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emle et dahilinde tetkik seyahati icr buyurmakta olan Gazi Hz.nl bu resimde 
Eski ehir'de tayyarecilerimiz ar sında görUyorsunuz. ReisicUmhur Hz. nin seyahat· 
lerine ait hususi telgraflarımız 3 Uncu aylada son haberler ısmımızdl!d1r. 
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Haber ald ığımıza göre, ev· 
'Velki akıam Yenlpoıtanenin 
Oıt katandaki telsiz telgraf kıs• 
ınmd ayanıdikkat bir tecavDı 
hadisesi olmuı,tur. iki meçhul 
•dam tolgr f m murlarm t arruı 
tmiı, ray rd gUrUltUIU bir 

kavg batgöstermlı ve neticede 
memurlardan ikisi yaralanmıştır. 
Genç bir h nım yUzUnden vukua 
geldiği söylenen bu oayanı esef 
b di e hakkmd salahiyet sahibi 
ınakamlara müracaat ederek 
iıahat Idık. Öğrendiğimize göre 
hadise .şu şekilde cer yan etmittir: 

Evvelki akıam tam taat 19 .. 

kizda Y enipo tane blnaaında 
telgraf kısmının bulunduğu kata 
?iri iriyarı ve kuvvetli, diğeri 
ise kUçUk boylu iki kiti gelmif, 
1' elgrnf bnomemuru Ahmet Beyi 

ane 

J 

ayak 

Hadise Yaralılarından beş bin lira 
tazminat isteyen Şevki B. 

görmek istediklerini söylemişler• 

dir. Bu davet U:ıerine başmemur 
Ahmet Bey koridora çıkmış ve 
kendisini bekliyen meçhul ziya· 

• ç 
rh 

Nası 
Üzerine Gaz Dökülmüş, Kurutmak İçin 

Atesin Karşısına Geçince ... 

Du Küçıik Orhan yandıktan sonra . 
l( n kısaca haber vermiştik: Urpertici hadis in cereyan ethğl 
...,,.asımdp ş 'da iplikçi hamam el· mahalle giderdk tahkikat yopmıı 
"tln n ot H laıni d b. ~ran U eyin Efendi vo şayanı dikkat malumat eJde 
[ıltı.ndeki ırınln 6 yaşında Orhan etmiştir. Facianın mahiyeti ıudurı 
.ı ın e çocuğu u · • t "k · h ~6knı k . '. z.erıne gaz Kasıınpaşa da ph çı ama mı 

u me netacosı olarnk f · · '-] h ''kild ecı cıvnrmda oturan çocuK arın er 
. o Y nmııtır. kıı yaptık!arı bir it vardır ki, 

Bu- mubarrlrimlı dihı bu tü_yler ( Dovıuııı 6 ıııı aayfada } 

---

retçilere doğru ilerilemi~tfr. Fa· 
kat tam bu sırada iri yarı adam 
ba memurun Uzerine atılmıt ve 
"senden hesap sormıya geldim. 
Sen .•. hanımla niçin o kadar mcı· 
gul oluyor uôl,, diye J.ajırımıhr. 
Ahmet Bey bu vaziyet k.nr ıs l'!d 
kendinin toplamıya vakit bula· 
madan iriyarı dam birdenbire Uze· 
rin ıaldırmıı ve tokat savurmıya 
başl mııtır. Bu hficum kar ısında 
Ahmet Bey de kendisini mUdnfaa 
için birkaç yumruk atrnıı, fakat 
bu sefer kavgaya öteki meçhul 
adam da knrııarak başmemura 
Yurmıya koyulmuştur. 

Bu sırada tecavüzUn gUrtiltU· 
lerini işit n meınurlar dışarıya 
fırlamışlar, gördükleri garip 
manzara karşısında taşırıp kal· 

( Devamı G ancı aııyfada ) 

•• ugun 

6 
Sayfa 

• • 
/şidilmemış 
Bir Garibe 

Bir Kadın Bir Batında 
6 Çocuk Doğurmuş --
Kudnı ( Huıust) - Filiatfn 

musevilerinden doktor Resit is
minde birinin karısı bir batında 
ita çocuk birden doğurmuftur, 

fakat çocuklarm hepsi de 610 
doğmuılardır. ----

Filipin Adalarının lstildali 
N~yyork 18 - Fllipln edalarına 

latikl!I verllmeııl hakkındaki kanun 
liylbnaı Reiılcilrnhur Huy r tıırafın· 
dan reddedilmiştir. Ayan Ye rnOmea• 
ılller mecllıl Huvorln bu Yetoıunu 
26 reyrı kartı 66 reyJe nuarı ltlbare 
almamıtbr. Ticaret naıırı konvele• 
rln bu har kotinl bir aClrtlm olarak 
tavsif otmlttir• 

1933 fdve lflerf tel•feaıaı l.taabıd _ 2020J Fiatf 5 kuru, 

· Leke i Humma Vak' ası 
es it Ed.ldi 

as lar Cerrahpaşada Yatıyor, Sıhhat 
Mü ürlüğü Tedbir Aldı 

iki gUn evv l limanımız ge· 
len "Konya., vapurunda iki yol• 
cunu.1 1Upbeli bir hastalığa lu· 
tulmuı olduklara g6rlllmnı ve 
hemen Tophane belediye dok· 
toru vaziyetten haberdar edil
mi tir. Belediye doktoru basta· 
lara muayene etmiş, fak t v zi· 
yeti ehemmiyetli gördilğU için 
ikisini -de derh l Cerrahpaı 
hastahanesine'. göndermiştir. Di· 
ğer taraftan meseleden Sıhhat 
MUdUrlUğU de haberdar edilmiştir. 
~Udürlük Cerrahpn a haatahane• 
ııne müracaat ed rek teıhisin 

çabuk yapılmasını bildirmiıtir. 
Dün hastahanede doktorlar tara· 
fından ynpılan tetkik netice-
sinde bunların lekeli hum• 
maya, yani tiflls hastalığı· 
nn tutuldukları tespit edilmi 
ve derhr.l tecrit olunmuşlardır. 
Bunlardan birinin ismi Ali, diğe· 
rininl<i Hüseyindir. Elyevm ikisi 
de hastanede te"davi altınd.ıdır. 

Tifüs mUlhiş bir bulaııcı hns· 
talık olduğu için Sıhhat müdUrlüğU 

Ti/üs musaplarının tedavi altında 
bulunduğu Cerrahpaşa hastanesi 

derhal bazı tedbirler almıttır. 
Konya vapurunun temizlenm l 

açın mirler verildiği gibi Sıhhat 
Vekfiletine de telegraf çekilmiştir. 
Hnstalığm bulaomasınn meydan 
vermemek için lim nımızdaki va• 
purların temizlettirilmesi ve ehir• 
de de b ıı tertib t lınma ı muh· 
temeldir. 

r nd eni 
e üzakere Ed ·tdi 

Fakir Tal ebeye Yardım Yapılacak 
CUm hu rl yet lira tutan yeni 

Halk Fırkası Vi· bütçe projesinde, 
IAyet Kongresi· iSnllmUıd ki en 
nin ikinci celsesi zarfında vllcude 
dlin öğleden getirilmek rnaksa• 
sonra saat ikide dile birçok itlere 
fırka merkezin· tahsiaat yralmıt 
deki salond .ır.Biltçede mevzu 
aktadilmiştir. babı edilen.işler 

DilnkU celse ara ında fakir 
bir saat kadar mekteplilere yar-
devam etmekle dım olmak Uzere 
beraber mühim tahsiıat konulduğu 
meseleler mev· da anlaşılmıştır. 
zub hs olduğu Bu tabsisnh arttır· 
için mUzakereler mak için mllsnme; 
hararetli g çmiş· reler verilecek· 
tir. Bu arada tir. Dlln bilhaesa 
esaslı it olarak ... blltçeuin bu fas-
fırkıınn s enlik Kongre salonunun bir köıesi b Ozerinde de 
bntçesi tetkik ye mUz ker mUnakaıalar yapılmıf, muhtelif 
edilmif. azadan birçoğu bUtçe teklifler ortaya ablmıştır. MUte-
projesinin muhtelif kalemleri akıb n blltçenin diğer faaıllan 
üzerinde söz almıılar, fikirlerini mUnaka edilmiı ve blltç 
söylemiılerdir. YekQnu ili bin müttefik n t svlp olunmuştur. 

Almanya'da İngiliz Casusları 
- 8 - Yazan: Berndor/ 

:a1uı kadınlar tecrGbeıls diplomatları ekHrlyetle barlarda t•mpaa1a 
kadehleri 'f'I caıbandın kıYrak naA-melerl arumda aylarlar. 

1 Yaa111nı LOtfen inol Hyfamıada okuyuouı J 
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(Halkın Sesi J 
Bir Senede Basılan 

bmi Eserler 
Oe~eo HDI 7azılan eurler l~inde 
ilmi mahiyeti balı olanlar yOz· 
de ild7i geçmemektedir. Buna 
111ukaWJ pçea ıeaı '119 plAk 
dolduralmuıtıır. Bu buauıta 
halkımız diyor ki : 

Murat B. ( Sirkeci Sanoaktu ma· 
•aIIMl 5) 

- Bir Hnıdı l.teabul'da ( 800 , 
•itap t.uıLnı.. lataabal Tlrldre'ain 
Mr lrfaft ft ••tlT merbsldir. Alla• 
clola'da ra hiç kitap baıalmaz n1a• 
laut baaılanlar 4a •IYm bir miktar 
tıtkll etmez. Bu miktar nGfuıumuzll 
,are çok udır. Bizim çok okumamıı 
•• çok bllmımia lhımdar. BafGnka 
nj'mlmlz'n bu topraklarda kflklet· 
mHİ ancak ilimle k•blldlr. 

* Hakkı Nihat B. ( amatya eadd11l 8!l) 
- Mlddelumamilip bir ıınecle 

(800) kitap ••rlbul .. Bualana içlaclekl 
•lhlm Herleria miktara Jlzde lklJI 
•ile ~mi7orm ... v .. ı l.taabal'da 
Wr ... ede (12' kadar Ulm kitabı ba
ulmı.. Bizde ea ml .. I• kitap aumt 
iki bla bualdıpaa ,are elemek ld 
bir 1tnede TlrkiJ ... de (48) bin adet 
ciddi kitap okuamaftur. ( 14) mllyoa 
allfuu ,.ar. bu miktar fOk Hclır. 

* Ş:ı dr B. ( Mua11im - NuTuoııınaniye 
llalk apartrnıanı ) 

Bu iatatl•f t• ılre lıtaabul 
•itapçalanna hak •erme•ek •imkan 
tlctlldir. Memleketin bir ... 1r mer
kezi olaa latanbuJ muhtelif U...larda 
bir ıeaede ancak ( 600 ) kitap ba1· 
mıttar. Bunlaran 1llzde do1uan ıekl· 
sini neY!:evealerln ufak tefek kitapları 
teık"I ediyor. Ana •• aalhlm Herle
rln adedi fnHnı korkutacak kadar 
azdır. 8 r aenelik neti' p'ln~omuz 
böy~ 11rıbrken bir de Alm•n n 
.Franııs müel.lflere telif hakkı ver• 
miye unk&n var nud1r? 

Bir ihbar 
Be Iediye J: eygirlerinin 
Arpalarını Satmışlar 

Meurbklar Mldilrl6ğ0nlln ara
bacılara, Belediyenin arabalarile 
hariçten baıı kiriıaeleria eaala
nnı para mukabilinde tatıdıldan 
Ye hayvanlara iyi bakmıyarak 
arpalarını aattıklara ıelrlinde bir 
lhba, yapıJmııtar. 

Bir Siklyet 
Re1imli Ay matbaUI •tkllrl 

M cdl Denlı Bey polise mtl
racaat ederek kenclWne lakla 
daireal taraf ndan mllbaclll 11f a

tbe tefYia edil• bir aparbmanı 
lffal ettiği aırada apartıman lü ... 
darlanndan Naıaryan isminde bir 
madamın hakaretine maruz kaJ. 
dıiını ve bu hAdiae eınaamda 
k.mlan camlardan mecrab oldu
iwau iJ,..ri aDrmllflllr. Polia bu 
tik.tyet herin tabldkat J&PIDlf 
ye evrak. Adliyeye vermiftjr. 

IBLl8 
Eroinciler Ve Afyonkeşler 
iki Kadın Eroi~ Satarken, iki Kafadar 

Da Afyon Çekerken Tutuldular 
latubul poUainia eroiacilen, afyon •• urark91-

lere karıı ıiriftiji mllcadele mOıbet neticelerle u.,.. 
)emektedir. Bamm neticeai olarak her,On birkaç 
eroin mllcriml yakalanmaktaclar. Dnn de ıehrimbde 
iki eroipci ve iki de afyonkeı tutularak adliyeye 
Y•rilmiftir. Gariptir ki eroin mOcrimlerl kcdınchr. 

Galatada oturan Aleksandıra lımindı bir kadının 
eroin beıirılnlığı yaptıjını haber alan poliı memur• 
Jarı bu bcluu dtrmllmeıbut halinde yakalamak için 
harekete ıeçlllİflerdir. Alek1a11dıra her ıeydea biha
bw olarak dDa ceplerine eroin paketlerini yeri.,. 
tir.niı ve klpde bucakta mllfteri aramaya ba1la11111br. 

J 
Bir arahk Marika laaiade bir kadıa •ola al•ak 
için Alebanchra'ma pama ıltmit n allt wwlt 
batlamııbr. Tam bu mada J•tİfe• polWer iki b
elam ela ahı •erit kerlnde ve clrmlmefhut hallade 
yakalamıtfarchr. Zablta Alekaanclıra'ma ba aelair
leri nereden tedarik ettip arqtırmaktacLr. 

Afyonkeılere ıeliace; Hukl1' de otuna Abbu 
ve Rqit lllDİDde iki kafadar dDn kuytu bir yen 
~ekilmifler Ye afyon kabafınl kurarak çekfttlrmlye 
bqlalDlflardır. Banu haber alan polialer d•bal 
gelerek lklaial de tutmuılar Ye adHyeye t ... ı. 
etmitlerdir. 

iki Kaçakçı Ucuz Yemek 
ihtisas Mahk;mesinde Ha- Ve Taksitle 
pis Cezasına Mahkum Oldu Elbise 

iki Sabıkalı 
Geceleyin Şüpheli Vaziyet
te Dolaşırken Yakalandılar 

Dtla Adliye lbtiau mahkeme
ılnde Kumkapılı Bekir iımlnde 
bir kaçakçılak maznununun mev· 
kufen mubakemHine bakıldı. 
Eeklr (JO) kilo kaçak rakı 
1atarken yakalandığı için (6) 
ay hapM Ye (45) lira para ce
ıa11na mahkCim edildi. 

Takaim tlltDa depoauoda ame
lelik eden Talip iaminde biri de 
ıigara kAjıdJ kaçakçı} ğından do
layı muhakeme edilecekti. Talip 
ıelmemiıti, fakat gıyaben kendi· 
iline alb ay bapla Y• (20) lira 
para ceuıı verildi. 

37 Dava 
Geçen Bir Senede Bu Ka
dar Neşriyat Davası Açıldı 

Yapılan bir iatatiatiio gke 
M&ddelamumilik aoa bir HDe 
içinde muhtelif ıuete •• mec
mualar aleyhine 37 dava açmııtır. 
Bunlar içinde tUrkçe yevmi ıa· 
ıetelt.r ekHriyeti teıkil etmek· 
tedir. Bu meyanda 8 tftrkçe mec· 
mua Ue bir franı.zca, bir erme· 
nice bir de rumca ıDndelik ıazete 
Yardar. Gandelik türk,e a-azeteJer 
içiade bir -ede 8 defa 11.ab
leme1e Yerilealer de mevcuttur. 

Afyon Yükseliyor 
Dlln latanbula Anadoludan 14 

Yaıon •e 447 çuval buğday gel
miftir. Dlia" Ticaret •e ıabire 
borlUlllda iki sandık Zile Afyo· 
au onbir, iki aandık Akıebir af· 
yoau on Ura yirmi beı kuruıtan 
maamele pmllfttb'. Haaköy 
mallanmn bu,oalerde on iki lira 
kadar yDkaelmeai beklenmektedir. 

Belediye Kooperatifinin 
Lokantası Açıh, or 

Belediye kooperatifi tarafm· 
dan eski Maarif Nezareti bi.auı· 
nan altında açılacak olaa lokanta 
haz rlıkları bitirilmek Dzeredir. 
Dnn lokantaya elektrik ceıeyanı 
Yerilmit •e 1emek takımlan 
al umıfbr. Lokantawn her tlUJü 
11hhat tutl1rın. ve url teaiaaaab 
havi olmasına dikkat edilmiştir. 
Lokanta yakında açaJacaktır. 

Kooperatif ayrıca dört teni 
ile anlaımff tır. Orbı"lanoa 2&11e 
M tira ara.oda tımarlama elbl· 
ıe yaptırmaya bqlayacaktır. 

Ortaklar iae bedellerini alb 
taklitte ldeyeceklerdir. Kocıpera
tif eıld Maarif Nezareti aJt11a• 
dald iki dükklnı da almııbr. 
Bura11m rıda maddeleri tevzi de
posu yapmıya baılamııbr. Lokanta 
da yaln·z memurlara yemek veri
lecektir. lstanbulda bulunan 5 bin 
memur isterlerse burada yemek 
yiyeceklerdir. 

Kooperatif idare Meclisi or
taklardan bqka yalnız ıezeteci• 
ltrin de burada yemek yemele· 
rioe mllsaade etmiıtlr. Şimdiye 
kadar 500 memura odun ve kö
mlr dağdmıfbr. 

Mat'aalardu Cuıia Rlllsatiyesi 
Belediye, cum:ı tatilinden iıti· 

fade etmek için nahaatname alma
yan matbaalar baklanda zabıt 
varakaıı yap81f ft ruhıatiyenin 
iki misli olmnk t .. ıili için Mod
deiumumllip milnıcaat etmiıtir. 

Çamaşır Hırsızı 
Serkiı iıminde biri Kumkapı· 

da oWl'M Bekir .. Hı..,ta ie
miıde ik r•- p..,..., ...... ç•· 
l.rak kaçarken yakalanmıfbr. 

Evvelki gece sabaha karp 
Firuzağa Ye Cihangir dYanada 
devriye ıezmekte olu polia me
murları o civarda fftph.U bir va
ziyette dol•ımakta olan Araamt 
Hayri ve Kemal laminde Ud ... 
bakabyı J•kalamqlarcLr. S-..... 
Ieıde bu civarda bazı hıl'Qmk· 
lar olmakta "e failleri meydana 
çıkarılamamakta idi. 

Bu hıraazlıklann failleri enelll 
ıece yakalanan tabakala Arnavut 
Hayri ve arkadatı Kemal olda
tu ..-. ..... teclir. Taldılkata 
devam olunmaktadır. 

Galatasaray' da 
Maarif Müfettiıleri T ah

kikab Bitiriyorlar 
Maarif V ek ileti mllfettifleria

den Refik ve Bedri S.1ler tara
fından Galatasaray liseıi mlldlrO 
Fethi Bey bakkıada yapılan tab
kika t bu hafta içinde ikmal edll
mit olacaktır. IDfaat Ye aba 
alma iflerinde baıı kauunsmluklar 
yapaJdığı iddia edildiğinden mll
fettifler bu aoktuan ....ı. ... 
kilde araıtırmaktadır. 

Hamallar Talimatnamesi 
Bir fftzete, Belediye lktıut 

MOdilrllliil tarafaadaa buarlaaan 
ye buıuat bir komlayonda tetkik 
edilen yeni hamallar talimatna• 
mesinin tasdik için Dahiliye Ve
klletine g&ıderildiiinf J'Ullllfbr· 
Bizim yaptığımız tahkikata ı&re 
bu haber doğru değildir. Hea .. 
talimatname Daimi Eacllmendedir. 
Daimi Encftmen tetkik ettildea 
aonra talimata ıme Ş.blr • Mecb
ıine verilecektir. 

KAounusaal t 1 

,,,__. -----.: 
Giinün Tarilıi 

Maarif Vekilin· Dil 
işleri Hakkında 

Beyanatı 
llaulf YeklH Dokter Retlt Galip •r tlfl itleri •aJv:ıada .. ,aaatta 

.... ..,.ak T•k Dili Tetldk Ceml
,.elaia .,...... btlarld ••H· 
.... ••bet •e ıl&el aetlce
... Yardatıa1, .... YIJl7ette Yalllerln 
rlJ•etl albatla Sla Dwle•e Hept
ı.t tetekkll ettltw llJl•mlt .. 
Gul ••flala dil lnlallluda tla mu
nffak olaea .. aa lf&ret etmlf tir. 

Para Borsuında 
&ham " para bor .... da bara· 

retli muameleler ohlaktaclır. Din 
Aaatlola mlmeınJ hl11e •aetll 4830, 
Aaadola tah.tl&b ~ Aaadolu 
..._ -•dl 2370, RamelJ flmendf· 
hrl 5.85, ulaa ~mento 1130, dlJu• 
•• • ..... ide 80 tan maamele .a,.. 
•lftlr. 

Şirketler Komiserliii 
Abaan haberlere •fire CtaabuJ 

Şirketler KomlHrlltlne Menin k b• 
at llldlril Ruba Beyin taylal 
takarrlr etmlttfr. 

Merala lktııat MGdlrlltlne de 
uı..k Bor.. mldlrl ll•'ut ••ya 
s..._ lktuat mldlrG Ziya Berlerin 
ta,Sn edilecekleri lfl1lenmıldeclir. 

Havlu FabrikaSt 
Tlrk mlte ... w.ıuladen bir ırup 

lalktmete _..aeaat ederek 19tao
lnll'da Mr havh ve pamuklu menıu• 
eat fabrtkHı açacaklarını ve kendi· 
._..e ml1aada ••llmealnl l•temit· 
lerdlr. llilracaat Wldk edilmektedir. 
Mtlıaaclı verlldltl takdirde fabrika 
7akaa bir ıamanda •fllacakbr. 

Yeni Makineler 
Eski Sanarl Uıaam llU•ı Şulf 

S.1 Raıyadan ahaacak maide.teri 
itil• metıul oıacakbr. Bası •••eteler 
R1111a'dan ahaaeak makinelerin ya· ............. ,,.......,...ah 
haber dofru deJlfdlr~-....., ,.r. 
lercle kurulacak fabrlkalaraa pl'Oje
lul 7apddıktaa ıODra tqaata batla· 
aacak H lnıuttan aoma makiaeler 
•etlrtllerek kurulacakbr. 

Dolru Olmayan Bir Haber 
DlakG 1abala suetelerlada biri 

Gad Oımanpqa ortamktebl mildDrl 
Kemal Be,ta Vekalet emrine alındı· 
f1a1 1asm .... da bu lıaber 4otr• 
delildir. Kemal e., latanbul ku orta 
mektebi rl7a1i7e muallimlijine nak· 
ledllmlıtlr. 

Palto Çalmı' 
Nevzat isminde biri Kumkapı• 

da berber Kirkor Efendinin pal
tosuna çalarak aawturken ra· 
lralumlfbr. 

Taggare 
Şehitleri 

tlel' aıne r1 klauaaMnlde yapıl• 
makta olan Ta11are ıehltlerl ibt'fal 
.......... bu H•• de Fatih parkın· 
9kl Tenare ablcleıl ininde icra 
eclllecektU. 

8a Mile 27 kbua• .. "I arn za• 
manda baJramın birinci ,a.ane te• 
aadlf etmekte oldatuaclaa ihtifal 
..... _. ... t il de 4etll, aaat 1§ 
te rapalaeakbr. 

