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___ r ad eniz den Endişeli Fır- Delilerin idare Ettiği 
tına Haberleri Geliyor Koca Bir Tımarhaİıe 

Gözünüzü Dört Açınız, Köşe Başında 

Şehirde Manasız Bir Şayia Çıkb 
Şehrimizde kar ve kıt fırhna11 

dün gündüz ve gecede tiddetle 
devam etti. Fakat fırtınanıo dllll'" 
ku şiddeti, ilk gllnlere nazaran 
daha azca idi. Bununla beraber 
Karadenizde çok ıiddetli bir fır
tına hOküm slirdOğUne dair hayli 
endişeli haberler gelmektedir. 

Fırtınadan evvel karadeniz 
aahillerindeki limanlardan odun, 
k6mUr ve diğer eşya yOklle de
nize açılan kayıklar.rlan bir kı.-
Dlınm a kibetindeo korkulmakta• 
dır. Şehrimizde liman iılerile 
alakadar dairelere bu sabaha ka· 
dar fırtınanın denizlerimizde te-
ıirlerine dair sarih maltimat 
gelmemiştir. 

Fırtınadan evvel limanamıza 
gelmek üzere Knradenize açılan 
•apurlardao henüz biç biri gcl
nıemiştir. Bu vapurların fırtına 
dolayısiyle yakın limanlara iltica 
ettikleri tahmin olunmaktadır. 
Alakadar daire bunlaran vaziyet
leri hakkında limanlardan mal~ 

Eve/ki 6ec• fırtınanın t.•iril• Balatta gıkılan evin luırap ,...,.unııı 
DUn yine bir kısım tahta evlerin devam etrncıl baıı •emtlerdo 
kaplamalan fırtınanın teairilo halkı garip bir endif eye dll1Dr-
s6kOlmll1t kiremitler yerlerinden mllştllr. Bunlar, hrbnanın uzun 

ınnt iıtemi.,tir. 

Şehirde ~azl~et 
ayralmıı ve yeniden birkaç ağaç müddet devam edeceği ıeklinde 
yılalmııtır. çıkan garip bir ıayiaya ln~na.rak 

fınnlara akın etmiıler •e ıhtıy~ Kar fırtınasının lıtanbul da• 
lıilinde dOn de bazı tahribata 

• ıebep olduğu öğrenilmektedir. 
Ekmek Sıkınb&1 ten fazla ekmek almaya koyulmuı· 

Fırtınanın ıiddetli bit tekilde (Duamı ıı lnd nyfada t 

Trakyalılar Şark Şimen-1 B 

dif erinden Yaka Silkiyor Tebr 
Yarın 1351 lıicr.t gılrnı11 pktı.r 

6agramını itlrak edecefiz. "Son 
Posta,, olcagııeularına ve bütün 
milletta,ıaro Mıtıdet diler. Bay
ram miina.ektile "Son Posta 

Köylü Malını Satamaz Oldu 

Şarlc ıi'lfl6ndi/erinin Edirnecleki isla•gona 

Dnn Edirne muhabirimizden 1 g&nderemez olmuılardır.,, 
t&yle bir telgraf aldık: Muhabirimizin bu telgrafı 

.. Şark şimendiferleri idaresi Dzerine derhal tahkikat yaptık. 
•!ya nakliye Ocretlerinl ytızde oirket ldaresile temau geçtik ve 
Yırmi be~ nlsbetinde yOkaeltmir öğrendik ki Edirne muhabirfmi-
tir Esasen yllkıek olan nakliye zin bildirdiği haber doğrudur. 
ilcretleri bu yeni vaziyet karıı· Şirket idareıl lıtanbul • Edirne• 
•ında Trakya mOsıabsiUerini son Karaa~aç hattında nakliye Qcret• 
~•rece müteessir etmlıtir. Tacir- lerinl vagon başında 25 lira art• 
~ellerindeki malları piyasalara ( Ona mı ı ı inci aayfa~ ) 

"bl ,, dipr re/ikleri gı garın oe öbür 
gün çıkmayacak, bayramın üçüncü 
g!inünden itibaren tekrar neşir 
ıazifeşine Jnam edecektir. Bayram 
ıünlerl galnız "Hilaliahmer,. gaze
u:si intil'Jr edecektir. 

Muharriri 
Pi yer 
Melon 

t 

Alc.denizi '8hret oe 
lıegbetlerile titreten 
Cineviz oe Venedik 
donanmalarına engin 
tlcnizlerl lıaram eden 
Türk kalıramanları-
nın menkıbeleri 

Pek Yakında 
Son Posta' da 

Komünistler Fırsat Bekliyor 

llethur lnrllls dntet adamı Lolt Cor
eaa 1035 .. n••ine rfrftlmla mllnuebetlle 
rudıtı bir makale. 

932 aeneai aarib bir iflh ile 
bitti. Bu sene içinde hiçbir 
mesele halledilmedi. 932 senesi 
zaten biribirine srirmiı birçok 
meseleleri sadece daha girift bir 
hale sokmakla iktifa ettL SilAb
lann azaltılması. gümrük tarifele
ri, borçlar meselesi, Japonya-Çin 
barb~ geçen senenin bqlangı• 
andakine nisbetle çok daha 
fena vaziyettedir. · 

Dnnya, bu meseleleri hal gay
relile intihaplar, konferanslar, mU
tehaas ıa ve gayri mUtehassıılar
dan mliTekkep komiteler yapıldı. 
Her intihap ve konferans, yeni 
bir limitle neticelendi, Milletler 
rey sandıklarına veya konferans 
a:ılonlarma gittikçe dertlerinin 
çaresini bulacaklarını zannettiler. 
932 aeneai çılgın bir sene idi. 

1933 ne olacak? bu senenin 
daha iyi olması muhtemel? ba11 
mllbim memleketlerde mllhim de
ğiıiklikler oldu. Bu değitiklikler 
ya çok veyahut pek aı ebemmt. 
yeti haizdir. Yeni edamlar, belki 
yeni ,eyler yapacaklardır. Bualar 
kimdir? 

Almanyada Heriot'nun yerini 
Paul Boncour, Almanyada Pa· 
pen•in yerini Shleisher, Almanya
da Hoover'in yerini Roonelt 
aldı. Bu zatlerin hiçbirini tanı
mam, bu sebeple kabiliyetleri 
hakkında da bir ıey söyliyemem. 

Paul Boncour bir KJemanıo, 
Jeneral Fon Shl~imer bir Bis-

İngiliz 
Casusu 
Anlatıyor 

Yazan : Loit Corç 

Mister Loit Corç 
mark ve Roosvelt eski Amerika 
ReisicUmburu Tbeodor Rooavelt 
olsaydı, o vakit cesaret, itimat. 
hayal gibi blltnn kuvvetlerin kul
lanılacağı 'e her halde bir netice 
elde edileceğini tahmin edebilir
dim. 

lo;itiz Baş••kill Ramuy Mac
donaJd bunlara kartı manasa• 
müşknller göıteremeı:di. 

ihtimal bu zatlann eski dct'
let adamları derecesinde meziyet-

( Dnamı 12 inci sayfada , 

CENNET PERIS 
lıariknlar filmıdir. 

MümN•lleıl 

DOLORES del RIO 
Bu akşam MAJIK'te ba,.l1yor. 

• 

t.1avl gözleri bir mavi alev gibi yanan casus c 
- ilk it olarak sizden ( ••••• ) in kasa&1ndakl plAnlan 
isteyorum. Londradakl umumf merkezimize yazlldı. 
Bu ufiurda milyonlar sarfedilecek 1 
- ( ••• ) in plAnlarını mı ? Fakat. •••• 
- (Entelicens Servis) in ı,ıerl takatli deAlldlr. Bu, 
mutlaka olacak. 
Hayret ettim. DUnyanın dört bir kıt'asında Mekke
de, K6bll'de, lran'da, Mısır'da, ate,, ölUm, dehtet 
tehlikeleri arasında çah,an casus Mister (Jorj) un 
adı 'burada deiltlvermit, klrye (Vasillkl) oluver
mi,ti. Casus kadın, hiçbir flrsatı Kaçırmak iste
miyordu. Otomobllimlz Perihan sokafiında durdu. 
(Greta) ve ben esrarengiz birer gölge gibi eve girdik. 

Bayramertesi: Son Posta'da -ÜÇ GÜN BAYRAMDA NELER OLACAK? 

1 - Bayram •Tt• 
....... pldlfi 19 .... 

• s.o.s 

1 
2 - Tabft klmHd• ı 3 - ETierde pahrdı, l 4 - HeH11•• blı-

.. p~• t.111uıımı1ac:a• .-raıta ek.üı ohalJ'auiıı. d•al.lre kara ç.,,ı,.._ 

fıad•a.- ......... 

-
~ - KBmllrcOleıia l & - Maıı:har Osman 1 7 - iki rOx liralık l 8 - B•yram 1 oal'n· 

eerinçtea a1ullanıu OJ• S.tln telefonu batlaıla maato•unu hayalann fe• de en kapa•ıp \ad•rln· 
aatmalan ihtlmaliM 9'bdsf t.eldl1•c•k. aa aıtmell yOııOndea d .. hfln1Gr ....... •t-
•elNat- s'r•.aı ....... t .. 4ı... b7acak. 



SOK POSTA 

fl a l kın Sesi ) ~ 
Çiniciliğe Ebem-

1
.._ ____________________ _.J 

lk1!!~~!i. ~.~;~~·!~prak İki Hırsız 
ean 'atlerlıı e ehem wiyct ''erilo ceğini 
ıtı1lffyor. B11 baeuıta halkımır. 

Kardeş 
diJOJ İ 

Saffet IJ. tErnınönQ Balıkpaz.arı 23) 
- fktıaat Vekili Kiltahyada tet-

kikat yaperlun toprak ... y11 .. ı .. 
ehemmiyet verifecetinl aliylemİftİr. 
Eakidf'n Selçuk T .ırkldrinin ''e Os
nıaDblarıa parlak bir toprak Hn'at
lerf vardı. Eski tilrk ~inileri bu çeıit 
aan'at"n birer ı&heserl .ay lular· 
Faka bu aan'at aon zamanlarda te
redd" elmi,, aönmOttiir. E.kiden 
Kütahya ve fı.nikte yapılan çiniler 
dU11yada me4hurdu. Kütahya ve 
ba"k toprakları çini n tu§'la yap
naıya çok nsn .. ıttir. iatifade edilmeal 
çok f111dah olacakhr. 

* "•lıp B fatih Çarıam\ıa cad. 60) 
- He.. acae hariçten ithal etti· 

tlmi:a. tatla ve kiremit için ver.Jlti· 
•b para mit.im bir yekOn tıatuyor. 
Çi•"dlilr we mouylkçUilr ••rba 
,arlltaa .-eçmiftir. Topraklanmn. 
•• •••'ati ilerl!etmiye çok müaalttir. 
16 :sno ve 17 incJ aarda yapılan ve 
aaraylarda kullanılan ltalyan sialle
nle Türk çinileri araaında bir muka-
yeae yapdaa Türk çinileri onlann 
yanında ç çek ıibi si:a.el lcalar. Bu 
eal&i aan'aUmizl diriltmek için teşeb
W. edenler Yar. Bunlar tefYİk edlJ
aelid.r. 

• Ja r· B. (Üç'er mahallesi 74) 
- İ lıMdİ bubraaa salebe sal• 

•rn" ancak itba?Atı azaltmakla rnüm• 
kün olacaklar. lthalth ualtmak için 
de ) eri. ma!larımızdaa ve yerli 
eanayiimiıden latifacfe etmek Jlnm-
dır. Eskiden Kütlhyada pek pael 
çi•Uer, tutıa •• kireıınitler, •aıo ar 
'tcaa"re aind eıyalara yapılardı. Pa-
ditahlarııı zamanında bu aan'at 
himayeı:ıhk yfizllnden ölmOtlf!r. 
Buı J•Dİ f~brikalar ~ılmıttır. Bu .. 
lar tepik ve himaye ,arür ~u• ttu 
.an'at nki tekamül derecuini s•
buJ. bu u ·1a lktı1at Vekilinin ba 
aan' .. u h may. yo undaki vaitleri çolı 
nıühimdır. 

Sanayi proıramı nuzda toprak 
nnayiina de aıühım bir yer veril
mttfıdir. 

Sevindirilen 
Yavrular 

145 Fakir Çocuğa Dün 
Elbise Dağıtıldı 

Yirmi ıeııedenberi hayırlı 
işler gören Topkapı Fıknraperver 
Cemiyeti :dun ( 100 ) fakir ve 

" kimsesiz çocuia elbiıe dağıtmıt· 
tır. Şehremini nahiyeıi halk fır-
kası da dUn ( 45 ) çocuğu giydir· 
mittir. Aynca çocuklara mendil 
Ye çoraplar da tevzi edilmiştir. 
Bu kimsesi& çocuklarm giydiril
mesinde Fıkara Pener Cemiyeti 
Müdiri Galip Beyle Şehir Mecliai 
auamdan Bicaa we Müddeiwnu
mi muavinlerinden lımail Hakkı 
Beylerin biiyllk yardımları ve 
fa..liyeUeri görillmtlfl&. 
--.-::===========--=:=====---= 

Mehmet Ve Kema 1 Bir Fabrikayı Soy-
• 

mak isterlerken Yakayı Ele Verdiler 
Evvelki gUn Beyoğlunda bir mağaıada hırsıılık 

yapan iki kardeı yakayı ele vern işlerdir. Bu i"i 
kardeşin yakalanmaları çok garip bir şekilde cere
yan etmiştir. Yaptığımız tahkikata göre hAdise ş5yle 
olmuştur: Mehmet ve Kemal isminde bu iki kardeş 
evvelki gUn Beyoğlu tarafına çıkmışlar, aralık so
kaklarda etrafı kolaçan ederek dolaşmıya başlamıı
Jardır. İki kardeş bir ar4hk bir yağ fabrikasının 
önihıden geçerlerken kapıyı aralık görmüşler, aağa, 
sola bir mltddet bakındıktan aonra aralık kapıdan 
derhal içeriye girmiılerdir. Mehmet ve Kemal daha 
fazla Herilemeğe cesaret edememişler Ye kap1 civ~ 

t 
rında bulduklan bir çuvala yine oracıkta yıjlb 
duran kömtırleri doldurmaya başl•-nıtlardır. Çuval 
dolup bittikten aonra iki karde~ çunlı omurlamrılar 
ve d ı şarıya fırlamışlardır. Fakat kendilerini içeriye 
girdikleri zamandanberi gözetmekte olan fabrika 
bekçisi, bu çifte hırsızın enaelerine, tam k&çacaklan 
aırada yapıımış we ikisini de lnıkıYrak yalcabyarak 
polise teslim etmiştir. 

iki kardet ba arahk polia beklendiği aaracla 
fabrika bekçilliaia eliadea kurtalmak için ailamıya, 
bağınp çağırmaya bqlallllflar, fakat bekçiyi alclat
mıya muYaffak olamamqlardır. 

Hastabakıcılık 
Yurt idare Heyeti 
Faaliyete Başladı 

HiWiahmer Hastabakıca Hem• 
ıinler Yurdunun talimatnameıinin 
Sıhhat VekAleti tarafından tas-
dik edildiğini yaz.mıştık. 

Yurt idare heyeti dün Aksa· 
raydaki HilAliahmcr Hastabakıcı 
Hemşireler Mektebinde toplan
mıt ve reisliğe Doktor Ziya Nuri 
Pş. intihap edilmi~tir. idare he
yeti ilk karar olarak Sıhhat Ve
kiri ve Hil&riahmcr Umumi Mer
kez reiıi Doktor Refik Beye, 
yurdun teaiainde gösterdiği hiz-
metten dolayı teşckkftr telgrafı 
çelrm;şUr. Bundan sonra hasta 
d6fen hemtirelerin tedavisine-, 
mezunların iaşelerine ve diğer 
ma.saflaıa ait bir liste taozim 
edilmitlir. Yurdun sermayeai 
şimdiki hAlde 30 bin Jiradar. 
Şimdiye kadar Hilaliahmerin elin· 
de duran bu para yeni talimat
name mucibince yurt idare heye
tinin e.nrine verilecektir. 

Sırrı Bey 
-

Maliye Nakit İşleri Nüdürü 
Parise Gidiyor 

Maliye Vekaleti Nakit işleri 
MUdl\rll Sırrı Boy lstanbula gel
miıtir. Sırrı Bey bayramı lstan· 
bu1da Reçirdiktcn ıonra Parise 
gidecektir. Maliye Milli Emlak 
Umum Midürü Raıtn Bey de 
busı!>n latanb;ıla gelecektir. 

Mektep Kooperatifleri 
lıtanb•I Maarif idarem tara

fından bir kısım mekteplerde 
let'<il edilen yirmi kadar koope
ratif ten ekterisi n:.uvaffak olmuş· 
tur. Yeni ıcme zarfında koopera· 
tif mikwı çoğalt lacaktır. 

Mercimek 
Sarfiyatı 
Artıyormuş 
Fakat Fiatler De Beraber 

FırJamaya Başladı 
Son zamanlarda latanbulda 

mercimek sarfiyatı artmaya bar 
lam.şhr. Fakat s-.rfiyahn artması 
tızerine piyasada mercimek mik· 
tarı aıalmışt.r. Geçen seneye n~ 
zaran bu ıene nıercimek fiah 
yüzde yirmi beş f ulalqoıışlar. 

F aaulya flatıoa ıelince; piya
sada bet kuruftan ~• llç kurup 
kadar fasulye aahlmaktadır. Ge
çen ıeneye nazaran fasulya fiah 

yil:ıde ()D ucuxlam fhr. 

