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Surlye'de BıOık Faciaları 

ç ar Balilesi Bir Kasa
bayı Yğma Ettiler 

Berot. 14 (Haaust) - Son günlerde Hulepten 
bura,a çok heyecanlı haberler aksetmektedir, Bu 
haberlere nazaran kıtlığın tevlit ettiği açlık va· 
ziyeti Suryenin timal kısmında nıüthiı facia ve 
hadiselere aebep olmaktadar. Açlığın köylerdeki 
tesiri çok bDytıktUr. Son gl\nierdo birkaç yllz 
k&ylllnUn teıkil ettiği açlar kafilt·si Cerabluı ka· 
saba11na birdenbire hücum etmişlerdir, 

Kasabanın ant bir ba1kına oğradığını haber 
n aa zabıta kunetl herhangi bir facianın önUnll 
almak maluadile harekete geçmişler ve arayerde 
mDsademelcr olmuıtur. Fakat 1.abıta geç davran· 
dığı için açlar kafilesi caddelere dağılmışlar, 

erıak mağazalarma, bakkal dUkinlarına, fırmlara 
ve lokantalara bUcum ederek cUmlesini yagma ve 
tahrip etmiılerdir. Kafileyi teşltil edenlerden bir 
kıımı hldiseyi mUtea kip ıavu11arak kaçmış!ar, bir-

kaçı zabıta kuv•etleri tarafmdan tevfkif cdi\ıuiştir. 
Bu arada vuk~bul m mlısademe neticesinde açlar 
kafilesinden birkaç kiti ölmüş, birkaçı da kaçar
ken ablan kurşunlardan yaralanmıştır. Kıtlık 

yüıünden Suriye'de endiıcli bir hava esmektedir. 
bu vaziyet karı:sında hUkQuıet köylülere para 
dağıtmaktadır. Bu maksatla hDkfımet Suriye Ban· 
kaımdan tekrar avanı alarak kıtlık çeken köy
lülere zahire tadarik edecektir . 

!':'il•~" Tıkılm Stadyomunun ,amur 11tanları araamda flltbol ilk ma~ 
._ lld, '•arn erllldl. Maçların bir kıımı da her zamanki gibi Kachkl>· 

'1ıt,, 1)•pıldı. Tabllit ıpor anyfamı:ıdadır. Re1imde ıtadyomun batalıhk 

Çi~g;;; er Arasında Nurto· 
pu Gibi Güzel Bir Çocuk 

• 
Istanbul Viliyeti Geçen 
Sene Neler Kazandı? 

- ----- -
Fırka Kongresinde Cevdet Kerim 

Beyin Sarih İzahatını Dinledik 
t. Bu Sarışın Çocuk Kimindir? 
~ ircık ıarı aaçlı, peobe ya
,.. ~ 0ınbut, nur topu gibi gU· 
~ oıJ0~uk... Ana ve baba.anın 

. b"ı ugunda hiç kimsenin ollp
~ unınayau bu güı.el yavru 1 

d
•!ta yaımdadır ve iımi 

' ır. 

litı &~''••k Bh' Macera 
~~ ~ı~I türk çocuğu ıu da· 
~' k erıköy haricindeki çin· 
) Qı ~ubelcrt:ıde11 birinde aım 
~~'fu a. Pustur. Çingeneler bu 
) ~l'Yorl hU,ük bir kıskançlıkla 
'1.' t8at ar, .civar hnll<tan kimse-
,llt'"' errnıyorlar. Güzel Zeki, 
~te'1tl kulubelerine nnııl dilıtll, 
ii ~illa.., er bu yavruyu nereden 
a lle'fort "? bunu niçin herkesten BOzel Yavru Burad• Reemlnl GGrdUOUnUz FerlkDJ Haricindeki 
~Q•let :.~ bir muharririmiz çin- Kulubelerln Birinde M•hpuetur 
t't ttlıeı • ~ında gizlice dolaıarak b 
~Ilı le lu!k çocuğunun mac.. Ferik6yllnde çifte cevizlerde blltUn koyuluğu vo lltUn derin-
~ Çok •pıt etmeğo çahıtı ve ·,ır "aanaar" aokağı var. Çinio· liğile g8rmek roOmkUndllr. Bura· 

•••eyler öğrendi. d b. • san i.-; af let ~ lekı ao kulübeleri bu aokağın nibaye- ya llşen ır ın ...,n • a • 
~,~i-..di " kimdir? "b 1 8 ı_ ten ve piıllkten bunalmamak 
~ dinl~ep_ beraber mubarri· .Jinden lb aren baı ıyor. u xu- \ 

