
Sene: 4 - No: 1128 Y•m itim t~Wr 

M. 

setleri 

o, ... tllrf .... 11ıaı• 1au1,,,.,,,, llcl•ll '""'- • .,,,,.. .. 
Size çok acıklı bir haber: ılzlerinl kapayan bu nartopa pbl 
Çapadaki kuduz tedavi mi- J•ma, Uluborlu Slleyman ap. 

-Helinde bir çocuk kadarda ma ima Fatmadır. 
•• aizmclan klp&kler uçarak Bu feci akibetiD bqlanp:mt 
cl&n ıeee feci bir ıurette canver- anlatalım: 
4L Yedi yqım bitirirken hayata ( o. • ._ 12 iacl aa,tada ) 

o.....,. .. 'eler klı ia 1 Tllld1• dealfler ki: P•ıa· 
lfl .._ ...._.., ........ n ısw ...... ,. Dofruu • 
... "'- ....... iratlar ....... ,...... ,., .. ... 

Yetmlf!lk dul ltlr luulıaa I 
....... illa ICMar• .. . 
.... ., Nllllla ......... . ............... . 

- PERŞEMBE - 14 171611933 

Demltler Ki: 2 

Tealtele ........ wlda Ne 
çek , • ..,....., Kar,• .. ,... ,......,.,, ........ 

lclan ...... ........ • 20203 Fiab 5 karat .. 

Alaaafa ........ lda ... , .. , ...... , ~ ...... ,,...,.. ...... . 





14 Eylül 

Hergün 
Kıral Faysal 
Tahta Nasıl Çıktı 
Nasıl Düştü? 

------------ .. -
Kır al Faysal geçen gün lsviç-
Nı l Hde esrarengiz 

ası bir surette vefat 
Çıktı? etti. Bu münase-

betle giliz gazetelerinden biri 
diyor ki: 

° Faysal, Mckke ıerifinin ü
pincü oğlu idi. Meşhur İngiliz 
casusu Lawrence ona para verdi. 
Suriye kıralhğını temin edeceğini 
•adetti, Faysalı Tilrklere kar.p 
isyana ıevketti. Lawrence ve Fay· 
aal elele Şam üzerine yürüdüler. 
Fakat Şam daha evvelce Fran• 
ıızlar tarafından işgal edilmişti. 
Fransızlar Suriyeyi Faysala ver
meyince Lawrence onu Iraka gö· 
türdü. lngiliz mandası albnda bir 
Irak kırallığı ihdas edildi ve Fay
sal bu kırallığın başına getirildi. 
Faysal tahta bu şekilde çıktı. 

"" Aynı gazete Faysalın düştişü-

N l nü şöyle anlatıyor. 
ası Faysal baya-

Düştü ? le kapılmıştı. Er-
den, Irak, Suriye, Fılistin ve Mek
keyi içine alan büyük bir Arap 
imparatorluğu kurmak, Bağdat 
hatif el erinin ihtişam devrini aç· 
mak istiyordu. Bağdat halifeleri 
zamanında Arabistan fen ve hars 
aahasmde Garbe rehberlik edi
yordu. Faysal bu muhteşem 
devrin hasretini yaşıyordu. 

Fakat Faysal birtakım mese
lelerle karıılaımıfb. O, lrakta 
bir yabancı idi. Amerikan para 
kıralı Morgan nasıl lngilterede 
ıaltanat sUrmek hakkını haiz de
lilse, Faysal da Irak balkı lize
rinde hakimiyet iddiasında bulu· · 
namazdı. Faysal, ya halkın arzu· 
auna dayanacak veyahut ingiliz 
sllngülerine güvenerek saltanat 
sürecekti. 

O, Irak halkını tercih etti. 
Halk lngilizlere düşman olduğu 
için o da onlann düşmanlığına 

if tirak etti. 
Ve bu suretle kendi mukad

deratını kendi elile tayin etmiş 

oldu. " 

* Ayni gazete devam ediyor : 
" Faysal kıral ailesinin taç ve 
lngıli% tahb . lngiliz altı-
• nandan yapılmışhr 

Lı,.asının Faysalın bira-
Kurdufu deri Erden kıra-

1' ırallılclar lıdır. O da Fay-. 
ıalın mazhar olduğu talie kavuş
mu.rur. Fakat biraderinin bulya
lanna kapılmamışbr. 

Faysalın babası da vaktile ln
gilizlerin sayesinde kıral olmuştu. 
O, Mekke yerine Hicaz kırallığı

nı kurmuıtu. Fakat o da hulya
lara kapılınca tahtından indirildi, 
menfalara gönderildi ve orada 
lngiliz albnlannın içinde öldü. " 

* 

SON POSTA 

Resimli Makale a Efendi Ve Uşakll 

( 

Kendilerinden büyüklerine karp 
lnaanlıfını unutan, derhal yılııık bir 
hal alan ve ıahaiyetini kaybeden kim
seler, kendilerinden aıafıda bulu
nanlara karft müıttbit hodl'im 
olurlar 

Hl' ,aknk meaarlana ka.Ucılarlla 
ka'fllAfhDU mı?' Bualar it aablpleriaa 
lmlrleriadaa daha •art dawaurlar n 
&mirleri aam •• lae1abaaa daha çoh caka 
.. tarlar. ÇGakli Ufak nahludurlar. Efaadl• 
)erine kUfl UfÜ, haıka1anna kartı ullm 
olurlar. 

Ne ut•k o:uaus, •• de aallm, bUyllk• 
lerials kart1•ıada t•haiyetfnlsl •ahafaH 
etmealal, kllçilklerlnlzla de laHahfana 
hllrmet etmHlal ltir•nlnlı. 

Haklkt F.feadllik, t•balyel aahlbl al
•akl• •• laaaalara laaaa muameleal et
•elde almldbadllr. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
Misafirlerimiz Şerefine Dün Ankarada 

Yemek Ve Çay Ziyafetleri Verildi 
( Başta rafı 1 inci Hyf ada) 

ikinci ve üçüncü maddeler Türk ve Yunan 
harici siyasetlerinde beraberlik teminine dairdir. 
Bu maddeler mucibince beynelmilel mühim siyasi 
ve ikhsadi toplanmalarda Türk ve Yunan murah· 
hasları müşterek hareket hattı üzerinde 
yürüyecekler, ikinci derecede konferanslar ise 
icabu\da Türk ve Yunan hükumetleri bir murahhas 
hey'et tarafından temsil edilecektir. Esasen dün 
de bildirmiş olduğum lbu maddeler aynen kabul 
edilmiı, hiç bir noktası değiştirilmemiştir. 

Öğrendiğime göre yeni Türk - Yunan dostluk 
misakının ana hatları Bulgaristan hüknmetine de 
bildirilmiş, bu suretle Bulgar hükfımeti yeni misaka 
ıttıla kesbetmiştir. 

Ankara, 14 (Hususi) - Yunan devlet ricali 
şerefine Atina elçimiz Enis Bey tarafından diln 
Gazi Orman çifliğinde bir öğle yemeği verilmiştir. 

İkindi i\zeri de Halk Fırkası Umumi Ka
tibi Recep Bey tarafından misafirler şerefine Halk
evinde bir çay ziyafeti keşide edilmiştir. Bu ziya-
feti müteakip Cümhur Riyaseti orkestrası tarafın
dan çok güzel havalar çalınmıştır. 

Balkan Bil'liii Reisi Trabzon Meb'usu Hasan 
Bey tarafından da · dost devlet ricali şerefine bir 
akşam yemeği verilmiş, ziyafetler çok samimi 
geçmiştir. 

Yunan devlet ricali yarın Ankaradan lstanbula 
gideceklerdir. M. Çaldaris ve arkadaşları şerefine 

cumartesi günü İstanbul Belediyesi tarafından Beyler 
beyi sarayında bir ziyafet verilecek, pazar günü de 
misafirler Patrikhaneyi ziyaret edeceklerdir. 

Hakimiyeti Milliye gazetesi tarafından dün bu
radaki Yunan gazetecileri şerefine bir ziyafet 
verildi. 

Yunan Muhalifleri Taraftar 
Atina 14 (Hususi) - Muhalefet fırkası reisrerin

den M. Papanastasyu yeni Türk-Yunan misakı hak
kında gazetelere uzun beyanatta bulunarak iki devlet 
mükarenetinin iki memleket ahalisinin menfaatlerine 
tam manasile uygun olduğunu, Türk - Yunan dost
luğunun bütün Yunan fırkalarının esas siyasetini 
teşkil ettiğini söylemiştir. 

Atina, 14 (Hususi) - Bütün Yunan matbuab 
bilaistisna Ankarada cereyan eden dostluk mOza .. 
kerab karşısında derin bir memnuniyet izhar et· 
mekte ve yeni dostluk misakını alkışlamaktadır. 
Gazeteler Gazi Hauetlerini Atinayı ziyarete davet 
ediyorlar. / 

Karadeniz Misakı Yapıhyor 
Rusya namına M. Litvinof, Romanya namına da 

M. Titulesko Ankarayı, ismet Paşa da Sofyayı zi· 
yaret ettiği zaman Karadeniz misakı akti iç.in kati 
müzakerelere başalanacağı söylenmektedir. 

Bu misak etrafında iktısat Konferansı esnasında 
Londrada iptidai mükalemeler cereyan etmiştir. 
Misaktan Yunan hükumeti de haberdar edilecek, 
fakat iştirak etmeyecektir. 

Sözün Kısası 

Efendiler Buyrun 
Aşağıki Mahzene ! 

A.E. 

Meselenin latifeye tabammilln 
kalmadı: 

Belediyemizin, para bulur bul
maz zehirli gazlara karşı tahaf. 
fuz mahzenleri yaptırtacağım, 
herkeain de birer tane maske 
edinmiye mecbur tutulacağım ar
bk tahakkuk etmiş farzedebiliriz. 
şimdilik düıilnülecek ilk şey 
edineceğimiz bu maskeleri harp 
zamanına intizaren sulh zamanın
da ne yapacağımızdır. Öyle ya 
Allaha şükür harp zamanında 
değiliz, zehirli gaz yoktur, fakat 
madem ki para verilmiştir, bu mu
kelerin bir işte kullanılması lhım. 

* İlk bakışta maskelerin aulh 
zamanında kullanılması da fay• 
dasız görünmez: Meseli ayın 
nısfım bulmuşuz, cepte para kal· 
mamış, aksi gibi hergün kasabın 
bakkalın önünden geçeceğiz. 
Maskeyi yüzümüze geçirince 
gördü mü, görecek mi sual
leri ile üzüntüden kurtulabililiriz. 
Yalnız acaba polis mUsaade eder 
mi? Bir meseledir. Onun da gizli 
suratlan görmek için düşündüğü 
sebepler olabilir. İşte size bir 
manzara: 

Yüzünüzde Maske köprllye 
geliyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz 
ki iki tarafı polisler tutmuı, ru-
gelenin bumuna yapışıyor: 

- Aç bakalım, şunul Albnda 
ne var? 

Bir komedi ki deme gitsin! 
it 

Anlaphyor ki maskeyi sulh 
zamamnda sokaklarda kullanamı· 
yacağız. Fakat buna para veril· 
miştir, sokağa ablacak değildir, 
alelhusus saklanması İçin alın
mıştır. Bir ite yaramuı tabiidir. 
Ne yapmalı? 

Bir tesviye tekli bulur gibi 
oluyorum: 

F arzediniz ki bu akşam evde 
kavga çıktı, kadın elbise istiyor, 
alamıyorsunuz, ses yükseliyor. 
Derhal maskeyi çıkanp yliıünüze 
geçiriniz, kadın gözlerinize ba-
karak ne düşündüğünüzil anla
yamaz, çaresiz ses kesmek mecbu· 
riyetinde kalır, siz de kurtulursunuz 

>f. 
Belediyenin para bulması bir 

Spor Kongresi r °" 101 Pare Top meseıe olduğuna göre tahaffuz 
Gazı• Hz mahzenlerini yaptırtması biraz Türk spor veçhesine daha iyi e Ankara, 14 (Hususi) - Cüm-

bl·r cephe vermek ı"çı"n C. H. F. R h H d b · ti yıl d gecikecektir, demiştim. Anlaşılan eisicüm ur z. ün akşam Bo- urıye n onuncu önümü sa• 1 Eh ft 
Umumi kaAtibı"nı"n n·yaseti"nde ya- d b d · yanı mışım: livuku an bir zat ğaz.için e ir enız. gezintisi yapmıt· babı saat sekiz bu,.ukta mem- k f ta b--·ıd B" 
kında toplanacak Olan kongrenın. y çı mış, s n w a ızans zama-lnr, müteakiben Hraya avdet buyur- 1 k f h t f d •• b" 
hazırlıklarına başlanılmış ve ih- muılardır. e e ın er ara m a yuz ırer nından kalma, baıta Yerebatan 
zari görüşmeler yapılmak üzere Gaz.i Hz.. Yunan Baıvekill ve pare top atılmasına karar ve- sarayı olmak üzere bütün şehir 
federasyon reisleri Ankaraya arkadatlan müfarakat etmeden evvel rilmiştir. halkını istiap edecek derecede bilylll 
davet edilmişlerdir. l.tanbulda bir ziyafet vereceklerdir. lran Kabinesi istifa Etti mahzenler olduğunu düşünmUt, 

Bir Gayrimübadilin haber vermiş. Şu halde mesele 
Müracaata Düyunu Umumiye bu mahzenleri temizletmeye kaldı. 

k Tahran, 13 (A. A.)- Kabine demektir. Bu takdirde belediye 
Girit gayrimübadillerinden Ali Mu avelesi istifa etmiştir. İstifanın sebebi muhakkak üç beı defa tecrübeler 

Cemalettin Ef. isminde bir zat Ankara 14 (Hususi) - Ha- f1°mdiye kadar ögrv enilememi .. ir. k hz nl · h k"ka Kandiyede 20 bin lira kıymetinde .,., yapaca • ma e erın a ı ten 
bulunan büyük bir arsaaının sa- millerin nısfmdan ziyadesi kupon Bir Arınm Cinayeti işe yarayıp yaramadığını anla-
tılmasına müsaade edilmediğini, bedellerini aldıklan için yeni Mersin (Hususi) .:_ Mersinin maya çalışacakbr. 
Kandiye belediyesi tarafından Düyunu Umumiye mukavelesi Tekke köyünden yol çavuşu Ztl- Bir cuma günil istirabattesiniz, 
1000 liraya elinden alınmak is- meriyet mevküne girmiştir. Key· beyir Efendi isminde birisini bir birdenbire bir top sesi işidiyor-
tendiğini Hariciye Vekaletine bir fiyet Maliye Vekaletine bildiri!- eşekarısı sokarak on bq dakika sunuz, bu bir iprettir hemen ko-
jstida ile bildirmiıtir. mittir. içinde öldürmüştür. ıacak, en yakın mahzene can 

Binbir aece masallarını andı- atacakauuz. Bu vaziyette mahzen-
ran bu kısa hikayeden çıkacak ,--------------------------------------.,,,. lerde elektrik tertibatı da yapılma 
bir ders vardır. tngiliz gazetesi- r JSTER /NAN /STER lNANMAI ~ dığınagöreacabaneoıurdersi-
llin çıkardığı neticeyi kendisine niz? Kendi hesabıma mahzenler 
barakalım. Fakat bizim alacağı- kapkaranlık olsa dahi bizim idare 
aıız ders pdur: AYuaturyahlar, Türklerin Viyanadan çckiliılerinin tün hayret etti: müdürü ile ilin ıirketi müdürünün 

250 nci yılını tes'it makaadile birçok nümayifler yap• - O zaman ıimendifer de yoktu. O koca datlan arasına düşmemek ıartile pek 
lNGİLİZDEN VE IN'GILlz tllar. onlan naaıl aftalar da buralara kadar geldiler?., dedi mahzur görmem. Yalmz belediye 

ALTININDAN KORKULUR. Vlyanada bulunan bir Türk genci, bu münasebetle ve büyük bir hkdir hissile baş1ru iki tarafına sallıya· ile vergi dairesine biraz borcum 

Bursada l~ayvan Sergisi 
Bursa (Hususi) - Ehli hay- . 

•anlar sergisi Atıcılarda sergi 
mahallinde yedinci defa olarak 
bug&n açılmııbr. Sergiye çok 
kıymetli kısrak ve taylarla iyi 
retittirilmif boğalar, inekler ve 
Merinoa ulıından koç ve ko
JUalar iftirak ettirilmiftir. 

gazetelerden birine yaz.dığı bir mektupta diyorki: rak ilive etti var, çıkarken belki vesika 
" Bu nümayişleri gazetelerde okuyan hizmetçim • - Türkler cidden büyük bir milletmiş!,. isterler düfiincesile kapana tutul-

l'eçen gün bana hayretle: Avrupa papulannın halkta Türk düıman1ığmı art- muş olmaktan korkanml 
- Türkler 2SO ıene evvel sahiden Viyana önlerine brmak makaadile tertip etlikleri oümayitler, Türkler * 

kadar gelebilmifler mi?,. diye aordu. Türkiyenio nere- hakkında fena fikri olan halk tabakasında bu te'ıiri Sözün kısası : Lehülbamt ufukta 
de olduğunu bile bilmiyen bu calıil kadım elimden bırakıyorsa, bu nümayi,Jeria bizim için fena netice kara bulut gördüğüm yok, fakat 
relditi kadar tenvir ettim. Vaziyeti öğrenince büıbü- ve.rditine inanmamak laz.ımgcllr. Sen de, buna rağmen bomba, zehirli gaz 

ve maske hikiyeleri pek hoşuma 
gitmiyor. Allah hepimiz, bü ne.
nelere muhtaç olmaktan kurtarııa! 

}STER }NAN /STER iNANMA/ 



Beypazan (Hususi) - lk-1pa~ 
.saranda llolwmacıhk haJI• hakipf 
atmiflir. it alabeti eald teza'h: 
ı.. auaru clirt bt:_t miali ut-
...... Nalk ....... bu .... 
,...... ............. ~t- ıllhrP 
9f tt yerfi .tokum..._ efbitJe 
aptırmak moda ot~. 

EneJC, Jerlİ dQkumalannua 
~ .-ak 70 uniim idi. 
...... w reni plen Wrçok tn
ıtl lula 120 19tim eaiacle ele 
...._. clolmmi\iliyor. Yalma 
liliaclir olmacbimda dokumalar 
itiraz kaba dlflyor. Bu doku
.... metro.a 30-40 luı"uflur. 
llr ild lira De mikemmel bir 
._ ,aptınnP kabildir. 

Mardin' de 
köpekler Gündüz Şelıir 
Haricindeki Mağaralara 

Kaçıyorlar 
Mardin (H11111ai) - Şe1nimis 

Wecliyeai uyuz ve sahipsiz lmc:hn 
•apeklerle m6cadeleye bafl•IDJf
br. Klpelder zehir veriltaek m
ıetile itJAf edilmektedirler. Bazı 
kepekler verilen et parçalarının 
aehirli olcluiunu anlamakta ft 

Jememektedirler. Bu kipelder 
ltehemehal lldlbij)eeeklerini bia-
1etmit olacaklar ki gilndG.zleri 
tehir laaricindeki mağaralara ~ 
tip ......._.kta, ıeceleyin şehre .. , ,.,_. ........ . 

Suruç'ta 
Bütün Bataklıklar 

Kurutuldu 
San.ç: Urfacla (HUUll) - Ka

um .- ....,. • 1ene evvele ka
.- lllr sil halinde batakhlrla 
........ 1Hr •tma JUYuiydi. 
Dert tarafa cllkilm binlerce ili
~ im batakhjın lmrumamu 
~ elmut, dolayisiyle havaa da 
~liaelmit laallomız da atma mik
ıobwadan kendisini kurtarmıftır. 