Son Postanın Resimli Hilc.ige si: Pauır Ola Htı•11 Beg Digor Ki: ) 
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1 - Ne denin ini '1• Hasan ı 2 - Bu k:>miıyon dlltünllp ta- ı 3 - Ticaret tarihimizi tetkik 1 4 Fakat 
Jiky1 Hani ı•ç•alercle ltu kemllyoa ıınmış, kıtapları al'Gat etmit- elmit- denildifini bu 
topl:ın nııı a. mamifo 

kimlere • Euaf " ' 5 Haıaa Bey - Aslal• M 
tOrlG bulup çıkara• alta ayda ç.kar•t •rlel'• .. 

al Htea olacald 
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J9 KAnuuHni 

r 
Her gün 

Başkaları 

Ne 
Diyor? ------------· llkmektep Kitapları 

Hıfzırrahman Raşit 
Muallim Mektebi tedria uau)ü muallimi 

" - İlkmeklep kitapları ile 
Ortamektep kitaplarının de"flet 
tarafuıdan tab'ı veya Hrbeıt 
bırakılması meseleıini ayrı ayra 
dDıllnmek daha doğrudur. Ma· 
demki devlet ilk tahsili mecburi 
\tC meccani yapmııtar. O halde 
meccani tabirine giren bina, 
muallim, 11ra, muhtelif dera 
ma.lıeınesl gibi madde1er içine 
okumanın esası olan kitap gibi 
mftbim bir Yaaıta neden girmesin? 

" Bllton mektep kitap satııı 
4 • 5 yllz bin lira ara11ndadır. 
Bundan kitapçıların bahsettiğ 
yllzca elli iskonto da tenzil edi
lecek olursa :!()() bin lirıı kalır. 
Esuen bu rakam UstDnden bir-

çok kitapçılar da kir etmiyorlar mı?. 
"Öyle kabul ediyoruz ki, cilm00 

huriyet maarifi, aaltanat neıaroti• 
nin habrına bile getirmediği halkı 
paras z Ye kolay okutma fikrini 
tahakkuk ettirmek için en aıkıntıh 
Jİr :ı amanda bile olsa bu feda· 
kArlığı yapmaktan asla çekinmez. 
Bunu yapmakle da bihakkın iftl· 
har edebilir. 

" Eğ'or bu ıeno için bu para 
bütçeye konulamazsa bu masraf 
mahalli blitçelere taksim edilcbi· 
lir. Devletin kendi matbaasında 
veya en ucuz en temiz diğer 
matbaalarda hazırlıyacağı kitap• 
farı ·nahalll maarif idareleri 
ıırn.. barita, tebetir aldığı Ribi 
alır ve çocuklara dağıtır. 

"Esasan her maarif dairesinde 
'akir çocuklara kitap almak ıçin 
ayrılmıı paruı da vardır. Bu 
faıal biraz ıenit tutulunca me· 
aelo kalmaz. 

" Daha ıonra llkm kteplerdo 
7eoi mektebin istediği tekilde 
•ın.f kntOpbaneleri yapılacak olursa 
gelecek aeneler için bu masraf 
hlitnn Ttırkiye için onda bire iner. 

usuna mukabil çocuk mektepte 
ve ıamfta bugiln para •ererek aldı· 
ğı kitapları 10 kitap için de bulur.,, 

* F ranaızca •• At manca' dan 
tercüme etmek için telif hakkı ver· 
mek IAzımgeldiği hakkındaki haber 
üzerine muharrirlerin telAşa dilıtll· 
ğllnden bahseden (Felek) diyor ki: 

" Tellşa mahal yok ! Sırası 
gelmişken istiyeceğiz ve bağıra
rak istiyeceğiz.. Memlekete IU
ıu ~lu olan i!im kitaplarım, fen 
eserlerini tercUme f çin Maarif 
V-ekAleti tedbir alsın.. Hatta 
eğer muahede cephesinde mu
Yaffak olamazsa, böyle eserlerin 
tercümelerine ait telif hakkını 
Maarif verain.. Llkin ( Leydi 
~aterleyin doıtları ) nev'inden 
"epaze eaerlerl, tefrika roman· 
larını, kapıcı kadınların oku· 
dukları macera hikAyelerini ter· 
dhne, intihal, adapte etmek iıte· 
Yenleri himaye etmesin ... Bu et er
ler, Türle yazıcılarının karihaları· 
n1ı iıletebilmelerine mani olan, 

Urk karihaaı mahıullerine ucuz· 
~ rekabet edip onu kurutan mu
ıırdı,~~lerdir... Bunlar okadar mu· 
ZlrrıQ h ·ıı· • B • lllu arrır er mıze: 
rm eıı Franııı:cadan eaer apa· 

nı amma onu öyle bir tekle 
•okarım kli ••bibi bile farkına 
~"'rnaı.. dedirtir! 

~ .. 
•d unlar o kadar muzırdır ki· 

' 

SON POSTA r Son Postanın Resimli M-;;k-;lesi a 

- Bizi en çok taıırtan, altDat 
ed~n, muılarlp Ye mllteuıi eden 
fey, kafamızı karmakarıtık birçok 
hldiaelerin ltl[al etmemldir. 

2 - - Birçok lnaanlar ı3rUnll· 
nGı ki kendilerini birçok itler, birçok 
.rUrlllttilO hidiaeler içinde kaybetmiı 
aibtdirlu. 

Kararsızlıfc. 

, 
al 

3 - Lıaanın rahat lı ı3rebilmHl 
için ,karar nrebilmHı ve etrafındaki 
bidi .. •• ıahıaları bu aurotle ken• 
diıinl izaç eden birer lmll olmaktan 
çıkıumuı lbı1Ddır. 

Kararh olunuz, karar verini&. 

~---------------------·1m1 ..................... a. ............ m!ı .... 

SON TELGRAF HABERLERİ 
W'' 1E 1 bY'1J ' •iliWrt 

Gazi Hz. nin Tetkikatı 
Büyük Reis Gençliğin Halk Evlerine 

ı Rağbet Edip Etmediklerini Sordular 
Buna, 19 (Hususi) - Gazi Hz. dün saat 17 { 11

- Eseriniıi muvaffakiyetli ve manidar buldum. 
de dairelerinden çıkarak Viliyeti, Belediyeyi C. Tebrik ederim.,. diyerek aan'atklra iltifatta bu-
H. Fırkasını ve F1rka kumandanlığını ziyaret etti- lundular. 
ler. Bu ziyaretleri esnasında vi1Ayet itleri hakkında Gazi Hz., bu ziyaretlerden sonra bir mOddet 
ve belediyede a1ri kaplıcalar hakkında mali\nı t Temene kötküıde iıtirahat eltiler ve ıeç vakit dai-
ve izahat aldılar. relerine döndüler. 

Belediyede bulundııkları sırada be!ediye reisi Bu ziyaretler esnasında yolları, meydanları dol• 
bey, gelecek intihabatta lutfen Bursa meb'usluğıınu duran halle, mektepliler Gazi Ih. ni Adeta dım 
kabul buyurmalnrını, bl\lün Buran\ lar namınn Gni adım takip ederek candan tezahllrlerde bulundu-
Huretlerinden rica etti. Büylik cei~i.niz: Jar. Gazi Hz. nin pazara kadar burada kalmalar. 

.. _ Güzel hislerinize teşekkür ederim.,, nıuka· muhtemeldir. 

belesind• bulundular. h. • Gemlik, 19 (Huıuıl) - lktısat Vekili CeclAI B. 
Fırka~a da. ~atkın Ye gençlıgın ~alk Evlerıne refakatinde bazı ınutahassıı :ıavat bulunduğu halde 

karşı gosterdıjı alAkanın derecesml sordular. ıehrimize gelmiş ve burada yapılacak olan karloa 
~ırka idare heyeti reisi HuUbi Bey lcendilerine fabrilcası hakkı:ıda tetkikatta bulunmuştur. 
ızahat verdı. Bandırma, 19 (Husuıl) - Gazi Hz. nin Balıkesire 

Gazi Hz. fırka binasından çıkarılarken vali Fatin teırif etmek iizere cuma gUnU ıehrimizden ıeçe-
Bey Bursa heykelini yapan beykeltraş Nejat Beyi ceklerl haber alınmış ve bUyük bir istikbal pro-
kendilcrine takdim etti. Reisicllmhur Hazretleri: gTam\ ihzarına başlanılmıştır. 

Kontenjan 
Ankara l 9 ( Hususi ) - Bir 

kUI haliıade tevhit edilmekte olan 
kontenjan kararnameleri önlimUz· 
deki Uç ylık kontenjan kararna
mctıile birlikte neşredilecektir. 

Ankara' da Kar 
Ankara, 19 (Hususi) - DUn 

sabah buraya az miktarda kar 

Eski Borçlar için 1 

Yeni Tahvilat 
Ankara, 19 (Hususi) - Taefi· 

yei düyun tahl'illerile eski borç· 
lara verilecek tahvilAt Maliye 
Vokdletinc• bastırılmıya başlan· 
mışhr. 