1Yehın: :obelerde aefaletin tam kendiıini 

~ir Gençliği Ve Mili!. Haysiyet 

ençlik Bu Dava Ününde 
... Ç~~ Hassas Davranıyor 
~~~Itri 3 {Huıust) - Ecnebi 
_,~-~ ~· devam eden tftrk 
~11,,Sc1:•n •atan ve han cere
, ... ~ 'l-ı'- " uzak kaldıkları etra• 
"''t''- .. il idd· ~~,._ ıa, buradan bilhassa 
lia..~~,,,1 lllektepleri arnsmda ve 
~lllt llrll veıile oldu. Tllrk 
... , ' u:e\ı'~nı eden talebeler 
,,ttlltb· erınde tevakkuf ede· 

~ti ,~ rnel<teplerine devam 
t.bİQ "' nı~ta ~yıplayorlar. 
'~ d,ki t abı1 ameri'.&:::.cil mek· 
~~ )'"•iı ~~k ~alebelerı bu iddi· 
,._ oldu~ dugunu söyıeyorlar. 
~' llltktc~~ ;ıere, lzmir ame
l 't~tl'tiyct;n. e tUrk harsını ko

'bt~'r•İQ cS.t. Bu 1•nıinde bir teıek
lltııllı de. Ilı k cemiyet. mektep 

it\' ftt,~'c'i~ ~~p idnreıinin elini 
it •Ilı "- ep iç 

1~ teşekkQldUr. 
~ )•iyeti:~ınde, talebelerin 

Ptet01t 
1

' dokunan hare
Q etmesi, batta 

lzmir Amerikan Kollejinde Türk 
Harsını Koruma Heg'eti 

icabında bntlln talebenin mektebi 
terk etmesi bu cemiyetin verece· 
ii bir karara bağlıdır. 

En ufak vak'acıldar, hu bale· 

( Demaıncu 9 uncu ıa1f ada ) 

M. Çaldaris 
Sukut Etti 

Atino, 14 ( Hususi ) - M. 
Çoldoris Mel/usan Meclisinde 
ekolligette koloralc istifa etti. 

(Bu buıuıta 5 inci .. yfamıada 
mufaual malGaaat •ardır. ] 

İmza İçin .. -
Terkos Mümessili Sala

hiyetname Bekliyor --T erkoı Şirketile Belediye 
araeında, ıirketin Belediyeye 
devri hakkında yapılan itillfnamo 
ihzar cdilınişlir. Şirket mllmesaill 
Pariı merkezinden:imza aallhiyeti 
istemiıtir. Salahiyetname gelir 
gelmeı itilafna~mza edilecektir. 

"'bei;;i; milli hayıiyetimiı.e yakı
ıan bir şeklide hareket etmele· 
rini icap ettiriyor. Hatta bundaa 
iki hafta evvel Göıtepe amerikan 
kollejindeki hadiıeJ bunun ufak 
bir misalidir. - Adnan 

CUmhuriyet Halk Fırkası la· 
lanbul Villyet kongresi dUn ZSğ· 
loden sonra F1rka merkezinde ha
zırlanan aalonda ilk kUıat celse
sini akdetti. Kongrede Fırkanın 
villyetlmlz teıkilltmı temsil eden 
bntnn murahhasları hazır bulunu· 

1 
yarlarda. Celae açıldıktan aonra· 
idare heyeti reiıi Cevdet Kerim 
Bey ıtsz alarak, Halk Fukaaının 
geçen bir ıene zarfına latanbul 
viliyetl dahilinde vllcude getirdi· 
ğl eserlerle yeni ıene içinde ya· 
pılm&1t tasavvur olunan işler hak· 
kanda uzun beyanatta bulundu. 

Cevdet Kerim Bey evveli yol 
inşaata faaliyetinden bahsederek 
geçen bir sene içinde Yalova, 
Çatalca yollarının yapıldığını, 
ayrıca lıtanbul mUlhakati dahilin• 

de yol inşaatana ehemmiyet veril
diğini, milıpet ueticeler almdıiını 
ı5yledl. 

Ce•det Kerim Bey maarif 
işlerine de temas ederek Çatalca• 
da rDzel bir mektep •o bir de 

Kongred•n Bir Köf• 
talebe pansiyonu •llcude getiril
diğini, geçen aene lıtanbul Orta 
mekteplerinden 200 talebe meıan 
olduğu halde bu mekteklere ye
niden ıiren talebe adedinin iki 

( Dnamı 10 uncu ıarfada ) 

Almanya'da İngiliz Casusları 

Esrarengiz Köşkte Geçen 
Pazarlık Sahnesi 

-3-· 

- Hulasa -
Almanyanın Vllbelmıbafen teh· 
rinde, kGçOk bir k8t1r, geceleyin 
bir hıraıa tarafından al1aret •dllir. 
Bu adam bir Alman polla memu• 
rudur. Ach Glan'tır. Arkadatı 

Yazan: Berndor/ 

Jenlke ile beraber eıkınhh bir 
vaziyete dOtmüt, ıoyguncu1ukla 
maitetlerlnl temin etmktedirler. 
Glavaın ıoymak için ırirditl •• 
..rarerıgb. bir yerdir ve yakaJI 
ele verir. Ev aahibl PeterH• 

(Devaını 8 iacl •arfada ) 



2 S fa 

rn~·lkı~~si l 
. 
ihraç L · manları 

Lazım 
HOkOmot Mersin limanının tam blr 
ibra cat kapısı haline g t>tirilmesi 
için bir proje hazırlamakla mog
guldür. Bu ıniinasebetle temas et· 
tjğimiz kimseler bfae fik irlerini 
ıoyle anlattılıu: 

Tevfik Bey (Beyoğlu Tarla.batı) 
- ihracat yapmak ietiyen bir 

mlllet içın limanın çok ehemmiyeti 
•ardır. ihraç edilecek ma'lara müş· 
teri bulmak srerçl bugUn mütkGI bir 
ittir. Fakat l:ulunan milşterl o malı 
almak için b.r takım kolaylıklara 

nıuhtaçtJrki bu ko!aylıkların eın be.· 
tanda liman meaelesl gelir. Bundan 
b ,ka dııhi:dckl ihracat tacirleri de 

.yolsuziuk ve limanı;ızhk karşıaındn 

kıı 1 1rlarsa bu işten vnz geçerler. Bu 
acbepledir ki Türkiye bugün muntn• 
Jlam ve asri ihracat Hmanlarma muh· 
taçtır. Meran Hmo:ını gen"ş bir mın• 
takaya lnracat kapılığı yapacak ıart· 
hrı haiz.dır. 

* Ri ~tuKonan Boy l1 opaııe Boğazkesen} 
- Maa·cscf bugiln memlekette 

f,tanbul dahi dahil olduğu halde 
ani ,artları haiz. bir liman yoktur. 
!-!ül Ü'lıet mGkenımcl ihracat liman· 
Jarı yapmak butıu urıda para sarfet• 
aıekten çekinmemelidir. Emin olu• 
nuz. ki bu uğurda harcanacıak para 
memleketi zengin ed•bilir. Bugün 
komtumuz Yun anlatan, Pire liına ııru 
asri bir tekle ıokmak için m 'lyon
!:ar harca rıfhr. Bizim de ayni auret· 
le hareket etmeıniı lOıımdır. .. 

lIUscyin Bey ( Kuımpnıa bkelo 
lmçında) 

- Ben bir umanlar Avrupaya 
ihracat etyaaı rönderlrdim. Bu H

l>eple bu itlerde biraı. vukufum var• 
11ar. Size kıııaca tunu a8yliyeyfm ki 
l>uırOo ihracat yapabilmek huıuıunda 
muvaffak olmak iıtiyorsak asri teai· 
•ah haiz J.manlar vücuda getirme
liyfz. Akal takd rde bu i•l• mat••f· 
fak olmak milmkOn d~tildir. El·n· 
deki mah•ulünO aatmak lati7en k8y
lüye yol ne kadar lbımaa ihracat 
J•pmak iıt"yen bir tacire d• liman 
• kadar Yo belki ondan daha ~ok 
elzemdir. 

Bir Sarhoş Yanıyordu 
Samatyada oturan Galip 

isminde birisi annesinin öliimtıne 
mlltecsıir olarak dün fazla mik· 
tarda rakı içmif, aonra ıızmıı 
bir halde yatağa girmiş ve 
uyumuştur. Bir arahk galip 
ayağile idare IAmbaaıw devirmiş, 
bu yUzden yang•n çıkaryk ev 
yaomıya başlamıştır. Civardaki 
komıular alevleri görünce koşuş
muşlar ve yang nı söndürmüşler• 
dir. Bu arada Galibiıı de bazı 
yerleri yanmıştır. 

Va ndaş! 
Şeker fabrikalarımız 

memleketin eker i ti-
acını temin edinceye 

kadar, şeker bayramlara 
üzüm, incir, kayısı, Eın
dı , Gaziantep fıst ğr 
bayramlar1 olmahd r. 

M. L ve Taurruf Cemiyeti 

----------~---------1 

ON POSTA 

1 ~· _G_ü_n_ü_n.-~-a-rı-~lıi 
J ~ --..m-..~~m:m-•a::!.Zlllmaım1Biiilll\l~-1ızıwm---IB!IZ:~.---=-· Malfılgazile--~-A-rB' 

aç Kişi .. f as t. ? smda ihtilaf 
) • Yeni Cemiyet Kurın3) 

926 Senesin enberi 900 Tacir Hak
kında lflis Talebi Yapıldı 

lstanbul Adliyesinin al&kadar dairesi, yeni ıc· 
neye girilmeıi münssebetile iflis hAdiselcri bak· 
kında bir istatistik cedveli tanzim etmiştir. Bu 
cedv-=ldeki rakamlara nazaran, 926 seııeainden 
932 senesinin son gününe kadar geçen eltı sene 
zarfında şehrimizde tamam dokuı yüz tacir hak· 
kında iflas talebi yapılmıştır. Bu talepler alAkadar 
mahkemeler tarafından tetkik edilmiş, mUhim bir 
kıımı hakkında iflAs kararı verilmiştir:. Haklarında 

kısım tacirler, alacaklılarile uyuşmak ıuretile kon• 
kordato aktetmişlerdir. Geçen 932 ıeneaindekl 
iflb hAdiselerine gelince; geçen bir sene zarfında 
şehrimizde 53 tacirin iflAs işlerine bakılmıt. bun
lardan bir kısmı intaç edilmiıtir. 

Bunlardan başka son günlerde şehrimizde bir 
iflas kararı daha verilmiştir. Birinci iflas daireıi 
tarafından ittihaz olunan bu büküm Kalpakçılarda 
159 numaralı mağazada elbiıe ticaretile meıgul 
olan Oksen Artaryan Efendi hakkmdadır. 
fü;velce ifJAslarına hllküm verilen Hıristaki, 
Hacı Yusuf ve fliya Efendiler alacakhlanna kon· 
kordnto teklif etmişlerdir. 

iflAa kararı verilen tacirlerin defterleri iflas masa· 
ları tarafından tetkik olunarak bir kısmı hakkında 
tnsfiyelcr yapılmıştır. iflasları talep olunan bir 

Posta İşleri 
Umum Müdürlük Nafia 
Vekaletine Devrediliyor 

Ankaradan şehrimize gelen 
ıon bir habere göre, posta, 
telgraf ve telefon umum müdür
Hiğll bu ayın nihayetine dcğru 
Nafıa Vekiletine devredilecektir. 
Şimdiye kadar Dahiliye Vekaleti 
tarafından idare edilmekte olnn 
poıta, telgraf Ye telefon işleri 
Nafıa Vekaletine intikal ettikten 
ıonra, memurlar aras.nda ıınıf 
Ye maaı tebeddlilitı olacak, bir 
kısım memurlarııı aylıkları bu 
suretle arttırılmış olacaktır. Bize 
verilen malOmata göre, Uç Hne 
enci Nafıa VekAletinin emri al· 
tında llç Alman tetkikatta bu-
lunmuı ve bir rapor hazırlan
mıştır. O zamandanberi posta 
telgraf idaresinin Nafıa Vek:Ale· 
tine devri taaavvur ediliyordu. 
Bu tasavvur aon zamanlarda lrat'i 
bir şekle bUrUnmüştür. 

M. Troçkinin Hemşiresi 
Berlinden gelen bir habttrc göre 

M. Troçkinio bemşireal bir tabanca 
karışbrırken tabanca anaı.ı: n atef al
mış Ye çıkan kur un M. Troçkinin 
hcımtireaini ö' dilrmüştür. 

Yağın r İçin 
Almanyadan Yağmur Ma

kinesi Getirtil~cek 
Yapılan bir tetkik neticesinde 

Ahnanyada kurak mevsimlerde 
yağmur makinelerinden çok ml\
him istifadeler temin edildiği an-
laş lmıştır. Bu makineler yağmur
suz zamanlarda tarlalara konul-
makta, hortumlar vas tasile dere 
ve göllerden su nlınmakta, müte
akiben bu hortumlar yağmur ma· 
kinesinden geçirilerek tarlalara 
6Un 'i bir şekilde yağmur yağdı

rılmaktadır. 
Öğrendiğimize göre şehrimiz· 

Şehrimizde 
Yangınlar 
Neden Çıl€ıyor? 

Son birkaç gUndcnberi, şeh
rimizde sık sık yangınlar vukua 
gelmektedir. Yapılan bir tetkike 
nazaran, bu seneki yangın adedi 
geçen seneye nazaran daha faz• 
Jadır. Yalnız geçen hafta iki glln 
zarfında ıebrinıi:zde on bir tane 
yangın hAdisesi kaydedilmiıtir. 
Fak at bunlar, zamanında haber 
verilmesi sayesinde itfaiye tara
fından genişlemelerine meydan 
verilmeden söndürlUmüştUr. AIA-
kadar bir zatın verdiği izahata 
göre, son zamanlarda çıkan yan• 
gınların en mühim sebebi soğuk
ların bnşlamıı olmnsıdır. 

Şehrimizde yangınlar ekseri· 
yetle kAnunusani ve ıubat ayla· 
rmda fazlalaşmaktadır. Kıı ınev• 
&iminin en oiddetli devresi bu 
aylara teıadüf ettiği için ateıle 

fazla temasta l::ulunulmakta, ara 
yere tedbirsizlik te karışınca 
yangın çıkmaktadır. 

Mart ve nisan aylarında yen
gmlar ekseriyetle borulardaki 
kurumlarıa parlaması ile hasıl 
olmaktadır. Bir istatistiğe göre. 
lstanbulun en çok yanan yeri 
Fatih ve Ayvensaray semtleridir. 
Bilhassa Ayvansaray, tarihlerin 
kaydettiği rakamlara nazaran 27 
defa yanmış va tekrar yapılmıştır. 

Bir l<Ufa KömUr Çalmış 1 
Firuzağa yangın yerinde 

yatıp kalkan mühtedi Ahmet 
isminde biri Seyrisefain kalori
fer dairesinden bir kufe kömUr 
çalarak kaçarken yake.lanmışhr. 

e:::=::::: ·===========--::-==========:=. 
deki bazı tarla ve bahçe sahip-
leri kurak zamanlarda istifade 
için bu makinelerden getirtmek 
teşebbüsünde bulunmuşlardır. 

Ucuz Seyahat 
---"-"-

Turing Kulüp Yakında 
Teşebbüse Geçiyor 
Tilrkiye Turing kulübü önU

mlizdeki aylar· zarfmda bir An
kara seyahati tcrtibino karar 
vermiştir. Bu karar tatbik ıaba· 
sına geçtikten aonra, birçok kim
senin iştirakleri ile, Ankaraya 
eğlenceli ve istif ad eli aeyyahat• 
yapılacak, sık aık gezintiler tertip 

edilecektir. Kulilp bu tasavvuru tat• 
bik için Nafia Vekaleti vasıtasile 
Dc•let Demiryollar ldareıine bir 
mektup göndernıiı, bu ıeyyabat• 
lerde kendilerine ne kadar tenzi
lat yapılacağını ve ıeyabların 
Ankara yolundaki istasiyonlarda 
gezintilerine ve tetkiklerine ne 
auretle rnfizaharet gösterileceğini 
ıormuşlur. Esaslı kararlana veri
lebilmesi için Devlet demiryolla
rının cevabı beklenmektedir. 
Kulllp bu suretle yedek yol maa
raflannı tenzilAtb bir ıekilde tea
bit edecek, ayrıca tenzilAt yap
maları için Ankara otelcilerine 
de mOracaat edilecektir. Turing 
klup bu işte muvaffak olduğu 
takdirde aynı şekilde bmir, Sam
ıun ve diğer bnynk tehirlerimize
de seyahatler tertip edecektir. 

Üç Kafadar 
Hamal Kıyafetinde Hırsız
lık Yaparlarken Tutuldular 

Hasan, İbrahim ve Sait isminde 
Uç arkadaş hammal kıyafetine 

girerek Tepebaşı'nda kahveci Kero
pe Efendinin düklinıne gitmişler, 
kahve almak istediklerini söylemiı· 
lerdir Üç kafadardan birisi kahve
cinin önüne siper durmuş, diğer 
ikisi de kahvecinin meşguliyetin· 
ıJen istifade ederek sırtlarına 
birer çuvnl kahve yüklemişler ve 
dükand, n çıkmışlardır. Fakat biraz 
sonra meselenin farkına varan 
Kerope Efendi, s&hte hamalların 
peşlerinden koımuş, bunları poliıe 
teslim etmiştir. 

isteyenler Kimlerdir 111 
Malul gaziler cemiyeti mcrıEı:P 

randan bir k11mmao ccm yetten a'I 
larak Üskildar da yeni bir bir.i'' 1" 
mak letebbüaOne ge~d.kler;ni 'ff it 
hnsuıta villyete m6racaat ettikl~ 
yazmııtık. Aldığımız ma Q:nata .~ 
bu teıebbilı cem yetin eski 1 

hey'etl azalarından bir kısmı tar~ 
dan yapılmışbr. Cemiy~tten ';.
eden bu azalar, cemiyete kart• , 
bir teıekkül kurmak aureti:e bll I 
ıebbüate bulunmutlardır. Hu bıı••İ 
malOmatına mÜ!'acaat ett ğimiı e' 

yet katibi umumisi dern ıştir ki : -"' 
"- Böyle bir te9ekliülün ~9 , 

muvaffak olamıyacatı şüphuiıdıt• 
uzun aene~erden beri bir çok lı•:,,, 
işlerle memlekete faydalı oln>' J 
çalıbk. Bu cemi1ete rakip bir ~ ~ 
yette cebhe almak istrycolcr. ~·r 1 
senedenberl, cemiyet aıahğ nda~ ,t 
rdanlardır. Bunlar kendi.erine ıf 
rilmediği için motber olmuşlardıt"ı 

EYVelkl gün vil&yete i•tid'a "; 
diklerl rıırada bizde böyle bir ~e " 
yetin kurulamayacağını aöyled 1' el' 
Ylliyete muracaat ıetl k. Netice tf 
bls eminiz. Böyle bil' ~cmiyet k• 
lamaz. > 

Adliye Doktorlarmm Maaşı 
Barem kanunu mutahaH•sfar ~ 

(55) lira maaf kabul et ncktcdl~· ~ 
ıiye doktorları da iki aene ıtaJ I 
mek ıuretlle mutabaa~ı• ofdulıltl' 
ribl eaaıen kanunda bunların rıı0 .... 
hasall olmıuın1 kabul et rıiıt r. a6~ 
olduA1J halde mevcut (10) tabibi {Ad 
den bir kısmı (35) bir kıamı da af 

lira maaı almaktadır. Ad.iye dolı~l1' 
!arından bir kıımı geçen aen• ad İ 
nklletine müracaat etmi~ler, 1<ell" 
lerlae mutahaHı• maaıı Yerilaı"'ff' 
iatemitlerdir. Fakat bu talep b.0 fi 
yaı,iyeti dolayıaile ia'af edi.emeın1t 

Bir Tacir Hal<kmda 
lıtanbul ticaret Ye :ıabire bor~ 

azasından A''ftu' zade Hacı Mut ti 
Efendinin boraaya dahil olma~;aıı ti 
bouadıın ihreç edilen Yunn ağa dl 
aıtaıilc buğday ve çııvdar sattı' dl' 
haber alındığından 3.5 inci ına f' 
mucibince 15 gün milddetıe bors• 
aokulmaaı ıncıncdilmi,t r. 

Vuz Çocuğa Elbise 
Kadıköy fıkaraperver cenı11~ 

geçenlerde yaphğı balo hası atılı' 
100 mektepli ve fakir çocuğn efb 
ve ayakkabı yaptırmıştır. 

Kllçük Esnaf 
Küçük aan'atların Türklere _11~ 

kanunu mucibince bunların bir 1 ~ 
yapılmakta dır. Bunların adedi 
kadar tutmnktadır. 

En ziyade amele Yardır. 

Donanma 
Piyangosu 

Donanma piyengosunun &956 ~ 
nesine kadar muntaLaman çek.idi~ 
ıine karar verilmişt ir. Hu kar ar • 
kadarlara bildirilmiştir. 

~ 
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Bayram 
S.y •• 

\ ( / 
/ 

- Misafirlerine lite1okum mu 
ikram •decekıin 1 

- Y okaa üzUm incir mi? HaHn B. - Ben zliğUrt ada· 
msm aziıim,. misafirlere lcı:ıılcık 
ç1karacağ1m ..• 

- Kızılcık ucuı mu? 

d~ 
Haıan B. - Ben de keJl fı' 

., • r1 • 
değil, Jopuım ikram edecegı · 
samımd" g•~•n mlaafire ne çık 

' 



• 

1-1 rg ... ' 
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ıı,.kige 

Niçin 

J)etJletçi Olmalıdır? 
G Yazan: Burhaa Asaf 

tlntın 
•ı,. de•! en mUh'm lktuadi meııelHI 
'•tlf) lılt •lçllık ılyaııell hakkında (Koop•-

tıı:ıua d ru •ın a çık:ın bir makaleden: 

ıııaye ~kiye, geri teknikli ve ser· 
ziraatı ~r memlekettir. heri bir 
ll&nda ~~ am madde istihsali ya· 
ktıra 1 

eri bir istiblAk ıanayil 
lyett~a:ı~a, iktısadr ve mali tabi· 
11un n t' tu~tulamıyacak, ve bu· 
llQd he ıceaı olarak, haricin siyal 
)•nid •lelerini, gUuUn birinde, 
tiıad '~ tecviz eımek mecburiye· 
ilcts~dl ıılbcaktır. Bunu bildiği için 
dtiiıli Unyeıini bir an evvel 
·~'lld'rnıek ve mUvazeneli bir 
•lrın ~e Yeterlik,, e ( autarchie ) 
rap,: k iıtiyor. Fakat bunu naaıl 

1 • tır? 

"'•~:rl teknik, ileri sanayi, ileri 
1'balc ~~d~rn mUnakalAt cihazı, 
~~ ~ılgı 'Ye maarif, ytlkaek 
• ~•d ltvıyısi demektir. Bunlar, 
b11aıı., tr Pahalı teylerdir ki, carp 
~.... dı hem bir buçuk asırda 
l'tk ' lllasraflarını biıe 6dete
lltn Y~Plllışt:ır. Yani garptııki sa· 
b~j' 11 Pazarların istismarı ile 
.. •lbuİc'·' ve öyle inkişaf etmiştir. 
llılt 1

• biıirn yeglne aermaye-
Paz.;d hukan demirbaşımız, iç 
1-tırı ır. Eğer TUrkiyenin hudut• 
~da'; ~avanuz tamam oluncıya 
•ti ,, 1 Pamak, kapamadan ev• 
~ı ... tın bUtUn bilm ve tecrll-.. rı11· a· 
"-bili ~ anbarlamak ve memleket 
-~i~ e, ağır çelik BBnayiine 
tt." 

1
kaynaklardan kauçuk plan• 

t ıon ar k . llt b 1 ına adar her ıeyı mev• 
~lın \l 01ak kabil olsaydı, mesele 
d'iild~dı. Vaziyet maalesf böyle 
"-calt 1~ Ye biz, yllkaek tekniği 
İ~tiYaçı•htiyaçlarımızı lcısarak ve 
tok~ aramızdan arttırarak içeri 
~: Hem öyle bir ıekilde 
~ ı:- ki her mübadele, bir 
)~ •• ""'•kacalr bir açık bırakmı· 
it· 
~ ~~i tekniği içeri alabilmek 
''•tı 1 Y~çtan kısmak •e müba· 

def,1 ;hımize çevirmek için, her 
~l'i~ll 1 heaaplarm en raayo
.._,,,/•Prnak; lıte bir dava ki, 
l'Grk 1c:'Q evvel, Türk ıehirlerinin 
lli)l d, Ylerlne ve TUrk köyleri· 
'l...,11 .. , Tnrk ıehirlerine pazar 
lllakııa tart koşuyor. Meseli bir 
"'-dd~ı Relirttik ve onun bam• 
lll'tb11,- nl dııardan satan almak 
~'lit L!Yetinde kaldık mı bu 
'-'litı Qlr t t'h , 
~ '•tber' .ı sal ile köylUmUzllo 
~~ b ıtu bulmak gUçtUr. Ya· 
~ dılc, :: ~addeyl köylUmü:ıden 
~te btğu ı~ledilc, fakat şehirli· 

ti huını ekdırnıedik mi, mUnase• 
~ .. ele a .. S ene gUçtUr. 

l~lıalik • k~ylUmUzlln iki buçuk 
~bil •itı ıhtıyaç listesi ile ıehirli· 
h • i kar erna gibi usta bir mU· 
tır~ıt lhr fıs.nda öğrendiği bin bir 
'İJ)~~ 'f~y!' Ve arzusunu karşılaı· 
t.. 11l lıluaı a._zanan harcar!., pren· 
tn "' • ugunu kontenjan olu· 

eh_ erdik . b 
J)'t ~ )ah nıı, kuanan ir 
•t._ ~~Ilı b ~t •anayiciyl, Türk 
\','il( "••'tıce akıtmaktan men· 
h)\ l&ıtlc 1 kabil olur bilmiyoruz. 
ba.,:"• blti ~amulAtı dediğimiz 
k•lı d- ta,._ cın yarı işlenmiıini 
)lcı '~•, 'faı,~rrı . işlemekten ibaret 
L Yı Yok Yetın, bUtçe mi sana· "'•l' .. )\'-'1)•ctltr •anayicl mi bUtçeyl 
~rt, 1b: gibi bir tavuk ve 
b11 ~ iı tlipb ık~ye.sinden farkııı 
~~"Plar eıızdır. Çünkü bUtiln 
~1"'11lde k~İ' \öylü yığınlarımız, .._),:t da, n~: tadır. Ve tUccar-
1-t,llıL'eviYetin Ye~ _ ınuayyen bir 
~L.. ""q y • • aglı bu!unduk· 
'-,:'~ e ıatihla'-· 
"'~ Oldut ~ın pahalılat-
t,biat·'-•ddel:~u gördüklerinden 
~-~ U, ınü ınUıteına), farkı 
~, ~-•lctıdırı'tahailden çıkarna y~ 
ttd • .'~kt,, k&•~·U Orta Anadolu 
~"'hıt'ktı._t }' k?'U:ı, tabii ve İp· 
.... '"' •• •ile · d ~ı •ınıttı. p rıı, ~°. Hasen 

) • paQ lcö •zar •çın iıtih-
( ~v•rnı l•• Yli\ıuUr, Karad.,. 

llııcH 
•.ayfaıla ) 

SON POSTA 

[ So~ Postanın Resimli M~-;,-le_s_i __ a __ B_a_l_ık_A_ğ_ı_a_l 

1 - Diltünebilmekliğimfa 'H ha· 
tırlıyabllmckliğiml:r. unutabilmem la 
aaye.inde milmkQn c-lur. KOçOklOk· 
teoberl g6r0p iılttlğiml&, t'kuyup 
6ırendiğiml:ı her ıeyi unutmamıt 
o!aaydık, kafamız bir çorba halfne 
döner, hiçbir t•Y htırlıyamaıdılc. 

2 - Dlmat bir balık atına ben· 
ser. KOçilk ve ehemmiyetal:& h&dlu· 
ler atın delllderlndea kayıp wlder. 
Atın içinde 7alnıa mClhlm hldlıeJer 
kalır. 

3 - Muhtel:f dim~tlar, muhtelif 
bahlc atlarına benzerler. Bazılarının 
delikleri ldlçOk, baıılarauın b!lyilk· 
tür. Bazılarının atları etki. baııla• 

ı 
rını• yenidir. Aflarıaı11 arada btr 
tamir edinla. 

-. .... r.c1~111ı111ıı1111 .... &11mı1•.,.~~·~~mww ....................................................... lllıi~. r ,. -a~ 

SON TELGRAF HABERLERİ! 

Gazi Hz. nin Seyahatleri 
Eskişehir' de Ve Bursa' da Büyük 

Hazırlıklar Yapıldı 
Ankar, 14 (Huıusi) - ReisicUmbur Gazi Haz

retlerinin yarın seyabata ç.ıkmalan ihtmali kuv· 
vetlidir. Gazi Hazretlerinin 1eyahatlerinde Bursa 
ilk merhale olacaktır. 

Eskişehir, 14 (Huıusi) - Gazi Ha. tetkik ıeya
batlerinde Eskişehiri totl'if buyuracaklarından iıtl
yakla hazırhkJara devanı olunmaktadu·. 

Gazi Hazretlerinin bu seyahatları esnaamda 
lstanbulu da ıereflendirmeleri çrık muhtemeldir, 
Bunada Gazi Hı. nl istikbal için büyük hazırhk· 
lar yapılmııtır. 

Belediyenin köprU baımda yaptırdıA'ı bllyllk 
takı ıaferden sonra halk fırkası, kolordu, Ziraat 
Bankası ve istasyon önlerinde de taklar kuruldu. 

Belediye ıehri tezyin için latanbul' dan ampul 
getirtti, ıehlr ba§tan baıa elektrikle ıDslenmektedir. 
Halkın beyecam uçıuz ve hudutsuzdur. 

Feci Olüm 
Bir Saatçi Saat Kulesin

den Dü~erek Öldü 
Merzifon, ( Huıust) - HUkQ. 

met civarındaki umumi eaate 
bakan ihtiyar bir saarçl vardı. 
Geçen akıam kulenin iç merdi
venlerinden ayağı kayarak dllttU 
ve derhal öldu. ----
Maarifte Yenilik 

Ankara. 14 (Hm;usi) - Yeni 
mali seneden itibaren Maarif mU· 
dllrlerinin maaşlarının QO liraya 
ibliğı salahiyetlerinin tevsii, An· 
kara vı 1zmir gibi buyuk yer· 
lerde birer müdür muavinliği ih· 
daaı muhtemeldir. 

Fethi B . 
Vaşington sefaretine tayin edi

leceği s6ylcnen Fethi B. dlln 
Ankara'dnıı şehrimize gelmiş ve 
mezkfır sefarete tayin edileceği 
haberini tekz;p etmiştir. 

Çin' de 
Bir Türk Milyoneri Var 

Tiyençin şehrinde Türk mira· 
!aylığından ml\tekait Az.iz Bey 
Sabir Hucnyef isminde mil· 
yoner bir ıatin etrafına ıene· 
lerdenberi milliyet ve vatan 
aıkı aııladığı anla,almış, zamanın· 
da Çine giden Abdullah Bey 
fıminde bir ıah da mumaileyh 
himaye etmiştir. 

Yunanistan' da 
Kabineyi Yine Çaldaris'in 
Teşkil Etmesi Muhtemel 

Atina, 13 (A.A.) - M. Zai· 
mis, iıtişarelerine baılamııtır. 

M. Venizelos, M. Kafandarlsln 
riyaıeti altında geniı bir temerküz 
kabinesi teıkili mUmkUn olmada· 
4'ı taktirde M. Tsaldaris'in riya• 
setinde bir milli birlik kabinesi 
teşkili teklifinde bulunmuıtur. 

M. T aaldariı, kendisini devi· 
ren fırkaların iştirakile bir fırka· 
lar kabinesi teşkil edilmeaini 
teklif eylemiştir. ----

Afyon İhracatı 
Ankara, 14 (Hususi) - lktı· 

ıat VekAleti afyon ihracına dair 
yeni bir kanun lAyibaaı hazırla· 
maktadır. 'Bu llyihaya nazaran 
afyon ihracah tesis olunacak bir 
devlet inhisarı tarafından yapıla· 
caktır. 

Husrev B. 
Tahran BUyllk Elçimiz Husrev 

Beyin Avrupadaki BUvük Elçilik· 
lerden birin•, Viyayna elçisi 
Hamdi Beyin de terfien Tahran 
Büyük elçiliğine nakledilecekleri 
haber verilnıektedir. 

Iktısat Meclisi 
Ankara 14 ( Husuıl ) - Ali 

lktıaat Mecliıl perıembe günU 
mesaisine nihayet •erecektir. 

JSTER iNA N, iSTER 

Bulgar Kıraliçesi 
Bir Kız Çocuğu Doğurdu 
40 Gün 40 Gece.Bayram 

Sofya, 13 (A.A.) - Kıralfçe
nin bir kız ••lldı dUnyaya ıel· 
mlıtir. Mektepler ve dnkkAnlar 
tatil edilmiı •e toplar atılarak 
şenlik yapılmıya baılanmııtır. 

Bu milnaaebetle Sofyada kırk 
ıınn bayram yapslacaktır. 

İstiklal Filmi 
lıtiklil harbi hakkında bir 

filim haurlayacak olan Ruı Reji· 
sörU M. Zarhi don akıam Rus· 
yaya hareket etmiıtir. 

Bir Çarpışma 
Londra, 13 - İçinde 9 kfşl 

bulunan bUyUk bir deniz tayya· 
resi ile bir ıalupa Plimut lima• 
nında çarpıımıılardır. 

Deniz tayyaresinin mUretteba· 
tandan bir kişi ortadan kaybol· 
muı, diğer bir kimse ağır ve 6 
kiıi de hafif ıurette yaralanmı.
lardır. 

Fransa Meclisinde 
Pariı, lJ - Meb'usan Mec· 

liıinde yeni reis bir nutuk ıöyli· 
yerek devlet teıkilAtmda ıslahat 
yapılma11 lllıumundan bahset• 
mittir. 

Ayan reisliği için yapılan intl· 
bapta eski reis M. Jeoneney 
tekrar reisliğe seçilmiştir. 

iNANMA! 
Bfr ıuetede son ıpor dedikoduları milnuebetile ruh aaalehiılltlle beraber spordan maddi menfaatler 

elde etmek iıtiyen bir ticaret slhni1etinln de t .. lrl cıkan bir yazıdan fU aatırfarı alıyoruz : :vardır. 

" Spor, ceıniyetımizde, klShne B ırın•ın mavi• yeşil Ttırkiyede ıporun bihakkin yükHhrıoa·. ancak itin 
kavgalarııu ırndırır bir cereyan almıthr. Bunda mut• birahane ~aaaaandan er m~ydanma avd•t ettlti &•m•n 
'•"• aalip ııelmol.r. için ı..,. çarf'Jt mftbah 16r•n bir kabil olabı~ec.ktir. " 

'iSTER 'iNAN,. iSTER INANMAI 

Sayfa 3 

Sözün K a ı 

Münderecatımızın çoklu
gıından dercedilememiş-
iir. ~ 

~ 

'----------------
İsveç Sefiri 

Memleketinde Bizi 
Anlatıyor 

lneç Sefiri M. E. Boheman 
ile refikası mezunen memleket· 
lerinde buJunmaktadırler. Her iki· 
si de memleketlerinde Türkler 
ve Tllrk kadınlara hakkmda 
makaleler yazmakta konferaoı· 

lar vermektedir. 

Bir Müşteri 
Dükkanda Hırsızlık Yapar· 

ken Yakayı Ele Verdi 
Mahmutpaıada tuhafiyecilik 

yapan Mehmet Ali Efendinin ba· 
ıına don çok garip bir hldiıe 
gelmiıtir. Mehmet ilminde biri 
Mehmet Ali Efendinin dDkklnına • 
girmİf, öteberi almak iıtediğinl 
aöyliyerk raflardaki bDtlln eıyayı 
önüne indirmlıtir. Mehmet bu 
sırada dUkklna gelen diğer mllr 
terilerin çokluğundan lıtifade 
etmiye kalkıtmıı •• paltosunun 
altına bir yığın eıya ıı1uştırarak 
dllkkAndan aa•uımak istemiştir. 

Fakat Mehmet Ali Efendi bu 
sahte müşteriden daha açıkg8z 
çıkmıı ve mlkrimi ctlrmtlmeıhut 
bilinde )akahyaralc poli1e teslim 
etmiıtir. 

İngiltereden Sonra 
Lik Maçlarının ıonunda dDn

nın en kuvvetli takımlarlle tema• 
etmeyi bir prosıram haline getir
mit olan ltalyan federaıyonu, 
lngiltere milli takımından aonra 
Paris olimpiadında dlln1a birin· 
ciliğinl kazanan ÜrDıay takımlle 
de çarpıımıya karar vermiıtir. 

Ürllıı•ay'blar ltalyan'ların da· 
vetlnl kabul etmiılerdir, 

GayrimUbadiller Kongresi 
GayrimUbadiller kongresi ya• 

rm saat 14 te Halk E.t binaaıo
da toplanacaktır. 

ilkbaharda Yapılacak 
lngiltere·ltalya milli takımla

rımn maçının ilkbaharda ve İtal· 
yada yapılmaaı kat'ı suralte ta· 
karrUr etmiştir. 

Lik Maçları 
Ankara, 13 ( A.A.) - İstik· 

lilspor sabaamda lik maçlarına 
devam edilmiı ve Muhafızgllcll 
birinci ve ikinci takımları Çan
kaya birinci Te ikinci takımlarile 
karşılaımıştır. 

ikinci takımlar ar .. mdaki oyun 
Çankayahlano bire karıı yaptık
ları iki aayı ile neticelenmiştir. 

Birinci takımlar maçı 2·2 b ... 
raberlikle neticelendi. 

1zmir 13 (A.A.) - Mmtaka 
birinciliklerin• devam ediimiştir. 
Birinci oyun Şarkıpor-Buca birin· 
ci takımları aras nda yap.ldı • 
Şark iki-bir galip &eldL 

ikinci oyun da K. S. K. • 
Tlirkıpor arasında yapıldı. 1 • O 
Karşıyaka ıporlular galip geldiler. 

Üçüne\\ müsabakada Altınor· 
dulular Göztepeyi 4 • 1 yendiler. 

Gl\nüıı en son n en mühim 
mUsabakuı lımirapor • Altay 
araımıda icra edidi. Oyuuu lım · r
ıpor 5 • l iibi iyi bir netice ile 
kaHadt. 



Memlelcet Manzaraları 

Avanos Halkı 
Çok 
Çalışkandır 

Avanoa (Hmul) - Kıahrmak 
adiıiain kuytuca bir yamacına 
J••lann AvaaCNI 1000:-1500 ha· 
neli bir ıehirclir. Şehrin dört ta
rah aaatlerce riren Dzüm bat
larile pnilidir. Cenup kı .... da 
et. meJYll hah~leri vanLr. Aha
lin ten. ~alqkan " seki olall ba 
kaabada ekseriyetle çaaak, 
ç&Dlelr. testi ıibl toprak iflerl 
,.,.ı.r. 

Zengini mahdut, dileaciai hiç 
bulunmıyan bu orta halli kazada 
gençler laenk daha dobz on 
Jatlarında iken kollarına çamur
larla .Wil altın bilez.iiini geçi
rir... Dağlannuı kırmızı toprağmı 
kırmm altınlara ~eYindeıRni IH1n 
ba m .. .ı., Gıenmeden me..M
ketı.iaia UD' ad olan 91Yalan 
Sn-. Tokat, Niide, Adıma gibi 
ciar YilAyetlere 1eı&ne Yaatalan 
'OM merkeplerle l6tUr"r Ye _. 
t.rlar. Dedeler 1adigln olu 
cmkpıp mlneYftl' ıeoçler bi
ra ıılah ederae, clalaa muatazam 
bir tekle aokarlaraa Avanoe'lulara 
apk n parlak bir latikbal 
yac:Jec:ler. 

Memleketin ileri gltmif un'at• 
lerlndea biriai de halıc:ıhkbr. Bir
pk dul ve kimauia kadıalann 
ı._eai de bu aan'atledir. He
ni& ;redi yquıı ikmal eden bir 
kwa ilk lireaeceji el iti de 
budur. 

A vanoa batahlda ııyanı dili:
bt bir nrLk •8.termektecHr. Bat 
bomm11 samanı bOttln Avanom 
Kmllrmak ahiH:ne ..Pllr. Yeni 
8zlmler kenHp, Nrirırlrea enek 
kaclm pltnıep butllnleri tesıt 
ederler. Kaaaba ıttaden ,ene 
ımlf&Jor. Hemen her malaaDede 
lapata rutgelinlr. Pek ,.._ 
....ı.cle bakman JUlllfllk ... 
ocaklan AftDoı'a tama.O. tq 
blaalar yapmak frrubnı nrmfttir. 

Memlelmin en Mtytk n 
m&bn• illtiyıa içecek ..... 
Halk içecek Ye kullanacak IDJU• 
aa Kwlarmalrtaa alauya mecbur 
bulanmaktadır. Avanoı'ta yeni
den alb unıflı b611k bir mektep 
" birçok muntazam betonume 
klprD ye fenne uygun bir tarzda 
hamam yapalm11br. Glhıden ,ene 
terakldy• yllz tutan ba tehir 
Himmetdede ıoaeıinin ikmalin
cleD aoma daha parhyacaktır. 

Şehap Sıtkı 

·---lzmit'te 
Belediye Y ofları AsEalt 

Yapbracak 
iz.it, (Hmml) - Y • ._. 

aarfuıda tatbik edilmek lben 
l.mit belediyesi bir pre>gram laa
&1rlamııtar. Caddeler aafalt ola
eakhr. Şehir aokaklan euslı 
bir IUl'elte tam!r edilecek. Bir 
lır•m yollar yeniden yaptmla
caktır. Şehre yirmi bet metre 
uuldıkta olan Çeoe aayu tebre 
indirilecektir. Bunlardan başka 
ıehrin kanalizaayonu yapılacaktır. 

Valimiz E,ref 8. İzmit'io gll
zeDeşmeıi için azami mikya»ta 
çahımaktadır. Belediye reiaimiz 
de valimizle birlikte lımitin imarı 
için devamlı bir meni yapm•k
tadır. 

UşJk'ta Spor 
Uşak (Hususi) - Belediyenin 

tertip ettiği kupa maç1:ı n aonuıı
cu.sa Ergeuekon ve Turan idman 
yurdu ara&1nda yepılmış, Ergene-

) !! 2 Turan 3 sayı yapn ışt1r. 
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1 
• 
I 

Tenlcit 

En 

Suların Fışkırıp Kaybolduğu ~::a~k 
Bir Diyar: Antalya ••• 

Zenginlerimiz Kışlannı Dünya Cenneti 
Olan Antalya' da Geçirmelidirler! 

Antalya. (HU1Uıl) - Şehrim la ( 
tabii mamara11 Ye iklimi itibarile .. 
cidden mtıstesna hir yer. Avrv
pada zenginler ktşın naa.I Niıe 
gidiyorlaraa, memleketimızln zen
ginleri de kııfarı mutlaka ıefıri. 
mizde geçirmelidirler. Kış mevıi
mi baracla aoabahar ve bahan 
aadırmaktadır. Ş.. a7larda tellri
mizde gtillerio çiçek açhğmı, 
yeai dl.ya sibl ağaçlana IHJYa 
vermek llzere çiçeklendiğini 86y
ler1em bir bahar bayab yqada
ğımıu anlan·mz. portakal, .... 
dalin, muz ağaçiarile, daha bir-
çok ııcak iklim ağaçlannın dale
diği bahçeler cidden glzel bir 
manzara tqkil etmektedir. Şehir 
bir bahar hayatı yaıarken, etra• 
fımızı çerçeveliyen ve 3000 metre 
71iksekliğinde bulunan karlı claf
lann bembeyaz karla &tillil 
bulaam ... , ıehrtn letafetini bn .. 
b6tlln arttırmllkladır. Bu itibarla 
da tdırimm laviçreye benzetmek 
milmkindllr. Herhalde zenginle
rimiz kıılarmı burada geçirmiye 
aı.rlar, her ıene büra7a g~ 
mektea aefillerini menedemez.ler. 
Ve bu suretle tehrimizde bayat 
hareketi artar, muntazam oteller 
de aplırcla. 

... ılalJ-•n Hu•081~•• 
Aohlyayı tanıyanlar diyorlar 

Gerede' de 
• 

Ramazan Davetleri 
Azaldı 

Gerede (Huusf) - HavalanD 
ithntaızhima rajmea ramazan 
bOytık bir ... ve dnr içiacle 
geçmektedir. Bilbaaaa camilerin 
hepıinde T&rkçe olarak ol& unu 
e&an ahalinin hiuettiği manevi 
ve rulaanl sevki artırmaktadır. 
lkbudl YUiyet delayılİle rama
ua daYetleri bu aene çok 16-
rGlmemekteöır. 

Malatva'da Ydba$ı 
Malatya ( Hmmt) - Halk Evin

de fakir ve yetim çoçuklar meo
f aatine tombala oyunlan tertip 
edilmektedir. Yılbatı geceai be
lediyede laalk ıabahlara kadar 
tombala opalDlfbr. Ba aeneki 
Jalbqa 14alatyada ıörl\lmemit bir 
ıururla geçti. 

llalatya'da Köpek Bolluğu 
llalatya ( HU1ual) - Beledi· 

J• ıeçea aeae kapeldeıi tabanca 
kurtan• ile ildtktmekte leli. Ba
ıene ise azgın k&pelderle mllca
dele bafifJemittir. K&pekler ço
plmı"8', bazı 1emtlerde klpelr 
nılerinden geceleri uyumak lm
klm olm yor. Belediyenin bai• 
