
1161nılen: 

Tekirdağıııın Durgut ınahallesin<len 
Viuahl oğlu Y:ı.sef Efendi tarafından 

0 mahalleden mtıtevorra Neya.ma zevci 
Aron ve kıı karJa,ı Dona aleyhine 
iknmo olunırn iwlei fUYU Uav:tsından 
yapılına.kta ol:ııı muhakemesinde bun
laruan Donaıım mahalli ikamP.tl meç· 
bul bulunduğllndan il1nen tfllıll~at 
Uaeı karargir olmuı bulundugundan 
mezl.ıurenln yevmU m ulıı.keme olan 
1-12-fl32 pertembe gllntl ıaat 9 da 
Tekirdağ Sulh hukuk mıbkemeaindo 
b\llunmaeı Hlıumu ilanen teuııa- olunur. 

Zabıta, Başı Ezilmiş Bir 
Cesetle Ka_rşı Karşıya 
( Bat tarafı 3 üncü sayfada ) 

tarafmdan yaraland•ğmı iddia 
eden LAz o~manm ıapkaıı idil 

Polis, hu ip ucunu elde ettik .. 
len ıonra, LAz Osmanın yanında 
bir adamla o akşım talimhane 
meyd~n nda dol:ışl!ğını ve ııaat 

on buçukta koşarak poliı mer
kezine ıeldiğini teıpit ediyor. 
Fakat Lb Osman bütün bunlan 
inkAr etmekte, kimin tarafından 
yaralandığını bilmediğini, Hatanı 
tammadıjını. f&pkanm da kendi
sine ait olmadığmı söylemektedir. 

Tahkikat biraz daha derinlet· 
tirildikten sonra, hidise akıamı 
Arnavut Hatanın y.auında ioabı
kalılardan Mimi ve başka bir 
adam olduğu halde bir meyha-
nede rakı içtiği ve saat 
dokuzda Talimhane meyda-
mnda dolaıtığı anlaşılıyor. Mimi 
hiçbir fcydcn haberi olmadıiınt 
ıöyliyor. 

Kan Derya•• 
Haıan Efendinin yaralı olarak 

bulunduğu yer bir kan deryası 
halindedir. Bu itibarla zabıta bu· 
rada bir kişinin değil birkaç ki
,inin boğuştuğu kanaatindedir. 
Facia mahllinde Arnavut Hasan, 

LAz Osmandan ve Mimiden baş
ka, henüz h!iviyetleri meçhul olan 
iki kişinin daha boğuştuğu mu
hakkaktır. 

iki Klfl D•h• mı ÖldU? 

Halta hiiviyetleri meçhul olan 
bu iki şahsın da aldıkları yarala· 
nn tesirile öf diiklerine ihtimal 
verilmektedir. 

Arnavut Hasan vlmDfttlr. Laz 
Osmau iyileşmiş ve Üsktıdar tev· 
kifbaneıine gönderilmiftir, Mu9e
vi Mimi de tevkifhanededir. 

Ktskançhk ve lnt.kaml 
Bu kanlı boğuşmanın ve bu 

canavarca cinayeliıı sebebi nedir? 
Zabıtanm miitemadi çalışması bu 
ıualin de cevabını vermektedir: 
Kıskançlık ve intikam! 

Filhakika, Laz Osmanla, Arna
vut Hasanın aralan bir kadın 
meoelcsinden açılmışbr. Evvelce 
bu yflıden birkaç defa kaYgaya 
tutuşmuşlardır. Kavga esnasında 
Liz Oıınan, Hasana: 

- Sen Arnavut değil, ejderha 
olsan beş para etmez. Ben Llı 
oğluyum, ıenin başım yemeden 
rahat etmem .. demiştir. 

Zabıta tahkikata devam et
mektedir. 

