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Kerima alis 
Neden 

Hanım 
Gitti? 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

• 
Izmir'e 

Cemile Hanım, lngiliz Bin
başısını Nihayet .\tlath 

ı • D d•k d j • d K f k Yazan: . Berndorf 
zmır e 1 o u çın e aynayor a at A!illi Müoadole eenoluiu!!~!,~!! !!~1!!~otlero eilAh .. tmak iıtomek 

B S l
e c b v •ı • ' tedırler. Qo~tl. muhtemel bir Yunan zaforinl Suriye için endite ile g;;rüyor· 

rl em lar. Cemile ıemınde bir hanım, bu iti müzakere için lııtanbula gclmlıt, Min.· u ua ın eva 1 e ıyor e lay Blanla tomaatadır. İngiliz Binba9ısı Hey ise bu anlatmaya mani olmaya 
1• çnlı.şmk!ltadır, Ka~~nhkt~, aflAhlnrı cıkarma.k için alınan tedbir neticesi, boğ&T. 

lzmlr 23 (Hususi ) - --- - Ve bu ıeyabatin se• sııhıllorınde İogılız BıııbaftBtna gcııol im oyun t~rtip edilmi9, Binbaşı llcy 
• • • aldat!lmııtır. Vak'a, boğaı eırtlıırında geçiyor. 

9 Eylül kurtulut bayr.a• bebı muhtelıf tahmınlere Bınba~ı Hey, her saniye tepe- rinde tUfenkler, zabitlerin elle-
nıımız dolayısile diinya vesile vermektedir. takla gelmek tehlikesine katlana- rinde tabancaları vardı. Genç 
gUzeli Kerim .ı Ha!ia Bilhassa Keriman Ha· rak Adeta otomobili gözU kapalı (Devamı 13 

Oncü n1fada ) • 
Hanım belediye tarafın- liı Hanamın Vsli Beyle idare ediyor, diğer Uç otomobil 

dan şehrimize davet edil- Belediye Reisimizin ziya- de arkasından geliyordu. Birden
bire takip olunan araba sUratini 

rnicıtir. Keriman Hanın rete itti"" U V I' ., g gı g n 8 1 ve daha yavaşlattı ve durdu. Demek 
l:ı.er nedense beledlyen·ıı. Beled" R · · l k 

Bugün 
ıye eısın n ma a· maceramn son safhaaı yaklaşmış· 

bu davetine 'icabet ot• mında bulunmamaları de- tı. fngilizler, takriben bir ltilomet· 
nıemişrit. dikoduları alevlendirmiı· re kadar geri durdular ve ara-

Bu vaziyet o vakit lir. balardan indiler. Bir kısmı ihti· 

ıehrimizde pek iyi bir Bu vaziyetin bililti- ynten otomobillerin yanında kal· 
İntiba bırakmamıştır. h d dı. Diğer kısım, binbaşı Heyle 

Sayfa 
zam l das edildiğini e beraber ilerledi. Askerlerin elle-

Dünya gllzelinin şeb- dUıUnenler olmuştur. 

/' .ı,1,1 •• ' 1 '"~ . . .-.. 

rimizde bulunduğu bugün- Acaba Keriman Hanım 
lerde muhtelif rivayetler lzmire neden geldi? İz· , CIPB BİSİ 
Ve şayialar ağızdan ağıza mirlileri sevdiğinden mi, 

fısıldaıılmaktadır. lzmiri beğendiğinden mi, 

Keriman Hanımın bi- seyahat ihtiyacı doydu· 

rinci davete iştirak et~e- ğundan mı? 
ltıesine rağmen ıon seya• Bu suallerin cevabını 

ha.tinin sebep ve ıaikinln Keriman H. ın lzmlrda _ ~ekllan •on r~•ml verecek vaziyette değilim. 
ne olduğu meselesi bu ıayialar ve dedikoduların J Yalnız bildiğim şu ki: Her halde Keriman Hanım 
nıerkez sikletini teıkil etmektedir. buraya bunlar için gelmedi 1 Adnnn 

•• 
Rı s Doktorları Olüme Çare 
blduklarını 

Don gelen bir Ruı gazetesinde: 
Sovyet doktorlarından Porobinski ile Brüşmien· 

~onun inanılmıyacak derecede harıkul4de bir ke· 
tıfte bulunduklarını iddia ettiklennl okuduk. 

h 
Gelen malômatm teeyyüt etmesine intizaren der· 

akl haber verelim ki bu keıif, tabii kalbi kaldıra• 
ra icabında yerine sun'i bir kalp koymaktan iba· 
rettir. Bu Alimler, ilk tecrübelerini köpekler Uze.,. dnd yapmışlar ve son derece muvaffak olmuşlar· 
hır. ~imdiye kadar Uzerlerinde tecrübe yapılan ve 
epsı de muvaffak neticeler veren köpeklerin adedi 
~n ~kidir. Bunlardan birltanesinin ame!iyatı 4 buçuk 
akıka devam etmiı ve hayvanın kalbi kamilen alına• 

tak ~etine tamamen yeni bir kalp konulmuıtur. Bu 
•ıtıehy8.tı profesör. Perebinski yapmııtır. Keşfedilen •u .. k .. n ı alp bir nevi pompadır ki harekltı gayet 
:Y• tanzim edilmiştir ve damar şebekeaiue rapto· 
t~rımaktadır. Ameliyattan evvel vUcudlln kanı pıh
~ aşrnamak için damarlara şınnga yapılmakta ve 

u vırınga sayesinde kan, tabii vaziyetini tamamen 
muhafaza etmektedir. Şırınganın tesiri ameliyat 
~apılıp ta kalp değiıtirildikten iki saat ıonraya 

adar devam etmektedir. 

Doktorlarımız Ne Diyorlar? 
he Bb malumatın ekıik olduğunu itiraf etmekle 
tn ~a er hadisenin esası hakkında, operator, M. Kc· 
iİ~.' Operator Burhanettin, müderris Kemal G~.ıap 
tnU~alUcutlarile iftihar ettiğimiz doktorlarımıza, 
ki: ealarım sorduk. Operator M. Kemal Bey dedi 

lnescl Şi'!1diye kadar yaptığımız tetkiklerle bu gibi 
!arın e~erı? gayri kabil olduğu taayyUn etmiştir. Rus· 
İ1tsarı u ıcadı hayali bir şey olabilir .. Sun'i kalble 
ki, i t~şntmak demek ölüme çare bulmak demektir 

v~ ansı~ bir şey addedilir. 
hri cut bır makine değildir ki, her hangi bir azası 
•öyı:; renisi. J .. onulsun ve işletilebilsin ... Tekrar 
l•yri ~ıb~ld~ı. bu bir hayaldir.. Hakikat olmaaı 

ı ır .. " 
Denmı 12 inci aayfada 

• 

Operatör M. K•m•I B. 

MUderrle Kem•I Cenap B. 

Bizim doktorla

rımızın mllta· 

lAaları: 

"Ölüme çare bul· 

muşjar demektir, 

imkanı yoktur" 

OperaUSr M. 
Kemal 

* 
"H l b' e e ır ••• 

görelim •.• ,, 

Opera tür 

Burbanettin 

* 
"Harikadır, fenni 

mecmualarda taf. 

silatını okumak 

isterim,, 

Kemal Cenap 

Muharriri: Burhan Cahit 

B •• a 
••••••o••••• 

" Burhan Cahil,, Beyin bu ~ rmın mevzuunu bizzat l{ahra· 
yeni eseri harp devrinin cephe manlarile temas ederek din· 
arkasındaki sefahet ve eğlen· lemiştir. 

ce Alemlerini, zenginler· nra· ( CEPHE GERiSi ) gerek 
sında dönen aşk ve macera yazış ve gerek anlatış itiba-
sahnelerini blltün tafsilatile rile muharririn şimdiye kadar 
anlatacaktır. Son derece can· yazdığı bütün eserlerin fev· 
lıdır, çUnkU muharrir bu ese· 1 kındedir. 

Liitfen 5 inci Sayfamıza Bakınız 

~------------------------------' Bir Genç Kız Kardeşinin 
Nüfus Kiğıdile Evlendi 

Konya (Hususi) - Şehrimizde çok garip bir evlenme hadisesi 
olmuıtur. Derbent kariyesinden Emine isminde bir genç kız Piremeh
metpaşa mabaUeıinden Mustafa oğlu Hasan Hüseyin ile evlenirken, 
kardeşi Fatmanın nüfus tezkeresini kullanmış ve nikAh muamelesi 
bu suretle yapılmıştır. NikAh muamelesindeki bu usulsüzlük sonradan 
meydana çıkmış ve tahkikata başlanmı§tır. Eminenin nllfus tezkere· 
sini tasdik eden muhtar Ahmet ustanın malümatına müracat edile· 
cektir. Eminenio bu hileye sapmasımn sebebi henllz malüm değildir. 
Zabıta ite müdahale etmiştir. 

, _______________ 1._as_a_r_r~uf;,..._rl_a_k_k_ı_n_d_a ___________ , __ ....JI 

- Tasarruf ne kelimedir bilir misin ? 
- Bilirim amma, o ıenin dediiın ( Nahiv ) dedir. Halbuki 

ben henüz Sarf 'tayım 1 
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Halkın 

Eski Eserlere Fazla 
Ehemmiyet Verir 

Misiniz? 
Fatib'te etki bir U.hlt buhınmau 
Ye bllhallıL bıı l!hit içinde kıy
metli e9ya çıkması kısa bir u
man içinde naıarı dikkati anti
kacılığa colbetU. lıte kıırilcrinıi
ı.in aliylodikleri: 

Şevki B. {Fatih Bafı1p:lf& cadde· 
ılndo 23) 

- Eıkl eHrle.r tarihin ana me· 
hazleridir. Bunların iyi muhafaza 
edilmeıi llz.ımdır. Orta Aıyada bu
lunan ve (Orho!lı) ab'.deleri denilen 
birkaç yaıı'ı tat Türk medeniyet 
tarihini bir projektör kuvvetife ay-
clıalattı. Türklerin hilkatle batbata 
rürüyen bir medeniyeti olduğunu 

doıt ve dil4man söylüyordu. İıt• 
bu birkaç taı parçası Türklerin çok 
eaki zamanlarda müstakil bir yan 
aahibl oldu§'unu da aöıterdi. 

ŞUkrU 8. 
cıadd ai) 

• (Dl\'anyolu Klod Fıucr 

- Her memlekette (barı atika· 
cı!ık ) tarihin bir tubeai olarak 
kabul edilmlttlr. Husuıi mektepler• 
de, Darülfiinunlarda klraüleri var. 
Bizim de Darülfllnunamuzda ba
ıı:an konferans ,eldlnde eski eaerler 
hakkında deuler verilditi olmuştu. 
Fakat son HD•lerde bunlar da gö· 
rülmüyor. Bizde de kuvYetli bir la• 
rih cereyanı baılada. Her halde asara 
atikacilaramıa da bulunmalıdır. Av
rupaya uaraatika tahaiJi içia de 
birkaç talebe KÖndermeli:ı. Eaki Her• 
l•rin dilinden aalamıyanların tarlh
rilikleri biraz aokun olur. .. 

Suat B. ( Sult.-ınahmet Tl~arethane 
aaaballesi 25 ) 

- AsarıAtika in1ana hem madde
ten, hem manen Hnff11 eder. Art .. 
dolu eski medeniyetlerin bir kayna
tıdır. Toprakların altı kıyınetU tarib 
yadii'lrlarile doludur. Hele eıki me•
ktlkit itibarile topraklarımız çok 
zengindir. Beı, on ıeae evvel Ana
dolu köylerine çerçi olarak ı-iden 
Rum H Ermeailerin oralarda b:rçok 
eskt paralar bulurlar Ye makara ile, 
buma Ue dcjiıtirirler, fatanbub a-e
tirerelr bOyilk paralarla satarlardı. 
B8ylelikle zenffn olurlardı. Bi:ı bunu 
yapamıyoruz. Tanesi bin l"ra eden 
eski paralar bile nrdır. Diğer asa
rıatika da 8yle .. -----
Bazı Mekteplerde 
Yo-Yo Yasak 
Edildi 

Mektep çocuktan ara11nda 
modaya tab'an cebinde bir tane 
ol.un Y o-Yo oyuncağa bulundur
llHyan kalmamııbr, zannederir, 
buna birtey denilemez, fakat 
merak, ders dinlerken sıra alhnda 
bir el ile Y o-Y o oynamıya kal
kıplacak derecede ıleriye göUb-U· 
lDr-, mektep idaresinİD mOda
halesi elzemdir. Netekim dün 
&trendik ld sabahleyin mektep
lerde Y o-Yo oynan mail menedil· 
mittir. Hatta teneffüs zamanların
da bile. 

• 

B AB B B L ı ·a 

Şehrimiz Halkının Yüzde Üçü Davacı 
Ve Maznun Mevkiinde Bulunuyor! 

Bir memleketteki mücrimlerin adedi ve açılan kAğıdı gelmiştir. Ağır ceza mahkemesine dün 
davaluın mlktan, o memleketin içtimai bGnyesinio akpma kadar ( 2.010 ) muhtelif milracaat vaki 
bir aynası mahiyetindedir. Bu itibarin, sene batın- olmuttnr. Ağır ceza mahkemesine timdiye kadar 
dan bugüne kadar ikame edilen davaların yekfuıunu bakılmak üzere (570) dava gelmiflir. Mahkeme 370 
Bğrenmek istedik, Bu mllddet zarfında açılan ceza itiraz ve tayini merci, ( 370) istinabe ve ( 700 ) de 
davalarının yeknnu 16.629 kadardır. Bu rakam sene muhabere ile meşgul olmuştur. Birinci ecza mahke-
batına kadar 20 bine baliğ olacaktır. mcıinc 1822 dava ve 651 istinabe evrakıle 1054 

600 bin nüfusu olan şehrimizin 20 bini, yani meni muhakeme ve itiraz ve (1600) muhabere evrakı 
yüzde OçDnden fazlası mahkehlelerde maznun ve gelmiştir. lkinci ceza. ın2hkemesiııe 2500 dava, 400 
davacı mevkiinde demel~tir ki bu rakamda çok de· istinabe, Üçllncü ceza mabkemesine 1870 dava, 
ğildir. Geçen ıeoe ikame edilen davaların yekunu 267 istinabe evrakı verilmiştir. Üçüncü cezR mah 
J9 bindi. kemesi bu sene (1653) hiikUm ve (504) de muvak-

Müddei umumiliğe düne kadar (39.715) muhabere kat karar vermiştir. 

Emlak İşleri 
Bir Tahrir Komisyonu 

Daha Geldi 

lataobul tarafındaki binaların 
yazılma iti tamamen bitirilmiştir. 
Yalnız Eminönü kazası dahilinde 
Uç dört mahallenin tahriri hcnUz 
ikmal edilmediii için Beyoğlu ta· 
rafında çalııan komisyonlardan 
ikisi daha bu tarafa alınmı$lır. 
Beyojlu, Sarıyer ve Be,iktaı ka
kazalannda elyevm on komisyon 
EaaJiyettde bulunmaktadır. latan· 

bul tarafındaki komisyonlardan 
dördO bina fiyatlarına yapılan 
itirazları tetkik etmektedir. 

Bu &ene beledi7e hududu 
dahi indeki kAUl•mn tahrir ve 
itiraz işleri bitirilecek (933) sene
sinden itibaren binalardan yeni 
kanun macibince vergi alınmaya 

başlanacaktır. 
Yeni kanuna göre alınacak 'er-

gi mil<tarı eskisine nazaran yüz· 
de yirmi bet nisbetinde fazla 
olacakbr. Tahririn gelecek sene· 
ye kadar muhakkak bitirilmesi 
için Ünyeden lstanbula bir tah· 
rir komisyonu daha gelmiş ve işe 
baılamııtır. 

-
Mahk~mlara iş 

- - -
Bebek Cinayeti 
--- -

8 Yara Alan 
Zekiye H. 
Yaşıyor 

Pazartesi 
günQ akşamı 

Bebekte eniş
tesi Galip Ef. 
tarafmdan 8 
yerinden teh· 
likcJi surette 
yaralanan Zt-
kiye H. Bey· 
oğlu hHt.ane
sinde tedavi 
edılmek te dir., 
Vlicudu delik, 
deşik olan Ze· 
kiye H. ın kur
tulması mucize 
kabilindendir • 
Kendisini te-
davi eden dok
torlar bile hay-
ret içindedir· 
ler. Yar lı ka-
dın tehlikeyi 
atlatmış ol· 
makla bern· 
ber henliz duktorlar kimse ile 
konutmas·na müsaade etmemek· 
tedirler. Bu kanlı hadisenin bir 
kıskar.çlık yiiziinden işlendiği 
anlaşılmaktadır. Reımimfz Zekiye 
H. m nerelerinden yaralandığını 
ve kaç yara aldığını g&atermektedir. 

Aşı Kalmadı 
Sıhhiye Vekaletinden 

ilaç Bekleniyor 
Şimdiye kadar lıtanbulda 

llçyüzden fazla çocuk k1%1la tu
tulmuı, Sıhhiye MOdllriyeti tara
fından derhal tedbirler alındığın· 
dan hastalıktan veffiyat olmamır 
tır. Fak at m•alesef tebrimizde 
kızıl aıııının mikdarı ekaildiiin· 
den ameliyesi d ırmuttur. MDdi
riyct Sıhbıye Veklletindea aıı 
iste mittir. Atılar gelir gelmez 
çocuklara yeniden qı yapılacak· 
br. Haıtalık korkulacak derece• 
de değildir. -----iki Kaçakçı MahkOm Oldu 

Dun Adliyede ki (9) numarah 
1btisas mahkemesinde çakmak
taıı kaçakçalığın<lan suçlu Sirke· 
cide berber Ziya ile arkadaşı 
Ramazanın muhakemesine devam 
edilmiıtir. Ziya ve Ramazanın 
ıuçları sabit olduğunda Ramazan 
(15) gün, Ziya bir ay hapse mah
kum edilmişlerdir. Ayrıca kendi
lerinden (650) lirada para ceza
sı alınacaktır. 

İki Dolandırıcı 
-----

Üzerlerindeki Vesika1arla 
Birlikte Yakalandılar 

Günün Tarihi 

İstern Şirketi 
Taahhüdahnı Henüz 

Yapmadı 
Hükürret e fstern Şirketi arasın• 

daki muka•eleye ıöre Ş'.rket 26 
haziraadan itibaren oa ild ay :ı.ar .. 
fında fatanbulda bir alacı n bir de 
verici telsiz iıtasyonu yapacakbr. 
Şj,ket bunlan henüz yapmamıştır. 
Bu birkaç ay içinde yapması bek• 
lenmektedir. Y cıilkcy ahize iı.t o;yonu 
tadil edileceği gibi, istasyonlara yeni 
malcine konacağı için binalarda t ... 
diJil y•pılaca'ttır. 

Meyva İhracı 
Mısır Hükumeti Yeni 
Kayıtlar Koyuyorlar 
Mısır hükumeti Mmra ithal edi· 

lecek nıeyvalar hnkkında yeni ka .. 
rarlar nlaııtlır. Bu kararlar bizi ya~ 
kından a1'kad:lr ~tmektedir. Geçea• 

.ılerdt Mıaıra sıönderi 'en bir kısım 
elmaların iade cdild"ğini yaz nııtak. 
Şimdi Mıaır.ılar keatane hakkında da 
yeni bir karar almıılardır. Bn karara 
f.Sr• Mıaare ıönderilecck kcstan.
lerin nümuncleri evve!a Mssır Ziraat 
Nezareti haşarat fubeıine ıHnderi· 
lecak, ithaline müs~ade edi?Jijl 
takdirde kestaneler Mısır ıünırüğün• 
den içeri girecektir. 

Şarap Satacağız 
Amerikalılar Müskirat in• 
hisarına Müracaat Ediyorlar 

Bazı Amerika ticarethaneler! A· 
merlkada müskirat memnulyetinln 
kalkıııak Gzere oldutunu dilflnerek 
ıarap almak için Türkiye inhisarlar 
Umum MildGrlDtllnclen nim reanıi 
malOmat •o}mutlardır. İdare bu ı•· 
rapları vermiye hazırlanmaktadır. 

Teklrdağı farap kavı bu ıene bir 
mllyon litredir. TOrldyede bundan 

iyi ıarap imdiye kndar yapılma· 

mıthr. Tilrkiyenin bu seneki şarap 
lstlbsalltı ( 3) mllyo:ı kiloya yakın 
addedilmektedir. Şar plarımıı. hariçte 
çok betenilmeıdedir. 

Seyrisefain Ma~1'.rU 
Yalovaya Gitti 

Seyriaefain Umum Mudüru Sa• 
dullah B. teftlı etmek Oıere Yalo
vaya sftmiıtir. 

Sadullah B. birkaç güne kadar 
Ankaraya gidecek, •wapurculuk ka• 
nuaunun meclise seYld esnuında 
Aı:ıkuada bulunacaktır. 

Çalışacakların Listesi 
Vilayete Gönderildi 

Kanun 
yetl~rioin 

islahı hal 
mabkümurı 

mucibince mabkumi
birkıımını ikmal ve 

Taksimde tüphe nzerine ya- Vapurcular Şirketi 
TUlllı1 işçileri Cemiyeti kalanan Mehmet ve Ali isminde 

etmit olan 60 .. 70 
çalııhrılması takarrftr 

lstanbul ve mnlbakatı ttıtl\a iki tah11n &zerinde " yangına Üç Ay Sonra Faaliyete 
işçileri cemiyeti kendi doktorlan kal'I• tedbir evi " başhklt mak- Geçecek 
vasıtasile her hafta pazar, aab, buzlar ve mDbUrler bulunmuttur. 
perşembe günleri blltln tGtlln Tahkikat neticesinde bu adam- Han•i vapur kumpaayalaranu• 

etmiı ve bunlara İf bulunması depolar·nı gezerek iıçilerin sari laran e•kidea de bu vesikalarla birle..,.ek bir anoniın tirketi yapa• 
için listeleri vilAyete ııönderil- hastalıklardan vikayeleri için tet· birçok kimseleri dolandırdıldan uklaruu ya:ımıfhk. Aldıj'ımız mahl"' 
mittir. MabkAmlar timeadihr ve birler alacaklardır. anlaıılmıt ve haklarında tabkie mata ıöre tiraet için haurhkl~ 

Cemiyetin doktoru her cuma kata bqlanmıştır. başlamııttr. Bir hafta sonra t' rke • 
yol inşaahnda, belediye mUeı- iıtirak edecek vapurların kıynıetle-

g Unü og··~ıeye kadar Cemıyet mer- s· T . kdl. b 1 k ş· k t aeaelerinde ve devlet inşaatında ır aym rintta ta rane aı anaca ht. ır e 
kezinde hasta iş.-ileri bedava mu- 1 v k ı M ı k t 

ki d Y 1 d T l '"'tısat Vek&leti Müfett'ılerı'nden ktıaat e & etinin ec ise ıev e .. çahıaca ar ır. evmiyc erin en ayene edecek ve fakir ame enin •• v 1-
Burhan Bey lnbiurlar Umum Müdür- mele Gaer• oldutu apurculuk lif 

vergiden maada hiçbir levkifat reçetelerini meccanen yaptıra• IOtn lıpirto kıs:nı ldmyakerlitine hasuala kanun haline gelmeaind•• 
yapılmıyacaktır. cakhr. tayjn edilmittlr. Oç ay sonra faaliyete ,eçe('f'ktir. ~ 
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1 - Dünyada çok tuhaf in· ı 
Hnlar var Hasan B. 