Rize'de 
Bir Cinayetin F aiti 
Yakalandı 

ç...la. ~) - Bozulckah 
..,...._ çp.u ojla Alamet 
il n· • blflJ• bir terir iki .._ 
......,... I• ~, r1ea aotlrlerile 
J.ıe.wr J•P.• tkarlann para
W... tamaao tlccaı\111'. ile ... 
tir kapti*b Portakallilr mllhalleo 
..... Ne'fl'UZ ojull.,..daa a... 
cep reili lldlivek ceaetledil 
deaiıe atmak ve motlrtl batır
•almua mçlücll r. 

o ......... .beri bini •1-
Mderek pracla burada plea
~ ..... Hak olan ... ... ............... ~et,.. 
• il ..... ...... bpt... 
~ 

Muı'ta 

'MEML EKET • 
HABERLEIU 

Ada,._..(Ha
-4-K...._. 
.... ,e\I. 
~., 1-dlr. --- .. taade~ ....... 
~ ...... 
Mekt.t.•bl-..... -- .. 
kelNtli tialelle ......... 
....... pekçok 
taıe-.e .. k·•--. .. .... 
teplerİD bir ~ 
harap lürlaalcle-
dir. M..m lda· 
reai ta.Miubol· 
mac:bia: için tamir edememekte
dir. Taalria talebe velilerinden 
toplanacak para ile yaptınlma11 
emredilmittir. Fakat hali hazır 
vaziyete gire talebe velileride 
darhk içindedirler. Bunlar bilkfa.o 
mete karp mlkellef olduldan 
borçlanm bile zorla tediye etmek
tedirler. Kuabammn iki bkmek
tebe pek çok ihtiyacı vardır. 
Hali huarda mekteplerde mual
lim adedi de nobanchr. 

Ortamektep binası talebe 

Yo%gttt'ta 
Bir Lise 
Açıldı 

Yozpt (Husaıd) - 14 - 15 
aene evvel kapatılan eaki Sultaat 
mektebi yerine tlauli bir lise bl
nua açılmıfbr. Karin umuminin 
feliketleri aruuıcla hoplu muf-

lar timdi - Wr aet'• De ve 
lmidia hvklade dolmuftar. Pa
r.. olma11p ela laerbiri hirer 
cllklraacla plaekleyen fakir yav
rularm derin leYİPç •• Def'eleri 

Genç Nesli 
istiyor 

Ati.,,._,.-_ lir ........,.. 
ka~ mllait olmadıjı için 
Maarif Veklletine mtiraeaat edil
mif bir yenisinin İDfUI için 
mluade iltenmifti. VekJletçe bu 
mlracaat kabul edilmİf, İDfa 
için emir verilmif, tabaiaat kon
mDf, projerJ yaplmlfllr.I 

Fakat mektep İap8I llçin inti
hap edilen yer Belediyeye aittir 
\'e Belediye bu yeri para ile 
Maarif ....... 1atmak iate
miftir. BarluD içia ...... da ..... 
lanmak bnkAnı 1Malunaınamttbr. 

Civar kuala
,_, rm ilbaekt.-... 

sualan ela ..... 
,. ...... t ... 
mektedir. Mek
tep WaNIİ batla 
~b

Md etmiye py-
ret etiadtetlir • 
Fakat hiDa ... 
ldliade ........ 
talebeyi okutmı
p balda 7oktar. 
.. Cihet Maarif 
Vekiletiae ele 
arzedilmiftir. E· • 
ter dalıa bl,ak 
bir bina veyahut 

aynca bir pavyon mektep idare-
9İne Yel'İhJlUH pek çok talebe 
açıkta blnut olaeakbr. 

if Kuabamız blylk •e Dl
fuaça kalabalakbr. Buna rağmen 
muntazam bir IİDema binuı yok-
tur. Mektep ve nema binalan 
babamıza bir m ihtiyacı gibi 
elzemdir. 

Jf Kaabam•ıda bujday piya-
... ~çe dlpıektedir. BuidaJ 
2, 1111111' 3, yulaf 1 lmruf, arpa 
60 paradır. Çiftçi puamhkta 
çok mntuip bir halcledir. 

Dlyanbekir'de Un Fabrika• Yapıldı 

IMitla ...... '--1101111 .. ,. ....... -
tir. Clmlnariyetla --cu ,.. ... 
almile ... ı. -- fİrlD bel................. ,..... ,.,..,. ............. 

Soma' da 
Yeni Sene Tütünü latihaal 

Edildi 

,. w. ,,,.,. , ..... le,,,,,__ r-
DiJrieldr, (Huml) - Şeb-1 ydclız all 1lllUD .. _pnla alta 

rimizcle Jk bin lira pi bl- liraya ublmaldaclar. "1 ~ 
Jlk bir Mf& Wf edilerek 931 DID ~ Elaziz. ıia!!8rJ._'a 
MPelİDde ...... b........ IOD m macleai, Urı., ~Q; 
--~ ....... ~Bula::. 
olan ua fabrikua ikmal "8mit- rika • mtkehlaezdir ci-
tir. Ba f8"rika pde yl P•al varma ela elektrikle tenvir ede
• çıkarmaktadir. Şimdilik iç c:ektir. 

Rize' de 
iki Köyde iki Cinayet 

Yapıldı 
RDe (""-1) - Ke..lirli kl

Jiaclm Kara A'-t .......... 
Ali, .,.. ,.,._ --. .Al- .... 
.._._ HllleJiit 9ilu ••nedi .......... ~ ....... 
pralaaf ve- a . KatH 
yaAlız sp. 

if .. lllytiılclea Em ejlu 
........ te ,.,.. •aelelllntfea 
.... hir knp aetieeıliade 111-
plda lldWI......... Katilia Ja• 
't'iyeti ='ıp'ama........ Takiltat 
ve tH>tmt Japaı.aktadtr. 
Eskifehlr'tla ltlltatik Telefon 

Elkifehir, (HUIUll) - Şehrimiz
de otomatik telefon teaİlab ya
~dır. Teliaat ay l)İhaye-

~ rı= ~~ Y• • 
ıa.-..w. 

Soma'da 
Bir Adam Çalda BoiUla· 

rak Olclü 
Soma ( H...ı >. - K•ndrh 

lleluaet ojha ~ ilminde 

-~ bir ..... ~·-..... ve Soma P" 
............ ,ık*k4ıll tat-•Uf· bu anada W.. ~ .......... ............ . 
Wçare. :,ı... ........ gitmiıiflr. 

C..t Wlllaara bahça'fanlar tara
ı.•ın ~ çaycln Çlkanl
-., n181et m8dclei umumillte 
btldirilmiftir. 

Bulcfay llbayası 
Eakiphir, (Hamsi) - Ziraat 

Bankw bujclay ... ~ ....... de
vam etmektedir. lltlbayaab kon
trol etmek lizere banka teflerin
de~Yelalli :'9 ~adaa J,~ 
ran~~. 

Tarilaf Fıh& 
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Siyaset Alemi 
• 

lngiliz 
Japon ı 
Rekabeti 

Japon haımeti, Japon emperya· 
lizmi o kadar sür'atli adımlarla önün• 
deki mesafeyi katediyor ki bu ku•· 
••tin er, geç önündeki manialarla 
müsademe etmesi arhk kaçınılmaz 
bir zaruret oluyor. Şimdiye kadar 
Japonyanın önünde herkes, bu ma• 
niayı, Amerika olmak üzere görüyor• 
du. Bizzat Japonlar, manianın lngil
tereden bir baıkası olmadıtı idaia· 
.. ndadırlar. Bakınız Tokyo'da çıkan 
Hi • No - De gazetesi, iki devletin 
karıılıkJı vaziyetleri hakkında neler 
1azıyor: 

"Japonya ile Amerika, Rusya ile 
Japonya arasında bir harp ihtimali har 
zaman halkın gözO önünde bulunurken 
bGyük Britanya ile Japonya ara~ında 
bir müsademe ihtimaliJli hiç kımse 
batınna getirmemitti. Son Yukuat, 
japonyadan daha inatçı bir hasım 
mevcut olmadıtını göstermittir. Onun 
dütmanlığı. i'erek Sovyet Rusya, ge
rek Amerikan husumetini fersah fer
sah ileri geçiyor ve bunlann hepsin
den daha kahpece hareket ediyor. 

iki millet arasında hasıl olan nef
ret, son otuz senelik ikbsadi inkit•· 
fın bir neticesidir. Mücadele sahası 
Çin ve Hindistan olmak üzere şark· 
taki rekabetleri k at'i bir anlaşama
mazlığa müncer olmuştur. 

Teıekkür etmek lazımdır ki bütün 
bu iktısadi müsademelerde zafer 
bizde kaJmıştır. Çin ve ~in~ .gib! 
iki piyasada Japonyanın hakımıyetı 
tahakkuk ediyor. . . 

Hiçbir yerde muvaffakıyetsızhğe 
utramıyan J aponya etrafına hayati
yet ve gençlik saçarak tabii bir su
rette inkitaf etmektedir. Şimdi Bü
yük Britanya hattı hareketini değiş
tirmiş, Amerikanın dostluğunu ara
mıya baılamıştır. Taki bu devlet va
sıtasile Japonya üzerinde tazyik icra 
ettirsin. • 

Vatington konferansını takip eden 
Ye Büyük Okyanos itlerine müteallik 
bulunan konferanalar İngiliz diplo
masialala muhtelif tezahürlerinden 
bqka ıeyler dej'Ulerdir. Onun 
içindir ki lngiliz - Japon münaseba
tının önüne geçilmez mukadderatla
noa doj'ru yollandıtını söyliyebiliriz.,, 

Süreyya 

Perls ve Roma GörU9melerl 
Londra 13 - lngiliz siyasi meba

fili 18 eylülde Pariste yapılacak mü· 
zakereleri bir noktai nazar teatisinin 
takip etmek ihtimalinin mevcut oldu. 
tunu kaydediyorlar. 

Bu takdirde 1rörüımelere, Mllletler 
Cemiyeti konseyi toplanmadan evvel 
Roma'da devam edilebilir. 

Bununla beraber kat'i olarak tea
bit edilmiı birıey yoktur. Ve bu 
dGıüncelerin tatbik .abasana konması 
Paris müzakerelerinin neticelerine 
bathdır. 

TILGBArLAB 
t ·~-----------------------------. 
BABİCI ( Gönül işleri ] 
• Daktilolar Bize 

Hıtler Muvaffak Olacak Mı ? Şikayetlerinizi 
--- - -- Yazınız 

Kışın Açlığa Ve Soğuğa Karşı Müthiş 
Bir Mücadeleye Girişiliyor 

Berlin 13 - Propaganda nazın 
M. Gobbela, diln yapalan büyük bir Almanlann Nu-
toplantıda " Kıtın açhta n sotu1ra :tembergte geçen 
kartı" mücade.le h~eke~i~in batlama• hafta yaptıklan 
ıı munaaebetıle aoyledıği bir nutukta nümayi§, bu sa-
bu mücadeleye ait tetkilit hakkında h d · li ·· 
etraflı malümat vermiftir. .~ a ~ıı go-

M. Göbbela, hükümetin genif mik· rulmemıı teza-
yaata airiıtiji faaliyet Ye tqebbO. hilrlerden biri-
aayeainde itsizlerin saya11nda timdi.. dir Alman Bitler 
ye kadar iki milyon kitilik bir azal· • . 
ma ırlfrOldüjiinü habrlatmıt •• d... fırkaıı bu ıehır-
mlttir ki: de kongresini 

" Hükümet, herıeyin yapahp blt· toplamıobr Al· 
mit olmadıj"ıru pek iyi biliyor. Şimdi • h 
••ıl it ipidite kartı mücad.Ienin mınyaoın 8f 
ikinci safhasını açmakbr. tarafından 160 

" Bu mücadele •imdiye kadar elde bin Hitlercl aza 
edilen neticelerin korunup kuvvet- kongreye i•tirak 
lenmesl mak•adını gözetecektir. Bu- v 
nunla beraber hükümet 1reriye kalan etmiştir. Diğer 
İfsizleri sefaletlerile baıbaşa baraka- nümayi§çiler ve 
cak detildir. Hükümet büyük bir l l b 
yardım teıkilib bazırlamıttır. Bu teı- seyirci er e İr· 
kilitın temeli ·,u dütüncedir: likte Zeplin mey-

"S .. f ve meslek farkı gözetilmek- danına bir mil· 
sizin bütün millet gelecek kıt mev• 
siminde hiçbir kimsenin soğuktan ve yon insan top-
açhktan sıkıntı çekmemesini temin lanmıştır. 
edecek •urette hareket ederek bu 
yardım itine karışması gerekliğidir. 

Nuremberg NUmayı,ı 

M. Göbbels, sözünü fÖyle bitirmit
tir: 

" Milliyetçi sosyalistlik, gerçekten 
bir ıosyaliat fırkası olduğunu, bu su
retle göstermektedir. Bununla bara
ber onun sosyalistliği kuru laflar 
çerçevesi içinde kalmayan, çahtan bir 
soıyaliıtliktir. 

" Her fert, herkes için ve berkeı 
her fert için." 

Bizim çalııma düsturumuz ve rem• 
zimlz, fU olmalıdır: 

" Umumi menfaat, hususi ve fer
di menfaatten üstündür.,, 

M. Herlyo'nun Parla• avdeti 
Paria 13- Balkanlarda ve Ruaya

da yaptıtı •eyabattl'n dlinen M. Heryo 
Pari•te timal istasyonuna gelmiftir. 

Radikal Soslalist fırkası reisi, 
istuyonda M. Chautemps tarahodan 
karıılanmıt, herhangi bir beyanatta 
bulunmak lstememif, kısaca ıunlan 
aaylemittir: 

"Biliyorsunuz ki, Bul1raristanı Tür-
kiyeyi ve Rusyayı 1rezip 1rördüm. Bu 
•eyabat hakkında her gün malümat 
aldınız. Gayet iyi bir surette kartılan
dıtımı, ırerek benim ve gerek refaka
timdekl murahhas heyet azasının bu 
çok sıcak karıılanmadan pek ziyade 
memnun kaldıj'ımızı söylemekten 
batka ne diyebilirim? 

Siyasi Bir Kavga 

Belçika - Almanya Hudu
dunda Bir Hadise Çıktı 
Paria 13 - Jurnal gazetesine Brük

•elden bildiriliyor: 
Belçika Ardenlerl ve Lükaemburg 

da bir ırezme yapan Dinant ahaliain
den 20 kiti kadar TreYe .rlderek 
"Mukaddes Hırka" ya ziyaret etmek 
i•temltlerdlr. 

Hudutta kontrol edildikten sonra 
otobGı Almanyaya airmif, fakat biraz 
sonra Gniformah alta Hitlerci otobGsQ 
durdurmuılar, içindekileri indirmitler, 
evraklannı istiyerek kendilerini tahkir 
etmitlerdir. Bu harekete itiraz edll
mit ve aonra kavga çıkmıttır. 

OtobOs toförü, Naılıer tarafından 
dövGlmilttlr. SonraBelçikalılan •ilahları 
ile tehdit eden Nazil~r onlan otobüse 
bindirerek Treveae göndermitlerdir. 

Pazar a-Gnündenberi BelçikaWardan 

cinnet eseri değilse fihit bir 

haber yoktur. • 
Treves'de tanadıklara olan bir papaz 

haber almak üzere oraya gitmittir. 

Pariste Yepllecak 
Konu9melar 

Paris 13 - f ngiliz Hariciye Neza
retinin parlamento müsteşan M. Eden 
ile Hariciye nezaretinin milletler ce
miyeti servisinin tefi M. Cadoıranın 
l 8 eylulde Pariae gelmeleri beklen· 
mektedir. 

M, Edenin Pariste kaldıj't müddet 
zarfanda muhtelif Fransız devlet 
adamlan ile bilhaaaa M. Daladier ve 
M. Poul-Boncourla milletler cemiyetine 
bilhassa silahlan azaltma konferansına 
alt muaJIAk işler hakkında görütecetl 
evvelce bildirilmifti. 

M. Eden Cenevreye gitmeden evvel 
Romayı ziyaret edecektir. Diter 
taraftan M. Norman Davis'de M. Edenle 
ayni z'amanda Pariae gelecektir. 

lıtihale devrinin en mağdur in
sanları, biç şüphesiz, it hayatına 
ablan genç kızlanmızdır. 

Bunlar ekseriyetle evlerinia 
erkek rolilnD oynayan çocuk.lan· 
dır. Babalan öltirken ihtiyar ve 
hasta annelerini, knçük kardq
lerini onlann kiiçnk ve zayıf 
omuzlarına yliklemiftir. Bu mec
buriyetle işe ve bayata ablan 
genç kız birçok mlişktWerle kar
tılaıır. Onlann ıık, temiz ve itinah 
giyinişlerine bakmayımz. Bntlla 
bu silı ve tuvaleti ekmeğini kay
betmemek için yapmaya mahkUm
dur. Yoku onun hayatının i, 
tarafım öğrenmiye kalkarsamı 

milthit facialarla karplaşırsınız. 
Fakat evdeki ihtiyar ninesine 

ve kimsesiz kardeşlerine bir lok· 
ma ekmek temini için çalışan 
bu genç kız, işinde erkekleriD 
zevk, eğlence ve ihtira aletidir 
Yüzünlin tebessümti içinin zehirinl 
gizJer. Fakat masasının başınd• 
o için için ağlamasını C>ğrenmiştir 

Sabah kabvalbsım yapmıy• 
vakti yoktur. Öğlede bir dilim 
akmek ve peynirle geçinir. Akşam 
evine takatsız ve renksiz döner 
Bu yllzden sahhatini de kaybet-
miştir. 

Onun için işte çalıfaD kızlan 
mız, yerine g6re sıhhatlerini, hi y· 
siyetlerini, bazan vefa ve namus· 
lannı kaybederler. 

Şimdiye kadar dertlerini gece-
leri yorganlarını bqlanna çekereı. 
yastıklanna göz yap halinde tevdi 
eden bu zavallı çocaldann hem
derdi olmak istiyoruz. 

Derdinizi, ıa1 ırabmw, uğradı
ğınız güçlükleri bize yuum. lstCl'
seniz müstear isim kullanınız. 
Y almz samimi ve açık olunuz. 

ŞikAyetiniz evinizden mlclir7 
it arkadaşınızdan mıdır? 
işinizden midir? 
Ne kadar çallflf, ne kazanır, 

kaç ki.şl besler, nasal yqarllDIZ? 
Daktilolar, çalışan kızlar, beni 

kendinize dert ortağı ıapınız. 
HANIMTEVZE 

Dlnkllerln Bom anı 
cehalet nOmunesi demektir. 

Her iki takdirde mesuliyet 
hayaUa ödenemiyecek kadar 
ağırdır. Tarih bunlan nasıl kay· 
dedecek bilmem. 

leketin ne kadar fırsat düşkünO, 
ahlak düşkünü varsa kepsi bu 
çanağın başına geçtiler. Her şey 
bu kanaldan geçiyor. Kadın ço
rabından, mısır buğdayına kadar. 
Bunun ne demek olduğunu an· 
larsm. 

ıızlıktan kemik hastalığına tutu
lan masum tehit yavrulan eğer 
bu hengameden kurtulup aağ ka· 
hrlarsa yarının hayabna girecek 
bu nesil Türkiyeyi cihan harbine 
sokanlara ebediyen llnet ettirecels 
canlı bir felaket timaali olacak
lardır. 

Edebi Roman 
~ ... ...... ... ~ 

Burhan Cahlt 74 

Bana ilk zaınanlar bedbin 
diyen arkadatlar son aylann hl· 
cliseleri karşısında benden daha 
bedbin oldular. 

Memleket meçhul bir akibete 
aidiyor. Bu cereyanı durduracak 
kunet görünmiyor. Her mağhibi
Jet Enver Pqayı daha zalim bir 
diktatör yapıyor. Ôyle bir vui· 
Jete gelindi ki arbk meclis, kabin 
aibi mes'uliyeti idare eden ve 
P8yl&f&D teşekkilllerin değeri 
kalmadı. Herşey batkumandanın 
dudaklanndadır. 

Bu dudaklar son defa küçük 
~ bnknlnşle koca bir Türk kol
ordusunu Viyanayı kurtarmak 
için Galiçyaya kadar gönderdi. 

Rus ordularını Galiçya dağ
lannda Avusturyalılara karşı tu
tacak Türk kabramanlan Erzu
rum' da, Erzincan'da, Gümüşha
lle'deki öz yurtlarının R~s kazak
~ tarafından çiğnendiğini bil~ 

ile başkumandanın emrini yerine 
ıetirdiler. Türk büyüğüne karşı 
•e kadar itaatlidir. Bunun en bli· 
1'k •iaili ifte burada.. 