-=======-::================-=--='--=-

w.KOKO 
Paspas ve Yol 

M•klepler, hastaneler, oteller, vapurlar, yazıhaneler, bankalar, 
ve bilumum ml\e11eaat ile evlerin ihtiyacı olan 

Paspas ve Yol Hasırlarının 
Toptan va per•kende satı• m•hallt ı 

Yerli Mallar Pazan 
Bahçckapı 
latiklil caddesi 1 

Ankara· Çocuk Sarayı cadde!i 
Samsun - Bankalar caddesi 

İstanbul Gümrükleri Başmüdür-
lüğünden: 

fıtanbul ve Galata cihetindeki gUnırliklerin ıobaları için altı 
yü:ı yetmi.t aekiı çeki kesilmiş ıneıe odunu ile yirmi be~ bin kilo 
man~al kömUrUnün alent münakaaa ile mubayaası mukarrerdir. 

Taliplerin ıarlnamcıine ittill husulile beraber 240 liradan 
ibaret teminatı muvakkateyi hamilen 5 • 12 ~ 932 pazartesi gtlnll 
saat on dörtte Baımüdürlilkteki mUbayyat komisyonuna milracaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pa~ahahçe fabrikami.ııo itletme buıuaatile teaiaahnm tamirine 

muktaıi listesi mucibince muhtelif nevi ve miktarda levazım ile 
allt ve edevat pazarlıkla sabo alınacaklar. Taliplerin mevcut 
listeyi gördükten sonra pazarbja qtirak etmek ilzcre % 7,5 
tomloatlarmı haıuilen 23 - 11 - 932 çarıamba gilnO 1aat 14 
buçukta Galata mubayaat komiıyonuna müracaatları. 

____________________________ ..,. _________________________ ___ 
. 
Ist~nbul Gümrükleri Başmüdür-

lüğünden: 
BaşrnDdürlUk kalöriferi ıçın 1~ ton Javemarin kömllrlhıtln 

aleni mUnakaıa ile mUbayaaıı mukarrerdir. 
Taliplerin ıartnamcsine ittill husulile beraber 166 liradan iba· 

ret t.eminab muvakkateyi hamilen 5-124 932 pazartesi gOnll aaat 
on dörtte BaımUdUrlUktekl mubayaa komisyonuna mliracaatlart. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremizin Pa~abahçr- fabrikaaında bulunan iki adet yüz bin 

ve bir adet iki yüz bin litre hacmi iatiabisindeki cem'an Oç adet 
demir ispirto tankinın p)An ve ,artnamesi mucibince ve pazarlıkla 
mantajı yaptırılacak ve boyatılacaklar. Taliplerin jartnameyi gör
dUkten sonra pazarhğa i~tirak etmek Uzere 0 o 7t5 teminatı muvak· 
kate akçelerini hamilen 28· 1 l-932 pazartesi gilnO uat ( 14 ) te 
Galatada mübayaa komisyonuna mUracaatları. 

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

Darülfünun Mübayaat Komisyonu 
Riyasetinden: 

Tıp Fukültesinin 1 kAnunuevvel 932 tarihinden 31 mayıs 933 
gayesine kadar ikinci alh aylık yaş sebıc ve yaş ve kuru meyva 
kapalı zarf usulile münakasaya konulup 30 ikinci teşrin 932 tari· 
hine müsadif çarşamba günü saat on beıte mutedil görüldüğü 
takdirde ihalesi icra kılınacağından talip olanların teminatlanm 
DarUlfünun muhasebesi veznesine ve teklif mektuplarını da müba· 
yaat komisyonu riyasetine tevdi eylemeleri illn olunur. 
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Ah Şu Dakikada Dudaklanmın Ara-
Küçük İlinlar 

d B• p• B J d f clMI, Paaar mahalll, r Jl HUsnU Muataf• Akuray, Ordu cad-

sın a ır ıpo u unsay ı. .. ___ F._._'_d_a_ı_,_A_d_,.e_•_'"_" ___ ... HaUl bey npartınan 2 inci kat. Hnıta· 
_ _ larm1 horgOn kabul vo tudavl cdor. 