2 - Don 
1ordum. 

kaprtıden keçi- 3 - Herktsin aojıaktaa tit
rediği bir sırada. •• 

4 - Bet altı kiıi denize ıfr
mifler, mDkemmel banyo yap-
mıyorlar mı? · 

5 Hasan B. - Ne yapstr.htr : 
h ,. t;.ıl•' 

doıtam. Limanın bomhlll ••1 ,il 
dokuauyor da oaa.a bot ~ırakıe 
latınaı,.rlarl.. 
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Al/emleket !11anıaraları 

Yo-Yo İptilası 
• 

lzmir'de De 
Başladı 

lımir (Husu•l) - Bilmiyorum 
lzmire. mUnhHır bir hususiyet 
midir. Meınlel<ctimitde taammüm 
eden herhangi bir moda veya 
oyun şekli lımirde pek mllşkOIAtla 
\'e yavai yavaş taammüm eder. 
Fakat bir ihtiyar hanımın lıeytım 
oyunca~ı) ismini verdiği (Y o-Y o) 
böyle olmadı. Pek kııa bir ıa
man içersinde genç, ihtiyar, ço
cuk herkesi mUımin bir çocuk 
hastalığı gibi sardı. Şimdi lzmir
de herkesin elinde, beyaı bir 
ipin ucunda kısalıp uzıyan bir 
Y o- Y o RÖrmek kabil oluyor. 

Hele saat yedi yirmide Ka
ranti ı a 8'1 hareket eden talebe 
~ apurunda (Y o- Y o) ıa olumıyan 

talebe bulmak galiba bir parça 
müşküldür. Bu sabah talebe va
purile fzmire inerken öyle garip 
manzaralarla karşı kartıya bulun
dum kil Lisenin son sımflnrından 

birinde olduğu anlaşılan bir 
hanım sol elindeki Fransız ede
biyatı entilojisinde edebival der
sini takibederl en sağ eli!e ele 
Yo-Yo'sunu tutuyor; Yc,-Yo'ııun 

hareketi rini takibedi'rortlu. Kli
çllk mekteplileri meşgul e den hu 
çocuk O} unu, çocuklar kadar 
bliyükleri de alakadar ediyor. 

Genç lıanımlar, bankn me
murları ve her sınıf esnaf n elin
de bile birer Y o- Y o vardır. Öğle 
vapurlarında arkadaşlarile birlikte 
kendiaini de eğlendiren genç 
kızlara bu oyuncak galiba yakı.
mıy or. Ve onlarm ciddiyetlerine 
azıcık halel veriyor. Bilmem yn· 
nılıyor mıyım·? :\ dnan 

Keşan'da 

Kurtuluş Bayramı Teza
hüratla Tes'it Edildi 

Keşan, (Hususi) - Kasaba
mızın istirdadıııın yıldön0ml1 mli-
nasebetile yllpılan kurtuluş bay
ramı çok parlak olmuştur. Bu 
münasebetle Keşan köylüleri de 
kasabaya gelmiı ve büyük teza
hiiral yapm ışlardır. 

On sene evvel aakeriıniıin 
ka nbaya girişini temsil eden bir 
program yapılmış, Uzunköprü • 
Malkara şoaaıı üzerine de bir 
zafer takı kurulmuştur. Merasime 
bu takın olduğu yerden başlanıl
mışt r. Takın önUnde ' · karanlık-

tan aydınlığa,, timsali lizerindcki 
kara örtü jandarma kumandanı 
larafmdan kaldırılmış, bu esnada 
kurbanlar keailml~, mızıka iıtik-
IAl maroını çalmıJ. müteaddit 
nutuklar söylenmiştir. Nutuktan 
aıonra g eçit resmi yapılmııtır. 
Havanın soğuk ve rUzgArlı olma· 
•ma rağmen tezahUrat uzun aUr
rnllf, kurtuluş bayramı mUnasebe-
tile İpsala, Malkara ve Uzunköp· 
rUden kaaabamıza birçok miaa· 
firler gelmişlerdir. Kurtuluş bay
ramı mUnasebetile tazimat tel-
grafları çekilmiştir. Gece de mu
azzam bir fener alayı yapılmıttır. 

Giresun'da 
Fındık Fiatleri Düşük 

Gidiyor 
Giresun, (Hususi) - Borsa

mızda fmdılc atıı ı faaliyetı de
vam etmektedir. Fındık fi ntleri 
16 kuruştan kırk kuruta kadar· 
dır. Fiatlerin düşüklüğü dolayıaile 
Ticaret Odası bir rapor hnzırlı
yarak Vekalete ~öndermiştir: 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

• 
lzmitte Elektrik 

- . 
Elektrik Makinesi Arızalarla işlediğin-
den Şehir Bazen Karanlıkta Kalıyor 

lzmit, ( Huau- ~ olunca arııalar 
ıl ) - Şebrimiı- · 
deki elektrik 
makinesi , .son 
zamanlarda bir 
tlir)ü muntaıam 

işlemiyor. Sık 

sık arızalar vu· 
kubuluyor ve 
ıehrin bazı yer
leri, saatlerce 
karanlık içinde 
kalıyor. Abon~ 
l~r bundan müş-
tekidir. Elektri· 
ğin neden arızalı 
işlt•diğini tetkik ettim. Elde etti· 
ğinı netice şudur: 

- Elektriği Belediye işlet
mektedir. 75 beygir kuvvetinde 
iki makine vardır. Makinenin 
biri resmi dairelere, Denıiryolu
nn, muhtelif tefekkilllerin tenvi
rı.ıtına, diğerleri de; halka, ıehir 

Adana' da 
Kır Koşusu Çok 
Heyecanlı Oldu 

Adana (Huıusi)- Cuma günil 
yapılan kır ko11uıu çok heyecanla 
olmuştur. T orosspordan Cemali 
birinci gelmiştir. Puan hesabile 
T oroa ve KobilAyspor birinci, 
1dmanyurdu ikinciliği almııtır, 
Toros porlu Cemali 5250 .metre 
olan mesafeyi 19 dakika 52 
saniyede a)mışhr. 

Adana'da lran Konsolosunun 
Ziyafeti 

Adana ( Husuıt ) - Şehrimiı 
İran Konsolosu Mirza İsmail Han 
burada parlak bir çay ziyafeti 
vermiştir. Çaya Vali MUıntaz B. 
ile birçok tanınmış zevat ittirak 
etmişlerdir. 

Adana da Tohumluk Dagıthyor 
Adana ( Hususi ) - Ziraat 

Bankuı evvelki günden itibaren 
çiftçiye tohumluk dağıtmıya baş· 

lamıştır. 

la:mlt'te Ulugazl mektebi 
caddelerinin tenviratına tahsis 
edilmiştir. Evvelce makinenin 
kuvveti nispetinde ceryao veri· 
lirkeıı, bilAharc vukubulan teha-
cüm iizerine ve iktısadf sebepler 
dolayuıile, makinenin kuvvetinden 
fazla ceryan verilmiş, bittabi 
makine de fazla sarfiyata mecbur 

bat göıtermittlr. 
Söylendiğine 

göre bu hal de
Yam edene bir· 
kaç ay aonra 
tehir bütün bütnn 
eJektriksf:ı kala 

caktır. Bfrkısım ıe· 
•at, ihtiyaca: kAfi 
gelmiyen maki· 
neleri aldığından 
dolayı sabık Be
lediye Heyetini, 
bazılara da ma
kinenin kuvvetin· 

den fazla cereyan verdiği için 
timdfki Belediye Heyetini tenkit 
eylemektedirler. 

İzmit Belediyesi yeni ve mü
kemmel bir elektrik makinesinin 
pek yakın bir ıamanda şehri 
tenvir için lbımgelen teş bbDs· 
leri yapmaktadır. - Cevdet 'I aknp 

Gelibol~~aki Baı;k Konserve F abrikas 
1 

Bir Haftadanbe·ri Çalışmıya Başladı 

Oellbolunun umumi Menzar••• 

Gelibolu ( Huauıt ) - GeliboJuda yeni bir balık konserve fab
rikası yapılmak ilzere olduğunu yaz:mışbm. Bu fabrika tam limanın 
kenarında ve bir yUzü sahile bakan kArgir bir binaya kuruldu ve 
bir haftad.ınberi faaliyete baıladı. Yapılan konserveler kUçUk 
mUslatil kutular içinde •e Avrupanıııkilerin aynıdır. Fakat balığmm 
lezzet ve nefaaeti itibarile onlara çok faiktir. Buranm aardalyaları 
biraz ufakçadır. Buna mukabil çok lezizdir. Gelibolu ıimdilik 
ufak mikyasta iki konserve fabrikaama malik demektir. Konserve 
fabrikaları, balık iıtihaalltı üzerinde de faydalı tesirler yapnııı 
ve istihaalat artmııtır. 

Kayseri Spor Sahasının Küşat Resmi 
Merasimle Yapıldı 

Soma'da 
- -----

Meçhul Zannedilen Meğer 
Kızıl Hastalığı imiş 

Llaa va Halk Evi oyuncuları bir arada 

Kayseri ( Husuıt ) - İıtaıyon civarmda Halkevi tarafmdan 
yapılan ıtadyomun kUıat merasimi yapıldı. Muhtelif atlamalar, 
halat çekmeler ve bayrak yarıılarından sonra Lise takımı ile 
Halkevinin muhtelit takımı arBtında bir futbol maçı yapıldı. Maç 
çokh eyecanlı oldu ve Lise takımı 1 • O galip geldi. 

Yeni ıtadyomun fnıaaı Kayseri gençliğini çok ıeYindirmiıtir. Bu 
vesile ile Kayseri aporu inklıaf edecek ve ıehrimlıde bUyUk bir 
ıpor cereyanı baılayacaktır. 

Soma ( Huıuat ) - Yira kö
yünde teıhlıi mUmkUn olamıyan 
bir hastalık :zuhur etmiı, halk 
telAıe dUımUıtO. Maniaadan bu 
hastalığın teşhiıı için Doktor Bak
trıliyoA' Şevket B. gelmiş, muma
ileyh yaptığı tetkikat neticesinde 
baatalığın malüm K1Z1I ve Kıza
mık hastalığı olduğunu teşhis et
mlıtir. Bunun üzerine hastahğın 
airayotlne mAni olucu tedbirler 
alınmııtır. 

Y o-Y o merakı Somayı da istill 
etmiştir. Herkes Y o • Y o oyna
maktadır. 

Kırklareli 'nde Tutun Mubayaası 
Kırklareli (Husu i) - Buralar

da tUtlhı mubayaası başlamak Uıe
redir. TütUn kumpanyalarmnı ve 
inhisar idaresinin birkaç güne 
kadar mubayaa için pey veunıiye 
ba9hyacakları haber alınmrttır. 

t İktısal Sütunu 

Dünya 

lktısal 
Haberleri 

Buhranın bitmek u~ere bu

Amerikada 1 lunduğu Aıııeri
kadan geldi. Fa· 

Bankalar kat bu haberi• 

ark&1ından da ajanslar ıu haberi 
yetiştirdile -. 193 ~ senesinin geçen 
on ayı içinde Amerika'da iflAı 

eden bankaların ıuiktarı 1209dur. 
Birinci teşrin içinde kapılanm 

kapayan bankalarm adedi 67 dir. 
Yeniden faaliyete geçmiı 

fabrika yoktur. 
Buhranın bitmek Uıre old~ 

ğunu keşfeden iktısatçı ne bt
yllk falcı imiı meger. 

••• 
Şimdiye kadar buhrandan en 

Fransada 
İşsizler 

az mlltee11lr olaa 
Fransa'da da ı,. 
sizlik ziyadelef' 

mektedir. Yalnıı Sitroen otoma. 
bil fabrikası 15 işçiye yol ver
miştir. Fransa hükumeti iısiz.lere 
Alınanya ve lngiltereye nlsbetl• 
daha aı yardım etmektedir. Diler 
memleketlerdeki iısiz nUmaylı• 
lerini gören Paris iııizleri d• 
9 kAnunevveJde Pariste biiyUll 
bir nümayiş yapmıya karar ver• 
mitlerdir. f şıizlcr komitesi nq• 
rettiği bir beyannamede biltl• 
iısizleri o glln ıçın muayyen 
yerlerde toplanarak lkafileler ha· 
linde nllmayif yapmıya da••• 
•tmittlr. 

••• 
lngiltercdc iısizlcr aras111dakl 

• , sini anlamak 
Jn~ilterede 1 sefaltıtin derece-

Bır Vak a için, lngiliz gaz .. 
telerinde rast geldiğimiz bu 
•ak'ayı okumak .kAfidir. 

"Yedi çocuk anası bir kadm, 
bUtUn gece sUt için ağlayan ktl
çUk yavrusunun gffz yaılarına 

dayanamıyarak bir tiıe sUt çıl· 
dığı için dl\n mahkemeye 
kedilmiştir. 

" Miaiı Dobıon 32 yaş nda
dır. Mahkemede anlattığı vak'a 
acıkh bir hikAyedir. 

"Polis memurunun ifadesin• 
göre kadmm biri 17, biri 15, 
biri 12, diğerleri 8, 7, 4 yaşmcla 
Ye biri ıekls aylık yedi çocujıa 
vardır. Kara koca ve yedi çocuk 
iki odada yaıarlar. Koca11 iıair 
dir. Ailenin bütün varidatı ço
cuklardan birinin kazandıta 

30 liradan ibarettir. 
"Kadın \'Cremdir. Çocujd 

bcıleyecek ıl\tU yoktur. Ve ıO• 
tU, bUtlln gece çocuJunun fer
yadına dayanamadığı için çal
mıthr. 

"HAkim, kadım bir 
cemiyetine vermiştir. 11 

Bitlis'te 
Bir Sinenıa Bir De Un 

Fa brik ası Ya pıhyor 
Bitlis {Husus!) - Burada bl

yük bir imar faliyeti vardır. f'I-' 
mahallede yeni yapılmıya başlr 
nılmış binalara tesadUf ediloıek
tedir. Müteşebbis iki tildr bir uJI 
fabrikası ynpmışlar, çalışhrınıy• 
başlamışlardır. Şehrin müncvve~ 
}erinden üç genç tc mUkenııo 
ve mırt teçhizatla miicehbez bit 
sinema binası yaptırmah:tadırlnt• 

Evlerde kış tedariklerine b•r 
lanılnııştır. Her dlikkan nıe\•sıııı•ll . el•• uçbğı bu alış veriş harkehrı 
istifade için m ıtena vitrinler ; 
parak müşteri c•lhine çahtnı 
tadır. 



Siyaset Alemi 

Fransa İle 
ispanya Niçin 
Anlaşamadılar? 

Fransız B şvekilt M. Herlyo, bir· 
~ok Avrupa merkezlerinden en~işe 

\ d~dikodu uyandıran İıpanya se
r~. atındcn döndü. Fransız Batveki
ıt llı ,b yanatına göre, bu seyahattcı 
s>';•ı hiçbir mesele gö rüşilfmemiştir. 
) a ece, Avrupanın en eski cDmhuri
b cUcr:nden birinin reis i, demokraıi 
•}·atıoa yeni dahil olan kom~u ve 

K~bç .cünıhuriyete kanaat ve nezaket 
1 arıle lüzumlu gördüğO bir ziya· 

;ette bulunmuştur. Fakat bu ziya
betten evv l Alnınn \ 'C İtalyan mem· 

1 a1aranın o r taya attığı iddialar şun-
ar idi : 

Fransa, İspanyayı kendi ittifak 
f't'beri içine nlmıyn. çah~ıyor. Bunun 
k.ç 11 Amerikanın ispanyaya açtığı 
L'•diyi iptal ettirerek ayni parayı 
'ltnd' • 1 ısı verm k teahhildündc bu-
lln ıtıuıtur. 
lUh~yni za:nanda M. Heriyo, bir lıarp 
, urunda Afrikadaıı Franıaya aıker 
fl~;ldııi kolayliıtıracak bir . vıız.iyet 
IF as etmek için Franıız n lıpanyol 
l •s nııntakalarında, ufak tefek bau 
.,.ttıl tadilatını müzakere edecek. rra • 
"- •0•ıı rnıntakasmdan ispanyaya bazı 
, 1 "

1llerde bulunarak buna mukabil 
t ~-erişli ba:u ara:ıt parçaları ala-

il.11.t,r. 

-.ıa Bu dedikodu, ıeyahatten evvelki 
~ Phcm vaı.iyete lıaret ediyordu. 
ı,''"ekllln dönüt beyanab bu şayia· 
,,tı tekzip etmekle kalmadl. Fransız 
bığ cenah matbuatı, bu ziyaretin hiç 
Q 1 net:ce vermediğini ıöylemekle, 
11~1\relcilin gayri muvaffak bir ziya• 
~}' ~ apmak olduğuna da itaret etti. 
8, nı :ıamanda, fıpanyanın, Franın: 
L fVekiline ııösterditl kabul 4ekli de 
~~!•nilmedi. Bu istikbal reaimeslnio 
lı 1~en soğuk, kısmen de fazla l&ü. 
)': 

1 olduğunu iddia edildi \'e ('dili-
oı r. liatta bu liObaliliğin bir "l'i 
Pıt l?ıak Üzere f ı panyol Bap· n 
t.' fieriyoyu " seyyah " keli . t·~ ıe 
Lu"s f ettiği ileri ıürillilyor ki, 
•l tekil konuşuf, beynelmilel 
.:ıQset aleminde nadir g6rillür bidi
t tden Q}duğu için nazara dikkati 

t ~diyor. 
t tanıız ğ cenah motbuah, ay-
ıca b' " k~. ır takım konınniatlerln, Baı-

) cı •lırı diıi Gstnno beyanname ko-

t:ı•.~ kadar ileri gittiklerini, İıpan• 
llQ 1 are adamlarının lae bu garip 
tc~~itlere mani olamadıklarını acı 
h , aydcdc: k şikiyetto bulunu· 
'•k''r: Fransa ilo ispanya arasında 
'dit bır milnaaebel teıiı için ihtiyar 
lı() f n bu zahmetli seyahat, ltt• 
buf e bir garip netice He hitam 
•ltı llıuştur. Yapılan gilrültil, el 
ı,4~dan temin edilmlt gizli bir an• 
tu •yı artmek için koparılnuı de· 
61l:cı, neticesi bu kadar acı ve 
'"dtanlı çıkan ılyaıi :ziyaret, tarihte 

er iÖrülmOştQr, diyebiliriz. 

HARİCi 

Japonlar 

- . -- - . - -- . -· 
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TBLGBArLAB Gönül işleri 

f(arilerin 

cuma Baş adı ar Suallerine 

- .. --- - --

_ Cevaplarım 

35 B • ç• G •• ••il•• •• il J ı "22 yaşındayım. lkl aenedir 
ın ın onu usu e apon ar güzel bir._. kızla. seviıiyordum. 

Çok sevdıgım bır arkadaşım da 

A d K 1 B • M h b B ı d ayni kızı sevmiş ve babaıından 
rasın a an } ır U are e aş a ) istemiş. K!~ bana _ha~e~ verdL 

Ben askerhgim oldugu ıçın evle-
Harbin, 23 - Çin - Japon 

muharebesi hakkındaki Layton 
Komisyonunun raporu bugünlerde 
fületler Cemiyetinde müzakere 

edilecektir. BunR rağmen Japon
lar Mançurinin şimalinde giriştik
leri harekiita devam etmektedir
ler. 35 bin Çin gönUllUsll ile aynı 
miktarda Japon kuvveti arasında 
kanlı bir muharebe devam et· 
mektedir. Japonlar ıiddetli bir 
muharebeden ıonra Puaşuan'ı ele 
geçirmişlerdir. Aynı zamanda 
Japonlar Çin JlÖnüllUlerini kova
rak HeJimg Kiyang eyaletinin 
geni~ mıntakalarmın kontrolunu 
ellerine almışlardır. 

Çinliler Puaşuan'ı Japonların 
şiddetli hücumlarına rağmen hAla 
ellerinde tuttuklarını iddia et
mektedirler. 

Tokyo, 23 - 40 kadar Japon 
kadın ve çocuğu, rehine olarak 
Su Pen Uan tarafmdan mevkuf 
tutulmaktadır. Bunların Sovyet 
arazisindeki Matzenska'ya iltica 
etmelerine ruhsat verilmiştir. 

ispanyada Diktatörlük 
Maznunları 

Madrit, 23 - Diktatörlük ha
reketine i~tirak eden maznunla
rın mahkemesinde, Müddeiumumi, 
maznunların da sabık Kıral ka~ 
dar mücrim olduklarmı söylemit 
ve 20 sene lıapise mahküm edil
melerini istemiştir. 

uthiş Bir Feyezan 
Bagdat, KoJombiya 23 - f e

yezanlar dola}iaile 100 kişi öl
müş, bir çok kimseler yersiz yorl
suz kalmıştır. 

Feci Bir Suikast 
Nigo, 23 iki ıindikaliat 

amele, aylardanberi grev yap· 
makta olan mücehhezler cemiyeti 
avukatı M. Ondrade'yı ruvelverle 
ağır surette yaralamışlardır. Mü· 
tearr1zlar, kaçmışlarsa da polia 
tarafından takip edilmişlerdir. 

Polisler tiddetli bir ateş aç· 
bktan sonra ikisini de tevkif 
etmişlerdir. 

OUatav Adolf Ve Stokholm'dakl Sarayı 
lsveç turihiııin en bOyllk ıiması, on altıncı ~ sırda Kırat buluııaıı Oüstav • 

Aılolf' tur. Cc ur TO kıymetli bir asker, mllkero ınol hir devlet adaml '6hretiııl 
kazanan Kıraln, lsveçliler <BüyUk ielaha~ı > un' :rnınl vermitlerdir. Hiçbir 
muharebede nuı.ğlQp olmıyan GUetav • Adolf, T.u~l'n ınuharebesiodo Jonoral 
Valon şta~ nm ord usunu rlcata mecbur etmlo, ynralau ın1, vo 30 yatında. iken 
ölınOştıır, Bu cno Güstav - Adolf' uo i.ılümtln (ın 300 \inen senci clevriye ini 
tcs·t etmek içi n ls ueç'in hemen her ka ab sında mora im yapılrnı9tı r. 

Res mimiz soldn Stokholm'da Kıratın snra' 1111, olda Gn ta\· Adolf'un hey· 
kelini gıseterınoktodir. 

Alman Hükômeti 
Hitler Müzakerelerden Sonra Acaba 

Kabineyi Teşkil Edebilecek Mi? 
Bcrlin, 23 - Kabine buhra

nının önüne geçmek için Hin· 
denburgla tiitler arasındaki te· 
maslar devam etmektedir. Hin-

denburg, bir riyaseti cümhur 
kabinesi teşkilini değil, parlli· 

mento esasına müstenit bir ka· 
bine teşkilini diişllnmektedir. 

Reisicümhur beş şart dahilinde 
Hitlcrin kabine teşkilini ileri slir-
müştü. Hitler fırkası, Reisi· 
cümhurun ileri sürdüğü bu 

- --

1 

şartlar dahilinde parlamenter 
bir hükumet teşkilini imkasız ol
duğu şeklinde bir muhtıra tan
zim edecektir. Bu muhtıra yarın 
Hidenburga verilecektir. 

Bulgaristanda Bir Motör Patladı 
Belgral, 23 - S Ratima elek

trik santral nııı ınotörü infilAk 
elmİf, iki kişi ölmllş, üç kiti ya
ralanmıştır. Bina tamamile harap 
olmuştur. 

nemiyeceğimi söyledim ve nişan
lama mı tavsiye ettim. Nişanlan
dılar. Fakat şimdi aldnndığımı 
his ediyorum. Derken ben de 
sevdiğim kızan bir arkadaşile 
nişanlandım. Nişanlandığım kıı da 
gUzcl ve temiz kalpli, fak t öte
ki kız.dnn da vazgeçemiyorum. 
Ne yapayım? 