Fakat ona herşeyi yapbrabi
lecek mevkie gelenlerin bu itaath 
İnADJ en lüzumsuz yerlerde har
camlanna milli vicdan tahammill 
edemiyor. 

Koca Türk kolorduıu Sıvası 
tehdit eden Rus ordulannı bıra
karak Viyanayı tehlikeye sokan 
Rus ordulanna karp cephe al· 
mıya gitti. 

Kayser erkAmbarbiyesİDİD: 
-Nihai zafer Avrupa kıt'uın

daclırl 

Diye verdiği g..-ip ve teJ· 
tanca hükmün neticesi ••• 

Onlar gittiler. 
Vazifeyi, itaati her şeyin il.- · 

tiinde bilen Türk askeri silihımn 
hakkını her yerde verir. Yeter ki 
bu kahraman askerleri şuurşuz 
kumandalar albnda harcamaktan 
çekinmeli. 

Enver Paşa Sankamışta kanı· 
na girdiği yirmi otuz bin Türk 
diliverinin intikamını Galiçyada 
almak istiyor galiba. 

Eter bu sakat tabiye bir 

Memleketin harp aiyas~ti En
ver Pap vasıtaaile ( Berlin ) den 
idare ediliyor. Buna f(iphe yok, 
zaten fikir ve münakaşa hare
ketlerinin durması da bunun ne• 
ticesidir. Her m'akul fikir kar
pamcla: 

- Nihai zafer, memleket 
me1eleail 

Kelimeleri tekrar ediliyor. Bu 
korkuluk iyim da, mebusam ela 
kabinenin mahmuzlu P,qadan bq· 
ka blitiln erkinım da sindiriyor. 

lngiliz tabtelbalıitleri Sirkeci 
6nlerinde gemi batınyor. 

Diişman tayyareleri Boğaz· 
içinde torpitolara bomba yağdı-
nyor. 

İngiliz ordulan Şamı tehdit 
ediyor. Kazak süvarileri Suşeb· 
rindedirler. 

Bu harp cephemiz. 
Ya iç cephemizden bahset-

sem ••• 
Askeri idare memleketin ha· 

yatım kendi kanalından sllzüp 
geçiriyor. Harp hali bunu zaruri 
kılıyor. Fakat bu kanal o kadar 
bul&flk bir hale plmiftir ki mem-

Trenler, nakliye vasıtalan, is· 
tihsal edilen maddeler, hariçten 
gelen eşya, blltnn ticaret makine-
ıi bu kanalın içindedir. 

Ve burada Türk vatamna bir 
ağaç dikmemit bezirginlar, 
TOrkiyede kazanclığıDI Atinaya 
g6nderen Rumlar, Jeneral Antra· 
niğin katliam komitelerine gö-
nlllUi yazan ve para yağdıran Er
meniler, Suriyede dilfllıana ca• 
ausluk eden Araplar bal peteğine 
yapışmlf sinekler gibi çöpleni
yorlar. 

Bunlar memleketin en mllhim 
eşyasmı birçok ekibire pay ça· 
karmak ıartile adeta inhisar albna 
almışlardır. 

Ve bunlar ömürlerinde g6r
medikleri bu pazarın nimetleri 
içinde yağlanırken evlidıDI cep
heye · gönderen Türk anası, babası 
şehit düşen Türk ya \'rusu bir 
lokma mısır ekmeği bulmak için 
akşam karanlıklarında elinde bu
l'UfUk vesika kağıdı ile saatlerce 
fınn kapılannda dilencilik ediyor. 

Şekenizlikten, ipizlikten, pda· 

Adım bilmediğimiz, nereden 
eeldiğini anlamadığımız birtakım 
türedilq bu işlerin içinde kurt 
oldular. 

Ve ellerinde mühim salihiyet 
olan nüfuzlu erkin da bunlan 
tımartbkçao11martıyorlar. Onlar 
daha ziyade b6yle serserilerden 
istifade ediyorlar. Ortak it yap
mak için bu ttiredileri tercih edi· 
yorlar. ÇiiDldl kendini bilen hay
siyet sahibi olan ve memleketin 
b6yle buhranlı zamamnda aıkerin 
ekmeğinden, halkın gıdasından 
hırsızlık etmeyi nefsine yedire
miyen insanlar b6yle kirli itlere 
ellemi bulaıbrmakta tabiidir ki 
istirap duyarlar. 

Onun için eski Bizansın kıyı
sında, köşesinde ne kadar sütll 
bozuk, ablak düşktinü va tan ve 
milliyet hislerinden mahrum şe
rirler varsa onlar günün adamı 
oldular. Birkaç yıl evvel mahalle 
peykelerinde lokumuna tavla 
partisi oynayan işsiz güçsüzler 
bugünün kalantor tllccan oldular. 

( Arkaaa yar) 
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Küçük Ayşe köpeğile çayır

da oyunuyordu. Birden bağırdı: 
- Eyvah Fındık kayalardan 

aşağı düştü. Yukan da çıkamaz. 

Ağabeysi Turgut ta orada idi. 
Dur, ben çaresini buldum, dedi. 
Hemen sandalda dur.110 balık 
oltasını aldı, işte bununla çekeriz. 
Dedi. 

Turgut, kayadan yavaşca eğilerek oltanın çengelini köpeğin 
boynundaki halkaya geçirdi, yavaşça çekti. Ayşe seviniyordu, 
annesi, eyvah, köpeğin boynundaki halka dardır. Zavallı boğulacak, 
di} ordu. Fındık bütün meşakkate rağmen sesini çıkarmadı, sağ 
salim 'yukarı çıkb. 

15 Yaşında Haftada 1,000 Dolar 
Kazanan Çocuk 

Haftada 1,000 dolar kazanan 
bu çocuk Jakie Kooper'dir. Jakie 
aon yapbğı bir kontratle beş 
ıene kendisini Barrymore kum· 
panyasına haftada bin dolar 
almak şartile bağlamışbr. Jakie 
dünyada en çok para kazaban 
ÇOcuktur. Oyuncağa pek merak
hdır. Oyuncak odasında Ameri· 
kada mevcut her nevi oyuncak 
•ard r. Kazandığı paranın haftada 
beı yüz dolarını cebine vermekte 
beş yüz dolinnı bankaya yabr
mnktadırlar. Jakie sahqede çok 
alkışlanmış bir artist olmasına 
rağmen şımarmamışbr. Hali ço
cukluğunu muhafaza etmekte, 
Çocuklarla sokaklarda bilya oy• 
namaktadır. Stüdyoya annesile 
beraber gelir, burada uzun zaman 
kalamaz. Amerikada, sinemada 
çalaşan çocuklar kanunen mek
tepte okumıya mecburdurlar. 
Jakie sinemada olduğu kadar 
mektepte de zekasını göstermek- 1 
tedir. Muallimleri kendisine kü- çük dahi ismini vermişlerdir. 
"-===:============================================ 

Oyun Ve Oyuncak 
Kova ile Top Oyunu 

. Deniz kenarında kum taşımak 
içın kullandığınız büyücek bir 
tahta kova ile bir top bu oyunu 
0ynamak için kafidir. Kovayı ter
b~n~ çevirirsiniz, oyunculardan 

ırı bunun üzerine çıkar. Oyun-
cular sıraya dizilir, her biri sırası 
geldikçe topu kovaya vurmaya 
Çalışır. Oyuncular kovadan epeyce 
~esafede çi:ıılen çizginin üzerin-

e chırnııya mecburdurlar. Kova· 
~ın üzerinde duran oyuncu 
0~u tutmaya veya topun kovaya 

decnnes' . l k . . it ~·.. ıne manı o ma ıçm topu 
rnıye mecburdur. 

Oyuncular topu kovaya vur
-.k ıçin mümkün mertebe alçak-

• "an atmıya çalışırlar. Kovanın 
f zerinde duran çocuk burada 
muvazenesini güçlükle muhafaza 
eder. Çocuğun bu vaziyeti oyun
cuları pelc eğlendirir. Çocuk bir 
taraftan muvazenesini muhafazaya 
d.ğer t&raftan topu değdirmemiye 
uğraşır. Topu kovaya en son 
vuran, kovanın Uıerine Çlkar. 

SOM POT SA 

Hikaye 
Akıllı Bir Yahudi

nin Mirası 
Zengin bir Yahudi evleneceği 

zaman bir vasiyetname bıratı. 
Bu vasiyetnamede bütün serveti
ni esirine bırakıyordu. Yalnız bir 
şutla ki, uzak bir memlekette 
olan oğlu geldiği zaman bu ser-
vetten isted ği bir şeyi alabilmek 
hakkına malikti. O %amanlar esa
~et devri ~ardı, her zengini~ bo
gaz tokluguna çalıştırdığı birçok 
esirleri olurdu. 

Esir, kendis:.Oe kalan bu sel"' 
v~te . pek memnun oldu. Olup 
bıtenı anlatmak üzere uzak mem
lekette yaşıyan oğlunun yanına 
gitti.Genç çocuk babasının bu va
sıyetini duyunca çok müteessir 
oldu. Babasının kendisine niçin 
bu suretle muamele ettiğinin se
b~bini anlamadı: Babasının yap
hgı bu adaJetsızlikten hahama 
şikayet etti. 

Çocuk hahamdan kederine bir 
teselli, kendine bir bak bekler· 

ken, hahamın sözleri onu büsbü
tün §aşırttı. Haham: 

- Baban ne akıllı adammış .. 
D_edi. B~ vasiyet te onun uzağı 
~oren bır adaın olduğunu göste
rıyor. Bu suretle bütün servetini 
san~ bırakmış oluyor. Vasiyetna
mesmde sana, bu servetin için
den bir tanesini almak hakkını 
veriyor. Beban senin uzak bir 
nıem.ekette olduğunu, bOtibJ tar
Jalanmn, servetinin esirin elinde 
kalacağım düşünmüş: Esir ken
di malı olmıyan bu tarlaları tabii 
bakmıyacak, sen gelinciye kadar 
herşey mahvüperişan olacak; Ba
ban bütün mirasını esirine bırak· 
mış bunun sebebi de esırm malı 
benimsemesi, kendi malı gibi 
bakması içindir. 

- Fakat mal ve mülk benim 
olmadıktan sonra bunun bana ne 
faydası var? 

- Sen, bir esirin sahip oldu
ğu bütün servetin efendisine ait 
olduğıınu bilmiyonnusun? Vasi
yet amede servetin içinden birini 
almak hakkın var. Esiri seçersin, 
esir sende olunca bütün servet te 
senin olur. 

Çoçuk hahamın tavsiyesi üze
re esiri seçti, bu suretle bütün 
emlak onun oldu. Kendisine mi
rasını bırakmak için babasının 
gösterdiği akıl ve zekaya da hay
ran oldu. 

Oyuncak 

Resimlerinize gayet güzel 
çerçiveler yapabilirsiniz. Anne
nizin kullanmayıp attığı kemer 
tokalannı toplayınız. Bundan son
ra resimlerinizi tokanın boyunda 
bir mukavva üzerine zamklayı
nız. Badehu kağıdı tokanın al
tından kenarlnnna zamklaymız. 
Resimde gösterildiği üzere, to
kanın kenarları gibi, eline yap ş
tırdığmız kağıdın kennrJarını 
kesiniz. Bundan sonra uzunca bir 
kordon veya kurdelamn uçlarını 
alt taraftan mukavvanın üzerine 
yapışbrmız. Evvela kurdelanın 
ortasına bir düğüm yapınız. Res
mi bu kurdeladan duvara asa
bilirsiniz.. 

Sayfa 7 

Bu Haf lanın Bilmecesi 

Bu Hayvanlar Hangi 
Çocuklara Aittir ? 

Burada görüyorsunuz ki beş çocuk, beş te hayvan var. Bunlara 
dikkatle bakınız. Çizgileri takip ederek hangi hayvanın hangi ço~ 
cuğa ait olduğunu kararlaştırınız. Karanmzmı verdikten sonra çiz· 
gileri takip ederek kurşun kalemle hangi çocuğa ait olduğunu 
işaret ediniz. 

İsterseniz bunları kalem gezdirmeden yapar, hangi hayvanın 
hangi çocuğa ait olduğunu yazar gönderirsiniz. Bu tecrübede mu
vaffak olanlardan yüz kişiye güzel hediyeler verilecektir. 

Bilmeceleri Takip Eder
seniz Hediye Alırsınız 
Son Postanın bilmece sutu

nunda bilyük bir kari zümresi 
var. Bunlar her 
hafta bilmeceyi 
halleder ve 
mü ka fatlanm 
alırlar. Bunla
rın içersinde 
bir kariimizdt. 
aşağıdaki mel..• 
tubu aldık. 
Bilmece kari
lcrimizin bu 
talihlisini ar
ka daşlarına da takdim ederiz: 

ı Epice zamandan beri gazete
nizin bilmecelerinin hepsini halle-
dip gönderdim. Şimdiye kadar 
isabet eden şu hediyeleri sevinçle 
aldım. 15 tane kart, 5 tane dol
ma kurşun kalemi, bir tane 
albüm, bir kutu oyuncak aldım. 
resmimi gönderiyorum. 
Uıküdar İhsaniye orta sokuk 106 No. 

hanede Binba~ı Mehmet Beyin 

1 
kerimeıi: Mahide 

Siz de taliinizi, deneye bilir 

l ainiz. Siz de bilmecelerimizi takip 
ediniz. Siz de gazetemizin hedi-
yelerini alınız. ,,. 

Geçen Haftaki Bilmece
m ~zi Doğru Halledenler 

31 AğUıtoı 1933 tarihli nüshamızda 
çıkan bulmacay1 doğru halledenler 
arasında hediye alacaklann isimlerini 
aşağıya ynzıyoruz. 

Hediye alacaklardan latanbulda 
bulunan karilerimiı.in Pazartesi, Per
ıembe günleri öğleden sonra bizzat 
idarehanemiı.e gPlerek hediyelerini 
almalan li:ıımdır. 

Yalnız Tava kariler:imiı.in hediye
leri posta ile adreslerine gönderilir. 

l.sırer k.utu eı yunc&k alacaklar: 
Sultamılınıct H ışıtbt'y ap.ırtııımı; 1 

numurud ı ~lelihA, }'Podik İlknu ktelıi 
tıılt he,.ir <l •ıı F- k r 11 ımit, Kumkapı 
Huııı nı• ktdıi• tulı bt t.ıı dtu Yl gı ·a, 
H 1 t hlu'I 'i 1 km,.,J.. cbi ttılE bcsıu<len 
H 1 Hıı ıı vr Bı) l'r. 

B.r r lbUm a acrıklar: 
l lı\t-ııjöh.t Bı~kı >udu l l l l .. n leu 

i\lııfııif', 1 ııırıtıul k z IİRcsı t l be nden 
Hıırıkn, )<.,~ oğ'lu ı ·, ıııcı nıt'kt0!) hı ~e· 
b,-. nd •ıı l\tızııl, Aı.karn Ged klı k r;uk 
zıılııt lıtiztrluma 11 ektcbi de' ıc H k ~ıw 
ı ı 11'111\rK ~] 8 M. Al•, Erer.köy Fıı ıu 
suktık 8 uuıusra.de. M. Doğuu, Kou)a 
6 w01 kolordu 2 iocı tuLe wlıdüıü Sa.-

l 
ıp Hey km Müfide, Uzunköprü Hızae
fendi mahRllesi 4 uumaradtı St·fer Bey 
kızı Talia, lstaıılı\.tl kız Ortamektebi 
talPhesinden 280 Şı•kfifc, Bandırmll müa· 
tenlik Nazıf Bey oğlu Hu tü, Fener 
Hum nıFktebi talebe ·inden Hıristo, Kı· 
nkkalc Tıp 3 numara 23 Muhsine Ba-. 
ııım ve Beyler. 

Slr•r muhtar• defteri alacak
lar: 

Bog ı:r.içi Yenimahalle Peran Ziya. 
1 ruleti u kcıi list•si talebe inden 373 
~dık, ifa) rl'lıolıı İlkmt•kıcp tule besin· 
dt"D a"uktıt S ıf ·r H y kızı T11S\'İr, Kü
talı) a V .1 ) Pt ~ı. k uı çıı u • kru Bey 
kızı L ııı 11, ~lcrımı po tııh ınl' i paket 
mı oıtıru :\Juz flu l, y o~lıı • ccdct. 
( u ı hu ' t () t nH kıt"bı tulı l c ndeıı 
\' ulıu, I{ıı~ .ı>Pti 6 ın ı kolo <hı ınuhasc-
1 cc sı Alı R za Bı y k zı .\~ t n, Buı a 
J\ııraşl'yh oknk lı rıtlıııı p ~ c ıd lr ı 
(:i) uumnrı d \ 11 km t, S11lını lı ıc 1 ls 
h ıkp ı ıı tı f•'e ı 44 ı urıııuad ı H t dı~ e, 
Cuuıhurn l't nıı kı ııı tıtlehp ıı rl• n Ko
ronyo, 'J'. şvık ~ f' .. Lhl ımur ok k 5 nu 
marada Nıızıııı, l zu ·koprü potııu lt lgraf 
nıürlüıu T· 'fık B ) l.ı:ı.ı l uh ılt, Ada· 
pnzan tücı;, r Knı.ım Bey oglu iioıet. 

4 Arkaaa YU • 



Canlı Bir Spor Günü 
Yarın Heyecanlı-Güreşle; Ve Bir 

Futbol Maçı Seyredeceğiz 

1 Memlekette Şpor 

Sporcu Gençler Her Sa· 
hada Varlık Gösteriyorlar 

------
Babkealrde GUzel Bir Maç 

Balıkesir, (Hususi) - Balıkesir 
.. mpiyonu olan idman birliği bu 
me\ aim maç rekorunu kırmaya 
muvaffak oldu. Bugüne kadar 
fapbğı tamaslann sonuncusunu 
Bahkesirin kurtulut ,Onü olan 
alb eylülde Bandırma .. mpiyonu 
ile tamamladı. 

S•meunlular Orduda 
Ordu, (Hususi) - Ordu genç

ler yurdu tarafından vaki olan 
d~vet üzerine SalllMID apor ktılü
bu O) uncularından bir grup 
şehrimize gelmişlerdir. 

Di11 B.ı .. ,..a NIHU'il• plıriınize .. ,.,. /tolgan Pr•Hilerl 
GUreş federasyonunun dave- J 

tini kabul eden latalyanlar dOn _ __... 
tehrimize geldiler. Y ann ilk ku· " 
tılqma Roma - ltanbul temuı 
ismi albnda Taksim ltadyomunda 
yapılacaktır. 

ltalyan gtlreşçilerİDİn f6hret
leri ve rekorlari yumki ıUretle
rio epey helecanlı olacağım fim
diden tahmin ettirebilir. Bilhassa 
harici temulara çok ehemmiyet 
verdiği muhakkak olan ltaJyan 
apor teşkilibnın güreşçilerini iyi 
çalıştırdıktan sonra Tiirkiyeye 
göndermİf olması muhakkak gi
bidir. Futbolcuları gibi her bey
netteşkilit temasta adamalolh 
hazırlansn ltalyanlan yann mağ
lup edersek tam formlarında 

yenmiş olacağımıza fllpbe yoktur. 
Bu itibarla galebelerimizin raki
bin bazarlılwz karşımıza çıkmuı 
dolayısile olmasına ihtimal yoktur. 

ltalyan güreşçilerinin içinde 
olimpiyatlarda derece almıt iki 
pmpiyonun bulunma11 bizim gü· 
reşçilerden beklediğimiz galibiyet
lerin pek kolay olamayacağı 
zannını vermektedir. Maamafih 
beynelmilel temaslarda tecrübe 
aahibi olmut ve gilreıteki dere-
celeri~ minde~ üstünde birkaç 
defa ıspat etmış olan pehlivanla-
nmııın yann ela yüziimilzü ak 
edeceklerine şüphe etmiyoruz. 