Bu Hayalle Belki yarım Saat Bekledim o o K T o R LA R Dr All Mazhar Sabahtan l>fl•y• ka· 
• darı Takelmde Alb 

- 16 - civert bir tema g&rUnllyor •• ( Operatör ) p_armn , n.ağaıa fistanda ı inci katta 
- Şu halde Miıter Vilyamı yıldızlar parlıyordu. Demek ki, Dr. Sabri Osman Sirkeci Oğleden ıonra: Fatlbto, Tramıı.y ieta1-

ceneplan, Alman Erklnı Harbi· henilz ıabah almamlfb. Güverte- Şabtnp&fa oteli l\ar,ııında - Dorvitler yonundald muaycnohancsindo. Tel. 2:!3G9 
· d · t ı k t k d k ıok. No. 2. O~leden ak9a.ma kadar D Çlpr 1 Orahalm H Fran11r resın en mezumye a ara e • e i gemi fenerlerinden akıeden bilOrbum harlct vo kadm hastahklan. r. u 

rar Londraya avdet bu1uracaklar. aarımbrak bir ziya, ancak ambar hastıı.noleri cilt, saç, frengi n belso-
D ..1_1_1 k h S:. Cilt •• sUlıre· ğukluğu 1 fııoi 6lnıf 01ntelı:ıssı11. Be· 
u0&1Uarımı tstrara omur- kapamnı aydınlatıyor, karmaka· Dr. Kemal nurJ .,,1 haıtahklar 

dalıdlm.• •· 
1 

d 
1 

yo~lu, Asmalı Mosçit, Atlas Han. Tol. 
k k t 1 mütehasstsı. Be ... ·o~lu, ~tll·UJ cad es 4s'1-o rııı yu arı ırmanan ann omuz• " ~ ·'l0 ·•· B · ı-: 1 d d Abdullahefendl lokantası ittisalinde 

- u 1~ Rlll • ma an a larına "arpıyordu. ı d D O il H .. k DahlJi va 5ocu" olur. " Romell Han No. 16. Her gan öğ e on r. • P •"' ı haıta ıkları. Sabah 
Şeytan ,l·ne usulla .. •'- kula soııra 18 1/2, 20 1/2. akfam •vind• (Topla- Tram. C.d. 65) 

Galiba. bizi dinleyenler de v f ' .... • ------- Cuma, pazardan ga.y~i 2- G ınuay{mo-
~armtı, eskiıinden daha •Urekli gıma ıaıldadı: Dr. Mehmet All ı:;11,'1sırl:'.~tıd~kr· hanesinde ( ı\ksaruy, Etem Porto~ oc-
bir kahkaha koptu. Kumandan - Sizi buraya doldururlar• muayenehanealni Eıuiniına hanına cczıısi arl:a sokak t 1 ) 
muavini, hem gUll\yor, hem de: ken eaydılar mı?.. Hayır... Şu (l!labık Karakaı) nnklctm1'fjr. lrn.but: Dr. Muammer Nurı,S:;r:!~' .. ~: 

- Çocuklar, yavaı .• Herifleri halde, bir köıeye bUıW.. Saklan.. hora-an öğleden sonra. ıt lıastalıklıırı mUtebrısmı. JlarbJyede 
kızdıracağız .. diyordu. Elbet bir çaresini bulur .. Ve... Dr. M. Nehebetyan t::mrau tramvay durağı karıısında No ~5. Sa· 

Su seda keıilmittl. Arkadat· Arhk, .-.eytanın seıini daha dahiliye lı ve Cumadan m:ıda hert•nn 1·1·~0 ye ., ,. 7.tlhreviyo Te kadın lıastRlıklım teda· k d 
ların uyuyup uyumadıklarını bil- fazla dinlemeye lüzum yoktu. vlhanesl. Beyo~lu, Sa.kız .A~aç No. 5. a ar. 