Tayyare 

ihtifali 
Yarın Şehitlerimizin Nam

ları Tebcil Edilecek 
Bu ayın 27 inci günü hava 

şehitlerimiı.in günüdür. Her aene 
olduğu gibi, bu tarihe tesadüf 
eden yann öğlenden sonra Fatib
deki tayyare abideıinde bfiyUk 
bir ihtifal yapılacak, ıehitlerimizin 
naınlarA tebcil edilecektir. liıtifalin 
bu aene daha alAkalı bir ıelcilde 
icrası için tertibat alının ıtır. 

Hamiyetli Bir Zat 
İamini bildirmek latemiyea ha· 

nılyet 1 bir &at Topkap• Fıkar•per· 
ver Cemiyetine gazetemiz. vuıtu le 
(500) kuruş teberru et mittir. Bu ha· 
miyetli ı.ale tefekkOril borç biliriz. 
Para idarebane111iaden aldırı!abilir. 

Konkordato 
Ticaret Bankasının Ala
caklılan Ne Diyorlar? 

Ticaret Ye Sanayi Bankamıa 
konkordato projeai Ticuet Mab
kemeaine •erilmiftir. Konkcwcla
tonun eaaalar1 on tin sonra 
ilin edilece;ioden, itirazı olan
lar kanuni mllddet zarf .ada iti
raı.larıoı mahkemeye bildirecek
lerdir. Banlran n bir kı•m •lacak-
hlarma yftıde 30, diğerlerine 
yüıde 80 - 100 'fcrmui •bacak
lılardan bazılarını m'1teeuir et
mektedir. Bunlar konkordatonwa 
bu noktasına itiraz etmek tuaY
vurunda bulunmaktadırlar. 

Siz Derleme Toplanttsı 
Maarif mOfettiıleri diln öğle

den ıoora Maarif idaresinde top
lanarak alz derleme faaliyeti et
rafında görüımüşlerdir. 

Muallimler teni edilen aöz 
derleme defterlerini doldurmap 
başlamışlardır. Bu sahada mual
limlerjn hakikaten faydalı olduk
ları görülmektedir. 

Telefon 
Komis,on Bugün Kat'i 

Karannı Verecek 
Telefrn ıirlretinin alb •J zar

fında halktan aldığı faz.la Dereli 
tesbit etmek llzere tetkil edilen 
komiıyon bugtın toplanacak Ye 
aon karannı Yerecektir. Alım 
fazla paralar halka iade edilecett 
gibi telefon Ocretleri de ytbde o .. 
on bq niabetinde ucuzlıyac•lmr. 

Yangın Başlangıe1 
Taksimde Hıriato iaeiDde 

birinin oturduiu evden yaaıuı 
çakmıt. fakat sirayetine 111e1dan 
verilmeden aöndüriilmilftnr. 

KAnunuaani 26 

Günün Tarilıi 

Şarki Karaağaç'ta 
Büyük Bir Yangın 

Konya, 24 - · Şarl~i Karaataçta 
bOylk bir 1•n1rm olmuttur. Llrmel
t.p W.Hile hakimet ko11afı, teı..,.af· 
..... Ye 25 dlUb YU&Dlfbr. 

Yan,.ın ilkmektep blnuındıın 
cık-.tır. Nilfu•ça :ıtayiat yoktur. 
Hiktmet dalreaade bulaaa• kaaa
Jarclakl paralar llurtanlmış .. da ev· 
rakın çoğu yanmııtır. 

Yeni Elçilerimiz 
KAbil büyük elçili((inc Eliiı.ia 

•eb'uıu Memduh Şevket, Kahire 
elçilığine de maılahatgüzarhğında 
balunaa fe!ebDMt Ali Şevki Beylerin 
tayialerl lera VekiJlerl Heyetince 
kararla,tırılm't ve Gaa1 Hz. nh:a 
tiladlkine arı.edilmişf ı. 

Adliye Tayinleri 
Altıncı MDatantik SOreyya Bey 

l••Ji• baımuddeiumumlliti haşmu
ninlitine :pdl l»ln kuruı maatla •• t_,._ tayin ectilmiıtlr. t.taabul 
mtkltleiu111 .. llik bafll'uawial Hik•et 
8e1l• lll•at .. fi Mublddu. BeJİlt 
lıta•bul ..Uye anahkemeleriıul• 
mGllbal bulunan aaalıldardaa bir:.tı• 
ta1ia edild .klcri hakkmda Ankara
dan malumat ıelmlştir. 

Şehir Rehpari 
IWediY.e tarafından butınla

cak olan latanbul rehberinin ha
ritalara tutam .. ikmal ediJmlıtir. 
Rehberden fimdilik ou beş bla 
tane baıtırılacaktu. Rehberde 
botnn ıokaklar, mahalleler na· 
hlye teıkilltlarına gare ayrı ayrı 
haritalar Gzerinde g3.t:erilmekte
dlr. Rehberin banlması mtlnaka· 
uya lronmustur. 

Frengi MUcadelasi 
lataabul aıbbiye ml\clDri yeti 

firengi mücadelesine aon derece 
ehemmiyet vermektedir. Hastahklı 
olup muayeneye 8'•1miyealer polia 
yaaıtuile muayenehanelere geü
rilmektedir. Bu 1ene geçen ıene1• 
nazaran iki miali firenıi iJAcı 
aarfedUmitUr. Söylencliğiae göre 
mlcadeleden çolr iyi netice)u 
alınmıı •e abnmaktadar. 

Bir Amele Yaralandı 
Kuruçeımede kömllr amel~ 

sinden Şerif •Nazım" npuruna 
kömlir taşımakta iken ayağı 
kayarak d&ımllf ve muhtelif 
yerlerinden tehlikeli aarette ya
ralanmıştı.._ 

Sıhhat Ve 
Maarif 

işleri 
Hallı Fırka11atn LtanJ.al tu...a 

Vill7et idare .Heyeti 1alonda W• 
top!anta :ppecalcbr. Bu topW.b ~. 
yeni idare laeyeti, yapacaj1 itlerla 
ana laatlar••• teaplt edecektir. sa,. 
lendltin• r«lre heyet faaliyetini bll· 
ha••• maarif ve aahhat aal:faaınd• 
teluıif edec:cktlr. bu aabalarda •hna• 
cak kararlar belediye rİJHelUe t•hlr 
•ecllıiae bildirilecektir. 

jon Postanın Resimli Hikaye si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

ftt• buıta arifeai 
Y oktvr bwa.. tarifeıl 
Vana bayraa ıelir biı• 
......... ~lrlluıi 

Bek~i baba çalu dawul 
Yola ~akar elde bavul 
........... ı.u.r .ı ... 
Vuı. waria •• ayol 

ÇlpçD K•llr bahtil uter 
N• •vinea aLr sidu 
Arka-dan Mtk•l•n 
Slkll .......... ber 1 

Komplarda çocuk çoluk 
Sonra a elmez sanki oluk 
Para iater tek• İal•r 
F allat aude etki boDuk 

Ha•• Bey eler ltea de ,..,.. 
0-tJu,mı bep ararım 
Yana itim çok ı.ı.. .. 
ltt• ti•di kutlularım 
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Fen 
Yerinde 
Sayıyor 

Başvekilin 
Tetkik Seyahati 

Ankara, 26 (Huıust) - Bat
•el<il ismet P,. bugün saat 
12 de Antal) a'ya hareket edecek, 
Sıhhiye Vekili kendisine Afyona 
kadar refakat edecektir. 

ismet Paşanın refakatinde 
Jandarma umum kumandanı ile 
Himayei etfal reisi ye kalemi 
mahsuı mUdürll bulunmaktadır. 

Başvekil afyondan Burdur yo
lile Antalya'ya gid~cek, Burdurda 
,,e İsparbıda birer gece kalacaktır . 
Antalya ve Burdurda büylik 
hazırlıklar yapılmıı, yllzlerce atlı 
Paşayı karıılamak üzere yola 
çıkmışlar. Seyahat bir hafta kadar 
devam edecektir. 

T t~vfil< Rüştü Bey 
Ankara, 26 (Huıuıl) - Ha

riciye Vekili Teriik Rnım Bey 
bu~l1n Cenevreye gitmek l\:ı:ere 
lstanbula hareket edecektir. 

Recep Bey Geldi 
Halk Fırkası Umumi Katibi 

Recep B. bu sabahki ekspresle 
Ankaradan tehrimize gelmiş, 
Haydarpaıa istaayonunda karşı
lanmıştır. 

Tütün 
Ziraat Mıntakalan Tes

bit Ediliyor 
Ankara, 26 (Hususi) - Ziraat 

Vekaleti wemlekette tütün zira· 
atine en iyi elveritli olan mınta· 
kalnrm teıbiti için tetkikat yap
brmıştar. 

Şimdiki ... halde bir komisyon 
iyi tütün numuneleri Qzerinde 
tetkikat yapmakta, bunların y~ 
tiıcbilecekleri mıntakaları araş· 
brmaktadır. Kc.ımisyonun kara· 
randan sonra Vekllet tütnn mm· 
takalarını tahdit edecektir. 

İzmirde 
İzmir. 2..'l (Hususi) - Belediye 

emrazı zübreviye teıkilih ile 
müştereken kimıeıiz kızlar için 
bir san'at yuvası açacaktır. 

Bakaya Vergiler 
Bunların Tasfiyesi için Bir 
Layiha Hazırlanmaktadır 

Maliye Vekaleti bakaya ver
gilerin tasfiyesi için bir !Ayiha 
bazırlamalctadır. Söylendiğine na• 
saran bu vergilerden bir kısmı 
affedilecek, diğer kısım1ar için de 
bono kabulü ve taksit usulu gibi 
bazı kolaylıklar konulacaktır. 

l~i Şerir 
İzmir, 26 ( Hususi )- Ödemiş 

yolunda bir yolcuyu yaralayıp 
parasını alan iki çob-ctn yakalan· 
mııtır. 

Mübadele 
Tali Komisyon 
Lağvedilecek 

fstanbuldaki Tali Muhtelit 
Mübadele Komiayonunun faaliyeti 
hitam bulmu,, yalnız birkaç 
•tabliye tevziat kaim ıtar. 

Buuun için komisyonun devamı 
faali)'etine lüzum görülmemek· 
tedir. Komisyon IAğTedilecektir. 

Oyuna Karışmamalı 

N. F. 

1 - Bugilnüft çocuğu sinema, 
tayyare ve otomobil çocuğudur. 

D imağı bu terbiye içinde yeti,mek· 
tedir. 

2 - Bugüniln çocutu tekniğe 
meraklıdır, 8freumek ve hayatı İfgal 
eden makinelerin iılens• tarzını an
lamak il tiya~ındadır. 

Yirminci asrın ortalaranda ya
ııyoruL insan ıeklsımn icat et
mediği marifet kalmadı. Dünya 
gazeteleri bergiln bin bir çeıit 
keıiften, icattan babıedip duru
yor. Bu yeni buluşlar karıı11nda 
tayyare ve tahtelbahir gibi hari
kalar, modası geçmiş birer çocuk 
oyuncağı gibi kahyor. Radyo, 
Amerikadaki uüzel aeıli !uzın 3 - Çocutunuza •İnemayı, oto- • 

mobili, tayyareyi gösteriniz. Ona, biJJQr ahenkli ıarkılarını bir 
bugünün icatlarını ve harikalarını düğme darbeıile odamıza kadar 

getiriyor. Fakat artık bunun da 
g6.teriniz. Bizim eJll ya,anda Ö§'ren· bayatladığını görilyoruL 
diklerlmial o on yaıınd- ötrenmi' y arao, belki yarından da ya-

~~!!!i!!iiiiiiii~......,...,..~...,...;;öiiiiijj;jijijii~~~~~~"!iio!ii!ı--...~..,,,.,_~~!!!i!ili~~li@l!;...-~~~bu•l~u!!!!n!!!i!!!ima•la!!!!idımr.i!!ilim ...... ~ii!!!!!~~~ll!!ii!!i~ kın, çok kısa bir iıtikbalde Av .. 
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Gazi Hazretleri Gaziantepte 

------~ 

Hazretleri Adanada Reisicümhur 
Trenden İnerek Halka lltif at Ettiler 
Gaz;antep 26 ( Huıust ) - Rerisiclimhur Hı. daşlar, iyi misiniz ? " Deye balkın batınnı ıor-

iıtasyonda bütün Antepliler tarafından coşkun muflar Ye Kaz m Paşa iJe konuşmuılardır· 
tezahuratla karıılanmıılardır. Tren yarım saat ıonra yoluna devam etmlıtir. 

Şehir bDyDk misafir ıerefine bayram yapmak- Trenin durduğu müddetçe Gazi Hazretleri vagonda 
tadır. Anteplilerin candan gelen tezahürler{ Reis Paşa ve Adana valisi ve belediye reiıi ile 
devam etmektedir. görllşmUşlcr<lir. 

Adana, 25 (A.A.) Reisicümhur Hı. Yenice lktısat Vekaletinderı Avni Bey burada kalacak, 
istasyonunda Vali Mümtaz Beyle Keramettin Paşa, •e Gazi Hz. nin Antepten avdetlerine kadar Adana 
Adana ve Mersin rneb'usları ve diğer teşekkUller ve Mersinde tetkikatta bulunacaktır. 
reis ve azaları, matbuat erkitm tarafından karşı- Konyaereğli, 25 ( A. A. ) - ReiaicUmhur Hz. 

lanmışlardır. Ereğli istasiyonunda kısa bir tevakkuftan aonra 
Gazi HL soğuğa ve karanlıga rağmen istasi· yoluna devam etmiştir. 

yonda bUyU kbir halk kütleıi tarafmdan karşılanmıştır. Ke nya Valisi ile Cemil Cahit Paıa, Villyet 

Mediı Reisi KAzım Paşa Adana istasiyonunda hududu bitinceye kadar trende kalmışlardır. Vali 
Reisicümhur Hz. ni karşılamışlardır. Reisicümhur Bey. Konya'nm iktısadl vaziyetine dair hazırlanan 
Hz. istasiyonda trenden inerek, " Na1ılsmız arka· raporu lktısat Vekili Celil Beye takdim etmiştir. ---
Yunanistanda Siyasi Buhran 
M. V enizelos M. Çaldarisin Fırkasını 

Oyunbozanlıkla itham Ediyor 
Atina, 25 (A. A.) - Reisicllmhur M. Zai01is, Maateessllf bir miJll birJik hUkümeti teıkill 

nıeclisin feıbini Ayana teklif etmek hakkındaki için aarfolunan btitUn gayretler akim kalmııtır. 
kararını M. VenizeJoıun kendisine gönderdiği mek· Halkçılar böyle bir hükumete rirmeği 11rarla 
tup üzerine vermiıtir. M. Veuizelos bu mektubunda reddetmişlerdir. 
diyor ki: HalbCiki diğer bütlln ıiyasl fırkalar liberaller de 

"25-9· 932 intiha batının daha ertesi gOnU bu in- dahil olmak Uzere hatta M. Çaldarisin riyaaeti 
tihabattan ç kan meclisin ancak bütün ıiyaai fırka- altında böyle bir hDkümete girmiye munfakat 
Jar elele verdikleı i takdirde uzun müddet yaş ya· etmişlerdir.,, 

bilec lği ve mUımir iı glSreceği belli idi. Atina, 25 (A.A.)- Ayan Meclisi dün gece M. 
Bu suretle teşkil olunacak bir milli birlik bU- Veoizelosun uzuu izahatını dinledikten ıonra Meb'· 

kümeti memleketin karıılamak mecburiyetinde bu- usan Mecliıinin feshine 20 muhalife karıı 79 reyle 
lunduğu meseleleri en muvafık ıekilde hallede- karar vermiıtir. Yeni intihabat 5 martta yapılacak 

ı ır< b · ı· 'L ve yeni mcb'uaan meclisi 27 martta toplanacaktır. 

Bayram Tarifesi 
Ankara, 25 (Hususi) - Bay

ram mUnasebetile tren tarifele· 
tinde yapılan tenzilAt ıuhatın 

beşine kadar devam edecektir. 
Tenzilatlı tarife dün başlamıştır. 

izmir Güzeli 
Geliyor 

İzmir, 26 ( Huıust ) - Şeb· 
rimiz gllzellik Kıraliçesi Nuiman 
H. buglln lıtanbula hareket ede· 
cektir. 

Feyizli Mesai 
Ankara, 26 (Hususi) - Re

iıicUmhur Hazretleri kıymetli me
aailerinden dolayı Türk Tarih 
Cemiyeti ile Maarif VekAletini 
birer telgrafla takdir buyur
muşlıırdır. 

JSTER iNAN, 1STER iNANMA! 
Gazeteler iliçların pahahlığan dan t iklyet ediyor. 

Bir farnıakolot bu f kiyetlere cevap verirken diyor ki: 
"Eczahaneler de yapılan iliçlardan ec:ıacı : üzde 

otuz kir alır. Halbuki Avrupada ıugari kazanç % 15 
dlr. Yunan ıtanda müıtazar.ta % 50, AlruanyaC:a %64 
klr ahnır. Almanyada hükOmet bu kir nİ•betini indir-

mek iatedi de farmakolotlar arasında kıyamet koptu. 
Halbuki TO rk farmnkoloğları yDze aldıklarını yüz ona 
ıatıyorJar." 