B. G. 
Oğlum, arbk bir emrivaki 

karşısında bulunuyorsun. Sevgilin 
de nişanlanmıı, sen de nişanlan· 
mışsın. Sonradan geleıı akıl para 
etmez. Madamki oişaolandığm 
kıza karşı da . lakayt değilsin, ., 
halde birinci evgilinle teması ve 
alAkam bOtlln bUttln kes. Onu 
görnıemiye ve onunla görllşme
rniye çalış. Kalbini nişanlına ver. 

" Mesele kendiliğinden hallolur. 
~ 

Mani ada '. E. Beye: 
Her aşk mUnacebeti böyle 

başlar, tabir seyrini taldbeder vo 
mukadder neticesine ulaşır. Neye 
acel<' ediyorsunuz? 

lf 
"İki ene evvel genç bir Rum 

kızı ile tanıştım. Şimdi sevişiyoruz, 
ailem ve ailesi bu mlloasebetten 
haberdar. Evlenmemize taraftar
dırlar. Yalnız annesi raEI almıyor. 
Onu nasıl kandıralım? 

Y. Hilmi 
Madem ki kızın akrabası olan

lar bu izdivaca razıdırlar. O baldo 
annesini kandırmak için de onların 
delAlet ve yardımına mllracaat 
ediniz. 
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........... TEFRiKA NUMARASI: l reddüt içinde gülüştüler.. Söyle· 
mek istedikleri hakikat onlara 
pek sert gelmişti. 

- Endişeye lüzum yok, dedi. 
Sıra evveli biz bekirlarındır. 
YUıbaşı Faruk titizlendi, ince 
kumral kaşları çatılır gibi oldu: 

bayram sevinci vermişti. 
Billlin İstanbul aababa kadar 

davul ve zurna ıeıleri, yaıaım 
ve lcahrolsun feryatlarile çalkandı. 

' ' M 1 L L I ROMAN,, 

Her akşam dairede iflerini 
bitirip çıkarlarken biribirlerine 

ıorarlardı: 
- E, Zeki Bey, istikamet? 
_ Taksiın bahçesi . 

Ynzbaıı Faruk Rumelihlsarm
daki evine gelirken balkln bu ......._ 

Muharriri : Burhan Calıit - Arnavutköy. 

- Hayir aıiıim, dedi. Mem
leket davasında evli, beklr 
yoktur. Dü~man kurşunu aşıkların 
heıabına yumu~ar mı ? 

- O halde marf, mart 1 

nUmayişlerinden çok heyecana 
dUşmfiştU. Fakat vapurda yalnıı 
kaldığı zaman va:r.iycti bir bllg111 
asker kafasile mUtalea etmekten 
kendini alamadı. 

~dada Uç genç ıabittiler. 
~.... Uıbaıı F uruk dik erkAnı 
~ir: llniforması içinde göğıUnU 

ı daha gererek konu~uyordu : 
't1ek7 ~arp meydanı en bUyUk 
danı tptar aıiıim. Eski kuman· 
ttıey:r mekteplerde değil harp 
~es 1~nlar0ında terbiye görmiiıler. 
flaş:. zdemir oğlu Oıman 
ll'ıtıh · Bu adamın bUtuıı ömrU 
l'aatı~cb_ede geçmiş. Başı pamuklu 
lt\e ~örnıemiı. Ayağından çiz.
A.ceın~' lığı İfitilmemlş. Onun 
ltrd~ ~e karşı olan muharebe
ktrn ullandığı tabiye ne mU
b· meldir O b. k" · ·ı k k ın &.. • • n ın ışı ı o ır 
h ~uzıde b· clü d "aça\' ır şman or usunu 
iildir r

1
a.ya Çevirmek kolay i' dt:· 

· ab· Yliıb ıye, Ah tabiye. 
v aşı Nihat gUldU • 

la - l 1 • •Yatt a nız muharebede değil 
Yu~b:a ta~i~e:· 
- H şı Zekı ılave etti: 
l::rkll atta aşkta : 

Ilı harb·ı • · · · b ye aaaresmm u 

küçük istihbarat odasında sohbe
tin en tatla noktaaına gelen Uç 

genç ıabit birdenbire ıuıtular. 
Telefon çalmıştı. 
Yüzbaşı Faruk açtı: 
- Benim Kumandan Bey. 
- Emredersiniz efendim. 

-Zaten bekleniyordu efendim. 
- Peki efendim. 
Yüzbaşı Faruk telefonu ka· 

patırken haykırdı: 
- Harp başladı 1 
Üçli de ayaga kalkmışlardı. 
Bu iki '<elime esrarlı bir 

alemin bir andR ele geçmiş 
anahtarı gibi üç silah arkadaşını 
hayrete dllşlirmüştU. 

Üç ağız birden tekrar etti : 
- Harp başladı! 
Ve bunun manasını daha iyi 

anlamak ister gibi biribirlerine 
bakıyorlardı. 

Yüz.başı Zeki gülümsedi: 
- Hazır ol, istikamet .• 
ikmal edemediler. Ve bu te· 

Ve mesleğe yeni. atılmıı Uç 
erkim harp zabiti pl\r ne~· e ay
rılır, gezmiye giderlerdi. 

Bugün kumandanın telefonla 
verdiği harp haberi üzerine gidi· 
1ecek iatikametin artık bir eğ
lence yeri olmadıjı anlaıılmııtt. 

YUzbatı Nihat gülümsedi: 

- Zavallı Faruk, daha da 
yeni evlendin! 

Arkadaşı omuzlarım ailkti: 
- Vazife aşka galiptir. 

Yüzbaşı Zeki ollni arkadafı-
nın omuzuna koydu: 

- Demir gibi adamsın 
Faruk. Fakat (bu lş genç karın 
için epey üıünttilll olacak. 

YUzbaşı Faruk başıt1ı salladı: 

- Hayır. Narin, bir asker 
karısı olduğunu bilerek kendini 
hazırlamıştır. 

Yazbaşı Nihat : 

* Hnrp ilAnı haberi İıtanbulda 
hiç telAş uyandırmadı. Hazırlık, 
askere alınma hareketleri bafta
lardanhcri devam ettiği için bu 
haber zaten bekleniyordu. 

Yüksek tahıil gören~ gençler 
ihtiyat zabiti olmak için Harbiye 
Mektebinde talime başlamışlardı. 

Avrupada tahsil görmüş, Mül
kiye Mektebini, Hukuk Fakülteıi 
ni bitirmiş gençlerden mürekkep 
zapit namzedi bölükleri hergün 
Şişli tepelerinde harp ekzerıizleri 
yapıyorlardı. T elit ve heyecan 
yoktu. 

Çünkü herkes Paris üzerine 
yürüyen Kayser ardularmın da
vayı kesip atacağından ve bize de 
bu zaferin çiçeklerini toplamak 
iıt kalacatından emindi. 

ilin edilen haber adeta bir 

Zihninden geçen fikirler bu 
nUmayiıler kadar nııh dejildi. 
Hayalinde yllrlUtllğtı hldise1er bu 
yafasm ve kahrolsun feryatlara 
gibi kat'ı ıekil alamıyordu. 

Vapurda bir ihtiyar adam ona 
ıordu: 

- Bey oğlum, haber sahi 
değil mi? 

- Sahidir efendim. 

Y aıh zat donuk gözlerini 
meçhul bir tarafa dikerek mınl

dandı: 
- Allah hayırlı etsini 

Biltiln bu levhalar mUıbet ve 

menfi hareketler genç Erkam 
harbm asker ruhunda bulanıl<, 

vuzuhsux birer ıekilde kaynaıı· 

yordu. 
( Arkuı var) 



Olan oldu ve Amerika Cüm
hur reisi Hoover r::kibi Roozvelt' e 
karşı parh kaybetti. Hadise §İmdi 
bir emti vaki olduktan sonra bu 
intihabatın iç yüzü hakkında öyle 
ifşaat: } ap lıyor ki hayret etme· 
mok mlhn '.ün değildir. Bugün 
anfoşılan lıaki'·-,t .şudur ki Rooz· J 
velt' e Amerika Cümhur reisliği i 
kazandıran Jim Farley isminde 
bir müteşebbi~tir. ]im F arley 
Lohs m ~acer"d"r, çimento ko· 
misyoıwu 1l1 hır \C birçok işlerin 
ı eşinde gez n bir adamd r. İnti• 
h:lbaltan evvel bir komisyon işi 

için Ameril.ada seyahat e<lerken 
gö. üp anJamı,tır ki halk, Hoov~ri 
~evmiyor. Çünkl\ en tiddetli buh· 
ran Hoover zaman nda görUlınüt· 
tlir. Bunun l'izerine jim Farley, 
akl nca bir namzet aramıı ve fU 
üç İşim Dzerinde durmuştur: 

Oven Y ung, Baker, Roozvelt. 
Bu adamlann üçU de demokrattır. 
Oven Yung, Almanya He Fransa 
arasında tamirat borçları için çı· 
kan ihtilaf üzezine meşhur Yung 
projesini yapmıya memur edilen 
mi.itehassıshr. Fakat Yunci ile 
Baker'in de Amerikalılar tarafın· 
dan fozta sevilmediklerini anla· 
mışhr. ÇünkU Yung, Amerika 
maliyecilerile fazla alA.kası olan 
bir adam olduğu gibi Baker de 
Amerıkanm Cemiyeti Akvama 
girmesini istemektedir. Halbuki 
Roozvelt ismini Amerikalılar se• 
verler. Bilhassa eski ve meıhur 
cümhuriyetçi Roozvelt'ten dolayı .. 

Jim F arley bu isim benzeyi
tinden de istifade etmeyi düşiln· 

muş, yeni namıedin, Amcrikalı
lerm çok Hvdikleri eski Cümhur 
Reisi Rooıvelt'i:ı oğlu olduğunu 
işaaya başlamıştır. Amerikanm 
~imal ve garp tarafındaki halk 
kütleleri son derece saf olduk· 
larmdan Jinı Farleyio bunlan, bu 
şnyiaya inarıdu makta gUçlUk 
çekmemi, ve bir ande, hemen 
blltün Amerika, Hovere karşı 
Roozvelt'in taraftarı kes:Imiştir: 
Ondan sonra Nevyorkun bliyUk 
< lcllerinden birinde tesis ettiği 

isti hl arat bürosu sayesindı•, 

kesif bir propaganda ile Hoverin 
bUtfüı nutuklarım çUrlltünce dava 
kendi.iğinden kazan1lmıı olmuş· 
tur. Yani bugünkü Amerika 
Cünıhur Reisi, iş0 al ettiii mevkii 
kendi ıneziyetile değil, bir ko• 
nıisy ucunun açıkgözlüğü ve 
kurn.1zl ğı sayesinde kazanmışhr. 

re:iren Po'.isin Mar~feti 
BerJin Şarki Pruıyamn 

Kcslin mmtakast valisine geç q 

gün bir polis memuru müracaat 
edere' kendisine atfedile11 baıı 
1ıahteldirlıklardan dolayı tevkif 
ctmiyc memur olduğ~nu söyle
mıştir. Vali, iŞte bir yanlışlık 
olacağını iddia ederek polis nıe· 
muru.ıu ba,tan savmak lstemiş
ıe de muvaffak olamamış, her an 
bir parca daha artan küstahlığı 

karş s nda telefonla z bıtada:ı 
yardı P istemiştir. Az sonra polis 
memurları evi kuşatınca biraz 
e vel valiyi tevkife yeltenen 
adam merdivenleri dörder dörder 
a.!ıyarak dama fırlamış ve orada 
guç bnl ile ele ~eçirilmiştir. Bu 
ada ırı bi1 ılenbire ak!lnı bozdu
ğu ve hak:ki bir zabıta memuru 

' 
1 

v ·ı görülmüştür. Deliren me
• "lncya yatırılmıştır. 

- Ha ... ra .... 
ç... Kurt kilimi 
bin yüz kuru

şa. . Güvesi yok, 
j eniği yek, bin 

yüz kuruşa kürt 
ki İmi sabyo· 
rum .• Satryorum .• 

Sa... hyorum ..• 

Sa ... t ... 

- Bin 
elli .. 

yliz 

Bin yllz 
elli .. Bin yiiz elli-
ye ıatlyorum.. 

Sa ... byorum. 

- Bin iki 
yüz •. 

Bin nç yüı .• 
Bin dört yüz .• 
Bin d6rt ylizden başka 

talibi kalmasın. Satıyorum .. Sa .. . 
tıyorum.. Sa... hyorum.. Sa... t .. . 
tımL 

Kıs:ı bir zil sesi. alım ve 
satımın vukua geldiğini hazır 

bulunanlarn Han etti. 

Tellal, sıralardan birinin üs
tl!nde oturan genç kadma yak·· 
taşarak: 

- Buyurun hanım, dedi, 
muamelenizi yaptıralım da para· 
nııı alın .. 

Bu ihtar, bir taziyet sözn gibi 
kadmcakı2a tesir etti. GCSzlerindc 
sıralanan yaşları mendiline içi e
rek elden giden kilimine son 
defa bakb. 

Bu bakıtta, neler yoklu ... Hani, 
gö~ kalan mal bayır etmez der
ler. Eğer bu ıöz, doğru ise kili
min yeni ıahibi, ummam ki on
<lan hayır ııörsün... Sandal Be
desteninin hah dairesinde akıllara 
durgunluk verecek ucuz fiatlerle 
halılar. kilimler ubhyor. Daha 
renkleri solmamış, ipek gibi Bu· 
hara seccadeleri, on liraya, on 
beş liraya... Kocaman bir odayı 
kaplayan ölmez oğlu kilimler 20 • 
22 liraya... Mücevherat salonu 
hmcahmç.. Günün hu saatinde 
girilir gibi değil. Münadi elindeki 
yUıüğU dolaştırıp istekli olanlara 
birer birer gösteriyor: 

- Roza yO:r:Uk ••• Kubbeli Fe· 
lemenk taşlı... Ortaıımda iki 
parça yakutu var .. 

Parmakları, bir sürü taşlarla 
parıl parıl yanan yaıla bir hanım, 
yib.Uie uzaktan ıöy}e bir göı 
attıktan sonra başını öte tarafa 
çevirdi. MOnadi bağırıyor: 

- Sekiz liraya roza ylbUk ... 
Sekiz lira... Sekiz... Sekiz .. , 

- Sekiz liraya •.• Arttıran yok 
ınu 1 Stıkiz liraya... Kuıur&uı F e

lomenk taşh yUzük... Satıyorum ••• 
Sa ... byorum ... Sa ...... tıyorum ••• 
ıa, ... t .••• 

Koca salonun içinde çıt yoktu. 
Birisi, içini çekerek yananda· 

kinin kulağına eğildi : 

- Zavallı roza ytizlik, bağira 
çağıra sekiı liraya gidiyor... Mü-

Mtbıadi, bu •efer, ihtiyar bir 
efendiye doğru dönerek : 

- Ne dersiniz? satalım mı? 
der gibi bir işaret yaptı. 

ihtiyar efendi, gözlllklerini 
alnının üstüne kaldırmıf, dUşU
nüyordu. Yapılan işareti görme
mişti- Yanındakiler ikaz edince: 

- Ada ... m sen de... sat git
sin... manasına sağ elini şöyle 
bir salladı. 

Münadinin ağzından son söz 
çıkmıştı : 

- Tım1 .. 
Sat... iJe hm arasında geçen 

dakikalar bazao uzuyor, bazan 
kısahyor. mini mini bir altın sa
ati, kürsiye çıkarak gösterdiler: 

18 ayar... Mineli kadın 

saati ... 
Elile ötesini berisini yokhyan

lar, kulağına götürüp nasıl işle
diğini tetkik edenler oldu. Fakat 
mUıayedeyc çıkarılınca, kimse 
pey ıllrmedi. Mineli on sekaı: ayar 
altın saate, on altı buçuk liradan 
on para fezla veren yokf 

Saatin sahib\ başın sert sert 
oyniittı: 

- Olazl... Onun a1ınmaıı al
tın para ile on iki lira... On aJtı 
buçuk kAğda nasıl veririm? 

İki haoım ara1ında bir fısıltı 
geçti: 

Kadıncağ z tok satıcı .•• 
Öyle görlinliyor amma, iç

yUzünll bana sor.. han. hamam, 
dükkAn ne varsa gitti.. timdi 
çekmeceye geldi sara... Geçen 
hafta bir borof bu hafta mineli 
saat ... 

Sıralarda, şık tık hanımlar ..• 
Yeni bir mücevherat sataşa çıkarı· 
lacağı zaman Uk evvel kendi· 
lerine göstc riliyor onlar beye
nirae, müzayede derhal haret· 
leniyor. Dudak btıktıp geç
tikleri mala da nedeoıo el ailren 
olm1ror. Benim orada kaldığım 

beş yüz liranın 
içinJe olmalı idi. 

Bu gicliıle bir 
gün pıriantayı 

aslına rucu ede· 

rek elieme manğal 
k6mfirü fiat na 
dUşmlı görürsek 

=ı hiç ıaşmıyalım .. 
hele inci, bir 

damla göz ya§ındao daha deier
ıiz bir hale gelmif. 

Üç sene evve! 700 liraya 
elinizi öpene verebileceğiniz inci 
gerdanlıklara bugün t 50 liraya 
bile talip çıkmıyor. 

Elmas, yakut, zümrüt, zcber· 
cet ve daha böyle ne~adar kıy
metli taş varsa hepsi düşğün ..• 
yalnız altın, para ediyor. 

Eskj adamJarsmızm " şık tık 
eden nalça, iş bitiren akçe 11 diye 
tarif ettikleri san kızı, kimse 
yerinden kmırdatamıyor. Hükllm
darları tahtından indiren millet
ler, altın hazretlerioe dokunama• 
dılar. 

Sandal Bedestenine değil, 
çöplüğe düşse, yhe albn, altın

dır. Son olarak ev eşyaıı dairesine 
uğradım. 

Komple bir salon takımının 
koltuklarını muayene eden bir 
efendi, bepisinin üstüne ayn 
ayrı oturup yaylarının gerginlik 
derecesini tetkikten sonra, mliza
yede fiatıoı gösteren etikete 
baktı: 85 lira! 

- Oooo... Dedi, amma da 
fahiş fiat koymuşlar.. Ben 85 
lirayı verdikten sonra •• 

Sandal bedesteninde teıhir 
edilen ev eşyası içinde pırınç 
sarı mangallardan tutun da gra
mofon ve radyoya, bakır takım
larına varmcıya kadar herşey 

vardır. Bir ayağı kınk masanın 
başında sahibi ile mllşteri arasın· 
da bir muhavere : 

- Sen heni dinle de bu ma
sayı al.. Efendi .. 

- Ayağı kırık olmasa ala
cağım. 

- Elli kuruşa bir ayak tak· 
tmr, afiyetle kullanırsın .. 

- Sen taktırsan olmaz mıydı? 
Adamcağız, acı acı gOldO: 
- Yarımlliram olsa, ben bura

lara gelir nıi idim efendi •. 
Siyah çarşaf ınm pelerini al

bnda giılemiye çalıştığı bir çalar 
aaate altmış beş kuruş kıymet 

, ..... SON POSTAN 1 N takdir edildiğini g6ren hastahklı 
, iLAN FIA TLERI - · , bir kadın hiddetinden koca saati 

- • 1 kaldırıp neredeyse yere atacaktı; , 1-llAııın tak eütun t 8atm gaıetenın ı • 

: metin yazıailo vaaa.tt 4 kollmedir. : söylene söylene uzakla9tı. 
' 2-Ayni yazının 2 satırı 1 santimdir. 

1
: Fakir lıtanbulun ıon kırpıoh-

' 3-Daha kalın ve daha ince yazılar : larını haraç mezat ıatalığa çıkar· 
J dil' , 
• s:ı.ntim ile hesap e ır. dığı Sandal bedesteninde inan 
, 4-Sıı.yfasına. göre ilAnlar a9ağıdakl ' okadar meıgul olacak ıey bulu· 
, tiatlere U.bidir: ' 
, ~ { Santtmı yor ki vaktin naııl geçtiğini an-

ı.cav a lamıyor. 
1- inei 400 Kr. Ben dııarı çıkarken, çerçevesi 

2 c aao c parça parça dökilhnllı bir endam 3 c 200 c 
nadi bile gayrete gelmişti: ': 

- Yok mu arttıran.. sekiz 
liraya beyler.. hanımlar.. Böyle 
yüzük sekiz liraya.. Kimsenin 
ağzını bıçaklar açmıyordu. 

' 
4 • 6 c t oo , aynasını hamal aırtında getirdiler. 

Diğer sayfalarda &O • 1 : Müzayedede bu koca aynanın 
' 

1 Son sayfada 26 .. : hamal paraaıoı çıkaracağına bile 
': ', inanamıyorum... lf-lf • ••••••••••••••••••• ---

Gemlik Burs 
Yolundaki 
Çamlar 

Gemlik .. Buna şoıas 
geJiyen muntazam dikilmi 
lardan bir kısmı ihmal yll 
yanmıı, yer. yer çirkin m 
lar hasıl etmiştir. Bunları 
lerine yenilerinin dikilm 
güzelliğin iade edilmesi p 
yük bir himmete miit 
değildir. 

Vapur Rumelikavagı 
Uğramadı 

Aym on yedinci gUnn 
Hayriyenio 59 numaralı 
Rumelikavağına uğrama 
Rumelikavağma çıkacak ol 
buta dört yolcuyu Anado 
ğına götUrtlp vapuru 
Geceyi vapurda geçirme 
buriyetinde kalan yolcula 
edeıa teahilAhn g6sterilme 
rl iken bu da yapılmadı. 
reketin doğru olmadığıo 
bulunduğum için Şirketi 
nin nazarı dikkatini celbe 
ricayı muvafık buldum. 

Arapcamii nıuhlar 

Adapazarmda Bir Me 
Çayları 

Adap:ı.Lımndan ~ aııhyor: 
Burada Sabiha H. ilk 

talebe velilerine bazı şer 
bik edilmekte, çocukla 
takım takım elbiıelere 
göstermektedir. Arasıra ç 
feti tertibi için beşer ona 
para toplamakta ve hu 
veremiyen çocuklar çay 
tinden mahrum bırakılm 
Nazarı dikkati celbederim. 

Cevaplarımız 

Balikesir<l••n l\[, H. H. 111 
muıile mektup yaıan zato: 

- Mektubunuzu Maar 
kAletioe gönderiniz. 

* Bigadan Nurettin hnıasile 

yuao zate: 

- Bahsettiğiniz kadın 
tida ile Müddeiumumiliğe 
caat etsin, Müddeiumumilik 
takibat yapar. 

Gayrimübadillerdeu Şaziye 
llanımlarlıL Hasan vo Cavit Bo: 

- Mektubunuz ve mUnd4 

allkadarlar nezdinde takiı 
mektedir. Alacağı netice 1 

lecektir efendim. 
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Yedi 
Kardeşler 

Bu Haftaki Bilınece 

Arkadaşınıza destenin içinden 
•lr kAğıt beğendiriniz. Fanediniz 
Jci arkadaımız kupanın birlisini 
~Çrniı olsun. Kağıtların kırmızı. 

ve aiyahlannı ayarınız. Arka
~~ınız kırmızılar demiı olsun. 
ıı de "pekiJA,, dersiniz. Kırmı

lılar senin. Eğer arkadaımız si· 
Jah~arı seçerse, pekill siyahlar 
~nın kırmızılar benim dersiniz. 
l<ırrnızlları karıştırmadan olduğu 
iibi muhafaza ediniz. Arkadatı· 
tııza bu defa ıorunuz, peki kır-
lllızılardan kupalan ml, karolan 
~ı istersin? Eğer arkadaşınız ku
Palan isterse, pekdll kupalar 
~nin, karolar benim dersiniz, ve 

8 Paları ayır r, elinize alıraın·z. 
ll defa arkadaşınıza sende ku-

Pal~r.dan yediliden aşağı veya 
Yedıhden yukarı bir kartı seçme-

sini s8ylersiniz. Arkadaşınıza so
rars nız. Yediliden aşağı olan 
kAğıtlan mı, yukarı olaa kiğıtla• 
n mı iıtersin. Eğer aşağı derae, 
kupa birlisinin dahil olduğu yu
karı kAğıtlan kendinize ay nr, 
4şağıdakileri ona verirsiniz. Eğer 
yukarıdakileri derse, pekAlA, aşa• 
ğıdakiler benim, yukarıdakiler 
senin. Kendinize kalan kAğıtlan 
desteden çıkarırsınız. Kupanın 
birlisinio dahil olduğu kısmı eli
nizde tutars· nız. Kiğıtlardan se
kizliyi, dakuzluyu, onluyu bir 
tarafa, valeyi, k zı, papaz•, birliyl 
bir tarafa ayırırsınız. Arkadaşı· 

na koyara nız. 