' F k t b bUt" A k d 1 b" b k Kabul ea .. ıı··. fL12 \'8 14·!?1. D Zuhrevl has· mıyorum. a a eo, un yor- r a aı arım, ıri irini itere • .,- r. Muhip Nurettin talıklar. Babı· 
iunJuğuma ve can sıkıntıma bir an evvel, temi. havaya ka· D t d 1 lin.11• ali caddesinde Gayret klitllphane~l 

- Jl ı . l k r. Re('I K• r nıllt•baHlll 'ttf 11 d 1\ d G k 1 ragmen guı erım ırpmıyor, vucmak iırin ca·" atarlarken, ben ı "a n e :• nn , va ·nıınr. 
d d Ş d k .. T ... Sirkeci, TramT&y durağı, No. 8. Her 1 
üşllnllyor um... u an a eıı-. Sintinenin en kuytu k6ıeıini f?lln ııabahtan ak,nıo•L karlar. O 1 Ş TA B 1 B L ER 

dime o kadar kı.zıyordum kL. b. f 
kend\ rahatımı, kendi ayaklarımla arıyor ve ır gemi •resi gibi 
çiğnemif ve nihayet budala gibi bir deliğe ıokulmafa çah§ıyor-
fU kapanın içine girmiştim... dum. 
Vakıa, bundan ıonra yapılacak Kı1a k11a emirlerden ve arka· 
&ir feyimiz kalmamııtr. O.sera dqların ayak seslerinden anlı• 
karargAh!arından birine yan gele- yordum gemi, ya rıhtıma veyahut 
cek ve barbın bir an evvel bit· başka bir yere rampa etmiştir. 
mesine dua edecektik. Fakat bu, Maamafih, benim için her ikisi 
bana çok ağır geliyordu. Ben, de ayni tehlikeyi tewldl ediyor· 
hayatı, bntnn manasile hUr ve do. Buna binaen aUkOnetiml mu· 

hafaıa ettim; aea seda keailinc~ 
budutaus anlamııtım. Bir telörill ye ~adar bekledim. Bu da uzun 
içine girmek, her • 0 dOıman sürmedi. Merkezlerine avdet eden 
aUnğUlerinin sivri uçlarını gör- (muzaffer)Ier, ıDpbesiz, istirahat 
mek.. Ye sonra sabah, akıam etmek için yerli yerine çekiJmi,. 
miıkin miskin karaYanaya gidip lerdi.. O zaman, sokulduğum köıe-
~clmek.. hayır,t bayır; bunlar be- den bir yılan gibi seHiıco kay-
ninı yapabilecejim feyler değildi. dım. Sürüklene ailrllklene ambar 
Şu halde?... kabağının yanına \'ardım. Y avaı 

Evet.. şu halde, ne yapabilir- yavq yukarı ttrmandım. Yalnaa 
dim?... Tamamile bilmiyorum bqımı çıkaıdım. Etrafımı tetkika 
amma. qağl, yukarı on saate ya• baıladım. 
lr:ın bu suale cevap vermek için 
kafamı 'yordum. Geml durup, 
ambar kaoakl • · uçılıp ta: 1 

- Haıdl balu'ım, yukarı 
çıkınız. 

Dedikleri zamau, daha hAJI 
ne yapacağımı bilmiyordum. 

Ambar Jrapağmdan, koyu li· 

( Arkaıı v r ) 

ÖzUz Dllırla 
Bugün yazılarımız okadar çOk 

go!di ki, 8'>D dakikad& ( Caoakkale) 
tefrlkamızı tehire mecbur olduk, UzQr 
dileriz. 

,-~ Bahçekapı'da: Meydancık'ta • 

ATA REFiK 
Sabık Şamlı) Mnessesahnda 

ipekli, yllnlU ve pamuklu erkek ve kostUmlUk kumaşlarm , 
binlerce parçalarmdan murekkep bir 

HEDiYELi SERGi 

Dr. Sabih Ru,w 
Muayenohaneılı Dabçckapı, Dr. Artar· 
yan lf an, No. 3- •1. cumadan maada 
her f!Dn n · 18 e knilnr. 