İstanbul - Roma maçı namı 
albn4& yapılacak olan bu ilk te
mutan aonra ikinci temas pazar 
,OnO yine Taksim stadyomunda 
J•pdacaktır. .. 
_~aksi~ stadyomunda h6yle 

muhim gureşler bqladığı vakit 
Beşiktaı sahasında da Beşiktqm 
birinci takımı ile Varnadan gelen 
Şipveski Sohol Bulgar miJJi talo
mı karıılqacaktır. Aynı Bulgar 
takamı pazar günü de Galatasa
raylılarla karşılaşacaklardır. Bu 
iki mühim spor hadisesinin ayni 
güne tesadüfü, spor meraklılarmı 
ikiye taksim edeceği tiphesizclir. 
B'!ndan dolayı ayrı ayn günlerde 
yapıldığı takdirde her iki mite
ıebbis taraf için de daha men-
faatli ola ağı füphesiz bulunan 
bu temaslar bize zengin bir spor 
rünü yaşatacağı için pyanı tak
dirdir. 

Y•rı• Beıiktaıl• lcarııla,.calc olan Balav lalcımı ıelarimizde 
~=~============-==:r:=====ıc====ıı::::m:ı 

At_letizm Federasyonu 
işe l~üdahale Etti 

Atletizm federasyonundan : 
15 eylülde başlaması ilin edil

miş olan lstanbul birinciliklerinin 
arifesinde lstanbul atletizm hey
etinin hepsinin birden istifa etme
leri üzerine muayyen tarihte İs
tanbul atletizm birinciliklerinin 
yapılabilmesi için istanbul mm
takası. merkez heyetile mutabık 
kalan federasyonumuz işe vazıyet 
etmiştir. 

J - Müsabakalar& 15 ve 22 
eylül cuma gllnlerı Kadıköy F e
nerbahçe stadda saat 14,30 da 
başlanacaktır. 

2 - Bu ınüsabakalar, ayni 
zamanda Balkan oyunlarına işti
r~ edecek Ttirk ati etleri için 
bır seçme mahiyetinde olduğun
dan bilumum milli taktm atlet
ler~nin iştirakleri lizımdır 

3 - Ayrıca davet edilmiş 
ol•n bazı mıntaka atletleri de 
bu müsabakalara iştirak edecek
lerd r. 

4 - Müsabakalar, tamamen 
şahsi olup klüplere puan veril
miyecek ve un.umi klüp ta'!n.fj 
yapılmıyacaktır. 

Hakem heyetinde dahil bulu
nan zevat şunlardır: 

Başhakem: Ahmet Fetgeri, Fe
derasyo!1 komiseri Enis, Tertip 
heyeti: lbrahim Kemal, i.han Bey 
ler, Her Abraham ve Prak 

Hakemler: Ekrem Rüştü, Fuat 
RU~tü, Adil Giray, Ş~kip, Müm· 

taz, Ali Rıza, Enver, Ekrem (Hi
lal),_ Hay~ti, Zeki, Muzaffer, Şi- • 
nası, Reşıt, Şakir, Rauf,Karakaı, 
Agopyan, Davit Jeke, Yasumidiı 
Beyler ve M. Marengo ve Ayştat. 

Hakem heyetine ayrı ayrı da
vetiye sıöndermiye zaman nıüsait 
olmadığından bu tebliğatın dave
tiye olarak kabul olunmalıdır. 

Proğram: 
15 Eyliil cuma: 14,30 da 110 

M. mania, 14,45 110 M. seçme, 
15 te 400 M. seçme, 15,15 te 
gülle atma 15,30 da 1500 M. 
15,45 te yGksek atlama, 16 da 
120 M. final, 16, ıs te dika, 15,30 
da 400 final, 16,45 te tek adım, 
17 de 10,000 M., 17,45 te 4X400 
bayrak. 

22 EylfJI cuma: 
14,30 da 200 M. seçme, 14,45 

te 800 M., 15 te 5000 M., 15,20 
de 3 adım, 15,40 ta 200 M. final 
IS,55 cirit, 16,10 da 440 M. ma
nia, 16,25 te .tX 100 bayrak, 
16,40 ta aınkla yüksek, 17,10 da 
4X1500 bayrak. 

Kırkağaçta Bir Maç 
Kırkağaç ( Hususi ) - Yeni 

teşekkül eden Gençler birliği ilk 
maçını 30 ağustos zafer bayra
mında Piyade alay spor takımile 
yapmıştır. Neticede oyunun son
larına doğru çıkan bir hadise 
yüzünden her iki tarafın yaptıiı 
birer sayı ik oyun on dakika 
evvel tatil edilmiştir. l 

Bandırma ve Balıkesir şampi
yonlan kalabalık bir seyirci kitt
les.i 6n0nde Balıkesir sahasma 
çıktılar. Heyecanla devam eden 
ve bOyfik bir alika uyandıran bu 
maça Kazım paşa, Ali Hikmet 
paşa, Vali, Belediye reisi, Halk 
Fırkan ve Halkeyj, reialerile bir
kaç meb 'us Beyler de şeref ver
diler. 
O~a birliğin akını ile baş

landı. ilk dakikalarda sıkıfbran 
birlik mütemadi allotlar arasında 
yedinci dakikada ilk golü attı. 

Bu golden sonra mukabil hü
cuma geçen Bandırmalılar da bir 
ıol attılar. Bandırmanın bu mu
kabil golüne karşı tekrar hücuma 
geçerek Bandırma nısıf sahasın
dan ayrılmıyan Balıkesirliler 
ikinci şollerini de atarak birinci 
devreyı 2 - 1 bitirmiye muvaffak 
oldular. 

ikinci devrede dört gol daha 
atan Balıkesirlilere kartı Ban
dırmalılar iki gol çıkararak 3 - 6 
mağlup oldular. 
Çanakkale Lik Maçlara Bitti 

Pertembe gOnü Türkgüdi 
takımı son maçını Lapseki Gençler 
birligi ile oynadı. Hakem Beşik
taşlı Firuzan Beyin idaresi albnda 
cereyan eden bu maçta birinci 
devre ııfır Gç Tnrkgücünün gali
biyeti ile bitti. ikinci devre Tilrk 
gücü daha canlı ve ıuurlu oynı
yarak tıç sayı daha yapmıya mu
vaffak oldu. Oyun ufıra karp 
altı ile Ttırkgticlnlln galibiyeti 
ve ıampiyonluju kazanmuile 
nihayetlendi. - S. M. 

. Gençlerimizin coşkun tezahü
ratile karşılanan misafirler bir 
akşam istin.hat ettikten sonra 
ertesi günü Gençler yurdu oyun
cuları ile sahada kartılaştdar. 
Samimi bir şekilde yapılan bu 
maçta iki taraf 2-2 ayı ile be
rabere kalmışlardır. 1 

İki gün sonra tekrar edil ... n 
bu maç kadın erkek bütiln mem-
leket. balkının alikasmı uyandır
dı. Bınlerce seyircinin önilnc1 ya
pılan ikinci müsabaka netice in
de 2-3 sayı ile Ordu Gençler 
Y~du oyuncuları galip ~eJdi.•M~ 
safirlerbniz şehrimizde iki İece 
daha kaldıktan sonra pek samimi 
bir tekilde Ordudan ayrılarak 
memleketlerine avdet etmiıler
dir. - Ş, 

Bahkeslr. Spor Haberleri 
Balıkesir pmpiyonu idman 

birligi bu ay içinde Midilliye gi
decek orada bir maç yaparak 
avdet edecektir. 

Şampiyonumuzun Midilli seya
hatine birçok ta seyirci iştirak 

edecektir. Hertey olmuş fakat 
hareket gfinB tesbit edilmemiştir. 

Ballkeslrden Galatasaraya 
Bir 01uncu Gellyormut 
Balıkesir muhtelit merkez 

muhacimi Giiçln Şemsinin Gala
tuaray kulllbüne ıümek üzere 
oldup duyulmUfhtr. Şemainin bu 
ay latanbula aitmeai a kuvvetli 
tahmindir. 

Şemsi itiai çok 8mit baht 
bir ıporcumuzdar. - R. U. -

CJ•tt• : Ordu Gen,ler garda ile Somswı •por lclii61. 
OrtoJa : Çonolclcale mintalca ,...pigonu Türle peil k/116& 
Aiti• : K ırk•les • .,.,,.,, tirllfl iZ. •'•• ı.ı ... , tir .,.,,,,. 
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- Nafile uğrafıyoraunuz. Balıklar 
elzden kaçarlar. 

- Neye, insan gördükleri için mi?. 
- Hayır, Fok balığı gördüklerini 

zannettikleri için!.. 

-t A~cıi~~~- ·N~~ih.ij 
-ı ....................... .. ~. ·-ı 

Şimdi tam mevsimidir. 
tarlarda istediğiniz kadar av-

lanabilininiz. 
Yalmz tehirde bıldırcın avına 

çıkarken dikkat edin. Her kuşun 
eti yenmez .. 

Hizmetçi 
Seçilirken 

Genç kadın, 

müstahdimin ida

rehanesine müra

caat etmişti. 

Kendisine müna

sip bir iş isti

yordu. İdareha
nenin müdürü 

sordu: 

-Elinizden ne 

it gelir .. 

- Hiçbir it 
gelmez .. 

- Gayet ıyı, 

kibar bir yerden 

becerikli, elinden 

her iş gelir bir 

hizmetçi arıyor-

lardı oraya sızı 

ıönderirim!. • Dağda bir tavşan gorurseniz, 
dikkatle bakın!. Büyük olsun, 
kiçtılue nafile yere vurmaya 
kalkmayın!.. Kıymeti yoktur, diye 
.aylemiyorum.. Nişan ahp vura
bilmeniz güçtüı de .. 

Ben tairim bu kametı me, zunu doğru&u 
Se~mem desem d~ b~lki yalan sÖ)lerim aana 

* Gözlerinizi güneşten tozdan 
muhafaza etmesi için, vapur du
mam gözlük takmanız iyi bir 
ıeyse de; fena tarafı da vardır. 
Koskoca mandayı insana küçü
cük tarla faresi gibi gösterüp 
Yurdurmak ihtimali vardır .•. 

* Çocuğunuzun mektep kıtapla-
nm boş kaldığınız zamanlarda 
dikkatle okuyun: orada av hay
Yanlannm resimleri vardır. Böyle 
7apmazaamz; bir mecliste bir 
kurt avcılıjı hikiyesi icad edip 
anlatbğınız zaman münasebetsi
zin biri: 

- Kurt ne biçim hayvandır?. 
Diye sorana, cevap veremez-

.miz .. 

"" Kendi köpeğinizi yanlıtlıkla 
wururaanız: 

- Ben vurdum!.. 
Demeyiniz. 9İzv ayıplarlar •• 
- Kö~pa intihar etti: 
Dersiniz •. 

* Ava giderken tüfeğinizi evde 
•nubanız ehunmiyeti yoktur, yal
na para çantanızı unutmayın av-
dan eli boş dönmemenh için pa
ra ttlfekten ziyade işinize. yarar •. 

••• 

Gibi •• 

- Mizah aayfaaı okuyucuları, bana 
o kadar dikkatle bakmayınız? Nifan
hm yanımda, l11\ka11acak! .. 

Kızınızla 

Memur amirinden izin istedi .. 

- Evleneceğim, bu sebeple 

bir g6n izin fıtiyorum .. 

- Ben bir gün izin veririm 
bu kolay fakat aana kız veren 

adamın aklına Pfıyorum. Söyle 
bakahm aldığın kızın baba"'• hangi 

budaladır. 

Kıııaızla evleniyorum efen-
dim! •. 

<:'~kti beni 1'endine 
Bir puhu gözü "'ıbi 
B kledım onu g ne 
B ıı kalp i k uzti gıbi 

Kapısında kul oldum, 
Oradan da kovuldum! 

O açarken, ben soldum 
Hazanın yüıü gibi 

O gün aldattın beni, 
N'ed n R lattın beni! 
Nıha~et sattın benı 

' Yuzunun sti ü • ıbi ı 

Birer ate~ sansam da; 
Sözlerini, yansam da 
Tutarım hafızamda, 

Peygamber ıözü gibi! 

M. K. 

1 Sakın 

1 1 
- Doktor, midemde öyle bir 

ağn var ıd, sanki bir aşağı bir 
yukan inip çıkıyormuı gibi olu
yor .. 

- Salon bir yoyo yutmuş 
olmayasınız. 

lflis 
Oğlu babas na sordu: 
- Baba iflas neye derler? 
- Anlatayım oğlum: bir ttic-

car btitün vanm yoğunu panto
lununun ceplerine doldurur, eski 
ceketini de alacaklılarına bırakıp 
giderse o tüccara iflas etmiş 
derler. 

Fena 
Küçük Doğan aynaya bakb: 
- Anne, benim ağzım niye 

küçük? 
- Fena mı çocuğum! .. 
- Fena ya anne, iki pasta 

birden ağzıma sığmıyor .. 

Gramofon 
Suphi Beylerin kapısı çalındı. 
- Suphi Bey, beni gönde,.. 

diler bu akşamlık gramofonunuzu 
istiyorlar .. 

- Ov, ili bu akşam aizin 
evde dana edecekler değil mi? 

- Hayır efendim, bir gece 
olsun uyumak rıiJ etindeler •. 

Ha-na da Ade•I Wr umaal9' ..,,_ aWat••ftl-

İlkmek
tepte 

iıkmektebin ilk 
sınıfına giden ço
cuğa alfabeyi 
öğ re ti yo rJ ardı. 
Muallim tahtaya 
ya;dı: 

- Bu harf 
A dır .. 

Çocuk bir tUr
)ü harfin şeklini 
öğre nemiyor du; 
kendi yaşındaki 
arkadaşlan sor
dular: 

- Canım biz 
öğrendik sen 
neye öğrenmi
yorsun .. 

-Ben de öğ
rendim amma 
öğrendiğimi söy
lemiyorum. Ar
kadan B yi C yi 
daha bütün harf
leri birer birer 
öğretmek isti
yeceklerf 

= 

-

- Neron zevki için Romayı yak
mlf, ben plajda bir kaç kitinin kalbini 
yakmıtım çok mu? •• 

itiraf 
Hırsızı yakaladılar.. karakola 

götürdüler; 

- Ben çalmadım! 
Diye yemin etti .. 
- Sen çaldmf 
- Ben çalmadım! .. 

- Parmak izinden anl8f1lcL 
sen çaldın .. 

- Ben çalmadım parmak 
izimden belli olamaz.. ellerimde 
o zaman eldiven vardı .• 

- Bir terzi kadınla evlenmitti 
tam üç_ sene beraber yapdild .. 

- Uç aenede kimbilir size nel 
dik mittir .. 

- Bir tek şey; ocağıma incir!. 

1 
" ....... 1;9•• ....... .,....... 

1 Papağan hakh -'· ...... _. 
Papağan konuıuyordu: 
- Me me me mer ha ha ha 

ba ba ba ba be be be bey e e e 
fe fe f e fendi: 

Papağanın sahibi koltukları 
kabarttı .. 

- Na na na na nasıl gti 
güzel ko ko ko konuşuyor mu? 

Be be be ben ko ko konuım 
yı ö ö ö öğrettim. 

iş karıttı 
Doktor hastasına bir tavsiyed 

bulundu: 
- Günde bir ağnnden başk 

yemek yemiyeceksiniz. 
Reçete yazdı: 
- Bir toz yazdım bu tozu d 

günde üç defa sabah, öğle, akşa 
yemeklerinden yanmşar 
sonra alacaksımzl. 

Kendim alırım 
Bir mutekit her ıece yatac 

ğa zaman ellerini açıp AIJah 
dua ederdim. 

- Aman yarabbim ben aa 
ne para ne pul ver, derimi Y 
mz yerleriui öğret kendim gid. 
alınm! .. 

Yanht söyledin 
Suphi Bey çok fazla içmitti 

tramvaya bindi. Çebinden bi 
yirmi beş kuruı çıkardı, t 
kondoktora uzatacağı vakit yir 
beşlik elinden düştü .• 

- Kondoktor efendi 
düştü 81! 

Kondoktor kızdı: 
- Az ye de bir upk tut. 
Supbi Bey cevap verdi: 
- Yanlış s6yledin kondokto 

efendi az içte yere eğil, diy 
cektin! 

Maniler 
Ay denize dabyor, 
Gözüm yolda kalıyor; 

Bön genlümü vermeaem, 

Kızlar gelip çalıyor •• 

Yaphğınız hot mu ya! 

Vaktim yok UjTaımıya; 
Santıa, kumral, umer 

Olmuıaunuz kump nya. 

Kıdar, ludar, a kızlar, 
Bakın hep içim aı:ılar; 

Kalbimi çalmıtıınız., 

Geri verin bınızlarl 

Soydunuz. beni aha, 

Ne istersiniz daha, 

Y akalaaam ıizi ben, 

Hapaederim nikaha! 

Mizahçı 
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IHer Bugün 
Ne Yemek 
Paıısam? 

1 stakoz Kızartması 
lstakozu eyice haşladıktan 

SO'lra soğutunuz, badehu kı:ınıış 
yağ içersinde sekiz dakika kızar• 
tuu2. Üzerine limon suyu bJz, 
biber ekerek sofraya getirin.iz. 

Sütlü f stakoz 
istakozu başladıl"tan sonra 

parçd parça kesmeli, badehu 
sa~eyağ, e emek kırıRWlı veya 
peks met tozu, tuz, süt ilave 
ede-~k yirmi dakika kadar pi· 
şirme!i. 

f sta ·oz Salatası 
L.takczları e) ice haşladıktan 

son a, parça parça kesmeli. Bun·· 
ları salata tabağma koyduktan 
sonra üzerine kereviz yaprağını 
doğr:ımalı, yeşi! salata, tmp, 
m~ydanozu da ufaladıktan sonra 
üzerine tamar salçası gezdirmeli. 

Beyın Böreği 
Beyinlerin üzerinde · zarı çı

krdıktan sonra haşlamalı, içe...-isine 
bir miktar tuz koymalı. Beyinler 
haşlandıktan sonra kali1kla ezmeli, 
İçer.sine iki üç yumurta, bir mik
tar maydanoz koymalı, yufkaiarı 
U7.un uzun kesmeli, beyinleri ka
şıkla üzerine yayd.ktan sonra 
sigara böreği ~linde snnnalı 
ve üz.erine kızgın yağ haşladıktan 
so:ıra fırına salmalı. 

J lnbonlu' Ma'-farna 
Birkaç parça jaoboyu parça 

parça kesiniz. Bir bardak haş
lanmış makaraaıım içeris!ne bunu 
karıştırıp tekrar sıc:lk suda pişi
riniz. içerisine bir mikta hI%, bi
ber, koyup indiriniz. Tabağa koy
duktan so ra etrafına kız"lrmış 
fırancala dilimleri cıiziniz, sofraya 
get.riniz. 

l~öbrek Çorbası 
B"r miktar yaprak kereviz, 

beyiJL turp, ve iki havucu ince 
ince kesiniz. Yirmi dakika kadar 
soğuk suda tutunuz. Bunun iç.e
risine bir de soğan kesiniz. Bu
nun arasına bir çay kaşığı kort 
klor, tuz biber ilave ediniz. Böb
rekleri ufak ufak kestikten sonra 
yağda az miktar kızartınız. Ba· 
dehu et suyunun içine sebzelerle 
beraber koyunuz. Sebzeler piş· 
tikten sonra indirip, l ağda kızar
mış ekmek veya kızarmış ek· 
mekle yeyiniz. 

-===-=cc::.-.:=== 

Son Forma 
İskarpinler 

Yaz elbiselerile giyecegınız 
muhtelif şekilli apakkaplan var· 
dır: Burada gösterilen modeUeri 
elbıselcrinize uydurursunuz. Beyaz 
ve kahverengi iskarpinler spor 
ıçind r. Birinci sıradaki siyah ipek 
iskarpinler balo, orta sıradakiler 
gündfızleri açık renk elbiselerle 
ıceymt!k için, aıağı aıradakilar, 
kıt pabuçlarıdır. 

7 

1 - Başımızı arkaya meylet· 
tiriniz. Sağ ayağınızı parmakları
nızın ucuna basarak geriniz. Sağ 
kolunuzu öne, sol kolunuzu arka
ya geriniz. 

2 - Bacaklarınızı birbirinden 
ayrı oturunuz, koUac:mw aşağı 

sarkıtıp, parmaklanmzla sağ aya
ğın zın burnunu tutunuz. 

3 - Bacaklarıruzı birbirinden 
ayırınız, kollarınızı baC'.c:ıklarını

zm arasından geçirerek topu 
tutunuz ve hızla atınız.. 