Bir zamanlar bir ıehirde yedi 
kardq Yardı. Bunların kimsesi 
ynktu. Bllyftk bir ıefalet içinde 
yaııyorlardı. Bu kardeşlerin altısı 
dev gibi uzun boylu, şişman, kü
çlikleri bilAkis gayet kısa ve za· 
yıfb. işleri yoktu. 

Bir glio memleketia padişahı 
bir ilin neşretti. Deniz kenarında 
çadır kuran büyük bir haydudu 
ne uker, ne polis bir türlU ya
kalayamıyordu. Kim bu haydudu 
ortadan kald rırsa, ona servetinin 
yarıs·m vadediyordu. 

Yedi karde!J bu ilAnı okudu· 
lar. Küçllğll dedi ki : 

- Haydi biz bu işe savaşa· 
lun. Hangimiz öldürürsek, elde 
edeceğimiz ıervetle ötekileri de 
geçindirmeyi fit.erine alsın. 

Yedisi de bu teklifi kabul 
ettiler. Fakat yedi kardeş te vü· 
cutlerinio büyUklüğüne rağmen 
haydudu g6rür görmez kaçtılar. 

Yıldıza Giden Yolu 
Bulunuz 

Resme 
iylco ha· 
kınız. Yol· 
lar biribi· 
rine öyla 
karışmış
tırki, doğ· 
ru yo)u 
bulup yıl· 
dıza git· 
mek hayli 
güçtür. 
Ok işareti 
konul an 
yoldan 
girin iz. 
Kalemle 

çizerek or
tadaki yıl· 
dıza git
miyc çah· 
şıoız. Eğer 

doğru yo· 
lıı bulup 
gidebilir· 
ıeniz bil· 

meceyibal
letmitolul'

resmi kesip bize 16oderin ı. 
Yıldıza varanlardan yüz kişiye 

nıza bunlardan birini seçmesini 
söyleyiniz. Arkadq·nız hangi 
kiğıdı seçerse bunu birli ile be- ~ 
raber toplar Ye deatenio en alt1-

Palyaçoyu Siz De Güldü
rüp A2-latahilirsiniz Sara ktıçDjllne ıeldi. KOçilk kar· 

dq, bllyllkler aibi, haydudun 
karşıuna çıkmadı. Bir akşam ça
hlann arkasana aakland1. Haydu
dun çadsrdan çakhğ nı gördü. Bir 
rnUddet sonra evvelce beraberin
de getirdiği odunları, ç'ıralan ça
dırın içine soktu ve ortada bilyilk 
bir atef yaktı. Ve tel«ar geldiği 
yere 1aklandı. 

aunuz. Bir çizgiden diğerine atla• 
mak olmaz. Bunu kurşun kalemle 
deneyiniı. Yanlış yaptığıruz tak· 
dirde llstikle çizer tekrar bqlar
ı mı. Çixgiyi bitirdiktan sonra 

i'nzel hediyeler verilecektir. 
Cevaplar on beı gfin için ie 

matbaamıza gönderilmiş lma·ı l r. 
ı EZ&i&Y B t Mim: J " • 
Bu Oyuncağı Yapabilirsiniz 

Bu oyuncağı yapmak için aize 
bir miktar mantar, kibrit, birkaç 
topluiğne, birkaç firkete, bir de 
çakı llzım. Ellyük bir mantar n 
yukansını oyarak resimdeki gibi 
güiiim ıeklbi verirsiniz. iki ta• 
rafındaki saplan yapmak için 

1 
firketeleri açar içine geçirirsiniz. 
Mantarın yukarısını oyar, kapak 
ıeldinde diğer küçük bir manla· 
n içine geçirirsiniz. Bunu toplu 
iğnelerle birleıtirebilirsiniz. Bun
dan sonra mantann ilzerini mavi, 
veya kahve rengine boyarsınız 

' (\~~ .. ~· 
0000~0 o 
O a o 6 ,, 

vv 

Bir müddet sonra haydut ça-
dırına d6nd0. Daha uzaktan ça
dırında ateş yandığını görünce, 
çadırına onn öldürmek için biri
n:o geldiğ;ni sands. Elinde kama• 
sile çad no içine daldı. fçerde 
ateş yandığını. fakat kimse ol· 
madığını görllnce ateşi söndilr· 
miye çalııtı. Haydut bu İfle uğ· 
raısrken, kDçllk kardeş çalıların 
arasından çıktı, evvelce yanında 
g~tirdiği gaz tenekesini çadırın 
önüne döktO ateşledi. Haydut iki 
alet ara11nda kaldı. Alevlerin 
arasmda yanarak öldil. 

Kllçük kardeı doğru aaraya 
koıtu ve aldıtı para ile kardeı· 

as ;FKS ET == E 1 rr • • 
Eksikleri Buldunuz Mu? 

10 Teşrinisani Tarihli Bilmecemizin Resminde 
Eksik Olan Şeyler Şunlardır : 

-
1 - Kovanın bir kulpa ya• 1 Evin numaram 15 merdivenlere 

pışmlf, diğeri yapışmamıştır, 2 • konmuıtur, 13 - Çocuk arabasıo-
Limbanm saplara bir kenara ya• da manena demiri yoktur, 14 -
pıştırılmışt.r. 3 - El arabuınıo Kiralık evin yanandaki ağacan 
bir kolu var, diğeri yok, 4 • Ka· k k 5 danın ayakkaplarımn biri ök~eli, k& il yapra lara binmiftir, 1 • 
diğeri değil, 5 • Ağac 0 kökll MerdiTenlerin bir tuafı başka, 
meydandadır, 6 • Umbanın sap- &teki tarafı bqkadır, 16 • Trab-
ları muallaktadır, 7 • Kirabk ev zanın yarwınA demir geçmiş, ya-
levbası yerdedir. 8 · Merdiven- rııı bottur, 17 • Evin ıağdaki 
lerden çıkınca kapı, merdivenle- pancoru trabzanlara bitiımişdir, 
ro yapıımııtır. 9 - Köf eğin bqı 18 • 23 numarala posta kutusu 
vilcudundan bilyllktllr, 10 • Bay- yaolıf resmedilmiştir. 19 • Poıta 
rağın yalnız bir ucu çubuğa bi- kutuıu iki pancorun arasında mu-

-======-========:~ tiımiftir, 11 - Pancorların ataV allaktadır, 20 - Sllpllrgeyi tutan 
der. Siz de deatenio Gstünden bir, s na perde halkası geçmiştir, 12 • kadının bat parma~ı yoktur. 

lerini sefaletten kurtardL 

iki kit t çeker, ftçüncO olarak ~alttaki kiğıdı ıüratle alttan çıkarır rebilirsiniz. Bir numarah resimde
destenİD albndan onun beğe-iği 1101a. Bu resimlerde palyaçoya malı- ki tekilleri birer birer kainiz. 
klğıdı pkanraınıs. Fakat bunu telif tekUlerde g6r8yonanu. Ba- Sonra iki numarah resme " 

8 okadar sOratl• yapacakauıız ki, zau gDlllyor, buan kazıyor, ba- diğer ıelrillere bakarak koyunuz. 
lcttı~ıdefa arkadat1nıza beğendiii J iıtedltinl ıorunus. Meseli arka- kitıdı elinden aldığınızın farkına san PflY°'• bazan da atbyor.. Ayni limalan sizin de meydana 

kaçıncı olarak çıkarmasını dqınız. üçilncll olarak çıkar varma11tahdır. D6rdllncll derse, Palyaçoya bu tekilleri aiı de ••· getirditinizi g6rOn0n0z. 
--=======~~~~~~~~~~~~~~~=======~~~~~~===================~========~~~ 

Şu1crıı b 
J'Uı aua, bakkaldan 
-ı, Par~lılc kele kiiıdı 

~b\llc getir. 

Aman ae aOzel fut· 

bol. 
- Haydi ıel, oym-

1alım. 

- Haydi gel bakalım, 

maçı kim yapacak? 
- Bu çok tath bir 

oyundur. 

- Çocuklar gazeteme 

dikkat ediniz. 

- Bu bana bir ıey ha· 
tırlatta.. Kltıt moaele1i. •• 

- Eyvah geç kalmııım. 
(LAvbada\ dllkkln aaat 

yedi buçuktan aonra ka

palldır. 

- O halde aana bir 

lokma bile kek yok ... 

- Anne dil'•kln k•p•· 
lidi. Be!lim kaba!ıatim yek. 



Doktorlarımız Ne Diyor 
Atletizm Terakki Edinciye Kadar 
Futbolda Mağlubiyete Mahkumuz 

-
Milli takımın soa maglubiyet-

leri Uzerine fütbola karşı herkt:ste 
bir tecessüs uyandı. Şimdiye ka· 
dar fütbola meraklı oldukları 
halde fil<irlerini söylemek iıte
miyen veyahut sporcuların işlerine 
karışmamak istiyen fen adamlar:· 
mız. da bu mühim mesele ile daha 
yakından alakadnr olmıya başla· 
dılar. Şimdiye kadar spor bahis
lerine uzak kalan doktorlarımızın, 
mağlubiyetler pahasına bile olsa, 
ıporcularla meşğul olduklarım 
görmekle memnunuı. Bu suretle 
ıimdiye kadar çok zayıf kalan 
spor nazariyahnın ilmi ve fenni 
bir şekilde münakaıaaına imkAn 
blsıl olacaktır. 

Bu hafta Doktor Slireyya 
Kadri Beyin fU kıymetli ve asıl 
hastal ıgı teşhis eden mekalesini 
neşrediyoruz. 

Jf. 
Memleketimizde fütbolu ilk 

teessüsünden buglint1 kadar tak
riben yirmi beş senelik zaman 
geçti buna rağmen beynelmilel 
flitbol Aleminde mevki alamadık. 

Bunun sebebi gayet basittir. 
Fenni surette çalışmamak. Biz 
futbolu 8-10 yaşında bfinyenin 
benllz neşvtlnUma devresinde bq
Jaoılan ve zamanla tekamül eden 
jimnastik ve atletizm ile hiç bir 
alikaaı olmıyan bir ıpor olarak 
telakki ediyoruL Bu tarzda dn
tUndnkçe bizim için muvaffak ol· 
mak ihtimali mevcut değildir. 
ÇOnkU futbol diğer cem'i ıpor
lar gibi jimnastik ve atletizm ile 
çok aıkı milnaıebeti olan bir 
•pordur. 

Çünkll oyuncularımızın ıtır' at 
ve mukavemetini ölçmeyi ha tın· 
mıu getirmeyiz. Teknik kabili· 
yetimit.i bilmeyiz. 

Atlet bir gencin futbol oyna· 
dığmı farzedelim futbola istidadı 
varsa hiç şUphesiz fevkalAde 
mu\affak olacak heves yokea 
belki muvaffak olamıyacak fakat 
mUsabakanın sonuna kadar mu
kavemeti gösterecek, kesilmiye· 
cek iyi koşacak, daha sağlam 
bilnyeli olacaktır. Spor yapmak· 
tan birinci gayede sağlam vU· 
cutlu olmak değilmidir. Kulllp
lerimizia vaziyetini tetkik edersek 

her kulüp futbol oynar. 
Fakat atletizm ile meıgul ol

maL Bizde atletizim bir süs ola· 
rak talAkki edilmiştir. Atletizmi nasıl 
tamim edebiliriz: 

Atletizim denildiği zaman ha· 
tıra saha meselesi gelir. Bütün 
idmancıların ve federasyonun şi· 
kiyeti sahasızhkbr. Şüphesiz Is· 
tanbul gibi büyük bir şehrin 
kendine layik muntazam bir stad· 
yumu olmaması bUyüic bir eksik
liktir. Fakat statyum yapılınca 
bizde atletiıim ve futbolun terak· 
ki edeceğini zanetmekte yanhş 
bir fikirdir. Sporun idaresini de
rhutc etmiş olan federasyon genç· 
Jermizin çalışması için yer temin 
edebilir. Pek mükemmel olmasa 
da elimizde birkaç saha mev· 
cuttur. 

Gayemiz muntazam çalışmak 
olmalıdır. 

Dikkat edilecek bir noktada 
gazete spor mubarrirlerinin her 
hangi bir klübe mensup olmama· 
ııdır. Bitaraf olmayan yazı ve 
mütalealardan genç sporcular 
yese düşmektedir. Nitekim lzmirde 
Türkiye birinciliğini kuanan 
lıtanbulsporun yaptığı maç hak· 
kmda tafsilAt vermiyen Anadolu 
Ajansından Cumhuriyet gazetesi 
pek haklı olarak ıikAyette bu· 
lunmuştu . 

Atletizmin teıvik ve tamimi 
için yapılacak esas nokta: Senede 
iki defa yapılacak atletizm bay
ramlarına her klubil muayyen 
miktarda atletlerle iştirake mec· 
bur kılmakbr. Yani her klubll 
atletizm ile meşgul ctmiye nıecbur 
etmeli diğer sporlarla alAkasım 
arzusuna terketmelidir. 

Meseli: Birinci sene her kulilp 
bayrama on atlet ile i~tirak 
etmelidir. Diğer seneler klubUn 
faa\ azası nisbetinde atlet adedi 
çoğaltılmalıdır. 

işte atletizm tekamUl ederek 
Avrupa memleketlerinde takip 
seyri aldığı zaman bizde futbolda 
ıanstan ziyade kuvvet ve teknik· 
t~n emniyetle bahsedeceğiz. Ve 
her maçta mağlup olmaktan kur· 
tulacağız. Nizamnamenin bu ıe
kilde tadili federasyon için gUç 
bir t•Y değildir. 

Süregga Kadri 

1111 dakik• içinde rakibini haataneye gönde..acek gibi dövdUkten 
eanra kendfal de heatalenan zenci dUnya famplyonu Bron ifa 

biçare raktbt Fr•n•ız Pladur-

4 

p o 
Bu Kadar 
Benzeyiş 
Olur Mu? 
Biribirinden Ayırt Edile
miyen iki Şampiyon Kız 

Spor aleminde görülmemiı bir 
hadise dolayısile şimdiye kadar 
tek zannedilen bir kadıo ıampi· 
yonunun ikiz olduğu meydana çık· 

mııhr.lngiliz kadınları arasında golf 
oyununda çok şöhreti olan bir 
Mis geçende yapılan mühim bir 
müsabakanın nısfınihai maçında 
diğer bir rakibesile karşı karşıya 
kaJm •şhr. 

Seyirciler çayır listüne çıkan 
iki rakibeye baktıkları vakit evvelA 
yanlış gördüklerini zannetmişJer ve 

biribirlerioe bakışarak aynı şam
piyonu çift görmelerinin seb,bini 
sormuşlardır. 

Biribirine noktası noktasına 
benziyen iki kı z maça başladık
ları vakit gördükleri şeyin haki
kat olduğunu ve şimdiye kadar 
kazanılan son muvaffakiyetin biri
birine farkedilmiyecek kadar ben· 
ziyen bu kızlardan hangisine ait 
olduğunu merakla ıormuşlardı r. 

Seyircilerin bu merakı karşı-

\;ehrelerlnln en ulak teterru"' 
tmd• bll• blrlbi rlnln ayni olan 
iki golf ,amplyonu otomoblld• 
ıında iki kardeş gülerek şöyle 
cevap vermişler: 

- Biz biribirimiı.e çehrede 
ne kadar benziyorsak tabiatleri
mizde de o kadar benzeriz. Onun 
lçin ~imdiye kadar onun haata 
bulunduğu vakitler huta olmayan 
kardet maç yaparak yalnız bizioı 
bildiğimiz mtııterek muvaffaki· 
yelleri bir kiti namına kazandık. 

Hangimiz çok galip olduğunu 
•aymadık ki, cevap verelim. 

Feci Bir Boks Maçı 
Meslek Aşkının Kurbanları 

Geçen gUn horoz siklet dUnya 
f8mmyonluğu için Amerikalı 
ZenCI Al Bron ile Fransız 
Pladuer arasında yapılan boks 
maçı feci bir t~kilde neticelen
mittir. 

iki boksörün · dövüıünden ev
ye) hiç ki:nsenin bilmediği bu 
dram t6yle cereyan elmittir: 

Dünya ıampiyonu Zenci Al, 
Bron maçtan dört gün evvel f cnıt 
halde hastalanmış ve bir saat 
bile uyku uyuyamamııtır. 

Buna rağmen kunhratmdaki 
imzasına Ye mesleki şerefine her
ne pahasına olursa olsun riayet 
etmek iatiyen ıenci Organizatöre 
birşey söylemeden bitği.a bir hal
de Ringe çıknuştır. Bu nziyette 

J maçı pek kısa bir ıamanda bi-

-ı 

R 
Gazet•mls perıembe •e euıoa•teıl aünlcr 1 

olmak üure haftada lk" apor aayfaeı ·~retmek
tedir. 

Pertembe günkü spo• aay f111 nd.a dünya •pı>• 

lıarckdlcrt mCJDle:Cct &po• ~A i u 1 ıır l vardır. 

Cumarteı' ıayfuınd, l• e c uma r llnkJ maç· 

lana talıilib yazılıdır. 

1 
Sipahi Ocağı Müsabakalarının ... 

._.._ - --

Hakikat Yazıldığı 
Gibi DeQ-ildir 

Sipahi Ocağında yapllan son
.._ ahar atlı milsabakalarına ait 
( Galatasaraylı ) imıasile Vakit 
gazetesinde bir yazı intişar etti. 

Bu yazıda müsabakaya giren 
Hanım ve Beylerin aldıkları neti· 
celerle, binicilikteri hakkında 
yUrUtülen mütalea hakikate uygun 
değildir. Fazh kupasını kazanan • 

Nedret Hanım mOsabakayı hayvana 
iyi bi ndiği ve atına ıoğukkanb· 
lıkla ve korkmayarak manialara 
ıtırdl\ğn için kazanmıştır. Bu 
muvaffa kiyetinde imi] hayvanın 
cinsi venhüncri değildir. Çünkü 
abesteni rakibi olan ( Hurma, 
Ay) kıymetlerini ikinci müsaba
kada gösterd =er. Henilz yaşı 
ufak küçük bir mektep talebesi 
olan vo tatil günlerindeki kısa 
mllddetlerden istifade ederek 
bir buçuk senedenberi birinciliğe 
ç.alışan Nedret Hanımm birinci· 
likte gösterdiği istidat ve kudret 
on beş senelik binici olan raki· 
bine nümune olacak kadar yUk· 
sek ve şayanı takdirdir. 

Süreyya kupasını kazanan 
Orhan Bey için de muharrir Bey 
ayni sakat ınütaleayı yüriıtfiyor. 
Halbuki Orhan Bey o gUn mUsa· 
bakaya giren hamın ve sivil bey· 
ler içinde en iyi ve kuvvetli bir 
binici idi, müsabakayı da bu 
:yüzden kazandı. O gün mhsaba
kaya girenlerden yalnız Orhan 
Beyin ba.yvam Anglo-Arap 1thami 
Beyin hayvanı Fransız Macon idi 
diğerleri ıle klmilen Macar idi. 

Orhan Heyin bindiği Bekri 
meth edildiği gibi bu milsabaka· 
lar · için e~veritli değildir. Bu 
hayvan gayet mUvazen~siz atlar 
ve maniden kaçar bu kuaurundan 
dolayı konkur kayvanları araaın· 
dan çıkaralmışhr. Bu hayvan n 
rakibi olan ( Hurma, Hcros, Ay ) 
bekriy nisbeten bu mftsabaka 
için daha emin ve elverişl i idi. 
Lakin Orhan Beyin biniciliği 
hayvanın hata yapmasana meydan 

e ---==--===--=-
tirmek istiyen. zenci hasmının üs-
tüne bir deli gibi atılmış v1: tim· 
diye kadar hiç görülmemiş şid· 
dette iki vumrukla rakibi F ran· 
sızı öldiirecek ~ekilde yere ser
miştir. Hasmının hutaneye kal
d:r. lacak kadar fenalaştağını gi
ren zenci şampiyon, c ı ısen sıh
hatça berbat bir halde olduğu 
için kendi de müthiş titremelerle 
bayılarak ba:ıtaneye kaldmlmışlır. 

Bu münasebetle Fransız gaze· 
leleri meslek aıkm n profesyonel
lerde amatörlerden fazla oldu
ğunu ka} dediyorlar. 

vermedi, Bu mu•affaktyetındeo 
dolayı kendisini tebrik ederf'z. 

Muharrir beyin hayvanlarıll 
cinci ve kudretleri hakkındaki 
yazıları doğru esaslara müstenit 
değildir. O gUn birincilik kazanan 
( Bekri ) şimdiye kadar hiçbir 
bilyl\k mllsabaka kazanmamıştır. 

k09uları yazan Beyin beğenme
diği ve MelAhat Hanımın ka:ıa
namamasmdaki kabahati sırtın• 
yliklettigi ( Hurma ) bu ıene ilk 
baharda yapılan müsabakalarlll 
birinci haftasmda ıabitan ara
sında birincilik kazanmış bir har 
vandır ve ayaklarında da hiçbir 
Arıza yoktur. ( l-loros ve Ay da) 
evvelce müs:ıb'ika kaz.anmış hay
vanlardır ve bugUn ~c ayni kud· 
reti muhafaza ediyor lar. Heı ıa· 
man Aheste ile Hckriye tercih 
edilirler, 

Bir de kilodan bahis ediliyor• 
Bu allı müsabakalar at yarıt' 
değiıdir. At yarışlar.oda her haY'" 
van kendi cinsi ile koşar •• 
bandıkap yapılır. Lakin maniill 
m üsabakalarda bu usul yoktut• 
N~teki m Nica de yapılan ıoll 
beynelmilel mlisabakada bu mef" 
zubahis bile olmamıştır. ilerideki 
müsabakalar için handikap tr 
menni etmek biraı garip olur. • 

Sipahi Oceğ.nın tertip edili 
bu mtııabakalar memleket geor 
liğini biniciliğe teıvik içindil'· 
Muha:rir Ley bunu nazarı dikk"' 
te alarak bu milıa bakada haf 
yanların cinsi ve kudretlerind" 
ziyade binicilerinin iılidal fi 
kabiliyetlerini ve geçen mOıab,.. 
kalara nispetle gösterdikleri t~ 
rakkiyi münakaıa ve tenkit e~lll lf 
olsa idi maksada uygun bır 
yapmıt olurdu. Lakin kazanao"" 
rm muvaffakiyetlerini hiçe idlr'f 
mek ve kazananuy anlar n le• 
metlerini yükıeltmek için b•5 
vanları miyar olarak kullann1 .,ali 
hatas.na do,mllıtür ki bu k• dl 
af değildir. Bu müsabakalar lı 
esas binici olduğunu unutma1111 

lAzımgelir. ,. 
Muharrir beye bundan 10

11
' tll 

ki müsabakalarda daha dik~dO" 
bulu~~·· m ve ~~. de~a. ~·. 0 

et' 
ğu gıbı arzu etbgt bınıcıy• ."'·r)'" 
hetmek için diğerlerinin bı111 r 
liklerini hafifletmek, Macar ~dil 
vanlarmı Anglo • Arap, ve ~e~ 
olan kısmeti de kısrak ~5.r ti"' 
ğibi yanlış ara dOş•nemeııaı 
menni ederim. Ş. 