Dr. Kenan H•••n l<öR!di:m ve 
mütehassısı. Avrupadan avdetle yeni 

getirdiği aletlerle lınstalarını ycol nak
lettiği Glorya elnt'ıuası fevkindeki mu· 
nyonobaneslnde her gtln kn.lıul eder. 

Haıııtaları. htlyük stılıulAt J!l5stermoktedir. 

D · E O f d Cı.t ve ZUhreYI ha1-r. • r ani ,. tahktar mllteha111. 
Cumadan mad& herglln sabahtan nk· 
şama kadar hasta'nrını kabul eder. 
Beyoğlıı IatiklAl caddesi No. 251. 'l'ol. 
Beyoğlu 8781. 
-----------·-·-·-·------R3atkea 

lsmall SUleymen müteh•Hısı 
Cağaloğlu, Baha bey apartımanı 17 • 21 
Yeni g&tlrd'ği son sistem makfnesile 
her gün eaba.btan .akşama kadar hu
talannı tedul eder. 

· :Oahlll •• Çocuk 
' Dr. N•zll lbrehlm hutalıktart teda· 

vlhaneıl 

• muayenohaneslnl Fatllı Tranivay iııtas
yoııunda Sırrı Enver ec~ane l bltttiğln· 
de 25 No, lı c Azim • apartımanının 
birinci katına nakletmiotir. HorgUn 
13 ten 20 ye kadar. 

CemeJ Ziya Köprlibaşı, EmtnönD 
Han 2 d kat No. <& 

Hnııtalarını Jıor gOn 9 l/2 - 19 s kn Pa 
kahul ve tarlavi oc1or. 

Nurhay•t Hemm beyogıu, 
Te.ton7a 

karıısında No. ıJ72. Cumadan manda 
her gfln 10 - 19 :ı kadar hastalarını 
ktıbnl ve teda\·i eder. 

PUz•nt Şamllv•n b•ı•ı111 leu"'' 
' Cad. Mulell Ru 

yanındaki 28 No. lı apartımanın 1 el 
katına nakJolunup hor gUn hnstal:mm 
kahul eder. 
Muzaff~e;.;,r.;....H_U_s_n_U __ faı-a-~-e1-a~"'l'f,.u_N_o.--
2 Nuri B. apnrtmBn kat 1. herglln sııat 
9 dan 20 ye kadnr, ve f evkalAdo ahval· 
rle ı?f'celerl dnlıi ha~talar•nı hbul eder 

K 
' 

E ~emo.tııtat 
•m• nvel" TurH apartınıaaa 

1 inci kat. Her gfln saat O- 20 ye ka· 
dar hastalarını knbul ve tedavi f'der. 

T • ..ak R K.araıllS1 traıına1 du• e... ıza rak mahalll No. 3. 
Hergnn cumadan maada 8 den W,30 a 
kac1ar haııtl\ınrrnı ~nhııl eder. 

Fahri bahçekapı, ~aıı:mlrd Ah K.aa 
ına ... t .. alnl• Uetllade, 

izzet Bey Hlln. Her gQn eaııt 10 daıı 
19 a kadar. 

BUnyemln l•tepan caialogı.ında. 
ki aabılıı Şark 

Eczanesi aahlbl. Oedikpaıa, MOl!lelliaı 
• M h lal sokak No 20 llor gUn, cumadan maada Dr. Ahmet Vicdani . uva!~!..uu.,.ud• 20 k d 

--~~ sut 9- ye a ar. 
Letafet apartmanınm 2 inci knt 2 inci I Şe ket ı.tanbul Ankara cad. 
dalresino nakletmi9tir. Cumadan ma• • v Telı 20().&9 
ada horgan 8 12 vo 14-20 o kadar, latanbul ve Parla Fakültelerinden 
Paıartest gOnlorl rncccantdir. mezun. Her gün 2 - 6 ya kadar 

hastalannı kabul eder. 
N ki Hateld hutaneal kulak----------~-.---

Dr. Ziya a hoiu, bunaD mUtehuı111 Bedri Hakkı Kıuıkö1 
Muayenehane : TUrbc, Babıali caddo.si, Aıu,.oı 
No. 16. Telefon: 22587 Cuma ve pazardan maada her glln 

saat 9 dan 20 ye kadar. 