pellleri lldlrtmesi beklenmektedir. 

Maraş'ta 
Tiyatroda Bir Şahıı 

Tabanca Çekti 
Lat ( Huaual ) - Burada 

•eyecan veren bir bldise olmut, 
tiyatroda bir uz faalı emasmda 
aeyircilerden Aşır zade Cemil 
Efendi mavzer tabancası ile 
aktrialerden Madam F ani'nin 
&zerine atef etmek iıtemittir. 
Diğer ıeyirci er korkmuşlar, fakat 
polisler yetiıerek Cemil Efendiyi 
;rakalayıp Adliyeye vermiflerdir. 

Mar••'t• Dilenciler Çolatdı 
Burada dilenciler pek fazla 

1 

Anta17•d•n •lr •-•..,. 

ki: Burada ot •• nebat 7erden 
fııkırır r Hakikaten de 8yle.. 
Tabiat burada okadar cBmert 
davraDIDlf ki.. Soura memleketi
mizin f&Y&DI dikkat bir huıuıi
yeti vardlt'. Şehrimizden geçen 
bir çayın, aehir gibi bOyllk dere
am birdenbire 1erdea fıtkırdı
ğını ıBrDrsllallz. 8q OD kilo
metre aonra hu koca py •eJ• 
nehrin Jiae birdenbire Jerla di· 
binde kayboldupaa g6rDnce 

Samsun' da 
Şayanı Dikkat Bir 

Hadise 
Sam.... ( Haaaat ) - Geçen 

gece Zafer Iİllem ... cla bir Bele
diye memuna ile bir ıuete m&a 
veuil ... ında bir hlcliae oldu. 
Biru IOlln YUiyete laalk ta ml
dahale etti. Vak•a tlJle oldu. 

Şehrimize posta aut aelris 
buçukta gelir. lliYeDiler halkın 
en kesif balaaduğu maemalara 
aiderler •• ıaıetelerini orada 
ıatarlar. Abdullah ilminde bir 
mDveui de 1İaeDN1Ja cLalHtliyeaial 
vererek girmft n 11fb:r•zlılda 
gazetelerini belrliyen mllfterileri-
oe gazetelerini dağıtma;. bafla
nnftır. Bir belediye memura 
aıüYezzii d11anya çıkarmak llte
miıtir. Bunan ..__•keveni 
ile memur aruıncla bir mtlnakqa 
baılamııbr. Halk ta nziyete mll-
dahale ederelr ıuete .. bft•ı• 
menedilemiyecejinl Deri illi" 
mlftlr. 

BelecH.e Reiai.m. ele ı.o,. 
lanmıyacatı bu ...... tek..
rllr etmeweaini temenni ederim. 

Sen Posta: Halln en ~k 
olcumap tepik ettifimm bir de
virde ve SamlUD aibi bir irfan 
merkezinde wkubalan bu b&diM 
ıayanı dikkattir. Bu hldiaedeo 
haberdar olmadıkian ıilpheai• 
bulunan Vali Ye Belediye ReUI 
Beylerin de dikkatini celbederiz. 

arlmqtu. Şehirde miktan i"i ynz 
kitideo eksik olml)'an bu müz'iç 
insanlann bepai de sapasağlam 
bir haldedir. Para ftlmadan i .. 
lenin aeçeoio yakaaını bırakmayan 
bu dilencilerle Belediyemizi.o mllı
cadole etmeainl dileris. 

ı hayret etmeyiniz. Şehrimizin cl
••nnda D"deo denilen bftyllk bir 
IU b<Sylece yerden fıtkırır. Bu 
auyun cllz'I bir kaamı Antaly&DID 
bahçelerini dolqmıya, depmea 
we fabrıka pYİnDİJ9, elektrik 
latibaalloe yaramaktadır. Suyun 
difer k181111 da pllleler halinde 
elenin dlklllmektedir. Da aayun 
pnifliği ~ - 100 metre kadardır. 

ÇellMW• ......... 
Aatalyadao tark iıtikametlnde 

•hlle mllvazi olarak tiden yol 
ba 18JU 250 metre ....ı.pnda 
bir kaprtı ile katetmektedir. Bu 
nııyette yerden fıtluru bu ıu
yua bll76klliifl lıakbıda bir fi
kir verebilir. Bu yol berinde •• 
Antalyadan 20 kilometre me1a
fede bulanan .. Akıu,, çayı llze
rinde muilzzam bir k&prD yapıl
makt•dır. Bu klprl lllf8 tanı iti
barile çok mlbim baluadufaadaa 
bam mlt•m-mlana ihtiyaç lawl 
ollL uıtu, Bir ay enel feluimiz• 
gelen Nafıa Vekileti k8prüler 
müt~bauua mllhendil Kemal Bey 
7a1= hğı tetkikat· aeticeainde all
kadarlara llumsıelen Yea&J .ıda 
bulunmuı ve lntaatta teaadlf 
edilen mtlfk6l&tı ortaclaa bldır-
mııtır. K3pr6nlhı inpabna ehem
miyetle devam edilmektedir. 

Sındırgı' da 
hri Mühim Köprü 

Yapılıyor 
Smdırt-, (H....ı) - SmcLria 

Bahkeair fOAllDda lataat faali
yeti devam etmektedir. Bipdiçle 
Sındırğı aruıada Simav nehri 
Ozeriadekl klprllnQa tamiri içia 
icap eden malzeme haurtanmır 
tll'. Kaza dahilinde iki mllaim 
k6prll yapılmaktadır. Bunlardan 
biri Simav &zerinde Hacı Huan 
k8prllstı, diğeri de CDneyt PJI 
tlzerindekl kGprtldOr. 

S.ndırğı tlltttaleri ba ane çok 
iyi mlşteri bulmllf, laemea hen 
men aatılmamq ttıtla kalmmır 
tar. Halk bu raibetten ce.aret 
alarak gelecek aeoe daha bllyllk 
m.ikyaata latihul için cahtmak
tadar. 

Yo Y o aalpoı burayı da UtDl 
etmiftlr. Yo Y oyu buraJ& ilk ıe
tiren bakkal Kimli Ef. Y• ojul
landır. 
8ındırıı'da T.U ... Yavrul•r 
Sındırğı hlkimi Hayn Beyle 

Mubuebei Hua111İJ• kltibi Zaltit 
Be1ia minimini 7awunı Jllbaıı 
piyaagoaunda oa W. liraltk ik
rami1eyi kuanmıtlardir. 

Malatya' da 
Çok Esrarengiz Bir 

Cinayet 
Malatya (Hususi) - Alilrta 

kaylil bir çoban ıeçeo gDn me
•elikte koyunlanoi otlahrkeo bo
tulmuı bir kadın c ... dile kartı
laımııtar. Çoban vak'adan köy 
ihtiyar heyetini haberdar etmiıtir. 
ihtiyar heyetinin tahkikatı neti· 
ceaiode bu kadının lafendere oa
hiyesio;n Glllftm Upğl k3ytlodea 
Ômerin kar .. l Beuey olduğu 
anlaıılmıttır. Kadının kimin ta
rafmdaa aldDrtlldlğO malam de
ğildir. Y alnıı c:eaetlu ;ramnda 

N,,,,,lld Aı. 
Yeni hlr mecmua seldi ı 

14 Çıtır. " Anbn'cla çıkıyor. Bir 
yerinde ıByle bir ilam war : 

•Çağır, hyazı Jaakkandald 
deierli dlltfinceleriaiz a llltfea 
bildirUweaini Lilhaua rica eder •• 
Mecmuamn mld6ril Hıfzı Ojal 
Beyia im:&asım tq.yu o lSnyad 
hakikaten olmaacak bir yuı. 
doiruu bir lmauiyeti yok, hep 
bilcliiimU. beJlik MSaleriD, •• 
cerret meflanalana bir ara,a 
toplum ... Fakat Hıfu Oja & 
onlara adeta bir newi 
Yermiş; bl,ek, ,_ıak alJderi tr 
mamh ..,...... clmlelcrcle t 
lamak buaamada ıa.terdijl mr 
baret imanı adeta hayran e~ 
Jor. Hıfzı Ojm Bey; lıer•ea ~ 
hepimiz p.i. .. memleketimi 
toplu ve letkMltla ıeaçlik. kltı1 
ilim, & .. hakiki bir wıat 
rlllmedijiadea • acı acı tik' 
ediyor. Bu kact. oı.a iyi, idi~ 
yU111111D bir rikaeldiji olmı 
calr. Ona da bir ~ balm 
Balım neler -,.a,or: 

• Kabiliyetİllde• ... plte • 
mu lmitB w taae topnlda 
feyiall tohumlar ablı1or. Bul 
yarım açık ve qaklıclll'. 

•Fakat, kurtların YDcadllJ 
her fidanm topraiıom ....... 
1etiıtirmeğe olan müsaadeli 
ıençlik rubaacla ilk phlanmal~lll 
mevcucla iayaa laamleli old 
bir hakikatt& • 

....._ ms n yok 
var, var, ama ae?- Bu MD 

leyi amn Wr parpdu ....... 
çıkardıiımı 1a11maym. Aha W 
tane daha: 

Her teJ madct bir 
mukabili yapılır; Feraıat. ··•~ 
leri kandırmak ipa aekileriD 
vaataaıdar, diJ• " JiımLıcl 
nD maldaal•.- kal...., • 
sik Aleme hatlamak Alllil 
aıada, •ane91 bwwetleria sa 
dop gittiiiai; 

•Yarın meflawm-- .. ı .. ı 
cek vaitlerle bir totuld.Mn...-... 
Sanan inıanlarclan d 1ğiliz. • 

Haha Oim Beyiıa harikul 
bir meziyeti Yar; bayle yD• 18 

bin aayfa, ilhilaaye devam e 
aioe hiçbir maai olmadıja ba 
7abm d6rt aa,faok 1azap kelİ 

Barlnkl ... ~.., - ıü 
haasl htaclul tairi altmda o 
tuaa dn,Daealar ,,.,. V alna 
rupa'aın yeni ftJ8 eıki filo 
nnı okuyup onlardan 7ol li 
mel• çal.pn, Ziya Gakaalp 
fikirlerini tahkike •• olıanl 
mata uzrqaa huı i ençler 1 
ltı1or. Fakat b....,. pek miat 
Baslakü genç)eria aı 1 Dit 
Pqa Kuı• O.,dir. Pata K 
Be1 ile belki k•111•Df9UD 
bir samaolar buı ıaael 
aıatıdaa yukanya cloğn ok 
yualan da ~karda: .. Be1 
dımaiım anmada ki hatb 
Cezaylri lıaa • aterilinde ki 
kaaimaanın...,, gibi mana•• 
Fakat bunlan, e3ylemei• 
hacet •ardır, Paşa Kazım • 

1 yapardı; İltemiyerek yetifl 
tilmizleri ile-

0, bazı kimae1ere: •Ak 
nıllf kutru yanm mili 
ı~mez,. derdi. 

içinde ekmek ,. çam şır bu 
bir bohça bulunmuştur. 

Adliye ve zabıt bu • 
enıls cinayeti ayd.olat111ı1 
hımalmdırlar. 
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Cemiyeti Akvama ,------..---------------~-• 
ı;~~e~:;:1ş 7 u a istan 'da Çaldari 

Hrı.rb· ıı " . C · e k t Yeti ııı unune f:t'Çmek lçın emı-

b k Akvamın kuvv,,tıc nrnesi d en Si U 
a~ a çare olmndığını iddia edenler 

ço hır. Bunların filcrine glJrc, bu 
cernıyct·n emrin bir miıİ• ordusu Atina, 13 - M. Veniıelo 
'ter il ıı el . d h . l tııb .' '• ıcap e en arp vuaıt liberal fırkas nın hükfimete kar~ı 
~ sıs olunmalı \'e cemiyet, lüzum takip ettig~i mUsamalıa siyasetin· 

iOreceği eahada, bu ordu vo bu 
ve•air lh 

1 
• de devam etmiyeceğini s6yle· 

B 1 su ehınde kull anmalıdı r. 
trıU,t u f kr mulrnlefet edcınle r in miştir. 
b arı da ıız deği ' dir. Bunların İşçi ve çiftçi fırkalnrmın da 
d~}ında bl hnssa a.kerlor gelm~kte· liberallerin peşisıra yfirUyecek· 

•u~u:ese l.~, ~u.gün~üd d~llmakn o~du· leri zannedilmektedir. 
ey}' rııuea•ı •ı ar~ e ı nıe ı <'ııp 
N 1Yen eski Alman Mil ı i Müdııf.ıa Meb'usan Meclisinin içtimaı 
111~lıra J eneral Fon Ze h. t te, bir Ce· hükümelin istifa edip etmemiye 
h Yeli Akvam mil ai ile dav.ının karar vermesi için muvakkaten 
d:ll.ed!fcbileceğine kani olanlardan d · · 
t\lQildır. Jeneral Fon Zekt. fikirlerini tatil e ilmıştır. 
bırın"nca Bcr:ioer ,. onatşeffe isimli Atina 1 - Meb'usan Mecli· 
d aıecmuada rıctrediyor ve dikkate sinin içtima.oda Başvekil M. Çal• 

hr f,kirler aerdediyor. dariı, millete karşı vazifesini 
rö Jeneral Fon Zekt'in nıntalea .. na d )' k d' · f • 
b· re ordu, aiyaal bir iradenin ancak yapbğ o an mec ıs en ısın ·~· 
Ak lfadeal olabilir. Halbuki Cem"yeti kat edecek olursa bunun kendı-
• b~aın, bayi• bir tek • yui irada since hiçbir ehemmiyeti olmiya• 
• ıbj . k 

dQ Q o ma tan uzakt r. Onun için cağını söylemiştir. 
tldf nOtdQğil tekilde bir harp ve b. lll.:'k·· va.aıtaamı idare edebilmek Atinn, 13 - Çaldaris ka ı• 

•11nde bulunamaa. ueıd meb'usan meclisinde 109 

Lehlstanda Açhk Grevi 
1.ehi tanda mOdlıff bir açlık ve aefa.lot vardır. Iıeider me nloket için 

tehlike togkll edecek bir yek<ı.na varmıttlr. 
Açlar her tarafta ınubteiif ııUmayiı ıokillorl kabul etmişlerd i r. Almanyada 

sokak n(lmayiıteri yaparlar. İngiltere ve Amerika'dl\ kafileler halinde bUkft· 
met merkezine giderek meclise müracaat ederler. Lehistan 'da da açlar sofa· 
lotlcriııi bittUn dünyaya anlatmak için, açhk grevi yapnny karar vermlılor. 
Bu ~eelm, açlık grovi yapanla-rdao bir kısmının bitgin hallerini 
gOst.erın ektod:r. 

ıc .. b\'ıne Janeral Fon Zekt'e aöre l k t'l .. ı d • reye kar•ı, 91 rey a ma ıul'e ı e 
•at n ba7atı feda edebilmek, Y 1 • D 
rlbı n gibl, aile ocatı gibi, namua ekalliyette bırakılmış, dUtliril. ispanya' da ahili Muharebe 
lun • oıcfkürevi bir ideale bağlı bu- mUttUr. 
btt~~~la m~mkündür. Halbuki inz•· Meclisin irtimaı sabaha ka.rıı 
d,11 ır vaıufe ile Cemiyeti AlcYam- :r B • M d d 20 
ltUr tel~kk~ edeceti talımab yeri!' o saat 5 te nihayet bulmuştur. ır u•• sa e e e ı• 1 
ldtıaıİcc.k hır orduda, böyle fiklrlerın, . 
•de erın yakluğundan dolayı icap C' 'J 
ot," şeyle •• fedaklthk hiHI h4.ıl r ransa ua 0°· K y 
)Oli:~::a~k~~~ Zekt fikrini mlldııfaa Bu··ıçe . dü, Beş şi . ara andı Alld iki miaal ı~S..ter:yor: 
at,d hnanya ile Lehtatan arası ıda 1 
Dan ~nberl bir D aa menuu o an Münakaşaıarı Madrit 13 - Kadikı civann· ı dit ettikleri yaralı bir pollı nefe-
doı cıt koridorudur. Bu meseleden d K N k- U • d • l k t '- ·df B -•~ •t~ Cemiyeti Aknm Lehiıtan Paris 13 - Sosyalist fırka· a azas iegas oy ıan ar• rın ur armaK ı · u polis imdat 
c.~~ ınc. bir karar ver~cek olursa, ı.ının ye~i mürahhasları Başvekil ma ı bir takım müfritlerin girip kuvveti gelinceye kadar kendisini 
d,bU YFb Akvamın mılia ordu•u • M. Bonkur'u ziyaret ederek yerleştikleri ve kendilerini mllda· revolverile mUd fa• etmiy imkAn 
fi!(ı i ransız askerleri, eski müth- h kk d t f · faa ettı'klerı· bı0r .v1· hücum sure- bulmuetur. l:tlJ? r olan Lehlstan'a kar41 yürürler yeni bOtçe proje i a m a a sı· Y 

'*t-~· d ye •oruyor. Diğer misal iae tat iıtemişlerdir. Murahhaslar tile zaptetmitlerdir. Bu vak'a esnasında mllfrit· 
dı. C Şıırk'taki Çin - Japon ibti!afı- kendilerinin de muknbil bir proje J d k t• • b k l d 19 ı· l d b "le~ı/rniyelI Akvam, ezkaza, Japonya an arma uvve mm are et• er en , po ıs er en ir kişi 
'c.\b •nde zecri bir karar alacak olan, yapacaklarım • söyliyerek bu ~afsi- ten maksadı asilerin ölümle teh· 6lmüş ve 5 kişi de yaralanmıştır. 
ttııtı j• hMgl lngiliı kadını, çocuğu• latan nrilmesınde ısrar etmışler- - -,------•·•· , 
tQQ•a 7onlara kartı bGcum etml'll ne dir. Yarın Maliye nazıra M. Almanya nın Romanya da 

Va o eder, diyor. Şeron'un huıurile h.ir mlillka~ 

•ı.ı~n~~~~r:? ~ı:u·g~e:;:: ~.~:?~::n yapılarak ıosyalistlerın taleplera 1·ıı·barı Artıyor Kabine Buhranı 
••141. so münakaqa edilecektir . 

• .,. - reyva ır Blikreş, 13 - Manyu kabl· 
ı:ı.. Bir Deniz Kazası Gripten Olenler Berlin, 13 (A.A.) - Almnn· nesi istifa etmiş. kıral istifayı 

._ o~z t Londra, 13 - lngiltereuin H ynnm ecnebi memleketlerde ynp- kabul etmiştir. Yeni kabinenin 
l{~al11 er e, 13 - Batmak tehli· Gal memleketı'nı·n bnylik •ebirle· h ·11 M N d t f d t k·ı· b tıf, .. e nıaruz olduğu dfin bildi• u v t ğı iıtikraı ta vı erinin kıyme· • ay a ara ın an eş ı ı mu • 

•• ..... i d d f rı·nde geçen hafla gripten 681 l '- temeldı· r 
~tls lsv". m a ma yetişilen nus• tinde görü en }'Üu;seliş Alman· -===...,..·-==========::a ı rn d k y kişi ölmr ştiir. Bunlnrdan başka ., 
th~~3S tın s· İ unan vapuru saat Glaskov'dn 36 ve Edimburg'da yamn malt itibarına ait vaziyetin k ııdald itimadın artt ğını göster· 
~lir. e ızzerte limanına gir- kuvvetlendiğini ve Almanya hal<· mektedir. 

Sayfa 5 

/[ Gönül t /eri l 
o camı 

Memnun 
Edemiyorum 

.J 

" 15 ya~ nda iken 33 ya mda 
bir erkekle evlendim. Şimdi '}:T 

yaşındayım. Kocam ağır ye dur
ğun bir adamdır. Eve ve bana 

lalmyt görünOr. Beni mütees ir 
gördUğil zaman halimi bile or-

mıy IUıum g<Srınez. Ben bu 
Hikaydiden mllteessir olur gizli 

gizli ağlarını, hele rakı içtiği 
zaman " Allah benim canımı 

alsın " diye kendi kendine söyle
nir. Kederini anlayamıyorum. 
Ben elimden geleni yapıyorum. 
Onu memnun etmek için ne 

lazımse yapıyorum. Yalnız aşk 
bilen bir taze değilim. Onu da 
tecrübe etmek lıtemiyorum. ,. 

No. 4S L F 

Kocanızm hıyanetine ait şUp
heniz yok. Yalnız evde ıomurt-

kao olmasından vikôyet ediyor
ıunuz. Bu, onun tablati mesele-

sidir. Bazi erkekler karıları llo 
konuşmayı, onlarla lAkadar ol· 

maya bir çocukluk addederler. 
Sizin kocanız bu clnıten bir 

erkek olmalı. Fakat onu ne~'ell 
ve ten yapmak sizin elinizdedir. 

Neş'ell bir kadın bir erkeği her 
vakit gUldUrebilir. O nekndar 

suratlı olursa ol un, aiı onu 
eğlendirmiye çah~mı~. 

* Uıık:ı.pnıı ın da M. R. Hanıma : 

Cevabınız hayli gecikti. Ku-
ura bakmayınız. Sevdiğiniz gen

cin evvelce hercai olma ı, bu 
defa ıiıe bağlanmış olma ma 
mtlni teşkil etme%. Şimdiye kadar 
tipini aramış, nihayet onu sizde 
bulunca orada durmuı demektir. 
Kısknnçlığımzı ani rım, fakat 
haklı bulmam. 

~ 
Karilerim!zden i mza sını atan HA• 

oıma; 

Sorduğunuz beyin ne mesle
ğini, ne do adre~ini bilmiyoruz. 
İstediğiniz malümatı veremiyece
ğimize mllt c siriz. 

HA NIMTEYZE 
t:::,.__ da 14 kişi ölmiiştnr. 

~~===============~==================~==~==~========================ı 
daşlnn israr edi yorlard ı. Söyle· cJ er ı, ibi ~enç eı kanılıarbi sfizü· onu kendilerinden bilerek böyle 

teklifsizce i~ten, Berlin seynha· 
tinden, Şekerzadeden bahsetme
lerine 9aşıyordu. 

TEFRİKA NUMARASI: 
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Muharriri: 

~}' d gnlüyordu. Faruk 
C\'arn ett'• ...... li ı. 

01du ele b6yle harp zamanı 
q• Oıu h 

•t, tt er şey yerli yerinde-
:'lllıt~ltl~r azledilmez, meb'us 
~tlltit t~~, değişmez, hükOınet 

1 
tıeıeai~~1nıez. Çünkn memleket 

Q arı tar ;r \tc bunun tabii doğru 
~~nıtek' ları vardır. f ,.kat her 
til» ette · ı 1 b6yJ •ttc şu kumarbazlar 
•l'tı t b' fevkalade zamanlarm 
~~ ' il k ttaler ttı •Ukötundan i•tifode 
'tı ()illa ~r, millet cefa çeker· 

b l(l.ıru r Uplerini doldururlar. 
~I tl•rtı 1f~ ~asalarında gUrUltii 

)e caı • .Şımdi aakısık, Hlımet-
' 8 enıyor: 
......._ Crıitn r k· 

tf, Şu h 8 ım nerede kmm. 
l'rd b'-naJ ıy~r. torşusundan ge· 

ı gıbı e · 1 . () · mır er verıyor· 
rt 

t'"•lıı Ya sUrUJe 
Yükselt . ".paralar da mik-

- Üç utnıştı. Şimdi artık: 
-. a Y ıl 

ueşyuzı 

o 
ROM AN,, 

Burhan Cahil 
- Ben alaotör'umr sesleri 

işi tiliy ordu . 
Nihayet Levazımcı daima hA· 

kim duyulan ıesi celsenin ııiba· 
yetini haber verdi: 

- Saat onbir. Birinci seans 
bitti. Haydi mssayaf 

Onlar kendi kenrlilerine, ken• 
evlerinde imi1 gibi hareket ede
re!< emir veriyor, ma1aya gidi· 
yor, istediklerini içiyorlardı. 

Şimdi sesler yemek salonun· 
dan geliyordu. 

İçki ne1'elerini getirmiş, tek
lifıizliklerini artbrmıoh. Bir evdo 
misafir olduklarını diltünmiyerek 
takalaşıyor, kaba kaba gülüyor· 
lardı. Zahire tuccarı pek belJi bir 
lıbasnn şivesile komiteciye takı· 

l ıyordu. 
- Sen ne kafirsin sen, diyor· 

du. Nasıl perşembe gecesi modam 
Mnrinin evinde yaphl<larını nnla· 

ta bilirmisin! 
Öteki kıs kıı gUIUyor. Arka· 

meyince zahire tüttarı işi anlath: yordu. 
_ Sabaha lrnrşı öyle olmuş· Binbaşı Fnruk visldnin verdiği 

lci (abıhayat) uı iskarpinine şanı· sinir gevşekliğine dnşmilşlU. 
panya doldurup içmiş. Ôteldler birer birer masalarda 

Bu çapkınl ığı hepsi alkışla- yerlerine otururken iaşeci takıldı: 

ddar: - Ee han ı mefendi. Fiskos 
_ Yamandır kaf r, yapar mı bitmedi mi artık. Gelin aiı de 

yapar. 
_ Ya ( Miloviç) • yaptıkları· 

bilseniz. 
_ Ne yapmış! 
- Kadın tuvalete gittiil ıa· 

mao yatağını ellilik bankonotlarla 

dötemişf 
- Vay canıua .• kaç. patladı 

bu yahu! 
O biraz da gurur duyarak iki 

kelime ile anlattı: 
- Bir ıey deiil canam bin 

UçyOı lira tuttu. 
- Değmez. 
_ insanın içinden gelirse 

değer. 
_ Haydi içelim çocuklar. 

ikinci seanı başlıyor. 
Köşede alçak nbajorun sarı 

gölgesinde viskilerini içen binbaşı 
Farukla Dilrüba H. bu muhave• 
releri konuşmadan dinliyorlnrdı. 

Genç kadın snlonu1,1da bu ka· 
dar milhinı adamların serbestçe. 
teklifsizce bulunm~larından iftihar 

bir parti yapın acnn ı m. Biobnşı 

Bey poker oynamıyor mu ? 
Onlar cevap vermt>den zahi· 

reci aarhoşluğun verdiği bir ce
saretle ldkırdıya karıştı : 

- Binbaşı Beyin oynadığı 
oyun daha mühim. 

Llilrüba H. bu knba adamın 

latife etmek isterken yaptığı ter· 
biyesiı!iğe kızdı. Fakat levazımcı 
hemen müdnhalo etti: 

- Faruk Beyin Bcrlin ıeyahall 
yakın galiba. Henımefendi Şeker 
zade için talimat veriyor. 

Binbnşı Faruk yerinden f:rla· 
layıp im mütecaviz adamlara 
mıaydan okuma!{ istedı. Fakıt 

D ilruba H. hemen ona viski 
bardağını uz ttı : 

- Faruk Bey, haydi mhha· 
tinize 1 

Ve tatlı bir bakı'\: la sakin 
kal mnsını rica etti. 

G enç erkan.harp onlardaki bu 
piş'tin l ığe hayr t ediyordu. Hele 

Demek onun Berlin seyahat· 
ferinin mlihim ticaret işlerile ald· 
kad . .u olduğunu zannediyor ve 
bunu tabir görüyorlardı. Halbuki 
bilmiyerek Alet olduğu bır iki 
hAdiseden başka kendi hesabına 
on para! le bir istifade temin 
etmediğini söylemesi, haykırsa 
bu ndnmlar inanmayacaklar, ina· 
nırlarsa eğleneceklerdi. 

Bu ne geniı Ye resmi bir şe
beke idi ki içine giren herkeı 
b6yle damğnlanıyor ve bu yDzdea 
la'net edilecek, kovulacak, iha
netle ittiham edilecelc yerde el 
Uıtünde tutuluyor, itibarı artı
yordu. 

Şüphesiz en kıdemli ve emek
t r cephe kt mandanlarıoın bile 
bu adnmlarm yanma girebilmek 
için gUnlerce nöbet bekledikleri 
baldo kendisinin onlarla teklifsiz 
bir dost gibi konuşabilme i her
kese onun da bu şebekey gır
miş olduğunu anlatıyordu. Bu 
nkibet genç dam Polonya'h 
c susun marifetinden daha acı 
geliyordu. 

( Arı, sı v r ) 



8 Sayfa 

Dünya Hadiseleri 

Bombag 
Şehri 
Feci Bir Halde 

Son zamanda, Hindistan'ın 
f:•hri Bombay ıehrinde 
Y' Cnzam denilen 

Cüzamlılar müıtekreh basta
/sti/8 Etti lak, heyecan Ye-

recek mertebede artmqbr. B6tlln 
Hindiıtan'ıa hastalıklı lnıanlan 
Bombaya akın ettikleri için ıim• 
eli, bu ıehirdo, ıokak köıelerini 
tutarak dilencilik yapan c6zam
hları n adedi kırk bini bulmuıtur. 
Bunların, yllzlerine bakılamıyaca!&: 
derecede feci yaralar içinde ve 
feryat eder gibi rarlp ıarip 11ea· 
ler çıkararak ıadaka iatemolorl 
mnthit bir manzara arzetmekte
clir. Matbuatın tiklyetlerine, hal
kın mUracaatlarına ratmen bu 
fellketll yaziyetin annne geçmek 
1'1a hiçbir tedbir alınmamıftrr. 
Hele bunlann araaında tram•aJ, 
otoblll Ye trenlerde aeyabat et
mek bir uap olmuttur. 

* 
Mqhar •izafiyet" nazariye

ıini ortaya atan •e dOn· 
_A_m_e_r_i_ka_'_d_a-. ya ilim Aleminin 

bOyllk takdirleri
Agnİştagnı ni kazanan Alman 

lstemigorlar profes6ril Aynit-
tayn, Amerika'ya gitti. ÇOnktı 
bir Amerikan Darslfünunu Aynir 
tayn'I profeı6r olarak da•et et• 
mittir. Fakat birtakım Amerikan 
kadın cemiyetleri ve din m6eue
ıolerl, Ayniıtayn'ın dinsiz oldu
tunu iddia ve Amerikaya kabul 
edilmemesi lAzımıeldiğl mtıtalea• 
11nda bulundular. Hatta bunun 
için Reiıicilmhura mahzarlar bile 
verdiler, Fakat bllkflmet bu ma
DHıı teıebbtıalerl dinlemedi, pro• 
fe.arn kabul etti. Şimdi, birtakım 
Amerikan milliyetpener cemi-
1etleri tekrar harekete gelerek 
Ayniftay'oıo kapıdıpn edilmeıini 
latiyorlar. Bunun için de ıu iddi
alarda bulunuyorlar: 

1 - Ayniştayn bir Alman 
BofteYi;idir. Fikirleri, Umt bir 
kıymeti haiı değildir. Hatta oka• 
clar kıymet.izdir ki anlamak 
mDmkBn değildir. Binaaenaleyh 
a7durmadır. 

Ayniftayn, bilba11a kadınlana 
fazla Ueri ilttiklerl bu meseleden 
haberdar olunca kendiıine mG
racaat eden gazetecilere bazı 
beyanatta bulunmuıtur. Alman 
Alimi diyor ki: 

•- Şimdiye kadar kadınlara 
1eklaımak bumunda yapbjım 
tepbb&ılerin bu derece ıiddetle 
reddedildiiini a6rmemiıtim. Maa
mdib kendilerine, hakkımda 
bealedikleri bu bOyük filpheden 
dolayı bak •eririrn: 

ÔyleyaJ Madem ki vaktile ln
MD yiyen deYler gibi ben de 
1ermayedarları 61dilrmekten bo19 
a.myormışım. O halde mDıttkreh 
manzaramla karıılaımak isteme
melerini anlanm: 

Bu mtınaaebetle ıunu da UAve 
edeyim ki vaktile Roman:n dnr 
manian, bir gece, karanlıktan iati
fade ederek Romaya baıkın yap
mak teıobbüallode bulunmuılar, 
tehre yaklaımıtlar, berkea uyuyor
muı, civarda gezen bir kaz ıllrilsQ 
yabancı ordunun gelitini duyunca 
bağırmıya baılamı1e bu rlirültll 
Roma aıkerlerini uyandırmıı dDr 
mana aaldırmıı ve pliıkilrtmllılor. 
Tabir pek yerinde) deiil amma, 
acaba muhterem muarızlanm, 
beni Amerikan:n bayle bir dllf
aawmı zaoDediyorler? 

ION POSTA 

Dünyada Olup Bitenler Kari Mektupları 

Fransız Gemilerini Ateşe Ve- Belediyeden 
Hasköylü/erin 

renler Meydana Çıkarılamadı Ricaları 
Haık6y balkının beledlyemı .. 

Y T db 1 F d V k M• ? den birkaç ricası vardır: Keçocl-

eııi e ir er ay a erece J • piri mahallesinin Muallim ıoka-
fanda yer yer açılan ye birçok 

Franaa'nın Ce- içlerinden bir kiıilerin düşmelerine aebobiyet 
nubl Amerika'ya tanelinin yanan 'loren çukurlar bir an evvel kap .. 
aefer yapan mu- ayafa keailmir blmalıdır. Bu çukurlar, oradan 
azzam Yapurla- tir. bilhaua gece geçenler için btl-
rından Atlantik, Atlantik va- yok bir tehlike teşkil etmekt• 
bundan birkaç puru lki buçuk dir. Bunlar azami bir araba t ... 
giln ev•el, Garbi milyon lngiliı la kapatılarak tehlike zail olabilir. 

Fransa aahille- liraaına ılgortalı Bundan maada fırınlardan 
rinde, lngiltere- idi. Bunun iki bazıları hazan narhtan fazlaya 
ye yakın bir milyon liruı- ekmek ıatmağa yeltenmektr 
noktada ateı Loodradald ıi- dirler. Bir k111m muaeYİ bakkaJ. 
aldı Ve yandı. gorta kumpan- ların, aattıklan gazların da pek 
Her remide yan- yaları tarafından ıulu olduiu kullanınca anlqıJ. 
gm çıkmak ve ldeomek ilzam- maktadır. Eaaaeo çalıımakta olu 

ıelmektedir. aemt belediye·' biraz daha batmak ihtimali .., 
Bundan ıekil himmet eder de ba nokunlan daima vardır. k 

ay evvel Ula da ikmal eylerse o ci•ar halkım Fakat ıon ... J 
prktan relen o- hakikate• memnu •tmif olr 

neler ıarfında • FT F 
F 

'J ı ıpar ranaız cakbr. 
ran111 remile- yapuru da Aden 

rinin baıına bu ciYannda, Hbe- Kadmlar için Umumi Halayı 
nevi kH•lar ıık iti hlll anlqıl- ihtiyaç Var 
ıık geldiği için- mıyan eararenıfs Medeni bir tebria mUbfm .. 
dir ki Atlantik bir yanaına kur- tlyaçlarından biri olan umumi 
hAdiaeıi, huıuıl •an fitmif, birçok helllar ıehrimizde çok ihmal 
bir dikkaU da- kimıeler, bu yaa- edilmiıtir. Sokak içlerinde, klfr 
vot etmiıtir. At- sında telef oJ. baılannda, evlerin duYarlan • 
)antik gemlal, •atlarda. Blrla- nOnde ıık ıık göze çarpan imar 
bundan iki ıeno Son def• All•nllk w•puru ••n.,.ken l•ırr•r•d•n •lınmıf bir r••ml ıım Franıız mat- lann •niyeti çirkin oldutu kadar 
ev•ol Sen - Nazer tezglhlannda f dallardan birinin lpi yanmıt. buab ve Fran11z gazeteleri, o ıa• ııhhate do muzır bir ıey dej'il 
yapılmıı 42 bin tonluk bir ge-

1 

ıandal denize yuvarlaamıı Ye man bu yangını, komUniıtlerin midir? Bazı yerlerde me•cut V9 

midir. Her tftrlll konforu cami içindekilerden bir k11mı denize bir kaah ıeklinde telAkkl etml- pek mahdut balilar kAfi olmr 
olmakla zamanımızın en lfiks dOıerek boğulmuılardar. Fakat ye temaynl g&ıteriydrlardL malda beraber kadınlar hiç dllıt 
vapurlarından biri addediliyordn. bir kıamı kurtarılmıılardır. Sabah Bu defaki yangın da, aym ıGnnlmemiıtir. Bir it mmnmd• 
Sineması, tiyatroıu, ııcak, aoğuk olup ta her taraf ağardıktan eararengiz ıartlar dahilinde wkua evinden biraz uzakça giden bir 
havuzları, veJbaııJ bugilnkü fen· ıonradır ki evveli Rur iıimli relmiş, ıobep yokken kamara- kadın bir zarureti halinde D 

nin insanlar için temin edebildiği Alman vas:uru, ıoora da iki İn· lardan biri tutuımuş ve bu yan- yapıın ? Belediyenin bu mDIWll 
her tllrlO rahatlık ıebepleri bu s:iliz •• bir lıpanyol ge-mial vak'a gın, dUnya denizciliilnin cidden derdi balletmeıini rica ederi• 

ld b il. t• • 1 d. Y lsbnbul Aksaray: Dr: Jt ıem e me•cuttu. ma a ıne ye ıımıı er ar. anrın iftihar ettiği ıDzel bir gemiyi 
Atlantik gemiıi, karinesine haberini bir telaiz telgrafla blltnn knl haline retirmiştir. Bu hAdiıe ( J 

arız olan ufak bir bozukluğun dilnyaya bildiren Rur Yapura Ozerino, yolcu remiciliii İDfaahn- Cevaplarımız 
tamiri için BordC) limanından olmuıtur. da mUhim bir inkıllp başlamak 
Havr limanına gidiyordu. Bu e; 11rada lnfiliz sahillerinden lizere bulunuyor. Ba bakillbm 
itibar ile içinde yolcu namına yOkselen tayyareler, batan ıemi- eaaıı, yolcu ıemilerinin Jolcu-
kimıe yoktu. Mllrettebah, biri Din Dzerinde uçuyorlardL lara malıam kamaralannı hafif 
•IÇJt biri maıajcı, biri de maniktır- Vak'a mahalline yetiıen ya-

k d d d h·ı madenden yapmak ıayeainl gtl-cil olmak Ozere Dç a ın a • ı purlar, kazazedeleri alarak Fraa-
olduğu halde 229-230 kiıiden unın Şerburg limanına çakarmıt- dDyor. Fran11zlar, bu iki faciadan 
ibarettL Geminin ıeyabab ıayet lardır. Hanların 27 Iİ yanmıı Ye ıonra yapbrmakta oldukları yeal 
muntazam ıartlar altında devam yaralanmlf olduklan için ba.. ..Reiaicilmhur Dumer" vapurunda 
etmiı, erteıi sabAh Oçe doğru taney• yahnlmıılardır. Mllrette- bu tekilde tadillt yapmıya karar 
Havr limanına Yarmua bekleni- battan OD doku kiti ekıiktir. vermiflerdir. 
yordu. Fakat gece yar.sı gemi 
nöbetçileri, reminin orta kıamın
daki birinci ıınıf kamaralardan 
birinden yanım ç.ıkbjıaı g6rmllr 
lerdir. 

Bu kamara, Atlantik vapuruna 
mabıuı olmak here yapılmlf, 
genitliği bet metre, uzunluiu da 
137 metre olrnak lıero gemiyi 
baıtan bata kateden ıeniı ıelinti 
yolu l\zerinde bulunuyordu. Atqla 
görlllmuıi ile her tarafa haber 
verilmesi do bir olmuıtu. Gemi 
mnrettebab Ye yazife uhipleri 
derhal it bapna koımuılar, tu
lumba hortum, ye huıuıl ıöndllrme 
aletlerile yangını 16ndürmiye te
ıebbllı etmiılerdir. 

Bir ara, bu tedbirler Hye
ılnde ateşin aöndllğll zanoedil· 
mişse de, aı ıonra ale•ler ve 
duman tekrar yOkselmiyo başla
mış, bunun llzerlne imdat iıten
miştir. Fakat bu arada alevler, 
telsiz kamarasını da aardıkları 
için ancak · bir işaret Yerilebil
miıtir. Saat altıya kadar adım 
adım yangın ile mOcadole edil
mit ve ... t albda, remi kaptana, 
vapurun tahliyesini emretmiıtir. 
Bu ıırada, deniu iDdirilen un-

Motosiklet 
Şampiyonu 
Bir Kadın 

Bu kadın bir lıpanyoldur. Kıt 
çtık yaştanberi koyu bir ıpor 
meraklıaa olan bu gtııel lspanyol 
kadmt, geçenlerde altındaki mo
tosikletle ispanya etrafını çepe
çevre diSnmek ıuretilo yeni bir 
ıampiyonluk teaiı etmiıtlr. Genç 
kadın 936 olimpiyatlanna da it
tiralr edeceğini ı6ylemekteclir. 

Kanada'da 
Bir Kilise 
Yandı 

Montreal, 13 - Kanada'da 
Sen Lul ıehrinde F rana lamlıı· 
deki katolik kiliıeai, çakan bir 
yan11n neticeainde harap olmUf'" 
tur. Yangının ıebebi meçhuldllr. 

450 bin dolara bulan maddi 
urar, kili1enin ıirortab olma11 
dolayısile hemen hemen tamamen 
kapatıla bilecektir. 

Fakat birçok kıymetli reıim-
ler, nakıılar ve aaklanan eıkl 
eaerler mahvolmuştur. 

40 Saat Çah şma 
Cenevre, 13 - 40 aaat ça

lııma konferan11 meuisine de
vam etmiştir. Alman ve İspanyol 
işçilerinin murahhaslan bir ıılab 
ye tadil yapılması lehinde beya-
natta bulunmuılardır. 

Romen patronlan murahha11 
M. Mirsea ile laviçre, Çek •e 
Japon ı::atronlan murabhaaları da 
buna ııt bir nokta1 nazar mOc:la-
fu etmittir. 

Aksaray Doktc;ır B. imzalı mektllf 
1ahlbine: 

- Milli bir bankantn ıub..& 
. halinde olan yerli aigorta kUlll" 
panyalarından birini aeçinb. 

De•let ıirortalarını Anadolt 
aiıorta kumpanya11 yapmaktadlr• 

* Sarayburna Denis merkezl ktıoO 
muhafaza memuru 863 Salahaddin Ol' 
demir Beyeı 

- Yazınız çok umn oldul' 
için dercedilememittlr. Klia ... 
bir tarafıaa Ye milmkDD oldul' 
kadar kaaa r-ıınız. 

• 
KOro~lu 1tııetettnde BabtMktll •" 

~Ok Ahmet Efendiye: 

- Allkanıza teıekklr ed .... 
Zamanı geçtiği için maleaef "'
nazı dercedemedik efendim. 

=c= 

Yeni Neşrigat: 

TAYFUR - Oç perdelik 
muharriri Ali Mus!af.. 186 .. yf• 
b 75 kuruf, netredilmlftir. 

Hukukuldre - Mülkiye 
tebl n Harp akacemisi hukuku 
re bocaSI lbralıim A i Bey tar 
dan Parı Hukuk Fakü tcıl bulı 
amme hocaaı Louia Rollandın 
bındaa tercüme edilmitt r. 519 
fahk bir eserdir. l inci f a11l: ~--·-~ 
hizmetleri hakkında umumi nı• 
2 ıa~I fa11': Franaaoın idari tef 
3 QncO faaılı idari mabkenı•~el 
mOracalt hakları. 4 iincü falll 

1 

renin icra Yaaıtaları. 5 inci_,., 
idare makanlzma11 ılbi faııll ... 
fasıllarda babiı H kıaamlaıt 
Fiatl 3 llnd1ı1. 
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Karikatür 
•• 
Ozcanın Maçı 

~· - Anne, bugUn öğleden aonra 
lllrn maçımız Yar. Ben ~idiyorum. 
- Ô7can, dur, evveli bana ka

ltptan bir okka et aL Çabuk ıetir. 

8 - Öyle ise et ;burada dursun. 
tn maça gideyim. 

ı_, -
0

Bir saniy~ bekleyin çocuk· 
• zcaıı gehyor. 

._ B Ö rayo ıcan... Y aşaa .•• 
- Bundan kolay ne •ar ? .. 

F~alıBilgiler 
'<ıldızlar Sahiden 
~ Işıldarlar Mı? 

Qı .. ı.~ •ualin cevabı "h<tyır,. dır. t' ç~~'ı rnembaı ışıldıyabilir. Zi· 
\ti ki- dıkça, kalınlaşır, ve göz· 
~tt •~aştarır. Fakat yıldızlar 
hldıtda neştir, •o ı~ıldamıazlar, 
~ Rib!l bize gelen ziyayı ışal:•te t \ gösteren bizim gözleri-''a,1 e rneden evvel bu ziyanın 
~İ"de -;rnaııd ır. Yıld z olduğu 
-.hı,, Ururur. Her tarafa müsavi 

"il h, neşreder. Bu ıiyalarm bi· 
~h,1 ~~htııza gelirken bir şeye 
'~t\l~p ta titremesine bir sabep 

f:- • 
•it 'k•t b' . 
'"-diktt ızım havamı z: dahiline 
"" t, t: u•on~a birçok ıeyler 
~~~ten y zıyalar, dij"erlerine 
.. ,._, Q •onr:alı~. evvel, diğerleri 
J- ~ele bge.ırler. Ziya hatla• 
~, L n az ı .... Qaı 1 nıllc ahnlcler bun· 