TabvilAt bir buçuk ay ıonra 
eababma teni olunacaktır. Bu yağmıştır. Soğuk biraz şiddetlidir. 

~~~~~~~~~~~·-----

Mühim Bir Eser 
Ankara, 19 ( Husuıt ) 

TUrk Dili Tetkik Cemiyeti Mer
kez Heyeti Divanı LfıgatllttUrkUn 
bal'~ın anlıyacağı bir li~anla Türk· 
çeye çevrilmeıine karar vermiıtir. 

suretle dağıtılacak tahvilAtın 
kıymeti 3 • 4 milyon lira olaralc 
tahmin edilmektedir. 

Yunan ZiraatNazırı M .AnastasBakkal: 
başi Şayanıdikkat Beyanatta Bulundu 

Yeni Yunan kabinesinde Zıraat Nazırı olan M. telkin eden zevattan milrekkep olduğu için mec• 
Auaslas Bakkalbafı tehrimizde bulunmaktadır. lisin itimat reyi vereceğini tahmin ediyoram. Eğer 
Aılen Gelibolulu olan •e tahsilini İstanbul huku· fırkalar itimat reyi •ermeılerH Meclisin feıhi 
kımda bit:ren mumaileyh vukubulan beyanatında ıarureti hasıl olacaktır . 
ezcümle demiıtir ld: Tlirk-Yunan dostlutu Yunaoiıtanda milll bir 

- Gazetelerin neıriyabna naurau M. Venizeloı siyaıettir. Her fırka buna hDrmet etmeye mecbur-
itimRt reyi alamazsa meclisin feshine çalıtacaktrr. dur. Elyevm Türkiye ile Yunanistan arasında takas 
Fikrimce meclisin feıhinden içtinap etmek lazımdır. uıulUne mUstenit bir ticaret mukaveleai hazırlan .. 
ÇllnkU bu takdirde iklim dolayııile yeniden intihap maktadır. Burada kaldığım müddet zarfında Tür· 
yapmak pek güç olacakttr. kiy.ed~ki inhisar uıullerini tetkik ettim. Yarıo 

Yeni Yunan kabinesi dahilen ve haricen itimat Atma ya hareket edeceğim.,. 

~ayfa 3 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. 

Ölen Kadın 
M. Troçkinin 
Kızıdır 

Berlio 18 (Hususi) - Birkıt 
gön evvel burada M. Troçklnia 
kız kardeşinin bir koza neticeain
de öldUğU oayıaıı çıkmııtı. Fakat 
ıonradan öğrenildiğine 16re 6lea 
kadın M. Troçkinin kardefi detll. 
öz kızı Zinayda Svoma dır. 
Madmazel Zinaydı illç yerine ya• 
lı lıkfa zehirli bir madde içmeli 
nıticeılnde ölmDşttlr. 

İki Arnavut 
Vunanistanda Y apbklan BI 
CinayettenSonra Tutuldul• 

Sellnik 17 ( Huıuıl) - G .. 
çen gün burada 1adık Dilber q 

HU1eyin Tahir iımlndo lkl Arn .. 
yut hır11ılık y parlarken Y u-
nan jandarması ta.-afındı.n cnrm&t 
meıhut halinde yakalanmışlardır. 
Bu adamlar, evvelce ıeka etteD 
dolayı Arnavutluk an firar etmlf 
kendilorinl y12kalayana veya yefW 
lerinl haber verene mllhim bir 
para mUklf ab vadedilmiıtf. Bit
tabi bunlar, eğer bir talep olur 
•• bukukan imkln bulunur1a, 
Tiran blikOmetine iade edilecek. 
lerdir. 

Nufus Ue Müdürü 
Nufuı Umum Mlld"rD Ali 

Galip 8. yarın lzmire gidecektir. 

İnşaat Mütehassısı 
Ankara, 19 (Hu ust) - lnıaat 

MUteha11ısı Profeıör Eğll Anka• 
raya ge'miı Vekaletin yeni yap
tıracağı binaların projelerini ihnra 
batlamıştır. 

lktısat Meclisi 
Ankara, 19 ( Huausl) - Ali 

İktııat M cliıi bugUn mesaisine 
niyayet verecektir. 

Kony~ Meb'usluğu 
Ankara, 19 (Huıuıi) - Ziraat 

Bankaaının istifa eden Mndrl 
Umumlı Şllkrtı Bey~n Konya 
Meb'usluğuna nam?:et göıterileceil 
söylenmektedir. 

Aydın Kadınları 
Aydan, 19 (Husuıl) - Aydıa 

kadınları Uzerlerindekl peıtemal
!arı çıkarıp aarl hıyafete airmeye 
karar vermişlerdir. 

Eski Tahvilat 
Aukara 19 ( Huıual ) - Eıkl 

demiryoltara tahvillb için Muha
aebei Umumiye Müdllri Umumtli 
Faik Bey memuren Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Gümüş Para 
Ankara, ı 9 (Hususi) - CUr~ 

huriyet Merku Bank-.sı gllmlif 
para ihracı layihası hakkmdaki 
miltaleasını bildirmiştir. Llyiha 
yakında Vekille: heyetine veri-
lecektir. 

ra 'ı1• edil~iği ~amao okuyanla~ 
iy t arp psıkoloıısi, garp içtima· 
f'İ; hı bizim malımıı gibi göıte· 
kar ı cnnz billürlaımaya baılayan 

n~terıerb.iıi biçimsizıe,tirir... r 
ıibi b tUn bu arkadaılarm dediği 1 
ı.,. u adapte ve tercüme eser· }STER İNAN, /STER ' Dahiliye Müsteşarı 
gc 0 

• sahşı zaten bir iki bini 
1Sçm!yorıa, bunun okunmaması 
i . milyonluk bir kUtlenin irfanı 
~:n .k~ tehlike olabilir ki? .• Ne olur! 
.., r 1 ıene •ıkıntı ırekcriz amma 
"'""- :r • ;:r ya•aı •zmıya baılarız •. 
)" Amma timdiki gibi ıayfaaı 
11~rmi k~rUfa ~!tap tereOme edi· 
t. .:_ tefrıka edılırken kim roman, 

hdlye, masaJ yaımıya kalkabilir, 
~ltll eokakta mı buldu ? .. 

htaubul Telefon Şid·etine, ıehlrde otomatik tele· 
fon teataatı v·ucude ııetirmeal lekiif •dilditi uman 
(93)) de 50 bin fngllia llra .. ı kıymetınde on bin hi•H 

aeaedi çıbarmıth· Bu hiaae aenetlerind~n topladığı pa· 
ranın 370 bin llruı ile otomatik tHİHbnı YOcude 
s•tirdı, Arta• parayıda 931 Hne.ı atuato• v• ey.Ol 

aylarmda yihde bet faiall fnJ'ilİr. harp İ•tikruın1L 
yatırmıştır. 

Vaktilc 4ehrimir.deki Yunanhların memleketlmla:de 
kaaandıkla1'1 paralarla Yunan donanmuına yardım et-
meler le, lıtanbul Telefon Şirketinin İnl'ilis harp 
i.tlkrazına i'tiraki aruında bir fark buhınduturıa 
ar ı'(: ' 

lSTER lNAN, /STER INAN.~Af 

Ankara, 19 (Huıusl)- Dahiliye 
Mnsteıarlığma Fazlı Beyin tayini 
rivayetleri gittikçe kuv•etlenmek• 
tedir. 

istinaf Teşkilatı 
Ankara, 19 (Huıuai) - lıti

aaf mahkemeleri teıkili llyibua 
ikmal edilmiftir. Y •kınd• Bq• .. 
kllete ~eritecektir. 
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Memleket Manzaraları 

Mürefte'de 
lktısadi · 
Vaziyet 

Mürefte ( Hususi )~ Geçen 
ıeneler ftzUmcl\IOk ve ıarapçılık 
yllzlinden memleketmize epeyce 
pat'a giriyor ve halk bu ıuretle 
oldukça rahat bir bayat geçiri
yordu. Bu sene ise baicılar H 
ıarapçılar ııkıotı içindedirler. 
lia&-cı lbiimünll yok pahaaına 
aatm ·ı ve geçen ıene aldığı pa
ramn bu ıene yar ımı bile ala· 
mam ·ıt r. Bu sene mahıulln 
bereketli olması fiatler üzerinde 
mObim tesirlerini g6ıtermİft ıa
l'apJı.k Qzünılerm okkası yftz 
p•n, iki kuruta kadar satılmıt
tır. Bu satılan iidlnılerin• yarut 
yeresiye verildiği için bağcı elin 
parasanı ata:aamıştlr. Hatta kı,hk 
idaresini temin edemiyen ve bO
lcümete de birçok borcu olan 
bağc lara teaadUf etmek mtım
küodilr. Her ıene Oç d6n0m 
bağı olan bir bagcı iki Oç lira 
alırken bu sene n ıfını bile ala
mamıthr. Geçen seneler DzOmden 
Ye t•raptan epeyce bir iatifade 
temin e tli ebiliyor, bağcı da iki 
el le bağcıl ğı ihya etmiye çalııı· 
yor her sene maddi manevi 
fedakirhklarla yeni yeni bağlar 
vlku de getiriyordu. Fakat bir iki 
dönUm bağ yelittirmek birkaç 
yüz liraya mlltevakkıf olduğu 
için bundan ıonra bu parayı 
temin etmek ve yeni baalar 
yetiştirmek imkln haricidir. 7ıte 
bu sebepten bu sene MOref tedeki 
bayat pek durıunlatmııhr. Kab
•elere çıkmağa parua bulunmayan 
kimaelere her gUn teaadUf eder
ainiz. Bu mDtkill vaziyette birçok 
para urfederek yeni bag yetit
tirecek bıbayitit parmakla gh· 
terilecek derecede azalmttlır. 
HulAıa hiçbir aene bağcı ve 
prapçı bu ıeneki kadar bu d .. 
rece ml\şkftl mevkide katmamif
lardır. 

Ziraat Veklletinin Ye bllbaua 
Ziraat Bankuanın bu Yaıiyetle 
çok yakından allkadar olma• m 
blltOn Mtırefte halkı temenni 
etmektedir. Bu aayede Mtrefte 
için yeni bir refah deYrHI açala
catı Dmit edilmektedir. 

İımir'de 
Son -Bir Hafta içinde 

Neler Yapıldı 
lsmir (Huaual) - Son haftaki 

laldlaeleri kıaaca bildiriyorum: 
Villyet ile Emllk Ye Eytam Ban• 
kau Umum MftdDrllil aruanda 
80 bin lirahk bir lıtikraz muka· 
Yeleıi imzalanm1tbr. Para bir aene 
sarfında ldenecektir. Vil•yet wa
rldatuım bir kıımı ba l.tikrua 
ka'flbk ı&aterllmiftlr. 

Taıy•recler lhlltalı 
29 klaıunaunide phrimlzde 

.. bit ta1yareciler için muazzam 
hir ihtifal yapılacaktır. 

AlaO otluna Mev .. ml 
Şehrimizin her tarafında apç 

dikme am.Uyuine deYam edil
mektedir. Hllk6met &ıDndeki aaat 
kulu! etrafına nadide fidanlar 
dikilmektedir. Ataç dikme me.
aimi tlola1ıaile parklardaki amele 
miktarı artınlmııbr. 

M•JY• Kooperatlft 
Ziraat Bankuınm himayealnde 

letekklll eden Meyva ve Sebze 
Sabf Kooperatifi çalıımıya başla· 
mqbr. Kooperatifin elliden fazla 
ortal't •ardır. 

Delln• Ar•nıyor 
Bornuvamn Altındağ köyDnde 

metruk kilisede define bafriyabna 
devam edilmektedir. Henilz bir 
teye tesaaOf edilememiıtir. ıöy· 
lendiğine göre 30 metre miklbı 
anku kaldırıldıktan aonra define
ye te1adOf edilecektir. 

Son Maçl•r 
lzmirıpor Altayı 1-5, Altanor· 

clu Gaztepeyi 1-4, K. S. K. Tnrk· 
aporu 1·2, Şarkı,?or Buc:ayı 1·2 . 
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'MEMLEKET 
• 

HABERLERi 1 
Tarihi Fıkra 

1 
Dengi 

Karadeniz Ereğlisi, Sokakları Petrolla Dengine! 
Dlhl kelimeaini, tabir calı lıe, 

Aydınlatılan Zengin Bir Kasabamızdır ~:i·".:,~p.:~ b:!.~!~r1no: 
filrde, afyaıette, harpte •e her· 

Ereill ( Huıuıi Mubabirimiı
dea ) - Butlln Karadeniz bo
yunca uzanan aahil ıehirlerimlı 
içinde .. Ereğli" nio adı, .. Kara• 
deniz incisi,, dir. Ereyliyl Kara
denizin inciıl yapan en bOyOk 
huıuaiyetler, bu tirin kasabamızın, 
ağuatosun botucu aıcaklar!nda 
hakiki bir cennet parça•• gibi 
bir aayfiyeler beldeai olması, 
ayni zamanda "bab karayel" 

' rüzılrandan bqk• bOtGn farboa 
ve boralara kartı kapah tabii 
bir liman bulunmasıdır. 

K ı mewıiminr 'aradenizin 
en azıın Ye kudur ... uf umanla
r nda bOtOn wapurlar, emin bir Eni/inin Bozhane mekte6i /ıiifiilcleri der•t• 

Erejlitle ferdi te,.,bbi.le megtl•na 6elen lconun1e /abrilcaaı 

aeJlmet mıntakaaı olarak Eretli 1 nndan kıt aeniminde hemen 
limanına utuurlar. tamamile muattal bir haldedir. 

Son zamanlarda Ereili; ehem- BUia.._ ,oı. J&ptlnMida te·rnt 
miyetiui arttıran bu huıoıiyetleri olan reni nHmlı Halit Beyin 
aruında, yeni ve mllhim bir bu- himmetli• bu ıo .. nln lapab bu 
ıuaiyetinl daha duyurdu: Eretll, Hneain yazında ikmal ectilirH 
blltlln Tllrldyenin mlUıim bir Hr- Ereilinln çuk mllhim bir nokuna 
wet membaı olan maden kimi- daha tamamlanmıı olur. 
rllnDn ilk bulundutu yer Ye bize Zonpldaja EreilİJ• batlıy•n 
macfn klmllrlnl Dk defa bulan deais yolu yifml mildir. Bu bat, 
kAtif uzun Mehmet ağanın •ata- l.tanbul • Zonıuldak .aruında 
nıdır. kıM seferler yapan yapurların 

Bir hafa ewvel, • Son Poıta ,, daimi bir ujrap oldutundaa 
karileri için baurlamalda mqıul yllk Ye 1olcu naldi1ab bu wa· 
olda;um • KlmOr hanaıı tarihi,, purlar we yalınfl, EretU • Zon-
hakkında b•zı mal6mat toplemak ,nldak araıında ifliyen motorlar-
ayni zamanda klmOrtln keıfi larla yapılar. Vukua ıelen bazı 
etrafanda ortaya ablan bir takım kazalardan aonra motorlarla olrın 
yeni ldcllalarm mahiyetini tetkik Jolcu Daldiyatl kaylt allana 
etmek kere EntllJ• kadar almmıttır. Yolculann Hllmet Ye 
uzayan bir •1ahat J•pbm. Bu emniyeti namuıa alınan bu ihtiyat 
ziyaretten edindijim intibalara tetblrlerl çok mualptir. ancak, 
bir iki yazıda t•bit ederek Zonguldak • .. tanlıul poata• 
EHtliyl tanıtmayı faydab buldam. . 11nı yapan •apurlarıa Hfer-

Zoaguldak • Ereyll aruında, lerinl intizama koymak ilamdır. 
kara Ye deab olmak &zere iki Bu •apurlann, EretliJ• ujr.ya• 
mu•ual• -.wlul •ardır: Kara eaklan enele• lltn eclUclitl hal-
yola, ıenelerdenberi bir tirin de buu fula naYlun ye yllk 
&itmek bilmlJ• ıo•DİD arııala· temin edememek aibl clDtlnce-

Karaman' da 
Kış Ve Kar Bqladı Bir 

Yangın Çıkb 
Karaman ( Husul) - Şehri

mizde dil derleme faaliyetine bq
lamlmıı ilk içtima kaymakam 
beyin riya1etinde yapılarak ça• 
hıma eaaaları teıbit edilmittir. 

lf. Çarpda bir kadayıfcı dllk· 
klaından yan11.n çakmıf, fakat 
airayetine meydan werilmeden 
aöndllrlllml\ttllr. Şeblrmizde kıt 
ve kar baılamıflır. 

Oiyarbekir' del 
Diyarıbekir, (Huıuıi) - Mec

liai umuminin m8ddeti bitmit, 
yenideo intilaap yapılmıt. merkez 
Ye kazada Hali. Farb11 namzet· 
leri kaunmıılardır. 

1f Buraya kar yaim•J• bat
lamıtbr, yerlerde on ıaatlm kar 

••etmektedir. 

Zonguldak'ta 
Ticaret Odası intihabatı 

Yapıldı 

Zonpldak Ticaret Oduının 
Riyaset Divanı intihabı yapılma,. 
tır. Yukarıda ujda Ticaret Oda· 
ıı Relılitlne aeçiten Haun F ehml 
Beyler içtimaı açan V aU Halit 
e.,ı ıaatermektedir • 

)erle ilin hlllfana Ereillye utra
blmamakta •• binnetice Ereğllye 
tidecek bir yolcu, urart bir 
hafta va1ata bekliyerek saman 
kaybetmektedir. 

Motlrler 11kı bir kayıt •• 
murakabeye tlbi tutulurken 
Yapur acentelerinin de halkın 
zararına olan bu gibi keyh ha· 
reketlerine meydan verilmeme
lidir. 

Eretu, at nala ıekllnde kapalı 
genfı bir koya yaalanmıt bir Mt
hı mailin eteklerinden baılıyank 
yukarı brmanan binalardan mn
rekkep btıyOk bir kasabadır. 
Limana giren bir yabancınm, 

pbre bakınca ilk g6zllne çarpan 
.. ,. kuabanua .. ,~ ~ ~ 
re!erile, f eherin banısi .. Herak· 
Jiyoa" :ıam•nın lan kalma tato, 
ıur ve kale harabeleridir. 

Eğer tabii &llzellikleri olman 
Efei'li ıehircilik noktai nazarın
dan çok donuk ve a6aDk kahrdı. 
Bu eaki f6brin hemen blltna 
evleri harap olmata yOı tutmut 
bir vaziyettedir. 

Ereğli Belediyr.ai, waridatmın 
adıtından ol• gerek; ıehir itleri 
Ozerinde mllaınir bir faaliyet ıh
terememlıtir. Kaaabama blltlln 
kaldınmları bozuk Ye balummdır. 
Geceleri, aokak tenvirab namına, 
ima mıklar tlserine otartulm'llf 
fenerlerle ıitelorl lali petrol llm
balan karanlıta ancak fi• kırp
maktadarlar. insan, bu ıtııelim 
kaaabanın ıeceleri tebarll edea 
bu iptidai manzaraaa ka,.ımada 
dopuaa huarana uirıyor. Ba u• 
brlar, Ereğli Belediyuinln biru 
pyret urfıle balkı nura ka•ur 
turmaaını dilemek lçlnyaıdmıtbr. 

AAmet 
( Sonu 1aran ) 

Adana' da 
Feyizli Yafmurlar Yağ

mıya Bqladı 
Adaaa, 16 - Çiftçinin uzun 

samandan beri Hbıraııhkla bek· 
lemekte olduğu yağmur, din u
bah bqlamıı •e aktama kadar 
devam etmlttir. Hawa kapabdar. 
Yaimur, Yillyetin hemen her ta
rafına diltmilı, çiftçileri çok ... 
Tindirmiıtir, Zira, hububat mah
ıulll bllyllk bir zarardan kurtuJ.. 
muıtur. 

Mersin, 16 - Don ıabah fe
yizli yaimurlar dnımeye bqlamlf, 
kuraklık endiıeal kalmamııbr. 

Bahkesirde Fakir Talebeler 
Bahkeair (Huıuıl)- Himayel 

Etfal Cemiyeti 150 fakir talebeye 
ııcak yemek Yeraıiye baılamıttar. 

'f. Şehrimizdeki lhtlaaı Mah
kemeli ıimdiye kadar 398 karar 
ftl'IDİftir. 

ıeyde okadar ~ok dilıilerl Yardır 
ki baıka milletlerd~ bu bolluğu 
bulamayız. Çoğu lmml •e bedeTI 
olan bu hudayinlbit dlhilerden 
biri de " Şen " dir. 

Şen, kendisine hluen, fikren, 
mlucen tamamamile muvafık bir 
kadın bulmaclakça evlenmemly• 
yemia etmiıtl. Bir g8n bir waha
dan bir wahaya fiderken yolda 
bir adama raıgeldi, beraber yft
rtımlye koyuldu. bd llç dakika 
yoldaılıktan aonra $en ıordu : 

- Sen mi beni tqayacakım, 
ben mı Hnl tqlyayım? 

lkiai de dewe tberinde bu
luaduldarı için bu ıuall, beriki 
tuhaf buldu, • Şea ,, 1 azarladı : 

- Behey cahll, liri aDvarl 
blribirini nasıl taıır ? 

Biraz ıonra henüz Yetillenmif 
bir tarlaya teaaduf ettiler. Şen, 
yine bir ıualde bulundu: 

- Acaba bu tarla yenllmiı 
midir, yenilmemif midir? 

Yoldaşı bir kahkaha kopara
rak cevap verdi: 

- Behey ahmak, benOz ba
tak halinde olan bir ekin, nuıl 
yenmif olur ? 

Mtıteakiben bir cenaze ile 
karıılattılar. Şen. tabutu ıltte-
rerek arkadaıına tu IOl'fUYll 
yapb: 

- Bu adam, •i mı, illmi? 
Beriki, yoldqlqtıta adamm 

d.U okhı" hilkmederek ceYap 
clL 

Fakat köylerine ielip on ev n 
konuk olarak 1ıt1rdaktea •• 
imana da yoldaki muhaYerelerl 
anlatbktaD ıonra bu bllkmlDden 
rDcu etme~ •ecburiyetiade kalcla. 
Çtınktl kıs, ıoralan tuallerl ela- · 
1ar duymu babulnın ıakabna 
yaplflDlf V• baykırqb: 

- Getirdljia acta. ea akalh 
inualardandar. Oan ilk ..._ 
•Sea mi lla açanın, bea iDi 
aça11m. Taki yehm aıualapnu 
duymayalım ,, demekti. bdDc:Wı 
•Tarla ıahibi bu ekini kaqahk 
ıatterip ldllnç para almıı macLr, 
1okaa borca pmi1enk eldabae 
bDniretl• aahlp mlclir. cle .. ktL 
Oçlndd: •Bu ili, kMcllnl b.-
yarla yadettlrec:ek ...,. banlnaıı 
•dır, yoba aduu, IUIDI .,.. .. 
ber ıattırıp aaaaea de mi llallf
tllr?" de••ktL S.. anlamamıpa• 
ılllllnç bir meYkie c:ltltmlv'a. 
Kot. lniufirin J•DIDaa. tlt, Uk
b~ı W..in çahf. 

Herif, luzaD111 lldnll cllnliJor, 
•ş.a" in yanına ıelip • ..., 
cliliyor, yoldaki IUallere timdi 
cewap yerecelial .a,ıı,or •• 
kızından atnndlklerhal tekrarbyor. 
Fakat Sen, onun lclrakial ka-
ran anahtan flrmekte •ar 
ettiil için herifi likıfbnyor, ıekl 
kızla flrlflyor •• ona abyor. 
Şimdi arap edebiyabnda •Şen 
kendine ayarı buldu" meaHnde 
b!r darbımetel Yarclar, ba hikl· 
yeden doğmuttur. 

Din .. biaıl hiaime u1mayor .. 
diye ıewceal aleyhine talik da
daYall açan titiı bir doate ba 
fakrayı aöyledim, B•telik bir d .. 
,u 1j11dll Yerelim: 

- Blrdaha eYlenmek iıter•• 
"n de Şen ıibi do~ bilmec:eletı 
dOıerek konUf. Belki babtıa 111 
olur da o bedevi kw tibl ~ 
amma btalletmekte mahir ~ 
Hamm bulunun. Malimya. 1'8111 
edrekterin de dDtllncelerl, """" 
ğulan bilmece tibi br&flk °" 
Denıl denğine ıelmek ~ı- d 
dalreainden enel ...,.. .,... 
lapaak ıereld 
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Siyaset Alemi l ABİC:I TBLGBArLAB Gönül işleri 

Amerika }apon
gaga Karşı" Dur!,, 
Diyebilecek Mi? 

a s ' dışeVe 
Karilerin 

eyecan Suallerine 
- Cevaplarım 

Jııponyanın Uıak Şarkta gUn ıeç· 
tikçe g ı ı,liyon nllfuzu, Amerikayı 

ciddi bir ndlt• ı,tnde bırakıyor. 
1\1. Hoovorln deQ'i.,mosi dört martta 
iktidar m vldinl 1\1. Roo:ıvolte bırak· 
mak nıecburly tinde bulunmuını -fır· 
ut bilen khnHlor, Aınerlkanm bir an 
avvol hnrek le geçmealnl iıtiyorlar. 

Tasar rojesini On Binlerce Memur 
Malili Ve Dul Protesto Etti 

Arııcrilıada harici ılyaactt n bl· 
lıaldon anlayan adam ııulır. Fakat 
hunu anladıklara kabul edilenlerin 
ı6zil be, büyük bir dikkatle dinlenir. 
Arnerik nın m nfaatlerlnl Japonyanın 
ibl 1 cttlj'inl iddia edenler ile, bu 
nrahiyotte imaalerdlr. 81.1 itibar ile 
Amerika, yaksn bir atide Jnponyaya 
lı:artı muayyen bir ndyet alacaktır. 
Fak t bu 'YUİyct ne olac ktır 1 

Yint bu zevatın beyanallna göre 
Fransa ile fngilteronln Çin ltlerlnde 
Am rikaya yardım etmelerine lmkln 
yolıtur. VaktlJe Japonya ile ittifakını 
bozan fngllterenln bu ittifakı el al· 
hndan tazelemiş olmuı bile mubte• 
meldir. Bu ltibır ile Amerikanın 
bu llhada anlaıahllecetl memleket 
Sovyet Ruayadır. 

Çünkü ılmdlye kadar k11men 

Parlı, 18 - Mıdiyo Nazarı 1\1. 
Şcron, mali ıalahata ait olım projeyi 
meclise verıntıttr. Maliye Naı.ırımn 

taldlf ettij'I tuarrufler •uıılardır: 
2023 milyon frank tutan • ' lı yRt 

1 

şarth borçlar taaarruf ,ıı, cek, t 
ururJ olmayan blrtnkım memuriyet· r 
ler llıa ediloeek, 12,000 fr~ngı tecn· 
YÜZ eden maaılar kullecektlr. Aı· 
keri n millkl taımlnatlardan 600 
mtlyon, a1kert masraflardan 630 
mJlyon tuarruf edilecektir. Benzinle 
kUule att rolmler arttırılacaktır. 
Te!crar kocaya varan harp malüllerl 
dullarının tek ilt manşları ve muha· 
rlplcrin tek lldiyelerl ilga edilecektir. 

M. Şeron, JayHıanm heınen nıiJ. 
ı:akereaini iıtcıniştir. Meb'uııan m c• 
Jbi maliye cmcilmcnl, projeyi tetkike 
b tlam19tır. 

Bu ta arruf projesinin tereddiltlo tehdit ve kısmen do tatlı valtlerlo 
•vutulı:n ve hareketsiz bir hale konan 
Ruayn, Jıponyanın karş111nda yalnız 
kaldığı içindir ki seılni çıkaram ı:ı· 
ınıştır. Halbuki Japonyanın Maııçurl 
de yerleııne inin er, geç kendfıl 
için do bir tehlike olacağını bu dev· 
let bilir. 

kartılanacağı zannedilmektedir. • 
Akalliyt t mllmessllleri projeyo 

kartı humane bir vaziyet almışlar• 
dır, So,yaliıtlor hazırladiklnrı muka· 
bil projeyi müdafaa edeceklerdir. 
Radikal sosyalistlerin hareket tarz.• 
ları hen(h: malum değildir. 

lngmz Talebelerl Tlyatroy Gidiyor 

Bu itibar ile 9lmdiyo kadar mev· 
cudiyetini tanımak Jr;temediğlmiı bu 
devleti derhal tanıya ım ve Japonya• 
nın annne bir aet çekelim. ÇünkU 
her geçen rlln, Amerika için bir 
1•rıtrdır. 

* AmerUcacla, bcynrlmilel ıiyaaettın 
•tılıyanlar i te bu fikri ileri ıllrllyor• 
lar. Bu tar:ı.ı hareketten nelat doğa• 
bil c ğinf kcadirmek gO\ı· olmakla 
beraber ufkun karardıfını ırörıneınek 
lhiimkUn detildlr. ilrevv" 

Haftada 40 Saat Çalışma 
Cenevre 18 - Haftada 40 uat 

oı.,m. ko11feran1111ın mllukereıl bit-
llllıtır. Beynelmilel Me1al BOroau 
Müdürü M. Bütler muralıhuların 
l • 1 taıı it n hor çareye bat vur malt 
•uretlle ön Ün• reçihnul Jb:ını~ele
C:tk derecede vahim olduğunu kabul 
.... teslim etnılt olduklar1nı ıöyle• 
ll.ıiıtır. Bunun için it saatlarının 
•kıiltilmcainln ~. kafi bir çar• ol· 
tııadıtıuı ileri aürülmektcd:r. 

Muharfplerln va M murlnrın 
Protestosu 

Pari11, 18 - 20 bin aki muharip 
uo malul bir miting yaparak hill li· 
met proje•nf protesto <ıtmişlerdir. 

Üç buçuk milyon nıenııubu bulu· 
nan e•kl muharipler ve harp kur· 
banları nıtlli konfederasyonu, dUn 
hilküınefn mali projelerine kartı 

protestoda bulunmak iiıere bir içti· 
nıa tertip etmi,tir. Bin lerc• ki'i bu 
davete gelnıiştlr. 

Birçok memurlarla, harp dullarını 
toplamıtlardır. 

İçtimarn nihayetinde bir takrir 
kabul edllmittlr. Bu takrirde e•kl 
muhariplerle harp kurbanlarının do• 
luınulmaa mahiyette olan hukukunu 
thlil eden hUkumet projeleri tama• 
mile reddedilınek lcdlr. 

Sabıl< Kayser Hasta Değil 
Amist~rdam 18 - Sabık Kayse• 

rin ağır ıurette haata oldu~u haberi 
doğru değ;fdir. K;\yscr, dlin Dorn 
parlcın <!aki mıııat sıazintiıinl yap• 
nıı~lır. 

.. . • f .. ,; T E F R i K A N U M A R A S 1 : 57 

CEPHE • 
1 

a 

1 
,. M l L L f ROM AN,, 

. !~·'y. ·- .. Muharriri: Burhan. Calıit 

- Hayriyeye teleforıe ede· • - Beraber mi ı:ldecekıin·t 
;eğim. Bize Binbaıı Faruk re, - No münasebet, belki bir 
•kat edecek! kere için giderim. Fakat onun 

Selma gUldU: gidip geln~esi biliyor musun no 
b - Şu meaele desene! yokıa demek ! 
/\u lınyırh ite pelc yanntmuıdm! - Malü:n. Bizim MUlazim 
t Yol Biııba,ı Farul< meıelesl her Cemil bir l<ere kurlye olarak 
'"i\l'«lfta çalkanıp duruyor. Onun gitti de cllinyanın parasını kazandı. 
' llç b• ır karısı varnııf. - Fakat Binba~ı Faruk çok 
lle b Biliyorum. Fakat ne o, aksi. Böyle ıeylcri çirkin buluyor. 

.. l\ bundan bahsetmiyoruz. Vatan, memleket dedikçe ciğer· 
- l3~rline ne zaman dönecek! Itri göriinüyor. Bir tUrlU yola 

dırı - Gitmiyor. Berlinde bir ka· ictircımiyorum. 
dönı lllekıcı:esi olrnuf. Artık oraya - Pımtsı var mı bari? 

rıe ıııt . C ' . 
ttıek f'k . emıyor. epney• ill· - Zannetmem. Ona dUr.ıen 

1 rınd " 
B e. f ıraatlardan hep başkaları iıtifado 

ravo! 
F etmiş. Hatta Almanya'dakl kadın ·ak at ·d • 
N. . gı cmıyor. macerası da böyle. Bir Leh'll 

- ıçın 1 
- Gönd •r . kadın onun mevkiinden iıtifade 

~ ı: mıyorunı da ondan. ederek dUJman hesabınaa Al-
Şcıya söyl diın. 

maıı'lnrın yasak ettikleri yerlere 
- Yan\,1nsıı\ vallahı 1 girmi,. · 

~it - . ~c _Ya.payını. Ben Berliıı'o - Zavallı Faruk Bey. 
t b~~smı ıstıyorum. Kabul etti· Çok. Halbuki benim tek-
' lhrscın çok iyi olacak l lifim o kadar ba!İt ki.. Para 

lııgilterede gençliğin terbiyesine hususi bir olıommiyot vorllir. Tedrisat ve 
beden terbiyesinden ruaada, çocuklara siııPm vo ti~ ntro v sıtasiyle dUnyada 
olup bltoıılcr öğretilir. Her hafta rooktep çocu .J:ırı, bulundukları sınıfa göre 
birer mileanıereye götUraıar. Resmimiz, Lon'1ra'Ja, llk ve Ortamektop talebe· 
lerlnln bir tiyutro oııüudo içorlyo ı;(rmr>I.. için sıra beklediklerini gös
teriyor. 

ç·n- apo 
Doğu d 

Vaılngton 18 ÇinHI rlo J pon• 
lar aruındaki ilıtilıif.n ÇJn tHddin 
kadar büyü01ui ihtimali Amerilcayı 

endişeye dD,nrnıektedlr. Amerika 
hükOmeti U.ıak Şark ıiyaaetl hak
kında Loadra, Parla, ve Cenenedekl 
aefirlerlne tallnıat göndermittir. 
Reiıicümhur M. Ruı,·elt ve Hariciye 
Naurı M. Stinıaon l;u lıuın11ta Ame· 
rlka ıiyautinln detlşmediğlnl bil· 
dirml4tir. 

Amerika, Briyan • Kcllo~ misakı 
hükilmlerine muhalif olan ıiyaaete 
muarıı olmaktan ibaret olan ıiyaaeti 
takibe devam edecekt:r. 

Berlln 18 - Alman efkara umu• 
miyo i, lJzak Şark lıadiıeleriui btl· 
yilk bir endite ile takip lmektedir· 
ler. Sağ cenah gazetelerine RÖre 
-- -
vereceğim ikimizin hesabın Al-
nınnyadan mal yollay c.ak. 

- Yaman 1 adınıın vallahi. 
• Bizim MUnir de bugiinlerde bir it 

peşinde. Yapabilirse bana bir 

inci ko!ya alacak! 
Ne tıi buf 

- Romanyada ordunun eline 
geçen keresteleri ucuıca lap ls-
tanbula getirecek. 

_ Bravo ... Mükemmel iş. O 

halde kolyeyi boynunda bil! .. 
_ fakat daha uğratıyor. 

Levaıımdan Yadetmiıler amma 
Bllkreoteki kumandan vermek 

istemiyormuı. 
- Kim blffr bu itin pcıinde 

kaç kiti var. 
- Senin Şekerıade ne alem-

de. Haber aldığın yok mu? 

- O artık Berlinli oldu. Vi· 
ya.na ile Berlin araıında mekik 

dokuyor. 
- Miinir onun için, müthiş 

para yaptı diyor. 

- Zannederim. 
- Sana yenl bir şey yolla· 

madı mı? 
Dilruba Hantm omuılarım 

ıilkti : 
- Y ollamaktao oo çıkar, Ber· 

linde çok para sarf•ttitiol bili
yorum. 

Afının 

ihtil fın halli lıuıu•und ki Ccnevr• 
mOzakeratı •kamete mahkQmdur. 
Sol cennh m11tbu tı Milletler Cemi• 
yetinin nOfua:undıuı endi~• etıncldedlr. 

Am riKa Harekete Geçiyor Mu ? 
Par:a 18 - Londradan g-elen bir 

hılgrnf, Amerika aefirlcrinln Londra 
ye Paris'tc tetcbbfilte bulunduklarını 
ve Amerika hükilınetinirı lJ.znktark 
muelHlnde harekete sreçmui Hbuın 
vo zamanının ıeldı§'iııi habtr \'er
mtl<tedir. 

Müthiş Bir l<asırga 
Lh:bon 18 - Milthit b:r luıı . rıa 

devam etmektedir. 811 yOzdcu altı 
şalopa batrnı,tır. Bir lcayaya çarpa· 
rak parçalanan kayıkh bulunan 9 
ki,i gliçlüldc kurtarılnıı tır. 

- Merak etrno sana da kal r. 
Hayriyeye telefon otscnel Belki 
bir işi vardır. 

Ne işi olacak, Arif Bey 
Bulgariıtana gitmif. 

- Onun sade Arif Beyi mi 
var canım. Geçen glin Adada 
ınu~ .. 

- Bu havada mı? 
- Elbette .. Merkezi Umumi· 

den birile Kalipso'da iiç gece 
k lmı9lar. Karda Adanın güzelli· 
{rini anlota anlata bitiremiyor. 

- Kimmiı bu adam ? 
- Kim olursa olsun acanını .• 

Sana herkcı kimmif bu Binbaıı 
f aruk 8. diye soruyor mu? 

- Kimıcye hesap vermek 
mecburiyetinde dtığilim. 

Tabit.. (Miloviç) o 
Hayır bir yere 

gittin mil 
çılctığ m 

yok. 
Faruk Bey seni adeta ev 

kadını yaptı değil mi? 
- Bilmem, canım istemiyor. 
- Demek şimdi zavallı f aruk 

Bey iki cıımi arasında kaldı hal 
Peki senin paşaya söyleyip te onu 
cepheye ~itmekten mcneltiğini 
biliyor mu? 

- Bilse buraya ııyağmı at· 
mu:. Almnnyaya gitmiye raıı 
oluncaya kadar clinade. 

- Kifir, bir hıtla iki kut 

23 yaşmda oldukça yakıııklı 
ve h yatımı kaı nmış bir g n• 
cim. Bulunduğum muhitte üç k12 
vo bir evH kadınla ıevlşiyorum. 
Kızlar ınUtemadlyen vlenmck 
teklifinde bulunuyorlar, fakat ben, 
hepsinden :ziyade evli kadını 
seviyorum. Sevdiğim bu kadın da 
mu afnkat ettiğim takdirde der· 
hal koca andan ayrılarak b nimle 
evi nmek rzu udadır. 

Halbuki bu kadmtn kocası 
çok ı mimi bir arl,adaıımdır. 
K dım da delice evlyorum. No 
yapayım ıaıırdım kaldım h•mm• 
teyı ciğim. 

Evv il 
sevilmeı. 

Saniyen: 

kılmaz. 

Sallıen: 
kurulm z. 

Aakara; H. N. 

bir dostun k ra i 

Bir doıtun evi yı· 

Bir ev yık rak yuva 

Sizin y p c ğımı oey bu dos
tunuzun ve bu kadının muhitin
den uzaklnııp, onları eyleri il 
ba§başa hır km ktır. Kadmı baş
tan çıkarıp rkndaımızın yuva· 
.smı bozm yınız. 

* \nknra'da K. K. S. Beye ı 

Arkadaşınıza karde inin vazi
yetini anla.tmaymız. Y lnıı kıza 

açıkç sevmediğinizi ve ı v mi
yecegmızı, ona bir karde~t n 
başka bir nazarla bakamıyacağı· 
nızı söyleyiniz. Arkadaımıza da 
evlerine gitmenin kız kard ıi için 
dedikodulara sebebiyet verebi
leceğinden korktuiunuzu ıöyli• 
y rek ziyaretlerinizi keser ve bir 
daha oraya gitmez inlı. .. 

Mcr i ııdo Jı(. N. Heye : 
Knrmızm liaanmı düzeltme 

eliniı.d6dir. Bir kadına kUffir ya• 
raşmoz. Onu evvel lAfla kandır
maya çalışın. Olmazsa bırakmakla 
tehdit edin. Kardeılerinin da onu 
letketmeleri lAnımgeldiğini doğ
rudan doğruyu söyleyin. Fakat 
evınızı bozmayın, mahkcımeye 
gitmeyin. 

HANIM TEYZE 

vuracaksın! Ma ınafih Faruk Bey 
akıllı bir adam olill bu fır ah 

hiç kaçırmaz. 
- Akıllı amma kuru vatın· 

perverdir. Memleketi kurtaracak 
sanki kendisi.. Herkes fona, lıer· 

ke hır ız, o namuslu! 
- Kahraman desene! 
Şakrak, yavan kahlcahalarlıa 

rnlikt\lemo nihayet buldu. 
Selma H. yarmlci :ıiyaret için 

kendisini apartmandırn almalarını 
söyliyerek gitti. 

.... 
Bt\yl\k askerl Benz otomobi

linde üç genç ve ~Uzel kadın 

arl<ada, Binbaıı Faruk öndeki 
tıtrapontende ilk defa riimüş su
yuna hnraket eltiler. Otomobilin 
bot kalan yerleri, ıoförlin }'anı 
ve arkada portbagaj paket paket 
fekcrler ve sandıklarla portakal 
dolu idi. 

Binbeıı Faruk doğrudan doğ
rnya B tkıımandandnn aldığı emir 
i\.z:orine Hanımlar iltihak etmiı 
\'e :ı.iyaı tıt saat!arını hnstahane· 
lere l.:ildirnıit.H. 

Nef s kokulnr fııluran ipek 
ve kürk:er ars•111da ott1u!olJildo 
giJerken ~enç :ırıbit l\ııl aii.1h 
arka<l ~ mu hu rnarnf ve .•~ 
lrncf•t\ ar'ıt ı.iyaret •deı~t-ğini dü· 
şUncre utanıyordu. 

( Ar a.ı ur ) 



• s.,ta 

:ı Dünga Hôtlinl.rl t: 
Paranm 
Getirdiği 
Felaket 

Amerika da 

Bir Mira• 
HllcAgea 

dert Jk elli 
mll7onluk bir aer
•et bıraku eıkl 
bir Almu muba-

cınna ait bir minı muelellnl 
menubalıa etmfttlk. Miran bırakan 
lldftkten ıonra bu mlrua hakkı 
elabilecek kimMlerl tahkik etmek 
kere Anupa'1a ıelen bir Am .. 
rlka'h avukat 92 J&flDda Madam 
Hake! bimıi bir Alzaa'lı kadıa 
bulmuıtu. Miruın bu kadına alt 
olduğu teıblt edildi ye ken
disine bir miktar ma!ıaubeıı para 
wrlldL Fakat Madam Hakel'in 
bu mlru ile beraber rahıb da 
ltoalmut oldu. Çlnld bu lradm, 
lhclnberl eTiade JÔUZ ,...
mıya ye oturmaya •hf•qbre 
Paralan alıp e'rine •eldiktea 
IODra biı mlcldet ltualan ... de 
ukhyabilecejial dlflbımlf, ta
PDDUft aykuea UÇlllJI. Bir ara 
banlmotlan yatafnua albaa 7er-
leıtirmİf, fakat yiae •lala nlaat ........ 

Para çantuınl kapbia · tlbl 
kolllfUUU Iİtmlf. derdial ulat• 
-.; o da bak wrlDlt- Y eal mll-
ı-• kadma bir yatak ,.pautlar 
ıabnmflar. Fakat ertea ıabab 
a7andap umaa para çaatasm•• 
Jerinde Jeller eıtipl ı&mD1t 
batınp çaiırmıya batlamıt- EY 
uhibi tlddetle cevap vermf1t it 
sabıtaya ak•tmif. EY uhlbl teYkif 
olunmUf. As bir mlddet 10nra 
Yicdaa asabı dayuak paralan 
t..ıim etmiı fakat ba defa lçia
dea bir mikt nm alakoJmUf. 
.. da•aya binmıt blklmler ba ip 
laallecle dunwılar dokan iki 
PflDa ıelen. kimaeye muhtaç 
olaıyan •e prada birkaç plak 
6mril kalan bir kadıncağız, bir
tluhlre cebine airn milyonların 
telirile rahat •• hUZ111'11nu kaçır
mlfbr. Öyle ,. 1 para her 
saman uadet ptirlr mi? 

* Ş• A .. rlkahlarm ıarlpliil aca• 
ba dalaaaekmarumu d .. 

luon Glbl Yam edecek? Mi .. 
., ter FW,.oa ı.. 
n.onıııan miacle çok zengİll 
KBpelı bir Amerikali ik· 

.... bab.raa tlolaJUile fabrika

... kapatmak •ecbariyetinde 
kalınca kendiaine Jenl bir •etral• 
•ulmUfbır. Ba ıengin Amerikalı 
en iyi cinsten olmak here tamam 
Jirmi het tan• kapek ubn al
mtfhr. Miıter Filip•on timdi bun· 
lara papağan gibi konutmak deni 
Yermekte •• ba ifl• yalnıs batına 
kendisi meıgal olmaktadır. 

Miater Filipeon bu klpeldere 
kelime Qretebileceiinl •e ba 
kelimeler aayuiade onlan biri· 
Wrl•ile konaıtarablleceiiai iddia 
etmektedir. Ba ıuip adam blltla 
nlıatma klpelderi uğttruacla feda 
etmipir. Onlara berp ubabta 
aktama kadar kelime a;ret .. k 
için utratıp durmaktadır. Bakabm 
mawaffak olablleck mi? 

Y•11i Ne,,lgat: 

Holmat 
Bollnıt'un 8 inci une 8 Unca la· 

yaıı ,011 g ıel reeiaaler Ye •• aoa 
aiaem• b&vadiılerıni b&•i olarak 
intiıtar et niıtir. 
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Bütün Hıristiyanları Aldattı 
Fakat işin içine Papaslar Karışınca ... 

Terez N8yman'1n glzlePI •ırllenlllr• e91Hwermlftl 
AJm&DJ&DID 8a91•a mmtaJra-1 ft hi,bJr .. , Jemeditini flr- 1 kabul etmek te mlmkla elma-

... blt8a fen 11..ml alta mDf)erdir. Onan içindir ld bu mlfbr. Ona lçlaclir ld ha .._ 
•ned•beri •etgul eden bir lmıa •YI, bhılerce hriltl7anın bir nzl1etl canlı bir muamma haBal 
hAcH.e deYam edip slcliyor Ye siyaretgllu olmuttur. Fakat ima almıtbr. 
fen, lrar111ında aadece hayret Y• aileabıe, gerek aac:laka, ıuek Maamafib Alma pakopoa-
duyduğu bu menuu anhyamıyor, hediye namile fimcliye kadar larmc:laa •lnkkep Wr Mpt 
anlıyamadıfı için de anlatamıyor. hiçbir t•Y kabul ettirmek mftm- toplanarak • 11 kana all..tne 

Meaele ıudur: kDn olmamıtbr. Dijer taraftan mllracaat etmlı ye lmlanm, 
Ba91era'am Koaner1rlSyt laim- kıım alb Hnedenberi bir ıey ma f doktorlardan mllrekkep 

il kaaabaııncla bir terzi yardır. yemedijinl duyan en maruf fen bl ~ h tini IDsum tlrecetl 
Bu teninin on çocuğu va. dar. adamları •e doktorlar da kazı k:d,.;n mll~~:ed: •e maa,enelÜI• 
Onuncu çocuk an ıaçlı •e bu- muayene etmft. fakat bu fevka· d ini iate lttlı 
glln tam otuz d6rt J•flnda bir IAdeliği iub •tlemiyerek aadece :: e ...:tm:... ı:....a 
kadir. Bu im Jlrmi •ekiz J•tm- hayretlerWl ~rm~rdlr. Yat• k d b 
da iken Konnerıröyt'te bir yan- nız. buı ahvalde fen, insanın reddedin e, 0 vaktı a ar u 
ıın ola1or. la..ı T erez Nayman deri llzerindeki kOçllk delikler luzı bir azla teJekkl ede11 Alman 
olu ba im da, ~k ka1llller YUatuile ıadalanmamnı kabul klltaesl, umumi bir be11nn••• 
rfbl 1•guada çahfıyor, qya, ıu ediyona da ba takdirde, •ilca- Ue vaziyeti halka balclirmlftlr. 
blpyor, ba 11radı feci bir kazaya diba malaiyetlnde bUIDll bir Yirmllld .... m.m.1 telekld 
•inyor. Bel kemiii nc:leleniyor. deiftildik hini oluyor ki b11 hal ohauu •• hrlatlJdlan alma üm 
Bu ;rtıadea topal kabyor, kulaklan Teru Naymaa'da Joktur. kendime çeken ba ima Ti 
ltltmi1or •• ıWul ,armeyor. Buıtln• kadar malum .. kW• alleaiae, timci herkea Wr ulate-

Terea Nayman dindar bir kız- hu imla bir hı.terik olmıaını kAr 16zile baki1or • 
dır. Haıta kaldıja 't'e yataktan çı• 
kamadıtı batan bir aene zarfında 
hep din kitapları okutup dinliyor. 
Ve bir p, tam kuamn 6zeria
tla bir 1ene ıeçlp te ogttnlhl 
dem ıeM'flıl olduğu zaman ya
tapdu kalkı1or, r6zll iyiletmit. 
kalakları clGzelmi" ricudunda 
hiçbir anıa kalmam11tır. Herku, 

bu hadin kar1111nda tat nyor, 
bir mtıddet ıoma Tere& Na1mu 
apandiait oluyor. Doktorlar ame
li1at lüzumunu ileri aOrllyorlar. 
Fakat kıı ruı olmuyor. Bu h ... 
tahtı da kendWiiaden ıeçiyor. 
O pden ıoma kıza, kenc:liainde 
Ulld bir warhk olduğu kanaati 
..U1or. Bu arada bir bafka 
tezalalr ık• prpiyor. Gnç 
kııın Ylcudl JU• içiade kalıyor. 
Ba 1araluao Yerditl aabrap ile 
qlachjı ıamao, ı&abclea Jq 
yerine ku aeli,or. Soma. llu 
im, cllal cealbalere tutuluyor •• 
cezibeye tatalduju IUlan, oka
m•, 7aama bllmemuiae •• Al
... ,amn da yalms Ba91era 
lebçeıinl koauımaıına 11jmen. 
IA'nın liaanı olan Anmeen dilini 
konutuyor. Hatta, hu dil le 
saatlerce konferans bile Yeri· 
yorma• 

f ıin diler bir garip tarafa ela 
ıudur: Bu kız, cezbeye tutulma 
aUlmetleri bati dığı alb aenedea
berl •izma bir lokma bir t•Y 
koymamaıtır. Birçok kimaeler, 
k121n yamada tam alb hafta 
ıeceli sOndDall albet laeldımiflv 
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•ene •lraeaat etmelwl. 

Beyoğlu Kazası Defterdarhpdan: 
lılenp Nevi Denk Kilo 

• .. 
" 

• 
Tnbaoa: fllla 

• " 

" . 
.. pul 
.. llkarta 

4 
1 
6 
7 

ilk arta 

8 
7 

Wrarta .. .. 

JI 
88 
12 
8ô 

·.5 1 

1108 

3'12 

1 llllO 
IUI 8960 
U8 20904 

12 ---.w!P!'!IP--veklii j W 
Galata 11.U,. ......... borp• Bank Belej Burı. Taranjla 

Akurayda Sinekllbekbl Redlfpqa konafıada meYcat malam 
tlltOnlerindea balaya 1ualı eem'an 42392 kilo• ini a,.a 23 Dne 
mhadif pasartell .... •eıkGr konakta açık arttırma •etD• 
1ablacaktar. Milzayedeye uat oada bqlanacatıadan tahlllt almak 
lltiyenlerla daha e...t Galata Mallyo Şubesi Tah.U memurlu
tana " ,...u .... ,... ,a.ı 1ab1 mahalllade 11.U,. ... aruaa 
mOracaatlerL 

Bır Hadıse Oldu 
( Bqtarafl 1 inci •yfada ) 

-.lrir. Fakat memurlarclaa 
Sftlıl Beyle dijw bir arlradaıı 
cl•bal ua1a girVek bqmemuru 
kurtarmak, •ltecamleri de ya
kalamak lauııtlerclir. Aacak 
ka•ı• çok çetin bir tekil aldıjl 
IPn •Jl'lllalr mlltkll olm111 •• 
... arada Şefti e., ... birluı 
JQlllnlk darbemle 1anlumıtbr. 
Şnld Beyin yldnden kanlar ak• 
IDIJ& hqlamıt. gizleri •• yanak• 
lan mosmor ILelilmiftir. Fakat 
lfla clayuldufanu farkedea m8te
camler Ahmet Beyi bırakarak 
koridorlardaa dane dolqa bç
mıılardar. 

Hldlaeye derhal poeta M tel
paf baıml1dtırll Hlllllll Beylo 
telpaf bqmld&rtl Samih Be1 •a-
111et etmifler, tahkikat yapmaya 
batl•ntlardır. Bu hldiwle ka
bahat& olan memur •araa pddetle 
teaiJ• edilecektir. Diler tarafta 
D.cUabae abl• ,...nJdarla yar•'••• .... Ş.Dl Bey ...ı.
kı•ı,. •üracaat .... bet hia 
llrawYI w n tamlut late
mlftlr. Meçhul mlltecamlerd• • 
llİa llllainiD "Sadi• olclula l&y· 
.... ektedir. Din memurlarc:laa 
laualanaan ifadeleri almllllf, bir 
-.. -• ela ld.reten BeJoil• 
,..ean11ine aaldeclilmiftir. 

Küçük Orhan 
Nasıl Yandı 

( Baıtar&fı 1 inci uyfada ) 
cinr ev ıahiplerbal laaldkl bir 
uclifeye dDfiirmektedir. Bu ço
caklar, •otak ı&nlerde hep bir 
olup mahalledeki eYlerin tahta
lanm ı6kerek kltıt ve talqlarla 
bllylk bir ateı yakarlar Ye etra• 
faca dbilerek wmrlarmıf. 

bir" 
ço2u bu vazİ} etten a " ı 
makamlara mlracut we fiklyet 
ettikleri halde hiçbir ... tico 
elde edememit(ardlr. 

lolUsd umamılMla l:takk••hk 
yap8a Lıs.t Efendi. dllcklnda 
• ıo yqlarmda bir ofhma lnra
lap, clqmnclald lflerlle ...... 
..ldachr. itte ha çocuk, enel 
p dlkklara arcH,uiad• 
aı-,. sriderlrm, mektep ft m 
halle aikaclap Orhan tla pepn 
takılmıı ... bep beraber rıı 
çılcarmıya gitmiflercllr • 

DDkklna llzım olu ıua teae
kulne doldurua klçlk Mehme 
arkad•pnı Jalnı& bırakarak, dtık• 
klaa de.mlftllr. Ba ....- Sd 
tulambaanıın ne oldqaaa m.r.M 
eclea Orhan tulumba De oparken 
blrclen bin sular ı..ım-.. 
ad. b ..... qaiı pa balanmı 
br. Bu vaziyeti ılren Mebme 
iM, ıocaldutunun aafbia ile on 
,. aUiheta Yermif: 

•- Aman. -- f 1lnlMllllll 
..m lld&rftr. Git, Wr .. • il 
lltlnl ,ıka ela ... -... ..... 

KUçUk Orhan ıaaa kan 
catuaa alda keaerek, WIDI bqı 
111 ile .u-., aoara dlfan ça:ıar 
alduaa plen lldnd •1r fikri tatbi 
n,.ı .... Öted• berldea to 
~.2 birlrac klftt .. talata 

Wr at .. yak •• at 
.,...... ıepnk elbilel,eria" delil 
~ Jnuatmata baelamlfbr. 

8a -- ..... hala Jald 
... Orhaaı• ıulı elhiaeal 
olarak tatafllla"1*·· Alnler a 
..a birdeabin ....,.. ki 
OrbaD fwyat ........ --· .......... e • . feci menli.idim 

alna kolDfQlar derhal kOf 
lar, ale•ler içinde kaçan 
Orb&n1 1-ktan kurt 
ça)lflnııı.ldlr. Fakat lln 
iti pek çabuk olmaauf, """-""!I 
bacaklan, brnı, yDzl " 
feci tekilde yanmıflu'. Za .... __ .. P7, 

cak alır ıurette hasta Lk:'at 
Zabıta yaptaja ta 

tlc•lnde kDçllr bakkal M 
din ha meaeled• lt~blr 
olmadljına 1ıa ... t .. 
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j ! - ı-ı. l "-l.lffC 1· t.., u .1.ıa/ianın Biı'mecesi Nermin le 
Bayra:-:ı 

----,,,.. . - 1 

'\.. a rg :ı ... arla Bu Resmi Boyayınız, 
Bakalım Ne Çıkacak? 

Suatla Nermin arabalarım 

leri son noesine ka ar alt lar .. 
yardım eden bu ikı kardeş old 

Nermin Peki. timdi bu 

biıkUvifcri no yapacağı~ ? 

Suat - Şimdi bunlara mek· 
tebin 6nllndeki yola ıötllreceğiı, 
l'eçen çocuklara para ile sata• 

._orguç 
B;r çift kar~·a bir ~ıl''lr ağa

un n iisllİ•: e y ., ır rciı. A ,ac n 
1 ô 'ün e tte Vd.ışi bır y l ı ı ~eıı

dıne )•l\n yapııııştı. Kar an n kü
tik yavru arı ağaçtaıı düştukçe, 

yılan Lunları yerdi. 
Bir glln K ral n oğlu nehirde 

b.anyo )'apmak üz.ere bu ağJcm 
buıundu~u civara get :i. Soyundu, 

suya .• )rdi. Dişi karga uchirin 
kenarma uçlu. Burada K r ı."ı 
oglunun elbıselt!rİ llzcrinde efııı.&s 
sorğucunu ) ördu. ~u.ıu agmn 
aıdığı gibi uçtu, <l lğtu ç uar a .ı· 
c na geldi ve •ğzmdaki sorğucu 
yılanın yattığı yere ath. 

Kıralın cğlu sudan çık nca 
elbiselerini giyindi, ıorğucunu 
aradı, bulamadı. etrafındaki ha· 
demeler tellfla dört bir tarafı 
aradılar. Nihayet uşaklardan biri 
ıorğucu çinar ağacının dibinde 
buldu. Sorğucu bulan uşak ayna 

zamancıa. yılam da gördü, hemen 
cebindekı rovelverl çekerek y.lanı 
6ldürdli. 

Adalt kuvvetinizle öldUreme
diğini:ı:i, :ıekA Te meh~retinizin 
kuvve ile öldürebilirsiniz. ,, 1 .. .. . .. .. . , .. . ....... ...._~ .. .--.-•Elli~ 