Avrupada hükumet kontroUl alhnda Htış yapan 
farmako otlar ~ 0 50 - 75 kir yaparlana, bizde kon
trolıuı if yı.pan FarmakoloQ-ların yüzde on •eya olu• 
kirla iktifa ettiklerine, artık 

JSTER JNAN, iSTER lNANJAAI 

de oynanan bir piyeai yazıban~ 
mizin karşııaodaki ktıçllcllk bir 
makinenin aynaaaoda ayan beyan 
seyredeceğiz •e füphesiı ki bu 
harika karıısmda da hiç hayret 
etmiyeceğiz. ÇüokU mucizelere 
okadar alıştık ki, gUolln birinde 
Londra ıehrioin, btıtlln ıeke
nesiJe birJikte haYadan aeyahate 
çıktığını haber verseler, bunu 
alelAde bir hesap meıeleaindea 
daha baıit telakki edip dudak 
bnkeceğiL 

Fakat bence fen, bntnn bu 
harikalarına rağmen bugün çok 
baıiı •• çok geridir. Beıer knt
leıinin dOnya Dzerinde mevki ve 
rol aldığı ilk de•irlerdenberi 
hl\kmünO bntnn ıiddetile icra 
eden, o zamandanberi inaanlan 
ezen ve bitiren iki derdin deva11 
hen Uz bulunamadı. Verem Ye kanser, 
eski devirlerde nasılsa, bugün de 
öyledir ve belki de bu iki fellket 
bugUı. daha mllthiıtir. İnıan mD
nasebetleri giriftleıtikçe verem 
ve kanser mikropları da ezmek 
ve yıkmak yolundaki tesirini 
şiddetlendiriyor. 

Bilmem neden: iman seklıı, 
koca orduları bir hamlede ezmek, 
ıehirleri bir nefeıte ktıı etmek 
için zehirli gaz, aley yağdıran 
makineler kat etmek buıusunda 
bllyilk bir kabiliyet gösteriyor. 

Fakat yine o inıan zekAaı 
verem ve kanserin mnthit 
mikrobunu mahvetmek yolunda 
henüz ağzı süt kokan bir ço
cuk gibi cılız ve yokıuldur. 

Eğer fennin yürfldUğUne bir 
ölçü arıyorsak bu.ıu vereme ve 
kansere karşı gösterilen imha 
harikasımn kudretinde aramalıyız. ' 
Bugün o kudreti göremediğimize 
göre, hllkmedelim ki fen benlll 
yerinde aayıyor. -----
Amerika Malları 

Amerika ile yapılan ticari 
itilaf Ozerine dünden itibaren 
Amerikadan gelen eşyalar gilm
rükten kontenjan harici eeçiriJ. 
miye baılamlmıştır. 

Rana Bey lstanbulda 
Gümrük ve inhisarlar Vekili 

Rana Bey bu aabab ıebrimize 
gemiştir. 

Kuponlar İtilafı 
Kuponlar itillfnameıinin kat'I 

1eklini ihzar etmek llzere Nakit 
İşleri Modnrn Sım Bey 
bu aktam, Şaracoğlu Şnkrn Bey 
de birkaç gOne kadar ParİH 
hareket edeceklerdir. 

Yeni Bir Doktor Cemiyeti 
Şehrimizdeki bevliye mUte-

hası:ılan birleşerek ( Üroloji 
Cemiyeti ) ni teşkil etmiılerdir. 

içtimai Muavenet Umum 
MUdUrlUgU 

Ankara 26 (Hususi) - Dok· 
tor f aruk Bey Sıhhiye VekAleti 
içtimai Muavenet Nmum MUdür
IUğüne tayin edilmiştir. Bebek'te hamal Hamdi iJe 

ı.z Abnıet tavla oynarlarken 
l»ekçi Muıtafa müdahale etmiı, 
bundan muğber olan hamal 
Harndl Mustafa71 ajv au.rette 

1 
J•ralamıttir. 

'---------------------------------

Balkan Konferansı lçtimaları 
Bllkreı'te Balkan konaeyine 

iotirak edecek olan TUrk murah· 
hasları Haaan ve Ruıen Eşrof 

Beyi., buall• haraket edeceklerdir 
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Pirinç Yetiştire
cek Bir Saha 

Andif&i ( Hu u 1 ) - Kazama· 
ı:an en zengin araziıine malik 
olan Kalkan nahiyesi kUçUk bir 
ihracat merkexi olup ıisam, vo 
buğday i tih al b ile mc burdur. 

Nahiyeye merbut Ov ve 
kınık köyleri çok geniı bir ra• 
zıye ı bip ise do halk anc k bu 

r zinİlı dörtte birind n i lif do 
debılmetedir. Diğer dörtte Oçtl 

dağlardan inen ıuların i tilası 
!tanda ''e b lakl ık halindedir. 

MilAttan evvel Kasantoı o • 
mmda 300 bin nüfuslu bir cUm
huriyel merkezini teşkil eden 
bu arazinin çok münbit ve mah-
uldar olduğunu Antaly tarihin· 

d a öğrendik. 
Batakl.ktan hariç kalan ara· 

ı;idc 93 l ene ine kad r sisam, 
buğday v oııs.r fıtihsal edili· 
ordu. 932 ene inde Kalican tUc· 

carlarmdan LAnıi Beyin tcjebbn-
0 üzerine pirinç ekme tecrübe

leri y p lm ş vo çok Lnynk bir 
auvaffakiyet elde edilmiştir. 

iki yüz bin dönilmlUk raziyl 
kaplıyan bataklık kurutulduğ~ 

takdirde buradan istihsal oluna
cak pirinç memleketimizin ihtiya
cının yarısını temin etmi' ola
eaktır. 

Gelibolu' da 
G çen Sene Karaya Otu

ran Geminin Macerası 
Gelibolu ( Hususi ) - Şehri

mizin oimaliJde bir koy vardır ki 
ki denir. kurtlarından Hamın 

Beyin namın izafetle " H mza 
Bey " koyu denilir kumluk ve 
billiir gibi temiz bir koydur. 
ı bili de çok temiz e çok ince 

umluktur. Bu tirin ve muni 
koyun yalnar. iki tnrafı kayal ktır. 
Geçen ıene lstnnbuld n Akde
nize gitmekte alan kere te yl\klU 
2000 tonluk Jorj Pale Okrasas 
iıimli Yunan vappuru tAm bu 
Hamza B. koyu hizasmda yolunu 
ı ~ırmış ve koya girip kayalak-
1 ra aplannuştı. Bunu kurtarmak 
için oimdiye kadar talılisiyeleritı 
yaptığı emekler bo a gitti. Çnnkn 

pur karaya b metre girmiş 

•o delinmiştir. Arta k VQ • urun 
kurt nlmaıından tamamen ümit 
k silmiştir. Keresteler diğer bir 
küçük vapura ve yelkenli gemi· 
lere nakledilerek Yunani tana 
götnrlllmiyo başlnnmıştır. Vapur 
balunduğu yerde bir enkaz hii
linde t rkedilecektir. 

Dör yol'da 
Kaçakç ılar'a Kanlı Bir 

Müsademe Oldu 

Dörtyol, ( Hususi) - Birkaç 
gün evvel hudutta kaçakçılarla 
mUfrezelermiz arasında şiddetli 
bir müsademe olmuıtur. Üç aat 
devam eden bu mü ademe neti
cefliode mUfrezemizden iki kişi 

tehit olmuş, kaçakçı şerirler de 
müsademe mahallinde iki maktul 
bırak rak kaçmışlardır. Kaçak 
eşyayı da hudutta terketmişlerdir. 
Müfrezelerimiz kaçakçaları ta-

ip tmektedir. 

Dörtyolda iftar Davulu 
Dörtyol. (Hu•ust) - Belediye 

bu ıene iftar e sahur toplarım 
kaldırmıı, her iki v ktid vulla 
babeı· erıniy ba lamıtbr. 

SON POSTA 

r e 
Zela lsmindek· Kadın n Çeyiz 

Parasile Y aptırdıgı Kale! .. 
Zil ( Husu-

1 ) -Zile; Sam
ıun - Sıvu h t-
hnm uğrağı ve 
14300 nüfuılu 
22 mahalleli. 130 
köyln bir ka-ıa 

merkezidir. Bu· 
rad KUçUkkale 
denilen bir tepe 
vardır. Tepe de 
hangi devirde 

yapıldığı malüm 
olmayan bir kale 

ile kale içerisi 
ıındanı vardır. 
Kale tO metre yüksekliğinde, 
bir buçuk metre genişliğinde ve 
600 metre uzunluğundadır. Bir 
rivayt·te na:ınran bu kale Ro
ma İınperatorlarmdan S zarm ku
mandanlarından biri tarafından 

diğer bir nauafi}'ele naz.aran de meş
hur koc • Kayser zam nuıda ZelA 
isminde uir kadm tarafından çeyiz 
parasile yapılmışt.r. Zile ismi de 
buradan gelmektedir. 

Milatdı::n 50 sene vvel vefat 
eden tarihcl Astrayo bu e erinde 
Zile'nin pek eski bir ıehir oldu· 
ğunu yazmaktadır. 800 tarihinden 
1263 tarihine lcadar Hi ar ieçri-

Mengen'de 
Esrarengzz 
Bir Çukur 

M ngen ( Hu usf) - Bu el· 
varda pek mebzul, fakat keşfodil· 
memiş madenler olduğu tahmin 
cdilmeHedir. Hacıahmetler tabir 
edilen yerde kar bir u vardır 
ki içme v ıulama işlerinde bun• 
dan istifade edilememektedir. Bu 
ıu ile yerli ve ecnebi birçok mU
hen disler alakadar · olmuşlar ve 
tahliller yaptırmışlar, 11uda m bıul 
miktarda petrol. mazot buluodw.. 
ğuou te pit etmi~lereir. 

Bu uyun biraz ilerisinde Gök· 
d ğ meekiinde de kömllr madem( 

mevcut olduğu ıöylenmektedir. 
Acı u tabir edilen yer de bir 

delikten kuvveti trendiidUğUne 
benziyen bir ses çıkması köylöl.,. 
rin nazarıdikkatinl celb, tmiş ve 
burası bir metro kadar derinliğin· 
de kazıldıktan ıonr çukurun 
içine bir horos bırakılmıştır. ho
rosun 3-5 dakika zarfmda öldüğU 
ve kendi kendine kavrulruıya ba • 
ladığı görlllmU , buuun llzerino 
çukur derinleştirilmiş, fakat d lik 
bllyUdilkçe tahammUI edilmez bir 
ıcaklak ve ağır bir koku başla· 
dığı görUlllnce kazıtmaktan arfı· 
na:ıar edilmiştir. Halk bu delikten 
çıkan ıc khğı ve kokunun mahi· 
yetini merak etmektedir. Civarda 
bir çok t asarı atika bulunduğu 
tahmin dilmekte ve hafriyata 
müsaade olunması için hükO.mete 
mUr caat edilmektedir. 

Bahkesirde Fakirlere Yardım 
Balıkesir ( Husust ) - Hima

yel Etfal Cemiyeti burada yUz 
ili fakir çocuğu himay ine l· 
mış ve bunlara sabah kşam 
:cak yemek vermiye bawlamıştır. 

Cemiyet on - bir sene z rfında 
binden fazla çocuğa muhtelif 
cephelerden yardım etmiıtir. 

ıinde kaleliler denilen bir kısım 
balkın oturdutu ve bunların 
1263 do kaleyi hUkOmcte teslim 
ederek ıehre indikleri nloşıl
maktadır. Şehirde hAI kalclile
rin ahfadı ardır. Elyevm kale 
içind ask rlik dairesi ve kışla 
vardır.Zile çok mUdebbet ve mah-
fıldar bir toprağa m liktir. Bir 
kımt bile ekilmedik yer yoktur. 
h li çok çalııkandır. ihracat 

seneden seneye artmaktadır. 
1336 enesinde Uçte iki i 

yanmış olan Zile timdi yeniden 
imar v inşa edilm ktedir. Yeni 
imar ve lnı muntazam bir plAnla 

yapılın ktadır. Zi-
• led ıusuıluğun 

6nünc gcçilmif, fch 
rin her yerinde 
mebıul akar ıu 

lemin olunmuştur. 
Şehir dahilinde 
B lediye tarafın· 
dan 30 çeşme yap
tırılnuşbr. Şehir 
elektrikle tenvir 
edilmiştir. B lo-

diy çok iyi 
ça h makta dır, 

mükemmel bir 
itfaiye tesis edil· 

1 

miş, yangın tehlikesinin 6nUne ge-
çilmiştir. Zilede Maarif to ileridedir. 

Fakat mevcut dört iptidai mek· 
tebl ihtiyaca kifayet etmemekte-
dir. Okuma hevesi çok fazladır. 
Halk kUtüphaneden dııarı çıkma .. 
maktadır. Zilelilerin bnkumetten 
i tediklerl sadece mektep ihti· 
yaçlarınm karşı} nmaıı ve yeni 
bir ilkmeteple bir ortam~ktep 
t isidir. 

Zilenin başlıca ihracata udur: 
Buğday, yumurta, deri, Uzl1m, 
cevizli 11ucuk, leblebi, ip, ceviz, 
haşba , afyonyağı, peynir, yağ, 
yün. - eşet Nafiz 

Samsun Gazi Kütüphanesi 
Büyük Bir Varlıktır 

KUIUphanaden bfr kö, ve kUIUph • memuru llh B. 
S msun (Hu ust) - Burad likto akşam aat altıd kapan-

ma.bitine geoit mikyaat irfan ması IAzım iken ıırf gençliğin 
nuru dağıtan bir klltnphane v r- btifadeıinl dllşllnen m murları, 
dar: Cazi KUUlphanesi. kendi iıtirahat aa tlerini feda 

0 Gazl Klltilphaoesi.. eski V li ederek geceleri a t dokuza ve 
K ztm Paşa Hz. nin yardımlarilo icabında onbire, ·OD ikiye kadar 
iki ene vvel açılmıı e hem- çık bulunduruyorlar. V bu ıu-
miyetli bir arlık g6 termiotir. retle kitap ted rikino " ziycti 

KOtllphanede, f nne, liaana. m liyeıi mU ait olmıyan f kir ta· 
edebiy ta, felıefeye Y il h.. lebo mektep kit plarındao lıti· 
ilimler •t olmak tlıero 3280 fad ediyor. 
elit kitap •ardır. Bunlardan 500 Blltlln bunlard n baıka gen 
cildi diğer kUtllphanelcrden n k- kntDpane ıalonunda haftanın mu• 
ledil n, 500 U y zma, 1895 1 yyeo akşamlarınd mnteha111 
Tilrk harflerine y 885 i de Garp mu ilimler tarafmdan Almanca, 

8 rlerino aittir. franıızca gibi ecnebi lie nları 
KntOpane r ıml devalrle bir· öğretilmektedir. - C. Ş 

~~------------... ------------~~-
Evreşede Şap Hastahgı 
Evreş , (Huıusi) - Şap h 

talığı devam etmektedir. Maama• 
fih tahribatının pllne geçilmiştir. 
Kordon benllz muhafaza dil
mektedir. 

Soma,da Bir Cinayet 
Soma, (Hu ust) - Denk ta§ı• 

m k yUzllnden tUtUn melelerin• 
den Sabri ile Hüseyin ara ınd 
bir k vga çıkmıı, S bri kam 
ile Hllsoyini karnandan ağır ıu· 
rette yaralamıştır. HUseyio Umitaiz 
bir hald dir. Sabri 1akal amıtbr. 

Kırşahir'de Havalar Fena 
Gidiyor 

Kırşehir ( Hususi) - H valar 
çok mütehavvil gitmekte, k r 
yağark~o gllneş çıkmakta. bu 
yüzden d halkın ıhhaU bozul
maktadır. Sehirdo grip salgın ha• 
!indedir. Kızıl, kız mık, zatlirree, 
Zatnlcenp gibi hastalıklarda ekaik 
değildir. Kızamık hastalığından 
bir geced ekir. çocuk ölmUştUr. 
Memleket hastanesinde boş y tak 
kalmamışlar. Sıhhat idaresi ha • 
talığm önüne i çm k için ted. 
birler almıetır. 

1 Tarihi Fıkra 1 : 
Terbiye 
Telakkileri! .. 

Orhan Seyfi Beyin .. denizJ r 
durulmaı; dalgalanmadan ,, mısra• 
mı da ihtiva oden nefis bir farkı•• 

r. Hemen her ağııda mO ekklr 
bir ekerpare gibi çiğnenip gid n 
bu çok gUzol ıarln, a~k buhran .. 
larm ve ihtilaçlanna t rcüma11 
olmakl beraber bilb sı o nıııra, 
içtimai yeniliklerin doğumu il 
gürbOı.lenme i arasında geçe 
karar ız:lıkları da ifad edebilecek 
kudrettedir. Enl ileri dcğru yllri 

)'Üf bir nevi dalgalanmayı andmyoı 
Ben, herşeyden ziyade, tt"rbiye 

telekklleriode bu mliali g~rllyo-oı 
rum ve o telekkilerin h nnz dal· 
galı bir denize benzediğini zan
nediyorum. Çünkl bu b hi t ki 
hükllmlcr, tıiç tc hemAbenk veya 
hemayar değil. Ar m zda crğul
larına elpenço divan durdurma 
iıtiyeo babalar· bulunduğu gibi 
çocuğuna mi afir yanınd ağlı 
çbrmıyan anneler de ar. Y av-

rularile kartı k rııy oturup 
kadeh tokuştur n bab larla v 
kızl r.na bir düzine delikanla 
göstererek: "Beğen birini I" diyen 

nnelerle birincilerin terbiy• 
hakkındaki telckkil ri nekadar 
farkla? •• Bu fark, o d nlzin hflnUı 
durulmadığını, dllşUnc )erin dalg 
geçirdiğini gösterir J •• 

Vaktile terbiye, istibd t esa• 
ama istinat ediyordu. Ana wef
katinde bile ı ıran bir muhabbet 
ezilirdi. Bu ur lle yetişen çoe 

cuk, tabiatilo korkak, riyakar 
mUdahin olurdu. O derecede ki 
devlet ricali raama girenler dahi 
etek öpmeyi bir borç ve halt 
ıercf bilirlerdi. 