H Ilı Sezal ı. ÖperattSr l'anra.tı 
Dr. a tan bul ı nı .. ayohı Robaneon Aynacı yan Harbly• • 

En.in Paşa eo1'ağt, .No. 20. liorgfin Fatih Tramvay istasyonu karoısında 
ı · 7. Telefon: 23300 .No. 67. Kabul saatleri: Her gan 9-19 

- -UI ş ki CUt ve -;ın; ve 14·22. Cuma ve pazar tıl!'loye kadar 
Dr. Baha n •v revt hastalık• 

A k SJtkecl Dörtyolaixa 
Jarı mtlltohaseı. n ara caddesi lle- Ahmet Hikmet Bqti Keıaal Eczaaeal 
serret oteli karıısında, Avni Boy karımnda No. 4. Her gün saat 9 • 20 
apartımanı No H5. llergUn akıama ye kadar hastalarını kabul oder. 
kndnr. 

Adtl Tophano. Boğazk .. •m 
caddeıl No, 89 

lior,un snnt ü dan 18 o kad&r h 
larrnı knLul vo tPdın'i eder. 

C.hlt K* il Kara .. a1 Tiln•I 
.. m kar1111ada No. '.il 

ller gnn 6abalm1 !l undan akı 
19 una kndnr hnstalnnnı kabul 
tedıı.vi od1'r. 

Obeyt camii Kadıköy Purayo 
Y No. 83 

Cumadan mnda her gOn 8 buçuk 
19 n k:ıdnr hastalarını hbul e 

8Uleymen Faik Toklu O 
Bnbçcknpı, Sol: met Han, linci 

No. 2 yo nnklctınittir. Hergfln 9 
nkşnınn knd •\r hastalannı kabul ed 

M. SAIT Yen'poıtaıt• cadd-' 
Vlora Han No. 11 

Pcr~embo \'O cumnrtosinden m 
hergün 10 dan 18 e kndar hasta!!\rı• 
kabul ve tedavi odor. 

KiMYAGERLER 
idrar, ka• 
kuurat, 

mevaddt gıd:ıiyo, ticarot vo sanayi 
lilntı yapılır. Bahçekapı EmlQk 

Dr. HU•amettın 

Eytam Bankası k&11ısında luet B. 8 

Dr. lbrahlm Etem Dlnarl 
ükl ~j 

Mabfill. Tol: 23548. Hayatı, ıı 
gıdal bilClmum tnblflftt. 

MiMARLAR 
Nihat Ved•t DlpL MiL 

Mlmu 
Beton • arme, Mlmart ve Taabb 
projeleri 10 gtlnde tcalim edilir ve 
canidir. Galata,Minorva han 21·22 

Şa.vanı Tavıig• Müess•sel•t 

LOKANTA ve BiRAHANEL 
1 Slrkocl tr .. 
•l••yon Lokenl••• 11taılyo11• 

Kuntau.m Oğlo ve ak9am yemekl 
Bira ve ral.., bulunur. Neftı meı 
vardır. Ffatlarda ıızami ucuzluk. 

TERZi ve TUc. TERZiLER 

H•IH Y ent Poıtao• karf&Mııda 
Fındık &ad• Haa No. 1 

En 1100 moda. gayet itina ile dikli 
elbise giymolt tıtorseniı mür& 
cdeblleceğintz ycgnne m Uouesedlr. 