~~~~4tP.~7 Küçük 
~ Sinemri.cı 

iıih~ 
t.·!)· 

H»Un lız~ıine ı;ettrc°i!Pr. Bi l üvi• 

M kt pte fılcara çocuklarına en çok 

• 

r~ __ F_A_VDALI BiLGi ER 1 
Alfab ilk Nereden Çıktı? 

Alfabenin ilk çıktığı yeri hiç 
kimse hilmeı, yalnız alfabenin do 
çocuklar gibi yavaf yavaı bl\yU
dOğUnD biliriı. Herhalde akıllı 
bir adam oturup ta ilk önce bir 
alf abo yaz .. 1ayı dütUnmemiıtir. 
Alfabenin ilk 61 ce resimlerle 
başlııdığını gayet iyi biliriz. 

Nasıl çocuklar harfleri öğren· 
rnezden evvel ruimleri öğrenirse, 
insanlar da yazmak istedikleri
nin evveli reıimlerini yaparlardı. 
Bu resimler ya•aş yavaı daha 
basit şekiller aldı, nihayet bizim 
bildiğimiz harf er meydanı geldi. 
Sunu da ııayet iyi biiiriz ki ilk 
6nce (o) harfi bir göı şeklindtı 
idi. Nihayet insanlar bunu basit~ 
leşHte baaitlettire bugUnkU (o) 
barfı ıeldine getirdiler. ( ı ) harfi 
'Yakta duran bir adam ıekli idi. 
(A) harfi bir ey ıekli, bllyük {A) 
hir ehram tekli idL Bunlar sade· 

le~tikten ıonra bugünkU tekli 
aldılar. 

Asırlarca evvel Mııır'da in• 
sanlar hu iki nevi yazıyı da lıul· 
lanırlard . Rahipler eski reaimli 
yaz yı kullanır, buna ( Mukaddea 
Ya•ı) derlerdi. AlelAdo insanlar 
diğer yazıyı kullanırdı ki, burada 
resimler harf teklini almışh. Bu 
resimli yaz lara (Hiyoroglif) der· 
lerdi. AT. bir :r.aman en l insan• 
lar bu resimli yaz•Jan okumanın 
yolunu keşfettiler. (Boseba) iamin• 
de bir taı buldular. Bu taııa 
Ustlinde bir cUmle tlç nevi yazı 
ile yazılmı~h. Biriociıi reıimli 
yazı, ikinciıl harflerle, llç~cilıll 
diğer bir nevi harflerle yazılmııtı. 
Bu huflerle resimleri karıılqtı• 
rarak, resimli yazıyı okumama 
yolunu buldular. Buınn artık bu 
yazıları okumak kolaylaımı~tır. 

Çocuk ıinem• artistlerinden 
Bober Coozan'ı tanır1tnız. Şim-
diye kadar sahnede birçok mu
vaff akiyetler, ye yOılerc• dolar 
kazanan kDçOk artist, diğer 
arkadaılan gibi nihayet mek• 
tep talebesi oldu. Cooıan 
artistlikle bOyDk muvaffakiyet 
kaıı:andı amma, mektep aır .. 
larıoda ayol muvaffakiyeti ka
zanaınıyor. Okumak can mı 
sıkıyor, kendi riva~etine aare 
okumaktan nefret edıyor. Coozan 
bir taraftan ınektepte okurken, 
diğer taraftan yine bir filim 
hazırlıyor. "Okumak ıor İf, 
amma ister lıtomeı okayacatnn. 
okum~dan blyDk artiıt olamaz. 
mııım ... ,. diyor. 

JAPONYA'DA YILBAŞI 

Bu r~simdc ue \'ar anlayabildiofa mi? fÜf'hesiz hayır.. o balcf e 
boya kutuuuıu elinize alınıL. Ayni numaraları ayni renkle bo)•ay • a. 
Mese)A (8) iıaretli yerleri mavi boyayımz. B.E siyah, B.R k b e 

renği, (O) portakal renği, (R) kırmı:ıı, W beyaz. Boyarken bo) aları 
bir haneden ötekine geçirme)'İDİL Tablonuz bittikten sonra ~ı'cıuı 
neticeye siı de ıaıacaksmız. 

Bu resmi en iyi boyayıp gönderenlerden 100 kitiye muhtelif 
hediyeler verilecektir. 

• 2 • 

Günenle Göner Nasıl 
Eğlen· yorlar? 