Gen~liğlmde, henUz tah il 
çağında bulunduğum ırnlard 
bizzat ıahit olduğum bir ahno 
var ki beni oaki t rbiyeye o 
yaşta dü man tmiıtir. Bir glla 
Tokaftan Amaıy tnrikil S m• 
un'a g liyordum, oradan d 

1 tanbul' inecektim. Çeng 1 
denilen bir kır hannıd konak
lamıştım. Hand $iv • Valisi 
Re it Akif Paıanın mubteşenı 
bir mevkiple kon kladığını 
g6rdllm. Bu zat, o devrin en 
kıym tli ve ıöhretli ricalinden 
idi. Bulunduğu villiyetio hudutlan 
haricinde do hnrmct ve muhabe 
bet temin etmi,ti. Kendi ini 
uz ktan temaşa edip zevk alı• 
yordum. Bir de onun yanın 
Mektupçu unu, Deft rdar.n, Kd• 
tibini, Jandarma Kumandanını 
ve uvaklanm lıp handan çıktığı• 
na glSrmiyeyim mi?. Gençlik ba 
ya, merak ettim, rk lanna 
doıtnm, takibe koyuldum. Meğer 
Harput'a Vali t yio olun n Nuri 
8. namında bir zat, Amasya'dan 
.geliyormuş, Reşit Akif P şa d 
yaya olarak onu Çengel banımn 
önllnde istikbale çıkmıı. 

Paşanın parde üıü omuz1 randa 
idi, kollarını giymemiıti. Bu, 
dıkkatimi celbelli. Bir meslek• 
daşını karşılamaya çıkan koca bir 

ezir, böyle lallbali bir kıyafet 
taşımalı mı, diyordum. Biraı 
sonra, Nuri B y denilen zatin 
araba ı Am sya yolundan gi
rUndO, Reşit Akif P ş da ğır 
ğır ilerledi. Harput Valisi ar • 

badan pafayı görllnce h men 
indi, koşa koşa geldi, kendi il 
bemseviye olan Siva Valisinin 
eteğine dcğru eğildi, kolu giyil• 
memiş olan pardcsllnlln bir ucunu 
yakaladı, tam Uç ker öptü. 

Ben, o zaman, bu etek öpU • 
ten sadece iğrenmiştim, şimdi 
dUşf\nilyorum da içime bir Urkilntll 
geliyor ve terbiye telekkilerinin 
henllz dalgalı bulunması canımi 
sıkıyor. 

Gerçi buglln biribirlerinin ete-o 
ğini öpen valiler d~ğil, amirleri• 
nin önünde haysiyet izçe eg·leo 
odac lar bile yoktur. Lakin oğul• 
lnrma (kArı kadim) t rbiye verme 
istiyen analarla bab lar vardır. 
Gönül, bu deniz:in de durulmasanı 
e terbiye telkkilerinio her kafa• 

d ayni ekli im ıını i tiyor 1 
M. T. 
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(Siyaset Alemi l 
İspanga'da 
Patlayan 
Son Kıyam 

Yeni lıpanyol cüınhurlycıtl ile 
aramızdaki mesafenin uzaklığı 7D• 
s.Dndcn orada geçen lıidlıelerl liyl· 
klle takip e.deıniyoruı. Fak t uman, 
saman aluedon haberler, kıralh\tan 
bllr vo erbeıt bir cllmhuriyot reji· 
mine atlıyan Lu milletin büyük müı· 
kCllerlcı uğraştığını gösteriyor. 

İıpanya, koyu bir k toliklik 
merkezidir. Me,hur kilise engiıiı· 

yonu orad doğınuf, bUyümllt v 
haşin icraatını RÖ•termlştir. 

Bu katollk ıümrcıycı dayanan 
kıralhk, menfaati ri ihmal olunan 
diğer sınıfların ll rglln bir parça 
daha nrtan husumeti karşısında 

ınevldinde tutunamadı. Onun çekil-
esi, büyük içt:mai ve iktuadt 

moselelerl ort ya koydu. 
İspanya h lkı, topraktan m h· 

rumdur. E!.dlcbilecek &l'a:ıi, asıılet 

ınDmc111llcrlnln elindo idi. Şimdi, bu 
topraklar, köylüye t ksim edilecek. 
Sonra, Şarki -İspanya, Mndrit gibi bir 
nscrk :dn uzun 11encler •Dren keyfi 
ldanalnd n bıkmı,tı. Mahalli bir 
ınuhtnrlyot ldı. 

Memleketin bu k11mı daha ziyııde 
bir c nnyl merkezi olduıtu lçln 
•melu keınfotl çoktur. 

Bunların arasında 1 o, yine ayni 
keyfi idarenin devamı neticesi ıol 
fıkirler esaıh surette yer etmlttir. 
Fakat İspanyol f rdlyetçidir. Bu 
ltib r ile bu amele, komünizme 
k çarken bile ferdiyetçi meyli l 
ınuhafaza eder. Bundan dola• 
yı, ispanyada, daha ziyade aner• 
ıizm hakimdir. Bunların denizi la 
Baulondur. Bamdan birkaç haft 

vvel, t ~kilAtları dUnyanm her tar • 
fından daha kuvYetll ol an anartl&t· 
lor İspanyada bir hareket yaptılar, 
kanlı vak'alar s hep oldular. Hare· 
ketin lebııtıları k milen mahvoldu, 
Bunların ıyanmda biri sekiz, diğeri 
on yaşında iki çocuk bulundu ki 
biri. kıyamctların tüfeklerini doldu· 
ruyor, öbilrQ de fit lclerlnf veriyordu. 

* Bu hareket butırıldıkt P aonra 
el geçen narti tlerdcn biri sorguya 
ç kilmif. Diyor ki : 

-Ömrümün en büyük m ıerretinl 
bt.r bankayı bomba ile havay atıp 
harabeıi Rrnaında 50 bin lira bul• 
dutum uman duyacağım. 

Peld, bu p rayı ne yap rsın ? 
- Onunla d yine dinamit alırım. 

lf-
lıpanyol cOmlıuriyctl, iıte, fikir· 

lerl böyle kara41 k unıuriara karıı 
durmaya ve nlıamn dayanan bir idare 
lı:urmaya çala ıyor. F kat haaımlarının 

e kadar amanıız olduklarını dütil· 
lli1.raek giriftlğl çetin mOcadelenla 
•tlc ıindc t reddOde düıebllirlz. 

Sılrcyya 

' llllJ ..................................................................... ~ 

ABİCI TBLGBArLAB 
1Fransız Borsac larının Grev· 

~----

orsacılar Hükiimetin T asarr f Ve 
1 lah Projesini Pro es o tiler 

Parlı 25 - Meb'usan Mecliıi ma· 
liye encflmeni, hükOmetin mıı.li 

tasarruf vcı uılahat projesini mQza· 
k re etmi tir. Encilmen müzakere 
neticufndo hhıı:1rladığı metinlerin 
heyell mecmuasını 11 muhalif 3 müa· 
tenkif reye kartı 16 reyle kabul 
etmiıtir. 

Bor acılıırm Or vl 
P rls 25 - Boru mfibayaacılnrı 

yanında çalı an memur ve yazıcılnr 
ile aerbe t boraa m murları ve ya
zıcıları aendlkalara, meb'u1ao mecllıi 
maliye 1tncümeninln kararlaştırdığı 
b zı· tedbirlere kaqı protestoda 
bulunmak Urcre borsa fiatlerini 
r amt cchele kaydetmomiyo karar 
vermitl rdir. 

Boraa mUbnyaacıları, memurları 
vo yazıcıları sendikaaı idaro nıecli· 
ılnin bir mur hhaı heyc:ti Bn vekil 
M. Pol • Bonkur'u :z.iyaret ederek 
tikayetlerinl bildirmiştir. 

Ma11y Nozırıhm B yanalı 

Maliye nazırı M. Şcron, borsa 
memur ve yazıcıl ıırııun grev teşeb· 

bfiıünQ tamamile fena buldu§'unu 
ıÖ)•I mittir. 

M. Şer on, bu te9cbbilu, p11rlinıen· 
toda yapılan müzakerelerin fatiklili 
aleyhinde b:r tczalıilr nazar.le bale· 
tığına d liiivc etmiştir. 

HQkQmet projesin in boru maba· 
Ellinde böyle knrşı'enmaır;;ı efklrı· 
umumiycde heyecan uyandırım.ştır. 

Romanya rtıaliyesinin lslahı 
Cenevre 25 Roınanyarıın ınali 

u iktısadi vaziyeti niıı ıslahı için 
Milletler Cemiyetinin mali komite· 
ıile Rom nyo hükumeti mümesaifleri 
arasındaki müz.ak reler bir itilıifia 
n ticelenmişlir. Bu itilafa göre Ro• 
o; nya hül ümetl, bütçe muvazenui 
ni temin için lbımgclen tetbirlerl 

lacakbr. Milletler Cemiyeti mOte· 
ha1111larının Romanya maliyesindeki 
hizmetleri 4 ıencı devam edec~ktir. 
Mütehassıslar, Milletler Cemiyetinin 
tavalye.i ve RC\nıanya hükümetinln 
muyafakatı (berine foyin edilecektir. 

Ahnan KoınUnisUerinin Nümayişi 
Berllo, 25 - Konıilnlıtlor, Darm· 

tard Dacrinc bir açlık yürüyüşü ter• 
tip etmlıl rdir. 5000 i.şsi%, telırin 
okaklarındo. nümayişler yapmış• 

lar fır. 

Çin - Japon lhtlllfı Ve Bir Karlk tur 
<...:oroiyetl Akvamdakı Oııdokuzlar komitesi Japou - Cin lhtilMını lınllede· 

medl. Parls'te çıkan •Le Rirc• ismindeki mizah gazetesi yukarıda gördUğtlnOz 
karikatOrO yapmıştır. Bir ,Japon asktrl biçare çlnlilere lıkenoe yapıyor ve 
zav.1lhlnrın bnolarını kesip bir ka-ıığa dikiyor. Sıralarını bekliyeıı iki çlnll 
koıı ıışuyorlıı.r • llıri, öbürüue diyor ki: 

- Suhırsızlık istem•ız, Cemiyeti Akvamda, Oııdokuzlar bizim için 
çalı91yorlar. 

- Japon lhtilifı 
edi e a • 

ıyor 
------

Tokyo 25 - Japon :i riciye Na• pek yıılunda milhim kararlar almıya 
zm M. U lda kabine arkadaşlarına, hazır olınnlarını da arkadatlarına 

aöylemi.,t :r. Japon kablncıinin bu 
19 hır komite inin Ç in-Japon lhtili· meaele hakkında y ptığı mOzakere 
fanı bir uılaşınıya bağlamak için hiçbir karara batlanmakaızın Cenn• 
ıarfettiği gayretlerden hemen hemen re mUzakerahmn inklfafına ve neti• 
vaıg-~çtlğini sl>ylemittir. M. Uşida, cealn kadar tRllk edllmiıtir. 

' ···----------------~ Veni Bir lokomotif 
Berlin 25 - Hanşel lokomotif 

fabrikası yeni bir lokomotif yapmış• 
hr. Bu lokomotif buhar haline gelen 
auyu teksif etmekte bu uretie au 
aarfiyabnı yüzde 95 derecealııd 
tasarruf etmektedir. Bu lokomotif 
bllha11a kurak sahalarda kullanıla• 
caktır. 

A!manyada işsizlik 
Berlin, 25 - Almanyada lşaiı!erin 

miktarı ikinci klnunun 15 inde 
5,966,000 kişiyi bulrnuftur. Birinci 
ıkinunun 31 in• nazaran işsizler 
193,000 rtmıştır. 

Geçen acınen in ayni devrcıalnde 
bu f ır.ln ık ~00.000 c çıkmıştır. 

Hindistanda Kargaşahk 
Bombay, 25 Avrupalı ve y1rll 

aimsarlar aruındakl lhtilif dolayııile 

pamuk piyasas ı nın vaziyeti gergia· 
l~tmittlr. fng:lis pamukların kartı 
umumi blr gTeY ilin edilmesinden 
endltıı odilmcktcdir. Hintli almsar-

lardan çoğu " ya9uın GandiJ ,, diye 
bağırarak borsayı t rketmtılerdlr. 

Bolivya • Paraguvay Harbi 
Aıompaiyon, 25 - Bolil•ya • Pa· 

raguvay harbi tekrar baılanııt!ır. Bir 

Paraguvay süvari alayı, b:r Bolivya 

piyado alayını bo1muştur. Bolivyah· 
lar 100 telefat nrmişlerdir. 

TEFRİKA NUMARASI: 64 birine ahsen de benzettiği için 
bOylik itler yapıp bUyDk eserler 
bırakmak sevdasına da düşen 
bu paf a, Suriyede Arap eşrafına 
allan ~ağıthğı halde siperlerd ki 
Türk neferlerine birer aYuç kuru 
lizUm bile göndermeyi hatırlama· 
mışh. 

Fakat ordunun genç ı bitleri 
•e ıivil halkta bnkoımm uyanık 
ve gurur sahibi evlitları bu gi
di~in tehlikesini seziyorlardı. E 

'' M t L L ( 
Muharriri: 

Dördüncü ordu seni bek~ 
liyor azizim, diyordu. Gider git· 
tnez. hemen taarruza geçecekler. 

İlk Süvey , El'ariş muharebe· 
1,riııde çöliln eritici ve ezici ıil· 
le.ini yiyenlerden biri olıan yüz· 
ba~ı Nihat Suriyedeki ordunun 
tı, halde olduğunu biliyordu. 
f . Arkadaşının cepheye gitmek 
~lt1 bu kadar teU\ş göstermesine 
lYret ediyordu. Kaymakam Ke· 

inat Bey: 

. - Az.izim sen yine ( Berlin} e :it.. Bak yeni bir taarruzdan 
ahsediliyor eğer Almanlar bu 

•efer Çenberi kİrarlarsa Paris'i de 
iörm~~ olursun! 

Bınbaşı Nihal on glinlerde 

~oraFa inir kesilmişti. Hele arka· 
b aılarının böyle lfüife etmeleri 

Usb~tlh~ onu a nbileştiriyordu. 
Şımdı hergUn daireye geliyor. 

~k_şama doğru telefonda kendi
•ını .a~Jyan Dilruba Hanımın 
da~clım rcddedomiyerek Maçkaya 
aldıyordu. 

G 
ROMAN,, 

Burhan Cahit 

Erldinıharbiye Reisinin yiiz.ihıü 
görmek l.ısnıet olmuyordu, kaç 
kere yaı1111a gitmek istedise aldığı 
cevap ( Bekleyin! ) den ibaret 
kalmıştı. 

Cenup cephesinden de iyi ha· 
berJcr gelmiyordu. Bfıtiin hatlar 
çlirük tahtaperdeler gibi ytkılıyor 
ve düşman hcrgün ileri harekete 
devnm ediyordu. 

Mısırı fethederek Hint yoluna 
hançerini dikmek için Haydar· 
paşa i hıınyonunda nutuk söy
liyen büyük kumandan şimdi Şiı· 
lide milkellef ko:ıağ mla gece 
Alemleri yapıyordu. 

Liitfüne çanak tutanlara be
yaı ekmek, kelle şekeri ve Tosya 
pirinci da{ ıtan, Suriyede beş on 

Aarap l~in binlerce Anaôolu Tur· 
kilııil kmrn bu paşa bilinmez ne 

gibi bir m. ksatla birkaç liirk 
gencinin meydana getirdiği Türk 
ocogını himayesine almıştı. Ken· 
di i c ki Osmanlı padişahlarından 

Şimdi ıırma ve altına gark olan 
Arap ıeyhleri, emirleri altındaki 
aşiretleri 1eferber etmitler, dUş· 
man karştsmda bozulan TUrk or· 
dusunun perak~ndelerine baskın 
y pıyor, yakaladıkları askerlerin 
ağımda altın dit bulmak hırsile 
kafasını parçalıyor, içini deşmek 
zevkilo barsaklarını dışnıya dö
küyorlardı. KarargAhı umumiye 
~elen lıaberler ırenç ve mert za· 
bitleri kahırlarandan öldUrllyordu. 

Harp yapan askerle, ona deı· 
tek olan millet arasında irtibat 
kalmamıştı. Halkı idare don ve 
askere harp ettirenler yeni bir 
sevday tutulmuşlardı. Bu merak 
mümkün mertebe fırs tlardan 
istif d etmek ve para kaz.anmak. 
Levazım <lnirelerl birer borsa 

hana ıubesi gibi erz.ak, eşya alım 
satımı üzerinde muamele yapan 
ıimıarlar, komisyoncular, mnte· 
ahhitler, tüccarlarla dolup taıı· 
yordu. 

Binbaşı Faruk gibi ordunun 
içinde ve mühim itlerde çalıtaıı 
kahraman ruhlu fedakir zabitler 
pek çoktu. Fakat milyonlarca 
insanın hayat ve hareketini elle· 
rinde tutanlar artık bu tehlikeli 
akmtayA kendilerini de kaptar
m şlardt. 

O günlerde nüfuz ve idareyi 
ellerinde tutanlar da bu tehlikeyi 
belki görüyorlardı. Fakat küçük 
akıalar halinde batlıyao bu 
cereyan 6yle bir seyllp halini 
almı11tır ki durdurmak imklnı 
yoktu. istihbarat dair ılnde bil· 
tlln dOnya vak'•larilo beraber 
memleketin umumi vaziyetini ya• 
kından ve raporlara g6re tetkik 
ed n genç zabitler Umlt verecek 
bir nokta göremiyorlardı. 

Binbaşı Faruk ve arkadaşları 
bu ıkicı vaziyetin ıztırnbını unuta 
bilnıek için birbirlerilo şakalaş· 

mnkt o ba ka çare bulamıyor• 

lardı. Einbaşı Faruk hemen her· 
rgün dairede resmi raporları oku· 
yor istidasına cevap b'!kliyor ni-
.hayet Dilrüba Hanımın telt>fonu 
imd dm yetişiyordu. Telefonu 

Gönül işleri 
-- -~ 

Sevdiğim Rum 
Kızından Na ıl 
Kurtulayım ? 