.Müte k aıt Ka' nakam }I. 
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"Son Posta,, Holivutta hususi muhabir: 

b ılıınzıoı ~egane Türk gaute<ıidh. Ho. 

Jivut muhabirimiz. her haft. bize mektup 

gönderir ve ı;İncm;a ilcminiaa iryüxünü SİNEMA 
"Soa Poıta., haftada iki defa &İnema 

uyf a11 •apar. Bu 

• en yeni ainema 

hayatı Ye ainr.ma 

&ayfalarda dünyanın 

haberleri, artistleri:ı 

alemindeki san'at 
anla tar. 

Bir Keşif 
Aydınlıkta Filim Seyretmek 1 

Mümkiin Olacak 
Marçefski isminde genç bir 

Lehli san'atkar yeni bir makine 
icat etmiştir. Bu makine aycsin· 
de gUndüz ışığında sinema ıey-
retmek mümkün olmaktadır. 
Morçefski iki sene evvel keşfet
tiği bu makineyi şimdiye kadar 
gizli \utulmuf, birçok defalar 
kendi kendine tecrübeler yapmış 
ve nihay t son defa yaptığı tec
rübe ümidinin fevkinde ıyı bir 
netice verdikten onra keşfini 
ifşa etmiştir. ilk defa gUndilz 
gözile sinemayı seyreden Varşova 
ıtbnlisi olacaktır. Yakında Mareşal 
PHsudski meydanında bir sergi 

ç lacaktır. Yeni keşfedilen ma· 
kine bu erginin orta yerine 
lconulacak ve serginin açıldığı 

gün halka bu makine ile milli 
filimlerden biri gösterilecektir. 

1arçefski bu makakineyi icat 
etmek için tam on sene çalışmış 

Ye nihayet iki sene evvel keşfet
miş ve matlup neticeleri elde 
ediociye kadar gizli tutmuştvr. 

Yeşil Elbise 
Anila Paj Yeşil elbise ismin· 

d bir film çevirmek için hazır
lanmıya başlamışhr. Bu filim 
giillinç sahnelerle dolu bir ıevda 
nıncarasmdnn ibaret olacaktır. 

Brigit e 'm'i 
eereyanlarınd n hahudilir. 

Kıskandılar 1 Liyan Hayd 
Büyük Bir Filim Çevirmek 

için Hazırlandı 

Alman yıldızlarından Liyan 
Hayd yaşının ilerilcmesine rağ
men durmadan filim çevirmekte 
ve çok beğenilmektedir. Ô~renil· 
diğine göre bu sönnıiyen yıldız 
büyük bir filim çevirmek ilıere 
yeni hazırlıklara başlamıştır. Vi
yana' da çevrilecek olan bu filmin 
gUzel ve mllkemmel olması için 

• biç bir fedakarlıktan çekinilmiye
cektir. Liyan Hnyd Almanca ft
limler çevirmek üzere bir Ameri· 
ka kumpanyası tarafmdan Holi
vuta davet edilmiştir. Fakat AJ. 
man yıldızı her nedense bu da
veti reddetmiştir. 

Bir Sinema Artisti Ge;iyor 
Meşhur Alman sinema artisti 

GUstav Fröylih karisiie beraber 
Atioa'ya gelmiş ve oradan Mısır 
geçmiştir. Artist Uç dört gün 
sonra lstanbula gelerek Avrupaya 
geçecektir. 

Dekolte Filimler 

Maraton Koşucuları 
Bu isimde yeni bir filim çev· 

rilmektedir. Bu filimde baş rolü 
Frunsamn meşhur koşu şampi
yonlarından Ladumeg temsil ede-· 
cektir. 

Almanyanm en güzel yıldıılıırmdan biri olan Brigit Helm 11inemaya cvvelA me~hur Metropoliı 
filmile atıldı, fakat şayanı hayret bir muvaffakiyet göıtererck bir daha ıönmemek Uzere parladL 
Güzel Brigit şimdi Fransızca ıöıln filimler de ç viriyor. Fakat Fransız yıldızları kendisini fena halde 
kıskanmıya başlamışlar, aleyhinde bir ürO dedikodu çıkarını lardır. Brigit bunların hep çekeme
mezlikten ileri geldiğini söylemektedir. 

Amerika hükumeti bundan 
ıonra yıldızların açık açıli '' 
çıplak bir kıyafette filim çevir
melerine müsaade etmiyecektir. 
Çünki bazı hUkümetler açık fi
limlerin göıterilmcsioi yasak et
mektedir. Bu sebeple Amerika 
filimleri revaçtan düşmektedir, 

Yeni karar sayesinde Amerikanın 
filim ticareti eski mevkiini alacağı 
llmit ediliyor. 

... \şkı Okuyan Kadın 

isnı· l_<IAsik bir gllzelliğe malik olan meşhm yıldız Helen Morgan'ın 
ta~nı sı!, sık ititmiyoruz. Fakat olgun bir eda taşıyan P.eleo ıoo 
bini anlarda .Yeni bir filim bitirmiştir. Şimdi Paris sjwıemalarında 
dcntt~ce scyı~ci tarafmd.an alklflanan bu fi}imde gllzel Heleu aık 
•eb 

1
° ezclı ve chedı sırrı tam manasıle canlandarmıılir. Bu 

kı rıep b" keı:_diainc "Aşk• Okuyan Kadm,. ismini vermişlerdi;-. Helen 
f rkı •r ınuddct onra bir filim daha çevirecel ""• yine u.vda 

·arı terennüm edecektir. 

Yıldızlara 
Sorulan 
Sualler 

Sevg.lilerine mektup yazmak 
adeti Amerika' da öyle kökleşmiş
tir ki Hollivut Posta ve Telgraf 
İdaresi bu ayede ilctısadi buh
randan uzak kalmışt · r. Filim şir-

ketlerinde her şubede iktısadi 
buhran yüzünden işler azaldığı 

halde şirketlerde yıldızlar namına 
gelen mektuplan taksim ve tevzi 

için vücuda getirilmiş olan büro· 
lamı işi günden güne artmakta
dır. Yalnız. son bir sene zarfında 

M. G. M. ıirketindeki yıldızlar 
namına gelen me-krnplar.n adedi 

500,000 den fa::l.tdır. Acaba yıl
dızlara neler yazıyorlar ? Buna 

cevap vermek pek gl\ç, fakat 
" Neler yazmıyorlar "/ ,. SnaJine 
cevap vermek kolaydır. Meseli 

Avusturyalı genç bir çiftçi Robert 
Moııgomeri'ye ş6yle bir mektup 
yaımı,tır. 

" Bana 4000 Dolar gönderdi
ğiniz takdirde hayatımı kurtarmış 
olursunuz, zira sevdiğim k zın 
babası kendi İne 4 10 Dolar \'er-

mediğim takdirde luımı bana 
vermiyecck, ben İte onsuı yaşı
yamıyacağım . ., 

Cenubi Amerikncl:ıki şehirlt!r· 
den birinde oturan bir ana Nor· 
ma Şircr'den unu &oruyor: 

" iki yaşındn bir oğlum var. 
Bu yavru fena bir Hlete tutul
muştur. Pamaklarıns nğl.Jndan çı
karmıyor, yavrumu bu illeten nı• 
geçirmek için no yapayım. Çok 

1 
rica ederim 1triın cenp ılode
riniz.,, 

Ne Zaman Öleceğim? 

En güzel esli yıldızlardan Odet Fiorel yeni bir filim çevirmek 
üzeredir. Bu filim çok gnrip birtakım mac ralarla dolu bir sırrın 

hikayesinden ionrcl olacal..hr. Film<: ~imdideıı " Ne Z:ıınan b:~ 
cegim?., ısıni \'t>rilmiştir. Güzel Odet bu fili·nde 1... ışlıca ro il 
frmsil edecek, b.rçok güzel ş ırkı !: . u . il ett!kt.r. O\: ·t bu fil,ui 
bili:-ir bıtırmez Amerikaya çağırıfmas ku' \'etle ıııuht~mddir. 



(SON 'POTA\ kadınlar ve .-e'l ı; lı19'1n ıSON POSTA) da Hanımteyze bGtGa 

pre1erin ka1p we qk r,tertade en ı mfmt dert 
ertaiıdır. Allealııe, dostlannıza atiyi 7cmedlpb 
••k dnllerinl&l Ha nnntepeye yauıuıı. Hanım• 
teJH ,.. t.er flhakG slitımda oreya huıust mek· 
tapl• cevap -verir. Haaimte,.eaha flkirlerf, birçok 
şrel'ç1eri l;üy6k mütklillerdea kurtarıyor. 

K AD 1 N 
aJlkadar edea menulau her 'eydea f awta 
ehemmiyet Yermektedir. 

Şlmdea ... ,.. haf!ada bir deh Kad111 u r 
tanım olacak ,,. bu aayfada ruııl.ır bu1unaca1<tı 

GBselllk muele!eri, &OD modalar. çocu toı 
ausun terblyfff. ntalıl11 l'Gaelll ıtf, u la eor , 
el işleri ve •a1re • • Dertlerinizi Hanımle1Jzege Yazınız 

________________________________ .... 

lıuzelleşmek Her Kadın· 
İçin Mümkündür 

BugQn fen aayesinde 
her kadının gUzelleımesl 
mümkü11dilr. Bugiln evde 

· oturan kadın için de, çahıao 
kadm için de vnzelliğioi temin 
etmenin yollan bulunmut
tur. Güzel görOnmenin en birinci 
.ıarb, vekarh olmak, temiz ve 
aıhbatli olmakhr. Eğer bunlarda 
laata etmezseniz, ıun'I yaııtalarla 
noksanlan tamamlıya bilirıiniz. 
Bundan baıka çok su içiniz. bol 
meyva yiyiniz, eğer deriniz kuru 
değilse yllzOnüzD sabah akşam 
aıcak ıu ve sabunla yıkayiniı. 
YilzünUzü ellerinizle y•kamayınız. 
Pamuk veya ıllngerle y.kayınız. 
Ve deriııizi kat'iyen uğuşturma 
yıniz. Eğer yiizilnfiı kuru ise her 
gece yatarken yllzilnllze krem sü• 
rtlnüz. Yfizllnüze podra sürmez· 
den evvel muhakkak bir podra 
kremi geçiriniz. YDzfinüzO boyar
ken kirpikİerinize krem ıOrUlme-

E işi 

mesine itina ediniz. Gözlerinizin 
güzelliğini bozar. G6z kapakla• 
rıo .za vazelin ailrOnUz, ondan son-
ra ıllrme ıllrOnilz ve bir fırça ile 
kirpiklerinizi temizleyiniz. Yüzll
n Uze üç nevi kırm!Z kullanınız. 
Yanaldara açık pembe, dudakla• 
rmıza kırniızı, göz kapaklarmızın 
alhna kiremit rengi. K rmız kat'· 
iyen elinizle aürmeyiniz. Bir çö
pün üzerine geçirilmit pamukla 
aUrUnUz, her defasında pamuğu· 
nu değiştiriniz. Podravı kırmız n 
fizerine ıürünüz. Kaşlarınız kısa 
ise kalem sürme ile ka~1arınıza 
bir kuyruk yapınız. Bu suretle 
gayet tabii bir şekilde boyanmıı 
ve gibelliğioizi muhafaza etrniı 
olursunuz. 

Evinizde Yapabileleğiniz Yaka Modeli 
-- -==---- ... _ -
~~ 

~ 

~~= 
Bu modeli aynen ince klğıda kumaıa çıkar. Baklava ıeklint 

ıüzüp elbisenin yakasına yazabi· alan haneleri ve etrafını i,:.ekli 
lirsiniz. Gerek ipekli, gerek yün ln2iliz şeridi ile iş'eyiniı. Badehu 
ve keten elbiseler için gayet bu ıeritleri elbisenin rengine 
sarif bir yakadır. Kol kapakları g&re koton moline veya 5811 

da ayni modeldendir, daha kil· moline ile feslon iğnesile birleş• 
çDktür. Bunun modelini de rele· 
cek hafta •ereceğiz. tiriniz. Şeritler, hepsi bu suretle 

Modeli süzmek için bu usulll birleştikten sonra yakayı kumat-
takip ediniZ: Modeli kumqa iğ- tan sökünOz ve giyeceğiniz elbi-
neleyiniz. Arasına mavi kliıt senin yakaıma geçiriniz. Şeritleri 
geçirhiz. Kiğıdan mavisi kumat n )&kaom kenarmdan uzunca aar-
yllzliııe ıelmelidir. Modelin Gıe- kılın z. Bunları elbisenin llzerine 
rinden kalemi yürütfince aynen iatediğiniz ıekilde bağlarsınız. 

Kollartnızı Nasıl İnceltebilirsiniz? 
Yere oturup dizlerinizi uza• 

tınaz. Ayaklarınızı ve bacaklar.., 
nızı yan yana getiriniz. Vücudü
nüzü dik tuttuktan sonra arkaya 
yatar gibi meylettiriniz. Tekrar 
doğrulup parınaklarm zm uçlarile 
ayak parmaklannızm ucunu tu• 
tunuz. Tekrar dcğrulup arkaya 
yatınız ve yine parmaklar nazı 
tutu ı z. Bu hareketi günde om 
def ı tekrar ediniz. 

Bu idman hem vllcudilnUzde 

1 

kanın cereyanına, bom kol ada
lelerinizin kuvvetlenmeıioe ve 
karnmız.aa kDçülmeıioe bizmet 
eder. 

Cevaplarım 
iz mirden mektup gönderen Il ı; 

Hanıma: 

Birinci suale cevap: Kemik· 
lerinizinin çıkıkhğım saklamak 
ıçın muhakkak daha bir miktar 
semen hasıl etmeniz lazımdır. 
Bı.ı kemikleri başka şekilde ört· 
mek 111ümkün değildir. 

İkin ci suale cevap: Vücutta 
.. asal olan kılları cımbızla ilaçla 
dökmek mümkündür. Fakat çık· 
nasana ınani olamaz. Bunları 
elektrik tedavjsile azaltmak bel· 
ki de tamamen izale milmlcüa
dür. Fakat ben tavsiye etmem. 
Çenesinde kıllar olan bir hanım 
bunlan aldırmak için elektrik 
tedavisi yaptırd , fa'kat yUzü 
yandı. Burada bunu muvaffak i
yetle yapacaklarına kani olma· 
dığım için, cımbız ve iliç te· 
davisinden başka çare yoktur. 

ÜçUncü suale cevap:- Ekze· 
ma lekeleri muvakkaten kalır. 
Eğer hastahk tamamile geçmişse 
bu lekelerde uman ile geçer. 
Bunları çıkarmak için hiçbir ilAç 
yapmanızı tavsiye etmem 

Asri Bir 
Çag Masası. 

Çay masası metal ve cam
dan yapılm•tbr. Bunun içerisinde 
çatal b çaklar, kaş klar, çay 
fincanları ve çay takımları b f. 
zediıir. Masanın ayaksız olması 
alçaklığmı ve zarafetini temin 
eder. Yanlarındaki billur parça· 
lur çay esnasında f:ncanları ve 
tabakları dayamaya hizmet eder. 
Billurları gayet kalın olcluğu 
için km'.mak tehlikesinden de 
beridir. Bunu her dlSşemeciye 
yaptırabilirsiniz. Metal yerine 
tahta da kullanmak mümküadnr. 

Moda Haberleri 
Paris: Langcha:vp'da aç•lan 

son mevsim ser~isi, biçimlerde 
büyük bir değişiklik g6st.,r
miştir. Muhtelif kürkler, pelerin· 
ler, kürk mantolar göze çarp
maktadır. Siyah ve beyaz deri 
paltolar da az değildir. Mme 
Martinez de Hozın kırmıZJ dil· 
venitten. gümüşü tilki klirkile 
süslenmiı mantosu, siyah, beyaz 
kadifeden sarık biçimi fapkası 
herkesi hayrete dllşürınil,tür. 
Muhtelif renklerde saten elbise
ler vardır. Bu aene beyaz ıeten 
şapkalar, beyaz eldiwenler kışa 
rağmen en son modadır. Eldiven 
modası gayet ml\himdir. Üzeri 
sarı yaldız ve aırma iılemeli 
eldivenler göze çarpmaktadlJ'. 
Şifon, dantel eldivenler, kc kte
yil aaatleri için kullanılmaktadır. 

Dııara çıkarken bu eldiYenler,klirk 
mantenlar içinde aaklanmaktadır. 

Siyah deri çantalar, Iİyah 
tafta yağmur ıemsiyeleri yeni 
biçimlerile pek zariftir. 

Gece tuvaletleri için en çok 
kabul edilen dantelden lapanyol 
elbiseleridir. Elbise renkleri için 
en çok kabul edilen kükürt 
sarısı, ıiyab Ye beyazdı. 

Şapka tüllerini buruna •• 
çeneye kadar sarkıtmak modaıı 
geçmittir. Öğleden sonra tuva• 
letlorinde yalnız alnı lrten tlll• 
ler kullanılmaktadır. 

Güııdüz ~lbisc eri 

1-Bu m,..del n eteji Yetil 
krepdöle .ıdendir. BIQ11u 
tuj.a rengi ~arö1ııe11de11• 

dlr. Bil elb.aa lçla iki 
met • 1-.ıı l.rapd6lea 
bir metre yirmi bet ma-
rllııea klfidlr. 

4 - BOJ elbise yetil marl· 
kendeıdi ·. Ko 'ar wo y,ka 
klren ' t reng ic r C.ı clb1-
lçln llç metre 25 a im 
ye9il, b "r met •e 25 ıaotlm 

kırmuı m r~kea l<ilf <li r. 

~ • Siyah bir maqto iç'oe 
bu ıifab ve 111 rll mavlder 
yapıla• elbise gayet u ·i 
g3riinllr. Etej!n b.dza ya· 
ptfH parçaa ı etekle blilsu 
blrlettlrir. 3 metre krep aa• 
ten, blr metre mawt krep 
llzımdır. a • ÜU e Jb.H ılyall ve b • 
yazdan J•pı!mıtbr. Blha 
seçH ~arçalar .t1ahtandar. 
Ete'.c bhlQ., birlettlrlbnlt. 
B11lln• bir dlL?Um J&,.>almıtb• 
Bıı elblae için 3 metre elyah 
bir buçuk met.e beyaz li.ı ım 

Çocuk Arabalarına İhtiyaç Var Mıdır? 
Avrupa memleketlerinde son 

umanlara kadar ç ccuklan sa• 
bahtan aktama kadar araba 
içinde ve açık havada bırakmak 
usulü takip edilirdi. Bu devrin 
doktc;,rlarına göre çocuğun en 
büyük ibtiyac•, bava, su, gıda, 
uyku idi. Çocuk sabah kalkınca 
yıKanır, yemeğini yer, arabasına 
yatır.lıp sokağa çıkardı. Diğer 
yemek zamanına ko.dar açık ha· 
vada arabada uyur uyanır, a~ıe
de yemeğini yer tekrar arabasile 
çıkarıhrdı. 

- Fakat yeni doktorların iddia· 
ama gör~ bu tarz yaohştar. Ço• 
cuğun bu dört ihtiyacından baıka 

meydana getirir. Hele çocuk 
yürümiye başladık tan sonra ara· 
baya ihtiyacı ancak aç.ık havada 
uyuyabilmek içindir. Bundao 
gayri zamanlarda çocuğu ara
baya bindirmek fayda yerine 
zarar verir. Çocuk ne kadar yü
rnr koıarsa, bacakları o kadar 
ıağlam, •iicudil o kadar çevik 
olur. Hatta bazı doktorlar çocuk 
arabalarının tamamen aleybinde
dirler. 

daha bir ihtiyacı vardır ki o da 
oyun ve harekettir. Çocuğu ak· 
şama kadar arabasında tutmak 
çocuğun bu ihtiyacmı ihmal et· 
mektir. Yürüme kabiliyetinden 
mahrum bir çocuğa, araba bah
çeye gidinceye kadar, ve uyku
sunu uyuduğu zamanlarda bir 
ihtiyaçtar. Diğer zamanlarda ço• 
cuğu dOz bir yerde aerbe•t 
barakmalı. Çocuğun emeklemeai 
oynamas·, inkişafını daha çabuk 

~,__,,,~=-~====================================-======:=;-:~-= 

Ev Kadını Neler Bilmeli? 
-----

Maga 
Nasıl Yapılır? 

Evlerde maya yapmak için bir 

libre beyaz 11ou iki galon au için

de ezini:ı. dörtte bir libre tekerle 
az miktar tuzu da una karıfbra
oız. Bunları bir aaat kadar kay· 

oabnıL Bu piıerken tahta kqık· 
la mOtemadiyen karııtırınıı. 24 

saat bir beze ıar1rak ucak bir 

yerde ıaklayınız 24 saat ıonra 

iıtedijinia yerde kullanabiUraiaia. 

l Domat ıleri Na•ıl 
Malıa/za Etmeli 7 

Yetil domatealetl mubafad 
etmek için yapraklar• daha sol· 
madan toplamalı, aerin, rutubet
siz bir yerde, tozdan muhafasa 
etmelidir. 

Sandalgalard cıki 
Yai Lekelerini 
No.•ıl Çıkarmalı? 

Yemek masalarmdakl sanAal-
yelerde hasıl olan yağ leketeriol 
çıkarmak içia tuı ruhu ile 
ıilmelidir. 
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Ev ıahibl miaafiıiDi 'bıfpi .,..... 
- Peq•lfeıe -hakka ,._ 

ıelmeliaiw o .k ... ..- • 
m W.. ._ py.-o ıalacak 
._ .... ıiöylip.wp.. Sat cm 
... de ... b_.r JemCk Ji
,....,._ SU. IÜJıemeı:lik el_,._ 

- Per..,_be Mfinil ıaaat ea 
lair.ae dejil mi? MlllaalJıak ... 
li . nm •• 

Ay 
Çocuk ~htapla bir secc 

1-b•na .sök 1ilthıdeki ayı eh· 
tar•ak aordaı: 

- 8..altıa •iç.İD •YJll yOzD bu 
kadar soluk l 

- Bilmem çocuğum, betki 
a6\ ythiinclıe ath'k •mek aocla 
delildir. 

~.. ,. 
8. be.J baa.latı. Otara411 

ma'ba'ftede, bu 'huyunu ber
m ~tmır.ifti. bir ak'f&"m 
s. •ym t>o:ğaı n& J,tl~ 
k&liiJ d<M.or S. Beyıin 

bogazııı4a.n bun.u aldı. 
S. B. ıor.du: 

- 1hı ktlçfrk am1'.iyat 
için ne ~ereceğim d'>k~r\' •• 
~-r:dea fazla Mr teY İB

tey.emem., deli, yal n.ız kıl• 
çık bogazınızda 1l ltiln ha· 
yatınız- mftddetinee kala 

GUzel le( ......... ----·· ____ ,.....,,._ 
.. Ham• .- •eJU- Y•Yı ..... 

41 •• Bir rtllUl• ıumfnl .. -....-----·- ... ---..... ..... ..,... 
Pf&t'Mlhl. •••in SUl4i 1 

" •• ... ..,..._.. ıı. Dla 18"illi eachhllnden ... 
Hanım otvcl•, reaıam rea· W•ord... ffuı.S. llka bir oto-
•• blıf!ada. F*at rutm- 1 

da ._. Mg Jllr m.ra mobil lair._W. •ar4u. Çok tık 
bakmıyordu... )1. Hanım pJİDmİf biri etouıobllden ismimi 
merak etti. lellendL Bakbm, eski arkadar 

...... Aıcati idi: 
- .._. Y•JWMllW&, - Necati; bu ne 'hal, dedim. 

ru.t Jıfo ._ tıak4ıtum PJr-., W. mı iaabet etti? 