4 - Vücudunuzu dik tutarak 
oturunuz, bacaklarınızı birleştiri

niz. Topu ayaklarınız n üzerinden 
alıp arkanıza geçiriniz. Bu idman
ları beşer defa tekrar ediniz. 

5 - Bacak!annızı ayınnız. 
Topu sağ omuzunuzda tutunuz. 
Sol kolunuzu bu vaziyette beş 
defa kaldırıp indiriniz. Sağ kolu
nuzla hareketi teİ<rar ediniz. 
Omuz ve bacaklarmızı dik tu
tunuz. 

6 - Vücudunuzu kollannızla 
beraber hareket ettiriniz. Kolla
nnızı sağa geçirirken vücudunuzu 
sağa, sola geçirirken sola mey
lcttiriniz. 

7 - Arkamzı mevzun bir 
bale getirmek için kollarınızı yu
ları kaldırınız, başınızı yukarı 

kaldıramz, ayni zamanda ıöifsü-

Perhiz Yapmadan 
ıZa yıflamanın Çaresi Ev 

Kadını 

nüzü de. kaldınr!lZ. Kanodaki 
yağlan bu hareketle eritirsiniz. 

8 - Vücudunuzu yere eğip 
clleri~i ayaklarınızın üzerine 
ko) unuz bacaklarınızı bitişik 
t utunuz. 

9 - Bacaklann1zi ba~mız üze
rinden geçirerek yere değdiriniz. 
Hergün bu hareketleri beşer de
fa tekrar ederseniz, perhiz yap· 
madan zayıflamanın çaresini bul-

1 muş olursunuz. 

Deri 11/difl,.nle,.l 
Nasıl l•mizmeli? 

Deri eldivenlerin lizerindeki 
kirleri çıkarmak için evveli fuça 
ile silmeli. Badehu ııcak suya 
batınlmış sabunla üzerindeki tozu 
alman. Benzinle sildikten ıonra 
fizerine yine sıcak su ve sabuna 
babrılmış pamukla silmeli. Bu 
suretle hem temiz, hem de yu· 
muşak olur. 

* Lastik çantaları nasıl • 
Muhafaza etmeli ? 

Kompres yapmak için kulla
nılan lastik çantalan muhafaza 
etmek için haftada bir defa tuzlu 
ıu ile yıkamalı. 

* Reçeli kekin iizerine 
Nasıl •Ürmeli 7 

Kekin üzerine reçel sürüleceği 
zaman evvela keki ısıtmalı: daha 
sıcak iken reçeli sürmelidir. Eğer 
reçel kalın ise az miktar sıcak 
su ile yumuşatmalıdır. 

T avalari nasıl 
Temizlemeli? 

* 
Tavalan temizlemek için bir 

mantan tuza batırıp tavayı oğu"9 
turunuz, lekelerini çıkarır. 

*· Yeni Fani/alan 
Nasıl Yıkamalı 7 

Yeni fanilaları yıkadığımı ıu
yun içine birkaç damla zeytinyağı 
ilave ediniz. yumoşakhğım muha
faza etmesine hizmet eder. 

* Bıçak kabzaloruu 
Nasıl temizlemeli ? 

Bıçak kabzalarını Moskof tozu 
ve sn ile temizlemeli. 

* Gümüı talcımlannc 
Na$ıl temizlıi!meli ? 

Rutubetli havalarda gtlmilflc
rin rengi bozulur. Bunlan parlat
mak için ince talaş tozu içine 
su yerine birkaç damla amonyak 
damlatarak siliniz. 

* Cildinizi güzelleştirmek için 
Hangi su ile yıkanmalı 7 

As ~i Bir Tuvalet Odası 
Fırsat bulursanız eğer yüztı

nüzü yağmur suyu ile yıkayınız. 
Cildin bo:ıulmasma mani olur. 

==Bu Seneki Şapka 
Modaları 

Aeri oda döşemesinde himmet 
en mühim mevkii i.;gal etmekte
dir. Asri mobilyalarda bu nokta• 
ya ehemmiyet verilmektedir. La
vanta şişeleri, pudrcılıldar, vapör 
i.zatör, tuvalet masasının yegane 
süsleridir. Biblolar, çiçeklerle tu
valet odasııu süslemek modası 
geçmiştir. Resimde solda duvura 
yapı'f~ model, banyo odasını 
göstermekteair. Banyo için lizım 
olan ıeyler kenardaki cam raflar 

üzerine dizilmiştir. Tuvalet masa-
sı üzerine örtü asmak ta moda 
değildir. Masaların üzerine cam .._ 
geçmekte, eşya üzerine di
zilmektedir. Modele dikkat ede
cek olursanız, eşya gayet basit 
bir şekilde yapılmış ve tanzim 
edilmiştir. Mobilyalar alçak ol· 
ması, tuvalet emasında vücudün 
fazla yorulmasına manidir. Alçak 
taburalar, yorulmadan giyinmeyi 
temia etmektedir 

Bu seneki şapkalarda moda 
arkası kısa, önden uzundur. Bu 
fapkanın altında siyah ha;ıır, 
üzerinde beyaz şifondan pliler 
vardır. Ortasındaki çizgi siyahbr. 
Şapkanm kenarındaki düğüm de 
siyah şifondandır. Bu kır~ 
mavi, mavi beyaz olarak ta ya-
pılabilir. 
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Eskiden Ne yaparlardı? Beyaz Per~~den Haberler 

- . Filimlerde Opüşme Usuli 
Erkek yıldızların Hemen Hepsı Para H r D v. • 1 

Ve Hes.ap işlerile Ug" raşırlardı ay 1 eg şmıs · 
Holivut ( Hususi ) - Size bu 

mektubumda erkek yıldızlann 
mazid.eki vaziyetleri hakkında 
yapılan tetkikabn çok garip ve 
tuhaf neticelerinden bahsedece
ğim. Bu tetkikat neticesinde 
ıabit olmuştur ki bugiln beyaz 
perdede büyük bir şöhret sahibi 
olan erkek yıldızlardan birçoğu 
vak.tile henüz sinema hayabna 
ablmadan hep hesap işleri ile 
meşgul olmuşlardır. Bunlardan 
bir kısmı bankalarda çalışmış, 
bir kısmı ticarethanelerde muha
aebecilik veya hesap memurluğu 
Vazifesi görmüştür. Size bunlardan 
teker teker bahsedeyim: 

Mesela Herbert Marşal.. Bu 
ıııeşhur erkek lise tahsilini bitir
dikten sonra Londrada bir tica· 
rethaneye muhasebeci muavini 
olarak girmiş, birkaç sene sonra 
da ticarethanenin muhasebeci· 
liğine tayin edilmiştir. Fakat 
Herbeıt rakam yığınlan arasında 
okadar bunalmış ki günün birinde 
biç kimseye ha her vermeden bir 
tiyatro kumpanyasına müracaat 
ederek artist olmak istediğini 
aöylemiş ve kabul edilmiştir. 

Yine meşhur erkek yıldızlardan 
Fredrik Marı vaktile bir banka
da kambiyo memuru idi. Güntın 
birinde hesap işlerinden bıkıp 
tlaanda ve sinema yı)dm oldu. 

Jak Oaki sinemaya intisap 
etmeden evvel Nevyorkta bir 
borsacının yantnda kitiplik 
Yapıyordu. Hatta bu işte 
llluvaffakiyet te kazanmıştı. 

F alcat hesap işlerile uğraşmak 
onun da canını mlayordu. Bir gün 
IİZtice Holivuda gitti. Bir kum
Panyaya girdi. Birkaç mene kadar 
•fak tefek rollerde çalıştı. Fakat 
16aterdiği muvaffakiyet sayesinde 
~ugtınkü f6bretini kazanmıya 
lblhaffak oldu. 

Rikardo Kortezi tanıyorsunuz. 
tok kibar olarak tanınan bu er
~ yıldız da •aktile bir maliye 
~nıuru idi. Hesap ve para İfle
linde çok ihtisası vardi. Eğet ~u 
iti terketmeseyd; bugün yüksek 
'- maliye mütehaSS1sı olabilirdi. 
Fakat hunu yapamadL Rakamlar 
le •irqmak ona çok sıkınb ve· 
liyordu. Bu bayata tahammDI 
~-eli, bqka bir İf aramıya 
•arar ~erdi ve sinema yıldw 
el.uverdi. Şunu da biliı:ainiz. ld 
Rikardo Kortez artık sinema ba
)•luıdan da usanç getinniftir. 
Belki de yakm bir istikbalde 
başka bir meslek intihap ede
tekti r. 

İngilizlerin yetiştirdiği maruf 
erkek yıldız Şarl Lavton'a gelin
te i Bu da vaktile Londrada bü-
161t bankalardan birinin muhase
be b&roılWda çalışıyordu. Fakat 
~kanıların yeknasak vaziyeti ona 
•kkınhk verdi. Bu yeknesak ba

httan kurtulmak için artist ol-
~yı muvafık buldu ve nihayet 
97le oldu. 

~ __ Vine meşhur yıldızlardan Garl 
;-...,., de bir valdtl. bub ... 

..Bonlco rnemrırlapndon 

murluğu yapmışhr. 
Gar&JOyor ki methur erkek 

yıldızlardan birçoğu vaktiler hesap 

ne•ag• 6•~nlerden Gari Kapu 

garip netice ~mnda iyi ~ 
yıldız olmak içm bankalarda staı 
görmek llzımgeldiğine İDllUWI 
inanacağı geliyor. ve para İflerile uğraşllllfbr. Bu 

Holivutta Bir Acem Güzeli 

Djnar Kav kaz Büyük Bir 
Şöhret Kazandı 

HOlivutta her milletten yıldız 
olduğunu biliyorduk. Fakat orada 
bir Acem sıüzelinin f6bret kaza
nacağını, batta peşi sıra çılgın 
aevdahlar aOrilkliyeceğini hiç ba
bnmıza getirmemiftik. Birkaç ay 
enel Holivuda ,O.el bir Acem 
kın gelmit. IİDema kumpanyaıa. 
nna müracaat ederek kendiaine 
İf verilmesini istemiştir. Halbuki 
iktısadi buhran yüzünden mkmb 
içinde olan kumpanyalar ba tek
lifi derhal reddetmişlerdir. Fakat 
kumpanyalardan biri bn güzel 
kızın hakikaten İranlı olduğunu 
öğrenince hemen.kendisini angaje 
etmiıtir. İşte bu suretle Holivutta 
bir de Acem yıldız peydahlanmış· 
br. Bu acem dilberinin ismi Di
nar Kavkaz Hammdır. Billiirdan 
ıüzülmüş gibi çok yanık Ye gıcık
layıcı sesi vardır. 

bilhassa oynadığı şark dansları 
çok beğenilmiştir. Şimdiye kadar 
iki filimde birçok dans numara
lan yapmışbr. Yakında "çalgı ve 
ahenk,, ismindeki yeni bir filimde 
de baş tukıa rolünü ifa edecektir. 

Amerika gazetelerinde oku
chJpmau ske Dinar Kavku it-

aha ve çekici bir glhellite ma
liktir. Bu sayede birçok erkekler 
kendisine aev.dalaa••fbr. Bunların 
içinde milyoner çocukları da var
chr. Gariptir ld AA:em ıtızeli bu 
aevdahlarclan hiçbirine Jlz •er
memektedir. 

Dinar Kavku H. selecek 1e

ne lran hayatına ait blyik bir 
filim çeYirmek İçİD fimdiden zen
gin bir mukaMle bnzalannpır. 

Miryam Hopkins 
Nihayet Eski Elbisesini 
Satmaya Karar Verdi 
Gnıel yıldulardan Miryam 

Hopkiu son ıamanlm:da mil~ 
bir parasızlık geçırmektedır. 
Çtinkll güzel im geçenlerde 
Amerika bankalanmn uğradık· 
lan buhran ytızinden hayli zarar 
görmOı, iflls eden bir bankada 
yüz bin dolan batıp gitmiştir. 
Mi.ryam Hopkins parasızlıktan 
kurtulmak için ilk çevirdiği fi
limde geymİf olduğu elbiseyi 
satılığa çıkarmıya karar vermir 
tir. Bu aayede 30 bin dolar ka
dar bir para kuamcaiJ tahmİll 
oltı••maldads. 

Karol Lombard Hasta Oldu 
Garip değilmi. Amerikada 

sesli filim çıkbktan sonra prla 
söyleyenlerin adedi bir hayli azal· 
mış. Bir gazetenin yapbğı bi.r 
istatistike göre bu tenakus eskisi
ne nisbetJe ykede 60 derece
aindedir. Sesli filmlerde glizel 
1eali yıldızlann söyledilderi kıvrak 
ve oynak §AJ'kılar seyirciler tara.
fından kulak dolgunluğile çabu
cak öğrenilmektedir. Şarkı he
veslileri 8ğrendikleri bu gtizel 
tarkılan tramvayda, trende, hu
lasa her yerde söylemektedirler. 

'1- Sesli film, yıldlşların rol 
icabı öpüşme tarzlarını da oldukça 
değiştirmiştir. Sesli filmde buse
Jerin şapırtılı olmaması Jazım 
gelmektedir. Çünkü dudak şa· 
pırhlan sesli filimde çok fena 
aksetmektedir. 

lf- Bugün ölümilnden seneler 
geçen meşhur Rudolf V alantino
oun ilk lıanSl Cin Ayker .. Alev 
Şarkıcısı,, isminde bir film çe-

! vinnek üzere bir mukavela im-

i zalamııtır. Cin Ayker eaki bir 
yıldızdır. Senelerdeaberidir · ki 
ıinema hayabndan çekilmişti. Fa
kat son zamanlarda musikiye me· 

rak etmİf, sesi güzellqmiı ve bu 
aayade tekrar sinema yıldın 

olmuıtur. Rudolf, Cin Ayker ile 
geçinememif, ayrılJDJf(ar, IODl'a 

Rudolf bir tiyatro nhnesind 
tanışhğı Nataşa Rambova il 
evlenmişti. Cin Aykerin bu 
yeni filiminde tanınmış erkek 
yıldızlardan Rikardo Kortezin de 
mühim bir rolü vardır. 

Jf. Artistlerin aile hayatına 
alıpmadıklan, batta bu y6zder1 
Amerika yıldızlan arasında sı 

sık talak hadiseleri olduğu mı -
lümdur. Fakat tanınmış artistler
den Jorj Barhlye geçene gün 
evvlilik hayabrun otuz dördüncü 
yıl dönümünü kutlulamak suretile 
rekor kırmıştır. 

lf.. Holivut'un güzel yıldızlarmd n 
Adriyen Ames Kaliforniya plaj 
larmdan Holivut'a dönmüştür. 
Fakat bu güzel kız plajda kal
dığı -müddet zarfında o kadar 
muharetle güneş banyosu yap
mış ki vucudu ve yüzü pembe 
bir renk almışhr. Bu renge 
"pembe yanık" diyorlar. 

lf Klodet Kolber ipekli em
prime kumaşlardan %arif eldiven
ler yapbnnışbr. Şimdi bu eldiven
ler Holivutta moda olmUfhır. 

* Güzel yıldızlardan Karol 
Lombard geçenlerde çok korkulu 
bir rüya görmÜf, bu yihden bir 
hafta kadar hasta yatmlfbr. Fa

kat bu r&yanm ne olduğuna 
kimseye söylememektir. 

EliSlı Laodi'nin Sesi ve vücudü gibi dansı da çok gllzelclir. 
BiUıasaa elaantrik danalarda çok muvaffak olmaktadır. Gazel Jll
tbaaa Iİf.e dana luyafetile 1• bir resmini takdim ediyoruz. 



Keyif Verici Zehirler •• 
Bir Şebekeye 58 Milyon lngiliz 

Tango bitmiıtL Işıklar yanda. 
Ortalık aydınlandı. Caz, derhal, 
1_eai ve oynak bir havaya bqladı. 
Fakat daha yeni biten d&DllD 
verdi;i tenbellik kimsede kuml
clanacak takat blrakmamifb. 

Esans, kadın, içki, terve .•• 
afyon kokusu gemleri yakıyordu. 

Bir aralık, arka taraftan py• 
ntabii bir ses duyar gibi oldum. 
Telltlı bir ganon bar sahibinin 
kulağına eğildi, bir şeyler fısıldadı. 
O da yanımdaki masada oturan 
bir çifte bir işaret verdi. Bu 
ifaret ib:erine siyahlar giyinmif 
kadın okadar tiddetle yerinden 
fırladı ki, bir kadeh dOftli, par
çalandı. Yanında oturan, burada 
birkaç defa gördllğ\\m genç, aa-
ntın erkek pek telişlanmadı. 
F ula aarhop benziyordu. Bir 
hiuikablelvuku beni de onların 
peşlerinden sürilkJedi. 

Tuvaletin önüne gelmiftik. 
AaP.ı kapalı idi. 

lçerden bar sahibinin kalın 
ıesi duyuluyordu: 

- Çabuk, çabuk bir taksi, 
burada kıkırdarsa işimiz duman
dır! 

Ellerinin titreyişinden heyeca• 
nınm hudutsuzluğu anlaşılan sa• 
n.pn genç bağırdı: 

- Açın kapıyı da gireyiml 
Garson: 
- Yavaş, dedi, bir yolca varl 
lçerde, yerde, otuz yaşların-

da bir adam yabyordu. Gözleri 
kapalıydı. Burnunun derisi şeffaf 
denilebilecek derecede incelmişti. 
Dudaklarında köpükler toplan
mıfb. 

Siyah elbiaeli kadın: 
- Bunu böyle, bu halde bı

rakamayız, doktor getirmeli, bel· 
ki içerde vardır, çabuk, bir ba
laYerinl dedi. 

Sonra eğildi. yerdeki ada· 
aun almna ıalak bir bez koyda, 
cansaz ellerini 6pmeye batJadı. 
Ağzında gevelediği cllmlelerden, 
cereyan eden bidisenin sebebini 
ve fecaatinin derecesini anlıyor
dum: 

- FelAket, diyordu, acaba 
• o " nu nereden buldu.. Herkes 
biliyordu ki daha yeni hastane
den çıkmıf, yeni iyileflDİftİ t 

Bar sahibi izahat verdi : 
- içeri girdiğim zaman elin-

de fU " tnp " vardı. Herhalde 
birden boıaltmlf olacak •• 

Şimdi caz bir rumbaya bqla· 
mıfb. Şakrak kadın kahkabalan, 
oynak havaya kanfıyordu. iki 
garson 6lümt1 yaklaşmıı biçareyi 
kollanmn altlanndan tuttular ve 
kapının &n6nde bekleyen bir 
taksiye allrnklecliler. O sırada bir 
polis yaldaşb : 

- Ne oluyor, ne var ? 
- Hiç, sarhoı bir m&fteri 1 
O da garsonlara yan:bm etti. 

Fakat aarhoı (!) birden yen ,.. 
tılch 1 

Toplanan kalabalık 6telİld 
takip edebilmeme mani oldu. 
Kulak zarlanm yırtan bir kaclm 
çıihia koptu. Hınçk.nklar ara· 
11ada: 

- Jak, jak... KonutHaa 
camml ••. 

Diyordu. 
Kalabalık büyüdü, otomobiller 

durdu ve kesik polis d&dllderi
nin acı lle8leri duyuldu. 

Nihayet birisi: 
- Doktor muayene etti, 61-

mOsl.. Dedi! .. 
Perdeleri inik bir takai ka

ranlığa doğru uzaklafb. So)öriln 
J-.mnda oturan bir polis not ah
yirdü.. 

Etraftan: 
- O.W,a morga götllrilyor

lar... Ôlnm hb-az şüpheli imifl .. 
diyorlardı. 

Polisler kalabAhla dağıtblarl-

Kazandırıyor 
-1-

Tamyor musunuz? 
Bar sahibi etrahna bakındı. 

Kimse olmadığına emin olduktan 
aonra kulaj1ma eğildi: 

- Evet, dedi, bu (L .. )dır! ..• 
ijak L .. ) ... Şu mqhur sine-

ma artisti Uak L .. )... Çok Eroin 
kullanırdı ... Bu yilzden iki defa 
hastaneye girdi, çıktı. Hatta son 
defasında tam tlç ay yatmlfb ..• 
Daha ıeçenlerde ıwmllştUm. 
Yilzllne renk gelmif, iyi olmuı, 
kendini toparlamıya baılamışb. 
Artık vaz geçtiğine hnkmetmif
tim. Hatta filim çevirmef< nzere 
iki yeni kontrat imzalamıştı 
neı' esi yerindeydi. 