.. ~ ısını 

f
tb· ~tir&r l evvel. bazısına son· 

ı · tle ld ,., Röıter yı azları ıııldar 
'ııı, d en bu . l a d , zıyu hatlarınm 

•uıalanmaatdır. 

- Ôzcan, çabuk, mnç baı· 
lada. Seni bekliyoruz. Sen maça 

~irmezaen kaybederİL 

- Koş, Ôzcan ... 

- Ben ona y etişirim. 

- Çabuk Ôzcan ... 

- Aşkolsuo Ôzcan ..• Şimdiye 
kadar ne oldun ?. Et şimdi nasıl 
pişecek 1 

- Yok anne .. Ben yem .!ğe geç 
kalma-lım. Tam zamanm,. a ~eldim. 

Oyun · 

Sih:rıi Yumurta 
Kabuğu 

( ~.;....-

;--~ ;: f7 r:~ 
' Bir masanın Uzerine bir düğme 

ve ortasından karılmış bir yumurta 
kabuğu koyunuz. Ve arkada~ları· 
naıa bu düğmenin, yumurtanın 
içinden kaybolacağ m söyleyiniz. 

Masan n başına uturunz. Yu· 
ınurtaya göya sihirli baza ıöıler 
uydurup söyleyiniz. ıonra eliniı!e 
yumurtayı masanın ortasına, ora· 
dan bir kenarına, getirerek masa· 
nın dört köşesini dolaştırmız. Kö· 
şelerden birinin kenarına getirdi· 
ğiniz saman yavaşça yumurtayı 
bir aı dışarı çıkarını:& we altından 
düimtyi aYucunuıa dDşUrilnUı. 

Üç Yaşında 
Bir Atlet 

Fransa'da Ernest Cholberg 
iımiode, tiç yaşanda bir çocuk 
tayanı hayret bir adale kuvveti 
göıtermektedir. Yirmi yaşındaki 
adamların güçlükle kaldırdıkları 
bir aleti kald ı rmakta, iki dakika 
kadar başı fistünde tutmaktadır. 

Hikaye 
Mavi Çakal 

Bir çakal soğuk bir kış ak· 
şamı şehre indi. Yeni yapılmakta 
olam bir evin önünde, bir boya 
kuyJsuna düşlü. Dışarı çaktığı 
zaman masmavi kesilmişti. 

Kendi kendine: 
- Benj bu mükemmel renkle 

kimse tanımnz. Şimdi ormana 
gider, kendimi kıral ilin ederim. 

Çakal ormana geldi, kendini 
lcaral ilin etti. Umum çakalları 
idaresi allına aldı. Arslanlarla, 
kaplanlar da kırallığıoı ~abul 
ettiler. Bu da mavi çakala gurur
landırdı. Artık es\ci çakal arka
daşlarına ehemmiyet vermez oldu. 

Bir akşam çakallar kırallarınan 
yan.oda toplandılar, hepsi birden 
uyumağa başladılar. Mavi çakal 
arkadaşların n sesini duyunca, 
kırallığını unuttu, tabii sevkinde 
yardamile o da çakal gibi bağır
mağa bıtşladı. Çakallar sesini 
itidince, ki?' . ol.duğunu tanıdılar, 
kendileri gıhı bır çakaldan batka 
bir fey oJıııadığı rıı l ördüler. 

Bundan sonra mavi çakal 
k rallığını kaybetti. Sükut bazı 
zaman.ar altındır. - --· ~ ----====-=-==-=-==-:::a 

Ayrl Fa'<an B y 

1. 

Bu oyunc ğı yapmak için bD· 
yUcek bir kt,tuya ihtiyacm z •ar. 
Bu kutunun üzerinde resimde 
ı ördüğünüz: Ayn bakan b'°yin 
resmini ç.izer ve boyaı s nız. Yalnıı 
bilyUk bir~ ağız . çizmeyi unutn a• 
yımz. Eger sız kesemezseniz, 
biiyüklerc:eu bu ağza kesmelerini 
rica eôiniz. ~onra )? Rzete k Ağıt· 
}arandan küç.ık toplar ya a rs z. 
Topun boyu bu ağıza girebilecek 
hacinıde olmal dır. Her oyuncuya 
birknç tane top vcı irsini7., H~psi 
sırası gelince topları Aya Bak~n 
beyin ağıma atmaya çalış rlar. 
Aya Bakan beyin ağıına en çok 
kinı top ıokabi iirse '>yunu o ka· 

zan r. 

Yumurtav• diğer köşeit:r~ götür· 
dükten 1"0 ora aç mz, içinde dliğ· 
menin kaybolduğunu görür, ta· 
tarlar. 

•ece> w 

bu Haf akı t>ilnıecenziz --
Bu Resimde Ne Yanlış 

Var Bulunuz 

Bu res mi çızen ressam mutadı 

Uzere b irçok yani şiar yapmıt

MeaelA adamın bir elinde eldiven 
var, diğerinde yok.. Bum.o gibi 

daha birçok yanhşlar vardır. 
Bunları bulabilir n•isiniz.? 

En çok yanlıt bulanlardan 
yUz kişiye muhtelif hediyeler 
verilecektir. 

Çocuk 
Jimnastikleri 

1 - Tilki yuvasmda yere 
yatar. BuradR neler oluyor anla· 
mak için başını vavaıça oynatır 
bakar, boynunu yere uzatır, 

baıını eğdirir, kaldırır. Bu hare
keti on defa yap nız. 

2 - Tilki yarıbeline kadar 
kalkar. Etrafı koklar, koklar, 

1 
t ekrar yere yatar .. Kalkar, etrafı 

• m 5 T 

koklar. Bu hareketi de on defa 
yapınız. 

ws 

Geçen Bilmecemizi 
DoS?ru Halledenler 

29 Ki ıunuevnl 932 tarihli an .. 
ha ızdakı bulmacada (Tayyareciyi 
l arşı ıyau Hkl:ı arkadat• • ta nam 
bulanlar arasından hediye alacakla· 
rııı Is mle.riu at•tıya yauyorua. 

Hediye alacaklardan lıtanbulda 
bulunan karllerımizin puartul, per• 
'embe ıünlui öğleden sonra binat 
idarem ıe ıelerek hediyelerini alma· 
ları llumdır. Yalna:ıt tafra karileri• 
m ıı:in bcd.yelerl poıta ile adreale
rin• g6ndcril ' r. 

BJr.ar Dolm• Kalem Al•· 
caklar, 

Çt•mberlllat' t."\tlıika• mektebi üçıl n· 

eli Rtıııf 11:\ 11.g ıı Salahatı i n, lstaıı lıul 
kı 1. O l llnok t• lı t a!('l)eslırl e rı 72 l·ik
r"'• ı :~ Op li ııci ilkıu oktep talu lıOK n· 
den .ıO ı a lı e lsmet, fs taıı lı ul Ş 111-

111 .ı ıı u !it. ıortlllııcil s ı uf tıı.lel •e sl ı
don ı&::> 1u 1. ı t r, lslanb ı l k ı ı Ort ,. 
uı t'I. ep tnl lıC'1:1indl' ı 4J \ ~lt·vlıi lıa, 

Gal :ıta aray li i 1800 Şrrnf, B ş k· 
tat Az.zİ) t· r.,ddc~i No. l :! · ~ .ıruk , 
\'ofa Or ı ııwkh l ıııd • 67{) Lı. ı ru l.ı lı 
Ş••\ \\d, K ıll'oi u•ker ı 1 l' !! İ :.108 T ı· 
c ttın A ili, A r ı n · ıt öy ıı ko j• 
talobı i .. d u !\ tr. l .' •ıı i H ın ' 

Ho} lor. 
Birer A d e1 ({ .rşun Kalemi 

A.acaklar. 
1 1 a1.losın aııp şa Ortaınektııbi t alebo· 

eiııtlen 2.lG Hl trı\c ti! kı, l ııtn· h ul 
Uıı } rı ye lıseel tıııob.,alnd&u 21\J H.uıe, 

Godlkııııt' Amerikan me ktebi ta lebtt
slııden Edll e, .Moda sck·zı ı ci mo .tt•p 
talel esinde ı 202 Orbaıı, B 9ik · a~ B • 
mum cu Du mlupınar yatı mokteb t•· 
lebesindo rı 871) Hasan Cnn OskUdıı.r 
Ortamektebl talebf·&lnder. :!53 Motıoı ot 
Beyoğlu ou OçUııcfl ilkmnl t op tıılc-bo· 

ıinden 255 Faik, ltalya ıı 'I' uıre t mek· 
tebi i hı ırl B de Bahattııı ŞC'vk t. 
Bey ğl•ı 16 ınci mekt ep 1!14 E rtugr ı l 

S"d ık, Ka t atat tr ek liı.es i 4 k ·• 
9 -9 Niyazi Bey ve Ha ı rıı •ar. 