TerıdhaneaL Huaıa MWıltdıl! 
Sevim lıtanbul Ankara Cad. No. ~ 

Şık ve eon modaya muvafık elblı~ 
uygun fiatlerle. Kan&nt getirmek ır 
bir ziyaret kft.fldlr, 

GOMLEK IMALATHANELEflf 
lma.ltnaneıl .~ 

t 0.000 Gömlek kadım çamqıtl"' 
bluzlar, cihaz takımları, yaıtıklar ,! 
saire. En.son modeller. Beyoğlu, ·r 
katlıyan karşısında Sutepzt ıok. ( 1" 
nao batı ) 1 t. 
- - - -M Ü._H_T_E_L_i_F _ _, 

Madam Edll Jır.Uıtabdlmt11 
ldan•bHul 

Beyoğlu, Karanfil sok. Tünel J1~ 
No. 5 Tel. 41480. Dada, milrobbl,-, 
daktilo, vandöz, aşçı, Te blzmet~I 'tt 
dllrik olnnıır. ~ 

1 Teşrinisaniden itibaren açılmışhr. UMUMİ KÜTÜPHANE J{ÜLLIYATINDAN: 
Parça sat.şı da dahil oldagu halde 

Beşer liradan yukarı mnbayaabmz için hediyenizi isteyiniz. 

Küçilk Deniı Perlıl ·(AnderHn) 
Caauı ı Cocuk CAlfolla Dode) 
Dilenci (GI 03 Mop .. an) 

ÇOCUK EDEBIYATI 
NEŞRIYATINDAN 

BASiLMiŞ BULUNAN Her turlu kışlık fantezi ihtiyaçlarınızı gayet ucuz fiatlarla 
daire!erimizden tedarik edebilirsiniz. 

devam edecektir. Ziyarette istical edin:z. 

Bu MARKAYI 
Boyacıya 

iyi belle, 
gitme; 

BOLSTiNA 
ile kendin boya! 

Rengi solmuş, modaıı geçmiı, beğcnmedifln 
YÜNLÜ, İPEKLi, PAMUKLU her .. yi 

Kolay BOYAR 
Bir saatte BOY AR 

istediğin renkler BOYAR 

No. 26 

ALBER SAMEN 
HİYALIS 

iSMiNE, MARKASINA Dikkat et '•t•nbu• :!:~:: c::~!~~sı 
TUrkiye'nin her köşeainde aablır RHlt efendi Har1 No. ' 1 

• -..,_.__._ Bu Jı:itaplar çıkmutır. Her biri 

Milıtatll Sandık (Edgar Alan Po) 
Kıtl• hayatı Uorj Kurt6Un) 

KlTAPLAR Divin (Alber Samen) 
htı unlh (Leon Frapy•) Kanada ç11yırlarında 
Jorlnda ile Jorlndel Moriı Farney resimli 
(Grim kardetler ) rHlmll La Fonten'ln Dalıınhldarı 
ffelena fon ıidoY Moriı far ney reaımll 
(Felikı Holender) reatmli Slberya içerlerinde 
Mes'ut prenı (Oıkar Wylde) Şarlea Goyon rHimll 
Arkadaıım (Makılm Gorkı)I Denlıin dibinde 
Vlilhelm Teli (Şiiler ) reaimli P. Demou11on ve H. Pellf,t 

Dr. Rene Vera:>'nun realmli 
Lı1anhtıa batlangıçları HarlkulAde bir çocuk 
birinci kt1tm reıimll Moriı Farney reılmll 
lnıanhtın batl•nrıçları Burun atacı 
ikinci kııım reaimll Grim biraderler rHimll 
inaanhtın batlanw-çlar1 

1 Sahteklr çahlar arHında 
DçilneO lc111m resimli Grim Bir reahnli 
Mrinmajl "Hik&ye" fplikçl periler 
(Rablndranat Tagore) Grim Biraderler rHlmll 
1913 Nobel milktfataut kaun• Kedi kGrkHl kıı 
mıştır.) Grim Biraderler reaimll 
Lengeran nıiri Altan datın kıralı 

Grim Biraderler reaimll 
(Ahundzada Mina Feth • Ali) Altın Hkallı dn 
La Fonten'in ıeçtlmit lıiklyeleri Grim biraderler rHimll 
iki tarafh cinayot(Eda-ar alan Po) Kari Kati 
Gnıelleıen Türk dili Grim B.raderler reılmll 
(Kurtunlu zade Rllfit) Tunuı muallara Jorj Rtıec 