J 

''26 yaşmda bir gencim. Ta· 
rihten iki ene evvel bir mU a· 
mcredo tanıımıı olduğum 20 
y l rında bir Rum kızilo ge· 
celi gllndUzlll bir niıanh gibi 
gezdik eglendik. Nihayet evlen· 
mi ye karar verdik. Fakat arada 
din ve milliyet mcvzuubab ti. Bll4 
nun ıçın kendisine lal m ve Tnrlc 
olma ım teklif ttim. O buna 
oiddetl itiraz etti. Bendeııiz de 
aramızdaki aşk rabıta ının ntht 
olduğunu bl ederek bir h ft 
içinde görllşllp tnnışmı olduğum 

gUzel bir Tilrk kaz.ile vlendiaı. 
O bunu duyunc moaelc levlen• 
dl. ETYell lalim Y• Tnrk ol c • 
ğını ban bildirdL Heyh tki lı 
lıten geçmlıti. T bil bu talebino 
menfi cavap alınca tiddetH teh· 
ditler ıavurmıya bati dı. HAi 
bu tehditler altında kıvranmakt 
ve vicdanen muazzep olmaktayım. 

Her akşam yolum çıkarak 
göı yaılan katıyor. Buhal beni 
fen halde ainirlendlrmektedir. 
Aldığım Türk kızının hiç bir gU. 
nahı yoktur. Şaıkın bir v zlyette
yim IUtfon Hanım teyzeciğim 
hattı hareketimin tayini için b na 
bir kıl veriniı.,, 

Ş. F· 
Rum kızı haklıdır. F k t iı 

bir Türk kızile evlenmekle isabet 
etmiısiniz. Şimdi Rum kızmıo 
tehdit ve takibinden kurtulmak 
için, onun ıizl bulamıyacağı bir 
semte nakledlniı. Bu ıuretl izi 
bulam ymca yavaı yaYat kader 
r zı olmaya e ılll unutmıya 
m cbur olur. 

"" :Fatihte Naıml B-.ye: 
Oğlunuzu 18• hoşlukt o u:· 

geçirmek llzımdır. Bunun için do 
onu ıimdiki rkada~larmd n ayır
mak, hayaltnın tarıını değiştirt-
mek, çahşmıya ıeYketmek dok .. 
torlu vasıtastle korkutm k ge· 
rektir. 

BUtiln bu tedbirler fayda ver· 
mez.so evden kovmak ve para ver
memekle tehdit etm k, fakat bu 
tehdidi onunu kad r götlirme-
mek muvafık olur. 

Hanım Teyze 

ilk defa açan Kaymakam Kemal 
8 y Dilrllba Hanımın esini du· 
yunca hemen arkadaşına lıaret 
ediyordu: 

- Haydi, cepheye çağrıyor
lar. f 1 eri hatlarda dUıman taar
ruzu baılar.ıııl 

Ve ötekiler onun IAtifesine 
ilave ediyorlardı: 

- Aman Faruk gayret 1 Bir · 
gece taarruıu yap! Dnşman bas· 
kında gerek! Binbaıı Faruk artık 
bu şakalara alaımııh. 

MDıtakil bir vazife başında 
olmayan renç ve dinç erkanıharp 
bu ataletten çok ııkıhyordu. O 
aıkerliğ~ bilhassa muharebeyi 
Hiç to böyle tabmin etmiyordu. 
Ba,kumandandan nefere kadar 
her fert feragat ve fedakarlıkta 
aynı safta yUrUyecekti. 

Bu perişanlık, bu ayrı gayrı· 
lık, bu haksızlık, resmi daireleri 
işgal eden iltimas, tav iye, hima· 
ve rezaletleri kafa ınd bir bur· 
gu g'bi itliyordu. 

Böyle işe yaramaz, ü lü Lir 
bebek gilli dolaşmaktan, halt 
akşamları evine gitmekten bile 
sık hyordu. Senclerdenberi de
vam eden bu muharebedeki va· 
ziyeti düşündükçe kendi kendio· 
elen utamyordu. 

( Ar aaı var ) 
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Çıkan S or SayfaJarımw f 
Okuyunuz... . 

Mi li Takım Dünya Kupasına 
İştirak Edecek Mi? 

Her Millete İştirak Hakkı Verildi 
halyada yaplacak dUnya 

kup ısı maçlarına milli takımımı• 
ım da i~tirak etmesinin bu seferki 
merkezi umuml içtinıaında kabul 
edilJiğini Federasyon Reisi 
Hamdi Bey resmen a8yledt Şu 
halde 1933 dnoya kupası maçla· 
rın ı mahaus Romada yapılan 
t 50,00{) ki~ili:< muazzam stad· 
yomda veyahut Turin'de tamam• 
J n ııı ak üzere bulunan 125,000 
kişı !ik sabada bizim milli kupa• 
mızın da gözükmesi çok muh· 
temeldir. 

Yalnız Hamdi Emin Beyin 
beyanatında kat'I bir sarahat 
yoktur. İhtimal federasyon reisi· 
miz dllnya kupası maçları için 
avvelce kararlaşt:rılan iştirak şart· 
lar.nın son zamanda değiştiril· 
mek üzere olduğundan resmen 
haberdar edilmediği için bizim 
vaziyeti henüz bütün teferrllatile 
tesbit edememiştir. 

Hamdi Emin B. dünya kupası 
maçlarına iştirak için muhtelif 
mmtakalara ayr.lan Avrupadaki 
ilk mllsabakalara girmek lazım 
olduğunu şart farzederek evvela 
Balkan bitinciliklerine dahil olma• 
mız lazımgeldiğini ıöylüyor. Bu 
ure tle Balkan birinciliklerine 

girecek M ili takımımız n dünya 
ku, asma iştiraki için derece 
alması IAzımgeldiği kanaati hasıl 

oluyor. 
Filhakika dünya kupası maç• 

lara için evvelce dü,ünülen proje 
tahakkuk ettiği takdirde Milli ta·' 
kamın evveli Balkanlardaki fam• 
piyonaya girmesi elzemdir. 

Avrupadan gelen son telgraf· 
Jarda ve ıpor gazetelerinde gör· 
dllğlimUze nazaran, Avrurayı 
birkaç mıntakaya ayırıp oralar-

Mlll takımımız aladyamda yaptı§ı temsur bir maçta 
Balkan maçlarından vnz geçerek rosunu bütün ihliyatlarile tespit 
doğrudan doğruya dünya kupası ederek bir iki ay evvel kamp 
maçlarına yaz imalıdır. hayatına çekilmek elzemdir. 

Her baldo dDnya kupasına işlerini imkan nisbetinde rouıı-
bugUnkD elemanlarla olduğumuz tazam idare eden Futbol Fede-
r,ibi gitmek pek doğru değildir. rasyonu Reisinden bu seferki 
Esas itibarile dahil olmamız imtihana olsun tam hazırl ıklı 
kabul edilen dünya kupası maç- gitmek üzere ciddi bir program 
larından evvel milli takım kad· bekliyoruL 

T aksimStadyomunda ut
bol Maçı Yapılmayacak 

Taksim ıtadyomunun aylardan• 
beri bakımsız bırakılan sahasında 
muntazam bir futbul maçı yap
mak mümkiln olamadığını gören 
lıtanbul futbol heyeti, baYalar 
dllzelip sahanın oynanabilecek 
bir hale geleceği zamana talikan 
r~sml maçların orada oynabl• 

l mamasına karar verm;ştir. Bu 
karar neticeıi olarak bu hafta 
yapılacak maçlar Kadıköyilnde 
icra edilecektir. 

Kadıköyünde yapılacak olan 
Fenerbahçe • Süleymaniye oyunu 
lik maçları için ye Galatasara·Al
tınordu oyunu da ıilt maçları 
içind ır •• 

Sayfa ' 

(hıset••tl perfeıabe " Cll•arteal rl•l•rl 
el•ak 0.-• .. altad• llıl apor aarfuı 11r9nt•ek· 
tedlt. 

PeTŞembe rlnkl ıoor aa,,raaı•dı dthr• epe· 
meketlert mealı!ıııt •pcw wc1ı .. ı...t ......... 

Cumarteıl aayfuı•dı la• cuma rtl•k1 aaç• 

lana lafıUlta yu:ılıdır. 

Memlekette Spor 
--~~----~~~ 

Adana' da Mühim Bir 
Alaturka Güreş Yapıldı 

Adana ( Hususi ) - Adana· 
mızda son zamanlardaki spor 
hareketleri hepimizi sevindirecek 
bir cevvaliyet gösteriyor. Evvelc:e 
yalnız futbola itibar edilir, hemen 
bütnn apor faaliyeti buna mUn• 
hasır kalırdı. Halbuki timdi 
•porun her şubesine aynı ehem• 
miyet -.erilmektedir. idman Yurdu 
bir avcılık tubesi açtı. Toroaspor 
memlekette biniciliği ihya için 
mevcut teşkilltma ilAveten bir de 
athlar kulübU tesiı etti. 

Seyhanspor kulübll ikinci de
fadır ki gllreş ve atletizm mOsa• 
bakaları tertip ediyor. Geçen 
cuma günll Dinarlı Mehmet peh· 
livanın iıtirakile tehir stadında 
buyuk gUreı mUsabakaları ya· 
pddı. Bu mllsabakalara halk 
fevkalide allka göstermektedir. 
Bilhassa pehlivanlara görmek için 
köylerimizden de çok seyirci 
gelmektedir. Gönderdiğim re
sim mıntakanın en güzel gU
reşçisl Adanalı Dişi çllrllğlln 

Mehmet pehlivana aittir. Müsa• 
bakada ıekiz on pehlivan biri• 
birlerile karşılaşmışlar, bu me
yanda Dinarlı Mehmet pehlivan 
hasmı dişi çürüğün oğlunu dokuz 
dakikada yenmiştir. 

Futbol Maçları 

(. 

Olfl çUrUk ojlu Mehmet Pehllvan 
daha seyretmiş olacakt r. 

Resmi Lik Maçları 
Mıntaka lik maçları henUı 

başlamamıştır. Şimdilik ne zaman 
başlanacağı da meçhul bulun
maktadır. 

Bu meselenin ileride dediko
dulu mDnakaşalara sebebiyet ver
mesi çok muhtemeldir. 

Mıntaka heyetinin bu hususta 
ne dUşOndüğU ve nasıl bir hattı
hareket ihtiyar edeceği malüın 
değildir. Fakat herhalde bil tün 
klUpleri tatmin edecek tekilde 
bir karar ittihaz ederek derhal 
harekete geçeceğinde ıüphe yok-
tur. - Selalıattin 

Çukurova şampiyonu ( Mer1in 
idman yurdu ) son zamanlarda 
Adana 'nın kuvvetli kulüplerinden 
Toros ve SP.yhan kulüplerile kar
tılaşb, her iki hasmını da yendi. 
Haber aldığıma göre timdi de 
Adana idman yurdu çukurova 
ıampiyonu ile boy ölçmek istiyor. 
Adana ldmanyurdu bayramın bi· Fut bol 
rinci gllnll karşılaşılmak üzere Mer-

i 
ıinlilere bir teklifte buluomuı, fakat Bayramı 
benDı c~Tap almamıthr. Mersin• 1 V F h 
liler, teklifi kabul ettikleri tak· stanbulspor .. e e~.erba çe 
tlirde Adana heyecanla bir maç Arasında Dort Musabaka 

Yapılacak dan seçilecek birincilerin dünya 
k·upasma iıtirakine dair takarrür 
ettirilen esasların değiştirilmesi 

mevzuubahshr. 
ltalyan Komitesi, mıntakRlar 

arasında yapıincak birincilik mü· 
aabakalarile birçok kıymetli ta· 
kamların dany"l kupasından evvel 
eli •ı ine olacak'arrnı dilşünerek 

her milletin doğrudan doğruya 
iş~irak hakkı•u ileri sürmüştilr. 

Hatta telgraflarla bildirilen işti

rak haberleri ara mı da timdi ye 
kad.ır 17 hattıt 19 milletin dün· 
ya kupasma girecekleri açıKça 

"aydedilmektcdir. 

Japonyada Futbol Terakki Ediyor Bayramın üçüncü gilnO için 
F enerbabçe ile lstanbulıpor mUt
terek bir futbol bayramı tertip 
etmiştir. 

llk taksime göre Avrupa -.e 
Amerika da dahil olarak bUtiln 
dünya 19 mıntnkuya taksim edil
diği açın bu telgraf .ardan da 
her millete oyrı &) rı dahil ola· 
bilmek sela:.i) e ti verildiği anla· 
•ılmaktad· r. 

Şu halde dünya kupas na işti· 
"akiıniz için evveli Balkan birin· 
ciliklerioe girmemi& farta kalma· 
Ol ştır. 

Federasyon reisi Hamdi Emin 
Bey bu son şartlardan reımen 
haberdar edildikten sonra bu hu· 
auata yeniden bir karar verecek· 
tir. Kanaatimh:e göre, federasyon 
dUnp ku7>as na İftirakimizde bir 
menf,.at tasavvur ediyorsa birinci 
çıkm.ımı& muhakkak olmıyan 

S 1 da Japonlar blltlln ıpor ıubelerinde olduğu gibi futbolda da bayii t\ rakki eserleri 
on ıanıan ar ' b. ·111 k t kkUl t · t• 

Ö '-t d. ı J onyanın en kuvvetli futbolcularından mürekkep ır mı ta ım eşe e mış ır. g sterme .. e ır er. ap . k R · d J · 
Bu takım bir müddet ıonra Avrupaya gelerelıt Avrupa futbolcularilo çarpışaca hr. eaım e apon mılli 
takımım• bir ekzeraia maçını görüyorsunuz. 

Hava milaait olduğu takdirde 
bayramın Oçüncll gtlnil Kadıköy 
ıaba11nda Türkiye binnciai lıtan
bulıpor'un birinci, ikinci, üçihıcll 
ye dördllncll takırularile Fener
bahçe'Ulerio dört futbol takımı 
karıılaıacaktar. Bu futbol bayra
mının bütOo manaıile muvaffaki
yatle başarılması için iki ku ·ü.., 
idarecileri timdidcn faali> ete 
başlamışlardır. 

Bu güzel pro.._ ran•m fena ha· 
ya yüzünden yapılan aması futbol 
meraklılarını herhalde müteessir 
edecektir. Bunun içindir ki, bay• 
ramın Uçliocü günü havanm açı:< 
olmaa na temenni ediyoruz. 

Is tk Yağın Jru 
Amerilcada aç kaiarak Avru• 

paya gel\!n eski boks cihan şanı-
piyonu Zenci Jonson s,: üreş va?
mıya başlam1şt · r. llk müsabakada 
eski boksör rakibine se , iz daki· 
kade maglüp o idu~u için ahali 
tarafından ısl kla sah ıeden indi· 
rilmiştir . . 

Bir Spar M c ·'rnası 
Edirne ( Huıtusı J - Burada 

Trakyaspcr iıimli aylak bir apor 
mecmua11 intişara başlam.ıtır. 



I 

SİNEMA 
"Sosa Poata,, haftada lld defa sinema 

raJfuı J•par. Ba pyfıılarda dGnyanıa 

en ,.ıaı ıinema laaberlerı. artiatlerln 

ha7ab n ılnema ilemlndeld aan'at 
nre7anlanndaa bahMdillr. ___________________ J 
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Komik 
Lui 
Eski Alman lmparatorile 

Mülakat Yapb 
Meşhur komik Harold Luid'io 

bir milddetdenberi AYrupa'da 
bulunduğunu, büyllk tehirlerde 
dolaştığına yazmıştık. Lui bu aey• 
yahatini bitirmek üzeredir •e 
ya kanda tekrar Hullivot'a giderek 
yeni bir film çevirmeye baılaya• 
caktır. 

Meşhur komik bu aeyahatl 
esnasında Holanda'ya da uğramıf 
Ye orad bir kasabada otuna 
aabık Atman impratorunun ucz· 
dino kabul edilmitt.r. Lul ile 
aabık lmprator bir müddet mO
lAkat yapm11lardır. Komik Lul 
~evirdiği filimler bakkanda aabık 
lmpratora izahat •ermiş \'e bu 
esnada karııhkh kahkahalar at• 
mışlardır. 

Olga Çekova 
Sehba ainema yıldızı Olga 

Çekova Almanyada bir tiyatro 
kumr.anyasıma davetini kabul 
ederek Bcrlino hareket etmiştir. 
Söylendiğine nazaran Olga Çe
kova bir müddet tiyatroda 
oymyacaktır. 

:m 

Kra!m Oğlu Ei.. 1ca 
İngiltere Kıralının ı.uçük oğlu 

bir sinema heyetile beraber 
Sudana hareket etmiş tiıtir. Söy· 
lendiğine göre prens, Sudanda 
çevri!ecck olan bir filimde rol 
alacaktır. 

G a 1 • i Kuper ve l 'allulah /Karım Beni 
_4/daıırsa •• 

, 
Bugün Holivut"takl erkek yıldızlar arasındo Garl Kuper gOnOn adam·dır. En meşhur •e bllyUk 

filimlerde mutlaka baş erkek rolUnU bu mavi gözlU gilzel erkek ifa elm\!ktedir. Gari bugOne kadar 
filim çevirdiği kadın yıldızlar ara11nda en ziyade Tallulab Banked'i beğendiğini ıöylcmektedir. Burada 
ikisini de karşı karş ya görilyorsunuz. 

İpek Filmin Yeni Eseri 
Beyaz Perdede 

ipek filmin ikinci defa olarall 
çevirdiği .. Konm beni aldat,rsa .. 
ismindeki türkçe ıesli filim duo 
hükumet Ye matbuat erkanına 
ıösterildi. Türk ıtüdyosunda Tilrk 
ıan'atkirlar ve Türk rejisör tara• 
fmdan ibda edilen bu eser ne 
yalan ıöyliyclim, milli kabiliyet 
iftiharla ıeyrettik ve ıevinçle al• 
kııladık. .. Karım beni aldatırsa,, 
mu•affakıyetle çevrilmiş, ıen Ye 

ıub bir operettir. Filmi~ temsil 
ve musiki cepheleri çok ahenkli 
ve çok mlikemmeldir. Bllhasaa 
eıeria teknik cephesi do 'ok kuY. 
yetil Ye ecnebi filimleri kadar 
kadar dDzıUndil~ lçek filmin bu 
ikinci aeıli eıer) dün akşamdaa 
itibaren Elhamra ve Melek ıinema
gösterilmiye başlanmıştır. Bu mu
yaffakiyetten dolayı lpekfilmi •• 
aaa'atkArlarımızı tebrik ederiz. 