B lrer AlbUm Alacaklar. 
Çemhorlitat ıattn kat rı ıt'k tobı ta le · 

tı esi ıı d en Gökmen. Kıtısı:ri kı-ı Orta· 
mek tobi ra l el ıosınd ıı 10:! ı at ma Nuri • 
l:ıtıuı bul yeıı i ıı ·si l uıok H·hi ll\lf.lhoei rı-
deıı ~ L bllı M o lııı ı •t, 1 pMtı Cıi cnhu rı
yet 1- ı z ırıekto t 0 i <i ördflnrıı sı ıııftarı 

Ferih a Murat, ~iğ le Ortnıuoktop bı

ri ı ci sıı11ft uı ~11 Vccı.lı (\1111.ıl, Diıar
lı .. ki rd e ~ll ri Boy K l'l.I P kırn, o..:ı vaı 
L:ııı t uı ı;. tcbi talebcs nücııı 11.l i ytı, 

A f yun ll!H 8 ~ı·bahat Ce\ at K ıı · 

ya ı, u Or ıun<'ktı>lıi ·' Uncu ırı ır c.aı o
ı f"; ııı l' 14() ~iti :re, ı .. tıuıbu l kı"& 

Ortllnıtıı..tolri • 99 ı er de il ını m '4' 

Bıy:r r 
Birer Kitap Alacaklar. 
Mın 1 ı ,, :- pı öO iııc lı<ıııekt ı p 

durdu cU e ı ıııftan 3~ l\ adrıye, Pulat lı 

ilıonok tep ııı ' noi e ıııı ft ıı. ıı ~:!O Hnı.ır . 
B r a Ort ml' k ~ep UçU ı<'ll cı ınıl t de· 
besıııde ıı 44 , t::min, Arrı nıı t!. ~y 2a o· 

l Ar.ır.tı •M) 

( 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Perşembe ve Cumartesi Gftnlerl 
Çıkan Spor Sayfalanmn:ı 

Okuyunuz.., 1 

p f3a•et• lıt per emb~ .,. tuına•ıut ~n'e" ı 
.ıaali hue 'baltada Ud _.,.,. ıayfıa aqretmclc· 
tcıdlr. 

Perte bo rlfrıkl1 •ltt" uyf Hımb dihyı ıpe• 
ha~ketluf me lekcıt spor hldlnl rl vardır. 

Camırteıt aayfaaııd.ı ı.,. eu • rbıkl aç· 
l&ft• tafallltı yaubdır. 

Yarınki 
la 

açGalatas ray- Avr paFutbo üÖnümüzdekiSeneye 
ç"n ir Vaz

0

y tte Giriyo ? 
---------

Galatasaraylıların birkaç haf· elde etmeleri gflçtllr. Maamafib 
t danberi devam eden mağlubi- yarınki maçta galibiyet ihtimali-
yetleri herkesi müteessir etmi~tir. nin büyük bir farkla Galatasa• 
Kendi aralarında bile münakaşa· raylılar tarafmda olduğunda şüp-
ların, hadiselerin çıkmasına sebe- he yoktur. 
biyet veren maçlardan sonra Haber aldığımıza göre, Gala• 
Galatasarayhlann lik maçlarının tasarayl lar yarınki maçla muavin 
umumi tasnifindeki dereceleri al· haıthna Mithata alarak, hücum 
bncıya kadar düştil. hatiaranda da bazı tadilat ya. a• 

Yaran oynanacak Beykoz • Ga· rak çıkacaklardır. 
fotasaray müsabakası sarı kırım· Kalede yine Avninin bulun-
zılılar için bu itibarla pek mü- ması da kuvvetle mubtem~ldir. 
himdir. Bwna mukabil Beykozlular da 

Eğer yarın Sülcyınaniya ma· en kuvvetli kadrolarile yuınki 
çrnda olduğu ~ibi, kat'i bir em· maçı başarın ya çalışacaklardır. 
niyete rağmen Galatasaray takı· Muavin hattı binnisbe zayıf 
mı Bel'koıa da yenilirse, bu se olan Beykcz'un müdafaa ı seri 
ııeki vaziyeti kurlaramıyacak bir ve kuvvetlidir. Değme hücum 
bale gelecektir. hatlarmm geçemediği bu hat, 

Beykozlular mütevali mağlubi- geçen sene Fenerbahçe 8:ıünde 
etlerle epey sars im Ş olan ' a de güzel bir oyun göstermiye 

latasaray!ılara karşı en iyi q . mU\•nffak olmuştu. l.s..ı seneki 
larmdan birini cynamı}a çal • şıı· maçların bid yetinden beri de 
caldard r. Galata arayhlar da ikin· bu müdafaa hattı takımm en 
ci devre müsabakalarında bile kıymetli tarafı olduğunu isı:at 
tashih et mel eri ihtimali kal• etmiştir. 
m yacak bir vaziyete düşmemek işte Galatıısarayın yarınki teb· 
için ellerinden geldiği kadar likeli ml.a.ibakada karşılaşacağı 

takımın umumi vaziyeti b hal· 
çalaşacaklardır. dedir. Lik maçlarında en sonu 1cu 

Hevlrnz takımı bazı meçların- olmak ihtimali ile müsabakaya 
da ıen lcüvvetli talumlarım zı bile biraz asabi çıkacakları zannedi· 
arsacak bir oyun s östermiye len Galatasaraylılar bir iki da· 

muvaffak olmuştur. Böyle tebe kike içinde kendilerini toı:laup 
ilkeli bir teşekküle karş Ga- muntazam bir şekilde oynıyabi· 
lata arayhların bugünkü haleti lirlerse, bu nazik imtihandan iyi 
ruhiye içinde galibiyeti kolaylıkla bir netice ile çıkabilirler. 

üt· n Şampiyonları 
Toplayorlar 

Alman futbolcu: rlnln ltalynnfar karfı•ına ki maçı rınaan btrlnd 

1932 den 1933 senesine gc· FRANSIZLAR 1 ngiltere • lskoçya 3-0. Fransa .. 
çerken Avrupa futbolünü umumi Fransızlar hakkında kat'i bir ltalya 1·2, ltalya ( B ) • UksaıJ'oi 
bir nazarla tetkik etmek faide- hUkOm vermek timdilik gUçtDr. burg 12-0, Holaod • Be!çika 2· J~ 
lidir. profesyonelliği benUz geçen ene- İsviçre • Çekoslovakya 5 • 1, 

Bir1caç seneden bert beynel· denberi talbı"k eden Fransız A t M · l 8-2 E 
milel futbol kuvvetleri hakkmda vus urya • aearıs an ' •· 
ileri ıürülen iddialar bu son sene futbolO kuvvetlerini bu yeni panya .. Yugoslavya 2· 1. 
zarf nda filen ispat edilebilecek teşkilAta göre tanzim ve tertip - Mayıs 1932 -
f .rsntları buldu. edecek vakit bulamamışbr. Belçika • Fransa 5-2, Port~ 

lngiliı futbolile Avrupan·n bELÇIKA kiz • Yugoslavya 3-2, Fransa • 
en iyi futbolünü oymyan Avus- Sık ık beynelmilel maçlar lıkoçya 1 • 3, Hclanda - lrlandaı 
luryahlarm çarpışma 1 ve netic de yapmadığı e nadiren çarpıştığı O - 2, Macaristan • halya 1 • 1, 
bir gol farkla mağ!Op olmalan takımlarda Merkezi Avrupadan ( R t.. ) A 
be)nelmilel futbol aleminin en omanya ama or • vusturyı 
şayanı dikkat hiidiseleı:inden olmacbğı için Belçika futbolünün amatör) 4-1, lsveç - Finlandiy• 
biridir. Bugün anlaşıldı ki, Av· son zamandaki derecesi bakkmda 7-1, Çekoslovakya • Avusturya 
rupanın en iyi on bir oyuncusu k lt'I bir hükUm vermek kabil J. l, Holanda - Çekoslovakya 2-1, 
ile lngiliz futbolüniln derece i olamıyor. Yaln ı şunu llAvo et- Yugoslnvy - Lehistan 0-3. 
arasında pek mOhim bir fark mekle iktifa edeceğiz: - Haz:ran 1932 -
yoktur. Yalnız şu kayitlc ki, bu lngilizlere bir gol farkla mağ• Belçika - Dani rk 4 • 3, Yıı-
günkil Avusturya milli takımı her liip ola.ı Avusturya takımı memle- goslavya • Fran a 2 .. 1, Bulganr 
zaman .,ıe geçebilir bir teşekkül 
değildir. Halbuki lngilizler Avu-;- keline avdet ederken Belçikah· tan· Fransa 3 • 5,Romanva-Fran-
turyaya karşı çıkard.kları takım larla yopbğı maçı altı golle ka· sa 6 • 3, İsveç• Belçika 3 • 1, lr 
:gibi 00 b ş talnnlJ ber vakit 2.andı. Bu en taze bir nisai ol- viçrcı .. Macaristan 3 - 1, Çekos!O"' 
~karabilirler. ması itibRrile manidardır. • vakya • (Avusturya amatör, 5 -0. 

lngilizlerle aramııdakl kuvvet Yeni seneye girerken karile- - Temmuz 1932 -
ve kıymet farklart bu tekilde rimizin Avru;;a futbolil hakkında Lehistan - fneç 2 - O, lıveç ~ 
aynldıktan •oora sı8z1crimizi duba tarih bir fikir edinebilme- Avusturya 3 • 4. 
Avrupatıın diğer millet!eride çe- lerl için geçen sene yapılan tem· - Eyliil 1932 -

Yirdiğimiz vakit, Avusturyahlardan sili maçalar.o bir hulasasım cet• lrlanda • iskoçya O • 4, Mac~ 
sonra futbolda en fazla muvaffa. vel halinde veriyoruı: ristan - Çekoslovakya 2 - 1, Ma• 
kiyet temin etmiş milletler ora• [ 1932 senesinin mühim maçları J caristan • (Avusturya am tör) S- lı 
smda hal yanları başta (Örüyoruz. - Kanuousr ni 1932 - Almanya· İsveç 4 • 3. 

Filhakik İtalyan rni'.li takımı Çarpışan takımlar alınan neticeler: - Teşrinievvel 1932 -
1932 senesi içiode yaptığı bütün lrlanda • fskoçya (amatör) 4 - O Ma aristan • Avusturya 2- 3, 
temsili maçları kazanmıya m\1-' Brüksel • Viyana O • 1 Viyana • Budapeftc 6 - 0, Romaıı-

I 

vaffak olmuştur. ltalyanlar geçen - Şubat 1932 - ya· Lehistan O- 5, ÇekoslovalcvS"' 
•ene za,f nda ancak bir kere Hohmda - Belçika 3 • 2• hal• Y 1 2 1 B 1 'k H 1 d ı-Jr .. ya • İsviçre 0-3, f aris - Kolo ugos avya • ' e çı a· o an .ı 

Bir Amerikan flllm 9lrk•tl terafından engaJ• edllen blelklet 
famplronlarından Georg•• Yambeaı 

f ı hususunda çok pratik olan Amerikan filim şirketleri yeni 
Te butn ... işlerin reklamla yllril- aldıklara artistler için 1arfedilen 
dllğOn· ımamile inanm•ı bulu- binlerce dolarlık reklam paras.n-
nan -\. 1 rikalılar Uç ıcnedenberi dan iktısat ellikleri için ıpor 
ıpor şampiyon)arım artiıt olarak ıampiyonlarına birdenbire mühim 
tophyorlar. ilcretlcr verebilmektedirler. 

Amerikalıların bu husustaki Bu bal HoJivutta sporcu ol· 
dUşOnceleri maliimdar. mayan artistlerin kııkançhğmı 

Spor amçiyonlannın esasen mucip olmaktadır. Bu münase-
rekJAmlarr yapllmıştır. Sinemaya betle şimdiye kadar ıinemaya 
alınan ıporcular için artist olarak alımp en fazla şöhret teminine 
aynca reklAm yapmak ihtiyacı muvaffak olan ıampiyonun meşhur 
olmad ğı için bu ~te iktuıat ta yilz:m~ şampiyonlnnndan Joııi Weys· 
~ rdsr. mililer olduğu.nn hatıl'lataltm. 

Avusturyalılara mağ';up oldular.. ya İngi.tere - İrlanda 1 • O, lsviçre' 
ÇEKLER 0-::l. _ Mart 193,~ _ Avustarya 1 • 3, Ru ya - Türiiiy• 
Çeklere gelince: Bir :ramanbır 4 - O, Çekoslovak)'a - İtalya 2 • ı, 

en kuvvetli zannedilen bu milletjo Almanya • lsviçre 0·2• Sko~ lskoçya • GAJ 1 • 4, AlmanY'' 
va (İngiltere amatör) 1 • 3, Fran· " 

futbolil eski inin aölcresi halin- ~ l 1acaristan ı . 2, Macaristarı 
" #O sa • sviçre 3 3, Holanda • Bel· 

dedir, çika 1·4, ltalya • Avu turya 2- ı, (Çekoslovakya amatör) 8 • 3 
Beynelmild muhtelif maçlarda Macaristan • Çelrn k vak ya J - 3, - Teşrinisani 193.:! .. 

mağ!iıp olao Çeklerin futbolu Fransa ıB) • LUksanburg 5·2, lsviçre • lsveç 2 • 1, İta)'-
hem kuvvetten hem de rnğbctteo (Lombardin İtalyan) • Cenubi Al- Ma~aristan 3 - 2. 

d B Ç k f b 1 manya l· I, Merkezi İtalya • A· K 3'> üşmü~tür. ugllo e ut o ünün I - Anunuev ·el 19 - - ı-
vusturya (B) 3-1, talya (8) • Bul· 2 .. 

beynelmilel itibarı tamamen dU • garistau 4 O. (Belçika ordu u) _ Almanya - Holanda O • '·Al .. 
mllş bir haldedir. Ağır futbol (Fran 8 ordu u) 3·2. gittere - Avusturya 4 - 3, (j 

1
, 

oynıyan Çeklerin !lİstemleri de pek - Nisan 1931 - lrlanda 4 - 1, Belçika • Avo ıur 
hc.şa gitmemiye batlamışhr. 1skoç.va • G lya (amatör) t-51 l . 6. 



•Son Poıtau i1n''•utb lauıud J11Ulaabı,ı 

• 1 an fel'A•• l'Grlı ıaıetaldlr, Ho. 

R-.ut • ablrlıal., iter hafta lıh• ••ktap 

el tl..V " •ine • '1emial• ls11daD 
ani tar. 

Yeni 

-

l'uvalet Ve Makyaj 

Yıldızların Çektikler_i zi
yetler Çok Müthişt ı· 

Holivut, (Hususi) - Sinema 
yıldızlarmtn tuvalet vo makyaj 
hususunda çektikleri müşkülat, 
onların sUidyolarda yaptıkları 

ağır rollereden daha mühimdir. 
Bir sinema yıldıza ne kadar gO. 
zel olursa olsun mutlaka tuvalet 
ve makyaj işin~eki zorluk yıld z
Jan hayli y.lclrmaktadır. Hatta 
bazı yıldızlar makyaj e tuv~
letlerini iyi yapamadıkları zamau. 
lar h.çk.r hıçkıra gözy ıı dö• 
kerler. Her bengi bir yıldız çe
virmekte olduğu bir filimdeki 
rolünll iyi yapamamak mesele
sinde o derece endişe etmez. 
Çünkü fena yapılan roller tek· 
rar edilmek suretile lyileşebiJ. 
mektedir. Fakat makyaj Ye 

tuvalet meselesine geiinco iı 
değişmektedir. Bir yıldız bir fil· 
me bıaşlarken yüzüne verdiği 
ıekli o filim bitinceye kadar 
muhafaza etmek mecburiyeti~ 
dedir. fşte bu sebepledirki yıJ. 
dızlar meselesinde çok eziyet 
çekmekte ve çok yorulmaktadır. 
.Bazı yıldızların, tuvaletlerini iyi 
yapabilmek için ayna karş•s nda 
dört saat durmak mecburiyetin• 
de kalıyor. 

Hele kadın yıldıılann bu yllz• 
den çektikleri sıkıntı çok bUytiktUr. 

~a.kta ve ~akyajmı çok çabuk 
bıtırmektedır. Bu işte muvaffak 
olarnayıp güçlük çeken yı.dızlaı
pek çoktur. Mesela giizel yıld .. 
Jan Harlov yıldızlar arasıodat 
makiyajmı en geç yapmak husu
sunda garip bir nam bırakmıştıre 
Genç yıldızlardan Mari Karlayl 
de tuvalet meselesinde çok mll'9 
külit çekmektedir. J an Kravfort 
bu meselede henüz cemiliktc 
kurtulamamıştır. 

Sinema direktörleri ve bilhaı 
rejisörler, yıldızlann yliz tuvalet
lerine ıon d~rece ehemmiyet 
verirler. Çünkll yüze sllrülen 
pudranın az veya çok oluşu bir 
filim llzerinde çok bilyük 
tesirler yapmaktadı... Yüzdeki 
pudra veya diğer boyalar o azlığJ 
veyahut çokluğu bir filmin gilze 
Jiğile sıkı bir surette nliikadar
dar. BDtila bunları bildikten sonra 
ltolivutta makyaj mütebass slan· 
nın çok para kazand ğım söyl~ 
miye zannederim lüzum yoktur. 
Filhakika makyaj yapan mütehng. 
&ıslar bugün Holiwdun en zen• 
gin şahsiyetleri meyan nda b .. 
lunmaktadır. Bundan da anlaş..,. 
lıyor. ki sinerna1 yaln z gllzel 
vo dılber yıldızlan değil, beyaı 
perdede göigesi bile gözükmiyen 
daha birçok kimseleri zengin 
etmektedir. - Turan 

Senelerdcnherl ortada glS;Dnmfyen haile filmleri kahramanı fvan Mojı kin aon z~manlarda tekrar film 

~:::;==iy==e=b=a=ş!=a=d=ı.=M=oJ=·u=l<=in='=in=b=u=r=a=d=a=k=i =r=e=s=m=i="=B=in=i=kı=·n=c=i =g=e::ı:c-=e='=' =is::::m=i=n=d=ek=l=y=e=n=i=f=ilm=in=d=e=n==al=m=m=ıı~t=ır::=t. 

Yıldızlarla birlikte makiyaj mUte-
bauısları da çok eziyet çekmekte
dirler. Bilhaua miltebassıılar 
e:ıiyetci yıldızlardan her zaman 
yaka ıilkiyorlar. Kadın yıldızlar 
araamda tuvalet ve makyaj işin
de en ziyade muvaffak olan 
Norma Şerer, Naosi Karo!, Mar
len Ditrih, Anita Paj, Rakel 
Toreı'tir. Bu hususta erkek yıJ. 
dızlar arasında da Fredrik Marş, 
Klayv Bruk ve Ramon Novarr~ 
dur. Kadın yıldızlar arasında 
Norma Şerer makyaj meselesin
de tam manasile muvaffak ol-

Senenin 
En Yeni 
Filmleri 

Edit Meranın Projeleri 1 

Güzel Yıldız Her Telden.
Ça ak fsteyor 

t u·~~ansıı )'ı'd zları arasanda gü· f 
t kıgı ile değil, fakat zekaı.ile . 
~: meşhur olan Edit Mera ha· 
~ ~e. erişmek istediği gayeler 
ş e. kında bir proje yapm·şhr. 
ltı:u \le uh bareketlerile her fil
t~~de nazarı dikkatini celbeden 
d ıt bu projeyi bugüne ka• 
l~~ inşa etmemiş, herkesten ıak· 

ıştır. Fal<at her nedense ga· 
t~~ ., 
'ç t:ıkcr ı izli kutuları bu!up 
)' illa buausunda bunlara gizle-
)':~lcrden daha mahir davran• 
ta 8

"'· Edit Mera geçenlerde bir 
tiıı~cteci ile konuturl<en projele
'c n. esaslar m ağz odan kaçm• 

fft! 1 • d b 1 'et.... •. gaz.ett-cı e un arı ne.r 
--ııştır. 

)ot tdit bugün hem ıinema ıtll<f. 
•in:r nda hem de tiyah o ıahn~ 
Ctk e çalışmaktad r. Sabebleyin 

~ndcn · d tdd evın en aynlan bu şen 
~t~d: dogruca ı;t ıdyoyn gidiyor, 
'1~1de a~şanıa kad .. r fi:im çevir· 
~~ili.\ Ugraşıyur, sonra da evine 
~,.. Yc'tleğinı yeryeme2 1 

• 

Q ~ t' 
t'da . ıyatroya ı eliyor ve 

tnPh ~•Ycslerde rol alıyor. Hiç 
~d· Caıt k' .k 
b ıt b· 1 1 i cepheli iş gören 
'l tr h r 
~ 'l'at.nd ay 1 para kazanıyor. 

dcıı •e a.n 1~e projel rindeu b..ah· 
illl " _ ~rn 1 Y ldız diyor ki 
d tk lazırtı gUI~ dağrusuau söyle-
td· ge ırs~ f • 

ti~ !t. IVJ .... 'azancım ycrın-
Qı' lırnı'-'ı< ıtrıf değilim. Para bi
h·~}'ct "er· nıı-sefesine çok ehem-
eı~. ... •l'oru ı 

iı •aıi" .~. drıyntta ağustoı 
.retıne d .. 

uşmemek için 

geçiıımenıden, elbise masrafla .. 
rımdan artan parayı muntazaman 
bankaya yatınyorum istikbale ait 
muntazam projelerim var. En bile 
yük arzum Jerniye ile birlikte bir 
filim çevirmektir. ilk fırsatta bu 
arzumu yerine getirmek için uğ
raşncağım. Fakat arzularım yalnız 
bundan ibaret değildir. Büyük bir 
aeyahat yapma~ istiyorum. Dünya 
üzerinde en çok merak ettiğim 
yer Hindistandır. baştan başa e,. 
raren~iz bir memleket olan Hine 
dishmı aola~mak ••tijrcrpm. ilk 
fırsatta Hindistana ~iderek bu 
esrarengiz memleketi baıtan başa 
dolaşacağ m. maceralar peşinde 
dolaşmaktan çok hoşlanırım. 

Biriktirdiğim para ile güzel 
bir yat alecağ.m Ye ıeyphati 
kendi yatımla yapacağ m. Hayat--
ta ulmsık Jstediğiaı ıeyler
deu bıri de bir çifllik tabibi 
olmaktır. Çiftçilerin tatlı hayatma 
bayıhyorum. Ben lül..s aalonlarda 
değil, s; üzel koyu ılar ve kuzular 
Mr •• 2'ında vakat geçirmek istiyo
rum. Bu emellerim siıe şimdi bir 
h;ıyal gibi gelir. Flrnt ben bun· 
Jarı t~bkilt ettirmek için çalışa· 
cağım ve mutlaka muvıtffak 

olacağım." 
Sevimli yıldızın hayat pröjesi 

yalnız bunlardan ibaret deği' dır. 
Edit Mera birde si.ıema ıtady, u 
tesi etmek emelu.dedir. Faknt 
bu işin hepsinden daha mUşkil 
oldujunu da takclir etmektedir. 

Bir Senede 30 Filim 
Paramunt kumpanyasının Fran

ıadaki ıtudyolarında geçen bir 

ıene zarfında "30,, tane büyük 
filim çevrilmiştir. KüçOk filimler 

bu hesaptan hariçtir. Bunlardan 
bir kıımı bu mevsln.ı içinde 
ıehrimiı ıioemalarında gaateril· 
m:ştir. 

Haftanın Filmleri 

Şehrimiz linemalannda bu haha en gOzel •e meıhur filmler haf· 
tasıdır. Majik ıinemeamda 6numfiıdeki pazardan itibaren Lili Damita'nm 
en yeni eıeri olan "Sfenks konuıtu" filmini ıcyredeceğiz. Bu filmde 
gnzel Liliye Adolf Menju refakat etmektedir. Melek ainemaa dün 
ak~zım Rnmon Novaro'nun .. Racanın oğlu" ismindeki gilzel filme 
bajlaınıştır. Elhamrada da billiir ıesli bir operet yıldıı. olan Marta 
Eggert'in 11Dudaktan f<albe .. filmi gösterilmek•edir. Artistik ve Op~ 

da ise ayni filın ~öslerilmelctedir. " Günahkar kız " ismindeki bu 
;~m Mauel Rorn~o ile Andı-• Lüge'nin pbeıeridir~ 

Şu dakikada Avrupa •e Am .. 
rika &tüdyorlarında birçok yeni 
filimler çevrilmektedir. lıu orada 
evvelce başlanan filim!erden bir 
kısmı da tamamlanmıştı. * Almanya'da maruf y.ldıı 
Asta Nilsen'in yeni çevirip tn· 
mamlamış olduğu .. lmkarı~ız aşk,. 
ismindeki film bu hafta ilk defa 
olarak Berlin ıinemalar.nda gö~ 
terilmektedir. * Fransız erkek yıldızların
dan Piyer Brassör "Men ve lmpcto> 
ratoriçe,. iımile yeni çevirmekt~ 
olan filimde mühim rolıerdon 
birini kabul etmiştir. * Lupe Velez yakanda Hc.U. 
vut •tüdyolar.nda yeni bir fiJ• 
çevirmiye baıhyacaktır. 