Gnoeııle Gllner ramazan sabahı uyandıklara zaman } erleri karia 
6rtt\lmft~ g&rdlller. Gilnen, haydi karlarla oynayalım. Dedi Ye oyuna 
baıladılar. Na1ıl ejlendikleriai resimde g6r0yorsunuz. fakat ne yapı
yorlar? eğer anlamak iateraeniz elinize kalemi ahoız 1 numaradan 
baılıyarak sıra ile 2 T• 31 • kadar yllrOlUoüz. Ne yaphklar na 
glrllrsOnftL 

Geçen Bilmecemizi Doğru Halledenler 
5 kiaunuHnl 933 tarahll alaha• 

mıada ~ıkan bulmacadaki ( oyaacak· 
laraa la.asi cocuta alt ) oldupnu 
tamamhranlar araaındaa laedlye ala• 
caldann lal•lerinl •t•tıJ• JHIJOrua. 

Hediye alacaldardaa btaabul'da 
balunaa karllerimlain paaartul, per
... be sinleri lj'leden eonra hiaıı:at 
lclaremlıe plerelc laedlyelerlnl alma• 
lan llaı•dar. 

Yalnı• tapa karllerlmhdn ud!ye· 
leıl poata de adnalerlne ıBnderllir. 

Birer Dolm• Kalem Al•c•9'· 
.. r. 

htanbul lr.ız Orts.moktebl talebeıuu· 
den 135 Neriman Necmettin, İltanbnl 
erkek muallim mektebi talebeılnden 
128 Naelh, Pertevnlyal li11t1i talet e· 

ıtnden 88 Kuıtara, Beyoğlu on betm· 
el molt.tflp H~3 SeYim, htarıbul kır. 
Ortamoktebl talo!Jeslndell 3ı l) } aı n a 1 

lıtı.ur.ıd 4' uncu mokhp ts.l0lıeıindeıı 

'68 U. Kemal, Ceugolköy kuh>li Uaeııl 

talel>fııindıa luOt Me!<wet llıaıı. 1. o .. u 

Oımanpafa Ortam& tetıi talelı o<İnden 
476 Halit, latan bul l'r eı;: lı eM a e· 
bealnden 610 t ikret, lstanbul ı.ıı Or· 
&&mektebi talebesinden ,&GG : liha 
Hanım ve Beyle~. 

Birer Kurfun Kalem Al•c•k· 
ler. 

Kadıköy Sen .Joı.t f uuıktelJi tala· 
besinden Semih Naci, lstıınbul kıı 

Ortamektebl talebeılnden 500 Muzaf
fer Adil, Yedlkule kuyUlubakkal ııo
bıı.t. No. 89 Muıtllfo, Capt. Solçuk 
kı'l 1&n'at mektebi •"lebeıuuden 9l 

)IQnoner, Pertevniyal liaeal ta leh.o 
ıiuden 1:63 M. Keınal İstanbul kı:ı 

llıcsi ta.l .. beııhıdeo 26 ı F ıı.tma, let&ıı· 

t.ıu\ 7 inci ıt k mektep talebesinden 5.3 
Vehbi. Ouioımaı pat" Urla ektetıi 

talebeııntlerı !SG H11Qk ıtla, lwt.aubal 
44 füıell ıuAJ. ttıp tate heılntlen S 17 
Sacldo, t.ıa~bı.1 •rıca:H ı!seııi t.ht.
ılnc'eıı ı~•JI) K&zıın U •'V' ve Han .. ..
ı .. r. 

(Ar.ut u.r ) 
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Galatasaray Kongresi 
Niçin T e'hir Edildi? 

• 
Fransızlar lngilizlerle Hili Banşamad 

Fransız Sporcularında GalefaD Başladı 

Bazı Şayialardan Bahsediliyor 
-------

EYHI :e yano yapılacağı iJAn 
edilen Galatuaray Kongreıinin 
3 tubata tehir edildiğine dair olan 
ikinci teblii gazetelerde çıkar 
ç kmaz •porcular arasında dedi· 
kodular bqladı. 

Galata1aray idare Heyetinin, 
Kongrenin tehiri hakkında ileri 
aurdllğil iki sebebin içtimaa mani 
olacak kadar ehemmiyetli olma• 
dığıoı iddia edenler hakikat. 
ıoyJe anlatıyorlar. 

G:ılataıarayda ıenelerce yapılan 
tecrübelerden aonra sporla bilfiil 
aıeıgul olanla .. n klübün i<laresilo 
alikadar olmamaları IAz mgeJ-
diği kanaati hasal olmuştu. Bu 
kat'ı kanaat neticesinde Gala 
tasarayın ihtiyar emekt"r' arı 
toplandalar Ye nizamnameye 
ıporcuların kongreler,ıe rey ver
mek hakkı olamayacağına dair 
bir madde koyarak ıporcu genç
lerin kulüp ıiyaselile me1gul 
olmasına mAnl olrlula•. Bu ıuretlo 
kulDpto gençlerin idarecı ihtiyar-
lara karşı daha fazla aayğ1sı 
temin edilmek iateniyordu. 
Ne tekim bir kongrenin - milnaka· 
ıal,rını ıon-.ına kadu iıitmek 
we reylerini istimal edebilmek 
için i\otima salonunu maç saatine 
kadar bırakmayan futbolcular 
ogüokO mDnakaşalarden Asapları 

bozulmuf olarak sabaya çıktık• 
larmdan fena bir rnaç yapmışlar 

•e karşalaıtakJarı ecnebi takımma 
beklenmiyen bir ıekilde mağ fıp 
olmuşlardı. 

Şimdiki idare heyeti tadil 
edilen o nizamnameyi tatbik et• 
mek vazifcsiili Uatftne alarak 
mevkii iktidara geldiği için spor
cuların yapacaiı bir maçla kon
ıre arasında bir rabıta bulunma
daiını pekall bilir. 

Netekim futbol we ıllletizm 
kuvvetlerini idare edecek baıkap
tanlann aallhiyet ve iflerine ida· 
re heyetinin kanpmıyacağa da 
tadil edilen o nizamnamenin 

esaılı maddelerinden biridir. 
GalataNrayın ı•çen Hneld 

kongresinde kabul edilen o ni• 
ı:amnamenin bugOn tatbik edil
diği do idare heyetinin futbol 
baıkaptanana harekAtanda tama
mile serbest bıraktıj'ile 1abittir. 

Bütün fU izahata naaaran 
sporcuları alAkadar eden bir 
maçla idareci ve gayrifaal azaları 
alakadar edecek kongre.ara11Dda 
bir mOnasebet görenek hatalı 
olur, deniliyor. 

Bazı kimselerin ıöylediklerine 
bakılarsa, kongrenin tehirinin ... ı 
aebebi, bu ıeferki içtimada fazla 
mGnakualara meydan verecek 
mevzuların çokluğu dolayisile 
idare heyetinin, Eaal azanın da 
rey verme&i için bu tehiri dilşlln· 
mesidir. Bu takdir de kongrelerin 
mukarrcratı hiçe aayılmıt gibi bir 
vaziyet tchaddüs ed•cektir. 

Bütün bu ıayfalara ragmen 
Yine biz eski Galatasaraylılar, 
buglinkU idare heyetinin, dört 
ıenelik bir tecrübeden ıonra 

zaruri görülen ve kongrenin ta .. 
dikine iktiran etmiş nizamname• 
den harice ç.kabileceğine kongre 
aünUne kadar inanmak istemiyoruz 

Son Poıta: 
Bir kıı·m Galatauraylı'ların 

ıözlerini yukarıya naklettik. Bu 
ıayıalarıo n~ kadar doğru veya 
yanlaı olduğu ancak kongre gllnD 
taayyün edecektir. 

Bunun için 3 ıubata tehir 
edilen kongreyi biz de eski Gala· 
tasaraylılar gibi merakla bekle
mekteyiz. 

GUret MUaabakalara 

lıtanbul Gllret Heyetinin 
Beyoğlu Kaza Merkezindeki 
idman ıalonuoda tertip ettiği 
ı&ret m&aabakalanna aaat 13 ten 
itibaren batfanmıı olacaktir. 

Fr•n•ıa ltaglll mHn tal11mıntn 
kendi llaklyeella yaptılı hal• 
canlı maçın bir Fran•ız re••• 
mı lar ... nd•n yepllan kroklel 

F ranıaa Ragbi federaıyoaa 
iki senedenberi muattal bir Ya
ziyete a•ldi. Franııı:lar bu ıube
de hayli kuvvetli idiler. lngl- ı 
liz ve l.koçyalalarla her ıene 
milli maçlar yaparlardı. Evvelki 
aene İngiliz federaıyonile F raıı
•ıdann .ara.. bir maç ,ezenden 
bozuldu. Fransızlar noktai nazar- • 
larında ısrar ettiklerinden lngi
lizler milli maçların tatiline karar 
•erdiler. lngilizlerin bu karanm 
Franıız idarecileri evveli istihza 
ile karııladılar ve bir miiddet 
ıonr• lnpiılerla gevıiyeceklerini 
yu.dılar. 0 rDndenberi iki •ene 
geçtiği halde lngilizler inatların
dan •azıeçmedi'.er. Bu vaziyet 
karıısında Fransız milli takı mı 
tama mile muattal kaldı. F ederas
JOD buna bir çare olmak tızere 
iki Franaaz takımı teıkil ederek 
kendi yatile kavrulmaya ve lnsıi
lizJerin r6nltı oloncıya kadar bek
lemiye kanr vereli. F ran11zI·ann 
tetkil ettikleri iki milll takımdan 

Şu Stadyomun Güıelliğine Can Dayanır Mı? 

Amerika' da Lo .. Anceloı tehrinde bir taraftan 
Olimpiyat mllaabakalara yapılarken diğer taraftan 
da ıpor rea!mleri •• ıpor mimarlıi mOaabakalan 
J•pıld1. 

Spor mimarisi mllaabakaııaı Oç Franeıı .ı ... 
re.... mil,.ter~tt•n yaphiı bir •tadyom projeıi 

kazaamııtar. Ramini k01duğumaa bu ataclyom 
proje.inin birincHik mlklfabnı kuallm.. da ıarip 
almuıtur. Oç Franırz aılmarının yaptağı projede 
ea11I Roma Olimpiyatlarıacla olduju gibi bir de 
bota d6tlf8ne mahıuı yer yapılclatı icio hakem 
beyetlnJa takdirim eelbetmiftir. 

biri hakiki mllb takımdan diğeri 
de ( milli takım bakiyyesi ) namı 
altanda mili takım kadrosuna 
dahil ihtiyatlardan çalıar&hyor. 
mtlnakkıtler lhtiyatJann etu 
kadrodan daha kuvvetli olmasına 
Ueri ıilrerek idarecileria wkuf. 
ıuzluğundan balıaediyorlar. 

Ba mlna1ebetle gazetelerde 
her ıpor ıubeainin bqında bulu-
nan ehliyetsiz adamlara çablmakta 
ve hakiki aporua bir takım harlı 

Galatasaray 
Bir itiraz 
Daha Yaptı 

Beıiktq'a majltip olduktan 
zaman ecnebi tebeadan bir 
OJGDCU oynatbklan iddiaaile 
mıotakaya proteato vermit olan 
Galatauray'Wann l,tımbulapor 
maçından ıonra da ikinci bir 
itirazla hllkmea galibiyet iltedik• 
lerl anl&fılmııtır. Galatasaray'm 
bu ıeferld itiraanda latanbulıpor 
takımında OJDIJaD iki oyuncunun 
başka mıntakalardan geldikleri 
halde nizami mDddeti doldurma• 
dan oynadıklan iddia olunmak· 
tadar. lllatakacla yapılan tahki-
kata nazaraa itiraz edilen bu iki 
oyuncuaaıı otu sftnD doldurduğu 
anlaıılm ft r. Şimdi mesele otu 
gOn8n bar ay telekld edilip ediJ.. 
miyeceıl me1eleaidir. 

Jonson Gureşçi Oldu 
Geç.aa haftaki apor uyf amızda 

cihan bokı f8mpiyonları içinde 
aelmit boks6rler ara11nda en 
mahir Ye en töhretli olarak 
zenci Jonaon'dan bab1etmİf ve 
Amerika't.lana bcı liyahl adama 
karp yapbklan babalıkları 1ay

mı1bk. 
Awupadan gelen IOD apor 

ıazetelerinde bu ihtiyar -bokı 
pmplyoaanun Amerika'da ban· 
aamı1aralr Awapa '1• ı•ldiji •• 

" ehliyet.ıs ldmıeler e!lnca 
mabvolmakta oldufu hakkında 
)'uılar çakmaktadan Faranu'dakl 
ıpor efkAn umumiyeaiade idare-
dler .... ,..... ............... y .. 

aleyhtarlık bu meaele ale bir d&Ji• 
aleYlenmiı oluyor. 

Bu cereyanın iyice teveul 
ederek bntthı Franııa ıporculara
nın birden federasyonlan lajvet-
miye kalkmalanndan korkulmak
taclar. 

Sokak 
Koşusu 

Darlllfllnun Spor lrulllbD tara· 
landan tertip edilen aokak koıuıu 
burtın icra olunacaktır., 

KOfll meaafelİ Darlllfllnan ile 
Sultanahmet arumdadır. Ati .. 
tizmi teıvik mahiyetinde Ye atlete 
leri faaliyete H•kedecek olu 
bu teıebbtlatlaclen dolayı Darll
ftlnua lmllbinl teltrik ederi&. 

Yarınki Maçlar 
Yann Tabim ve Kadıka1 

.. baıında Yapılacak futbol ma9' 
larile latanbal Gllref Heyetini• 
teıvik mlsabakalan pnlardır: 

Taksim Stad1omunde 
Fenerbahçe •Vefa· Kumkapı 

(8) 
Anadolu• Beyle.rbeyl ( lkiacl 

kime) 
F eaerbabçe • Vefa • Kumkap1 

(Birinci takı~lar ) 
Fenerbahçe Stadında 
Galatasaray-Beykoz (B), Hillt

Kaaımpaşa ( ikinci küme ), Galr 
tasaray-Beykoz ( Biriuci takımlar 

Gençler 
SiUeymaniye • Kuımpap, 0--: 

latanray • Fener bahçe. 

elli bet ya,ında oldup ...... 
geçinmek için rtlret :':: 
mecbur oldup bildiri• • 
Ne hazin akabet. •• 
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11 Soo Po.ta,. HoUvutta :huıuıl muhabiri • b ıl•ın• 11 yerin• Tiirli raıeteıldir. H~ 

li"ut uhablrimiı. her hafta blae mektup 

a8uderir ,,. afnema ilemlaia lgüııünü 

anla tar. 
SiNEMA 

•Soa f o.~., lı:aftada iki defa ıinema 
1ayfuı Japu. Bu wayfaluda dünyanıa 

en reni •in .... aaberleıt. artiıtlerln 

ayab •• ılnema ilemlDdekl ean'at 

n Ü H ·iv 
e eni Bir Holivut 

are7a11lan11du bahıedflir. 

f 

afta Hangi Filimleri 
Seyredeceğiz? 

merikan Sineması Tehlike Karşısında 
Holivut (Husuıi) - BugOa en 1 J biliyor, fakat kimse çıkıp ta buna 

yUkseİ< derecesini bulmuş bir bir çaro aramıyor. Ben terzilik 
vnziyette olan Amerika ıinema• yapar, yine geçinirim. " 
cılığının bfiyUk bir tehlike kar- Nansi Karol diyor ki: 
''ınc'a kaldığmı söylersem hiç •• - Kabahat hep rejisörler-
hayret etmeyiniz. Sinemacıhk dedir. Bütnn filmlerde hep ayni 

1emindeki mnthiş rekabet Ame· ıeyi tekrar ediyorlar. Hiçbir ye-
rika sinemacı) ğınıo istikbalini teh· nilik g<Ssterdikleri yok. Biltün 
dit eder mahiyette görülmektedir filmler hep biribirine benzeyor. 
Bunun neticesi olarak HoliYut'u~ Bana kalırsa blitlln rejisörleri 
bugünkU parlak ve tlShretli mev- değiştirmek IAzımdır. ÇüokO bun-

.. • b' d k b d lar artık ihtiyarladılar. " 
l u~.• ır ?1U. det ~onra a~ e ~- Meşhur yıldrz Norron Şerer'o 
cegı de ılerı sUruJmektedır. Fıl- gelince· b 0 1 yıldız HoJivu· 
hakilrn bugün •İuemacılık Alo- t'un i.'tikb ul'g. zeb Uı tehlikede 

· _. -k' n h' k b t k a ını en mıno-e ı m t ış re a e ço sı • d. k" 
. . . • . gurmıyor ve ıyor ı: 

mUtluşhr. Senelerdenberı ıessıı, .,_ Ben Amerika ıinemacılt· 
edasız çalışan lngiliz ıttidyoları ğının fstikb l' den biç korkma• 
on zamanlarda çok bllyUk filim· yorum. Ame:il~~ iş ve para mem• 

ler vücud getirmek ıuretile lekelidir. Avrupa benUz bu saba-
Amerika sinemacılığım tehdit da bizimle boy alçUşecck dere-
ctmiye başlamışlardır. ceye yUkselememiştir. 

Diğer taraftan Alman ve Fran· Fakat blltUn mütehassıslar ve 
ız sinema kumpanyaları da bir- kumpanya direktörleri Amerikan 

knç senedcnberi Amerika filim· ainemncılığının istikbalini endişe 
lerini aratmıyacnk derecede gOzel içinde görmek hususunda ittifak 
filimler yapmak suretiJe bu re- ediyorlar. - Tfiran 
kabette Amerika'nın yanında 
korkunç bir mevki almışlardır. 
işte, bu vaziyeti göz önilnde bu
lunduran mUtehassıslar, Amerika 
inem cıhğının büylik bir teblil< 

karşısında bulunduğunu, bu teh• 
likenin önüne geçilemediği tak· 
dirde Holivut'un batmıya mahkum 
olduğunu söylemektedirler. Mil· 
telı s ısların Miltalealarını dinliye• 
cek olur anız, bu~ Un Holivut bir 
tevakkuf devresi geçirmektedir. 
Holivudun kurtarılması için onu 
baştan ba~a değiştirmek lazımdır. 
BugUnkil yıldızlar, rejisörler ar
tık eskimiştir. Bunf ari tamamen 
tekaUde sevketmek ve yenilerini 
bulmak lazımdır. Fakat bu işe 

girişebitmek o kadar kolay de-

ğildir. ÇUnkU Holivudu, stüdyo· 
lerilo, yıld ılarile ve rejisörlerile 
baştan başa değiştirmek ve yeni 
bir Holivut kurmak, daha doğ· 
ru u Amerikan ainemac•hğını 
ölümden kurtarmak için tamam 
llç milyar Amerikan doları 
IAzımdır. 

BuglhıkU ikbsadi buhran kar
ıunnda iıe bu parayı bulup har
camak mümkün değildir. Şu hal· 
de Hollivut'un bugllo can çekiı· 
tiğine inanmak lazımdır. Bu teh· 
Jikeyi ıimdiden hisseden Hollivut 
yıldızlarının büyllk bir korku 
içinde olduğunu söylemeye, zan• 
nederim lüzum yoktur. Güzel 
yıld,zlann bu korkusunu daha iyi 
anlayabilmek için onlarla yapılan 
mülakatleri yazmak kôfidir. Ame• 
rikan gazetecilerine bayanat ve
ren yıld zlardan Silviya Sidney 
diyor ki: 

" - Holivut'un modası geç
nıek fü:ere olduğunu hissetmiyor 
değilim. Fakat bu işte kabahati 
yıldu:lara yllldetnıek haksızlık 
olur. Biz bUtü il 11 . v. • • • n g ze ıgımızı aı· 

nema uğrunda feda ediyoruz. 
Daha ne yapalım bilmem ki? •• 
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Klay' Bruk ise kaLabab ıeali 
filimde buluyor ve diyor ki: 

.. _ Seali filimden •onra A
merilr ıinenı•c•laiı te.al<kuf deY-

]an Har/ov yıldızlıktan düştüğü ta/&. 

dirdtı, terzilik yapacakmı~ .. 
resi geçirmiştir. Holivut sessiz 
filimde dabn çok muvaffak ol· 
muştur, Fakat sesli filim çıktık· 
tan sonra ıaheser denilecek 
filimler yapılamadı. Sinemanın 

yUkselmeıi için yalmz gfizel ses 
ve gilzel müzik kafi gelmez. 
Ehliyetli san'atkArlara da lüzum 
vardır. Bana gelince; ben kendi 
istikbalimden korkmıyorum. Elim· 
deki para beni 6lnnceye kadar 
geçindirebilir.,, 

Güzel yıldızlardan Jan Halov 
da ıöyle aöylemektedir: 

•• - Benim bir şeyden korkum 
yok. Bunu sermaye 1ahiplerl dü
şllnsünler. Amerika ıinemacıhğı· 
nın geçirdiği tehlikeyi herkeı 

Baklan ova 

Dilber Ru Yıldızı ~merika 
Tabiiyetine Girdi 

Sebhar Rus yıldız' Olga 
Baklanova ıenelerdenberl Ame
rika',ta film çevirmekte idi. Bir 
mUdcı~ evvel Amerika hükumeti 
Amerika tebaasından olmayan 
san'atkarları hudut haricine çı· 
karmıya karar vermişti. Bunu 
daha evvel haber alan Olga 
Bakllinova Amerika hUkftmetino 
müracaat ederek Amerikan va• 
tandaşlığına kabul edilmesini 
talep etmiştir. Bu talep üzerine 
güzel yıldız • A~erika tabiiyetine 
kabul edilmışhr. 

Emil Vanings Paris'te 
Maruf Alman ıinema yıldızı 

Emil Yaoingı Berlindco Pariso 
gelmiıtir. Yanings burada "Kı
ral Pavzoli,. isminde aeıli bir 
film çevirecektir. 

Sinemanın yeni Heveskarlan 

Burada glSrdilğUntız genç kız ve genç erkeklerden hlçblriıl yıldıa 
değildir. fakat bunlar ıinema yıldızı olm&k hevesindedirler. Bu 
maksatla resimlerini çıkarıp Franıız ıinema mecmualarından birine 

sı&ndermiflerdir. 

Yukarıda bir çiçek iki b6cek, ••a§ıda earıftnl rUyadan 
birer setnı 

Bu hafta ıehrimizdekl bn- J 
yük ioemalarda güzel ve eğ· 
lenceli filimler aeyredeceğ z. 
Glorya sinemasında bu akıaından 
itibaren "Kaçır Beni., isminde gll
ıel bir operet gösterilecektir. Bu 

terilmektedir. Bu filim ıenenin 
en eğlenceli eserlerinden biridir. 
Elbamrada ise dlln akşamdan 
itibaren Lilyan Harvey ile Hanrl 
Gara'mn "Sarışın Rüya., isimli 
filmi gösterHmiye başlanmııtır. 

operet DarOJberlayide "Yalova 
TUrküsO., ismi altında oynanmıfb. 
Melek ıinemaımda dün akşam
dan itibaren güzel yıldız Kate 
dö Nagi'nin en yeni filmi olan 
"Bir çiçek, iki böcek" filmi gös--

Operada ise şarkıcılar kıralı 
Don joze Mojika'om büyük eseri 
olan "Kara Kartal., gösterilmek· 
tedir. Artistik sinemasında da 
"Sahte milyoner,, isminde eğlen· 
celi bir filim ıeyredilmektedir. 

Kar Üstünde Filim Çevir
mek Çok Müşküldür 

Bu Yüzden Kıyamet Koptu 
Maruf rejlıör Van-Dikin riya· 

seti altında bulunan bir bey'et 
aylardanberi, Groenland adas·nda 
yaşııyan Eıkimolarm arasında 
"Eskimo,, iıminde bir filim çevir
mektedir. Bu ~ilimin mevzuu 
Eskimoların hayatı Ye yqayışla· 
nd11. Fakat filimi alan sinema 
operatarlerl burada bllyUk müş
külata maruz kalmıılardır. ÇUnkU• 
bu civar daima kar ile 6rtülild0r. 
Kar çok parlak olduğundan filim 
ye reıimler fena çıkmakta, ıine· 
ma operatörleri ayni ıeyi birkaç 
defa çektikleri halde iyi bir ne• 
tice elde edememektedirler. Bu 
mUşkUl işe bir çare bulmak lazım 
gelmiı ve herşeye bir çare bulan 
ıioemacılar bunun da kolayını bul
muşlard1r. Buldukları çare akla 
birdenbire gelmiyen, fakat gayet 
bnsit bir şeydir: Bembeyaz karı 
sarıya boyamak. işte bu kararı 
veren heyet' kAfi miktarda sarı 
boya ~ide ettikten aonra tekrar 
faaliyete geçmiştir. 