Bu akşam, ona yamndaki ka
dınla ıördilğ&m zaman hiç bir 
ıeyciği yoktu. Zaten onu Eroine 
alışbran da o kadındır. 

Uak L .. ) birkaç dansetti, son· 
ra ·tam tango başladığı zaman 
kayboldu. 

O zaman mı buld;ı, daha ev
velden mi vermişlerdi? bilmiyo
rum. Her halde eski tanıdığı bir 
kaçakçıdan almış olacak.,, 

* "Bi,.çolc film/11rdt1 san'at-
lcdrlığına ıahit olduğumuz 
meşlıar sinema artisti (}ak L .. ) 
dün Monmarter barlarından 
biri.sinden çıkarken birdenbire 
ölmüıtür. 

"Ôliim ıaplıeli görüldülün
den ceset derlıal morga nakle
dilmişti,.. 

"Biçarenin fazla milcdarda 
(eroin) almaktan z111ıirl•ndiii 
zannedilmektedir.,, 

* Vak' amn sabahında bir gaze-
teden kestiğim bu parçayı, va
kadan çok aonra birgiln Leman 
gölO sahillerinde gezinirken ce
bimde buldum.' 

Tuhafbr, az evvel, çalqkan 
kimyagerlerin bllyük. bir hüsnü
niyetle, milletleri biribirlerine 
bağlamak için yeni yeni sulh ve 
muvazene iliçları hazırlamakla 

metgul olduklan muazzam libu
ratuvardan: 

"Akvam Cemiyeti ,, nden çık
mıftım. 

Kulaklanmda oğuldıyan ku
cak kucak sözler araamcla bir 
hatibin nutkundan bazı parçala
n habrladım: 

- Boş nutuklarla vakit ge
çirmenin sırası çoktan geçmittir. 
Filiyata ıeçmek elzemdirl 

Bugtln, buhrana, işsizliğe rağ
men Cemiyeti Akvamın metgul 
olinası lizamgelen en bapıca, en 
mühim meselelerden birisi de 
keyf veren zehirlerle mllcadele 
etmektir. 

Uyuıturucu maddeler bütün 
beıeriyetin akibetini tehlikeye so
kan, 11brap veren bir yaradır. 

Şarklı kardqlerimizi harap 
eden bu hutalığm ıarpte daha 
az köldeımit olmaama rağmen, 
Avrupanm ve Amerikanın her 
klfeainde her;tm birçok kaçak
çılarua tevkif edildiklerini, sıram .. 
larla, kilolarla, hatta tonlarla ka
çak ero~ kokain, molfin, esrar 
vesaire ele ıeçirildijini görüyor, 
duyuyor, biliyoruz! 

Hatip, bu meelde daha bir
çok sözler söylemitti. -Sen, onun, 
s6zleri arasında serpiftirdiği baD 
rakamlan zaptettim. Onlan, hay
retim gittikçe artarak yazıyorum: 

72 ton morfin 
33 ton eroin 
6 ton kokain 

lıte, son beş sene zarfında 
ıarfolunan zehirlerin miktan .. 

Bnttın bunlan yazarken yine 
Cemiyeti Akvamdaki hatip gi). 
ztımün önnne geliyor: 

O, haritada bu zehirlerin 
membalanm, ıeçtikleri 7ollan, 

kullanıldıklar1 memleketleri gös· 
teriyor, bunlara mani olmak için 
neler yapmak, ne gibi tedbirler 
almak liDmgeldiğini anlatmıya 
çabalıyordu . 

* 
- Bir milyon frankbk kaçak 

zehir 1 
Şimdi Emniyetiumumiye mil· 

dürü Demartini maaamn üzerinde
ki iiç çantadan beyaz bezlerle 
sanlı, kırmızı kiğıtlı ufak pa· 
ketler çıkarıyor ve bllytik bir 
dikkatle tartıyordu: 

- Beş kilo... Yüz elli ıram.. 
Otuz iki kilo... Aşağı yukan 
12 kilo... Evet... 50 kilo morfidi 
tozu! 

Kiğıtlardan döklllen beyaz 
tozlan parmaklarile ezerken illYe 
etti: 

- Binlerce kişinin kafasım 
döndürmeye yeter! Kaçakçılar 
kimler? 

- Birisi Kokinos isminde bir 
Rum... Diğerinin adı Kalderon .• 
o da Yuı anlı... Türk tebeası ... 
ikisi de mallannı lstanbul (!) 
dan almış olacaklar! 

Kaçakçıları ayn ayrı sorguya 
çektiler. Kelderon: 

- On iki gün kadar evvel 
otelimde otururken telefona ça
ğınldnn. 

Cadet yeraltı şimendiferine 
gelmekligim rica olunuyordu. Git
tim. Beni tanıdığmı söyliyen biri .. 
si, Kokinos tarahndan getirdiğini 
bildirdiği bir çanta verdi. Onu 
birkaç gün otelimde muhafaza 
etmemi, ve sonrada Ambasadör 
otelinde bir oda tutarak Kokinosa 
beklememi söyledi, gitti. Sonra 
iki valiz daha getirdi. 

Ben Kokinosu evvelden tanır· 
dım. 

- Devam ediniz! 
- Dün kararlaşbrdığımız gibi 

Am basadör oteline sıittim. Oğ· 
leye doğru Kokinos yamnda biri
sile geldi. Beni balkona çıkardı· 
lar, kendileri konuıtular. Alman
ca görüştükleri için neler söyle
diklerini anlayamadım. Nihayet, 
saat ikide yine ayni yerde ve 
çantalarla tekrar birleşmeye ka
rar vererek ayrıldık. Ben biraz 
sonra Kokinosun oteline gitmiş
tim. Orada yakalandık. Fakat 
yemin ederim ki valizlerde ne 
olduğundan haberim yoktu. 

1 stintak edilmek sırası Koki
nosa gelmişti .. O soğukkanlı görü
nüyordu: 

- Kalderon bana malına müş
teri bulmamı rica etmişti. Ben 
sırf dostluk kastile onlarla beraber 
bulunuyordum ! dedi. 

- Ya Ozerinde ·bulunan ka-
nunname? .. 

- Kuru ilzüm tüccarıyım dal 
- Ya, Hamburg, Sofya ve 

latanbul için defterinize not etti
ğiniz randevüler? 

- Hep üztlmlerim için! 
- Peki, Pariste veya Manil-

yada teslim edilmek llzere 12 
numarahclan 2000 kiloluk aipariı? 

- 12 numaralı Oztlm aevi içini 
Ve... Her şey liztım içini. 
Maznunlar çıkbktan sonra 

Demartini: 
- Görüyor musunuz,' dedi, asıl 

kaçakçı bezirgin bul Fakat 
yakayı kurtaracak olan da o. 
Zira ne llzerinde ne de oduında 
bir şey bulunamadı. Valizler de 
Kalderondaydıl ne yapalım ... 
Kanun böyle!. 

Nakili: Naci Sadullah 

Ozur Dileriz 
Münderecatımızın çoklugundan 

( Gül Hanım ) tefrikamız dercedi· 
lememiştir, karilerimizderı özür 
dileriz. 

Bir Çocuk Kudurdu, isb 
raplar içinde Can Verdi 
Zavallı Yavru, Bağırıyordu: " Baba •• 
Seni Yemek, öldürmek istiyorum!,, 

( Ba,tarafı 1 inci aayf ada ) ' 
Isparta vilayetinin Uluborlu 

nahiyesinde (45) glin evvel bu 
yavrucağın yanağım kuduz köpek 
111nyor. Bu köpeği diri olarak 
muhafaza etmek ve muayeneye 
göndermek icap ederken öldürü
yorlar, yok ediyorlar. Ondan 
sonra F atmanm fakir babası kı· 
zını tedavi ettirmek için nahiye 
müdürlüğünden yardım istiyor. 
Nahiye müd · rü bu yardımı yap
mıyor, Isparta viliyeti de çocuğu 
lstanbula gönderecek murafı 
veremiyor. Fakir baba yavrusuna 
kendi parasile lzmire kadar ıe
tiriyor. Fakat parası burada 
bittiği için tekrar memleketine 
dl;n&yor. Nihayet aradan (32) 
glin gibi, hastalığın tamamen 
tesirini yapabilecek uzun bir 
müddet geçtikten sonra Sü
leyman ağa kızım Ağustosun 
31 inci günü lstanbula getiriyor. 
Kuduz müessesesi derhal firinga· 
lara başlıyor. Sekiz günlllk itinah 
bir tedaviye rağmen Fatma kur
tarılamıyor yavrucağızda kudur
ma baş gösteriyor. Zavalh has
tacık, önünde göz yaşlan döken 
babasına: 

- Baba... seni ısırmak, ye
mek istiyorum, deye bağırıyor. 

Sudan, rüzgirdan ziyadan kork· 
mıya baıhyor ve nihayet ağzın
dan köplllder saçıJarak ölllm 
karyolasına düşüyor. Yavrucuk 
hufahğm (felci ) denilen ıekllle 
beş g6ndenberi kuduz mikropla• 
rile mücadele ediyor ve nihayet 
dOn aece ölllyor. 

Yavrucuk iki ihmalin kurbana 
olmuttur. Birincisi: Yavruyu ya
nağından llU'an köpek 6ldOrtıle
miyeYek mlifalıede albna ahna
caktı. ikincisi: Bu gibi lıidiaeler
de nahiye ve vilayetin para yar
dımı yapmafan lizımgelirken bu
au yapmamıılardır. 

Oç Ayd• Dört Kı,ı 
Bu sene kuduz vak'alarımn az 

olmasına rağmen aon üç ay için
de müessesede tedavi gören hu
talardan dört tanesi &lmllştllr. 
Bunlardan tlçtl köpek, biriai kurt 
tarafından ısınlllllfbr. 

1 - Haziran içinde Eskişehir 

de çobanlık eden Ayvaz isminde 
14 yaşında bir çocuk koyun otla
brken kuduz bir kurt tarafından 
başından ve yanaklarından (10) 
yara alı(or, (30) glin 10nra kuduz 
mtıeaaeaeaine ıetiriliyor. Tedavi
nin ( 19) uncu glinO kuduz Arazı 
başlıyor ve (21) inci gtlnll karan
lık odada kendi kendini parçab
yarak öltlyor. 

2 - Geçen aym on dördOnde 
Safranboluda 45 yquıda Sadıka 
isminde bir ha11ımm ellerini ku
duz bir köpek ısınyor. Orta par
mağımn iki mafsalım kopanyor. 
Hanım hidiseden beş ,na sonra 
kuduz mtıeueaeaine ıetiriliyor. 
Tedavisine başlanıyor. Tedavinia 
on dokuzuncu gtlnll Araz bqlıyor 
ve yirmi birinde kudurarak ölOyor. 

3 - Temmuzun 22 sinde Zon
guldakta Ayhan isminde dört ya
ımda bir çocuk kuduz bir köpek 
tarahndan ısınlıyor ve tedavi yur
duna getiriliyor.Tedavisi muvaffa
kiyetle bitiriliyor ve çoçuk Zon
guldağa dönüyor. Bir hafta sonra 
kudurma eserleri başlıyor ve yaT
rucak ateşler içinde: 

" - Anne ben 6lllyorum. Be
ni iıtanbuldaki doktora götür, 
tınnğa yapsın diyor.Vakit kalmı
yor ve boğucu köplkler içinde 
can veriyor. 

Dördüncn vak'a da dOnktl ku
durma hidiaeaidir. 

KllJOd9 Bir HAdlM 
Dtln de Kilyosta bir hAdiae 

olmuştur. 

Kilyoata bir çoban k6peil 
evelisi gt1n Jmdurmut Ye birçok 
kimseleri 1811'1Dlfbr. Diba kudas 
mleuesetıiae bu k6pep ımnlıja 
kimselerden iki erkekle bir b•n•• 
mllracaat etmiştir. Bunlardan bi
risi 28 yerinden ıaınlmıfbr. Hemen 
hepsinin yaruı ellerinden ve bq
lanndan olduğu için tehlikeli a&o 
rtılmllt ve derhal tedavilerine bq
laDDllfbr. 

Hidisenin garip tarafa fU ki, 
Kilyosta tnfek bulunmadıjı içha 
köpek beniiz öldilriilmemiftir. 
Daha birçok kimseleri mracağme 
dan ve temiz köpekleri de bular 
bracağuıdan korkuluyor. 

_.. ______ •Bu •kt•m saat 9,45te._ ______ • 

i P E K c Eaki <>ııer•> Sineması 
kapll•r1nı muhterem kalka açıyor ı 

En seçme filmler • erı son model ıesli maklbalar ve en rahat koltuklar, 

KAHİRYEôEbk AŞK GECELERi 
Fransızca sözlü büyük süperfilm. Oynıyanlar: 

SPiNELLI- RENATE MULLER- HENRI ROUSSEL 
Bu, iPEK sirıemaaırım ilk filmi olmak şerefine layık bir filmdir, 

Aynca: Peranaount dan,. llall•rl•L M. ç.ı.._.. m lstanbul'• 
gelişi ve yapılan istikbal merasimi. Ve 

M0NiR NURETTiN Beyin 
IPEKFILM ıtudyoıunda yapılan şarktlı filmi. 

Flatıar • Huuıl num;'oıu koltuklar 815 kurufo 
• Birinci mevki 40; Balkon &O kunlfo 

Bu gece için numarolu biletlerinizi alduın. 
'--------•Tel. 43289 cms> 

ı.-------. BU AKŞAM 
SARAY (Eski Glorya) SiNEMASINDA 

SAF KAN 
Fransızca mükilemeli şayam hayret şalıeıerin ilk iraesi. Bat rollerde: 

CLARK GABLE ve MADGE EVANS 
Hiranetlikler arasında çiçeklenen aşkı muB&•ver müthiş dra~~ıı:.\ 

._ __ • ilaveten ı Jeneıal 8ALBO bava titoewıwı 18Jabatİ· • (1euuı 
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ı.L'!..ı EyfQl18 ~8!!~~~· fük 1 Viyanal ~ ~r.!~' K~~ 23,l: lın-
ITTIBA'I ve ......... ı 

Her Jınklcı mah/uzdur. - /t/11111 lloltl• 1 .• 

ne§riyatı, 19 Kemal Niyazi B, ve ar- berler, 2:i,30 dana havaları. 
kadışlan, 20 Nebil oğlu lımail Hakin Brealav - 2J ,06 Kon"'er 

Nt1.,l r.,.,, 1 .• 

Nt1•ıl Ôltl11 •• B 20 Re B ., , 22.15 
., .80 kemani şat • ve arka- komedi, 24.05 eğleor·eli muııiki par-

da§ları refakatile Vedia Riza H. ve çaları. ~=======>Ziya Şakir~~==========-:===================' 
Muzaffer B., 2VJO gramofon: Plak Paria - 20,3:1 1\ooıer> 21.10 gra-
ne§riyatı, 22 Anadolu ajansı, borsa mofon, 21.35 mueikili komedi, 28.20 
haberi, .. at ayan. haberler. 

Etrafında Büyük Bir_Mücadele Yapılan 
Viyana - 19,30 Opera: \'Valküre,, Tuluz - 20 3a Opt>ret parçaları, 

Vağnerin eeeri, 24.10 gece konseri. erkeatra, 21.20 opera p&rval1&11, operet 
Pari• - 20.35 Orkestra konseri, parçalan, şarkılar, 22.05 8enfonik kon-

21.16 gramofon, 21.36 konserin maba- eer. 2::1.or; tıbbi musahabe. 24 05 koro 

Meb'usan Meclisi Nihayet Açıldı 
Cemiyet bu vaziyet kartısmda 

artık herşeyi ıöze almıı; Mecliste m 
~ilmkün olduğu kadar Türk ve • 
lalim ekseriyetini temin edebile
cek her vasıtaya \;qvurmıya 
baılamıJh.. Cemiyet, bir taraftan 
konıiteciliğe müracaat ediyor, 
diğer taraftan da htıkômet kuY
•etini harekete getiriyordu. Rumlar 
~zırladıklan programan aarsaldı
tıru görünce feryadı koparmış-

~.O~l·~~n=~aya -dair bir musahabe, kon&eri, 24.20 dan• havalan, 1.JO ope· 
rakomik parçalan, atıkeri bando. 

Tuluz - 20 85 Şarkılar, operako
mik parçalan, 21,20 senfonik orkestra, 
21.60 Arjantin orkestra11, 22.0f> operet, 
2i.20 Viyana orkeıtnı8ı, ~4 05 inşat, 

Laypzig - rn.:?5 Komer, 20.o:; 

lardı. İzmir intihabab, adeta bir 
arbede halini almıştı. lzmir Rum
larınm namzet gösterdiği Atina 
Darülfünunu muallimlerinden Ka
rolidi Efendi lzmirde partiyi kay• 
b~tmişti. Bunun üzerine bir takım 
ıençJer Aya - F otini kilisesine 
toplanmışlar, dehşet]i nümayİf)ere 
baflamışlardı. Fakat, Bergama
dan da geJen on reyle Karolidi 
Efendi meb'us oJunca, artık me
ıerretten çıldırmış]ardı. 

iatanbul Rumlarını en ziyade 
heyecana getiren rumca gazete
lerdi. Yazılarında, hiçbir hüınü
lliyet olmıyan bu gazetelerden 
Lilbaaaa (Proodos) gazetesi pe'k 
ileri gidiyor; hükumeti pek çirkin 
Lir tekilde tehdit ediyordu... in
tihabat, yavaı yavq cemiyetin 
imali lehine inkişaf ettikçe feryat 
ırtıyor; kiliselerde miting yapılı~ 
)ordu. Duvarlara, şu beyanna
lbeler yapııtınlmııtı: 

[Şimdiye kadar vuku bulan 
İbtibabat, muhalifi nizam bulun
thağu cihetle, ahali buna karşı 
itiraz eder ve intihababn feshini 
~cUmle akvam arasında fikiri 
llliisavata ve kanuna muvafık su
rette yeniden icrasını talep eyler.] 
Şunu da nazarı dikkate almak 

itabederkil bu beyanname sade
te bir milletin ruhundan doğmu
Jor ve bir tek kalemde çıkmı
)Ordu... Milli varbğını müdafaa 
ebnek, bir millet için en tabii bir 
~- Fakat bu hakkı yanlıt şe
~erde müdafaa ettiren aynca 
..., ku~et vardı. O da, bafta 
l>r.n. Sabahattin Bey olmak üze
re; İntihapta hiç bir şey kazana
~acaldannı anhyan bazı zavat
b. Bunlar, el altmdan romları ve 
~enileri kııkırbyor; intihabı 
.._ durarak cemiyetin maneviya
,..... karmak ve yeniden intihap 
f:Pbrarak kendileri de bu gürül
&-.... aruında bir ıey kazanmak 
llllllYorlardı. 

• Bu fikir etrafında dönenler, 
~~t Beyoğlunda büyük bir 
~ aktettiler. Oradan da 
La . , Babıili önüne geldiler. 
la.tihabın feshi hakkında metali-

tta bulundular. Hükômet na
:: Yerilen cevaba kani olma-
ta · Çirkin bir tekilde yayga
~ b•fladılar. Ve hatta, Babı
~ pencerelerini tatlamıya 
p lca clılar. Birkaç cam kırdılar. 
~ı-~ Babıali karakolundan çı-

._ askere: 
- Snn •· t k' K ıu a ... 

dl Umandası verilir verilmez, 
Ya•rusu gibi; dağıldılar. 