Beğenilenler 
Geçen Sene Hangi 
Yıldızlar Beğenildi? 
Geçen sene ıarfmda ye:ıi fi

limler çeviren .Fransız y.ldızlan 
hakkında bir anket aç lmı~hr. Bu 
anket, ıeyredilen filimlcrde rol 
alm·ı olan yıldır.lar aras nda en 
ziyade hangisinin bcğ:.nildi~i!i 
tcabit için yapılm şhr. Ueri silrl\. 
len mütalealara göre geçen bir 
ıcne zarfında en çok muvaffak 
olan ve beğenilel\ : ıldızlar şun
lardır: 

SUzi Vernon. Meg Lemonye, 
Mari G!ori1 Arlct M«r1al, M r
$erit ıvjoNuo, Hcınri Gara, Fer
nan Gra·\.'e, Piyer Blaıışar. 

Topaz 
Son senelerin bütOn dUnya 

tarafından en çok beğenilen ti
yatro e erlerinden birı olan 
"Topaz" isimli Frans:z piyecl 
film" almınaş •e PMİS eincıırnla
rmda göı.tcrilmiyf" başlann ,tır. 
Bu piyesi geçen •c 1e Darüll>eda· 
yide aeyretmiıtik . 
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ışlık Kroşe ) 7 eiek 

Bu b,uz gerek reolderi serek 
ijneai itibarile gayet modern
dir. Çizgileri J ayet genittir ara• 
da gittikçe darlaıan çizgileri 

nr<ltr • Kollar karpuı koldur. 
Kiollar reglandar. D6rt köşeli 

yaka un açılıfı yuvarlaktır. Ve 
bu senenin en karakteriatik mo-
das dır. B:flzun kemeri koyu mavi 
U:ıerınJeki ince çizgi kırm ZJ, bi
tincı a ra beyaz. ikinci kırm zı, 
bey z, l f'ınız , geniş sıra be-

yaı, dar mavi, beye&, genif 
ura n avi, dar k rmız , beyaz, 
karm zı, geniş sıra beyaz, dar 
ınavi, b ·yaz, teniş maYİ, dar 
Jurmızı, beyaz, ksrm·zı, beyaz, 
kumm, ~eni1 sıra beyaz, dar 

ma.1, beyaz, omuzlar Te yaka 
maYİ, omuzdan ben parçalar 
beyazdır. Kollann aşağısındaki 
)istik kırmızı, karpuz, maYİ, dar 
çizgi kırmızı, beraz, kırmızı, be
yaz, k rmm, geniı çizgi beyaz, 
dar maYi, beyaz, geniı mavi, dar 
klfmızı. beyaz, kırmızı, beyaz, 
ksrmızı, beyaz, maYi, beyaz, ma
Yiclir. 

. Ev Kadını Neler Bilmeli? 
Kestaneden lc.vohoları v• j 

masaları n .. sıl parlatmalı? 
Kestane ağacından )apılmıı 

masa ve lavabolan parlatmak 
ıçıo üı.erine balmumu reodele
meli badehu bunlarla parlatma
ı,du. 

>'umurtanın çatlomtuın• na· 
$il ı ıani elmalı? 

Yumurta kaynarken çatlama• 
ııoa mani olmak için içeraiae bir 
miktar airke koymalı, Te kabın 
içerainl au ile doldurmalı dar. .. 

Kitap lelceltlf'İni nasıl ~-~ 
lormalı? 

Kitaplar Dzerinde blml olan 
yat lekelerini çıkarmak içi• ben
ıinle tilmelidir. Eter aa,falarda 
1al •ana, Ayfanıa iki tarafına 
ıllgi klğ da 'eçirmell, ft yatlı 
yerleri üt6Jemelidir. 

Kro,. blllz w celc11tl•rl 
elbiıelerl nasıl lc•ratmalı? 

Yon lflnden 6t0lmlit b016z, 
ceket Ye elbiaeleri kurutmak içia 
kal'iyyen ipe umamala. Bllytlk 
bir yaprak kltadın lzerine iğne
lemeli ft db bir yere koyarak 
16l1ede kurutmal1. 

* Müreklc.11 lelc••llll 11aıl 
~ıluırmalı? 

Yilnlll kmnqlar tiıerinde hllal 
olan mllrekkep lekelerini çıkar
mak için, ıotuk n ile Jıkamaladır • 

* Çalall.rı naıl ,,.,fzl•meli? 
Çatallan yıkadıktan ıonra bir 

kaTanoma içine koymah, ilerine 
tuila tom dlkmeU. bir mlddet 
clurdaktan 10ara ba tolda paıı
latmahcLr. 

Kışlık Çantalar 

Bu tene ilkbaharda moda 
olac ık çantalar ıayet orijinal we 
enkreaund r. Yukarıda ıoldan 
biri ıci ç:ıotft kahve ıengi pod&
ıOe!lendir, sapı aarı metaldendir. 
Ka V" rengi kumaıtan <la yapa-

la&Oir. Apğı dofru ikinci bej 
rengi deridendir. Etrafına ıiyah 
deri geçmiştir, ortaaanda aabibi
nin markası yardır. Aşağıdaki 
ıiyab Ye beyaı kumaıtan yapıl
m ıt r, piyano lıiui Yermekte· 

Güze• iı ği 'ı·emin Eden En Basit Çare 
Bazı kadınlar ) lizlerine ıu ve 1 · 

ubun değdirirJerıe, ciltleri bozu- J 
yüzlerini yıkarken suya bir mik· 
tar gül, Yeya portakal ıuyu ill•• 
etmelidirler. Eğer yOz daima 
kırmızı ise, kan damarlarda biri
kiyorsa, bunu izale için yiizllnildl 
yakadağınız auya kAfre illYe 
ediniz. Soğuk gllnlerde cildinizi 
JUmutatmak için ııcak auyuD 
içerisine bir miktar vazelin ko
yarak yıkao1D1z. Yüze araıHr 

buhar banyosu yapmab, buou 
mliteakip cildin üıerioe bus, 
Yeya aojıık au ile kompru 

lor zannederler. Bu aebeple bun
lann ciltleri araısndaki mikroplar, 
cildi daha kolaylıkla tahrip im
klmnı bulurlar. Su yalnız temiz· 
lemes, ciltte kanın cereyanını 
t~mio eder. Eğer aoğuk atı 

kullamhrsa, adalaler araaındald 
akılilameli mucip olur. Cildi 
yum111ak ve kadife gibi yapar. 
Cildi temizlemek için en birind 
vaııta ıu ile aabundur. Fakat 
ber çehreye g&re kullanalacak 
IUJU intihap etmek llzım. Hep
.O.den lyial yomşak ıudur. Bu 
ıalarda kalaiam, karbo.ıuıt, mağ-
nezia• yoktur. Bazılannın çeb
reliae en uygun ın, yapur 
1Uyad•. Bazılarına da maden 
auyu. Fakat 1ağmur auyunan 
bulaa .... ~ maden ıuyu da 
pabalıdar. Sert aular, içinde kireç 
ffl&ire maddeler olduğu için 
cildi talırit eder. Bu 1Ulan yu
mutatmak için kaynatmak yahut 
içine a miktar bikarbonat da 
1Uda koymak kafidir. 

Tiyatro 
Ve Gece 
Kostümü 

Saat albclaa aonra giyilen 
ti1atN n akpm yemekleri elbi
..ı flmdlye kadar eberiyetle 
ko.._da. Şimcll Iİaema artiltlerl 
ba modayı da deiiftirlyorlar. 
Fnaw Dee'ia ıon yapbrcbiı 
tl7atN ye ziyafet elblaeal uzun 
kolludur. Elbiae aiyala UyOD ka
cllfeliadeD 1apallDlfbr. Kollan •• 
,a1r .. beyu ermiadendir. 

•1r. Ortada Aten lmprimeclen ya
pıhmt boyaa ph Te çanta Yardır. 
Bu pata Ye tal akfamlan kul
lanmak içindir. Aıatıdald buzlu 
ye boyala camdan yapdmııtar. Bu 
çanta her 1erde ve her elbiae il• 
kullanalabilir. 

Sağdan birinci çanta beyaz 
kumaıtan yapılmlf, aiyabla ılla
lenmiftir. Kenarında beyaz çi
çekler Yardır. A,ağıda mavi •B
etten çantadır. Yuvarlak beyaz 
aedefler veya incilerle allslenmi.
tir. Aıağıclakl domuz deriainden
dir. Sap• metaldendir. 

Muhtelif ciltler muhtelir yı
kanma uaullerine muhtaçtırlar. 
Sert ıulu yerlerde oturan kadın• 
lar içia ıuya bazı pyler illY• 
etmek ilzam. Cildi b..... olan, 
çabuk tahriıe uğnyan ciltler için 
aayu ıhk yapmalı içine az miktar 
borab ill•e etmelidir. Cildi bu 
1a ile yabd.ktan aonra ıopk aa 
ile çalkalamalıdar. Kqın Jile 
muajla krem içirme çok fayda
t.dır. Karemi yllzll yıkamazdaa 
enel yeya aonra muhakkak 
drmelidir. Cildi yatlı kadınlar, 

koymalıdır. 

Yozn yıkamak 
alp zaman yatağa gitmezden e.
Yeldir. Badehu &zerine -tak 
krem drmeli, vteai aabah tekrar 
,.kamalıdır. 

Sabahleyin y6zl aotuk R ile 
Jiakmalıdır. Hele dıpn çıkacak 
bir adam, ybOnD ııcak 1a ile 
Jıkua bile. Ozeria• aotak aa .. cla 
allrmelidir. 

Bu iki zıt au, kan damarlanm 
açar, kapar•• cilde tatla bir renk 
Terİr. 

Çocuğu Soğuk Havaya 
Nasıl Alışbrmah? 

Çocuğu aopğa alıttırmak ıa
yet m&bimdir. Eğer çocuk dalma 
•cata alıfbrılar, odadu dqan 
~uaa, çocutun -tuta 
kal'fl makaYemetl olmu. Sotak 
bir ıtınde datara çıkınca hemen 
baatalanır. Çocuiu hava1a ahfbr
mak için daha kllçllkten bqlamak 
llum. Çocaiu yaz, klft aoiuk. kar 
muhakkak ,Oade dlrt uat laaYada 
tutmalıdır. Ancak yaimmla ba
•ada içeri aokmalıdır. 
. Bundan baık• ber•lln abalı 
çocai• kolonyalı aopk • il .. 
Ye aDngerle firikaiyon yapmabdu. 
Çocuk 10pk auya ahıtaktan ıonra 
aoğuktaa korkmaL Bau aaaeler, 
aojuk au değil, kışta .. cak n ile 
bile çocuklarını yıkamaktan kor
karlar. Bu çocujun aıbhati için 
••yet mazardar. Çocuğun lalde 
ıahna hizmet eden en bllyDk amil 
1a Ye temizliktir, çocuk bundaa 
mahrum olunca birçok baatalık· 
lara ka111 kabiliyet kazanır. 

Fakat çocuk birdenbire aotuk 
auya alııt .nlamu. Yazda •••eli 
ılak au ile baılamala, tedricen 90-

tuk ıu ile frikıiyon yapmalıdar. 
Çocuk ıopk auya alııtaktan aonra. 
aabahları aoğuk ıu ile d~ bile 
d&knnebilir. Amerikac:la, Iİ•eçte 
çocuklar kıt ıtınD deniı banyoau 

J41pmaktadırlu. Demek ki çnem~ 
aojuğa alıtbiı niıbette mulca"'
meti artar • 

Bugün Ne Yemek Yapsam ? 
Pile111~ 

yumuıak bir hamur tutu
.tuz. unu bir iki aut terk 
ettikten aonra okla•• ile g6ıle
me ıeklinde kOçtık, ine• yuvar· 
laklar haline getiriniz. Badehu 
ortaaına çit •oğanla kıyma ko
yunuz. Kenarlarını bllzmiyerek 
fincan n Ozerioe kıvırınız. Y •iı 
i7ice kızdırdıktan sonra pilemeç
leri pembe pembe kısutmah. 
Badehu liıerine ıarmuaakb yo
turt, veya ekıi krem, yahutta 
tank auyu d6kerek yemelidir. 

Yamarlalı irmi/c lı•lvası 
Yuım bardak yat 
Bir bardak irmik 
Bir buçuk bardak ıeker 
iki bardak alt 

1 
06rt yumurta 

Şekerle entn ortaama ·~ 
cı1• kadar kaynat naı. Ba_~:.4ft 
iri bir kabm içeriıine yağı ...,t 
nDz, yat iyice kızdıkta• 90 

bir miktar fı•hk veya bade 
irmiği yatın içine d6kllnls. ~ 
taklar kızarmaya baıl•1' 
irmiğin kokuau çıkm t de••-~.::ım 
Tencereyi yere indirip tek 
tOlll tedrictm içiriniz. Tene., 
kapaitm &tip oa dakik• k• 
hali üzere terlL ediniz. Sa ............ ~ . .-.• 
d&rt yumurtan n aarıaını çallt• 
çor~aya terbiye lç·ru tibl 

da ir•İj• karatt ram& f ---•tefe ~01 .. p. yejını koya• 
1..adar k•r ı•arar•la pitlriala-

1 
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lzmir Takımları Macar-
lara Niçin Yenildiler? 
Nemzeti Takımı İzmir'de Bütün 
Müsabakalarda Galibiyet Kazandı 

Nemzel Takımı O,U•cul••• lzmlr'd• ile•• 
lzmir ( HulUll) - Ş.brimlzde 

d&rt maç Japu Macar Ne• 
zettl takımı. ea kanetD ta
kımlanmızı içer, d&rc:ler pi 
farkiJe matl6p ederek memleke
tine d6nd0. lzmir pmpiyona
na ikiye karp yedi pi atu ba 
tak•mın kunetinin latanbul mın
taka11 tarafından lıtisgar edil
mek iıtenildiği haber abomııtar. 

Şunu s6ylemek llzımdırld, bu 
takım ıon iki ıene zarfında Tllr
kiyeye ıelen takımlann en ku.
Yetli8idir. Eter bu talmD l.taab• 
la ıitmit olu1cLı alacala netle .. 
ler luairdeldadu farklı olmıya
cakb. Macar talnmm1• oyma • 
temi. ba tlnlla fltbol listemla• 
temam• a1tua delildir. S. ta
kım Uk dewede koçak pular " 
mlllellealer yaparak, ICaqdlndald 
takımı yoruyor. 

lkind denede OJUllD apldan 
ftlltuile açarak derin eppeU 
bir OJDll takip ediyor. Hu tanıl 
futboll aan'at ittihaz etmlyea 
bizim futbolctllerimizi ..,...tmak 
n ambale etmek için çok •• 
nffak olmut bir tandar. Macar 
takımının ıol mlldafil. 10I n 
orta hafı, aol açığı çok kıymetli 
oyunculardır. Şehrimizde biribirl 
ardınca dart maç yapan bu ta• 
kımın en bnynk meziyeti nefea 
farkıdır. 

BiriDd denede durıua bir 
OJaD OJlllPll ba tak•m. lldacl 
denede aplaralc oyanaa ._ 
clakiblannda kendi lmnetlal 
kabul ettiriJor. 

lzmir futbolclleriDID Macar 
ıporculnı kartı11oda aldıfl d• 
rece buıGnkl Yuiyetinl ıa.t.
mul itibarile dikkate pyaacbr. 

Adnan 

Arsenal 
Bu Senenin Gol Reko

runn T e 'ai• Etti 
Loaclra'DID en methur taıa. 

lanadu Anenal bu HDeala pi 
nkonuıa hala etmittir. 

Biriad ...., la,ın. tala ..... 
ela pek aadir ılrllea bir pi 
hrldle Şefifd takamam ,.... 
Annal i~lD .... ıuet.a.t 
lltayifle dohaclur. 

Ar.....a Şefild'• dolma .... 
atmayı •a•affak olmaflgr. 
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Almanya' da lng·iJiz Casusları 
v 

Her hakkı mahfuz dur. Nasıl doğdu? .. 

................................ Nasıl Yaşadı? .• 
Tt.frika No. 35 Nasıl Öldü? .. 

eye -
--

Şu halde kendilerine da
na hararetle sarılan diğer 
kuvvete temayill etmek on
ların davasmı kendi dava ile 
birleştirerek kendisine bir müm· 
taziyet vermek, bu aurcıtle de bir 
( lider) mevkiine geçmek Prens 
Sabahattin Beyin istikbal proje
ıinc pek uygun geliyordu ••• Ayni 
ıamanda, bunda k~ndiıi için 
baıka bir menfaat daha vardı. 
Ahmet Rıza Beyin (Kızıl Milli· 
yetçl) Hği, olsa ol. a yalnı.1 Türk· 
lcri memnun eder ve kendisine 
mahdut bir sabada bir mevki 
temin eylerdL Fakat, ( abr rane) 
bir düşilnüşle ortay ablmak: 

- (Türk) lnğUn hakkından 
daha bllyllk olan bir ( Osnfanla) 
h · hakkı vardır. 

Diye bağırmak, şllphesiz Oı
manla unsurlarının kul klarını 
aç cak H ona badsız b ıapsız 
t raf tar kazandıracakb.. Y o, 
sonra Avrupa?.. Blitün dllnyada 
hirıstiyanlardao baıka hiç kimse
ye bnk vermiyen; bütün Osman
b ölkesindo, ancak ve ancak hı· 
rıstıynnları hAkim ve kadir gör
m k isteyen Avrup •• KimbiJir 
onun bu fikrini ne kadar yUl ek 
görecek ve icap ettiği ıaınan, 

n bnyuk yardımlar edecekti. 

e za • 
larilc orada tutunabilmişti. Bu 
çarpıımadn, yine Ahmet Rıza 
Bey kazanmıı, hiçbir rllzg rdan 
devrilruiyen sağlam bir heykel 
gibi, kaidesi llstilnde dimdik 
kalmıştı. Çnnkf, lıtinat ettiği 
kaideler sağlamdL 

Fakat.. l 002 ıenesinde, artık 
palazlanan Ye ortaya atılmak 

zamanmm geldiğine bükmctmiı 
olan Prens Sabahaddin Bey, 
kendi kudretine emin bir glad
yaUSr gibi sahneye çıkbğı Yakit, 
Ahmet Rıza Beyin muvazeneıl 
bir&1 ıar ılır gibi olmuttu. Çünki 
yalmz Ermeniler değil, Pariı'te 
bulunan diğer unıurlara menıup 
olan mücahitler de Prenı S ba
b ddin Beyin etrcfmda toplana
yorlardı. Vakıl bu kongredeki 
riyaset mücadelesinde de ne 
Prens Sabahaddin Bey ve ne de 
Dnmat Mahmut Paşa bir kUnO 
ahibl olamadılar. Fakat, Ahmet 
Rıze Beyi bir bayii hırpaladılar. 

* Llkin.. Mlicadele b6ylece 
beyhude y re dev m edip gidiyor, 
Hiçbir tarafa bir fayda temin 
etmiyor.. Ne Ermenilerin ve ne 
de Jön Türklerin mesaiıt. hiçbir 
netice vermiyordu. 

Abdülhamit, daha b l (Şey. 

ket v salt natla ) oturuyor, 
(Osmanlı devleti) nin eıeldenberi 
kurulmuı olan mutlak ve keJfl 
idareıi, hiç ıaşmıy o bir krono
metro saat gibi itliyordu. 

Ermeniler, Kumkapı patrikha· 
nesinde,, (Babıali) önlerinde, 
Oımanh bankasmd talilerini 
tecrübe etmiı, ve kanlı darbe-

Bu akşam saat 

2t,30 da 

SARI 
ZEYBEK 

istınbu! BrlediyuJ 
Şehir1i°yaİl'oSU 
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ler yedi ... ten onra, daha mllsait • 
şeraite intizaren geri çel<i lmişler. 
En coşkun ve en fedakAr komi· 
tecil r bile, milli mukadderatları· 
nın hallini artık bir mucizenin 
zlihuruna terkeylemişlerdi. Buna 
binaen yavao yavaş damat Mah
mut Paşa ile oğullarından da 
Omitlerini kesiyor, hergiin biraz 
daha onların muhitinden u~ak
laşıyorlardı. 

Bu hal, damat M hmut Pa a 
ıle oğull nnı tekr r sefalete 
doğru ıllrUklUyor, Vaziyetleri 
gilnden gUne mil kUlleşiyord\L 
Riya•et k vgası yllzlindeo, Ah· 
met Rıza Beyle do araları fena 
halde sçtlmıotı. Sabahattin Bey 
düıünllyor. Eğer bir fevk l delik 
yapamazlaraa, bu gurbet diya-
rında, feci bir bu ran fçlnde 
ıürlloe sllrUne tebah olup gid 
ceklerine htıkmediyorlardı. 

Bu esnada, Prens Sabahattin 
Bey Trabluı garpt n bir meldup 
aldı. Bu mektupta, (milhim bir 
meselenin müzakereıi zımnında 
( Malt& ) ya te{lrif buyurmaları] 
ric olunuyordu. 

Preııı, bu mektubu alıralma.ı, 
pek neşeli v ümitli bir halde 
derhal malt ya gitti ve orada 
kendisini bekliyen ( Şevket Bey ) 
isminde bir zat ile mllzakereye 
girişti... Bu, Şevket B. denilen 
zat, ( Tarhlusgnrp fırkası kuman
danı, Müşir Recep paşa) n n 
yaveri idi. Ôtedenberi vatnnper
verane işlerle uğraşıyor ve (Trab-
luıgarp) a geldikten aoora da 
orada ( ittihat ve Ter&kki Cemi· 
yeti ) namın teşkiJiit yapıyordu. 

( Arka111 var ı 

~ŞİKsi em 
Bu senenin yeni ve en güzel 

filmlerinden : 

DAKTiLONUN 
iZDiVACI 

en Ye sevimli artist 

-
Esrare • 

gız ı 

az r 
( Baştararı ı iııcl sayfada ) 

İ•mlnde güyn bir mOhendlatlr. 
Hnk.kııtte bir casuıtur. 

Bu hAdisenin llıerinden tak· 
riben bir hafta kadnr geçmişti. 
Poliı memuru Glavs ile Jenike, 
Glavsın heyecan verici bir ders 
aldığı köşkOn önünde re mt Oni· 
formalarile dolaşıyor, mutat nö
bet lerini yapıyorlardı. Tatil gil
nll olduğu için şehir sokaklarını 
dolduran sarhoş bahriye nefer• 
!erinin çıkarabilecekleri hadise
lere kar~ı daima tetbirll bulun· 
mnk maksadile, blltlln nöbetçi 
polis memurları, ikişer lkişer 
geziyorlardı. Caddenin nihayetine 
kadar birkaç defa gidip ıcldik· 
ten ıonra köşke yaklaıırlarken 
içeriden bir adam çıkL Bu adam, 
uzun boylu, geniı omuzlu, atlet 
yapılı bir ahııb. Poliı memur
lanmn yanına kadar gelmelerini 
bekledi, onra onlara doğru 
ynrndn, Dedi ki ı 

- Benimle bir dakika için 
fU eye girer mi iniı ? 

Poliı memurl n, ıayet tabii 
olarak, biraz f ıaladılar, ilk 
kendini toplayan Jeniko oldu. 
Geçmiş vak'anın bir defa daha 
tazelenmesinden Urker k gayet 
reımt ve ıoğuk bir eda ile 
cevap Yerdi. 

- Bir arzunuz mu var ? Va· 
zifemize taaUQk eden bir İf için 
mi? 

Uzun boylu adam bu ıuale 
mukabele olmak üzere gfildll: 

- " Şüpheıiz. Size, bundan 
birkaç gUn evvel, bu civarda 
soyulan birahaneyi kimlerin ıoy• 
duklarını ılSyllyeceğim. Bu mesele 
beni çok aldkadar ediyor. Esasen 
bir müddettenberl gazetelerde do 
buna dair m ltlm t çıkm kt dır." 
Bu cevap lizerine Glavı ıapıarı 
kesilmiıti. Fakat bu ifin içinden 
şu veya bu suretle sıyrılabilece
ğini Omit eden Jenike soğuk 
kanlılığı elden bırakmadı. Ayni 
resrnt eda ile derhal elini cebine 
götürdil, bir kur~uo kalemle not 
defterini çıkardı : 

- AlA, dedL Mad mki hır· 
sızlarm kimler olduğunu biliyor• 
sunuz, IQtfen söyleyiniz. 

Bu derece soğuk kanlılık, meç
hul adamı bir parça sinir1endirmi· 
şti. Deminki tebe Umden, imdi, 
yüzünde eser kalmamıştı. Kar· 
ş sındald polis memurunun göz 
bebeklerine gözUnU dikerek mu-

Prenı Sebahattin Beyin dıma
ğınd kıvılcımlanan bu fikir, gUn 
geçtikçe kıpkızıl ate~ halini alı
yor ve bu ateşin onun dımağına 
.erdiği bUmme, ona lıtikbalin 
en hailevt bir pros;ramını hazır· 
l byordu.. (Osman oğulları vak· 
tile mil.vonlarca Türkfin kanına su 
gibi akıtarak 'me~rikten m ğri
be kadar uzanan geniş bir ôlke 
yapm.şlard1. Şimdi, c.laınarlarmda 
bu hanedanın kanını taşıyan bir 
( tUrcdi ) çıkıyor.. Her karış top· 
rağuıda bin Türk şehidi gömül
mllş olan bu Ufücvi, l.Jir nnda 
inhUAle evkedccek 6miller ha
ı.ırlıyord\L 

* u 
Opereti 

u A 111111111 • 
MA Y GL RY'n· ' ı,abele etti: 

Prenı Sabahaddin Bey, miir-
tltlerinden aldığı ilham nzerine 
Akılane düşllnilyur, kendisini ta· 
mamen göst~rmek 1 temiyor, 
ıimdilik bab.ıtımn fh ması alt .nda 
çalıtm .ıyı daha muvafık buluyor· 
du. Damat Mahmut Paşs, uflör 
il I.~ ..... ket eden bir oyuncuya 
benZİ) vrdu. BUtUn hayatını içki 
içmek ve ara •ıra da ( gazel ) 
16yler.2ekle geçiren bu zat, esn en 
( ıiyaset ) le alAkadıır olmadığı 
gibi, hatta bu cereyanlara bile 
anlamıyordu.. Nitekim 1900 .se· 
noainde P-ttriıte yapılan kongrede 
onu ( lttih t ve T erakkl Cemi
yeni ) nin riyasetine geçirmek 
için mücadele çıkardıkları za.uan, 
bu zat kendi kendini mUdaf aa 
edenıemiı, başkalarının yardır1· 

E 

Fransızca sözlü filmi 
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- Lfıtfen not ediniz: Bira-
haneyi soyanlar, Vilhelmshafen 
zabıtas na men up polis Glav 
ile arkada ı polis Jenike'dir. 