Bir Rus Filmi 
Fr.ıınıa hUkiimeti, •lvan" 

ismindeki Sovyet filminin Frar> 
aaya ithalini menetmiştir. 

Asri Robenson 
Duglas Feyrbankı tarafından 

bu iıimdo çevrilen filim ç :> k tu
haftır. Bu filimdeki tuhafhk, 
kaybolduğu adada AmerikanlJ. 
laıtırılmıı, aarileştirilmiş Ro bco
ıon'un daha işgüzar, tabiatlerine 
daha esir gösterilmesidir. 

Marlen Ditrihin Canı Sıkıldı Kazan ova 
Sesli Filme 
Alınıyor 

Klodet Kolberin Bir Günü 

Spor, Tuvalet, Eğlence, 
Balo Ve Kahkaha 

Güzel Yıldız Holivuttan 
Kaçmak İsteyor 

Greta Garbonun en ıiddetli 
raldbi olan Marlen Ditrib bugOn 
can •ıkmhıı içerisindedir. Bu 
güzel vo kudretli yıldız Holivatta 
çalıştığı kumpanya ile imzalarnıt 
olduğu mukavelename mucibince 
iki filim daha çevirmek mecbu· 
riyclinc. edir. Fakat öyle tahmin 
ediliyorki gOıel Marlen bu filim· 
leri çevirmemek için mukavlena• 
meyi feshedecek ve •atanı olan 
Almanya'ya diSnecektir. ÇOokD 
Marlen D~trih ken~isini yetiştiren 
nıe.şhur rejisör Ştrenberg'den 
ayrı düşmüştOr. Amerikadakl 
rejisörlerin en kudretJisi olan 
Ştrenberg mukavelesi bittiği lçio 
Avrupaya dönmüş, bakikJ vatanı 
olan Almanya'ya gelip ye.·leşmiı· 
tir. Marlen'in bütün filimlerinl 
Ştreuberg idare ettiği için bu 
ıehhar yıldız baıka bir rejiJörOo 
idaresi altında filim çeyirmeyi 
bir izzeti nefis meselcıi ıeklindo 

. tclekki etmektedir. Bu vaziyet 
karşıııuda Marlcn'in de Holivudu 
terk ederek Alnıanya'ya dönme• 
ıine kuvvetle ihtimal verilmekte
dir. Esasen yıldızların en ıinir
Jiıi olan olan Marlen acemi 
bir rejisör elinde oyuncak 
'Vaziyetine dlişeceğini, bu yüıden 
töhretinin eksilmesine meydan 
•eremiyeceğini aöylemektedir. 
Marlenin menıup olduğu kum
panya onua yeni filimle .. i için 
Mamulyan lamindeki rejiı6r0 
intihap etmiıtir. Bunu işidea 
Marleo d ·rhal notere gitmiı •• 

kumpanyaya protesto çekmiıtir. 
Kumpanya bu protestoya henüz 
cevap verınemiıtir. Bununla be
raber Holiwttaki dedikodulara 
bakılacak olursa kumpanya Mar
leni elinden kaçırmamak için 

KazanovayJ 1Dphe1iı ki bili
yorsunuz. Dünyanın ea bUyülc 
maceraperesti olan bu adam, 
bOtün bayatını kadınları kandır
makla geçirmİ§. bazan serseri 
olmuş, bazan da debdebeli bir 
hayat yc.ıamııtır. Kazaoovanın 
ıcrgUzcıtlcri evvelce sc11iz fümo 
alınmıı ve lstanbulda da göste• 
rilmişti. Şimdi öğreniyoruz ki 
Kazanovan ın bayata bir Fransız 
kumpanya11 taraf.odan sesli filme 
alınmaktadır. Yeni filim eskisine 
nazaran çok değ.şik olacak, 
Fakat Kazano•a rolUnO yine 
lvan Mojukio temsi) edecektir. 

Haydutlar 
Maruf Ruı rejiıörlerindea 

Ayzeynıtayo, maruf edip Makaim 
Gorkinin t1erlerinden .. Haydut• 
hr" iımlndekl romanı filime 
ç •kmiye bai am ıtır. 
• ·- =:s:::====:ı==:-:m• 

her lilrlO fedakArlığa katlanmı• 
ya rıza ıösterecektir. diğer ta• 
raftın ortada d6oen ıayialara 
göre, kıskanç yıldızlardan baza• 
ları Marlene bir suikast haz.r
lamıılardır. Bu yıldızlar Alman 
dilberinin kıymetini dOşOrmek 
için yeni rejisörlo anlaşmışlardır. 
Rejisör Mamulyan yeni filimleri 
fena idare edecek, bu ıuretlo 
Marlen hakiki kudretini göste
remiyeceği için gözden düıecek· 
tir. 1ıte bu dedikodu 1ayiala11 
Ozerinedir ki Marlen Ditrib mu
kavelenameyi bozmıya ve Holi· 
vuttan ayrılmıya karar •ermiştir. 
Ancak bu karar nı tatbik 1aba
ıma koymak için kumpaoyaoın 
cevabını beklemektedir. 

Kıodel Kolber 

Hollivut'tald Fran11z yıldızlan 
arasında Klodet Kolber bnyUk 
bir t6hret ve itibar sahibidir. 
Klodet'in anneai •e bab&11 Fran• 
11zdır. Fakat kendiai Amerika'ya 
~ok kllçQk J•tt• ıeJmit •• t•h-

ıilinl Amerika'da yapmıştır. 
Klodet Kolber aabableyin çola 

erken kalkar ve ille iş olarak 
ıpor aalonuna gider ye yarım 

aaat kadar idman yapar. GUıel 
yıldız idmanını bitirdikten ıonra • 
hafif bir kahvaltı yapar ve müte
akiben tuvalet masasının başına 
geçerek aaçlanm dilzellir, yüzüne 
krem Ye podra ailrerel< tam ma
naı1ilo dilber bir kız olur. Film 
çevirdiği zamanlarda ise tuvale
tini atlldyodaki locasında yapar. 
Fakat film çevirmediği zaman• 
lard• aabah tuvaletinden sonra 
villAsının geniş bahçesinde bir 
•aat kadar ağaçlıklar ar.
sında dolaşır ve sonra otomobi· 
lino atlayarak öğleye kadar oto-
mobil gezintisi ya:-ar. Klodet 
öğle yemeğinden sonra tamam 
Oç ıa•t istirahat eder ve bazaa 
da hafif bir uyku uyur. Bu 
Oç aaat böyle geçtikten aonra 
g .. ıel yıldız ya çay ziyafetlerine 
gidtr yahut kendi villas nda eğ
lencell çay ziyafetleri tertip eder. 
Klodet akşam ye~~jini hergün 
tam aaat sekiz b1.1çukta yer va 
on birde de uykuya yatar. Fakat 
güıel yıldız filim çevirmediği 
zamanlarda ekseriyetle ~ecelerinl 
misafirlikte, gece eğlencelerinde 
ve balolarda geçirir. Hele baloa 
]ar1 hiç kaçırmaz Y~ ıabahlar
kadar danseder. Klodet'in en 
büytlk hususiyeti bol bol kahkaha 
atması ve kedersiz bir hayat ya• 
ıamaııdır. Bu ıebepledir ki Klo
det' e arkıulaıları .. Gamaaa Gmel. 
lamini t.kmıtlardıf. 
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Bayram Geliyor -,- - -------r-
Aradı gine bulda, 

Yarın bagram geliyor .. 

Her tarafta duyuldu; 

Yarın bayram geligor .. 

Şaşırltı bekligeni; 

Set1mi9eni seveni, 
giydikleri gepgeni, 

garın bayram gelig,.. 

Hasrettir çoktan beriJ 
Geldi ml gitmez geri: 
Kucağında şekeri, 

}'arın bayram geligo,._ 

Süslenelim güzelce, 
Çıkalım yola önce; 

Gezelim gündüz gec 

Yarın bayram geliyor_ 

Gönül bu ya isterim ı 

Bulsam, güzel isterim ... 

Ôpmege el islerim, 

Yarın bayram geliyor •• 

- Bu ••ne bayram benim 
Clolduöum gUne ıeaadUt ealy or. 

- Na fanaL Do•tların t•er 
lklalnl bir lek hediye ile atla
lr.verecekler-

Matbaada çalışıyorduk, dışar
da kar lapa lapa yağıyordu. 

- Yahu kar yine bastırdı •• 
- Berbat . • Böyle devam 

ederse yarın bir karışa ç.kar •• 
Acem kahveci içeriye girmiıU. 

S6ze kanştu 
- Bu sabah kalktığım zaman 

dedi, baktım bizim evin damanda 
tam on altı metre kar vardL 

Hep birden şaşırdık., 
- Ne diyoraun, on altı 

nıetremi? 

- Evet amma; yüksekliği 
değil, bizim dam o ıekiz metro 
boyu, ıelciı. metre de eni var. 

Mahkemede 
Hakim maznuna sordu. 
- Sen kadm1 parasım almak 

içinmi öldürdün? •• 
- Evet hakim efendi, bu 

para meselesi de benim için esba
bı muhffefeden addedilmez mi ?. 

- Nasıl esbabı ruuhaffcfe ?. 
- Eğer ben fena bir adam 

olsaydım sadece keyfim için 61· 
dürürdüm. 

Dört Kuruş 
Ahmet, Mehmet'leo bir lira 

borç istedi. 
Mehmet Ahmede doksan alb 

kuruş verdi. 
Abm~t parayı aaydıktan sonra: 
- Ben senden bir lira iste• 

miştim, dört kuruşu faizmi ?. 
- Hay r bir lirayı geri almak 

için yazacağım mektubun pul 
parası .. 

Yankesici 
Yankesici Suphi Beyin cDz· 

dan•nı kapıp kacmışb. Supbi Bey 
polise tikAyet etti. Polis sordu: 

- Yankesiciyi tekrar g<Srseniz 
tanıyabilirmisiniz? .• Nazarı dikka· 
tinizi celbeden bir hususiyeti 
varmı? 

- Evet ••r. çok hızlı koıu-
yor. 

Doktor - Allenlzd• htç dell olan varmıydı? •• 
Haıta - Yalnız kızım kendisini bir aparlm•n eahlbl le19dll1 

ha!de varmamıştı .. 

r-----------------------------------. 
Unutmam laele lıel•, 
ETigorum nafile ı 
IJen dojalı esirim 
Ognak, ince 6ir bel& .. 

Beyazla yaşar gönül, 
Esmerle aşar gönül; 
JJir .Sarışın olursa 
Yolundan şaşar gönül-

Mani] er 
Saatler varda 6eşl, 
Herke8in geldi eşi; 
Yanar benim gönlümd• 
Bir ayrılık ateşi ... 

Set1dada pek naz.olmas, 
Bir çıçekle gaz olmaz; 
Sevgilım bana gelse 
Neler deum az olmaz ••• 

Necati 

--=----------------------------------~-------------------

J -':------....;:lı.-_ 
_ I Telefonda 1 

' . 
Satııı çok 81 olan bir mec-

muanın müdürü, Darulbedayie 
lolefoo etti: 

- Bizim için bu akşam blı 
loca ayırınız. •• 

- Locamı iıtcdiniz? Deuıelc 
bOtila karilerinizi toplayıp tiyatı
roya gelmek niyetindesinizl. 

Birikiyor 
Ayda altmıı lira geliri olan 

dedi ki: 
- Ben bu ay elli lira birik

tirdim. 

- Bu zamanda laanılacak 1•1 
dciiL, 

- Niye azizim, her ıeyl ., .. 
reaiyo alıyorun. Param da birikiyo, 

Kahve 
Bektrlar araundaı 
- Ben evleneceğim kadmıa 

her aabah kahvemi yatai1ma 
getirmesini iıterim •• 

- Ben de aıağı yukan senin 
gibL. Fakat fU farkla ki ev• 
leneceğim kadıa her ıabah 

yata;.mı kahveye g&tünün.. 

uyut ...... - - Anne babamı uyuttum ge!dlm •• 

Radyo 
Milşteri radyo alacaktı. Maga

zanın tezgAhtan: 

- Si~• bet limbah bir radyo 
verelim, dedi. ~ok memnun 

olacaksınız.. 

Müşteri kızdı: 

- Benim gözUm kör değil •• Bir 

radyo makınesini görmek için 

beş lAmba yakmıya no lüzum var. 

Bayram 

1 Sakla 
Küçük Halnk bUyllk babaııoa 

ıordu: 

- Bllyllk baba, aenin diılerin 
ıağlam mı? 

- Bilmiyor musun yawum, 

benim ağzımda hiç diı yok. 

- Öyleyse bilylik baba fm· 
dıklanmı ıana vereyim de ben 

gelinceye kııdar sakla. 

Şekeri 

Su 
Terkoı Belediyeye gcçell 

bOUln apartman katlarında su 
bulmıya imkin var. 

- Buton ant kaplarında oldı.ı• 
tu ıı:ibi doğilmi?. 

Dilenci 
- Beyefendi. Kanm evde 

hasta yatıyor. No olur, bana bir 
kaç para Yeriniz. •• 

- Ver:nck isterdim amma 

yanımda param yok. Yan• 
vere,> İm •• 

- Ya yarm karım eyileıl-
verirse!. 

Ahlak 
Hiz:.mctçi hizmetçiye anlattt. 

- Bizim hanım çok fen• 
ah14kb bir kadıo k<> casmın cep
lerini karıştırıyor •• 

- Sen nasıl gördiln ?. 
Kapıdan gözetliyordum • 

işitecek 
Doktor hastasına sordu: 
- ŞikAyeUniz neden? •• 
- Kulaklnrım duymuyor dok-

tor .• 
Birkaç kere öksürdükten sonra 

devam etli: 

- Bakın ~imdi aksürdilın 
değilmi?.. Her halde bir ses çık• 
mıştır.. Ben xerre kadar duynıa· 
dım. 

Doktor reçete yazdı: 
- Bu ilacı yaptırıp içtikten 

aonra duyarsınız.. 
- Kulaklarım aç lacakmı 7 
- Hayır fakat daha H4U 

6kallrecekainiz ?. 
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Bu Senenin Şapka Modelleri 
• 

Ba tene ln,ıttere, Almanya Ye Frama'da ppka modumcla epeyce delifikliklu Yardir. Yeni ppkalarda • slJade ...,. clilrlrate prpaa klrldl .... 'ulhr, Ban•• 
mta -nleketimize henllz gelmemittir, Ba kıt artık. ıeçmektedir, biz her modaya alb ay 10nra aldıjunız için ba• da ıel_. w plmeal .-lat-eldir. S-. .......... 
ikinci nazan dikkte çarpaaı da ppkanın kamq·ndan llzerine yapılaa kıvrımlar Y• kurclel.elerdir. Şapkalar Jin• .açı.,. bir ..__ ortada, dlter ıa..... meydaCla ~ 
maktadır. Kenarlı ıapkalar da pzllkmiye batlalDlfbr, 

Çocuğun Souğa Karşı Mukavemetini 
Arttırmak İçin 

Solü hawalarda çoculdarm 
aouğa mulcaveaaetiai arttarmak 
için yiyecekleri sidalara dikkat 
etmek liz mdır. Biiyilk ıadalan-
11111 yalnız • bhl olmallDl ararlar, 
fakat çocukfar için yalmz •ıbbl 
olmuı k'6 dejlldir. Bundan baıka 
kalori vermesi. kan vermesi, ke
mikleri kuvvetlendameai ve vDcut• 
larına faaliyet ve llhlıat vermeal 
llzımdır. 

Çocuk, kaz ol..-, erkek olmn, 
~ocuklukta aldıp aadalar ili ... 
tinde kuvvetli ve1a sayıl bir •l
cuda aablp olur. Aldıiı pda m.
betinde kanı temiz, kemikleri 
kunetU ve enerjimH olur. 

Çocutua •hhl bir tekilde bl
JDmesi için en llbuda ııdalar 
•t. tavuk ve bt etlerf. aitutah 
lllevadc:br. Bunlar dcıclu •11•• 
lqbndar. kam temlzlemek ~ 
.._.y•a ft _,,_ 1ediraieliclir. 
Kem kivi kanetleadirmek içla 
tereyaja pmurb, alt, meyva. 
Enerjiyi artt rmak ~ Jafla teJ• 

ler, teker, kolab ••vad Jedinn .. 
lidir. Bunlar hem vucuda hararet 
verir hem de enerjiyi artbrır. 
Çocatun aahbatli, kanii, kemilrılerl 
ujla-. enerji ubJl.l bİı' un1Ur 
olmaıı için bu 11dalan muhakkak 
aureHe alması llumdır. 

Paris Radyosunda 
Moda · Havadisleri 

Pirit, a tr1ırmman1..... Elbiae
lerde muhtelif pkilc:leki Implor 
devam edecektir. ltelder ylu 
unradur. Yerc:lea OD ltet untim 
.luNdar. Yerclu oa aatimetn 
ok ... ola•lar da war. Alqw el-
blselerinia uzualup cleii.-emlt
tir. Etelc ileri• tiJi1ea kaaa 
ceketler tekrar ..uere çakmqt.r. 
Omuzlar ,.. ....... Karpuz 
kollar modaaı aal•aktadır. 

Kollar uzun olmakla '-eraber, 
akfam elW.elerinde k... kollu 
daha fazla mUteamildir. BeUer 
ıittikçe İllcelmektedir. 