Bir aralık rol icabı ayılara 
avlamak IAzım gelmi§ ve başta 
rejisör, yıldızlar Ye yfiılcrce Eski· 
molardan mürekkt'p figüranlar 
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dağlık ve her tarah karla 8rtOIO 
bir yere çıkmışlardır. O esnadq 
havalanan iki tayyareden birkaç 
dakika zarfında yere serpilen sara 
boya ile bUtun saha sarıya bo-
yanmışbr. Bembeyaz ve 2özleri 
kamaştıran karların birden bire 
aarıya boyandığını gören yerli 
Ekıimolardan bir kısmı korkunç 
sesler çıkurarak kaç:şmıya başla· 
mışlar, bir kısmı da yUzO koyun 
yere kapanmı§lar, diğer bir kıs
mı ise yere diz çökerek ve elle 
rini havaya kaldırarak dua etml
ye başlamışlardır. 

Eskimoları teskin etmek reji
sör için kolay olmamıştır ve bun
lardan mühim bir kısmı filimde 
roJ almaktan vaz geçmişlerdir. 

Yeni Bir Filim 
Maruf rejisör Pabst, Keller

man'm meşhur romanı o?nn 
"Tünel" ı filme çekmiye karar 
vermi9tir. 

Sovyet Filimleri 
lıvcç hUkfimeti Sovyet filim

lerinio lıveç'• ithalini ınto~tmi,
tir. 

' 
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-
lnce Kaş 
Modası 
Bitiyor 

1932 de kadınlar katlarını 
ı<azıtmakta, ya i•yet ince bir 
çizgi bırakmakta veya hmamea 
aldırdıkıtan sonra kozmatikle 
mce bir kat ıekH vermekte 
id'ler. Fakat ıon zamanlarda 
kadınlar kaıın çehreye bir şah
ıiyet verdigını, bunları kazıtıp 
he kesin ayni kaı ıeklinl taşı· 
masm n çok yeknesak bir ıey 
ldı nu kabul etr. i,l .. rdir. Bu 

kaşları caımmaktan 
miş, y • ..Jnız etraftaki fazla 

ve IUzumsuı k ıları 1 rak kaşla· 
a z rH bir şe · il vermeyi kabul 

etmi erdır Bugün katlı kadın
i ra i/iya a \e İngilt rc'de her 
yerden fa-la rasgelinmektedir. 

1 Ne Yernek Yapsam? f 

Kzgmalı 
Patatesli Köf le 

100 dirhen kıyma 

25 ,. rendelenmit kaşar 
peyn'ri . 

100 dirhem pata es 
2 yumurta 
Tuz, biber, ekmek kırtntııı, 

maY'bnoı 

Patateıi haılayıp iyice eziniz. 
Kıymayı içeriııno koyup karıştı

rınız. Tuz, bıbe,., maydanozu da 
kanşl rdıktan sonra uıun uzun 
köfteler haiifülo hazırlayınız. Ba· 
dehu diger yumurtayı çalkaymıL 
Köfte'eri ek ııek kırmtııma veya 
pek .. imet tozuna buladıktan aoo
ra yun:ur~aya batmnı'". Etrafına 

iyice yumurtaladıktan soı.ra kıı· 

i'" yaga at.p kızarhoız. 
Magonttzli 
SCJğa1t Et 

Soğuk eti pitirdikten ıonra 
dilim dılim ceımeli. Yumurtaları 
katı olarak ha~ladıktao aonra 
ortal .rmdan keameli. Her dilimin 
lizcrioe yarım yumurta koymab. 
R:ıdehu etleri ı üzerine ince ince 
maydanoz kesmelL Bır kabın iç~
risiude toz hardalla limonu ka· 
bartdıktan ıc nra "tlerin üzerine 
dökmeli. Badehu tuzla karııtıral· 
mış biberi d~ etlerin üzerine 
dökt ıkten sonra mayonezini 
hazırlamalı car. 

ı yumurtan n ıarııını yarım 

kahve katığı hardalla karışt rarak 
kabart na1 ı içe:iıine bir ç•y fin· 
cam zeo, ti ı vağ ile iki limonun 
suyuuu te :rıcen içirnıeli, az mik
tarda tuz ı ~vo etmelidir. Yumur• 
ta koyu bir terbiue halinde ,fon
duktan ııı<ınra ıoiuk et üzerine 
dökül tn1 H<lir. 

Bu Seneki Şapka 

1 

M d il • Saçların 
0 e eri DağılmaswaNas 

1932 ıeneei tamamen bereler 
•• küçük sarık fapkalarla ıeç· 
mittir. 1933 te bu ıapkalar yine 
moda olmakla beraber kenarlı 

ıapkalar da tekra" sahneye çık· 
mııtır. Kış şapkaları ekseriyetle 
fotr, bazen de kadifedendir. 

Tnl modası da eski kuY•etinl 

kaybetmektedir. Küçllk ıapkalarla 
muvafık dllıen tüller, kenarlı 
ıapkalara uymadığı için, kıy· 

methal kaybetmektedir, Yaz 

ppkalarmıo tamamen senlJ 
keaarb olacata tahmin eclllmek· 
tedir. 

Mani Olmalı? 

Rüaglrh haYalarda ıaçJana 
intlzammı temin etmek mlimklln 
değildir. Fakat bazı tedbirlerle 
bunlann fa·.da datılmaaına mini 
olunaLillr. Bunu temfn için bir 
yumurtanın beyazını iyice ka· 
barbnız, içerıııne bir miktar 
briyantin kanıtmnız, bu mahltUu 
uçlarınızı taradıktan •onra ftze
rine ıllrllnUz, dağ lmuana mini 
olur. 

1 Ev Kadını 

Elma 
Kabuklarını 
Ne Yapmalı? 

Elmaları •oyduktan sonra ka
buklarını atmamalı. Bunlan kay
natmah. lçeriaiae bir parça.limon 
sıkmalı ve şeker karııtırıp ·ç e-

Tiyatro, Çay Ve Sokak Elbiseleri 
lidir. Ôkıllrfiğll yumuıatmak için 
gayetle fayd"aladır. 
Bayılanları 
Nasıl Agıltmalı? 

Baygınlık eınaaında bayılan a
damın llzerindoki elbiseleri tama
men çllzllnftz, vücuduna bol hava 
sirmeıiae imkln veriniz. Elini 
10pk •D ile uğutturuouz. 

1 - Siyah bagbera'dan el· 
bisc. Bl6zun yukarı•• beyaı 

ipeklidendir . Kolun altındao 

ıarkan hatlar ipekli ıaloodandır. 

Kollarda siyah uııara eldivenler 
elbiaenin kumatandandır. Bqtald 
ıiyab bere bu çay elbla .. ial 
taın11.mlamaktadU'. 

2 - iki renkten ibaret •okak 

elblaesl. Etek bluma yukar11ıoa 

çıkmakta •• orada blrleımek• 

ledlr. Kollan aıatııı da etejla 

kumqındandar. Etek ılyalı, bliıs 

kremdir. 

3 - Bordo renri k6yltl kır
mııııından kadife, tiyatro elbi1e•İ. 
Kollar iki kath .-olandır ve 
k11adır. 

Blb drapedtr. ıol tarafta 
kamqtan bir dDtGm wardır. 

Bu elbiıe ıokak elblıeal dahi 
olabilir. 

fal Lelcelerlni · 
Nasıl Temizlemeli? 

Yağ lekeleri ekseriyetle ııcak 
aabunlu ıuya batmlmıt bir bez· 
le Ui,,1Ufturulup çıkarılabilir. ipekli 
kumaılardan yağ lekelerini çıkar
mak için turpentin, benz·n, pet
rol da kullanılabilir. Yahnt ta le
keli yerin üzerine bir gazete kA
tı dı açıo.z, Uzeri..ıden ııcak lltllyl 
geçiriniz. Ouı biter bitmez, kl
ğıdı çıkarınız. 
Re~llerl, Paluzeleri 
Naşıl Dondurmalı? 

Reçelleri palüzeleri dondur
mak için soğuk uya oturtmalı. 
ıuyun içoe bolca tuz ekmell 
Eğer buz varsa ·auyun içerisine 
buz da koymalı. Yalmz tuzlu su
yun reçelin içerisine girmeme!ine 
dikkat etmelidir. 

Havagazl Ocaklarını 
Nasıl Temizlemeli? 

Havagazi ocaklarmuı etrafm· 
daki yağları temizlemek için tuz 
ruhu ile silmelidir. 

Yiin V• ipek Çamaşırları 
Nasıl tıkamalı ? 

Ylln ve ipek çematarları mc 
defa yıkarken kat'iyyen uğu,tur· 
mayınız. Kumatı sabunlu ılak au" 
ya yatırıp çıkarın z, bafif hafif 
•• ·mız. Suyunu akıttıktan ıon a 
hemeo kurutunuz. Fakat kat'iyen 
alet yananda kurutmayınıs. 

Sabun Parçalarını 
Ne Yapmalı ? 

Sabunlardan artan küçOk C,... 
çalara atmamah. Bunları bir ap 
içerisine birikt!rdikten aoR"a

1 
k 

cak su ile ksynatmalı, bu aıı 
kaplara yıkamak içia -..u.lanma
\ad.r. 
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- Boy t ndl bu eeb h d • 
Pilde, har tarat foz, toprak için· 
ile bu ne haldir dedf .. 

- Valllhı Hanımefendi ben 
•lzlr~ yerinizde olsaydım, bir 
gUzel ka\fga ederdim •• ------. ............. ~····· ············ 
:-ı=~~-·-l·-·_·:;,t-·_ig=at===~~~ 

Arkada ımın evinde telefon Ye 
radyoıu vardı. Geçen akıam zl· 
Jarete •lltifım uman her lkfıl· 
al de yerlerinde 2&remedim .. 

- Telefonunla, radyon ae 
oldu?. 

Diye ıordum .. 
- Hava değişti, dedi, bora 

•ar; ihtiyata riayet edip kaldır· 
clım.. ne olur ne olmaz belki bir 
ııJdırım dOıer .• 

- Nereye eck!Gdın ? .. 
Koynana.mın odasına!.• 

Dalgrnhkla 
iki mahkum hapishanede ko· 

auıuyorlardı: 
- Sen buraya gelmeden ev· 

yel ne fı görOrdUn ?. 
- Berberdim .. 
- Ne kabahat yaptın da 

ıeldin .• 
- Hiç, bir dalgınllk yuı:lln· 

den.. DDkklna bir mUıterl gel· 
•lttL.. Saçımı keıer, ıonrada 
bqımı yıkanın.. Demişti. Ben 
dalgınlıkla evvela saçlarını yıka· 
••ı ıonra da başını keamitim. 

Daha iyi 
DarUlbedayio aidiyorlardı i 
Erkek: 
- Loca mı alalım, koltuk 

•u ? .. 
Diye ıordu. Kadın cevap 

•erdi: 
- Fııtıl< alsak daha iyi. 

Hiç olmana yenir. 

- Garson, serı
de1ı kwırcık sala· 
ta istedim •• Yarım 
saat oldu lıata 
getireceksin diye 
bekliyorum. 

- K.vırcık sa
lata hu beye/endi, 
çabuk çabuk lıa
:ıırlanır mı ? •. Ka· 
rınızın saçları 

berberde dalıa az 
zamanda mı kw
rılıp lıazırlanmış 
o/11yor ? .. 

Tavsiye 
Otomobil ala-

bildiğine koşu-
yordu.. Mü;teri 
korktu: 

- Aman ıo/ör 
biraz yavaş sür'· 
atten başım dönü• 
yor .. 
Şoför akıl öğ

retti: 
- Gözüzünüzü 

kapatın, ben ögle 
yapıyorum. 

r,.... "' r r ,....,. "' 
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- MOtle,.ı •all•m •Y•kkabı 
- Ben gideyim mi?• 
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Değildi Ya 
Gaute okuyor-

tlıı : 
" Yirmi yaşla-

rında bir genç · ! 
kuyuya diişmüş, 
fakat çabuk yeti-
şilemediği için 
bir '"aat zaman 
geçdkten sonra 
kuyudan ancak 
bir ceset çıkarıl-
mış .. ,, 

Kendi kendine 
düşiindü: 

- Ba da ili/ 
mı ?.. /ki ceset 
çıkarılacak değil
di ga ! •. 

Konuşuyormu 
Düt dütlü değil, 

Matmazelli tele
fonda: 

- Allo, al/o 
&en misin ?... .Ap-

-

- Ayf nln koca ; i• 
jır ham d dUcızmı, .. 

- Dahe iyi yu, Ay e y lntz 
kendi sUyleal~I, kocası d hEç 
blrf•Y duymudıfı için hayatla. 
rından mem un Y•ş rh~r •• 

-································ ....................... . 
1 

dal ursem !teri/. 
Ben sana gapa• 
cağımı bilirim •• 

1 Düşmüş 
- --.. .-.~,,.., rı;•~-'""'-"--.. ~~ 1 

- Matmazel 
Al/o, kesme. Dag• 
muyor mıumı lco
nuşuyorıu.. 

Çocuk hıçkıra hı,kıra ajlı· 
1ordu. Babaıı ıordu: 

- No oldun, niye ağlıyorsun? 
- Dnn merdiYendea dllıtUm 

bqım acıdı. 
- Şimdi mi aklına geldi ? 

Dun sen evda yoktuu ki ?. 

Farru Var 
iki evH arasında: 
- izdivaç aynen bir pi an• 

ıodur. 
- Hayır!. Yalnız bir rark 

Tar; Piyangoda bir ey kazan• 
mazsan bileti yırhp darsin1 izdi· 
vaçta kazanmenan ne ynpabi· 
lir in?. 

Doğru 

Bey ıokağa çıkıyordu.. hi:ı· 
metç"ye e3Jendi: 

- Öbür odadan ayakkapla-
rımı getir .. 

Hizmetçi lıtedlkleriol 
ıctirdl. 

- Ne getbdiğ"ne bakcana, 
bu ayakkaplar tek tek.. ikisi de 
aağ ayağın ... 

Hizmetçi tekrar gitti, geldi. 
- Beyefendi kabahat benim 

değilmiş öbUr odada b raktıkla· 
rıma baktım · · · da teki .. 

KArh iş 
Hizmetçi haber 'erdi: 
- Hanımefendi ıizin odayı 

1UpllrUrken1 on kuruı bul um. 
Alınız .• 

Yol Çok biten çok "" _ •• _ ... ________ -=---====;,..;;;;=- - iyi ettin. Heydi yine 
aUpUr ... 

Sarhoş iki yanına yıkılarak 
Jllrllyordu. Bir dostu g6rdU •• 

- Ben ıana kaç defa ıöy· 
ledim, bu yol iyi değildir vazgeç. 

Sarhoş hak verdi: 
- Ben de farkına vardım, 

dldi, onun için }'8 ayağıma ikide 
l»lr bir ıey tal ılıyor, düşüyorum. 

Almadım 
Supbl Bey, neyi yerinde bu· 

lamaıH beı yatındaki oğluna 
morar •• 

- Sen mi aldın? .. 
G•çeıı gUn )Qgatte bir kelime 

lltıyordu. Bulamadı canı 11kıldı. 

- Bulamadım dedi, yok .. 
Oğlu atıldı: 
- Vallahi baba ben almadım. 

Komisyon 
lılnl bitirdi, terziye gitti. 

itan - Siıo bir müşteri getirsem 
• lronıfayon verir miıiniz? 
- Tabii efendim. MUıterl aerede?. 

- Mtııterı beni. 

- Kocam b11na sen haki ı 

bir pırlantaam diyor .. 

- Onun lçın dalMa ••na 

•ahteıerlnl •hp getiriyor d•Clf 
mi? 

Beyaz Eldivenleri ---
Bir incecik deriden, 
Beyaz eldfoenleri .. 
Sanırını göderiden ; 
Beyaz eldioenleri .. 

Küçüktür benzer cine, 
Lekesiz güvel'cine; 
Alsam avuç içine 
Beyaz eldivenleri .. 

Beğenir onu gören., 
Benim olsun, der hemen ; 
Dülmeleri setle/ten 
Beyaz eldivenleri .. 

Birbirinden ayrılmıı, 
Sanki küsmus darılmıı; 
Ellerine arılınış, 

Bevaz eldivenler· .. 

1$te bu, şimdi tasam,· 
Acap nerdc yoklasam, 
Tutup, tutup koklasam 
Beyaz eldivenleri 

1. H. 

- Nlşanhm •enin ban• P•k 

banzadlillnl eöy!Uyor •• 

- TevekkeU de il, dUn b n 

görUr görmez " Seni çok ae

•lyorum " Dedl 

Hamm, Hizmetçi 
Tramvayda yanındakine ani&· 

tıyo du: 
- Bulunmaz şey nzi:t:im, ıunu 

leterim, bunu isterim, demeı,, 
ıayet f yi çamaıır yikar, yemek • 
pişirir.. Sokağa gitmez, gezmeyi 
ıevmez. 

Merakla ıordum : 
- Affedersiniı Beyefendi biz

metçinizden mi bahsediyorsuru7.?. 
- Harır efendim kam t! . 
Ben gaıeteıni okumuya • . ,· 

lamıştım. Bit aralık yine kulak 
verdim.. Devam ediyordu : 

- Gayet şık ve temiz giyinir. 
Esasen kendi de gUzel. Geçende 
bir baloya gimişti, h rl.e• itı gözl\ 
onun Usttinde idi. Öyle zarif, 
öyle kibar bir hali varld .. 

Yine kendiıni tutamadım, ıor· 
dum: 

- HalA karın141 mı nnlabyor· 
&UD\U? 

- Ne ml\ııa ebet canım, hiı· 
ıuetçimi anlatıy <; rum ••• 



• av a SON OPSTA 

,===========================~~==================, 

İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. Nan l doğdu ? .. 

································ Nasıl Yaşadı? .• 

T e.frika No. 40 Nasıl Öldü? .. 

'====================================================' 
Mahmut Paşa, Ey Sefiri Alişan Bak 

Bir Kere Halime! Dedi 
Niha ret, bu hale dayaııftmadı. 

Sefir Mlinir Beye hitaben fU 

mektubu yaz.atak yollad: 

{ Elma'ruz, 

Esirifiraş oluıaklığınıla beraber 
Jra dei ıeniyei hazreti hi!Afetpe
nahinin hmfizin• muvafakat bA.aıl 
olnıuf ve ilerusinin icraı ı iktıztısı 
da himmeti celi elerine mUtevak· 
ktf kahnışhr. Halci emrti ferman 
hazreti ınenlehUleınrindir. 

6 mart 1319 Bende 
Damat Mahmut) 

Bu mektup, artık Damat Mah· 
mut Paıamıı mücadeleden vaz 
geçtiğini ve 'AbdUlhamide iltica) 
ya mecburiyet hissettiğini açıktan 
açığa gösteriyordu... Sefir Münir. 
B. bu mektubu ald ğı zaman, 
Paıaya birdenbire cevap vermedi. 
Bu mektupla beraber Paşanın 
huıuıi vaziyetinden de mufa11alan 
izahat verebilmek için onu bizzat 
görmek istedi. ( BrUksel ) e ha· 
roket etti. 

Sefir Münir Beyin Brükıele 
vürudunu haber alan İımail Hak· 
kı Bey, derhal ıefarothaneye 
kı;,ştu. Mlin!r Bey görerek, paşa
mn ıon vaziyeti hakkında 
izahat verdi. Münir Beyi paıa-

yı gBrmek iıtedi. İsmail Hakkı 
Beyle beraber onun ilcametgAhı-

na gitti. Sefil ve küf kokan bir 
oda aa, tahta bir karyolada 
damat Mahmut paşa yatıyor .. 
Göıleri, elem ve ı:ı.t ; rap ile par
lıyordu. 

Mahmut paıa, Mllnir Beyi gö
rllr görmez, ellerini kaldırdı: 

- Ey aefiri ilişin!.. Bak bir 
kere fU halime... Çocuklar, beni 
ne hale koydular... Beni, buraya 
nefyettiler.. Aç bırakblar ..• Allah 
ta onlan, naaıl bilirse öyle yap· 
1111 ••• Sefil oldum.. Hekim yok .• 
P •Hll yok .. Aman beni 1ıtanbula 
a-önder. 

Diye ağla mı ya baıladı. V azl· 
yet, çok ciddi ve hazindi. Bu, 
devlet dUtkllnU adamın yüzüne, 
ölUmUn karanlık 1rölgeei çök· 
mUttll 

Sefir Münir Bey, derhal Pari
te telgraf çekti; (aefarct doktoru 
MihranEf. ) yi BrUkı•le getirtti. 

- P aıayı, gtizelce muayene 
et.. Bu halile İıtanbula gidebi
lir mi?.. Şavet yolda kendisine 
bir hal olursa, batı.nııa it çıkar. 
Meıuliyet, aana ait ... 

Dedi. 
Doktor Mihran efendi, damat 

Mahmut pafayt inceden İnceye 

muayene etti. 
- Salimen lıtanbula kadar 

ıideceğine emin deiilim. 
Cevabını verdi. 

Bu tefrikanuza dair her ılln 
muhterem karHerimiıden bir kaç 
mektup alıyoruz ve elneriyada 
kıymetli yardımlara mazhar olu
yoruz. Bu cUmleden olmak Dzere 
dön de bazı mektuplar aldık. 

Bunlardan birinin münderecatım 
çok dikkate 9ayan bulduk. Bunu 
hacfiyen dercediyoruz: 

[?ttihat ve terakkinin zuhuruna 
dair yazdığınız tefrikada, Yaver 
Şeıvket Beyin taaavvur .,uiği 

(İstanbula, mUstebdel efratla 
hücum ) fikrinin müzakeresi için 
Sabahattin Beyin Trablus garba 
ıitmesi meselesi doğru değildir. 
Trablus Garba riden, Londra 

sefareti katibi Rt"ışit Bey dediğiniı 1 

Reşit s.di Beydir. 

Re~it Sadi Bey, Bu it için bir 
çok para istikraz elmittir. Zan
nederHm bu para, ( on bir bin 
İngilix lirası ) dır. ve ( Sir KaHl)
den alınmıtt ı r. Reşit Bey hu 
parayı İsmail Ktınıal Beye kaptır- j 
mıştır. Kendi namına istikraz ettiği 
için, bunu ödemek liL tc hllku
met hizmetind"n istifa ile tüti\n 
imal ve füruhtuna te7ebbüıı etmif. 
Londra, BrükaeJ, Nevyork'ta aç
tığı fabrikaların temin ettiği karla 
bu parayı tamamen ödemiştir. 

Bu hikaye, tarihimizin en mü· 
him vak'alarıııdan biri olduğu 
gibi, bu i şo dahil olan adamlarm · 
ahllkı hakkında da ~ayet garip 
malumatı havidir. İhmali caız 
değildir. R(lşit Sadi Bey, el'an 
berhayattır. Adresini aşağıya ya
zıyorum. Kendisinden malumat 
rica ederseniı, cevap verir zan· 
ııederim ... ] 

Aynen dercettiğimlz bu nıok
t ubun, yalnız. bir noktasına cevap 
verceğiı. Biı, Prenı Sabahattin 

Beyin ( Trablusgarb'a değil •. ) 
Maltaya geldiğini yazmııtık. Bu 
hususta da elimizde vesika vardır. 

Hayırlı bir memleket için 
Reşit Sadi Beyin borç aldığı 
( on bir bin İngiliz lirası ) m İs-
mail Kemal Beye kaptırmasına 
gelince: Bunu, çok ümit ederlı. 
İsmail Keınal Beyin, evvel ve 
Ahır oynadağı feci oyunlar, bu 

ışı de yapabilecek karakterde 
bir adam olduğunu göıtermtSk· 
tedir. Bu ııoktanın da karanlıkta 

ka.maması ıçm, mektupta yazılı 
adrese, derhal bir mektup gön· 

deı·dik. Gelecek cevabı aynen 
dercedeceğimiz tabiidir. 