Bu s6ze karşı, iki poli me• 
muru put gibi kaldılar. Jeni· 
ke'oin kalem tutan eli, ibtiyarsız 
bir hareketle yanına dDştn. 

Meçhul nd m, karııımdaki 
memurları daha farl aıaba 
ıokmak isteniyormuş gibi derhal 
illve etti: 

- Müteessir olmayıo a, her 
ıeyin kolayı bulunur. Çok cana• 
oıı sıkıldı ise benin.ıle beraber 
içeri giriniz. Fak at cevap bekle
miye ln:ıum görmeden yUrlldU, 
bahçe kapı ını iterek açtı, çimen• 
liği ıeçti, evden içeri girdi ve 
sajtdaki bOyOk oday girdi. Poliı 
memurları, hiçbir ıey aöyJemeden 
onu takip ediyorlardı. Bu oda da 
bir kadın vardı, bir koltuğa otur-

- muş, kitap okuyordu. içeri gi
renleri farketmekle beraber gö· 
zllnll kitaotao kaldırmadı, adeco 
öyle bir baş işareti yaptı. 

Fakat bu kadmm kendisini 
bir yumrukta yer seren mabut 
mahluk olduğunu Glava derhal 
tanımıştı. 

Meçhul adam, rkasma taka· 
rak eve soktuğu memurların bir 
parça kendilerine gelmelerini te-

ôşkte Geç n 
Sa • 

esı 

cigara verdi, oturacak iki lakem· 
le gösterdi. Cigaralarım yakıp 
bir iki nefes çekecek kadar on· 
lara zaman kaz ndırdıktan onra 
söze baıladı: 

- Şimdi size benim kim ol· 
duğumu tanıtacağım. Benim adım 
Petersendir, mesleğim mUhendi~ 
liktir. Madam da hemıiremdir. 
Kısa bir mllddet için buraya 
geldik. Uzun zaman kalacak de-
ğiliz. Birer eyyah gibi şöyl 
bir gezecek ve dönecğiz. Çilnkll 
zabıt yolcu kalemi f iılerine ba
kıp ta isimlerimizi bulamazsanıs, 
h yrete dilşmiyesiniz diye bun
ları size söylnyorum. Ziyaretimlı 
ye burada bulunuşumuz, kıaa blr 
samana inhiıar ediyor. 

Şimdi bizi allkadr don me-
aeley ıelelim: Geç n akı m, 
gece yar111 evimize ıirerek 
bazı etra çalmak teıebbnınndı 
bulundujıınuıu hemıiremden 6A'
rendim, M. Glan. O ırada eye 
yeni gelmiıtim. Derhal peşinize 
dOıtOm. Buradan çıktıktan onra 
aranızda geçen muhaYereyl din
ledim. Bu ıuretle, son zamanda, 
mliıtercıken yaptığımı hırsızlık-
ları da 6ğ'renmlı oldum. 

Bu ıözler, Glav ın üzerinde 
mlUhiı bir oğuk u duıu teıirl 
yapmlfb. Şimdi iskemlenin nz.
rindo oturamıyor, adet 1ıtılmq 
bir halde bulunuyordu. Bir elini 
de a6zlerl Ur.erine götilrmllş, 
adeta ağlar bir vaziyette ldL 
Fakat Jenike, bu itham kar~ı ın
da kıpkırmızı keıildl, derh 1 lr 
kemleaindeo fırladı, dedikl: 

- Bu tekilde 8z eöyleme
nıze mllsaade edem m. Glav• 
böyle bir hırsızlık yapmışsa, 
bununla benim ahlkam olamas, 
ıokakta konuıtuğumuz şeyler, 
ıon zamanda vukua gel n hırsız-
lıkların faUlerini bulmak için ted
bir aramaktan ibaretti. G6rllyo
rumkl pek fena bir ıur tt• 
yanalmışamız. 

Hem, böyle bir ithamın o• 
kadar ağır bir şey olduğunu 
bir niye ol un düşilndlinllz mu? 

Bu ıırada Petersen'd ayağa 
lrnlkmışb, Jenike'nin bu ıözlerinl 
müteakip elini polis memurunuo 
omuzu llzerine koydu: 

- Öyle i e telA etmeyinis. 
dedi. Şimdi ben Polis MildUriyO"' 
tine telefon ederim. Fakat emill 
olunuz, bu telefon ile beraber şu 
fotograf ta zabıtaya verilmiş ola
caktır. Bu 118zle beraber cebin-' 
den bir fotoiraf çıkardı "'' 
Jenikeye uzattı. 

Bu, geceleyin, gayet ha sa~ 
bir makine ile alınmış bir resimdı. 
Bir hafta evvel ka a ı soyulııO 
birahanenin avlusunu gösteriyor.: 
du. Bu avluda d" sivil kıyafetl• 

· Glavs ile resmi kıyafette Jenik' 
görlinllyorlardı, Glavs pençerW" 
!erden birinden iniyor, Jenike'd• 
onun inmesbi kolaylaotırmak içl0 

omuz nriyordu. . 
Bu re mi görUr görmez Jeııl' 

kede gayri ihtiyari iakemlesil~ 
y ğlldı. Renksiz ve aptal gibi. b 

0 
halde knrtıımda aUlllm 1Y' 
adama bakıyordu. 

zuO Bundan aonraaı epey u 
sürdü ve iki Almaıı polis menıur~ 
ancak ertesi sabah köıkten çı t 
talar. Her birinin cebinde bef:t, 
bin marklık kllçllk birer serdi~ 
kalplerinde de .ırlarmın if~a :·rı' 
miyeceğine dair kuvvetlı 1 p' 
vaat vardı. Buna mukabll, t°ııfl 
maki milkellef oldukları ·fe' 
vazifeler almışlardı ve bu ~n~e:j'l 
lerin Uzerlerine davet edebıle dil' 
tehlikeyi hafifletmek ınak•011'i" 
adeta yekdiğerine cesarot te · at 9,30 da aş • oğa2iç'", ad ö va., 

y ·ş · ilir. Fi t r geçe ra za lar "bi ir. min için birer bardak bira vo l ediyorl rdı. 
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.diye kadar hiç bir korku 
~ hRöstermemiş olanlar bile 
~ astahğma totulmu~tu ve 

tebdili havaya ve istira· 

1 
lıbtaçtı. 
•uretle malfıJ 1>1 n yalm:ı 
~l fırkası değildi. Helles'o 

[
~ tn efraltao maada 8 inci 
lınun bütUn kıt'aları muz• 
fiatt Jeneral Hamilton 

, F'ran ız fırkas nın da hat· 
Çekilerek taze kuvvetlerin 
~dilmesini teklif etmişti. 

a eyb on livası HeUes'e 
~ll9asal t etmiş olan 52 nci 
y truz harekfıtına l tirak 
~li olan yegane fırka idi. 
ı 2S bu f.rkan:n da 156 ncı 

tJ. haziranda ğır zayiat 
155 inci VG 57 inci 

İae henüz acemi efrattan 
~Pti. 

il~~ l Harniltoo 52 inci fır• 
0 

ıç olmazsa iki livasım 
1 harekatı için olduğu gibi 

~ 111 k istiyordu. Fakat Loı·d 
h~ller' den aldığı bir telg:rafta 
6 ııe beşinci bir fırka da· 
~derilmekte olduğu bildiri· 

. 'I'Urklerin 5 temmuz mu· 
taıtıdeld zayiatları da çok 
Olduğundan Jenernl Ha
Cenup cephesinde bir n 

td tekrar ta rruza geçmek 
'1. Buna bin en bahriye 

~' ileri hattan çekip onun 
~ l s2 inci f ırk yı ikame et• 

b Fr nsızlar da hazır olur 
c!ı •rek te ba lamağı karar
;.F ekat 6 temmuzda Frnn• 
~nın 12 temmuza kadar . ~, .. 

u ~ Talı/ili Kupona 
? l\tılliıı 

~ıı <lğreomolt iltiyonaoıı 

t~ ede& :ıuıpo:ı De 'blı· 
~ llderloiı. Resminiz ıuı~ 

lı 4'1lr n la.de edil .ne ı. 

30 kurllflıu; 

Ondorlleoılıe 

hazır olamıyacağı anlaşılınca ta· 
arruz o tarihe talik edildi. 

lık tecrübe ol.arak yardımsız 
bir halde bir taarruz hareketi 
yapmalc, lngiltere'dcn yeni gelmi~ 
acemi bir fırkanın efrat ve za• 
l:itanı için gayet ağır bir Yazife 
idi. Fakat JcneraJ HamiJtoo'un 
İskoçynlı kıtaata itim dı vard·. 

29 uncu ve 42 inci fırkaların 
biraz istirah t edebilmesini temin 
etmek için, yeni ordu ordu ef
radı muharebe şeraitine alışbrıl
dığı bir smıda 13 Uncn fırkayı, 
fngiltere'don gelir gelmez HeUes 
cephesine ikam etmek düşn
nüldü. Maamafih ayni zamand& 
bu htaat n yalnız mildafaa hu· 
susunda fotibdam edilmesi ve 
yakında başka tarafta yap lacak 
olan bir taarruz için bu fırkanın 
iden geldiği kadar muharebe 

kudretinin muhafaza edilmesi 
8 inci kolorduya emredildi. 13 
üncü f rk n n 38 ind livası, fırka 
kumandam Jeneral Shaw ile be
raber 7 temmuzda karaya çıktı 
ve mütebaki kıtaat ile erkAnı 
harbiye heyeti de temmuzun on 
iki inde Gelibolu yarım nda ına 
muvasalat etti. 

Bu sırada cenup mıntakasında 
yeni bir endişe basıl olmuştu. 
Temmuzun birinci haftasına doğ• 
ru Türklerin, müttefikin kıtaab· 
nan arka araflarına ve bilbos 
sahildeki tesisata karşı açtıklan 
topçu ateşi tehlikeli bir hal al
mı§b. Bilhassa yanm adanın Ça
nakkale tarafındaki Fransız kol
ordu u, bu ateşten daha :ıiyado 
müteessir olmakta idi. Menzille
rinin, erzak depolarının, ıahildekl 
iskelelerinin ve istirahat mahalle
rinin topçu teşi altında bulun
ması ve bahusus Jeneral Goruaud 
nıo yar lanm sı Fransız efr dının 
maneviy tı üzerinde ksi bir te
ıir husule getirmekte idi. 

Yarım danın cenup kısmand 
tam manasilcı "i:ttİrabat kampları" 
yoktu. istirahat mpı denilen 
yerler efradı elden geldiği k dar 
ate~ten masun bulundurm k için 
ıskara şeklinde kanlmıı siper 
tertibat; bulunan bir arazi par
çaıınd n ibaretti. Bu kamplarda· 
ki iperlerin kısmı azamı Abiba
ba sırtlar na u zi bir ıurette 
kazılmıştı. 

( Arkası var ) 

T ah· pleri T opl 

~ bi, 't 
s· ~t~ il ahıpte ı 
ıı dq ~ "•lt ~ t Comiyeti ıası dUn ağleden evvel Halk evinde 
iıt a tlib ~ tıcuc:: ık. lçti·oal rmı ysphlar. lçHnıadc bau mUnaka{'al r 

'ht r·ı~· ıd re heyeti intihabı yapıldıktan sonra milzal<ere
'· Resim içtimaa gelenlerin bir kısmını g ateriyor. 

SON POSTA !ayla 9 

ene as n a O· 

u a ışı 

( B ft rafı 1 inci aayfada t 
· mUmkiln değildir. Fakat r,aıete
cilik gayreti insanm tahammülllnü 
arttırıyor. Ben güzel ve sarışın 
Türk yavrusunu bu kulübelerde 
aramak ve bulmak için hiç te
reddüt göstermeden yOrüdUm, 
ıefalet yığmımo araa na daldım. 
F ııkat beni ilk gören cazip 
ıiynh gözlü bir Çingeno slUf· 
tesi ince bir ç·ğlık kopardı, an
Jıyama dığım çetrefil di ile bir ey· 
ler söyledi, hUtnn kulübeleri ko
şa koşa dohışorak, her halde bir 
yabancının geldiğini haber verdi. 

Ben iJk hamlede bir korku 
geçirir gibi oldum, fakat yanım· 
daki fotoğrafçı arkadaş dinsizin 
hakkından imansız.o geldiğini 
kulağıma fıaıldnaıktao ıonra ce
aaretime daha iyi ı rıldım ve 
yUrlldüm. 

Bir Kahkaha J 
Önünde durduğum ilk kulü· 

benin kapısında ihtiyar bir Çinw 
gene kocakarısı görüudü, gözle
rini iğrenç bir sliıllşle yüzüme 
dikti, ııordum: 

- Çocuk sende mi? 
Türkçeyi Çingeneceden daha 

ıyı bilec kocakan, salyalı bir 
kahkaha s vurduktan onr bn-
ğırdı: 

A paşam, bu yalana 
de mi inan dm? 

ıen-

Çinycne karısı porsumuf aklile 
beni atlatmak ictiyorclu, Fa· 
kat ben tahkikatımı daha evvel· 
den iyice yaptığım içiıı atlamam 
mftmkftn değildi. Kadına bağır· 
dım: 

Bu çocuğu görmek i tiyo
rum. Al aana bir fistan paraı f.. 

Kocakarı paranın yumuşak 
yUzftnli görllaıce eesinl kesti ve 
kulağıma eğilerek uzahtaki kulü· 
beyi işaret etti vo hemen kulübe· 
sinden içeriye savuştu. 

Çocuk Ner de? 
Çingene karısının beni gön· 

derdiği kulUbede Alipcr İamiode 
bir çingene oturmaktadır ve ço
cuk bu kulnbede saldıd r. Ben 
kulübenin önüne gidince kapıy 
çıkan on iki yaşlarında bir çinge· 
ne çocuğu bn ğıra bağıra yalvar· 
mıya başladı: 

- Vallnbi beyim burada kim-

ıecikler yok. Gel inanmazsan gir 
içeri, kim ecilderl bulamıyacak· 

am. 
Çocuğun eline on kuruş ııkış· 

brmak nıUhim 9eyler öğrenmem 
için kAfi geldi. Kafam.• kapıdan 
içeriye ıoktum ve hakıkaten öğ
rendim ki gUz:el Zeki kuJilbede 
değildir ye içerde de kimse yoki 
tur. Aliper sarışın yavruyu aaball 
karanlığında almış, lstnnbul tara· 
fına geçmiş. Yavrucak o dakika
da latanbul ıokaldarmda Ali· 
per'in ne:ıarcti altında dilencilik 
yapıyormuş. Çingene çocuğu beni 
temin etmek için yemini bıUii!ı 
ederek bağırdı: 

_ işin yoksa burada belde 
Beyim. Çocuk akşam kerartu:an· 
dan onra gelecek. 

zengin Bir Baba 
Ben güzel Zekinin macerasını, 

çingeneler arasın nasıl düşüğünU 
öğrenmek istcyordum. B~. es~ ~ 
engiz maccranan H>r dUgilmiinü 
çözmekte hiç güçlUk çekmedim. 

f Fakat bu ımr şm yavrucak hak· l 
kında ki malumatın bazı tarafları 
çok karı§ıkttr. Civar h lkın bil
diklerine ve söylediklerine göre, 
Zeki sarı lepiska ı çiı, kırmızı 
yanaldı tombul ve yumuk yumuk 
bir çocuktur. Türk olduğu mu• 
hakkaktır. ÇünkU imdiye kndar 
bu lipde bir çingene çocuğu gö
rfilmemiştir:. Knt'i olarak temin 
edildiğine göre Zeki çok zengin 
bir adamın gayrı meşru çocuğu
dur. Beyoğlu tarafl rında büyük 
bir apartman bibi olan bu 
zengin adam gilnlln birinde genç 
ve güz.el bir k.un glin hına giri
yor, e lenmek v dile kandırıyor. 

beslem k mu killftte genç kadını 
o yolun yolcusu ediyor. Tam bir 

buçuk •ene bu yolda yilrliyen 
genç kadın, ~Ozelliği sayesinde 
baş! n bir zengin erkeğin gönlU· 
ne giriyo:r. Güzel kadın şimdi 
meşru bir ev hanımıdır. Zengin 
bir kocası, kürk mantoları, hatta 
altında bir de otomobhi rdır. 
İşte g nç kadın bu erkeğin elioc 
düştükten :!onra istikbali pahası· 
na olarak çocuğunu başka bir 
ka'1ına varmek mecburiyetind 
kalıyor. 

ikinci Ann 
Çocuğu ad annesinden al n 

ikinci kadın glb:el değildir ve 
evlerde hiz:metçilik yopmakt dır. 
Fakat nr dan iki ene geçtikt n, 
yani çocuk Uç bu~uk yaşına gel
dikten onra hizmetçi kadın gay
nmeşru mUn sebetlerinden dolayı 
hizmetçilik yapamıyacak bir vazl• 
yet geliyor ve kaldınmlara dil· 
şilyor. işte gllzel Zekinin sıl 
sefalet hoyab bundan sonra 
başlıyor. Bu k dın bir braft n 
o yolun yolculuğunu yaparken, 
diğer taraftan da küçük Zekiyi 
c ddel rde dilendiriyor ve kazan· 
dığJ parayı kendi cebine abyor. 

Fnlcat zevkıni çabucak tatmi 
eden zengin d m gilzel kadım 
henüz kamında bulanan yavru 
iJe birlikte kapı dııarı ediyor. 
İşte Zeki bu z vnllı kadının kar
nındaki çocuktur. 

Elde Ele 
Gt\nahkir lrndıo lusa bir 

mUddet sonra Zekiyi doğuruyor 
ve ille gfinlerde çocuğuna kar• 
şı fazlg düşkünlük gösteriyor. 
Fakat kendi ini ve çocuğunu 
ııc:::=:=::============:.:::=========ı 

YO= 
14 l{Anunusani Cumartesi 
fstan bul - ( 1200 metre ) 
18 - 18,45 Stüdyo az hoyetl. 
ıs,ı;; - 19,30 Orkestra. 

18,3\.1 • 20 Fr. de (müptediler) 
20 - 20,45 Miışerref H. 
1:0,45 • 21,:..0 Stüdyo saz. beyetı. 

fl,30 - 22,3J Orkestra ve s iro. 
22,80 • 23,30 D.ırUttallm. 
Var.şova - (1411 m.) 
18,1~ Gramofon, 17,03 Kahvehane 

musikisi. 21,05 Opent fantaziluri. 
28,10 Ş ıpen konllorl. 28,45 'rtıfrika. 

24,55 Ca:ı. 

Budapethı - 5'i0 ın. 
18,0:> Orkestra kon eri. f0,15 Gra· 

mofon. 20,20 Mn 11iki Ali JnPktebi takımı 
(piyano refakati ıdo P:ıut W ttgeııstoln) 
f'J Sigan musiki 1. Mil cakilien Cazb nd 

Viyana - 617 ınotro ) 
H<lu•W.ıgner Sceuııkirch'io doğdu

ğ ıııuıı Go ncı s noi dovriyesi mürı:uıc
botilo osorloriııdou koro koro lştirak:lo 
kııns(lr. 19, 5 V;yaııa'cla karnav ıl (Yo· 
ııof llolzn tnkm•1). 20,95 musahabe 
21,20 Bt~hernya K uı.ı.torunun konseri, 
21,5v uya\ro :.8,U5 \ale ve operetler. 

Perağ - (107 m.) 
17,10 mu iki, 18 55 gr:ıııı fon, !;0,~5 

mnri, pol .:ı., m:ızur · a (IJ.ındo , 21,05 
otörlcr knlıare ıııuıııkısi 2:?,05 orko tr.ı. 

llo operet vo martlar. 
Roma - (-141 ın) 
21,05 Haberle, gramofon musikisi, 

22,05 b r t,o ı ili ıuü.11. 

B l~reş - (8!)4 m) 
21 re kadar lıorgUnkU ncşrirat, 

21,05 t gauııt ()!uz rı, Schubert, P.ı&
clıil, Cro.toru) U, ;o Hndy > orkestrası. 

Pıır'a - 3 8 m.) 
21,0;; Grnın fı n, !..2 ınüsah:ı.l o 2::!,:?5 

oda mııılkiei, 23,lü tlnns orkostr uıı 
(Soııora) l grawofon (C z). 

Brc,lau - (9 ö m.) 
17,35 Hafıf nıuRfl\İ Hl,öO neşeli ope

ret parçl.ırı (Martb . Zampa, llolli ıi) 
21,05 n<'Ş eli var) tc nl jr yau (l\olon
ya'da ), .4,05 lforll ıdtn caz. 
~,,..-..__,,,,=---

-- TAKViM == ') 
Giln CUMARTESi 1 asım 
81 13· I .nci ı-..~L U~ 933 6 
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Hastah t n onr 
Günler böylece 1;eçerken gfi· 

nUn birinde fena bir ha ta!ık 
ikinci anneyi yatağa dn tirllyor. 
13u vaziyet karşısınd kadm için 
kaldırımlarda dolaşmnk mUmktın 
değildir. 

Şu halde çocuğu başka birisi
ne Yermek IAzımdır. Hasta adan 
bundan bir müddet evvel güzel 
Zekiyi F eriköyOne götürllyor v 
oradaki çingentıJerdeo Anc iı
mindc bir kadına evlatlık olarak 
veriyor. Ayşe'nin kocası BekAr 
isminde k6tUr0m bir çingene er .. 
keğidir. Bekar bu bftdiseden Uç 
ay onra ölüyor ve bu ölUmO 
işiten ildnci anne Ayşeye mU• 
racaat ederek çocuğu g<:ri alıyor 
ve bir müddet çocukla birlikte 
ortad n kayboluyor. 

Yirmi Giln Evvel 
İkinci aono bundan yirmi gün 

evvel tekrar F eriköyilne geliyor 
e ç11cuğu bu sefer Aliper iı

minde bir çingeneye evlUlık oJ • 
rak veriyor. Bu hAdisedeo b f 
gün onra da kadın cinnet geti
rerek h stabaneye knldınhyor. 

Kndın şimdi hastanededir, 
Fakat bugUn altı yaşını bitiren 
çocuk çingenelerin elinde dilen
cilik yapıyor. Gllzel Zeki 
dayak ve sille tehdidi a tında 
her s..ıbah ku\nbeden çıkarı,arak 
lstanbula götlirülüycr,I oradn nvuc 
nç p dileniyor, kazandığı p rala· 
rı da kc:ıdi ini do!aşbran rlH·ğ 
veriyor. 

Çingenelerin bu gUzel yavruyu 
büyük bir kın anç'ıkla giz eme· 
Jeride sebepsiz değildir. ÇLnkU 
çocuk güz.el olduğu için ileride 
ç"nğ .... neler bunu ehemmiyetli bir 
para mulcabilinde satabilir: r ve 
belki başka ekillcrde de is,,fJde 
cdebi!irler. 

K nunu Medeninin Bu da-
ki hu\j ıleri ıs rihtir An v 
babası belli olm yan dar 
devlete ittir. Hakümetin ve hil
lıass hi nayci etf ı in ~e.ft: t li e!· 
leri bu guzel yavruyu ecf a. tt a 
lrn·rar~bUr. 

.. 
• .. 
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İstanbul Viliyeti Geç 
· Sene Neler Kazandı 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
bini geçtiğini bildirdi ve dedi ki: 

" - Diğer taraftan llkmek· 
tep mezunlara geçen sene 6 bin 
kadardı. Fakat bu mekteplere 
yeni kaydolunan talebenin mikta· 
ıı on bini tecavüz etmiştir." 

Cevdet Kerim Bey ıt: or itle· 

1 

bUyUk bir rabıta husule 
cek olan it kanununun b 
içinde Millet Mecli11inde 
edilmesi kuvvetle muhte 

Diğer meselelere gelin 

Hasan Paşa; Korkma Tahkikat Yapacağız! Dedi 

rinden de bahıetıneyi unutmadı 
ve İstanbul Belediyesinin mükem· 
mel bir ıtadyom yaptarmak için 
bütçeye tahaiaat koyduğunu, i~ 

k reiıi küçük esnaf teı 
rinin iıteklerile yakından 
dar olunduğunu, bunlann 
müesseseler baliııe geti 
fırkanın geçen sene açbjl 
evinin muhtelif kollardan 
j'ını, ev için yeni aene i · 
spor ve bir de konferaaı 
haz•rlanacağını anlattL 

Mıılıarrir'l Jıf

Her Hakkı Mahfuzdur 
-248-

Efendim.. Eğer timdi bu
surunda olmasaydım.. Çok terı 
bir lif ıöylerdim.. Hlşa huzuru
nuzdan, o halta kim etmiş.. Utan· 
maz herifler.. Demek ki artık 
dirileri bıraktılar da, 61illerle ui· 
raşıyorlar •. 

Bununla da, herkesi kandır
maya çahııyorlar... Ne günlere 
kaldık, Yarabbi.. Allahtan da 
korkmuyorlar.. Kaldırmadık tat 
alta bırakmıyorlar ... 