Sokak elbiseleri yarım kollu
dar. Bunlar n nihayetinde ya 
lilrk weya plise vardır. Manto 
kollan elİll ar"-aa kadar uzun
dur. Elbiselerde de, mantolarda 
da yakalar yiibek we kalk kbr. 

YyoleiDe, Yelong, Paru tv
aihaaeleri bu aeoe g.,-et arif 
IC1aa eeketter tefblr «aıiftirler. 
Oç ç~yrek ceketler a. tek t&k 
Yardır; Etek bafka. cıeket 11..U 
•odellere de t ... daf edilmekte-

clir. Bir cialten koyu n a~k 
reakler ._ liyade müteamildir. 

Me1ell ~ ıblOfl ile kurfunl 
ıibi. 

Pelsia ..... gladea .... 
ç~ Daha dyade apor 
,.......... ~... •tmiftir. 
y eı-r.. tqhir •t_tiif ıec• 
maatelan ltlyülr bir .._affalayet 
kaaDmlflll'. Balodaa ~ 
~k _.w. kaaınl• naan 4&
kati cellMtmektedir. Pelerinlerla 

yakal.nacli genif klrkler Yardır. 
KeBarıa yar •aa kıacl..- inen k ıa, 
k8rktll peleriiıler de modadır. 

Ge uvaletleri 1932 de kollu 
idi. 1933 te tekrar kolsuz elbise-
ler meydana çıkmlfbr. Elbiselerin 
önleri kapalı, arkaları bele kadar 
dekoltedir. PrenH1 •• pmis 
ıeldindeki elbiaeler taammllm 
etmiftir, Brotel moduı geçmiftir. 
Tek etekler bili devam etm• 
tedir. Spor elbi.seleri gayet ori
Jinaldlr. Gerek .ıw.eı.,... ~ek 
pelerbılere kaaawa ifleiamektedir. 

Küçük 
Yelek 

Bllzlerla berla• ~eden 
ktlçlk yelekler modadır. Relimde 
verdijimis model dlls ipe lrll
mlftlr. Kaçık koll• nrdlt. 
yakan dtbdlr. 

Yeni Kol Modası 

ıleılan mtleueseaiuio bd ıene 
teıbir ettiği yeni kol modası. 
Bu elbi• altın rengi kıreptendir. 
Karpuz kolları kalınreop kacli-,...... 

Saray Balosunda Bir 
Giyilen iki Elbise 

Reaimde gle
terdijimis Ud el
blle Noruç ka
rahçuı ile Vi-
kontes Cowdrayın 
bir aaray balo
ıuada ıeydilderl 
·ve ıık kadmlar 
tarafmdaa fe.,. 
kallde beğenl
lea i,ld .ı~-.,~ . 
Söfclaii ~friKr 
K.raliçanın elbi· 
ıeaidir. Kamq 
aiyab taftamr. 
Ozerlndeld hat
lann biri beyaz 
ve aiJah biri mavi 
n aiphbr. Etek 
fe"tblAde ı•Dfte 
tir. Ba etek daıı-
1ederken fe.,U. 
... latif bir 
.....,.. almak

talar. .. elblse-
1• ••iç arflll 
lnmlllf attmtftir. 

Said*MrW 
elbile Vikont .. 
aia elbiaeaidir. 
Beyu kırep aa-
teadeaclir. Belia
de Ye •mama
clald kurclell •• çiçek ,.... .. 
ı•tindeadlr. 8111 o•ıtlalil&IJ. 
..... Arkalı,........ ........ 
6. Etekte bıt. ~ . belde 
bldlmlftllr. Bu elWM,e altı 

g...,.,, ... Naıl 
T .. &ıe.,.111 

a.111... ~ ı.miıle
m it1a _. bllanırlu. Soda 
çamatarı.rı parçalar. Bualann 
...WiHıilek IPa IUJUft lçaislne 
Mr .ıkt• boraks k01malubr. 
Çamaııra çalkadığınız ...,... içe
rilİne bit mlkt.ar lnanta çiçeil 
dair...._ Bq a ile ~tlaktao 
aoara kurutunuz. La•-.ta ~ 
tufara IJi ltir koku verir. ~a· 
tu'lan lltlllecliğqm zaJDD ltDnlia 
çok k.tıgıa olmamum dikkt edi· 
Dil. Sıcak iti ~ .... rıa renthal 
bour. Çamaprlan kolalamak 
..... u. beraber ılt t• lualla
aınn. Oç çeyrek ıu, bJr ç.e,.tc 
ıiit Jlma olaa aer~ verir. 

baçak al'flD lmep klfidir. Bu 
eJbl• ı.....• bqok ..... 
.Lalar~ ko'1• edll-
miftir. Bu iki ellttieafa clbdl•tıll 
p1et kola,dır. 

KntM V• Broieri lıl••ı 
Kalltllfltırı Nanl ~ılc1111111lı1 

Kreton Tfe broderi İf ea-.it 
kumafları ,ajmar 1UJU U. '11-
kamatı. rea..:ı,,• ••••ma 
mani olur. 

Çagl111 ~gi Nasıl 
M•fıaa Euneli? 

Çay ile kahvenin ko"
kaçmaaına m&nl olmak içbJ ka
vaaozda J•J• Çill iti ka,._. 
muh&fua et.-IL 

Çag Le&l11rliif 
Nasıl Cı/tumalı? 

EIW.. aaeriade t.a.ı .ıa ~r 
lelreletflil. cakarmak i• 
...ııatıta l.•ıaslle apl • 
ali8erinl ı..,ıttmo.._ w.tı '1U ere 
bu nıaWi.tu lll)r~ l:•d·"• 
Hpk aa iciade ~·--·J~ 
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Nasıl Ôldü ?. 

Karadenizden Endişeli 
Fırtına H J>~leri Geliyor 

1 
M ya "zade 

a a ı ·kk 
e em ede 

Ya tı 

( Battarafı 1 inci aayfad ) 

lnrdır. Bu ıebeple evvelki akıam 
Gedikpaşa. Beyazıt ve Aksaray 
taraflarında ekmek sıkıntısı baş 
göstermiş, bir kısım halk gece 
geç vakte kadar fırınların önOn· 
de ekmek beklemişlerdir. Fakat 
dlln bu şayianın manasızlığı an-
Jaş•ldığı için bu gibi semtlerde 
lüzumsuz teln,e kısmen nihayet 
verilmi tir. 

ğer senelerde olduğu gibi fazla 
yllkselmemiıtir. Fiat yllkseli~ i 
çok zdır. AlAkaderlar bunun 
sebebini şehirdo faı.la miktard 
odun vcı kömür stoku bulundu· 
ğuna hamlediyorlar. 

Memle ette • 
Kar fırtınası memleketin bir 

kıs.mında da şiddetle devam el· 
mektcdir. Bu cümleden olarak 
Trakya mıntakasmda mebzul 
miktarda kar yağdığın dair 
haberler gelmektedir. Bu ıebeP"' 
ledir ki Tunca nehri kalın bir 
buı tabakasHe örUUmOştOr. Arr 
cak fırtınanın bu havalideki n&
ticeJeri hakkında henüz kat'f 
malumat gelmemiştir. 

İstanbul, bu ağır darbenin 
ltında ezilmiş gibiydi. Halk, 

meyus ve muz.tarıpb. muhtelif 
ı kilde hafiyeler, lstanbulun ber 
ıın ıf ve zUmresini ihata etmişlerdi. 
Ne az ve ne de söz Alemleri 
kalmıştı. HattA düğünlerde bile 
izinsiz içtima, menedilmişti. Buna 
binaen arbk bu muhitte yeniden 
teşkilAt yapmak.. İttihat cemiye· 
tinin sönen ışığını yeniden bir 
daha parlatmak, muhAldi. 

Maam fib, hükumetin bu 
ıiddet ve takayyUdatına rağmen 
(vatan ve hürriyet mücadelesi) ne 
devam edenler de vardı ••. Avukat .. 
JıkJa meıgul olan ( Manyası zade 
Refik Bey)in, Galatada (M"rtebani 
aokağı)odaki yazıhaneni, bir çok 
mOnevver gençlerin adetA içtima 
mahalli idi ..• · Refik Bey, müfrit 
bir hlirriyetperverdi. Yüksek 
eciycsi ve mefkuresine merbu· 

tiyeti ona büyük bir medeni 
cesaret vermişti. Fakat bu cesa
reti daima ihtiyatla kull&nıyor. 

Hedefe vasıl olmak için sakin 
ve ameli bir proğram takip edi .. 
yordu. O devirde, matbuat Ale
minde epice şöhret alan (Mahmut 
Sadık Bey ) ile, ÜskUdarda 
(SalAc k) iskelesinin fist tarafında 
bir ya! da otur n genç vukatlar
dan (Mu bfo Baha Bey), (Mektebi 
Sultanı ı:ıezunlarmdan Sadreddin 
ŞilkrQ Bey) ve reji kAtiplerinden 
Necip Bey isminde bir genç, 
Manyası zade Refik Beyin mu• 
bitinden ayr1lmıyorlardı.. Bunlar 
nöbetle Fransız postahaneslne 
gidiyorlar; Paristen Ahmet Rıza 
Bey tarafından gönderilen mek· 
tup ve gazeteleri alıyorlar: Refik 
Beyin Yazıhanesine muttasıl olan 
Ye lngilfz tabaasından bir ada· 
mıa ldareainde bulunan ( lateven 
Çin) birahanesinde toplamyorlar. 
Bunları tasnif ediyorlar. Mektup· 
larla gazetelerin birer nUsbasmı 
Refik Boye veriyorlar, diğerlerini 
da emniyet ettikleri arkadaşlarına 
dağıtıyorlcudı. 

Refik Beyin bu dört havarl
ainden maada, hissen ve fikren 
ona merbut bir çok gençler de 
ardı. Bunları bir, araya toplamak 

ve bir teşekkül yapmak mUm
kUndO. Fakat Refık Bey bu ciheti 
mahzurlu görUyor, sadece fikirleri 
uyandırmakla iktifa edi)ordu. O 
aıralarda , Ermenileri muhakeme 
etmek Uure bir ( mabkemei 
fevkalAde ) teşekkül etmiıtL 
E lerindo (evrakı muzırra) bulunan 
ve Avrupaqaki J,ön Türklerle 
muhabere ettikleri anlaşılan, 
(Dilyunu umumiye memurlarından 
Cevdet Bey ve rlifekası ) da bu 
mahkemeye verilmişlerdi. Refik 
Bey, buolann vekaletini deruhte 
etti, Çünkü bu muhakeme, onun 
mnksadmı temine en müsait bir 
vesile teşkil etmişti.. Son muha· 
lcemcı gUnU mahkeme hmcah.nç 
dolmuştu. Herkf's derin bir merak 
iç~~de, Manyasiıadc Refik Beyin 
mudafaasını dinliyordu. Refik Bey 
ı6zU A vrupada çıkan gazetelere 
intikal ettirdi. Bunların isimI6 rioi 
birer birer saydı. Herkeıin nazarı 
dlkknt \'O aliikasım bunların 
Uzer:ode topladı. ( Müekkillorim 

edebiyat meraklı sıdır. Buna binaen 
bu gazeteleri eJe geçirmişler, 
bunlarla edebi zevklerini tatmin 
eylemek istemişlerdir. ) tarımda 
bir müdafaa yaptı. 

Muhakemeden sonra bir çok 
dostları bu tehlikeli müdafaanın 
sebebini sordular. 

- Her zaman, bu kadar ka· 
labalık halkı bir araya toplamak 
mOmkOomU ?.. Fenamı oldu .. 
işte, mükemmel bir propazanda 
yaptım. 

Cevabilo mukabele etti. 

* Ahmet Riza Beyle rüfekası· 
fatanbulun bu vaziyetini öğren• 
dikleri için artık yeniden bir 
teşkilAt yapmayı lüzumsuz bulu· 
yorlar. Vataoin en münevver 
!Umresini ihtiva eden bu koca 
memleketi kendi haline terk 

/! ~ 
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Ormancılar Kongresi 
TUrkly Ormancılar C mlyeU 

Riyasetinden: 
Ccmıyetln •enelik kongresi bay· 

ramın ikinci cumarteıi günO saat 
10 da cemiyet merkezinde toplana· 
caA-ındaı, arkada,ların tetrifleri. 

/ ediyorlardı. Bu da tabii ve çok 
doğru bir siyasetti. Yüzlerce ve 
binlerce hafiyenin, vicdanlara 
kadar uzanan gözleri önünde, 
birbirine merbut ve müselsel bir 
teşekkül hnliude çalışmak müm· 
kün değildi. Bunun içindir ki, 
lstan bulun blitUn hllrriyetperve,. 
Jeri, ancak fikirlerini §Una buna 
aşılnyor, ele geçirdikleri Avrupa 
gazetelerini mUmkOn olduğu fazla 
adamn okutmak vefikren taraftar 
kazanmayı klifi buluyorlardı. 

BlltOo nazarlar ( Pariı )e çev .. 
rilmiıti. Herkes, ancak oradan 
Omit bekliyordu. Eıasen halkın 
beklediği baılıca iki nokta Yardu 

( Arkası var ) 
1 ___ _..., ........ - • • •• 

En Kibar Hediyedir 

BAKER MAGAZALARI 
Müdirigeti, nıuhterem müşterilerinin 
bayramlarını tebrik ile kespi şeref 
eyler. 

:Muhterem müşterilerimizin ra
mazan bayramlarını tebrik eder 
ue igi günler geçirmelerini temen
ni eyleriz. 

Ş kercl Hacı Muatafa ve mahdumları 
latanbul • Bahçekapı 

Buyramıntzı tebrik; neş'e ve 
saadetle geçirilme ini temenni 
ederken dişlerinize sıhhi Radyo
linimizi arzederiz. 

RADYO UN 
Dit Macuou MUe11ueııi 

İnfilak Kurbanı Merasimle Defnedildi 
t . • \ 

~~---u~( ~ \~ t 
4 ·, 

Birkaç gün evvel Cibali tütün fabrikasındaki in/illik neticesinde 
yaralanan ve evvelki gün ölen am·ele Mehmet Efendinin cenazesi dün 
merasimle kaldırılarak ebedi nıed/en.ine götürülmüştür. Cenaze namazı 
Egüpte lcılınmı~ ve merasimde inhisar idaresi erkanından bir kısmı da 
hazır bulunmuştur. 

Kar Devam Ediyor 
Fırtın ile başbyan kar dOn 

gece sabaha kadar devam chnio· 
tir. Falrnt kar yağı§ı fırbna 
kadar iddetli olmadığı için 
yerlerde fazla kar birikmemiıtir. 
Yalnız tipinin tesirile sokak ye 
cadde köşelerinde kar yığınlanna 
teıadüf edilmektedir. Bu •aziyet 
k rşısında belediye 1emizlik lıle
ri amelesi ana c ddclerde kar 
temizliği yapmaktadırlar. 

BugUn De Devam Edecek 
Rasat merkezlerinden aldığı

mız mnlfhnata i8re fırtına Ye 
kar bugün de deYam edecektir. 
Fakat fırtınanın ne zaman dine
cegı hakkında kat'ı maJOmat 
vermek lmkAnaız gör61mektedir. 
Bununla beraber fırtına ıiddetinl 
gün geçtikçe zar azar kaybet
mektedir. 

Odun Ve KömUr 
Bu ene müstesna bir vaziyet 

olarak fırtınamn şiddetine rağ· 
men odun ve kömUr fiatleri di-

Konya'da Sürekli Ya 
Konya, 24 (A.A) -

gece aUrokli yağmurlar 
ıaatlerce devam etmİ§tir. 

murl r 
Enelld 

J•im•ı 

Kuraklık tehlike1i fimdilik 
uil o1muıtuı. 

Avrupada Vaziyet 
Roma, 25 (A. A.) - ltalya'nın 

her tarafında ıiddetll aouklar • 
kar fırbnaları hllkUm 11Drmekt dlr. 
ltalya'mn ıimal kıımmdaki bazı 
mıntakalarda termometre sıfırd n 
aşağı 29 dereceye inmiştir. 

Tirye te'de şimdiy kadar 
g3r0Jmemfş derecede şidd t1i bir 
imal rüzgarı esmektedir. Halkm 

yllrllrken yere düşmemek için 
tutunmalanoı temin maksadile 
sokaklara ipler gerilmiştir. 

y lı 
di • e ın e 

r 
Ya 

k e -
a 

( Bagtarafı ı inci sayfada ) 

brmıştır. Bu ıuretle İstanbul U 
Edirne arasında bir ton eşyanın 
nakil Ocreti (82) liraya çıkmışbr. 
Fakat bo yükselmenin neticesi 
çok f~ci olmuştur. 

Filhakika ıehrimizdo Trakya 
mahsulleri azalmlf 'H fıatlar da 
bu azlık ni petinde derhal yük· 
ıelmiştir. Bil!kiı aynı mahıuller 
iıtibsal merkezlerinde ucuzlamıya 
başlamıştır. ÇUnkO ıimendifer ida
resi nakliye 6cretini yükselttiği 
için tacirler mal &E-.vkedememiye 
başlamışlar ve hepsinin elleri 
blSğllrlerinde kalmıştır. 

Fakat irket ldarul bu Ucret 

-=================::z::::======~ 

Bu akşam saat 

2t,30 da 

SARI 
ZEYBEK 

Opereti 

UMUMA 

fstanbul Bdedignt 
ŞehirTıyiJfl'osu 

111111///111111 

1111...1111 

111111111 ' 

Bayram günleri matine de \•ardır. 

yükselme ine kar§ı derhal bir 
kulp uydurmakta gecikmemiştir. 
Şirkete göre, Yunan drahmisi 
ıon zamanlarcla mlibim miktarda 
düşmüş Ye bu yüzden ıirkot 
mUteenlr olmuştur. Bunun için 
nakliye Ucretlerine zam yapma 
lüzumu hAsıl olmuştur. Fakat 
ıoranz, Yunan parasının dD m .. 
sinin acısam Türk köylilıU ~ c 
Türk taciri niçin çekıin 1 

Bununla beraber mil tahılli 
mUteesair eden bu ıon vaziyetin 
8n0ne geçileceği Umit edilmek· 
tedir. 