.ıt 1hayiı, ve g:iı'Dlln 
biriııde bizini ~ku,p aiız..i 
b• dertten kurtaracağını 
ıöy1Heyd1. Ona vermeyi 

- ... _.... _.. Jım:erma tıılç Mr eazuu 
ln••111••• ....... 

7et.. - Hap canana. bir Y o - Yo 
- n.-i Cllzel JaPIJe- fabrikua ~ .. 

rum BanıjpelMli, -..- - Desene •D de Yo • Yo 

ak•ml1l'dae ge ç1 re ee ~fn.M 
paraaırı w.ıııamı baına. .e-
rin yetitir .. 

- O.mele .-tık ••kıltll 
~-n ~ bcan .az 
•ulall" idi. 

ll•d• ~- kmlu.tmU· 
.. , .... k .......... 

~irip kbram lMlki te' • Kıralı oldun!.. 

* altıada .......,. 4ip «••"• 
.._~....,.. Fotoanf amatM dcıstum 

Dars'te 
M•ı"im mekapte .&erı v.eriY..._ 
- Y.w.d• -... .., .. 

ıerler4ıde sabittirler. Senareler 
:ele ldraalw JIÔİ cWma ytlllerini 
t1eitftidrler. 

Ask 1"ektubu 
Af* 0 111ıwaın· 

a.. ... ...Wubu 
•adaflaıma dm· 
4u .. 

B61»Lm iline 'k 
fi.T-g"limi .. 

fiıl:M& k al~ 
(nıı zaıman!larda 46-' 
ima BOOİ tdlfÜDIUj'O
rum.. ı» :1 i' .metre 
~it ı& aıa 1. iJDılıik 
iltoyun, seksen iki 
aatiim uzu~un· 
i.-'.ki Wlarıa &k
san i\1 buçuk s&n 
ti.tıılil J bllıiııı göıl:• ' 

mlin ~inUoe galiyor .. 
ArKad.aJları ,gül

·miye hat la dılar .• 

A•k tnanh .. 

.Ollaollille Earalaer labntada ._w nsmini çeinnifti.. 
Bey ,_ - ot .. aWI ' '*' ~ l81'10D11 ptıNa: - Amim, kanma entntae 

E iliactn «la: - 8 11 Wk taze c1ej1 DİJ• bir resmini çektim.. Kendi W. 
ırre • ~ ~.:!:::?eor · ptinla?.. falesa w& T- koı ıtuta 

- ,,_ ...... -- - Neya,.._ .. ,.... .. • , .............. 
- Bir putaca,a.. ırtka•ım •Dttuil• =tlA:lla - Km=ıttnlu .mrada alcbw 
- Seni obur ...U w , •• __.,_. h~jml. .ar. o rewl bua a.tirme! .. 
- llqey ,.. .... jtUblcıya •----===----=------=-================-• 

....... içilll'ı a•-. ,._ T•zilU 
&yle çıkhm.. Kapu11P k91· 

11nda t..a,at yazı 

ile: 
c XOhlm Tenzilat• 

Xelimeleri ya
zılmıttJ.. f p er i el e 
berteJ .. pahul
"icli. lltflıeri tn
g,ütan. .... du: 

... k•p••ın 
üzariae teD&iW var 

di,. J&Ullf ,IUUZ

halbuki ne7i sora· 
cak olsam mildhit 
bir flat aöyllyorsu· 
nuz .. 

- lla, -.hül, ... -..ı ...... 
•tılınutt-. ...... 

- W•l•r.. aaamıwın ... k 1110•..an• ....... ı.un. twdmie P 

- Şak Fllkat asnı ..-nd• 
..................... 70-
.... .... ,. ..... .......... 1m1 _ ......... - ..,... 
•ma ll•k, ıalnız ....... w.-

- Bir çok eşya 
itin teod&ı 7a,tık .. 

- Peki on lan 

- 1'a_...uf ........... kazan•m 1111.11111 
taza•ı•d• yok ıpar.,.ı MrlkA~ C.ç,ılnmel& tçtn tle • 

aer; •r Mn• bir kı .... r, lltr uam-.. nınCla _.tifdı!lir .• 

Paıtı 
Aıuae oğul putaoc70 .Udiler. 

Aaneti oğtuna putalan s&-ferdi. 
- tç!erinden fMpdiliB W 

knesini eeç te yet 
1 Çoc.k le ı....ini biribiri 
arka._ yedi. AIUleli f.adıau 
•arcıl.: 

- S.. ... a,ir a.. MI 
d-.iıttiat-

- HMgilioi •PJia Diy• 
bea .te birer Wrer yeyip tatlarJU 
b•1onam. 

Adres 
Çccuk d.a · ediyor4tu 
- Aman Allaht• M o•. 

Ba,tk amemln ı...tahp ..... 
l~ia. AnH• ill•• etti: 

- AksaNJ Muretp• •a.a. 
lemi Şaldrp..- ... ola bet 
........ et.rw. 

. 

- .a.ran 9ok fa2il ... ••· 
~ ...., ..... ,.~.r; ... 
1118111 ne yepaelıj•Z'f--v .. _._. ... ,,.,..,...., 
.Na MIUI •b• •vvelllu .. ~ =m, •1nı malJloru ld lfllu 

er11 ........ ,..... ... _ .. ..... , ..... _ 

GÜZEi. 
Görünce ıattı güzel, 
&ııldiat .. tt gCisel; 
Bk 111 sevmek diletim, 
Göyr.Onıden tattı glzel k 

Gazel, güzel, ah git~et •• 
oaıayor kab kah gilr..el, 
Snl uasıl yvatmıı ? 
Yaradan Allah ı'1ffl ! .. 

Ah (ilzel, amao glhel; 
Vennezsfn aman gitt.el •• 
Ben .,... tul elayıa; 

Ne dersen, -... ~z.ı 1 

Aradım nerde güzel ? 
Sent her yerde güıel, 

OUo gelir kanımas mJ t 
lnıan ıever de gllzelt. ..... 

Ynq 
Oğlu mektepten d6nlbıce 

babaıına ljr P luiai anlatb •• 
- ...., N W Be, .av-

ledi ..,......., laer ._ körk· 
lerini dlfiılliaiclcawif. 

Babem ..,_babıdı .. 
- Yant .a,le oil-ı, annen 

duym811DL 

Bad111 Tiyatro 
- Aıi&im leni .... .... 

tiyatroJa pierken l*IJvttun· 
Bu kadar paraJI nereden halu-
JOl'IUD 1 

- Ben tiyatroya para vermi
rona• .... 

- Peki pal'UIZ ..... ıiri
yonmı? 

- Gayet kola1 aıra ile ber
tin Yr akt&h ... aidiyorum. 
llethur ldımelerln i-1arına 
e.playıp kollebi1on yapt.ğamı bu 
bllebiyona koaulnıak llzere bir 
lrliada i•ra-na abp verme.W 
tk:a ediyorum. Akt&ı tnil met· 
•r ._...,._ imzalan arasıacla 
undi ....... da bulanac• icin 
1111 talebi reddetmiyor.. 80f bir 
Wpda iaaza abp Yeriyor. 

- Ve 1enl IAtfea tİJ.VO,. 
•vet ediyor .. 

- HaJll' bana llmm kalım
,_. e. .... ilBDladtjt ki
..... llatlM•ftr'llka hAmili• ha 
Wtnk arınmı,. kelüaelerlui ,azap 
kqada tiyatro bpımına ,&.terf.. 
JOftllllo Ve bu,vun diye izzeti .............. .... ________ .._ııırıiiı..i ... ~ ..... ~ elaprl1r. 

efendi•!... ••W• bdllP iidlrdlilml ••• iMi......_ 

- ~ 9'1n ıına ..... 
.. dUI .......-. d9rbel koJum• 
........ " ........... ,arlrlı• 
...... •••dlllntzl .. ,.........ntz. . 

- & .............. JalFllll" ,..., ......... -~ .. 
nlz Yll""· 

PEŞiNDE 
Nedese bUtlıı geoç'er, 
Petinde timdi eealnt. 
kafllfor birer birer, 
PetiDM ıiıMi ııeıaio 1 •• 

Bu bir garip bilmece, 
Do ... 11 ga.döı geee, 
GDa kırparlar gizlice, 
Petinde fimdi eeniaJ. 

GöNnler ııviyedar, 
TanıtQlK İıl iroriar, 
Ne de &fb8l diyorlar, 
Pe9inde flmdi tenin t. 

Zarileln bebek cfb.i, 
1Jc;aa kelebek gibi, 
se ... ealer etıek gibi 
Pqlode 9imdi ıenin ! . 

HulOel 1 

Kap1ambala 
o..tr • s.llihin .-. pıim. 

Odumcla k.ecamu bir Jaaı.J6m
baj-a varcL. 

- Suphl. dedim, bu pİI ba,-
v.uu ae diye odan aldaa? 

- Merak ettim de J 
- Neyi? 
- Kapl6mbata ilç yüz -. 

yaşar dediler. Bakalım hakikaten 
il' yiz M.De YaflJ&e&k mı ODU 

tecrllbe edecetim. 

lağara 
e.ba ojel kara etk•tl•& 

BabMI biyak bir matara11 ifa· 
retle: 

- J,te., dedi, bizim ecdacb-
mıs bB1Je mataralarda yqar
lardı. 

Oltu materamn 7anmdald 
ktçtlk bir tq konjmu ..,UI: 

- Bak bat.., ba da u,.e• 
ocl8aı olacak! •. 

.....LeldLlll 



'İstenoğrafi İmtihaı Yapıldı 
Gazetecilere Mahsus Bir Kurs Açılıyor 

Dün saat dörtte Ticaret mek· --;l- y azısma tahvil etmiştir. 
tebinde, bir istenoğrafi sür'at Bu suretle imtihan olan tale· 

••• imtihanı yapılmıştır. İmtihana beler, şahadetmımelerini aldıktan 
mümeyyiı: olarak müdür Hüsnü, sonra, İstanbulda toplanacak olan 
aza Ameli Hayat mektebi ticaret kongrelerde, konferanslarda çalı· 
kısmı mildürü Nevzat, şehir mec- şacaklardır. 
lisi katibi umumisi Zühtü Beyler Bir kaç ay evvel toplanan dil 
İştirak etmişlerdir. İmtihanı bilfiil kurultay.na ancak Ankara mecliıi 
~stenoğraf~ ~mailimi M. Benoroya istouoğrafileri çahştırılmışlardı. 
ıdare etmışhr. M. Benoroya, önUmllz:deki sene 

Hasan. Paşa Sadece Serserilere Dayak Atardı İmtihana grien 7 talebeden 4 içinde gazeteciler için de bir 
kızdır. İmtihana iştirak ede:1lere istenograf kursu açmaya karar 

llııltarrirl 'f 

ffer Hakkı Mahfuzdur 
-197-

Bari bunun kartısmda olsun riya
lctirlık yapmayın ..• Yarın hepiniz 
bu kara toprağın altma gire· 
ccksiniı.. Diye ıöylenmiye baı· 
ladı. 

Her iki hidiıe de, Abdlllha· 
mide pek mubaliğah bir surette 
jurnal edilmişti. Fakat Abdnlha· 
mit, bunlardan dolayı Hasan 
Paşaya bir tek söı ı6ylemedi. 
HünkAr, esaaen Sultan Muradın 
vefatından dolayı bir teesllr 
hissetmiıti. Hasan Paşanın, mer· 
hum biraderine karşı göıterdiği 
hürmet, bu teeHürli'J zamanında 

bilakis onu memnun etmişti. 
Hatta, Sultan Muradın vefa

tmdan birkaç giln sonra, bir it 
için saraya giden Hasan Paşa, 
~bd 'i lhamidin baı müsahibi 
(Cevher ağa) ile konuıurken: 

- Artık Efendimizin bana 
ihi yacı kalmadı... Bir takım itin, 
köpeğin şerrine uğrayıp gözden 
düşmekten... Ve şurada burada 
sürünmektense hemen Allah, 
iman selimeti verse de yiizilmü· 
zün akile !JU darı dilnyadan gö
çlip gitsek ... 

Demiş, Cevher Ağa da bu 
ıözJeri derhal Abdülbamide ye· 
tiştirmişti. Abdülhamit, derhal 
Hasan Paşaya ( ı:ıelamı ıahane ) 
ile beraber:· 

- Bilirim.. Beni amcam ka· 
dar sevmez.. ve sevemez... Fa
ka t. vazifeye merbutiyet husu-
sundaki kıymetini takdir ederim. 
Şunun bunun için söylediği s8z-
lere de hak veririm. Söyleyiniz, 
ben sağ oldukça, ona .zeval 
yoktur. 

Diye haber göndermişti. 
Abdiilhamidin bu ı6zleri çok 

aamimi ve doğru idi. Hasan Pa
ıaum en büyük meziyeti, vazi-
fesine karşı olan sadakat ve ra· 
bıtası idi... Bunu herkes bilir ki, 
Hasan Pş. Abdlilhamidi derin 
bir muhabbetle meselA tüfekçi 
Tahir Paşa, Gidiş MüdürQ Hacı 
Mahmut Efendi, Esvapçıbaşı İs
met Bey, Tüfekçi Halil Bey, boş
nak Klmil Bey, Kahvecibaşı Ali 
Bey ve saire iİbi • taparcasına 

sevmemişti. Fakat onun şahsın
dan ziyade makamına hürmet 
etmiı ve onun bir askeri sıfatile 
verditi emirlere itaat eyJemiıti. 
Fakat bu itaatini, hiçbir zaman 
tuna veyahut buna zulüm dere
cesine çıkarmamış, mevkiini hiç 
kimsenin felAketi ile takviyeyQ 
ça ı.,mamışta. 

Nitekim, Sultan Murat vefat 
ettikten sonra, ( Veliaht, Reşat 

Ef. ) nin ehemmiyeti artmıştı. 

Abdillhamit, artık karşı karşıya 

katdığı bu, yegane rakibine her 
şeyden fazla ehemmiyet veriyor, 

= 

1 
ona dair verilen jurnalları bllyük 
bir dikkatle takip ediyordu. Bu 
sebeple, Hasan Paşanın da iti 
gücü artmııta. 

Etrafı bir ıUrll hafiyeler ile 
ihata olunmakla beraber ( Reşat 
Efendi) nio arasıra hariçle teması 
eksik değildi. Buna tevassut 
eden de esvapçısı (Sabit Bey) di.. 
Hasan Paşa, bunu pekAll hisse· 
diyor. Fakat (Reşat Efendi) nin 
tabsı hakkında tam bir kanaat 
hisıl ettiği için, bu temaslara 
pek okadar ehemmiyet vermi· 
yordu. Çünki Reıat Efendi, 
hariçte teşkilat yapacak ve Ab· 
dUlhamidi devirerek onu'l maka
mma çıkacak kadar ne mUtcşeb· 
his ve ne de cebbar bir adam 
değildi. HUkUmdar kanından hasıl 
olan her adam gibi o da ıalta· 
nata hariı olmakla beraber, velev 
bir defa olsun ~öyle bir teıeb· 
bilse hıyam etmemişti. Buna bi
naen Hasan .Paşa, Reşat Efendiyi 
kat'iyen tazyik etmemekle bera
ber F ehinı Paşa vesaire gibi 
hafiyelerin verdikleri birçok jur
nallarrn önünii almak suretile 

( Veliaht ) e iyilik bile ederdi. 
Y almz vazifesi dolayısile bU· 

tlin Beıiktaı ve havalisinde çok 
sıkı bir inzıbat tesi:ı etmişti. 

Hasan Pş. nm, birçok kim· 
seleri karakola kapıyarak da
yak attığı doğrudur. Fakat bu 
dayak yiyen adamların ekserisi, 
hırsızlar, sarhoşlar ve yankesici· 
lerden ibarettir. Bu gibi ciirUm
lerden dolayı yakalanmış olan 
J>ir adam ele geçip to Hasan 
Paşaya getirilirse, Paşa bu adamı 
mahkemelere verip uzun uzun 
sliründürmiye'rek bir güzelce pa· 
taklar: sonra da : 

- Hadi bakalım.. Bir daha 
böyle şeyler yapma... Allah ıslah 
eylesin ... 

Diye, bir de dua ederek ser· 
best bnakırdı. Fakat bu dayak 
ve nasihat okadar müessir olurdu 
ki, ya o adam bir daha o 2ibi 
fenalıklar yapmaz veyahut, ebe
diyen Beıiktaf ınmtakasnıa ayak 
atmazdı. Har zebıta mıntakasımn 
bir takım gedikli ( sabıkalı) ları 
olduğu halde, Beşiktaş mıntaka
sında bu !{abil şerirlerin yaıaması 
ve barınması imkdn ve ihtimal 
haricinde idi. 

( Arkası var 

Bal Bankası Tahkikatı 
.. , __ _. Şehzadebaşı~-... Paris, 25 - Bile ticaret ban· 

kHı müşterilerinden takriben 200 
kişi diln adliye dairesine davet 
edilmişlerdir. 

~ " H l L A L Sineması 
BugUn, bu gece 

Muhterem müşterilerimizin 
talep ve arzuları üzerine 

EMDEN 
KORSAN f{RUVAZOR 

filmi iki gün daha gösterilecektir. 
Programa ilaveten 

PARMO CiNAYETi 
Almanca ıs6zlü, ıar kılı var yeteli. 

Ayrıca dünya havodlsleri. 

ALKAZAR Sine·nasında 
lki <:evimli komik 

KOHIEN v~ KELLY 

' .. ' 

VAHŞiLER ARASINDA 
iki ~aatıik ı,ahkahalı komedisi pek 
parlak muvaffakıyet kazanıyor. 

ve temaşak:ranı çı'ııncasına 
tüldürüp ~ğlandirıyorlar. 

Bunların ekserisi milttehim 
addedilmiş, diğerleri şahit sıfatile 

dinlenmiştir. 

Bu akşam 

GLORYA'da 

MALEK EVLENiYOR 
filmi. büylik ve şen gala 

olarak gösteriliyor. 
Kahkahalarla gü ecek... Büyük blr n'e'e 
içinde ya,ayacaluınl'ı.BUSTER KEATON 
(Malec) ile beraber ANDRE LUGUET • 
MONA GOY A - JEANNE HELBLfNG • 

FRANCOISF. ROSAY ve ANDRE 

(-.. ..... 8.~.R.LEmYİllİdme.ıloymnmıymo•rl•ar• ..... ~ 

• Bu hafta : Her halde 41 

ELHAMRA 1 MELEK 
Sinemasına 

gidip; iki saatlik musiki ve 
kahkaha filmi olan 

CANDAN 
SEViYORUM 

Sinemasına 
ı-idlp, dünyanın 8 inci lıar:kuı 
olup 'ehrimizde emsali ıörülmeml' 

bir temaşa olan 

MAVi TUNA 
sevimli operetindP. filminde ilahi artist 

FERNAND GRAVEY ve BRIGlTTE HELM ... e ZlGAN 
FLORELLE gibi iki sevimli orkestrasını görmeli ve candan 

yıldızı görmelidir. alkışlamalıdır. 
İIAveten :Paramount Jurnal halihaıur dilnya havadisleri. , .. 

yüksek iktisattan Huluser ve vermiştir. Geceleri verilmek 
Madelet, Maarif müdüriyetinde suretile devam edecek olan bu 
d~~til~ Leman ve .geçen imtihanda derslerde, gazeteciler, Uç ay 
bırıncı ç!kan N~zıhe Hanımlar ile sonra mlikemrnelen iıtonoğrafi 
Yüksek iktisattan lbrahim, Kemal, öğrennıı ' olacaklardır. 
Edirne vilAyeti meclisi kAtiplerin· 
den Hakkı Beylerdir. 

imtihan orta slir'at üzerinde 
yapılmıştır. M. Benoroya tarafm
dan 12 punto \ e 40 satırlık bir · 
gazete Uç dakikada okuıJmuı. 
bilahara talebe bunu yarım saatte 

Diğer taraftan M. Benoroyanın 
verdiği malumata göre, Ankara 
meclisi istengrafilerinden Vecih 
Bey, 280 heca olan Fransız 

rekorunu kararak 300 e çıkar· 
mıştır. 

-=-===--~- ~ 

Rus Doktorları Ölüme Çare Bulduklarını 
iddia Ediyorlar 

(Baştaarfı t inci tayfada ) 

Operatör Burhanettin Bey ıse 
haber'in ilk kelimelerini iıittik
ten sonra alt tarafmı dinlemek 
bile istemedi, fakat bir defa ya· 
kalamışken koyuvermedik, Ha
ber'i sonuna kadar okuduk. Ar
zusu hilafma saçma dinliyen bir 
adam vaziyetile bekledi, nihayet: 

- Hele.. Gözümün <Snllnde 
yapsınlar da görelim, dedi. 

1f 
Müderris Kemal Cenap Beyi 

bulduk, Haberi istiğrapla kar
şıladı: 

- İlim ve fen harikalar ya• 
ratmaktadır, bu, muhakkak dedi. 
Fakat kalbi sökmek, yerine da-
marı damarına gelmek şartile baıka 
bir nesne koymak •. Bu kadarı da 
fazladır .. Harikadır, harikanın da 
fevkmdedir. Yani.. lmklnsızdır. 
Fakat fenni mecmualar gelsin 
de görelim . ., 

Görülüyorki doktor Keır.al 

Cenap Bey de bu itin bqanla· 
bileceğine kani değildir. fakat 
kimbilir, bir glln evvel imkinıız 
görülen ıeylerin bir gün c; n ra 
hakikat sahasına girdiğim· ~~ 
riyet çok defalar ş..ıbit olmuştur. 

Yuvarlak Masa Konfaransmda 
Londra, 23 - Yuvarlak Ma

sa Konferansı kadınlara intihap 
hakkı verilmesi meseleaini, ileride 
daha iyi tetkikatta bulunulabil
mesi için, tehir etmiı ve Hint 
teşrii meclisine yapılacak intiha· 
bat uıul ve tarzmın tayini mese
lesinin mllzakeresinc başlamııtlr. 

Tutucu OUkkAmnda Esrar 
Galatada Karaoğlan sokağın

da tUtüncU Hilseyinin dükkioın· 

da 165 dirhem earar yakalan· 
mıştır. Hüseyin yakalanmııtır. 

~=E~LAK: v:!~!~M~ ~NKA
0

Sı: 1LAN°AT<~ 
' İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 

Emlak ve Eytam Bankasına ipotekli olup tama •nı na 5700 lira 
kıymet takdir edilen Heyoğlunda !'angaltıda Poyraz sokağanda 1 l 
numaralı maa bahçe bir bap hanenin tamamı açık artbrmaya va
zedilmiş olup 3 12 932 tarihinde şartnameler divanhaneye talik 
edilerek 31 ]12 932 tarihine mUsadif cumartesi gDnü saat 14 ten 
17 ye kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Satıf, Emlak 
ve Eytam Bankasının husust kanununa tevfikan arttırma bir defa 
olup bu kerre en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır- Artbrmaya 
iştirak için ylb:de yedi kurut 20 para teminat akçosi ahwr. Müte· 
rakim vergiler ile belediye resimleri vakıf icaresi mÜfteriye aittir • 
1424 numaralı icra ve iflas kanununun 11 O uncu maddeaine tevfi· 
kan hakları tapu sicillerile ıabit olmayan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alikadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve 
husuıile faiz ve mesarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itiba 
ren 20 gün içinde evrakı mllsbitelerile bildirilmeleri llzımdır. Ak•i 
halde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satıı bedelinin pay· 
laımasından hariç kalırlar. Alikadarlarm işbu maddei kanuniye 
ahkAmına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak 
istiyenler 93!· 117,~ do!lya nıımarasile memuriyetimize müracaatları 

il~n olunur. 