* l•re~tihap: A gerek İstanbulda ve 
'-feri ~dayetlerde; cemiyetin 
~ le hıtam bulmuştu. İstanbul 
tata ıç ~n yine parlak tezabii~ 

la ~ e olmuftu. 
'-ıatibap sandıkları, büyük alay

aaldediliyor; her tarafta 

Ha~darptlf" islasgo11unda 

cemiytin lehine olarak ateşli nu
tuklar veriliyordu. En başta 

Sadrazam Kimil Paıa olmak 
züere, namzetliklerini koyanlar
dan birçokları, emellerine muvaf
fak olamamışlardı. Hele Prens 
Sabahattin Beyle Ali Kemal Bey, 
o kadar kendilerine güvendikleri 
halde acı bir husranla karşılaşmış ... 
lardı. Gerek bunların ve gerek 
diğer, meb'usluk muradına nail 
olamıyanlann kalpleri derin bir 
elem ve ıstlrap ile sızlarken, 
mütemadiyen Sirkeci iskelesinden 
davullu zurnalı alaylar hareket 
ediyor; muhtelif vilayetlerin halkı, 
hazan koca kavuklu, bazan kefi
yeli meb'uslarmı ortaya alarak .. 
ve ekseriya da, arabanın atlarını 

çıkarıp kendileri arabaya koşu

larak BabuUi caddesinden: 
- Yaşasın büriyet.. yaşasın, 

mukaddes cemiyet ... 
Niralarile geçiyorlar.. Bu sa

adetten mahrum kalanlann kalp
lerinde açılan yaralara, tuz biber 
ekiyorlardı. 

Meclisin açılması cok tanta
nalı olmuştu... 1324 senesi Ki
nunuevvelinin 4 ü~ü perşembe 
JÜDÜ, sabahleyin erkenden bütün 
lstanbul allı yeşilli bayraklarla 
donanmıştı. Kışın en fiddetli za
manı olmasına rağmen hava açık 
ve berrakll. Hassa ordusunun 
latanbulda bulunan bütün kıtaa-
tının merasime iştirak etmesi 
hakkında karar verildiği için 

Yıldız sarayından, Sultanabmet 
meydanına kadar muhtelif yerler
de muhtelif alayların kıtaları 

bulunuyor; geçecek mebusları 

selimlamıya hazırlanıyordu. Sul
tanahmet meydanına, bir batarya 
top getirilmişti. İstanbulun muh
telif semtlerinden altı batarya 
top yüz birer pare ateş ederek 
mecliıin açılmasını selamlıyacak 

ve osmanlı meclisi mebusanımn • 
açıldığını resmen halka duyura-
caktı. Ayasofya meydanında, Ad
liye dairesi binasma amut olmak 
iizere cami tarafına, mektebi 
Mülkiye talebesi ile ( Nigehbanı 
mqrutiyet) denilen ve şimdi de 
mecli•in muhafızlığı hizmetine ta
yin edilen avcı taburu.. bunla-

istilcbal ~dilen mef,'us/ar 

rın kartı tarafına da mektebi Har
biye talebesi dizilmişti. 

(Alaturka) saat beşe doğru, 
ayan azaları ve müteakiben yeni 
meb'uslar gelmiye başlamışlardı. 
Askeriye, ve mülkiye ve ilmiye
ye mensup olanlardan rütbe sa
hipleri resmi elbiselerini giymiş

ler ve nişanlarım da takmışlardı. 
(Arkası var) 

-·························-----···---·······--· 
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24.20 danı havaları, 1,0:-> hahı·ıln, !'&r· 

kılar, armonik. • 
Blknt - · 21.05 'J'agaoni, 21.20 

radyo orkeatraısı, 2:!.();) konferans, 22.ı?6 
r.dyo orkestrası. 

BeJa-rat - 20.3.:'i Gramofon, 20.50 
viyolonlM'J koneeri, 22.15 şarkılar, 22.45 
radvo orkeetruı, 2"3.3..'l danı havalan. 

Praaı - 20.85 Opera: Sir, 23.05 
haberler. 23.t>o kiiçiik salon orkl-strası 
tarafından konser. 

Pefte - 20,10 Orkestra, 21.20 
radyo orkestrası. 21.00 çingene orkes
traııı. 23 05 konıın, 24.o:; grnmofoula 

tiyatro, 24.20 haberler ve ı·ğlenoeli 
musiki parı;ıtları. 

Bikret - 20.();) Ders, 20.45 gra
mofonla opera. ~evil berberi. 

Prag - ~l.45 Haberler, i3.0,j ha
berler. 

Pette - 20.5•) Konser, 22.ro çin
gene oı kcslra8ı, 23·80 piyano konseri 
24, 10 c11zbant. ' 

Varıon - 21.05 Senfonik kouııer, 
28.05 dana havaları . 

dans Jıavaları. 
Varfon - 20 Hafif musiki kon

seri, 21.0.i orkestra konseri, 23.05 kn
fe konsP.r lıa va lan. _______ ......,.....,,....... ________ ~---

Düzce Belediyesinden 
Elektrik ltletme imtiyazı Devri 

Diizce belediyesi mevcut elektrik ıebekcaini tevsi ve ihtiyacatı 
mahalliyi temine kifi kudrette Lokomob!l koymak suretile elektrik 
işletme imtiyazını Ahire devre karar vermiştir. Talip olanlann bu 
baptaki şeraiti anlamak üzere 25 Eylul 933 tarihine kadar Dnzce 
belediye reisliğine müracaatlan. · 

Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı Istanbul Satınalma komisyo
nundan: 

1 - Muhafaza memurlan için aabn alınacak 2317 çift fotin 
kapalı zarfla münakasaya konulmuttur. 

2 - Münakasa şartları kiğıtlannm tasdikli suretleri G6mrltk 
Muhafaı.a Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma Komisyonundan 
alınacaktır. 

3 - Münakasa 25/9/933 tarihine rasthyan pazarteai gllnü saat 
on dörttedir. 

4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane veya imalathane 
sahibi veya vekili olduklarım isbat edecek veaikai makbuleyi ve 
biçilen bedelin % 7 ,5 gu olan muvakkat güvenmelerini teklif mek
tuplariyle birlikte ihale gününden e~el komisyona vereceklerdir. 

5 - Örnek S.tınalma komisyonundadır. latekliler orada 
gr ebilirler, "4464,, 

Barut İnhisarı Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz depo bek~ileri iç.in idarei merkeziyede mevcut nllmu

neye göre elli alta takım elbise 0 caket Ye pantolon, kasket ve dolak,, 
ve elli alta adet kaput ve aynı mikdarda kundura "potin,, pazarlık 

· suretile yapbnlacaktır. 
İatekliler prtname ve nllmuneleri görmek tizere her ,an ve 

paı.arbğa iştirak için 30/Eyl61/933 cumarteıi günli on beşte yilzde 
yedi buçuk teminatlarile beraber idaremizin Galatada Bahtiyar 
hanındaki merkezinde mübayaa komiıyonuna mtlracaatlan "4837,, 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Sahnalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Heybeliada aanatoryomu için Mayıs 934 sonuna kadar llzumu 
olan muhtelif -cins taze sebze ile 90,000 adet gllnllk yumurta Ye 
20,000 adet mutfak yumurta11 olbaptaki prtnameai veçhile ve 10 
T qrinievvel 933 Sah pil aaat 14 te aleni mibaaka.ta auretile 
muamele yapılmak ftzere mlinakasaya konm~tur. l.teklilerin m&
racaatlan. "4873,, 

Akay İşletmesi Müdüriyetinden: 
CUMA rftnleri yapalmakta olan ADALAR - ANADOW - YA

LOV A illve seferi 15/Eylill/933 CUMA pnil de yapalacak Ye ondan 
ıonra yapalmıyacaktır. PAZAR pleri yapılmakta olan Moda, Ka-

Ltra lamıf, Caddebostam Suadiye hatbnın köpr&den saat 15 ye Sua-J.lrA 

Tlr'k altnu 122,0I ıR ... u '7#' diyeden saat 16,25 seferleri IS/Eyltll/933 tarihinden itibaren CUMA 
ı.,. ıo,2' cvaııııı 4'» günleri de yapılacaktır. ..4890,, 
fr. • 1,43 leee b•tlhlrllla el t , · 

:::ı.ıi,. ~:!: tC•1111a•rı7 .. J 4t_: Karaciğer-Mide- Banak, T q, Kum haatalıklanmn kat'i tedavisi için 

~:;~ ·:l~~~· .. : :;.: M: .. ;ı;; T u z L A 1 ç • E L E B 1 
'""•h .. rı,.,, ·~ ıı..aau Kr.F .. 11111159.50 En aon konforlu yeni otel • panalyon • lokanta - p16J 
\Asi•, 4!i,80 UMU ss.118 r '" .... ııı •MO : • • ıilu 88., Hergün Köpriiden saat 6.30, 7.35, 8,20, 10, 11, 13.15, 16.10 da 

• · • Haydarpaşaya giden vapurların trenleri ve Cumaları ilivet.eo sabah 
(ı Ydcha lfareUUer t.uılla auaaaele vapurunun treni 1$m• membalarıoa kadar gıder gelirler. 

1lrmuıl1tır. (SMI) 



14 Sayfa 

Kara Cehennem 
Her Hakkı Mabluzdur 

~~ z. Ş. 4ml------- Tefrika o. 21 ~,-., 

Kahvede 
Devam 

Mücadele 
Ediyordu 

Topçular Doğanın karşısında elferindekl 
bıçakla onu yakalamak istiyorlardı 

-----
Kendilerine kutlukçu süsll ve· ı 

ren topçular da bellerindeki pa· 
laları çıkarmışlar, Doğanın etra
fını sarmışlardı. Doğan, arkadan 
vurulmamak için yavaş yavaı 

geriliyorj arkasını bir köşeye ver· 
mck istiyordu. Topçular, şimdi 
Doğanın karşısında bir kavis teş
kil etmişler; mütemadiyen paralar 
abyor, Doğana saldırıyorlardı. 

Sert demir sesleri, bu acı na· 
ralara karışıyor, korkunç bir 
uğultu halini alıyordu... Doğan, 
bütün sekinet ve itidalini muba· 
faza ediyor; palasını, bir rüzgar 
gibi etrafa savurarak: 

- Geri, be ayılar.. Geri be, 
kodoş herifin köpekleri .. 

Vallahi, hepinizi pişman ede
rim. 

Diye haykırıyordu. 
Kendisine onbaşı süsü veren 

o iri yan topçu, bu şekilde hiç 
bir muvaffakiyetin elde edilemi
yeceğini anlayınca hemen kapıya 
gitti. Sol elini boru gibi ağzına 

dayı yarak: 
- Heyyy, yoldaşlar!.. Çabuk, 

buraya ..• 
D~ye seslendi. 
Nalçalı yemenilerin kaldmmlara 

çarpmasından mütevellit bir gürültü 
oldu; kahvenin içi, bir anda top
çularla doldu. Doğanın ortağı, 
daha kavga başlar başlamaz kaç
mış, ve onu yalnız bırakmıştı .•• 
Doğan, birdenbire kahveye dolan 
topçuları görür görmez vaziyetin 
nekadar vahim olduğunu anlamıt 
fakat itidalini bozmamışb. Onbeş 
neferin bir ağızdan bağrışması, 

korkunç naralar atması, kahven~ 
camJarmı sarsıyor, hiç bir sinirin 
tahammül edemiyeceği bir velvele 
yapıyordu. 

Doğan, uzun bir mlldafaa ile 
yorulacağını, ve belki de bu müd
det zarfında bir imdat kuvveti 
gelerek mağlup olacağını anladı. 
Aldıkları emri icradan başka hiç 
bir günahları olmiyan bu adam· 
ları öldilrmek ve hatta yaralamak 
istemiyordu. Fakat~ bu vaziyette 
daha fazla kalmak ta işine gel· 
miyordu. 

Artık, bunlardan birkaç kişiyi 
bıçaklamak ve kendisine böylece 
bir yol açmaktan başka çare kal-
mamıştı. · 

- Açılın.. Y ok..'8, kıyanın .• 
Diye bir daha bağırdı. Ve 

ileri atıldı. Savurduğu yatağanı· 
nın ucuna, dört beş pala birden 
dayandı. 

Artık Doğanın göıleri karar
mıştı. Çekile bildiği kadar çekil
dikten sonra, bacaklarırun üstün-
de yaylandı: 

- Yallah .. Varan, bilir. 
Diye en öndeki topçu nefe

rine saldırdı. Nefer: 
- Yandım. 
Diye bağırdı ve derhal yere 

fUVarlandı... Doğan, bu acı fer· 
yat k~ısında bir an duralı ran 
topçulann ,aşkınlığından istifade 
ederek bir daha saldırdı: 

- Varan, ikiüi
Bu sefer de; 
- Vay, anaıa.. 

. 

Diye inleyen bir nefer, yere 
kapanmışb. 

O zaman, kahvehanenin ka· 
pısından sert ve kindar bir ses, 
şu emri verdi : 

- Geri çekilin.. Ortada ne 
varsa üstüne abn .• 

Doğan, bir an için başını 
kapıya çevirdi. Akşamın, gittikçe 
koyulaşan karanlığında, çehresi 
blitün bütün kararan adamı far· 
ketti. Çılgın bir kahkaha koy• 
vererek: 

- Hoş geldin, Kara Cehen
nem.. içeri buyursana .• 

Dedi. Fakat onun bu sözleri 
gürültü arasında, boğuldu, gitti. 

Şimdi topçular, ellerine geçen, 
iskemle, hasır, minder, yastık, 

testi gibi bütün eşyaları fırlatıp 
atıyorlar; Doğanı bunların altın

da gömmeye çalışıyorlardı. Do
ğanın önü, onun bir adım bile 
atmasına müsaade etmiyecek de
recede eşya ile dolmuştu... Do
ğan, yatağanını dişlerinin arasına 

aldı, önüne yığılan eşyayı birer 
birer geri atmıya başladı. Bu es· 
nada topçulardan biri, içi kirli 
su ile dolu olan kahve çömleğini 
yakalamıştı. Bunu, birdenbire 
Doğanın başına attı. Çömlek 
Doğanın başına çarptı. Kirli sular 
başından aşağl boşandı. Gözle
rine kaçtı. Doğan gayriihtiyari 
bir hareketle ellerini yüzilne ka· 
padı. O ıaman, Kara Cehennem: 

- Fırsattır .. Koman ... 
Diye bağırdı. Bir anda topçu

lar ileri abldılar; göz açtırmadılar 
Doğanı yakaladılar. Doğan, o 
halinde de bir haylı mücadele 
etti. Yumruk ve dişlerile bir kaç 
topçuyu ıedeledi. Fakat, o da bir 
insandı. On beş m.isli faik olan 
bir kuvvete, nihayet dayanamadı. 
Elleri ayakları bağlandı. O semte 
yakın olan (Babacafer) zindanına 
götürülerek, zifiri karan,ık içine 
atıldı. 

* 
Fato, iki gün iki gece büyUk 

endişe ve ıstıraplar içinde Doğam 
bekledi. Ne yiyor, ne içi} or; mü
temadiyen göı ya~lan döküyordu. 
·Papaza yalvanyor, ondan medet 
umuyordu. Halbuki papaz ona 
yardım etmek şöyle dµrsun, bir an 
evvel evi terketmesi için ısrarda 
bwunuyordu. 

Sahibini para ile ikna ederek o 
harap evden yangın çıkartan, pa· 
pazch. Bundan maksat ta, gürlll· 
tUye getirerek çocuğ"ll çalmaktı. 
artık, matlup husule gclmi~. 
Zaten çocuk, papazın nezareti 
altında bulundurulacak ve muha
faza edilecekti. Onun için, F ato-
11un bir an evvel evden gitmesi 
elzemdi. 

Doğanın birdenbire kaybol· 
ması, papaza iyi bir fırsat verdi. 
Teliş ile Fatoya geldi: 

- Aman kwm, bir dakika 
durma... Kaç.. Sizin burada ol
duğunuz haber alınmıt·· Şimdi 
e" basılıp aranacakmış.. Hem 
sen, hem ben.. ikimiz de malı
wohmız. 

DeclL 
C Arka8'1 Yar> 

SON POSTA 

Kıra/ Faysalın 
Ölümü Etrafında 

( Baştarah 1 incl sayfada ) 

- " Kıralın ölümft :zehirlen
me suretile vuku bulmamışhr. 
Bu cihet muhakkaktır. Barsakla· 
nn muayenesi neticesinde bu ci· 
bet sabit olmuştur . 

.Kırahn ani ölümü, onan son 
derece yorgun olmasından ileri 
gelmiştir. 

Maamafih hiç bir iz bırakma· 
dan Kırata verilecek olan zehir 
sadece Dijitalinden ibaretti. 

Kıralm ölümü etrafında du
yulan endişe ve yükselen şüphe
ler, Faysalın ölümünden üç saat 
sonra, misafir olduğu otel sahi· 
binin de ani olarak ölmesile, 
büsbütün artmıştır. 

Deniz Yollan işletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köprüba§ı Tel. 4.2362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Tel fon: 22740 

Ayvalık aralık postası 

ANTALYA 
vapuru 14 Eylül Perşembe 
günü saat 17 de idare nhb· 
mından kalkar. GIDiŞ'te Geli
bolu, Çanakkale, Bozcaada, 
Küçükkuyu, Altınoluk. Edre
mit, Burhaniye ve Ayvalığa 
ve DÖNÜŞTE de ayni iskelelere 
uğrar. ''4848,, 

tzmır stlr'at postası 

SAKARYA 
vapuru 15 Eylül cuma 14 de 
Galata nhbmından doğru İzmire 
ve Pazartesi lzmirden doğru 
lstanbula kalkar. "484 7,, 

Karadeniz SUr'at Postası 

KARADENiZ 
vapuru 14 Eylw perşembe 
günü saat 18 de Galata nhb· 
mından kalkar. GiDİŞTE: İne
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya; 
DÖNÜŞTE: bu iskelelere ila
veten Pazar'a da uğrar. "4846,, 

tmroz postası 
UGUR 

vapuru her cuma saat 15 de 
İdare nhbmmdan kalkar. Gi
DiŞTE Gelibolu, Lap~~ki, Ça
nakkale ve lmroz'a DONÜŞTE 
de ayni iskelelere uğrar. 114845., ,, 

letanbul UçUncU icra memur
ıuoundan: Kunıçeşmede, Kuruçeşrrıe 
caddesinde 25-27 numaralı kömür de
~osouda yapılacak duvar in§&ab 14/ 
EyJül/933 tarihinden itibaren kapalı 
zarf umlile münakasaya konmuştur. 
İhalesi 81 T.evvel/938 tarihine müsadif 
Puar günii ıaat 16 da icra olunacak· 
tır. Taliplerin prtname ve projesini 
görmek ve tafsilit almak üzere her gün 
saat 10 dan ııo.nra liıtanbut üçüncü icra 
dairesine 932/1'54 11umara ile müraca
atlan ve yevmi ihale olan Pazar günü 
de olbaptaki müzayede ve münakua 
ve ilıalat kanununa tevfikan tanzim 
edecekleri 896 Jirayı kavi banka temi
natı ve t.eklif mektuplarını saat 16 dan 
evvel icra memurona tvvdi eylemeleri 
ilin olunur. (7324) 

TAKViM -
Gtla PERŞEMBE Hızu 
SO 14 EYU)L 933 132 

Arabi Rumi 
24 c ..... ıtıt•"'•' 13~2 1 • E7UU • ısı~ --

Valrl\ E"ant \luııtl Y11k1t Eu111 Va1atl 

Ula•t 11 I~ 5 2g ""' .•. ,;;::- 18 22 

öt• ~ 46 12 09 Ya a 1 3\ ,, 57 
&kladJ u 2d I~ 43 •wa .. k .9 33 s ~7 

.... . ~ .... 

Eylül 14 -
~.·------------------------------------------------~ 

BİKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: Suat Da,.oiı --

Bugünün Kızı 
~-----~--~--~ 

Mecidin iki eli kısa pantalo
numın cçlerinde idi. Minimini 
bap lıa•aya kalkmış azemetli bir 
yürüyüıle küçük kıza yaklaşb. 
Mecit yedi yaşında san ve kıvır
cık saçlı bebek gibi bir çocuktu. 
Fahire de apğı yukan onun 
yaşında idi. O esmer bir kızdı. 
Siyah saçlı kocaman siyah gözlil 
bir afacan teni de güneşten ne 
kadar yanmıştı. Tıpkı bakır gibi. 

Denizin başında yerde çö
melmiıti. Kumdan kUçük tepe• 
cikler yapmakla meşguldü. Mecit 
onun 1 a ına azametle yaklaştı ve 
ona mühim bir sır tevdi eden 
bir sesle: 

- Biliyormusun Fahire ben 
ne yapacağım dedi. Fahire yap
tığı tepelerle meşguldu öyle fazla 
meraklı bir kız da değildi. 