Bizi tenvir ve irşat eden bu 
muhterem kariimize, teşekkUrler 
ederiz. 

--- - ------ - =====---·~...-:-========= 

Bu akşam saat lıronbul Belediyesi 

21,30 da ~~hir1i'ynt11osu 

SAR 1 111111111111111 

ZEYBEK ILlll Opereti . 
UMUMA ' IJIHllll 
Herket ( Sarı Zeybek ) operetini 

muf aka görmelidir. 

BiR SiNEMAYA HUCUM! 
Halk haksız de
ğ il d iı·. Çünkü 

1 Alemdar' da Ka
l ragözle, Öldür-_ 
düğüm adam 

oynuyorl! 
,.. Vatandaş -- ı' Şimdi; sen de o 

- akına nasıl ka-
Beyoğlu'nda ı rışmağa gidiyor-
( 50000) san herkes te 
Alemdar'da öyle gidiyor! 

( 40000) kişinin ı ALEMDAR'da 
seyr~ttiği bu l BUGÜN BAŞLIYOR 

•• .. Matineln:2,30#5gece8,15-t04 filmin Kadıköy, Us- ,: ________ ... 

küdarve bütün kar- 1 ETUAL Sinemasında 
şıyaka halkı temdi· : 
dini istedi. Kadıköy 
ESKi HALE kül
fetten çekinmedi. 

Pazara kadar 
gösterecektir. 

Haydi, göğsünü 
kabartan kur

Şen şuh yaramaz artiat 

ANNY ONDRA'mn 
En glizel ve yeni filirulerinden 

CENNETTE 
BiR GECE 

Şarkı lı ve fevkalido eğlenceli 
kom~disi pek bUyUk 

'~ muvaffakıyetler kınanıyor. '4111 

· ,~ llu akşamdan itibaren ~ 

tuluş tarihini ! ASRİ Sinemada 

Seyret. l Rejisör E. A. DUPONT'un eaeri 

BiR MiLLET UYANIYOR 1 • 

Matineler:2,30·4,30Fece ~10 ATLANTIK 
.. rEBAB Sinemada.._ 1 ~ranaızca 11özll\ muazzam film. 

ılaveten: YENi ve ZENGİN 
Hokkabazlar Krah ~VARYETE PROGRAMI .. 

, ... Bugün -.ı----.. 

OPERA'da 
DON JOSE MOJIKA 

ve diğer numaralar bUytık 

muvaffakiyetle devam ediyor. KARA KARTAL 

ROLF 
BANSIN 
Fiatlar geçen ramazanlar gibi lspıtnyolca dSzlU ve şarkılı 

, ~---•filminde 

KAnunusani 19 ----------

Almanya'da İngiliz· Casusları 
---~--~---------------------------------

8 ir Tesadüf, Bütün Bir 
Faciayı Mey~ana Çıkardı 

- Hulasa -
lng-iliı.ler, Almanyanın Vilhelm ... 
haf-en linınnında kurdukları bir 
tebeke vasıtullo bu askeri t•h· 
rin kanaliıuyon planını, donan.
manan tifreıılni, Alrııanyanın en 
yeni bir lıarp zomi•l olan fon 
der Tan'ın planlannı ele i•çlrmit· 
Jerd r. Bunu, •atın aldı darı ve 
hırıızhk . ar nı yakaladıkları Glan, 
Jt·nike iıiınli iki poliıle Ehlen 
itimli bir bahriyeliye yaptırmıılar 
ve ıonra tebelr.elerini genitletnıiş· 
lerdır. Bu ıırada bir Alman poliı 
miifettİfl, rHmi bir vasife lle p._. 
rhıe g-lderken birinci mevki trende 
Glavaa raal reluıiş, halinden 1Up· 
helenmiı, tem aa etti ti bir kadın
dan bazı ma16mat ve Glavıa Al· 
manyadan glSnderilen bir telgraf
namenln ıuretinl alarak d6nm0t 
ve bunu Amirine bildJrmi,tlr. 

Jf. 
Poliı mlifettiıi, Kolonya ıehrl 

eınniyo-tl umumiye mUdllrUnUn bu 
ıözl•rini hayret.re dlnliyorliu. 
Onun bu hayretini ıören mtıdUrt 
masa üzerinde duran şlıkin bir 
dosyayı önüne uzattı. 

Açtı ve okumıya batladı. Bu 
dosyada, ufak bir tebliğ vardı ki 
büyüle erkim Harbiyeden gönde
rilmişti ve bUtiln polis teıkilatının 
ıon zamanda, Almanyada, son 
derece genişliyen casusluk har .. 
ketlerlne karıı müteyakkız bulu
nulmasını bildiriyordu. Ayni za• 
manda, bazı ecnebi do~eilerln 

VilheJmshafeııde, Alman donan• 
maama ait bir takım mUbim ıır· 
ları ele geçirdiklerinin zannoldu
ğiınu da ilave ediyordu. 

Kolonya Emniyeti Umumiye 
MUdürUnll sevindiren asıl mesele 
ise, Erkaoıharbiyenin tebliğinde, 
bu işleri yapanlarm baıında ol· 
malc üzere Mühendiı Petereen 
nammda birinin ismini kaydet• 
meai idi. 

Polis MUfettiıi, bu kAğıdı 
okuduktan ıonradır ki, bir teıa· 
düf neticeai olarak Uıerine 
baatığı hldisenio ehemmiyetini 
anladı Ye amirinden aldığı emir 
ile Berlin' e hareket etti. Bera· 
berinde, Paris'te iken gllzel bar 
kızı fyon'dan aldığı Petersen 
hazalı telgrafı da beraber g6tll• 
rtıyordu. Kııa bir mllddet ıonra 
tekrar Kolonya'ya döndD. 

Hükumet merkezi, Vilhelmı· 
hafen etrafında faaliyet gBıteren 
caauıların yakalanması için icap 
eden talimatı vermit• poliı me
muru Glava'ın da bu itte allka· 
dar olduğu artık ıu götllrmeı bir 
tekilde aulaıılmıfb. 

Bundan sonu hAdiıeler blrl
birini takip etti. Alman poliıl, 
Glavı'an peıine en mahir me· 
murlarınt koyarak tara11ut ve 
takip ettirmiye başladı. Onu, 
daima diğer polis memuru Jenike 
ile Zur namında bir baıka po
liıle mtltemadiyen temas halinde 
olarak g6rüyorlaı·dı. Ayrıca bu 
grupun fon fder Tan kruvazörtl 
başdUmenciıl Ehlen ile de ııkı 
mUnaaebeti vardı. 

. 
İLK TÜRKÇE 

KARIM BBNi 

1 

Ax zamanda, bu adamların 
faıla para ıarfettikleri de tesbit 
olundu. İtlerinden kaıanamıya
cakları kadar mühim paralar •• 

Ayni zamanda Ebleuin gUıel 
bir aparhmanda oturdutu, Glan 
ile Jenikenln her sabah, ıehir 
civarınd• tenha bir mahalde bu· 
lunan bir k6şke devam ettllderl 
tamamen anlatıldı. 

Fakat Berlin htikftmetl, bu 11-
te, Kolonya polisi ile Vilbelmı· 
hafeıı zabıta1ının mUıtereken ça· 
hşmaıına ml\saade etmemlt, me
selenin meydana çıkmasından çe-
kinerek takip itini Kolonya poli
ıine verıniıtl, bOttln bunlu teıblt 
edildikten ıonra pollı memuru 
Glava ile Jenike bir ıabab te•
kif edildiler ve ayrı ayrı bllcre
lere koydular, baı dlmeacl 
Ehlente nezaret altına alındı. 

Vaziyeti bilen memurlar, GlaYı 
ile Jenikeye faıla birıey ıorma
dılar. BlUUn maharetlerini Ebler
sin tlıerinde durdurdular. Bu tu
yıka Ehlere tahammlll edemedL 
Bir ıaatlik: bir ıorğudan ıoara 
herıeyi itiraf ettL Evt'ela Fon
der tan krovazörünlln pllnlu•nı, 
sonra dı bahriye tifrealni aattrğını 
anlattı. Bunları, Glavı Yaııta aile 
Petersen iıimli bir mDhendiıe, kı11 
bir müddet için görmek Dzere 
vermiıtl. 

Bunun haricinde GlaYI ile Je
nikenin bu plAnları kendiıinden 
almak için tertip ettikleri pllnlar& 
anlattı. Ayrıca, ıehirin btıyllk bir 
askeri ehmnıiyeti halı olan kana
lizasyon t~rtibatının da nasıl elde 
edildiğini bildiği kadar nakletti 
Aynı ıamanda vicdan azabı altında 
ezilerek Petersen ile temaıını 
mUteakıp hAdiaeyi kumandanına 

~ bildirmemlt oldutu- ..aı....if 
olduğunu ıöyledi ve atlamıya 
başladı. 

Ehlerıin itirafları vaıiyetl ta· 
mamlle aydınlatmııta, Alman po
liıl, MUheodiı Petenen'ln otur
duğu •• etrafındaki taraııutlanaı 
11klaıtırdı. Fakat harekete ıeçe
nıedl. ÇtınkU birkaç rtındenberl 
bu eve kimseler girip çıkmıyor, 
ev terkedilmiı bir . hılde ırBrDntı
yordu. 

Var.iyeli ketfetmek için bir 
polis memuru amele kıyafetine 
ıokularak havaguı tirketi namına 
1aat• bakılmak Oıere eve a-6nde
rildl. Bu memur, eyde, yalnız bir 
hizmetçinin buluodujıanu, YulJe
tin de dikkati celbedecek ıekilde 
olmadığım bildirdi. Bu arada 
poliı memuru Zur'un da teYkif 
edilmesi lazımgeldl. Fakat bDtDn 
aramalara rağmen ele ıreçirmek 
mllmkl\n olmadı. Aglebf ihtimal 
Glavı ile jeuikenin teYkiflerinl 
du1duktan ıonra ıına kadem 
baamı9b. Bu takdirdet bu adamın 
Milhendiı Peteuen ile arkadat
lannı vaziyetten haberdar etmif 
olma•ı muhtemeldi. 

( Arkası •ar ) 

OPERET FILMl 

ALDATIBSA 
Filmini gördükten ıonr• TÜRK REJiSÖR, MUSIK\ŞlNAS •• 

SAN' ATKARLARI ile İFTiHAR EDECEKS:NlZ. 

Pek yakmda ELHAMRA - MELEK 
IZMIRDE ELHAMRA Sinemalarında aynt zamanda , l 

~~YALOVA TÜRKÜSÜ 
lımi altında TUrkçeye adapte edilen Fransızca sö~lii ve şarktlı 

BENi KAÇIR 
Opereti bu akşam G L O R V A'da 

Artiatler, ROGER TREVİLLE, JACQUELİNE fRANCELL 1 

ve Ramazanın son haftası mUnasebetilo bllyllk varyete numarası 

ROLF HANSEN 
Bu mefhur sihirbaz ve hokkabaz ıahnenıiı<l~ icravı san'at edecektir,;, 

· Fiatlara hiç bir ı:am yoktur. FOX JURNAL ~--•--.,.. 
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Es 1 mağazaların en asri si ve büt··n 
Tür iyen in en mü em el çeşit i 

..... 
z 

1\ 1 1\ an sa a 

n1iinasebetile 

Bütün dairelerde 

at 

R O M A . , . l Z rv1 A 
Ve bü iln ıığ~ıları kese·. 

ı=----- - ---

Bir miifclıassıs 

Sı Sık 
Pudralanma'c 
c:ıt ç n 

Yalnız iyi mal ve halihazrrda fanatlır diyor 

her yerden ucuz satan 
..... 

Şimdiy adar L""em 
Kusursuz bir biçim ve itinalı bir cli'dş ile en 

I~ r «,ok k·ıcfı ),ır 

lrnr ııl .rıuııı pıı.r· 

lıddı~ı 'C) .ı ) llzle· 
riııhı l ır ı ızılı ıııı 

iı ale1 ınakaadilo ık 

M p ırlulanmıık hı.ı·ıu g(lld1giıı1 ıan· 
ne 1 rl r. J ak t, lıuııtııı, dit fı:ıorlndc 
ne deroce icra~ ı it lr e Ioblloceg ııi hiç 
lı r 'akit dlı9lllı nuzlor 

Yuni ,o,falı)&lle hır fıl..ir en}e&inde 
, lı lıhaı.ırda her kadına Mitfln gllrı için 

) alı ı:ı bir defa pudralanın-ıftı kif"yet 
etmektedir Kullatıtlnu pudr ya bir kah· 
ve kaşığı ıoikt.mııda kreııı köpüğıı iHl.· 
,-~~ı hatlııdc o dert1ce ku\·vetli vo ya· 
}Jl~<nn kalır ki llne,te, ~agmurda \'Oya 
rllzg!l.rda ,e hatta on sıcak balo saloıı· 
lnrıııda lılle kat'lrron 1:11\l)it kalır. 

'l VI A L0N podru ıııdrı, kruw kö· 
pflgıı, havalaııdır~lıııı, oıı m!ıkorıımfll 
pudra ile fonnf bır urotte karı~ ırıl· 
ııııttır. Bunun içindir ki TOKALON 
p ıdraıı{ hnkikl k re nı köptiklO y eg.ı ı 
pudradır. Cilde o ayanı lrny ret bir mu· 
ı,a,, t g lıl icra\ ı tealr nes-
ci ikaı cdt'r. ık ık pudra· 
huıdıkça olduğu Rihi ıııe auıatı kat· 
I.}) 0 ı kabart u11z Yamı .ı.lıab yllztlııti· 
ııı J 1)1, \l~tı. pudn1ı;1IA p ıolra .t) ınız 

i 11 (!'Ö ıınllz 

e ine 

nuıntehap l<uınaşlardan l<Jndi 
fabrikalarmda imal ettiği her nevi elbiseler tak:li ne muvaffak oıan 

Ga ata'da - <araköy'de 

Büyük E bise Fabrikası 
8 tta u usani ili 8 Ş bat 933 e am e 

MUŞAMB 

Çocuklar 

. 
ıçın fiat'arı·.c.la 

aca-asc a k 

. 
yenı ve 

ar 

MUŞ 

mühim 

mut.onsuz mperm • 

BALAR, ingtıız biçimi 

vey kUrk Uz MANTOLA , ip kil 

T ENÇKOTLAR vosntrc .•• 
PAL TOL AR, P RDESÜLER, MUŞAMBALAR, KOS-

v sn re ... 

ispa müddeaya 

1 -
k .. taloğuınuzu ve 

!ipari;, Hıraknm ı ıı iıteyi ılz.. 

A. K IFID , S 
Ht>\uğlıı: l~ııklal <' ıd I· :ıı Po~t ı "ol-.ıf!ı '.\\o. t. ') t>I 41429 

• 

lstanbul Havagazı ve Eiektri ve 
Teşebbüsatı Sınaiye Türk ·Anonim 

Şirketi ( S A T G A Z E L ) ,... 

f5fanbul Havagaz \'~ Elektrik ve teşcbbüsatı Sınaiyc Türk 
A ıcnim şirketi ( SATG AZEL) kış n ~oğuk zamoınlar nrla ailelerin 
mahrukat tedarikini kolnj laşlırmak arzu u ile KAnunusani ve Şubat 
ayları için ve aile rei 'erı hüviyet cUzdanlnrının ibrazı üzerine 

aıamf bir ton le :im edilmek fartile Yedikule ve Kurbağalı dere 
(Karfıköy) gazhanelerinue 1 ok kömliriinU istisnaen tonunu 20 lirAya 
satnıağ karnr vermiştir. 

Şirket mezkür hiiviyct ciiz.danlnrmn verilen 
işaret edecektir. Alıc nın nrzusu Ozerine m :ı:kur 
500 lcilodnn iki d fada leRlim edilebilecektir. 

kömür mil tarını 
bir ton kok ayda 

MUdl\ri el 

R~~~~r:?'~~~tıııı.. Pek yakanda: 
Beyoğlu sah e hayatında 

933 Y 1 L 1 Z 1 O G Y O R ! 
''---~- Tepebaşı : ŞEN TÜR'-< GAZ OSU ~ ....... -~ 

İnşa Ve Ta • • lanı ır 

Karaağaç Müessesatından : 
Keşif badeli 3988,67 lira olan paymahnlli dU\•arlarının yapılması 

kttpalı ı.arf u ulile ve yirmi gUn müddetle mUnaka aya konulmuş
tur. Münakasaya heyeti fenniye Mimari şubesinden ehliyet v raknsı 
alımlar iştirak edebilirler. lhnle 22 J 933 p zar günU sa t 14 le 
mUe scsede yapılacaktır, Münakasaya iştirak edecekler teklif eyli-

ycceklcri bedelin yUzdc yedi buçuğu niıbetindc teminat akçesini 
makbuz veya mektup olarak vereceklerdir. Keşfi görm k ve art
ııu.me ini almak için Müdiriyete müracaat edilecektir. 

EyUp lcrn m murluğund n ı 
Açık arttırma ile para çevr·le· 

ttı.. gayrimenkuliln ne o1duğuı On 
iki hi se itibarile beş hi 1e ar a. 
Gayri menkulün bulunduğu meTki, 
ınnhnllea:, •okaA"ı, numnra11: Balat 
K. rabaş mahalle.si Dibek caddesi 
numara SOJ T kdir olun n kıym t: 
49 lira 14 kuruş. Arttırml\nın yapı· 
lacağı yer, giln, aaat: Eyilp icruında 
19 • 2 • 933 pazar gilnü uat 14 • 16 
ya kadar. 

1 - işbu gayrımenkuHln nrt• 
tırına şartnamesi 1 • 2 • 933 tarihin· 
den itibaren 932 - 832 numara ile 
Eyilp icra dairo•lnln muayyen nu
mnrasınJa herkesin glJr bilme.! için 
açıktır. İ.And ynıh olanlardan fazla 
m .Om t almak istiyenler, 1 bu fıtrt· 
nameye ve 932 • 832 dosye numar • 
aile mctJıuriyetfmh:e mOraceat el· 
melidir. 

2 - Arttırmaya lttirak için yu
karıda yaxıh kıymetin o 7,5 niab • 
tinde pey nltçesi v }& m;lli bir ban• 
lı:anın hımlnat mektubu t vdl edile
cektir. (.124) 

3 - ipotek sahibi alac klıl rla 
diğer aliik duların vo irtifak hnkkı 
s.ıbipl rinin gayrimenkul üzerindeki 
lı ldarını huıuıilc fa'z ve nı araf 
d ir olan iddıalarrnı iobu ilan tarl
hindan ltib ren yirmi gUn içinde 
evrakı müııbitelerilcı birlikte memu
riycUmi:r.e bıldirmclorl icap edor. 
Ak i lıildo hnkları tapu sicille ahit 
olmadıkça aahş bedelinin payla ma• 
sından hariç knlırlar. 

4 Gösterilen gGnd artt•rmaya 
iştirak denler rttırma tartnameı ni 
olrnmuş ve lüz.umlu malum h alınış 
ve bunları tamamen kabul atmiı ad 
\'e itibar otunurl r. 

5 - Tayin dil n r.amand gay
riı.ırnkul üç defa baA"trıldıkt n ıonra 
en çok arttıran ihale edilir. Ancak 
arttırma bed U ınuhamm n kıymetin 
yüzde yetmiş be,ini bulmaı veya 
ımtıt btiycnin alacağına rüchıını olan 
dığer nlacakl tlar bulunup ta bedel 
bunların o gayrimenkul iie temin 
edilmiş alacaklarm•ıı mccmuundan 
fazlaya çıkma.ısa en çolc arttıranın 
t bhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on be~ gün daha temdit ve on be· 
tf nci günü ayni ıaatte pılııcak 
rttırmadn, bedeli atış iahycnin 

alac ğına rOchnoı olan diğer 1 cnk· 
lıların o gayrımenkul ile tem n edıl• 
mif alacakları mecmuundan faz ay 
çıkmak ,arfl , en çok arttıran 
ıh ,Jc edilir. Boylo b·r bedel eld 
cdılmc1.1e- iha c yapılmaz 'e satış 
talebı du er. 

6 Ga}rlmenkul kendlai c iha1e 
o un an kı nae derhal veyn 'erilen 
mühlet içinde parayı vermeuo ihal 
k r rı f sholunar k kendisinden ev· 
vcl en yukst'k tek ifte bulun n kimao 

Evet! Doğru 

Fakat 

K nserin 

ilacı 

Yok ••• 

Nasırın 

lıacı var! 

B KEMAL 

NASIR iLAC 

lstanbul Asliye Mahkcmeıl O 111cı Hu• 

uk Dalreılndcn: Zıldye H. tarafından ko· 
euı Kuınkr.ıpıda Kuyo lu ıokağında 36 No. 

lu hanede mukim Emin oğlu Ahmet Ef. 
al yhlne ikame olunan boo11nma davuı 

kakkınd ki a nuhal mumaileyh Ahmet 

Ef. ye berayl tebliğ g5nderllmiı lıcı de lka

metg6tunın meçhuliydl hıııebllo blll teh.ig 

ıade kılındığı verilen meşrubattan anlaııl• 

mı YC llAnen tebU t lcraallo rıyabıııdı 

9ahlt dahi dinlenmek aurctıle t.hkikat Ut. 

mal olun rak evrak mahkeme)e •evkolun• 
muı bulunduğundan bi .. ltlraı.ı var he t•• 

rlhl ilinuı fırda ından itibaren on g(in Ur" 

fında cevap beyan cıylcmc.ı ve yevmi mu• 

h keme olarak tayin kılınan 11·2·933 cumar· 

tc 1 gi ııil ıaat 13,30 da lıtonbul Aa:iy8 

6 ıneı Hukuk ınahluımealnde heyeti hakime 

huıuruna il'elme 1 icap e)lcdigl akı takdll'l
dc bllcUmlc valııatın ikrar u kabul et nlt 

ddllc gıyabında ınuhokcme inin intaç 
olunoca§'ı maUlm ol n ak U:ı:erc kf' flycl lltin 

olun .. r. --=====-=========== 
arz;ctnı'f olduğu b dell almıya r·aı.ı 
olursa onn, razı olmaz., ~eya bulun• 
m ua hemen on beş gün müddetle 
arttırmıya çıkarılıp en çok arttıra ı 
ihale ed lir. iki ihale ara ınd ki farlt 
v geç.en günler lç'n yi.izde beşt n 
hesap olunacak f iz vo diğer zararlar 
ay. ıc hü rnıe hacet kalma c u~ın 
m• nu iyet miı.ce alıcıdan tahsil ol ı· 
nur. 1\ adde (133) 

Meı.kür arsl\ yukarıd göıterll n 
1 - 2 • 933 tari inde Eyllp icra m • 
murl~u oda ında işbu ılfi 1 v cu • 
t r len art tır'11a ş.ırtn • d.ıi -
ıinde satıl c .. ğı İli!l o u u • 



••• 

Anne - Yavrum, havalar 
soğudu. Anlıyorum ki uşuyor
sun. Sana derhal bir palto 
giydirebilirim . 

Biribirirıe Ne Oluyoruz! Herkes -. 
1 i CAPAMARKA Muharriri lf-

Her Hakkı .Mah/uzdur 
-253-

O nda d , sür.,kli bir kahkaha 
etr f } a \ ı ldı. Çünk l\ meydana 
ç n cı n mad ui ve tehlikeli 
hır bornb' değil, içi bot ve top· 
r et ı m mul bir kumbara idi. 
S l vm n ustanın isticvap olu,. 

cJuğu C1 madı.ı imal ettiği kumb • 
r l rdan biri de gBrülmek üzere 
C lı.tleddiıı Paıa tarafından ge· 
tirtilmi , fnlrnt görl\ldUkten aonra 
bun ehemmiyet verilmiycrek 
bir kôte} c ıttıhvermi~. Sonra, 
odayı toplıyan hademe, bunu 
gö. ıOf. Belki bHAharc aranır 

diy11 dolaba saklamış. Fakat 
Ahmet CclAleddin Paşanın düş
manlarınt!an biri, nasıl a bunun 
Farkına varmıı. Hiç olmnısa, pa· 
,anın ı u~ttklraten olsun bir sui 
:r.an altmda kalması için bunu 
jurnal ctmi,. 