B c1az t y..ı . :gı.ı ~~r .. ı..c.: 1'.!,..th m "t ri..I uıutabl>cu an;.ı: T. 19 ıar..t 

Aksaray ., ,, .!4,51 ., " 11 : 11 5,5 11 

Fatih 11 11 137 ,67 ,. ,, ,, : .. t 2,5 " 
Yukarda yazılı arsalar satılmak üzere açık müzayedeye konul· 

mu::;tur. Talip oltinlar tafsilat almak için her gün Levazım müdllrlü· 
ğiine miizayedeye girmek için de teminat makbuz veya mektubu il• 
28-11-932 pazartesi giinü saat on beşe kadar daimi eucümeno 

müracaat etmelidirler. 

Bu akşam ;ı.30 da VEDA p US ESİ 

MAJIK'te RiCHARo MBIR
1

THELMEss 

filminde: Richard Barthelmess 
(ŞAFAK KEŞiF KOLU) ndan 
daha yüksek bir zafer kazanmıthr. 
İspanyol güzellerinin şuh, ıen, 
ahenktar rak11ları görenlere em• 
aalsiı zevk saatleri yqabyor. 

Jı.ı\olon: H. K . O. 
lıa li h ıı ır d iiııy a lı a

' adi lori. 
Yarm •aat 11 de 
tenzlllllı flatlar 
I• matln•. 
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Beyazıt Gece Rüyasında 
OliVerayı Gördü 

Bu merak, Ulivera ile mem-
ltkttilı~ aitti. Kadın ne ol-

nıuıtu, kendi b8yle mefluc 
le makhut ıllrünürken yine Timur 
lllediainde kadeh dağıtup rakse
diyor midi? yoksa o meclislerde 
biran boy aösterip de ıonra bir 
"-öteye atılan, unutulan veyahut 
Ufak makulesi kimıelere hediye 
olarak verilen biçareler gibi 
o da ablnnı unutulmuş midi? 

Timu.r'un onu baıka bir erke .. 
ıe ihaan edeceğini ummuyordu. 
Çtinkll Şahinıah, aert ruhlu bir 
inıaıı olmakla beraber her hangi 
bir adamın ııiklhluunı baıkalarma 
lllal edecek kadar zalim değildi. 
lioş Olivera'nın vaz'iyeti, tacidar 
kocaıı yaıarkcn adi bir erkekle 
llikahlanmı~ olmnktan daha temiı 
buJunmıyordu. Sak1 ve rakkas!.. 
Taç giymi, bir kadın, yıJlarca 
lnelike tanı l mıf bir kadın için 
hundan daha ağır bir sukut ta
lasa vvur mu olunabilirdi? 

Bcyaıadı öliime ınUştak bıra
lıan en btiyUk yara, işte bu idi. 
Ayağına , urulan zincir, etini 
iı.ci d iyordu. Diline yapışan felc, 
auyğulannı ve <lüşl\ncelerini mah· 
Pus hır:l kı aktım başka bir eza 
"ermiyordu. Fakat o yara ruhunu 
•cıdıyordu, blitUn benliA'ine ıstırap 

•ıılıy<>rdu. 

Memleket ha~kındakl dttşlin
telerinden ıuuslaripti. Akçalcoca
ların, Konur Alplerin, Kara Ali
lerin , Ka ra Ml\rselleri11 1 Evrenoa
larııı, Timurlaşl nrm, Lali". Şahin
ltrin ve bu yükse le yaradışlı baha-

():i~:~\•:rı~:a~rı~ı:ııı:ı:rı~:1~~::tı:1r~: 
bağı rlarına taş basarak, dağlar 
le nehirler aşarak, denizlerde 
•al ylirilderek yiıı senelik bir 
didinme n~ticesindc tesis edebil
dikleri devlet, bir darbede taru4 

llltr olup gitmişti. Bu darbeyi, 
acafil bir inalla davet eden ken
diıi idi. Dcfedeıniyen yine ken
c!i,i idi . 

b" Demek ki öbür Aleme koca 
b~r devlelin yıkılmasından, on 
•nlerce Tlirk ocağının sönmesin

~tn ve yine binlere~ yiğit Türk 
anının boı, yere dökülmesinden 

hıtı'ul olarak gidiyot du. Blittiu 

~. hahadirler, Anadohınun g6be-
2•nde Tl\rk birliği koran - ve 
ivrupanııı en ~i.tıel yerlerine 

l\rk\h• nurunu göti.lren 

SON POSTA 
'( tvnıt, Siyaıt, Havadlı ve Halk 

ıaıeteal 

idare: lstanbul ı Eıki Zaptiye ı 
Catalcetme sokağı 25· 

~elefon ı İstanbul - 20203 
0ııta kutusuc İstanbul - 741 

'relgraft latan bul SON POSTA 

lO ABONE FIATl 
~iYE ECNEBi 
1400 K;::- 1 Sene '1ao 
40 " 6 Ay 

o " 3 

27001<r 
1400 " 
800 " •so .. 

" 1 .• 300 .. 

"•••n lıt •vrak geri verilmez 
cel'ap n:ardan mes'uliyet alınmaz 

Çin mektupl na (8) kuruıluk 
A.d duı ilheıl l&sımdır 

tea d xı • 
Q e~ l~llnıesl (20) kuruıtur. 
&l•l•llllıd - -'-1ıuı. 1ı ki • çıkan rHlm •• ıualuıa 

• •rı ıaabfın •• ruet..ıH 
aittir. 

Tlirklcr - ölUrnden sonra hayat 
mukadder tSt! - kentlisini bir mtlc
rim, bir günahkar olarak karıı

hyacaklardı, belki yüzüne tükll· 
rcceklerdi!. 

Ahrette de hicap ve azap! 
Beyazıt, bundan da ..korku)'.ordu 
ve devletin tamaınen yıkılma

dığını anlıyarak olsun ölmeyi 
istiyordu. Oınu:ıJarını çökerten, 
saçlarını ağartan, sıhhatini kuru
dan hacaleti ve sefaleti, hiç 
olmazsa, mexarm etiğinde bırak· 
pıak, ıükfin içinde ebediyete 
kavuşmak ihtiyacını beıliyordu. 

Fakat dili oynamadığı ıçm 
kimıeye birşey aöylüyemedi, me
rakmı tatmin için kimseden yar
dım dileyemedi. Zaten yanında 
yar yoktu, ağyar vard&, Firuz 
Beyin kafası kesilmişti. Timurtaşla 
Minnet Bey ve Şehzade Musa, 
ayrı ayrı çadırlara konulup zin

cirlere vurulmuştu. Kendi yanına 
gelenler, Timurun adamları ve 
alelade muhafızlardı. Onlar da 
tek kelime konuşmuyorlardı, ko
nuşmuya tenezzül etmez görünü
yorlardı, mecburi hizmetlerini 
dilsizler gibi ses.iz görüp savu
fUyorlardı. 

Beyazıt, birkaç gUn de bu 
acıklı yafayışa tehamnıill gösterdi. 

ııkıık parmnğmdaki yüzüğe ba· 
kıyor ve kımıldatabildiği dile o 
ytiıUğU ağzına yaklaştırıp geri 
çekiyordu. 

Gece rüyasında Olivera'yı 

gördii. Kadın yine Timura kadeh 
sunuyordu. Beyazıt, ter ve tit
reme içinde uyandı, çadırın ıssız
lığı içinde hasta gözlerini döndü

rerek uzun uzun ağladı. Yıkılan 

tahtı ile şu sefil çadır arasında 
ne derin bir uçurum vardı ve bu 
uçurum izzetle :ıilleti, hürriyetle 
nıahpusiyeti ne yaman bir bela
gatle karş ı laştırıyordu? 

( Ark a~ı \'ar ) 

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

Çetin ve anıa11s ız ha~af: 
· de nı\1\a 

'\··ı cadclcsın \ n . . · .:;ar ı 
fakiyt•tin bırıncı , 
o\an ,. 

mukavemet ' 
sinirlere 

rnalik dc!J;ibeniı 

&romural 
,,. Knoll» 

komprime\erinuen 
a\lnıı. 

• n ıahİ)~ eJıl· 
Bromural, bllk~nı~ 3,.,~11 bir \'a· 

1 ~c bu tıuıun ı . 
"'ı Ja" rntlstalııarıdır • . 
' · ha' ı tup· 
10 ve 20 lıomprlrrıc~:e ile ~atıl" 
terde ccu ne\crdc reç 

ee,ıkt~ş icra dalre•inden: 
ltı !';:uı Jkyill Bcşiktııı;ta lnrnııı zade 

ru alı :ı\lr-;İııı l ıı ve caddesiıı d e bti ııu ma.

ralı h:ı ııey i t <i~:ıi tarihli lı i r kı t'a k on· 
tıı rat ile Pilato Jo: r1<11 dfdon t3 a.y mHd
ıldtle klrn laynrak ıııllddol hita m bu ldu· 
gu haldo tn lıli) o utıneıni~ oldu{!'tından 

bo~allıl uı 1t sı iç in namına yollanaıı tah
liy•' emr i arkasın a muınaiıoyh lhsa u 
Beyitı mezk(lr haneyi t<'rkle ta raya 
gidip nerode bulunduğu mec hul old uğu 
\•e r ileıı moşrııbattan anla ıMığından 
lırırınurihi talı p il~ne ıı tebliğat icrn
sın: karar -ıor ilmeslne bi ııaeıı itbu 
lnrihteıı itiha reıı bi r iti rnıı v ara 10 
gflıı it,:inde ~ifalıeu " ej a tahrire n vaya 
bl r vekil! kaıı ııni ile U6J :tn edilme'-'İ 

vl' yalııı f 111e :1.k ı'ı r bıı.n enin ~O gfiıı zar
fmda lı uıalltlııl 44.61 , a kıri cobre ıı tabfiJ e 
\JIU ıı :ıca~ı ilan olun ur. 

SON POSTA 

Diplomatlara Hükmeden Gizli Kuvvetler 
• 

Cemile Hanım, lngiliz Binbaşısını 
Atlattı Nihayet 

( lfattarnfı 1 iıı c i e.ı..> faıla ) 
kadınm böyle yağnıurlu bir ge
cede, tenha bir yol l19tlinde ne 
ile meşgul olduğunu bir an evvel 
görmek nıc:rakile adımları sıklaş~ 
tırdılar. Mamafih geride kalan ıo
förler, Cemilenin araba gürültü
sünü itilir işitmez heman hare
!:etc geçmek emrini almışlardı. 
Bn suretle 500 metre kadar ileri
Jendi. Bu 11rada Cemilenin oto
mobili limbalarmdan birini ya· 
kınca İngilizler oldukları yerde 
durdular. Yanan pröjöktör .ıoağ
dan sola dairo çizdikten sonra 
bir mUddet denize doğru .abit 
kaldı ve ıonra yanıp kapanmak 
turetile bir taklm işaretler ver· 
ıniye başladı. Binba411 Hey bu 
işaretlerin: 

" - işe baılayınf emir ve kuman
dası olabileceğini du1nndn. Ayni 
umanda ıilah çıkarma ameliyeıine 
yardım etmek Uzere civarda bir 
takım yardımcılann da bulunabil~ 
ceğini şöyle bir aklından geçirdi. 
Bir müddet daha beklemiye karar 
verdi. Yağmur iliklerine kadar 
iılemişti. Fakat bir taşı ıiper alan 
binbaşı, dikkatJe bu işaretlerin 
istikametine bakıyordu. O anda 
denizden de mukabele olunduğu· 
nu gördü ve sevindi. ÇOnkil av, 
tuzağa düşmek üzere bulunuyordu. 

Fakat işaret veren otomobilin 
lamhası, birdenbire istikametini 
değiştirdi, yol Uzerine döndü ve 
yüzlerce metre uzunluğundaki 
~ah:ırl gündn:ı gibi aydınlattı. 
lngıhı otomobilleri, bu çiy ziya 
altında derhal meydana çıkıver
mişlerdi. Yere çömelmiş duran 
zabitlerle neferler, ~özlerini ka
maştıran aydınlığa başlarmı çevir
diler ve silahlarına sarıldılar. Ayni 
zamanda, nereden geldiği belli 
olm1ya11 şiddetli bir mermi yağ· 
muru İngiliz otomobillerini şid
detli bir .sağnak altına almıştı. 
Arabalarm muhafızları derhal ve 
alelacele mukabele etmiye baıla
dılar. Fakat yaptıkları atış ulu 
orta bir cevaptan başka bir şey 
değildi. Fakat karanlık bir insan 
kitlesi, daha fazla vakıt geçmesine 
meydan bırakmadan llzcrharinc 
varm ıştı. 

Binbaşı Hey ise, ilk dakikanın 
şaşkınlığı geçer geçmez yanındaki 
neferin elinden ·siJalımı kaptı, 
1:iy ıı huı. ıneıinin ortasına atladı 
ve tanı merkezine nişan aldı. 
Silahın patlanıasile beraber elek· 
trik ampulu gibi otomobil feneri· 
nin de parçalanması bir oldu. 

Sonra bir kumanda ititildi. 
Bir kısım fngiliı zabit vo asker~ 
leri, tecavUıe uğrıyan otomobil· 
lerin yardımına ko~hılar, makaat .. 
ları, ayni zamanda projoktörleri 
yakarak sahilde talimat bekliyen 
torpidoya İJaret vermekti. Binbaşı 
Hey de geri kalanlarla ileriye 
doğru koştu. Otomobilin yanma 
gittikleri zaman, ortalıkta bir 
fevkaladelik görünmUyordu. Der~ 
bal cep fenerlerini yaktılar Ye 
gördüler ki otomobilin 6nUnde 
bir ıoför, içinde de bir kadın 
vardır. Fakat kadın o kadar sa
kin ve heyecansız duruyordu ki 
hayret etmemek mlimkUn değildi. 
Askerler, derhal otoınobili ab· 
luka ettiler. Binbaşı Hey de, 
vaziyeti öğrenmek llzere geriye 
döndU. Araba grupunun yanına 
nrdığı yakit öğrendi ki açılan 
yaylim ateşini mUteakıp yüz ki· 
tilik bir mUfreze İngiliz otoma· 
billerine &Ucum etmiı, yllkler de 
dahil olmak üzere bUtUn 16stik
leri kesmiı ve şoförlerden birini 
yaralamııtır. ~~ni zamanda mu· 
hafızlardan ikısı de hafif birer 
yara almış, projöktörler parça· 
lanmıştı. Hiç olmazsa bir saatten 
evvel hareket etmiye imkAn 
yoktu. Belki tekerlekler hiç 
tamir edilemiyecek ve şehre yaya 
dönmek icap edecekti. Zira, ay
dınlık yapmak imkinları tama· 
meıı izale edilmişti. 

Bfnbaıı Hey, bu badiaod~n 
pek bir ıey anlamayordu. Bir ara 

j Y.. .: b R . l lüıum yoktu. Oyun oynanınıf, ,-- uz aşı eıly -, t ah alan i.\sküdarı çoktan gpçınişli. 

l 
1 Kısa bir emir verdi. Şoförle 

' 

Yazan : Berndorf kadın kıyaft:tli delikanlı kapıdışarı 
edildiler. Kendisi de, bu bAdiseyi 

Sovyet Rusyada heyecanlı ve killJiyen unutmaya karar verdi. . 
kanlı casusluk macerası Faka ertesi sabah ilk alman 

Yarın 

cep limballrilc torpidoyu haber· 
dar etmek iıtediler. Fakat yağ• 
nıurun şiddeti bu teıehbüse de 
mani oldu. Bu sırada binba91 
Hey'in aklına bir fikir geldi: 
Cemilenin arabasından iıtifade 
etmek. Derhal ileriye atıJdı. 
Tekrar otomobilin yanına geldi 
ve toföre hareket emrini verdi. 
Herif, gayet piıkin bir şeydi ve 
rahat rahat ıigarasını içiyordu. 
Bu emre kartı itizar etti. Çünkü 
binbaııdan sonra bir .takım adam
lar gelerek lAstikleri keımlş, IAnı· 
baları kırmıılardı. Binbatı Hey 
ıoförUn bu aözldrinin uydurma 
olduklarmr bilmekle beraber va· 
ı:iyeti kabul etmek IAzımdı. ÇUnkü 
lambalar hakikaten kırık, lbtikler 
cidden patlatılmıştı. Birden tepesi 
attı ve ıofilrü omuzlarında tutarak 
gürledi: 

- Peki sen ne arıyorsun bu
rad:ı, be herif? 

· Şoför, gayet m&!ium aynı za• 
manda mukber bir eda ile cevap 
verdi: 

- Reca ederim, zabit Efendi; 
niçin bana hakaret ediyonunuz. 
Beıı bir Fransızım. Ve bir hanı
mın soförüylim. Bu hanım da bir 
diplomatın hemıiresidir. Beni, bir 
az evvel burada haydutluk yapan 
kimselerle nas&\ alakadar göre
bilirsiniz? Eeasen arabamın 1Am· 
basını kırdınız. tabii şehre döner 
dönmez hakkınızda şikAyctte bu
lunacağım! 

- Hala söyleniyor, sus diyo
rum sanal edepsiz herif. 

- Rica ederim, kendinize ge
liniz, galiba ne yaptıjlınızı bilmi
yorsunuz. Hanımım, bir Fransız 
kaptanının ahbabıdır. Gemi bu 
gece bugazdan geçecekti. Kendi· 
aile aözleşmiıler. Otomobille biz 
işaret verdik. O da lambalarla 
mukabelede bulundu. Tam bu 
ıırRda tutup projektöre kurşun 
attınız. Sebebi nedir. 

Binbaıı Hey Adeta çıldıracak
tı. O kadar, herifin aoğuk kanlı
lığından hiddetleniyordu. Bir şey 
söylemedi ve bir milddet daha 
bekledi. Bu intizar, geride tami· 
rine çahşılan otomobillerin işle· 
yip itliyemiyeceklerini anlamak 
istemesinden ileri geliyordu. iki 
aaat geçtikten ıonra bu karanlık 
ta ve bu yağmur altında bu itin 
yapılamayacağı anla~ıldı. 

Sabahı veya yoldan geçecek 
bir otomobili beklemiye karar 
verdiler. Binba~ı Hey bUyUk bir 
tevekkülle bir kenara İlİ.ftİ ve bu 
ıırada, yolun ta ilerilerinden iki 
aydmhk ok, karanlığı yararak 
ilerlemiye baılamııtı. Bu, bir 
otomobildı. Herkeıi ıevinçle bek· 
lemiye başladı . Gelen arabada 
dört yedek llstik vardı. Bunlar 
Cemilenin arabasına takıldı. Ya· 
ralılar otomobillere bindirildi. 
Ve iki araba, binbaıı Heyle bir 
kaç zabitin nezareti altında yola 
dUı:UldU. Birkaç saat sonra, bin· 
başının tenha bir köşedeki husu· 
ai bürosu önllne geldiler. Kadınla 
ıoför içeri alındılar. 

Fakat odanın kuvvetli elektrik 
ziyasile karşılaşan genç lkadın, 
bir müddet tereddüt geçirdi. 
Sonra ilerledi. ilerlemesi ile 
beraber Binbaşı Hey'in de şaşır
ması bir oldu. Çünki bu, bir 
kadın değil, genç bir delikanlı 
idi. 

Binbaşı masaya ıiddetli bir 
yumruk indirdi ve ıordu: 

- Adın'? 
- Ahmet 1 
Binbatı Hey hiçbir ıey söy-

Jenıedi. EHsen ıöylcmlye de 

raporlar, Anadolu yakaıma mll· 
bim miktarda sillh çıkanldağını 
bildiriyordu. Yine ayni günde, 
şüpheli gemiyi tarassuda memur 
torpito kumandanından tu mani-
dar rapor geldi: 

.. Fransız \'apunı, Boğazdan 

dı:;arı !: ıkarak Knraıiı> nize hareket 
etmiştir. Lüzum .;:uz rakibimiz es
nasında hiçhil' ~ üpheli vaziyet 
görii]nıerniştir. ,, 

* Şimdi herkesçe mallmdur kf 
Anadolu mücadelesini TOrkler 
kazanmııtır, fakat hakikatte bu 
mOcadeleyi kaybeden Binbaıı 
Hey'di. Bunu, Binbaıı kadar 
Miralay Blan da 1ıayet iyi bili· 
yordu. Maamafib 1923 senesi 
llkbaharıuda İıtanbulu terkctmek 
için ayni gUnde Semplon ekı· 

prese atlarlarken bliyük bir neza· 
ketle sel!mlaştıfar. Miralay Blan 
binbaııya, nereye gitmek istedi
ğini ıordu ve şu cevabı aldı: 

- EvvelA L ondraya, aonra 
Hindistana! 

Miralay Blan da Pariı'tc kısa 

bir vakfadan sonra Fas'a hareket 
etmeyi düşünüyordu. Binbatı 
Hey tu temennide bulundu: 

- Yolunuz açık aleunt 
Miralay Blan cevap verdiı 
-- Yolunuz açık olsun. 
Bu temennileri teati ederken 

her ikisi de samimi idiler. 
- SON -

RADYO 
2 4 Teşrinisani Perşembe 
latanbtıl ( 1200 ınetre ) - 18 den 

1 ~,45 ı}Q kadar saz C~elıil oglu Jsmail 
Hakkı B. ıs,43 -19,20 orkestra, lD,20· 
10,45 J'ran ~ ı 7.cn dere (ilorl cmit olnrı
htra m:ı lısus)ı 1 !l,4ir:.ln orkestra, 20-
1:0,3J ıı at. Dar iılbedayi ar1lstleri t ara· 
fındaıı ıemsl L ~ 1-22 Tamburi Rfıfik B. 
n arka<1a9l arı. 22-22,30 Gramofon, 
A jans ' c Hona halı erlerı 1&&t ayarı. 

BOkr•ı ( 894 metro ) - 20 kon .. 
feraııs, 20,80 Operadırn naklen Fide· 
loo operaQı. 

B•lırat - 4131 nı•tr• ) :20: Almaıı· 

~ muhaçere, 20,80: Konferane, 21: 
Lubllyanya"dan ııakil . 

Roma - ( 441 mılrt ) 21 gra
mofon, 21,02: Konforan , 21,45: AB· 
kert !)ando. 

Praf - ( 68 metrt ) 20,05: Çek 
istaaiyonlarındaıı nakil. 

Vly.aa (517 ınt1tn ) 20,Sö: Kon• 
ıer. 22,45: Dans havaları. 

Peıt• (550 metro) 21: Operauıııa 
k()nserl. 24: Dans havaları. • 
VuıoH - 1411 mıtıt) 21: Hı.fif 

tonııer. 

25 Teşrinisani Cuma 
fıtanbı.ıl - ( 1200 mette) 17 MU

t erref Hanı nı . 17,45 gramofon, 18 Ke
mal Niyazi \ e arkadaşları, 19 orket• 
tra 20 Belkie H. 1 20,5 Hanımlar 6AZ 

heyeti, 21,5 orkestrn . 
Btlkref ( 394 wetre ) I0,40gra• 

mofo ıı, !!1 Atk enium' den n akil. 

Belıır•• - {431 met.re) 20 Fransızça 
ders 20,5 konfAra ne, 21,10 senfont 

Roma - 4.41 metre ) 21,45 senfo n i. 

Prat - 4ti metre) 20,05 kış ae· 
y alıııtl eri ha ·kın da bir konferans, 21,45 
lki dul ı smınde bir opera, 23,45 en-
bant. 

Viyana - ül7, •netre ) 19,45 den 
tt1bar~n konferans, 2ı.1:; Amerikadan 
naklen hat perdelik bir operet. 

Peıt• 1'.1 )0 metre ::!0.4!l ıtuıh oda 
temQıl. 