10 kuruştur. BGtün kitap('ılarla gazete satıcılarından isteylniı. ~ 

Suyu Yuı\le ha.s.J olan çit ve le.k.eJeri ·ergonl.k voıııvucuıo.ı 1'ut' iyytın tetla\l eder. üıhH f uat Saç Suyu 
: bozmaz n letafet verir. Tll'.f.ıtan eonra k•llanmık gayet faidelidir. Hariçten 

~eleeıtk mikroplara k&rfı mQkemllltl 'bif antbeptllctir. Pudraya tbttya9 kalma&. · 

Ye,,i •o d.th• mükemmel olarak p yaHy• çık•~~ 
tır.Saçlarıa döklllme1inl durdurur. Kepekleri k~attl' 
Döklllen eaçta:ııı yerine yenlılDI l'•tirir v• 91 
Eeumelerl• ec:aa depolarında ara1 ınıx. ) 

( Umuır.1 deı)oıu Zaman ecu d~poıudut• 



..-ON POSTA 

ARININIZI SİGORTA F.TMEK 
. İS TER MİSİNİZ? 

UMBARA SİZİ MUHT A 
OLMAKTAN KURTARIR! 



•• Sayfa SC>N POSTA 

Yeni '' Y '' model{ küçiiK 

otomobllt 

Taksım•de Otomotör· Ford acenteaı,.,ın 

salonunda teşhir edllmektedfrı 

Küçük ve hafif otomot>il inşaasında büyük muvaffakiyet : 

Yayvan ve geniş 1<aroserı Gayet rahat 4 kişilik oturacak yer - Şasfden 

lastikte tecrit edilmif 4 silindirli motör..,_Sessiz ikinct vites - coo kilometrede t'alnız 

tekiz litre benzin"\ . 
Büyük kardeflerlnlnı bütün güzellik ve meziyetlerine kendinde toplayan t>u 

auçük Ford'u her halde bir tcere ganim.iz. 

FORO MOTOR COMPANY EXPORTS INC. ISTANBUL 

l.ŞİTTINİZ Mİ? 
Plyaaa'd• emaall olmıyen en aOır: 

Krep Maroken/er 285 Kuruş 

Krep Mongollar 225 ,, ,, 
Krep Birmanlar 180 . ,, 
Krep Dam urlar 200 ,, 
Krep Döş inler 100 ,, 

Alır R O ft ve il Afi T O için 111z81" 

edlhnlf en -· mamulat... 

· Nerede mi ? .. 
Ucuz Mallar 

T e,ri11faai f f 

Her kes Sibi siı de 
bütün Avrupanm her akşamki musiki neşriyauna muntazam 
takip etmek ve kolayltkla dinlemek isterseniz mutlaka 
Otomatik ıskala ile mücehhez T E LE F U N K E N 3 40 
modelini tercih etmelisiniz. lcabmda antensiz işleyebilen bu 
ah.ize sedayı aynen iadedeki aedakatle ıemayÜz etmektedıl\ 

Oparllrli aynı ml!.la/tue ıçiıade ff ya .,-n ola11 

Tele/un/ren 340 ahizesini evinizde ttt~ luuıru. 

TELEFUNKEN 
80URLA BIRADl!RLERve ... we&ATIK MACAZALARI .............. 
•• •• 

Moda bürosu takdim Ediyor: 

MİZAM-PBITON 

Krep Mizam 
TUVALET we ROP luk için 
hayalinizde yapthtuuz ku
maşın ta kendia!dir. 932 kıt 
tezonunun en muvaffak ol
muş kum&fl krep MiZAM dır. 

Krep Preton 
ÇAY elbiseniz ve TA YYÔR
ltlğftnıız için tasanur edebile
ceğın iz kumaıların en Hika ve 
moderni krep PRETON dur • 

• 
Bu iş te lpekiş'indir l 

! ~~ !.~~~!!. 8oa Poal• Mahıa••ı 

Sahibi ı Ali Ekrem 
"-tri1at Mld!ltll Halil LAlfl 