Ertesi sabah AbdUlhamit uy· 
kudan kalkar kalkmaz, ilk iti bu 
bomba meselesini aormak almuı· 
tu... Kendisir e, her iki heyetin 
ı lO terek raporu verildi. Bu ra-
pora, bdül amit'te gllldn. Ve: 

- Ahmed'i!l odaamdan bon • 
ba çıkmıyacağım ben de biliyor
dum.. Fakat, ne yapalım .. Emni
yet idikten, emniyet çıkar. 

De1.ıekle iktifa etti. 

.,,.-

0 devrin böyle gUlfinç hat&· 
ralarmı naldedcrkcn. şu garip 
">nk' nm hikayesini de ihmal et
mek istemedik. 

Bir yaz gecesi idi. Her taraf 
aessiı ve s kindi. (Haliç)tc öbek 
6bek 'lav.ıa nr, vapurlar biribiri· 
na okulmuı yatıyor... Talim ge
m i bııline sokulan eski zırhlılar, 
koyl renkll denizin U tUnde uyu· 
y m bOyük ijm hlar gibi ıaman• 
dıra r nda bağlı duruyordu. Ge· 
cenin bu derin aukütu arasında, 
deni-ı karak<>llarımn nöbetç 'leri 
tarafınd n öttUrUlen ince dOdük· 
ler iıitiliyor, onra yine ... es sed 
kesilerek her tarafta medıt bir 
ıl\kun husule geliyordu. Birden· 
bire, ac. acı bir boru sesi, bUtOn 
bu Uk neti yırtıyor; (Aynalıka w'.tk) 
önllnde s hile bağh olan ukl 
( IJabmudiye) zırhl111ndan: 

- SilAh baıına!. 
Boruıu iıitiliyordu.. Zırhlıda 

bul ilftn efrat, telA~ ve he
yecanla biribirini uyandırıyor, 
ıillhım kapan, gliverteye koşu· 

yordu 
Geminin süvarisi, ıuükemme· 

len giyinmiı, kılıcını takmıf, kıç 
llıtünde dolaşıyor, efradın (cem) 
olmasmı bekliyordu. Hiçbir şey
den haberleri olmıyan nöbetçi 
z bitleri bir tar ftan efradı laıı
&im ediyor, cliıor taraftan: 

- Ne var, yahu? .. 
- Ne oluyoruz, bilmem ki ?. 
Diye biribirlerini iıticyap ulı

yorlardı.. Nihayet, efrat ( aaffı
barp) niıamı veçhile tanzim cdil

it; süvari)•• de (tele mil haberi) 
~..-Mulfti.. SUvari, ıayet ~iddl 

bir vaziy lle geldi. Askeri karan· rma gitti.. herl:•s, yarıda kalan 
lıkta şöylece bir gözden geçirdi uykularmı ikmal için yata\.. 'trınn 
Ve sonra kılıcını çekerek : girdi. 

- Hazır ol.. Sellaaam clur 1. Aaradan on dakilra geçme-
Diy bir emir verdi. Siliih- den, Mahmudiye"ın etrafı, deniı-

hır ş kırdadı... BUtün as\(cr den ve knrad n ihata edildi. Ya· 
e lerindc.'.ci kar marlinleri göğusle
ri hiza m kaldır hk • 1 n• dur· 
mu-1Jerdı... Bir dnl<ilrn, deruı bır 

sükun i'e geçti ve onra zul net· 
ler içinde titr }CO suvnriı in s i 
i~ıtildi: 

- Cenabıhak, ~evket'u efen
dimize ükenmc:z ömürler ih ın 

buyur un.. l\ç Jefn, ( Padi~ahım 
çolc yaşa) bağır n •.• 

verlcr, polis komi erleri, k nun 
zabitleri, arcty tüfekç'leri, hep 
bire tJrnft ı z bir} a tmr n•yor: 

- N lu~or? .. 
Diye sor ıyorlurdı... Zıhlm. 

sliHuisi, buıılnrın k rş ına ç \:tı. 
H' tcti~ini boznı a:rn cevap 
vereli: 

- Bu Jıa, ck ... tin me 'ulU be-
nim.. Bunun bebini de ancak 
( mabeyni hüm .) un ) da söyliye· 
bılirinı. 

Dedi ... 1) rhal 11üv ri}i aldılar. 

j 

Çocuk - Çok bek· 
liyect'k mlyı '11? 

Anne - Ha ·ır tO 
dakik katidir. Bun 

ÇAPAMARKA 
mı.htebl derler. 

Sahlep 

Soğuktan korkmayınız ! c A p A M R K A sahlebi 
' sizi en ucuz ve fakat en kuvvetli surette besler ve ısıbr. 

• 
Küçük Ilinlir ' 

' l ı e 
r 1 11 

ı ı 

Dedi. Bütün as1cer, cığerlerini 
ıar..an bir fe .. yat iJe, üç def.t: 

- Padiınhm1 çok yaşa ... 
Diye bağtrdı... Bu gUrliltiilü 

feryat, bu sakin gecenin ıe siz· 
likleri içinde, dalgalandı, bUlün 
karşı ahi !erde mcdit aki 1er 
yaptı... Suvari, kılıc ııı ( ıelam 
dur .•. ) Vaziyetinden indirai. 

- caydos ... 
Diye emir verai.. bu işten hiç 

birşey ırnlamıyan efrat •• zabitan 
derin bit hayret ve taacciip ıçin· 
de dağılarak, kamara ve kovuşl..ı-

Mabeyne götürclO er. Sar ydıı, 
h rlces heyecan ıçindcı idi. Bu 
giirllltnyü duyanlar, buna tUrlU 
manalar vernu~1erdi. Vakit gece 
yarısını geçtiği halde, mUhim bir 
m11elenin takibi ile nıer:gul olan 

ve henüz U) umamıı olnn Abdül· l ]'( 
hamit, zırhl•nm üvariıini ( daini Fa_qdalı Adres/~,. Şayanı 
mahsu nya getirtti. lıitebileceği ___ -
bir yerden isticvap ettirdi. Sli· D O_K_T_O_R_L_A_R___ TERZi ve TUc. TERZiLER 
vari, Şu ifadeyi verdi: '-------------Te.-zl ıı:teklbe Haaımtar terzlha• 

( ı\rkıı ı var ) I Bevliye MDteha.. v -•I Din~• 
Dr. Refll Kedr 9111 Sirkeci. tr••· beatekir ıokak No ı. 

Bayramda Yalnız 

BİL.İ.LİABMER 
gazetesi çıkacaktlr. 

1Jı1,ilmlıını r C ·mİH'lİ 1 tanb ıl Büro uııd n: 
llAn.nrımz Bayramd en kuvvcrli neşir vasıtuı 

Hililiahmer1e v riniz. Hillliahmer gazetesi yalnız 
bul'da değil TUrkiyenin her tarafmd atılacakt r. Bu gazeteye ilin 
vermekle hem mUesse,eniıi tanıtmış ve hem de Hililiahmer'e 
yardım etmiş ohısuouz. 

İllnlarınız için: lstanbulda Yeni Postane karşııındı 
HilAliahmer at ş deposuna. Telefon: 22653. 
Son Posta g zctesi iclare"Jine. Telefon; 20203. 

Ankara caddesinde Kahraman Zade Hanında 
Acentasına. Telefon: 20095 müracaat 

C ti • uıliıııi 30 ; onclı111 
~ 40 urıı~tu ·. 

Kahvecilerin ve Gazinocu) rın nazarı dikkatine 

ay duralı , o h•g n aabahtan --------------
ak :u a kad r. Öm•r LUHU Yavuz Teni ha ne .. ı. 

Son moda U-

D M h -• ·•ıı Sevllya mllteb ... r. • m- .. ••••, SlrkecJdeld 
muayenehane lı Emtnönil hanına 
( abık Kurak. 1 nakletıni1tir. kabul: 
lıcrgU n ö~lecloıı onra. 

Zührevi hH• 
Dr. Muhip Nurettin talıklar. Babı· 

ali c de ind Oavret kOtUpbaııosl 
lttieallude .9 dan G ) :ı kadar. 

G il H Dahm va çocu" 
Dr. a P •"kf hatta ıkl•ra. Sabah 
alq•m evinde ( Topkapı Tram. Cad. 65 
C'um:ı, ı A'Lardan gayri 2 - G mua) ne
hane lııdo (Ak aray, Et m Pertev o
er i rka okak 11 

M 
Operat6r U-

Or. uammer Nurl,0 101 teu•ll-
lt ha talıkları nı lteh ı ı. Ilıı.rblyode 
tramvny fora ı kar:t ında No 65. Sa
lı vo umadnıı ınada lıerglln 14-20 ye 
kadar. 

r.erine tık 'e zarif icadın "e e~kck 
elbiseleri eh ven fiıtl ) apılıyor. Yeni 
postahane kırtmnda Erzurum han 
numar : 

MUHTELiF 
M 8 Biralı Mehmat 

•fhur ucukçuAll Ramuanı,. 
lı en ıer alaturlcı ve alafrnng 
aucu !arımı va dır. Bir defa tocrUbea 
edinıı. DalıHpaurında Mısır çartıaı 
kapı ı k rşı ın ıi k ı de No. 18 

Muhaalp Ve Daktılo Hanım 

Ticıırot moktobind n mezunum, fran
eızca bilirim, on s neden beri ) Uksek 
mcıo eselerllo re'soıı muhaelpli te bu· 
luodum, kuvvetli bonservislerim var
dır, horhan ı bir vazifede ç lışırım. 

ıtua _yene a· Son Po t.Ad Adil B"ye tahriren 
Dr. Ahmeıt Vicdani nH:ni Vcı.necl mUracaat. 

ı~rJo t, ta et ı rtım ıı ıın 2 jnci knt - ------------·---
2 inci dAiresino ııa ·letmıştir. CumA· Piyango ltlrn•I oı, lerl Şimdi· 1• ka-
daıı ınandn horı;an S - l' Yo 14 - ~O e k r birçok kımselorl ıengln etmı,tir. 
lrn lar, paı rto-ı g ln ori mecc uıtdlr. M r"e•i F atlbte t "•dd . ~ .. ra n' y .,.. sı nu-:z: 

(1) =: , Cilt ve :r.Uhrevl 
r.n Dr. Feyzı Ahmet hu alıklar mu· 

man: 146. ,,. ubeel Beyaııtta Okçular· 
b fi numara: 89 

< t h sı ı Ilergtlıı sabahtan :ı.ktamı 
~ kadar Aııkıı.r.ı r dde 1 Feyzi Be} ban 
m • ~o. .ı. •rcı. 23 90. 

;t-OTş TABIBLERI 

- IMZASIN/ BULANA -
İXRAMiYt: VEAlı..ıA. 
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------------------------ ---------------------------------
DiPLOMAlı KiMYAKER ARANıYOR 

idare merkezi Beyoglunda TUnel meyCl nıııdn Metro hanında 
bulunan İıtanbul ve Kadıköy Gar. Şirketi, gazhaı eleri için mUm
kl\nsc laboratunrda çal şırak mfünare5e l<csbetmiş diplomalı bir 
kimyakcr talep ediyor. 

Namzedın mutlaka Tlirk tebaaıı olması. hizmeti askcriyeainl 
ifa etmiş l>'·'tmması ve en yeni fotnğrafi:»ini raptedeceğ1 istidam\· 
me'iil" ' ·r diplomalarını ve icap eden uir veaikalaruu ibra& 
•tmeai lla lır. 

E:ııln1'nll, Emlnlhtl 
Cemal Ziya han 2 inci kat No 4 

Haııtularını cumnd:ın maada hergUn 
tı,, dan 1 ,5 n lı.:ıdar kAhul ve U,davi 

eder. 

Dl. Tablb Saffat Arif Muaye
nehane 

Bahçekaptda I'. rtut;rul mn,;au ı kar· 
oısında Kawnp) .m h nı 1 inci kat. ·a· 
hdan ı 1.L'ld:ı hergllıı hnst il rın1 kab 1 

eder. - --------------
SUleyman Faik To' lu Ojlu 

Beyoilu, 
Muzaffer HU•nU imanı aolı.. No. 
.l Nuri u. psrtman kat 1. hcrgUn :ıa 
.~ da ı ~O ve knd r, '• {('\ k ilde ahva\
do ge •e'c

0

ri dıı.hl haıtRlnrını kabul cıde 

M.SAIT 
Yen'poıt••• caddesı 

Vlor• Haa No. l l 

PtfffCI tlJo Te curuı.ute ı tlou m ada 
bıırgtln 10 Jan 1~ o kar]r.c hıısta\arııa 
kabul ve tecbvi eder. 

Unlkum Ş•pka temlrc1•1 ~·:;: 
ıorlue ob\OII fiatla )eni fotcr, kadın 
9apka arı \O bilumum 91pka tamir. 
için mUe esemlıı 7.İyarotiniz tasar
rufunuıu temfo 'o lcldlamııı lsbat 
edor. llahto apı ttık ret Hacı Bekir 
kartısında numara l 

Hakiki TUrk 
Tun• ~bkerıeme evi ıcker ı m•-

leri \O hor ı 'i mutena vo mı truına 
IUktı mamJ !\lı. Emlnö U num r 66 
Tunalı Ha dar r······ .. - .................. _ .......... _. ....... .. 

Küçüle. ilan Şurtforı 
t - Küçtlk ill\ıılar haft~da iki tlefa 

ııeıredi lir. 

2 - Bır il A.n bo~ ırdl\n ib r ttır. 

Kalın "" ıkl satır sayılır. 

3 - Her Bliı ır on aıağı 4 keliınollr. 

4 - ll~nlırın bet e tırdan f.lıla 

lı r eatırıod n ayrıca a, ~· laltl 
hatlor alınır: 

!'> aaurd•• lb•· !) Hludan faal• 
rat lllaın h..- .. t11 içi ' 

1 AJbiı 300 Kr. 63 'iV, 
a .. 880 ,. ı• .. 
6 .. l:M>O .. '°' " 

L':ı ___ ·:...._:--~~·----~------~ 



l9 Kanunusani 

HALiS ur~or. 
ÇiÇEKLERiNDEN A 

SON POSTA 

K L bır harikai 

san'attır. 

Sayfa 15 
--==t 

Ş r'< \C gıırpta nazirine teaadi:f 
ed e n. Büt n ıtri) t mütcl ııssıs 
hırı o.ı ndıa kolon)anın perea· 
ti k!'mdırlar. Takllllcrinden ul ı· 
rıınız. Ha an Ecz deposu. 

• En Sevdiğiniz 

SİGARALAR 
=:=========='."============-
J FRATELLl SPERCO 
ı:nrico ı::pcrco 'e mahdu ınları halefleri 
('ulata 611.cı \ ııkıf han (Fsı.bıl· Arapy ıı 
Jlnn) 1 iuei kat 1 - 10 Tol. H. O. 4792·1 

CIE HOY ALE NEERLANDAISE 
upur ıir'ketı • Amıterdam 1 

Bir aradal 
Aın ere Roterdam,Amsterdam 'oHnml>urg 
frtıı yakında hareket decak vnpurl r: 

Hercuie• upuru Jimamınızda 
Cllo \aı uru ~3 K. saniye doğru 
Cerea ,·apuru 9 ıub:ıtn do~ru 

100 lüks sigara 
İnhisarlar i<laresiniıı 
en nefis sigaraları şı 

bir kutu içinde ! 

BU 
B··tün sev ikleriniz 

• 
sız en 

ÇE iT 
bekliyorlar ! 

Kimseı: z çocuklara yardıın 

HiMAYEi ETFAL CEMiYETiNiN 
ko IUınlU balosuna 5 azır,anımz. 

Vali ve Belediye Rei!'li Muhittin Beyefendinin himayeleri 
23 ŞUBAT PERŞEMBE AKŞAMI 

Toknllı} an s ılon arın da verilt!cektir. 

wpj 'l@A3ti&t 

VIRILIN FER'fILİN 
ıeıke\lc•r iı.·iıı) (kadınlar ıçlıı) 

Ademi lkt•dar va umumi zaafa va s ç 
dökülmesin lrnrş dinç hayvan~arın gudde· 
1 rlnden yapılmıştır. Gençlik l.u\ vetlerini iade 
cıd r. 

J;czane'ordon nr ıvıııız. Po ı ı kııtu .. ı · 745 

PA 
Arttırın k • 

ır 

altında 

vere 

Ulye•&e• 'apuru 16 şubata doğr ı. 
Compırgnfe Rcyale Ne arhmdalaM 

vapur tirk!ltı '·uta ile TO bılumuu 

Necerlandaistı 'apur aeantaları arasııı
dnkt mub berat sayesinde DON::ANIN 
BOTUN LllfANLARI içfn emtia kabul 
edilir ve DOGRU KONŞ1MENTO ı;erl· 
lebllir. 

Yakında Burgn, Vıırııa ve I' öatoncoye 
hareket edecek ''apurlar 

Ce es 'apuru ~7 K. eruılye do~ru 
uııreses apuru 10 ıubnta doğr l 
Ganym dea ''apuru S ıub:>ta 

doğru 

Ameterdau dan beklenen upurlar: 
Cerea vnpuru 26 K. eanfye doğru 
Ulyaaes 'apuru 10 tubata doğru 
Oanymede• vapuru 23 ıubntn 

doğru. 

Amsterdamdan tıareltet edecek vapurlar 
Ulysses Yapuru 18 K. saniye doğru 
Oanymedea apuru I tubat:ı 

doğru 
HIPPON YU8EN KAISHA 

ittihu.zlık ve kuvetsizJik 
faide TC: tesiri aörOlenı 

(Japon 'apur kumpanyası) 
Yokohama, Kobe, Datren, Tııingtao, 

Sbangtıai, Honkong, Singapor, Colombo, 
Suez, Port Salt, Jımfr, lataubul, Pire, 
Cenevre, Valencir. Llverpol ve Glasgow 
limanları arasında doğru posta. 

FOSFATLI 

ŞARK MALT (Aktarmneız ve do~u) 
Ourban Maru 'apuru 20 9ubal:ı 

doğru. 

Hulasası Delaao• Maru vapuru 20 marta 
doğru 

Kullanınız.. Her eczanede Tatıı!IM için (,aıata'da Altıncı vakıf 

Hanında lı'RA'I'ELLl SPERCO, ENRlCO, 
SPlmco 'c M All1'UllLARI halefleri 
vaı ır aceııtalığ"ına mOracaat. <•ub"l.lsleri r.a:pf olanlardaki öksllrilklere btıyOk ehemmiyet ver

ır11 lıdir. KATRAN HAKKI EKREM tebli er.in önılno (l;eçer. Tel. ' • 4792·1 .. - -
,~ ...... ""·~-i • -· (.Ô • ...· ;- •. 1. ··"f'":--. ' . ~·-~,,... ~ .,. ~ . . --1.~" 

:"} . ,• il~ . ~ \ . ··t • - «.,' . tlc' > ..:. ... .;.. ~ 

IJSUZ 
SABtJ~llJZ 

rı sız 

• 

AIRI 1 TTE 
TRA oıu"uı 

'~1JL111 l:ıınL1cl~11 
urt::::tr.;t11 yAl11 ız 

~ .... : • 1 - # • • • .ı. • ' .. • ...._~ ":. •• • 

/ / 
KIRE:MIDIR 

R AZ V l T E kremini tedarikte mUşlcülAt r.cl<enJere, 
ınüc!lsescmize yaıdıkları tllkdirde adreslerine posta ile derhal gönderilir. 

BİQ KUMBAAA 
ALiNiZ. 

60 GRAMLIK 
125 

TOP 50 kuruş l . SO r Pcsta masrafı dahlldır. 
,, '' ,. 

arzu edenler, bedelini posta pulu olarak t önderebilirler. 
Her yerde 1al Jır. 

Deposu: lst. Yeşildirek: S vac;yan Hcut. Tel. 21031 

Her Fırsattan Istif ade Ederek 
P A R A Arttırınız! 

tarafındrın Şclı2Jdeba ndn I olis 1 • rakolu } nnı da ki ersadn 7 .. ·~ . 
yil'<seklikte O Lm M U L C 1 na ııınd ki fıı;ı 
çeria'ndc d'k o arak s. ttc 8:> • 12 J ki on ctre 5 r' t c nyanı lı yret v 

lıeH•c1!1lı nuınar. lnr ic a l' md tt"di•. 
Duhuli} e 20, aakeı \'c çocuklara 10 kuruştur. 



,-_ 
' ..... \ 4 • ~""' .... ~ ·-: • • • • 
ANNELER ARTIK 

Çocuklarınızı daha 
ucuz ve daha g ·· zel 

giydireceksin·z ! 

DÜŞNÜME YiNİZ! 1 

_~_.- ?) 

• 

ço ak 
yapmıya 

Çocuk elbise ve mantoları, 
iç çamaşırları, şapkaları, 

çocuk eşarpları 
• ve saıre ... 

...... 

F· at ar evinizde apaca, ı 
'1·~1"~ ~---· -. ~..... ... ... ·1 • . .. - • - 'll • ·'. ı. ... ....! ._. ~·\-.r-{ı: ; .... ı .. '-!-Y. . ·... . ~ .. "-{··""·..: ... -• • ... ,ıiiltıl'!:" .. · ........ • ' 1. " • ~· ••;,ı...;: 

B YRAMLIKLARINIZI 
Bayram Hediyelerinizi 

- -Yerli Mallar --
Pazarından ahnız 

Kravat, gömlek, mendil, cUzdan, hazır elbise, 
kadın çantası, kadın ve. erkek çorapları, 

eldiven, şapka, kundur• ltrıyat ili .. ili ... -

Her ne isterseniz bulursunuz 

Zarif fıtanbul: Babçekapı 5 - ı 
Beyoğlu: lstiklil caddesi ag am .. 

·,. (.,ı,._ ... :···'lf"~ .. ;« .... K . ;:· '\ · 1 .. ·- :!"-:·~·.. ·,,.· ..... ·..s. ~· ·~, .. ~~ ~ · ..... ".· 

n c z 

İTÜS 
Lambası '' 

TITO ·LANDI - PARIS 
gıoktrlkten daha çok omiııdir. 
Tulum lıaeız ve tnyi'keiz olarak 

benzin ile itler. Kokueuz ve 
dumansı zdır. 

iştiali gayri kabil ve 
teminathdır. 

Tecrübe edilmek Oıere 10 gUn 
için meccanen verilir. 

ReklAm fiatl apajorauz 14 liradır. ................ 
Resimli kataloğlar Ocretalz gönderilir. 
Umumi deposu: lstanbul : Çiçek· 
paznn: Altıparmak Han No. 2-4 

J. 1. LEYi 

- • ''· ,,, .. ·, . . . . _._ ....... ·-·ıır'. ... ' .. ~ ., ,,_......... .. ····~··· ~---·;h .. ~,,.. .. -it- ·;.>..·"·~ • . · • "'l~·-,n·r l"I» .... ,,, ' · - 4 
- "'~ ~·' ,r..._,,,.,.. ,_,.,, ·ıı-· t·><•y-~ .. •'r .:;,;.<' •• • .,. 
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A N 1 

SAN İN 
• 

A N 1 

SAN İN 
-A N 1 

Beyoğlu'nda 

• 

::::::ıA 

N 

N 

N 

LION 
Mağazaları 

Mevsim sonu 
SATIŞI 

0/o 10 
0/o 20 
0/o30 

TENZİLAT 
., : 1 i ı--'' . 

BANKAS KUMBARALARI 
Bayram geliyor 

Çocuklarınıza iyi 
istikbal yapmak 

güzel bir vesi 

• 

. .. 
ıçı 

ş ku 
hediye e 

.r 
• • 
ınız 