Var ton - 14l ı m etre ) i!O 4) .R.ad· 
yo gazetesi, 2l rrıuslıdi musahebe, 

aı,ıu ko nser. 
Berlln - (H335 nwtrtı 20 koııferanı, 

il Amerikadı.u n&\dl, ~ı,15 konaer. 



Sayfa 14 

Jrıglltere Bokametl tarr.fından Gıısl 

Ez. ne hediye edilen eaerlıı tercnmesl 

CANAKKALE 
-165- Yazan: Ceneral Ogland•r 

Ta~rruzda Kabatepe 
işgal Edilecekti 

Bu şayanı teessUf hAdiao dUt· 
manm Şimal cephe!!İne nazarı 
dikkatini celbetmiş olmasına 
rağmen, Jeneral Birdvood bulun· 
duğu mevkiden muvaff akiyetli 
bir huruç hareketi yapabilmek 
için yegine çarenin bu cenahtan 
taarruza geçilmeıi kanaatini m\14 
hafoz etmekte idi. KarargAhı 
umumiden 30 mayısta göndermiş 
oleuğu proje oğu tosta yapılan 
hnrekatm p1Anına esas teşkil et· 
mi, olduğundan bu projeyi mU· 
talaa etmek lAzım ve faidelidir. 
Maruz kaldığı mesaili tasvir eden 
jeneral Birdwood diyor ki: 

11 DUşman bu mevkiin her 
tarnfmda siper hath vllcude ge
tirmiş ve hergUn de bu hatlara 
tahkim etmektedir.... Maamafih 
ıol taraftan Sarıbayır sırtlarına 
doğru büyül< bir ihata harketi 
yap~rak bunların arkasmt çevire
bileceğimi ümit etmekteyim. Bu· 
radan herhangi bir harekete kal· 
kışmadan evvel Sarıbayır ıırtla· 
rmı behemehal zaptetmek )Azım· 
dır .... Sarıbayır civarındaki arazi 
~imdiye kadar işgal etmiı oldu· 
ğumuz ara1.iden çok daha çetin 
ve manialıdır. 
Derin boğazlar, ve sarp uçurum· 
lar olup her tarafı ıuk fondahk 
ile mesturdur. Burada da dDşma· 
nın sperleri varsa da diğer mev· 
kilerdeki kadar muhkem değildir. 
Buraya gece karanlığmda genış 
bir cephe Uzerinden taarruz etli· 
ğim takdirde Türkleri ıaıırtabi· 
leceğimi zannediyorum. Bunu 
yapabilmek için hücumun ani 
bir baskın şeklinde olmaaı lazım· 
dır. Aksi takdirde biz tepeye 
varmadan TUrkler burayı derhal 
takviye edebilirler. Gece hilcumu 
esnasında bazı efradm yollarını 
ıaşıracaklarma şUphe yoktur. 
Maamafih bu da o kadar ehem• 
miyetli değildir. Çünkli hepsi 
istikametlerini bilecekleri için 
vaıiyeti ferdası şabah tanzim 
etmek kabildir. 

HUcumun sol cenahını 971 
numaralı mevkii ihata edecek 
surette idare etmek isterdim, 
Fakat karndan ve denizden 
gözle görülebilecek mesafelerde 
uzaktan yapmış olduğum tarassut 
neticesinde bu nokta ile Sarıbayır 
sırtları arasmda bir takım uçu• 
rumlar bulunduğuna kani oldum 
(1) pi14mm: (8000) kişi·!en mlirek
kep Uç liva ile Sarıtepe sırtlarına 
taarruz edilp Q tepesi· Conkba· 
yırı·Battlesbip tepesi hattını işğal 
edlip evvela burasını tahkim et· 
mek ve bundan sonra da en aşa· 
ğı bir liva ile sırttan aşağı dogru 
ınerek şimdiki bulunduğum mev· 

zilerin önünde bulunan Türk si· 
perlerinin arkasına geçmektir. 
Bu liva şimdiki bulunduğum mev· 
zilerin şimali şarki köşesine vasıl 

olduğu zaman bu mevzilerde bu
lunan diğer livada buna iltihak e:t• 
mek lizere ileri hareket ederek 
düşman iki ateş altında kalmış 
olur. Bu meyanda 1 ve 2 numa 
ralı kısımlarda bulunan kıtaahn· 
da Pine yani Çamsırtı da dahil 

(1 llıl. hare Jenerallıı bu hueueta 
ya ıldığı anl119ıl<lı ve 917 numaralı 
me' K• Je plll•nl ithal edildi. 

olmak HzUro 400 rakımla tepeyi 
tamamen zaptctmesi icabeder. 
Bu taarruz esnaaında bittabi 
Kabatepe de işgal edilir ... ,, 

Taarruzun ilk safhasını teıkil 
edecek olan bu harekAtı yapmak 
için kendisi:ıe )Azım olacak kuv· 
vetleri, jencral Birdwood 22000 
kişi olarak tahmin ediyordtL 
Elindeki kuvvet 19000 kişi oldu
ğuna nazaran Hint livaamın ken
disine iltihakı bu harekete kAfi 
gelecekti. 
· Yukarda zikredilen mevziler 
işgal edildikten ıonra, Jeneral 
Birdwood süratJe va kabil oldu
ğu takdirde iki gUn znrfmda Gon 
Ridge yani T opsırtına taarruz edip 
burasını da zaptedecekti. Bu ikin· 
ci safha için de ayr.ca bir fırka• 
ya lüzum gösterdi. 

Jeneral Birdvoodun bu kadar 
takviye kıtaatile o tarihte bu 
gayeyi istihsal edip edemiycceği 

malüm değildir. Fakat mayıs ga· 
yesinden itibaren tol cenabın ve 
merkezin karşısıoda bulunan Türk 
kuvvetleri gittikçe tezayüt ~tmiye 
başladı. 31 mayısta eski 3 numa· 
ralı karakol mevkii Türkler tara• 
fından tekrar İfgal edildi ve Tab
le Top tepesi ile Conk bayırının 
te~esinde yeni yeni Türk siper
len meydana geldi. Hatta Major 
Ovcrton da dahil olduğu halde 
Yeni Zelandalı baıı zabitan aol 
cenabıo bu dereler tarikile bir 
dereler tnrikile ihata harekeli 
yapabilmesinin artık kabil ola
mıyacağmı söylüyorlardı. Fakat 
Jeneral Birdevoo.d Türklerin sağ 
cenahlarmın tehhkeyc dll~rnesin· 
den telAş edecek kadar henüz 
şüpheye dUşmediklerine ve An· 
zac hattanın sol cenahındaki 

sükunetin onların bu Uphelerini 
izaleye kafi geleceğine kani bu· 
lunuyordu. 

( Arka ı var ) 

ilan 
---- -::::t 

Çanakkale Vilayeti dahilinde 
Bayramiç kazasının kaz dağı 

devlet ormanının kobaklı va 
hotamas kıt' alarm dan beher 
sene 4000 kantar Uzerinden üç 
sene mliddetle ve beher kan• 
tarı 15 kuruş bedeli muham· 
minle mnzayedeye çıkarılan 

11815 kantar çıraya talipler 
tarafından verilen bedel haddi· 
layık .~örü1!11ediğinden mUzaye· 
de muddetı 19· 11·932 tarihin· 
den itibaren sekiz glin mllddetle· 
temdit edilmiştir: hanı sabık 
veçhile müzayede ve ihale açık 
olarak 661-719 N o.h kanunla
rın ahkamı umumiyesi veçhile 
26· l l-932 cumartesi gUnU saat 
on beşte Çanakkale Vi!Ayetin· 
de müteşekkil orman ıatı, ko· 
misyonunda icra edileceğinden 
taliplerin 1800 lira vazına mali 
iktidarlarını gösterir Ticaret 
Odası vesikasını ve bedeli mu· 
hammenden aşağı olmamak 
şartile vereceği bir senelik be
del miktarının % 7:5 nisbetinde 
teminata muvakkatesini muhtevi 
teklifnamelerini kanunu mahsus 
dairesinde mezkQr ihale saatine 
kadar komisyona tevdi ve şart· 
name, mukavelenameyi görmek 
için de Ankarada Orman Mll· 
dUriyeti umumiyesiJo İstanbul 
ve Çanakkale Orman MUdllr
Uklerine ve Bayramiç Orman 
muamelAt memurluğuna müra· 
caat eylemeleri illa olunur. 

SON POSTA r etriniuni 24 
~--

Küçük İlinlar 
• 

Fagdalı .Adresler J 
ır.-_ _. 

DOKTORLAR 
Dr. Sabri Osman ( Operatör ) 

Sirkeci 
Şahinpal}a oteli kar,ıııında • Dervişler 
sok. No. 2. Öğleden akşama kadar 
hilflmum haricf n kadın hastalıkları. 

Dr. Kemal N J Cilt ve tUhre· Ur y) haatahkl&r 
rnOtebassısı. Beyoğlu, lstikUI caddesi 
Abdullahefondl lokantası ittisalinde 
füımell Han No. lG. Hor gün öğleden 
sonra ıs 1/2, 20 1/2. 

Dr. Mehmet Afi 8eYllye mU~ehaa· 
aııı. Slrkecıdekl 

muayenehanesini Eminönü hanına 
(sal11k Karak:ış) n:ıkletmittir. kRbul: 
horgUn l!ğloden sonra. 

Dr. M. Nahabetyan Emr~zı 
dahllıye 

zllhreviyo ve kadın hastalıkları teda· 
vihaneııi. Boyoğlu, Sakız Ağa~ ·o. 5. 
K:ılıııl snati: 9-12 'o 14-21. 

Dr. Re,lt Kadri Bevilye 
mUtehauuı 

Sirkeci, 'framvay duraj;rı, No. 8. Hor 
gün @abahtan akşam·ı kadar. 

Dr. Sabih RU,tU 
Muarcnehanosi: Balıçokapı, lJr. 
yan Ban, No. 3 • 4. cumadan 
her gfl n !l • 18 e kadar. 
. 

Dr. Kenan Ha•an Röntlıeıı ve 
Radlum 

ıu ~ıte~~ssısı. Avrupadan avdetle yenl 
gotı~dığ1 aletlerle hastalarını yeni nak· 
lettıı;I Glorya sineması fovkindcki mu· 
al enebancsirıde her giln kabul edl•r. 

Hastalar,\ lıtiyük siihulet göstermektedir. 

Or. E. Orfanldls Cilt ve ZUhrevı haa· 
talıkl~r müteha111, 

Cumadan roada bergUn sabahtan ak· 
şama kadar hasta arını kabul edor. 
Beyoğlıı IstikHU caddesi No. 251. Tel. 
Beyoğlu S73ı. 

----------···--·--
1 il S Röntken 
•ma Uleyman mlltehaHıaı 

Cağaloğlu, Baha bey aparhmanı 17 - 21 
Y cui getlrd ğ'i son sistem ma.kinosilo 
her giın sııbahtan akşama kadar hae· 
tatarım tedavi eder. 

Dahili ve Çocuk 
Dr. Nazif lbrahlm ha1t11lıktarı teda· 

vihaneıl 

m ırn) eııelıanesinl Fatl h Tramvay jstas· 
yonunclıı Sırrı envor eczanesi bitişiğin· 
<le 25 .No, lı c Azim > apartımaııının 
lıi rl ııci katına ua.klotmiştir. Jlorgiln 
ı::ı ten 2iJ ye kadar. 

Dr. Ziya Naki Havsekt haıtaneıl kulak 
bogaz, bunın mlitehae11aı 

Muayenehane : 'l'ilrbc, Habıali caddeııi 
No lG Telefon: 22587 ' 

------~~~~~~~--------
Öpcrat8r 

Dr. Halll Sezal fıtanbut: oıvanyota 
En.in Pnşa sokıığı, No. 20. llergilo 
l • 7. Telefon : :::3a90 

O B h tti Ş ki Cilt ve ıı:üh· 
r. 8 a n v rev1 hutalık· 

lnrt ınUltehassı. Ankara caddesi Mo· 
serret otoll kar9ısın<la, Avni Boy 
aparlımant No 1 :.5. Horgiln akıama 
kadar. 

HUanU Mustafa AkHray, Ordıa cad· 
dHI, Pazar nahalll, 

Halil bey apartman 2 inci kat. Hasta• 
lartnı horgnn kabul TO todavl cdor. 

Or. All Mazhar Sabahtan llfleyıı ka 
dan Takılmdı Altı 

p_armak ır.ağaıa UstUnde 1 inci katta 
Oğleden sonra: Fatihte, Tramay istas· 
yonurıdakl muaycnohancsinrle. Tel.2:!369 

Dr. Çlprut Orahalm ve franııı 

hastaneleri cilt, saç, frengi ve beiao· 
ğukluğu 1 lııcl sınır mütehassısı. Be
yoğlu, Asmalı Mesçit, Atlas Ban. Tel. 
43:J:)ll. 

Dr. Galip Ha"kı L>aı111I va çocuıı 
• hasta aklan. Sabah 

akıam evinde ( Topkapı Tram. Cad. ~ 
Cuma, pl\Zari!aıı gayri 2 • 6 muayene
hanesinde (Aksaray, Etem Pertev ec
ccuısi nrlta sokak l 1 ) 

Dr. Muammet" Nuri Oıperatör u-
ro oS tenaıil• 

1t hast.·\lıkları miitebassısı. Harbiyede 
tramvay durağı karşısında No 55. Sa· 
lı ve Cumadan mada berğUn 14·20 ye 
kadar. 

Dr. Muhip Nurettin :a~~i.~~ ıtai,':: 
ali caddosindo Gayret kütüphanesi 
itti'lallndA 9 dan (i va kaılar. 

DIŞ TABIBLERI 
Cemal zıva Köprüba,ı, EmfııUnO 

' Haıı 2 el kat No. 4 
Ilaatalarını hor gtin 9 l/'2 • 19 a kadar 
kııhul ,.o ta<'fnvi citer. 

Nurhayat Hanım beyoğhı, 
Tolonya 

kartıaında No. 472. Cumadan maada 
bor giln 10·19 a kadar bastalarmt 
knbnl vo tedavi eder. 

PUzant ŞamJıyan beyoı•a J111.ı: . a 
Cad. Mıalen R ) 

yanındaki 28 No. ll apartımanın 1 ci 
katına naklolunup her gUn hastalarını 
kahııl eder. 

~~~~~~~~!'-~--

Muzaffer HUsnU 1 Heyoğlu, 
maaı sok. No, 

2 Nuri B. apartman kat l. hergUn saat 
9 dan !.O ye kadar, ve fevkalade abval
ite e-eceleri da hl haııtalnr• rıı l:ahn 1 erler 

K mal Envar c,,.emoeııırq 
Tura• apartımanı 

1 inci kat. Hor gfln saat !>· 20 ye ka· 
dar hııstalımnı kRhııl "e tedavi f'dPr. 

Tevfik Rıza Karaaöy tramvay du
rak mahalll No. 3. 

llergUn cumadan maada 8 don ::.0,80 a 
kıı.ıfar haııtatnrırıı Jtahııt eılor. 

fahri tsabçeıu•ı>ı. l\.aı.mlrcl Al ı K.sa 
müesa• ealnio liıtGnde, 

Iııet Bey Han. Her gilo sıııı.t 10 dan 
19 a kadar. 

BUnyamln latepan ~a.Jatogı..ı ıd.a-
kl aabık Şark 

Eczanesi sahibi. Gedikpa9a, MOsollim 
sokak No 20 Hor gün, cumadan maada 
saat 9-20 ye kadar. 

1 Şevket htanbul Ankara cad, 
• Telı ıoo..9 

İstanbul ve Paris :Fakültelerinden 
mezun. Her gUn 2 - 6 ya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Bedri Hakkı Kauııso1 
Alta yol 

Cuma ve pazardan maada · her gtıo 
saat 9 dan 20 ye kadar. 

Robenson Aynacıyan Panga ıtı Harbiye• 
Fatih Tramvay istasyonu kar91sında 
No. 67. Kabul saatlorl : Her gUn 9· 12 
ve 14·22 Cuma ve pazar öl!'leve kadar 

Ahmet Hlkmel Stıkecı Dörtyolağu 
Bctlr Kemal wane1l 

kart ısında No. 4. Her gUn aaat 9 • 2?Q 
ye kadar hastalarını kabul eder. 

c~·~~~~~====~~~~~~~·!:;s;;~~E;;;~~~~~~~~~~:s!E;E!3!ii2J!~ilil 

letanbul AsUye Mshkemasl ı lstanbul Yedinci icra Memur· 
OçuncU Hukuk Dairesinden: lujiunden: 

Nikola Efendinin Beyoğlunda Boe· Paraya çcvrllmesinı karar verilen 

tan\Ja91 cadde111fndc Babaocağı sokağın· 
da 24 No. lu Ali Riza Bey apartma• 

ııında 5 inci dairede Mösyö Lur nez· 

dinde mukime karısı Madam Erini aley· 

hine açtığı geçimsizlik ııobobtle boıan· 
nıa davasında tebliğ için ikametgahına 

gbnderilon nrıuhal sureti, eeıntl meç· 

bulo gitmiş olmasından bilA tebliğ iade 
edilmekle ilAnen t.ebliğ:ıt ifasına karar 

verilmit olduğundan bir ay müddetle 
cevap itası illn olllnur. 

karyola, masa, gardirop ve sair hane 
e9yası 1 ·12·32 gUnU Paııgaltıda Çimen 
sokağında 54 No. la hane önünde sa• 
tılac.t.ğından hazır bulunacak memu· 
runa ıaat 12 de muracaat olunması 

i11n olunur. 

Zayi: Kontrat ve tapu senetleri· 
mi zayi ettim bulanın insaniyet namına 
Babıalide Necmiistikbal :Matbaasına ğP· 
tlrmeeini roca, aksitakdirde hllkllmlerl 
yoktur. 
Edlrnekapı Sultan hamamında Emine Naciye 

. 

Darülfünun Mübayaat Komisyonu 
Riyasetinden: 

Tıp F o kültesinin 1 kiinunuevvel 932 tnribinden 31 mayıs 933 
gayesine kadar ikinci altı aylık yaş sebze ve yaş ve kuru meyva 
kapalı zarf usulilc mUnakasaya konulup 30 ikinci teşrin 932 tari· 
bine mUsadif çarşamba gUnU saat on beşte mutedil görllldüğU 
takdirde ihalesi icra kılınacağından talip olanların teminatlarım 
Darlllfüoun muhasebesi veznesine ve teklif m ktuplarını da mllba
yaat komiıyonu riyasetine tevdi eylemeleri ilin olunur. 

verem Göğüsleri zayıf olanlardaki öksürüklere bUyllk ehemmiyet ver· 

mıllcllr. KATRAN ~AKKI EKREM tehlikenin dDll.De so~er. 

Adli Tophane, Boğazkesen 
caddul No, 89 

Bergiln sut 9 dan ıs o kadar 
lnrını kabul ve tedavi edor. 

haeta 

Cehit Klmll Karakllr Tünel 
kart11ıada No. 21 

Her gUn snbabın 9 undan akşamın 
19 una kadar hastalarını kabul ve 
teda.vi eder. 

Ubayt Şamil KadıkBy Paua7ola 
No. 83 

Cumadan mada her gUn 8 buçukho 
19 s kadar hastalarını kı\bul eder. 

Süleyman Faik Toklu OAJ11 
Babçekapı, Selamet Ban, linet kat 

No. 2 yo nakletmi,tir. Herı:?lln 9 dao 
nktama kadar hastalarını kabul eder. 

M. SAIT Yenıpoıtaıuı caddul 
Vlora Han NG. 1 l 

Porşembe ve cumartesinden maada 
ht>rgiln 10 dıı.n 18 o kadar haet&larrn 
kabul ve tedavi oder. 

KiMYAGERLER 
Dr. lbrahlm Etem ~11l:!k 

Mahfili. Tel: 23548. HayaU, sıntJ, 
gıda! bfHlmum tabliıflt. 

MiMARLAR 
Nihat Vedat DlpL Milb. 

Mlmu 
Beton • nrme, imart vo TaabhiH 
projeleri 10 gfJndo teslim edilir ve meo 
canidir. Galata,Mincrva han 21·2~ 

• 
Şayanı Tnsige Müesseseler 

LOKANTA ve BiRAHANELER 
istasyon Lokentaaı Sirkeci trea 

ıataslyo!lu 

Muntazam nğlo vo aktam yemekleri 
Bira ve rakı bulunur. Neftı mezeler 
nrdır. Fiatlarda azami ucuzluk. 

TERZi ve TUc. TERZiLER 
Halit Yeni Poıtane kartıaınd 

Fındık ude Han No. l 
En son moda, gayet itio ile dikiimlt 
elbise giymek isterseniz rnUracaa& 
edebileceğiniz yegnne ınflessesodlr. -

8 .vlm 
TenlhaneaL Hasan Muhittin. 
lıtaabol Ankara Cad. No. 5J 

Şık ve eon modaya muvafık olbısolet 
uygun fia.tlerle. Kanaat getirmek iolo 
bir ziyaret kdridir, 

-----------------------------~ 
GOMLEK 1 ~ALATHANELERI 

•o OOO 6 ,11 1 lma ıAtnanesi Y• 
1 • um ak kadın çamqırlatJ 

bluzlar, cibaı takımları, yastıklar -qe 
saire. En son modeller. Beyoğlu, TO" 
katlıyan karı;ısrnda Suteraıi sok. (Tur 
nac.batı) 11. 

MUHTELiF 
Mad m Edil ıuu11ahdlmlıı 

idare ban esi 
Beyo~lu, Karanfil sok. Tünel H ıt• 
N,ı. 5 Tel. 41480. Dadı, mOrebblfO. 
daktilo, vandöz, atçı, ve biımctçl ta' 
dnrik olunur. , ....... -..... . ........ -... -. .,, 

1 · Küçük ilin Şartları 
1 t - (Küçfik fllnltı.r).baftada iki defi 
! neoredilir. 

İ 2 - Bir llAn bet eatırda.ıı lbarettlt• 

1 Kalın yazı iki eatıt sayılır. 

İ 3 - Her satır en aşağı 4 kelimedlt· 

i 
4 - llAnla.rın bet satırdan tazl• 

1 
her satırından ayrıca aoağıdallİ 
fiatler ı.lınır: 

1 
5 utırdaa lba• ~ umdaa fasla 

ret ll&.ıua hor aatu lçlo 
1 A7lığı 300 Kr. 60 Kr, 

1 3 " 803 .. 160 " 
1 6 .. 1500 ., 300 " 
1 12 " .2300 • ~ .. 
1 ...................... ....._. .................. ----

Sallhll icra Memurlu§unda": 
f:ski camt maballesinde:ı Aceııı 

Mehmet Baki Efendiye r 
Kele karyesinden Bekir çavuı 'or,o 

eosine ödünç verdiğiniz 80 tırıı0 I 
karş lığı olan vo size ve!aon rııefr~t 
bulunan be dOo~m bağın işbu .ka} if 
ton kurtulması içın 30 lira daıroıı>00 
veınoslne yatırımı9 olduğund n ~e 
bet gün ı.arfında parayı alnıanııbl ı 
lpotoki çözmeniz lüzumu yerinız 11c 
nomemesino binaen 11:\nen teblı~ ;;'.:... 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

b s ti! L 
Baıtalıkları moto ae 3S 

Sirkeci: Muradiye caddeıl N-

' 



Y ARININIZI SİG TA F.TME 
IS TER MiSİNiZ? 

• 

• 
BIU KUMBMA 

ALiNi Z. 

• • 



..... idlloe 4Jktst ... 
~ --- •t6~fc. 

»ee.-;~<aı-- .,.. .. ı .. 
parası iade edilir. 

Bftyflk.. tfjetl Jı~nbulda UO kurut 
Depon: lt Bankuı ukasında 

12 No. 
MAZON •• BOTTON 

ECZA DEPOSU 