Abdülhamit, fena halde bo
zulmuştu. Karıııındaki (Çorum)lu 
cahil adam, lrendiıi gibi gayet 
zeki ve fatin geçinen, koakoca 
bir padiıaha ders veriyordu. 
( lıtitraten ıunu eöyliyelim ki, 
Abdülhamidin garip tabiatlarııt
dan biri de, kendisine aadık oldu
pndan emin bulunduğu bende
ılnmın sözlerini tamdmen dinler .. 
Bu~ sözler ne kadar aca aluraa 
olaun, ı~yliyene gücenmezdi. ) 

Abdülhamit, biraı ııkılarak 
cevap verdi: 

- Paıa.. Bu ihbarın pek o 
kadar inanılacak bir ıey olma· 
dıtına ben de eminim.. Fakat 
mal6mya sinek kUçOk amma, 
mide bulandırır. ihbarda bulunan 
adam, ç.ok kuvvetli aöyltıyor ve 
belU baılı bir ev adreıl de ıa .. 
terlyor elbet, bunun bir ub 
vardır. Bir kere ıöyle el altından 
iti tahkik ettirmek iıtiyorum. Bu 
iti mahsuı baıkalanna haYale 
etmedim ki, dallandırmaaınlar, 
diye ... 

- İyi ettin efendimiL. Sen 
o lıi bana havale et •.. 

- Naııl tahkik ettireceksin? .•. 
Kendim gideceğim. 

- Nasıl? .. 
- Nasıl olacak?.. Şimdi ka· 

rakola giderim. Sırtıma bir nefer 
kaputu geyerim. Sabaha kalmaz, 
iıin aslını, faslını anlar .• Buraya 
dönerim .•. 

Esaıen Abdülhamit'te, mese· 
lenin böylece sessiz sedasız hal
ledilmesini isiiyordu. 

Abdülhamit ayağa kalktı. Ya· 
sıhanesinin yanına giderek, elin
deki jurnala baka baka, bir 
başka kağıdın iistüne ev adresini 
yazdı. 

- Aman paşa .. Kendini sakın 
kimseye gösterme... Şayet ıenl 

Oıkndarda görDrlerıe, dedikodu
nun önüne geçemeyiı. 

Dedi ve Hasan Pqayı bu · 
ıuretle tahkikata gönderdi. 

Hasan Paşa, doğruca kara· 
kola geldi. Emniyet ettiği kayık· 
çalardan birine haber gönderdi. 
O tarihlerde, akıam ezanından 

---·-- . '... ... . ..... ·~---
irtihal 

Birinci Ferik Şemıi Pqe mer 
laumun haremi hammefendi irtihal 
etmiıtir. Evlatları H torunları 
bu hab~ri ıefkat ve muhabbetine 
meftu• kalan bUtiln doıt ·we ta• 
aıdaldauna nibayehiz 
aürle ltildirirler. 

bir tee .. 

ıaata bu • aene baılanacağım, la· 
tanbuldaki apor kulüplerine mun· 
taıam bir ıekU verildiğini, bun
lardan bir kıamınan fırkanın hi-
mayesinde bulunduğunu, ıpor 

teşekktUlerinin daha faydalı ol· 
maları için fırka btıtçeıine tahıl· 
sat konulduğunu bildirdi. 

İçtimai yardım meseleaioe ge· 

Cevdet Kerim Bey bu 
bnı bitirdikten aonra mur 
rm tenkit •e temennileri 

ıonra. Salıpuarından Kuruçeı· 
meye kadar ıahilde bir kayı· 
ğın deniıde gezmesi, görü]mllt 
ve ititilmit ıey değildi. Ancak 
tevkalade bir hal zuhurıJnda, 
deuiıe k1tyık indirilirdi... Kayılc 

haz.rlandı. Hasan paıa, emin ol
duğu bir adamile evveli iık~leye 
bir nefer kapotu gönderdi. Sonra 
da kendisi karakoldan çıkarak· 

yandaki ıokağa dalıverdi. Kim•~ 
ye görünmeden iskeleye gittL 

lince; Cevdet Kerim Bey bu H· 

haya da tema• ederek bir çok 
•a iiii!!!!!llii!lı..-"""""'~oijjCA""""'a:a!!!!oi!ii--•FZMM•••-~• hayır mlleueaelerine yardım yapıl-

'\ dığını, bayır itlerine tabıiı edil
mek Ur.ere fark• tarafından emilir 

r 

aiyahh. Ne pencerelerinde bir 
•tık ve ne de içerde ıea seda 
Yardı. Hasan Paıa, kapıyı çaldı. 
Bir hayli oğraıtıktan sonra evde
kileri uyandırdı Kapıya bir adam 
geldi. gecenin bu vaktında rahat• 
ııı edilmekten mütevellit bir 6fke 
ile kapının sUrglUerini çekti. Ka· 
pıyı araladı. Elindeki l&mbayı 
dışarı uzattı. 

( Arkası var ) 

E vvelA ı6z alan ,.bir 
azaıından Avni Be1 buı 
hakkında tenkitlerde bul 
teakibon Nar.mi Nuri, 
Şerafettin ve Sait Beyler d• 
yi, ııbbat ve hayvanat m 
ne temu ederek tem• 
bildirdiler. Kayığa bindi. Kayık, karanlıklar 

içinde iskeleden bir bayii açıldık· 
tan aoora: 

- Üskndara çek ... 
Dedi. 
Hasan Paıa, hem gidiyor, 

hem de derin derin dUşilnUyordu; 
(Ali Suavi) naııl sağ olurdu. Onu 
kendisi bir ıopa vuruıta öldUr· 
mll1-.. lkl Padiıah arasmda feci 
bir ihtitaf a, belki de kanla bir 
ihtilAle ıebep olmak istidadı göt
teren mühim bir hadiseyi bu 
ıuretle durdurmuıtu... Çırağan 
1arayımn beyaz mermerleri Uze• 
rine yUzU koyun yatan bu kanla 
na'ı şimdi:g6zUniln önilne geliyor, 
bunun tekrar dirilmesine bir türlü 
ihtimal Yeremiyordu. 

Kayık, Üsküdar iskelesine ya· 
nafb, Huan Pa,a, iıkeleye atla• 
dı. Kapotun yakasım kaldırdı. 
YUzünO gllze!ce sakladL Çarşıya 
doiru ileriledi. lık tesadüf ettiği 
bir brıçka ya bindi· 

- Çek bakalım, Patakapaına. 
Dedi. 
Paıakapısma gittiil uman, 

(mutasarrıflık dairesi) nin kapııın· 
da nöbet bekliyen zaptiyeden 
mutaaarrıfın evini öğrendi. ı:Jere

ket versin, bu ev, uzakta değildi. 
Mutasarrıf, kctrşısmda Hasan Pa· 
ıayı tebdili kıyafetle görünce fa• 
tırdı. f lele Paşanın: 

- Kalk bakalım, Mutasarnf 
Bey .. Karlık bayırına kRdar bera· 
berce gideceğiz. 

Dediği zaman bliıbütün hay· 
reti arttı. 

Mutasiirr.f, arabumı hazırlattı. 
Hasan Paşa ile beraber bindiler. 
Doğru, Karlık baymna gittiler. 
Gecenin karanlığında kibritler 
yakarak, evlerin numaralarına 

bakarak gUç hal ile (23 numa' alı 
hane l yi l~ulabildiler... Ev, sim· 

, 

Hergün 

Türkiye 
Niçin 
Devletçi Olmalıdır ? 

•------Yasan: Burhaa A1&f 

( Baıtarafı S iincıı ııı}1ada ) 

niı, Ege Ye Adana mıntakalarua• 
dadır. KöylU iıtibsali eğer bir 
kazanç payı bırakabiliyorsa, bu 
mmtakalarda bırakmakta ve alıt
tığı bayat Hviyeaini muhafazaya 
kendini mecbur gören tüccar 
onun üzerine 1111 bu mmtakalar
da ve bu mınt•kalarm latihaalinde 
çulJanmaktadır. 

Bu hal böylece deYam edecek 
olursa, buralarda da k&yltı, puar 
için istihsal etmekten vazgeçerek 
tabii •• iptidai iatibsal nevilerine 
dönecektir. 

Bu gibi ihtimalleri, bir lktı
aatçı önceden de görebilir ve 
TOrkiyede ferdiyetçi ikbaadıa 
muvaffakiyet Ye inkitaf ihti
malleri vadetmediğine hllk
medebilirdl. Halbuki bug8n bu 
btıkmll hesaptan değil, dotrudan 
doğruya hayattan ve memleketin 
manzarasından çıkarmak kabildir. 

Bir, bu mülahazalara g6re fa· 
kat bir de bugün dllnyada, an· 
cak ileri bir tekniğin yaşama lm
klnma malik olduğuııu ve fayet 
gümrük davarları kalkacak olursa 
ancak ileri enafta bir tekniğin 
yaşıyabileceğini, ferdi sermayenin 
halbuki buna kAfi gelmiyeceğinl 
bildiğimiz için, Türkiyeye en uy· 
gun gelecek iktıaat rejiminin an
cak ve ancak devletçilik olacaj'ı· 
na kanaat getiriyoruz. 

Fakat bu, deYletçiliğin sadece 
teknik mUIAhar.alaf, yani TOrkiye
nin alel'ümum ileriye doğru olan 
hamleainde maddeten muvaffak 
olmaaı bakımından lUzumunu ia
pat eder. 

Bilumum "Esnaf,, Ve "Küçük Tacir,, 
Ve '' Küçük San'atkar ,, ların 

Nazarı Dikkatine 
fstanbul Ticaret Ve Sanayi Odasından: 

1-Ticaret ve Sanayi Odalara kanun ve nizamramesi mucibince 
bil6ınum esnaf ve ki'ıçük san'atkAr ve küçük tacirlerin ~eçen aene 
olduğu gibi bu •ene de Odaya kayit Ye tescil edilmeleri ve geçen 
seue kaydedilmiı bulunanların yoklamalarını İcra ettirmeleri r.ama· 
nı gelmiıtir. 

2 - Kayit ve tescil ve yoklama lıl, müteıekkil esnaf cemi
yetlerine menımp Ye mukayyet olanlar için kendi cemiyetleri vaaı· 
taaile •• heniiz cemiyeti teşekktU etmemit olanlar için de Odamı· 
ıın eanaf cemiyetleri ml\rakabe heyetince yap1lmaktadır. 

3 - Bu nıuamelelerin tlç ay zarfında yaptırıhnaıı mecburidir 
4 - Bu mUddet ıarfında ka1it Ye teacllini we yoklamaıını 

yapbrnuyaolar hakkında kanun mucibince para cHa11 blkmoluna· 
rak icra dairHi marifetli• 1:ah.U -ettirilecektir. 

'5- Balldald abklm olbapta tlilttehaa Oda karuıaa mOıteni· 
4H iti• olunur. 

tedarik olundutunu anlattL 
Cevdet Kerim Bey it ve i.

çilerdende babaettl •• dediki: 
" - l,çı lle patron araaında 

Bu tenkitleri mlıtealdp 
Kerim Bey tekrar ı6z alar~ 
kitlere cevaplar verdi. 

Kongre lkincl celue.aol 
ıanba gllnD yapacaktır. 

Resminizi Bize Gönderini 
« .fır • 

Size Tabiatinizi Sögligelim 
Resnılnlzi kupon ile gönderiniz. Kupon diğer sayfamııdadır. 

9 S.maund• Abdullah a. Zeki ~ 8 lzmltte C.vlt B. Silse fi 
'"' ve alaycıdır. fetefaz)• 

. Dimatı yon miyet 
cak ciddi m,.. 1 ayna 
zularla mef1'9& da fazl• 
olmaktan 11k•· geçirir. 
lır, dilediği gi- aevgi 1' 
bi hareket et- cera m• 
mekten hazze• rile 

der. ŞıklıRa olur, ın 
özenir, fazla reyanl 
k onu ı masanı kip etJll 

Mn er. Dikbaılı ve geçimsiz ter. Kadınlar üzerinde mO 
d &o'ld' mak için huf'usl tavru v 
e.,ı ır. almasını bilir. Yorucu itle 

• rulmak istemez. Temizliği 
e Aladurr•hm•n a.mt 8. Mab-

cııp ve tutuk· 
tur. Fada ko
nuımaı, kal• 
balık yerlere 
yalnız ba§ın• 
dahil olmak, 
serbest tavur 
ve vaziyetler 

almak ve bir 
iote önayak ol· 
mak gibi ce

aıareti medeniyeye, sokulganhğa 
delalet eden temayülleri kuvvetli 

değildir. f ğbiran devamlı olur. 

• 15 Vaafl Necip B. (Fotoğrafı· 

nın dercini istemiyor.) MagrurJur. 
Kendisine ehemmiyet verilmesini 
ister. Geçim hususunda müşkül· 
pesent davranır, elbisesine, eşya

sına ve şahsi menfaatlerine fazla 
alaka gösterir. Tahakküme ve ten
kide tahammül edemez, daha zj. 
yade emir ve knmanda etmek he
vesindedir. Başkalarına az itimat 
eder, kolaylıkla baglanmaz. 

ıizamı ıever. • 14 Mur.. Necip 8. ( f 
(Fotoğrafının dercini iste 
Zeki ve kibar tavurludur. 
göre yaramaz değildir, tok 
hareket eder. Fazla konuş . 
zularını kolaylık! temin ett 
kendisini sevdirir. 

• t2 Necip a. ( TUcc•r) ( f 
fmın dercini istemiyor.) 
\'e hazır cevaptır aadeliği 
zuu, içki ve eğlence ale 
sever, nadiren kederlenir, 
ha ile güler, sıkıntıya pet 
ınez, işin rahat tarafım 
Etrafına kendisin sevdirir, 
tülü konuşursa da kavgacı 
dir. Cömertliğe mütemayil 

• 13 H•dlre Necip H. ( F. 
nın dercini istemiyor.) Sak 
gaç ve samimidir. Yüzün~ 
}ere karşı za'fı vardır, bi 
şiddet göstermiye yüzO 
Çabuk müteessir ve müok 
içinden pazarlıklıdır. El 
neş'esini pek belli etmek 
kapalı kalma~ı tercih eder. 

Ketif bedeli 1494 lira 70 kuru' olan et aatıı salonu 
eternitlerin kaldırılarak oranan galYaniı oluklu aaçla 
kapalı zarf uıulile •• yirmi sılln mnddetla mllnakuaya k_.
lbale 22 • 1 • 933 pazar ıllnll aut 11 de mlleuea•d• J•P1 

lttirak edeceklerin belediye heyeti fenniyeıinden alua ... 
vealksını ve teklif edecekleri bedelin yllıde yedi buçujtl 
teminat makbuı •eya mektubunu t eklif aarfana ko1arak 
;tlnda mlleuese1e tealim eylemeleri •• ketif • n•laat 
ıartnam•yi Mftdirirettea al•a!an !l-ıımdır. 
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FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

lstanbul Belediyesi ilanları * 
Emrazı Zühreviyc Beyoğlu muayenehanesi için lüıumu olan 

•cıa ve alAt açık münakasaya konmu~tur. T lip olanlar tafsilat 
'1ınak için her gün Levu1m Müdürlüğüne münakasaya a-irmek için 
dt 35 liralık teminat makbmu weya mektubu ile 19 - 1 - 933 per
r.d'?be günll saat on beıe kadar Daiıni Encüaıcne müracaat etme-
1 ttler. -
Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Menşe }: ev'i Denk Miktarı Yekim 

l\artal Basma 
kilo G. 

313 3527 500 , 
381 4533 ,, -

" 3 462 5487 

" 4 365 4/"29 

" 5 469 3205 
" 6 404 5411 50 
" 7 449 6050 32949 

" ya:rak 2 I05 

" lcmnh 3 l06 5v 
pul 70 295ti 3167 50 

1 7 104 
it 2 16 263 
il 3 29 495 

" 
4 19 321 50 

" 5 22 367 50 
it 6 34 541 50 

4 il 
7 11 163 2255 50 

tina Ba. B. ı 27 441 50 
fi 2 43 753 50 

" 3 114 1726 

" 4 84 1343 50 

" 5 32 527 

"'· BL B. 

6 36 635 5426 50 
1 2 48 

~i~a·; Kalıp 
2 1 23 71 -1 105 5631 50 

ra mamul 2 218 J IG99 50 

" 3 115 6160 23491 

'1r il pu\ 28 o 1125 50 
Ton~;a 98 o 4640 

" Kırmb 19'1 o 10581 50 
't" pul 129 o 6353 
1\ "°\'• " 

163 o 6600 50 Q~Ya Kır ıh 53 o 2348 5fi 
'btelif Toz 540 o 28792 50 
" 173 o 8984 it 

4986 Ceın' anyekün o J36i86 
'-ı. Galata Mali}c şubesine vergiden borçlu Ban· Bej pour 
~ iltıje Aksaray'da Siuel li bakkal Redif Pş. koııağ nda mahcuz 
~~~' nıiktan, nevi baliiya ynx lı 136786 ki!o tiitünU aç k arttırma 't e sahlacakt r. Satış gfinü bu ayın on allına pazartesidir. 
~ Onda başlıyacağ ndan fazla malümat almak ve şer iti anlamak 

,,killerin satış gününden evvel Galata Maliye şubesine, satış gllnil 
~nalcta M ıliye memurinine rnllra~aat.Iarl 

/ - Aranıyor 
1 K.ı .. wri \İlii~f~İııin l\1unı~u. 

:-:ıııı k tr) .-· .. inden i\erses Ağa 
ve Sim,ı lfonım o~lu \eremJa'yı 
nrli lir. \er m} a Pferberliğin 
ikiııci n ., nd..! Karcri"nin 
Bü) ıik B. hrı>bıısı'nd:ıki yetim 
ın<'kt .. biıı 1 • ı l t. 1l>ul'a g lmi .. , 
sonra m "'him<ı.n ve ismi Mus
tafa olmıı tur. Kendisini bilen
lerin ı .. t nJ .ıl'<la Çt>mberlita~'ta 
Vezir H nmda annesi Sima Ha· 
nımla knnl ~i Karab ·t .Ef·ndiye 
hal r çerdiklerinde memnun 
f'dilecekleı <lir. 
•• :w;+ 

'--------~, Biç i Dersleri 1 
B i ,t el İf \ur fıı fı lU•li ~Okru 
B yin e erı t r. R ı: ·J.i kö aylıkla 
k: ndi enıiİll<' ~ ... l ir, r .ıtı ~ liradlr. 
T.ı,rayA 2 j ı...c ru~t ır.. Yalnız dikit 
'urduııd.ı. s tılır. 
B çki, diki,, ~ap 1 acılık ve roslru 
denleri a'nıak iııteyoıılere bu yurtta 
hu uı.i \O ıııııuınl dorı; l'Orilir '" 
her nta.nJq kabul olunur. 

Akaretler 64 ~ To. 
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A A A 

·N N N 
• j • 
1 1 

N N N 

.\ile luyatı iktısadiyesine ynrdı'lı 
etınok gayeııile ktlşat ecrıın 11 ol:ı. 
Kektrr K. Z.uukyan B'c;'d D .iş lI •l-· 
tebi beşinci deno t:ı'ebe k:ıydı " 
başl:rnn7tır. Bıçl,i \;O o·ki~I lıira7. ti· 
lonlero ılç ny hı~· ltilın:yonleru :ı.ltı ny 
zarfıı d ı aasll uretto tedris edı:>r 
mus:ıddak f.ıh. dotııaıııu \Ltır, ı ı•retlor 
mutedildir. C ınıad.t 1 lı'tş\:ı lıcrgiırı 
ıuiiraı•ant olu ııır. 

Adr R Boyo~lu A'tıı l•:t ı:ıl le •lİ· 
)O caddl'sı • ·,, (i'\ 

G R l P ve N E Z L E 

Dr. A. KUTİiL 
Karak~ı B8rekı;i fırını ılrutnda 3 i 

- S"Y'' 11 

- Ha:o.. Halo... Halo... Gamın! 
- Sesinden tamdım, ne oluyorsun bu tellsm ndir? 
- Ne yapıyorsun diye merak etmiştim! 
- Bizim için sabahleyin kalkmca yapılacak • olur? 

yeni aldığım Radyolin ile dişlerimi temizliyordu ~. 

Darü fünun Mubayat Komisyonundan: 
Tıp Fakültesinin 1932 senei maliyesine ait İkillCİ .atı aybk 

yaı aebze yaı Ye kuru me~a olbaptaki prtnamm -.cibince bu 
kerre aleni mUnckuaya yaz cdilmiftir. Daha fula ..Jfamat al
mak iatiyen taliplerin her gtin &,leden ıonra m61ga HarW,e bina
sında komisyon kitabetine muraca.atları ve ihale icia ele tayin 
edilen ikinci klnuaun 25 inci çarpmba .-Untı aaat 14 tle teminat· 
lnrile birlikte komisyonumuza muracaatlart ilin olons. 

• • • ' • .~ .... - . ,. . . • - ~. • • ! • ··.rk' .. ._ .... _" ~ .. -~ • . ':~~ ......... -:.· -. =.... ~ .L .,, .. • ~ 

PARA 
Arttırmak Bir Meziyettir·. 

Her Fırsattan 
PARA 

• Blll KUMBMA 
ALiNi Z. 

Istif ade Ederek 
Arttırınız! 



12 Sayfa SON OPSTA Klnunuu.U '' 

Bol, Fakat Tabii Işık!.. 

f;ekli bir kumaşı tetkik ederken nazarı 
dikkate alınacak mühim nokta budur 

.. 

Bayram 

TELEFUNKEN 343 
ŞAYANI HAYRET BiR SEDA AHENruNE 
VE TEFRiK HASSASiYETiNE MALİKTiR. 

Zamanımızın en yOkHk Ahizesldir. lhtizaut 
ve seda ahenki6ini en ince farklarana kadar 

bu'kadar Hdaketl• iade eden ve r•nlliklerle 

mOcehhu olan hiç bir Radro ahizesi yoktur. 

Yaklaşıyor! 
Galata'da Karak6y'de kiin 

lpekiş'in Sultanhamamı'nda açılan lstanbul mağa
zasının elektrik tertibab bu esasa göre yapılmışhr. EBSELSIOR 
Burada gözleri kumaşların rengını ve 

nev'ini farketmiyecek derecede alan 
ku,,vetli, ters hiç bir ışık yoktur. 

ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Istanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Emllk ve E>·tam Bankuıaa ipotekli olup tamamına d&rt bia 

lira k ynaet takdir edilea KaaclWl • V aaikly caddeainde 12 No. h 
kayıkhane arauın a tamama açak •ttırmaya wuedilmif olup 22-1·933 
tarihinden itiLarea prtaamuiaia laerkea tanfmdaa dairemizde rl
rOlebileceği ·re 28-2-933 tarihine mlbadif pazar ıDnll ıaat 14 ten 
l 7 ye kadar da yine dairemiacle açak artbrma ile 1atılacakbr. 
Artbrma EmlAk •e Eytam Bankaaıaın lwauıl 844 No. lı kanununun 
15 inci maddesine tevfikan bir defa olup en ziyade artbranan lze
riode bırakılacakbr. Arttırmaya iftirak için yDzde yedi buçuk m.
betiade pey akçui weya bu miktar Dıerinden Milll bir baak&D111 
teminat mektubu alınır. MGterald• werfi, Belediye, Valnf lcareli 
m89teriye aittir. 

Büyük Elbise Fabrikası 
Muhterem mUtterllerlnln fevkallde ralbet ve tevec• 
cUhlerlnl nazarı itibara alarak kendi febrlkelarınd• 

150 ifçl çabtbrmak surettle pek ucuza mal olen 

KADIN ERKEK VE COCUKLARA MAHSUS 
PALTOLAR 

KOSTÜMLER 
MANTOLAR 

Pek c1a•ı bir karla we garDlmemif eh•en flatlarla Atmakta ............ 
BAYRAMLIKLARINI TEDARiK ETMEDEN 

her laalde mesk6r mOeueHyl ziyaret etmeleri malatenm laalla• 
menfaatleri namma taYılye olunur. 

Billaaua fewkalAde bir itina ile imal etm•kte olduj'U 

HANIMLARA MAHSUS MANTOLARI 
Bir kere gGrmelerl muhterem Hanamefendilerden rica olunur. · 

2004 No. la icra •e iflu lwauawaaa 126 ıncı maddeaiaia D6r
dtiadü fıkra11na tevfikan hakları Tapu aiclllerile sabit olmıyaa ipo
tekli alacakhlar ile dijer allkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarının ve buauaile faiz we muarife dair olan iddialanm 
ilAn tarihinden itibaren yirmi ıOn içinde evrakı müspitelerile bildir-

meleri IAzımdır. Akıi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olm.- .......... M•lll-•• Kiralık Pul Satış yeri 
yanlar aatıı bedelinin paylatmHından hariç kalırlar. ------- Emin6nft MalmUdUrlDğUnden: latanbul tapu dalreaiadeld 

Alikadarlar1n iıbu maddei kanuniye abkAmına göre hareket Sahibi 1 Alı Ekre• ıahı yeri senevi 2350 lira aabık icar ile ve bir eene mBddetl• 
etmeleri ve daha fazla mal6mat almak iatiyenlerin 932 1527 doıya arttırm uıulile 16 kAnunuaani 9 ... 3 de aaat on d&rtte kiraya•erl 
No. ıiJe Memuriyetimize müracaatları ilAn olunur. NetriJat MGdGril 1 Halli L4lfl ğinden taliplerin teminat akçelerile satış komisyonuna moraca• 

==;~~~~~~======~c=-ma-=ıı-=ı-=:=-=z=====--~~~~~===---==~==~==~=----~ 

Ramazanda her gece: Şehzadebaşı'nda yegane eğlence yeri (MİLLET TİYATROSU) dur. 

~~n~-~~:~ (Naşlt) ve (Fahri) Beyler ·~~k:~~k <•amram) ve (&ermine) Han11nl•' 
Kıymetli Solist [Ayten ı ve [Saadet ı ' (Muzaffer] H•n11n .. r kıymetli blrtemsll heyeti ... ber• ..... 

Bu S{ece Gala müsamerede (Yeni rövtl), (Zok Zok baleU) 