. Alakasız fakat nezaketli sordu: 
- Ne yapacaksın bakyaım. 
Mecit küçük parmağile uzak· 

taki köşklerini ve köşkün yanın· 
daki büytik bir ağacı gösterdi: 

- Şu ağacı görüyor musun 
dedi. Onun üzerinde bir kuş yu• 
vası var. Ben ağaca çıkacağım o 
yuvayı alıp sana getireceğim. Bir 
kuş yuvası nasıl olur gör diye 
biz erkekler ağaçlara çıkar onlan 
görlirüz ama siz kızlar nerden 
göreceksininz. Kızlar ağaca çıka· 
mazki. 

Fahire kahkahalarla gülmiye 
başladı. 

- Deli, dedi, kızlar neden 
ağaca çıkamasın, demek ben 
erkeğim... Ben, daha dün o ağa• 
ca çıktım. Yuvada yavrular yok· 
mu hani işte onlardan bir tanesi 
düşmüştü, az kaldı bizim kedi 
yiyecekti yemesin diye onu aldım 
ağaca tırmandım. Yuvasına koy
dum. Sakın sen o yuvayı bana 
göstermek için bozma. 

• Mecit on bir yaşına gelmişti. 
Babası ona ıimtihanlanm iyi vere· 
cek \'e bu ısene sınıfım geçecek 
olursa bir bisiklet alacağını va• 
detti. Mecit bisikletin aşkına çok 
çalışb ve sınıfını geçti. O akşam 
babaıı ona ertesi gün bisiklet 
alacağım söyleyince koşa, koşa 

küçük F ahireye gitti. Fahire hah· 
çesinde yalnız ip atlıyordu. Onu 
görünce sevinçle karşıladı. Ona 
daha konuşmiya vakit bırakma
dan bağırdı: 

- Gel .Mecit, gel bak sana 
ne göstereceğim. Beraber gittiler. 
Taşlık ~apısmız önünde küçük 
bir bisiklet bir kız bisikleti 
dunıyordu. 

- Bu ne?., 
- Ne olacak sımfı geçtiğim 

için babam vadetmifti, aldı. 
Mecit sustu kendi bisikletin

den biç bahatmedi. 

* On bet yqında idi leyli mek-
tebe gidiyordu. 

Bir giln mektepte birkaç ç.o-
cukla] kavga etti. Üçünll adama• 
kıllı patakladı. Hafta sonunda 
arkadaıı F abireye gittiği zaman 
içinde hep bunu anlatmak iştiya• 
kı yanıyordu. Fahireyi bu defa 
salıncakta g5rdll. Genç kız onu 
yanına davet etti. Y anyana otur· 
dular ve Mecit daha söze başla· 
mıya vakit kalmadan genç kız 
heyecanla heyecanlı anlattı: 

- Mecit bilsen geçen akıam 
ne oldu. Sıcaktan pencereyi açık 
bır.aknuştım. Gece yarısı pence
reaen içeri bir bırıız girmez mi. 
Buma duyaca Jataktan deli sibi 

fırladım. Baş ucumda bizim ka. 
peklerin kamçısı bulunuyordu. 
Onu yakalayınca fırladım. Heri• 
fin üstüne attım kamçıyı, atblll 
kamçıyı bir taraftan da bağırı
yordum, yetiştiler, herifi yaka• 
ladılar. 

Mecit: 
- Olacak iş değil, yalaD 

söyliyorsun dedi. Fahire : 
- Sor, diyordu. 
İnanmazsan sor. 
Ve sordu. Bütün köşk halla 

bu inanılmaz macerayı te'kit edi
yordu ve Mecit Müzeyyene bir 
kere daha iç~ledi. 

lf. 

Mecit on yedi yaşında idL 
A vrupaya talebe yollamak içill 
bir müsabaka yapılıyordu. Mecit 
buna on sekiz talebe ile iştirak 
etti. Bunların içinde dört talebe 
seçildi ve üçüncü derecede mu
vaffak olan Mecitti. Mecit köşke 
avdet eder etmez hemen komşu 
köşke çocukluk arkadaşına bu 
mühim havadisi vermiye gittL 
Ona Fahirenin odasında oldu
ğunu söylediler. Doğru oraya 
gitti. Fahire odasında kanşık 
eşyalarının arasında çantalanDI 
yapıyordu: 

- O, dedi, Mecit nerelerdeıİll 
ayol, sana anlatacaklanm var. 
Çaldırıyorum sevinçten. 

- Hayrola.. Ne var? 
- Ne olacak.. Mektepte bir 

müsabaka yapıldı. Avrupaya tr 
lebe yollamak için tam otuz kıl 
iştirak ettik. Ne dersin bell 
birinci olarak kazandım. iki kıl 
daha yolluyorlar. Ben yann br 
reket edeceğim. 

Yavaş ve mütevazı bir sesle: 
- Ben de bir mUsabak• 

kazandım. Ben de bir haft• 
sonra Avrupaya gidiyorum. 

* Fahire Almanyada, Mecit 
Fransada tahsil etti. Fahire de, 
Mecit te nihayet avdet ettiler• 
ikisi yine biribirlerini görmekte 
devam ediyorlardı. Mecit btl 
neş'eli arkadaşına karşı gitgide 
tuhaf hisler beslemiye başlamı.tbo 
Nihayet ~bir gün bu tuhaf bisb 
aşk olduğunu anladı ve o°' 
gitti. Yazı odasında kitap oka"' 
yordu. Biraz konuştular ve birdeO 
Mecit ona yaklaştı : _ .K 

- Dinle beni yavrum, deu-r 
sana bir şey söylemek istiyoruJll
Bir teklif yapacağım. Eğer bO"' 
ıuna gitmezse reddetmek tellİ9 
elindedir. V akıi sana bunu sör 
lemek bana biraz gllç. geliyo' 
amma biliyonun ki bayat •• 
hi11iyat... t 

Birden ıuıtu. Biraz cesat8 
almak istiyordu. Fakat f~ 
onun ~ 1U1madı : fil• 

- · 'yonun, biliyorum, o• . 
kendini yorma dedi, beni _.,
yonun "e benimle evJenoaek 
istiyorsun.. Bunu ne zamandant>etl 
gözlerinin tatlılqan balo1111datl 
ve etvarındaki acaiplikten aıdr 
mıştım. J-

Mecit biraz sukutubay~l~ 0 t-
ramışb Maamafih onun elın• tu 

d. 61" tu biç olmazsa bunu ken ı 1 

lemek isterdi. beııl 
- O halde, dedi, ıen 

ister misin ? 
Gülüyordu : ,.ol 
- Apdal mısın, dedi, lr 

istediğimi görmüyor mu811D, .. 
mıyor musun ? •. .. 

EY&endiler ft me9'ut o1clalad· 
"· 

1 

ı 
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M'OSTABZABATI 
Hasan kuvvet ıurubu küçük 60 

" .. • .. ,lk 100 
" .. 1 Kt 150 ........ ....,. .... ...,..ı.n 1124.... 20 

" " ,, .. 1111 • 31 

Q " " '"· 50 • • " .,.. " IGO 
112 • 180 

" 
" 

100 

IJ8 " 30 
,, " ,,.. ti fiO 
,, " ın .. 80 
,, ,. ı " ıoo 

HaaaD gliarin aabaau limoa... 25 
,, Gliserin sabunu 25 

Hasan tuvalet sabonlan kftçik ~ 5 
" il " büyük 35 

Hasan Kremi Vazo yağsız 
Hasan çocuk podrası 
Hasan sürmesi (siinnedanlığı ile) 

Lüks büyük ,, '' 
Huan Diş cunu IDantos) 

,, 11 suyu 
Haaan Biriyantini 

tıbbi sabunları ., 
,, aaç ıabunu 

Trihofil Saç suyu 
Hasan mukattar suyu 1 Kg 

" " " 2 " 
1/4 Kg 
1 tı. " 
1 ,, 
2 " 
1 Ok 
2 1/2 " 

Hasan Zeytinyağı 

" 
" " 
" " 
" " 

" " 
Hasan Badem yağı şişe 

, 

40 
20 
20 
30 
20 
30 
40 
15 
25 

125 
26 
30 
25 
40 
60 

Haaan Bahkyağı 1/4 K2 

• " 
112 " 

" " 
1 ti 

it Çiçek ve GtHıuyu 1/4 
,, 

" " 
1/2 " 

" it " Hum Fayda 114 Kg 
" '' 1/2 " 
,, " 1 ,, 
" " 5 " ,, ,. Pompa 

Huan Diyabetik Çikolatası 

" " " K9. 
Hasan Gluten ekmeği 

" ,, Gevreği 
,, Bademli Gluten ekmeği 
., Gluten Makarnası 112 KQ 
., ,, Unu ve Şehriyeleri 1/2 Kg 
., Brek Fast bisküileri ..,.. -

Hasan Pirinç Ozü unu 250 gr. 
,, Buğday Özü nişastası ,, 
,, İrmik Özü 

" 
Patates Özü unu 

,, Çavdar ,, ,, 
,, Yulaf " ,, 

Mercimek özü unu 
" 
,, Bezelye " ,, 

Hasan Demirhindi hülasası 
Hasan Kınakına hülasası 
Hasan Bom opodoldok 
Hasan Bikarbonat dö sut 100,o 

,, ,, ,, " 250,o 
,, ,, ,, 11 500,o 
,, Karlsbad tuzu 100 gramlık şişe 
" " " 500 " ., 
" il " 1000 ,, " 
,, Setliç tozları 24 i!det 

__ ..._.!-" ""'~~!Dııı... 

.tO 
60 

100 
30 
50 
75 
.f 5 
70 

110 
.fSO 
100 
20 

360 
30 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
35 
25 
25 

150 
30 

100 
10 
20 
35 
25 
60 

100 
30 

. . ,... . . 
~ = ~~Ş~!..!!.~:.~:~:~· ~1 ~~f:§ı:~~~! ~~~.~ ~.~,~ ~!~.~:ı 
3 - Leyli ve ehari bütün ücretlerde mühim n:sbette tenzilat yapılnuşt r. 1 

4 - Arzu edeolere tarifnınıe gönderilir. 
Adres: Şehzadebatı Polis Merkez! Eırkası -Tel. 22534 ~ (7~68) 411 

l ŞeKcrci _______ mm _____ Kil __ ~~-DllZl'ltamı,;;~ı;:' dükktnları 

KASIK BAGLARI ~ TIBBİ KOR ELER lenhalaştıÇünkü: 
Posta ile kataloğumuzu ve a~~ Herkes bir taşla 
siApr~.· KvaralkFnnılızDı istEc}S•iniz. ~· iki kuş vuruyor .. 

Hem yemiş 
l.em ilaç 

Beyoğlu: l tiklal caddesi Poı:ıt.ı sokağı J\o. 1. Te 41429 vazifesini gören 
" m:r••t •ew • , -

İnhisarlar Umum Müdürlü~ünden: 
"'" 

Çamaltı Memlehasında amelenin çamaşır, eşya ve sair lcvaz.ı

mımn tathirinde kullanılmak üzere kömür veya odunla ısıtılmak ve 

ikiı~r adet Termometre ve Mnnometreyi ve lüzumunda "For.nalin,, 

ile dezenfeksiyon yapıldığı takdirde kullanılmak için birde karıştır

ma cihazını havi olmak üzere şartnamesine tevfikan bir adet" Etüv,, 
makinesi sabn ahnacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak edebilmek 

için ~o 7,5 teminatlarını hamilen .. 2/10/933,, pazartesi günü saat 

14,5 ta Galatada mübayaat komisyonuna müracantlan. "4791,, 

"TATU MOSHil,, 
den kullanmağı 
daha karlı buluyor 

Deposu : Beşir Kemal • 
Mahmut Cevat Eczanesi 

Kutusu: 15 kuruş. (7001) 

• 
Dr A. KUTIEL 
Kurllkcıv, Topçular caddeal No33 

(99•5) 

\ 

Yemeklerinizin 
NEFASETiNi 

ve 

LEZZETiNi 

Sayfa 1~ 

Yalnız ÇAPAMARKA Baharatını 
kullanmakla temin edebilirsiniz. 

~----• Leylf • Nehari • Kız • Erkek ..----••1ıııt. 

İNB.ILiP LİSELERİ 
Ana - İlk - Orta ve Lise sınıfları 

MUesslsi : NEBi ZADE HAMDI 
Kayit ve kabul muamelesine başlanmıştır. Resmi mekteplere 

muadeleti Maarif VekAletlnce tasdik edilmiştir. Gü%ide ve 
muktedir bir tallın heyetine maliktir. 

Ecnebi liaanı tedrisatma ilk kısmın aon iki sınıfından batlanır. 

Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurları vardır. 
Cumadan maada hergün saat 14 ile 16 arasında müracaat olunabilir. 
• C ğaloğlu Yanıksaraylar caddesi Tel. 20019,. n • .n ' 

1 - ihzari amıf tetrisabna 1 teşrini
evvel 19.:13 te başlanacakbr. 
2 - Ayni tarihte DIESEI.., MOTÖR

LER ve ELEKTRİK şubesi ile TELSİZ 
TELGRAF ıubesinde de tedrisata 
baolanacakbr. 
3 - İlkmektep mezunları için İHZA

RI samf .ardır. Bu smıfı bitirenler fU
belere perler. 
4 - Orta mektep mezunlarile mes

lek müntesipleri doğrudan doğruya 

meslek tubderioe alınırlar. Bu şube
lerin müddeti birden iki eeaedir. 
5 - Mektep yalnız neharidir. 
6 - Tqrada bulunan makini•tlere 

muhabere Ue ders verilir. Kayda bq
bnmlfbr. bal.at yeya kaydolmak için 
Galatada Çinili Rıhtım Ham arkasın

da Şarap iüelesi soltağında kain 
mektep icl.....me " Kuto Han ~ müra-
caat- edilmelidir. 7236 

• 
lstanbul ve Tra ya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarıhnağa başlaııc:·n yeni sene ınahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak Üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarınıız eskisi gibidir.Yani Jstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depo:arım1zl araba 

;::ı~m ~::~~~=Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39~50 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bede in yüzda yirmisi peş;n ve üst ta. afı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
!1epodan ~tiharen bütün masraflar ve mes'uFyet müşteriye aittir. Gönderilecek ınal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariş bede.inin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari o~duğu gibi en az beş vagon sipariş 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
laller Telefon No. 24470.~t69z4) Telgraf adresi : İıtan bal1 
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T. C. 
c:İstnıılrnl jhind ':N okri 

1-IASl-\.N HÜ~NÜ MES'UT GÜZELLER 8abçf'kapi 4 ünciı V11kıf Han 

~İKAN O'l'OMOBiL CEMİYF.Tl 

Pt.1\ıse beka Komite aı 

Kabiliyet Vesıkası 

Amerikan Otomobil Cenı1yet1 
naınına eşa~ıye vsziüllmze e~has tera~ın-
den ~ehedet olunur kı:- ,..,.. 

Vaşington n.c. de ~t. Vernon 
yolu uzerinde l"ord ı:otor Co. tararıncian 
1mil edil.mi~ olup temamen stok sır.ırından 
alınarak musebeka hey'etine ~enaup me
murlar tarerınden idare edilen 18-~3235~ 
motor numsrelı bir V-8 1.lci kapılı ~eden 
t1p1 Ford otomobili 20 Razi.ren, 1933 ta
T1b1nde yola çıkarak aeatte vaaati 2?.458 
m.11 8ti.r'etle 5022.l mıı mese~ey1 182 aeeb 
50 dekikede kettetm1şt1r. 

Bu suretle .A.mOko benzin ve Amo .. 
ko motör rağı kullanarak bir gelon benzin 
ile vasatı 22.532 mil yapııııştır. 

Kullanılan yat mıktarı ••••••• 1.587 galon 
Yakılan Benzt.D Mıktarı ••.••• 222.89 galon 
Vesatf olerek 3182.~7 milde l galon yağ 
Su ilave ed1lmem1şt1r 

Veaik.e No. eı 2907 

P.W.Lewıe Chester S.Rıck~r 
Teknik Mimessıl Resmi t.:tlmessil 

V.E.A.llen 

Yüzün güzelliğini her şeyden evvel temiz, 
beyaz ve zarif dişler gösterir. 

Simamzın ve diılerinizin güzel olmasını istiyor iseniz aabah 
ve akşam günd~ iki defa dişlerinizi RADYOLIN ile farçalayınız. 

RADYOLIN 
ıarfiyabnın çokluğundan her zaman taze olarak 

satılan yegane sıhhi diş macunudur. 

"DAROLFONUNLULAR YURDU,, 
mUnhaaıran yUkaak tahall yapan lalebeye mahsustur. 

Çamaşır ve ütü de dahil olmak üzere [ ıa,a; ibate 1 kamilen yurda aittir. 
Iliitün kış eJCak [ MUtalea salonu Oazlno; Hamam) ve mükemmel konfor • 

.. DarUllUnunlular Yurdu" Saraçhanebaşı • Kıztaşmdadır . 

... Biçki Yurda· Divanyola 
20 senelik San'at mektebi 

kayıt açıldı. Pansiyoner talebe alımr. 
Telefon: 22038 ~ (7228 

BAKIRKÖY HAZNEDAR ATEŞ TUGLASI 
F 0 R O M 0 T 0 R C OM P A N Y E X P 0 R T S ı N C. 1 S T A N B U L 1710 derece hararete ve 200 kilo tazyıka dayamr. 

Berlinde Szger ve Gramer Laboratuvarından ve reemi m aterial 

Erkekler için: 
İngiliz 

MUŞAMBALARI 

9112 
Liradan itibaren 

Çevrilebilir 

MUŞAMBALAR 

12 1
/2 

Liradan itibaren 
..... -

Gabardin 

PAROESULER 
17 '/2 

Liradan itibaren 

Prüfungstam'dan tahadetnameai vardır. Tel. 16. 71 
Her nevi slpari' kabul olunur .... (7331) 

Galatada Karaköyde kain meşhur 

EllSELSİOR 
Büyük Elbise Fabrikası 

Sağlam ve iyi cins kumaşlar ve birinci nevi malzeme ile Paris 
terzi akademisinden mezun mahir bir makastarın kusursuz 

hiçimi ve atölyelerindeki itinakar terzilerin pek dikkatli 
dikişi ile imal eylediği 

ısmarlama 
Kostümleri 

her sınıf halkın keselerine elverişli olmak üzere 

Yapmaktadır 
Bir tecrübe bin reklamdan iyidir. 

Tedlyatta TesbilAt 

Kadınlar için : 
Deri taklidi mütenevvi 

renklerde 
Çevrilebilir 

MU SAMBALAR 
11 1

/2 

Liradan itibaren 

Gabardin 

PAROESüLER 
16 1

!2 

Liradan itibaren 
-

ipekli 

MUŞAMBALAR 

1s 1ı2 
Liradan itibaren 

(7255) 
"-:-·, ...... ,, ' - 1 ·~ 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsızlik halatında büyük 

faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ark alt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede ıatılır. 

PETROL NiZAM 
Saçları kuvvetlen
dirir. Dökülmesi· 
ni keser. Kepek
leri öldürür. Başı 
temizler. Günde 
bir defa friksiyon 
yapınız. (6580) --.. ·-----·---·· .. ----··· .. -............... . 

Son Posta Matbaası 
Sahibi: Ali Ekrem 
Neıriyat Müdürüı Halil Lut6 

Teşviki Sanayi ' 
Hanımlar Biçki ve Dikiş Mektebi 

Senelik sergisi umuma açıktır. Talebe kaydına haşlanmışbr. 
Mezunlar sıtaj görmeden mektep ve atelye açarlar 

Telefon : 22994 

Boğazlçinde 

Arsa Veya Ev Arıyorum 
500 metre murabbadan küçük olmamak tartile, mümkünse ağaçbk, Bota:ı
içinde veya Fenerbahçe civarında, sahilde bir arsa ıabn almak iatiyoru111. 

Yukarda zikredilen ıerait dahilinde bir n dahi olabilir. TafsilAth 
t•klifleria ıuetenin 171717 rumuzuna ı&aderilmesi. 