1 Bakir ormamn esrarına NUFUZ 1 
ETMEK. Bir babefİ ile bir ara) nın · 
mUthlş mücadeleaine iŞTJRAK ' 
ETMEK. Yırtıcı hayv&nlar aruın-
dakı kanlı bağuşmaları SEYRET
MEK. Hakiki bir dramın bOtün 

teferrüatım TAKIP ETMEK 
ister misiniz? 

Bu akşamdan itibaren 

ASRI SiNEMADA 
irauine baflanacak olan 

TRADER HORN 
mükemmel Franaızc •ÖzlQ filmi 

~J--.,. gidip görünOz. -~--••" 
~ .................. , .... ~ ................ . 

BU AKŞAM n A 1R T İ s T ı K 'te 
j E A N MU R A T'zn 

temsili muhteşemi 

77 N UM ER O L U E V 
güzel Fransızca aözlil filminin ilk iraesi. 

ilaveten: FOX JURNAL : Atlantik vapurunun yanması ve teferrüatı 
ileGRAZfA DEL RfOtarafından temsil e/ilmişıFANTAfSfE DE BEBE) 

BU AKŞAM Büy~l:r~kALA GLORY A' da 
• •• 

K~a;ı;~,ler M 1 L T «"f b;:,n O P B E N İ 
seyircileri mükemmelen eğlendirecek güzel bir film 

Diğer yıldızlar: TANIA FEDOR ve JEANNE HELB!G. 
FOX JURNAL da : Büyük Atlanlik Fra'l u:. vapuru" i k vııngııı snf hn ı. 
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Delilerin idare Ettiği 
Koca Bir Timarhane 

(Battar&fı ı iııci sayfada ) ıetiremediklerl için merktıde 
feri .ardır. Eter vana, o vakit ııkınh çekiyor, hatta memurlırı-
933 aeneıl yalnız yeni bir aene nın maaılarmı <Sdeyemiyorlar. 
olmakla kalmıyacak, fakat yeni Harpten evvelki ıeraJt tama• 
bir devrenin baılangıcı olacaktır. men altnıt olmuıtur. O vakit 

Bu zatların karıılaıacaklan milletler nrasında ticari mDna• 
meseleler devlet adamının karıt- . aebetlor genişti ve ıllratle lnklıaf 
la,tığı meselelerdir. Maliyeciler, ,ediyordu. lkbaaden bUtOn dUnya 
bankacılar, tUccarlar, noayiciler biribirine bağlı ve tlbl bir cllzU· 
rapacaklarmı yapblar. Şimdi tam teıkll etmlye doğru gidi· 
sandalyelerine oturmuı bir mucize yordu. Fakat kendi sırçadan 
bekliyorlar. Bunlar bir müddetten köşklerine çekilen politikacılar 
beri politikacılarm ortaya çıkıp ve diplomatlar, bfribirfne karıı 
bu mUşkUlleri halletmeıine lnU. husumet ve muhteşem bir tecer· 

ur ediyorlar. rUt siyaseti takip ediyorlardı. 
Devlet adamları ne yapabiJi,. 

BugUn aksini g6rllyoruı. Ci· 
ler? Eğer onlarda bir ıay yapa• han harbi devlet adamlarına anla· 
mazlaraa, kHıebeıında komUniıt• 
ter de onları bekliyorlar. ııp birleımek IUzumunu öğrettL 

1932 senesinin buhrandan Bu ıebeple politikacılarla dipl~ 
d matlarda milletler araaında bir muztarip beıeriyete bir fay a11 

dokundu. Tarihte bu Hne, harp anlaıma tesisi temayülü daha 
•ona dünya1ının karıılaıhtı me- çok görüldü. Şimdi beynelmilel 
aelelerln vaz.ıharı anlaıılabilecek meaeleleri kın bir zamanda hal 
kadar bllyUdüğO bir 1ene olarak için ıık ıık konferanılar topla-
kaydolunacakbr. Bu meseleler nıyor. Geçen sene bu kabil top-
benUz halledilmemiıtfr. Çnokl lanblardan birçoğuna ıahit oldu: 
bunları henUz ıiıli ve buğulu Sillhların tahdidi, Tuna devlet• 
bava içinıle hareketlerini ayırt lerinin iıl, beynelmilel borçlar 
etmiye muvaffak oluyoruz. meseleıi, Mançuri harbi vesaire 

BütUn dUnyada geçen sene gibi. Şimdi de dünya iktısat me-
ifıizlerin adedi arttı. Sanayici selelerini tetkik etmek üzere 
memlekııtlerdekl işsiz'erln miktan yeni bir konferanı toplanmak 
30 milyondan fazla tahmin edil- üzeredir. 
mektedir. Bu miktar, Noneç, Halbuki, diğer taraftan, ey-
Ineç, Danimarka, Holanda Ye Yelce hudutlardan kolayJıkJa ge-
Belçikanm mecmu nufuıuna mua· çen eıya her tarafta bin bir 
dildir. Diloyada mevcut Musevi- manialar önünde olduğu yerde 
lerin iki miıli iııiı var demektir. kalmıya mecbur oluyor. GUmrDk 

Bu ıneaeleyl halletmek için kaleleri yUkaek tarifeler, kontcm· 
devlet adamları cvveJA beynelmi- janlar, takaslarla, döviz tedbir-
le! ticareti iade edecek her tUrlD leri ile o hale geldi ki, dünya 
tedbirleri almalıdırlar. Son iki ticareti batmak üzere bulunan 
ıeno zarfmda beynelmilel ticaret bir gemi manzarHı almııtar. 
mütemadiyen daralmııtır. Her DUnya, delilerin idare etüğ'I 
memleketin ihracah mUhim mik- bir tımarhaneye benzemiye bat· 
tarda azaldı. Bu tenezzül •on lamııtır. DOnyanın beyni ve sinir· 
birkaç ftenede 0o 50 niıbetinl lerl bozulmuıtur. Cihan harbinden 
buldu. 6d0 patlıyan dUny• hAll kendiıine 

Ticarotla tahdidi boua mua- ielememiştir. 
melesini hemen de tamamen Şimdiye kadar beynelmilel 
durdurdu. Tüccarlar eıya nt• konferansların hlrbirinde temas 
makta mllşkUlit çekmiyorlar. bile edilemiyen en ml\him meıe-
F akat bu eıyayı ıattıkları yerden lelerden biri insanla makine ara· 
mukabilinde efya veya o memle· ıında sulh tesis etmektir. Bu 
ketin parasını almıya mecbur yapılmadıkça buhran Ye itıizlik 
kalıyorlar. Halbuki iıçiniıe drah· deYam edecektir ve nihayet ar· 
mi, leva veya ruble veremezsiniz. kaamdan huzut1uzluk ve ibtilAI 
Nakdi tediyeye müstenit eakl gelecektir. Bu mesele, milli bir 
ticaret sistemi kalmamıştır. Bir- mesele değil, beynelmilel bir 
çok İngiliz ticarethaneleri vardır meseledir. Hiçbir millet baılı ba-
ki hariç memleketlerde kirlı ıına bu işi halledemez. 
lıler yapıyor, fakat buraya para loıt Corç 

-······················································-····-······························································· • 
inhisarlar idaresinden: 

Sablan Miktarı 
Enanın ci1111i muhammeni 

J-Defter kapları hariç ol-

mak üzere eski harflerle: IO ilA 15 bin kilo 
yazılı defter ve evrakı : 
matbua. ı 

2-fıtimale a-ayri nlih köhne 15800 adet 
çuYBI 

MahaJli 

Kabataı inhisar Bat M. 
depolarmdadır. 

Kaba taı lnlıisarla 
Müskirat kısmı 
ambarında 

J-Köhne ip parçaları 750 kilo Aıapkarı tütün depo· 
sun da. 

BalAda nevi ve miktarları yazıh eşyanın pazarlık ıuretile müza
yedesi 14- 2-933 tarihine mtısadif Salı günU saat 14 te icra kılına
cakbr. Taliplerin °o 15 teminat akçelerile birlikte Cib.alide leva
zım ambarındaki satış komisyonuna müracaatlJrı ili l olunur. 

KASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER 

ION OP iTA 

Bayramınız 

kutlu olsun 

llahç•k•pl 
Meydancık, 68 

FRA TELLi SPERCO 
Enrfco Sperco ve mahdumları halefleri 
Galata 6ıncı Vakıf han (Sabık Arapyan 
Ban) 1 fnol kat 1 - ıo Tol. B. O. 4792·1 

CIE ROY ALE NEERLANDAlSE 
npur ılrketl • Amıterdam 

Annra Roterdam,Amıterdam Y8Hamburg 
için yakında h reket edeoek npurlar: 

Cllo vapuru 28 K. ıaniye doğru 
Cer•• vapuru 9 ıubata doğru 
Uly•••• vapuru 20 ıubata dotru. 

Comp•gnl• Roy•I• N•••rlandal•• 
Tapu ıirkett vaııtaıile T& bilumum 
Neeerlandaiıeı vapur ae&ntaları ara11n
dakl mubaberat eayeılnde DUNYANIN 
BOTUN LIMANLAP.I için emtia kabul 
edflir n DOGRU KONŞlMENTO veri
lebilir. 

Yakında Burgaz, Yarna Te Köıteooeye 

hareket edecek vapurlar 

Cer•• vapuru 27 K. unlye dog-ru 
Uly•••• \'&puru 10 ıubata doğru 
Oanym•d•• vapuru IS ıubata 

doğru 

.Amaterdaından beklenen T&purlar: 

Cer•• vapuru 26 K. Aanlye doğru 
Uly•••• vapuru 10 ıubata doğru 
Oanymedea \'apuru 28 ıuhata 

doğru. 

Ameterdaındao hareket edeoek Tapıırlar, 

Uly•••• vapuru 18 K. saniye doğru 
Oanymedea vapuru 1 ıubata 

doğru 

NIPPON YUSEN KA18HA 

(Japon npur kumpanyası ) 

Yokohama, Kobe, Dairen, 'rslngtao, 

Shaughal, Honkong, Sirıgl\por, Colombo, 
Suoı, Port Salt, lzmlr, fatanbul, Pire 
Cenevre, Valenoia LlverpoJ ve Glaıgow 
limanları ara11rıda doğru posta. 

( Akt&rrnasıı ve doğ'ru ı 
Ourban M•ru npuru 20 ıubata 

doğru. 

Delago• Maru vapuru 20 ır:ıart.a 
doğru 

Tafıfllt IQi rı Oalata'da Altıncı vakıf 
Haıııuda 1''RA1'CLLI ~;pımco, ENIUco, 
Sl'ERCO \·o MAH1'lJMLAIU halefleri 
vıı.ıl\ır aeen talığıua. rn1tracaat. 

'fel. 4 - 4792· 1 

LASTER SILBERMANN ve Şü. 
Teel: 44647 • 6 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anver•, l•tanbul 
ve Bahriaiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 
Hamburır, Brem, Stetin, AnYeu ve 
Roterdaın'dan limanımıza muvaıalatı 

beklenen vapurlar 

Mlloa vıı. , uru l ı ııııuıııııızda 
Galll•• vapuru liıı ı arıımızda 
Delo• vapuru 7 tıılıata d ı ğrıı. 
Allmnl• v:ıp ımı 9 'ubata doğru. 

Bur.aa, Varna, Köstence, Kala• 
ve lbrail içın limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
Pllllo• \ apııru lı ıı ı ıuıı m ızd~ 

Kanunusani H 

MONiR NURETTiN BEY 
I ••••••••••••••••••••••••·•······ 

ALLI YEMENİ 
NE OLUR 

ve 

DiZLERiNE KAPANSAM 
Şarkılarını 

SAHİBİNİN SESİ 
Plaklarında okumuştur. 

BiLiL'iABMEB 
Gazetesi 

Bayramda yalnız HILALIAHMER gazetesi çıkar. 

lıtnlarınııu 
HllAllahmer 

wazetHine vermekle 
hem müoneaenizl 
tanatmıt1 hem de 

Hillliahmere 
yardım etmif 

olununua. 

1 Bayramda btttUn gazeteler yerine yaln11 
: Hillliahmer gazetesi çıkar. Bayramda ea 
1
; kuvvetli neıir vasıtatı olan Hlllllahmer 

gazeteaf, ilin için en mühim •• kunetli l ir 
fırıatbr. 

Hlllllahmer gazetesi yalnı.1 latanbulda 
değil Türkiyenin her tarafında utalır. 

ilanlarınız için: 

lıtanbulda Yeni Poıtahanı kartııında 
HIUHlahmer .ata., deposuna. Telefon: 22853 

Son Posta gazeteıi idarehanesine: Tele· 
fon: 20203 

Ankara caddesinde Kahraman Zade hanında 
lllnat Acentasına: Telefon: 20095 

Fiatlar: Son sayfada santimi 30, sondan 
evvelki iki sayfada 40 kuruştur. 

LONDRA .BİRAHANESİ 
Zevk vo muıiki erbabımn bir ınüddettenberi milteha11ir kaldıtı • 

DENiZ KIZI EFTAL VA hanımla 
KEMANİ SADİ bey 

icra eyledikleri seyahatlerinden avdet ederek bayramın birinci 
ıtınUnden itibaren mUaamerelerine devam edecekler Ye heyeti 

muıikiyenin y~•ml mezkürde 

TAM SAAT 5 ten İTİBAREN 
icrai ahenk eyliyeceğini muhterem ruilıterilerhniı.e t~bşir eyleriz. 

Şirketi Hayriyeden : 
Bayramın birinci Cuma f8nll eyyamı adiye tarifesi tatbik 

edileceği ilin olunur. 

Oksurenıere: KATRAN HAKKI EKREM 

GÜZELLİK MÜSABAKASI 
tik .. çlQe KAnunuıaninin 28 ine mllaadif Bayramın ikinci aönG 

aaat 4,30 dan 7,30 a kadar 
Allmnla vapuru 9· tı 9uhat:ı doğru. 

Yakında Hamburg, Brem, An•eu 
ve Roterdam limanları için hareket 

edecek vapurlar. 

Maksimde verilecek danslı çayda yapılacaktır. 
~----.- Komple çay : 150 kuruttur. 41 ____ ., 

Samo• vapuru Jı manırnızda. 
Nice• v:ıpu ru .!-3 şubır.ta doğru. 
Mllo• vxpuru 6-7 ., • 
CallJe• 'npııru!l-10 • > 

Yakırnl Lorı Jr.ı ' <: İ n hareket edecok 
'ıqıurlar 

Gelllea \ ,ı pur ı lımanıııızda 

Yal ırıda Butu ına lı :ı rC'kt t oclecak 
\&purlar 

Beyoilu aabnı bayabnda doj'an 933 •H yıldızı 
Anadolu Türkülerinde ve ....-...~ 

halk eserlerinde en faıla 
muvaffakıyet kazanan 

GUZiDE HANIM 
Bayramın birinci gOnüodon 

İ itibaren her akıam: Tepebaıı Poiilll ile k&taloğU'lıuzu ve 

a pari~ varakamıza İsteyi•ıiz. t Oelllea ,.upııru l i rn ıuııuwl.ı ŞEN TÜRK 
GAZiNOSUNDA A. KIFIDES 

Hı•\o~lu: f ... ııklii.I <'adJ··ıiİ Po ., l..ı ,,oı... ,ı~ı :-.:o. ı. 1 rl. 41429 

Fazla tafıJilat için Galatada 
Ovakinıyan lıunında Luter SiJber· 
mann ve Şürekası vapur acenta• 
lıtına müracaat. 

Telefon ı 44647 • 6 

Kolumbia pllklnrı kahramanı 

HANıMHAFIZ BORHAN Beyin 
aaz heyetine iliveten muganniye 
ile bİflikte ittirak ed-.ceklerdir. 



Sahip Molla 
Malıarrirl • 

HerHakkı Mahfuzdur 
-260-

Buna binaen mo bcyn baı kiti· 
binden Bursa valisine tifreU bir 
t lgrafname çekildi. Her ne suretle 
olursa ol un, Sahip Molla Beyin 
Bur: adan hiç bir yere çıkarılma· 

asına ve bahusus Konya ya 
aı.imetine meydan bırakılmama• 

ama kat'ı emir verildi. 
Fakat.. Sadrazam Tunuslu 

Hayrettin Paşa, Sahip Molla Beye 

yapılan bu muameleyi hoş gör· 
mcdi. (Meclisi ha sı Yükelida ) bu 
me•cleyi ileri slirerek: 

- Halkın hörmet ve muhab
beıtini celbctmiş olan bir zata bu 
auretle muamele yapmak doğru 

değildir. Molla Beyin tekrar fı· 
tanbula avdetine mlisaade buyur
maları için zata fıthaneden mllş

t rcken istirhamda bulunalım. 
Dedi. Bu teklifi, diğer vllke

li da kabul etti. Hemen bir (arz 
tezkeresi) yaııldt. Abdülhamide 
gönderildi. HilnkAr, bu careyan
lara mulcavemet edemedi. Eskiıi 
gibi Şurayı devlet azalığında bu
lunmak Dzcre 1 tanbula avdetine 
mU1&ade etti. Sadrazamın daveti 
üzerine Molla Bey de lıtanbula 
aeldL 

Aradan birH ıaman geçtik· 
ten ıonra, ( Mithat Paşa muba
kemeai ) meydana çıkmıştı. Ab
dUlhamidl bu meseleye sllrUkli
yenlcr, işin ilerisine kadar gidi
yor, Mithat Paşayı mutlaka mah· 
kClm etmek ıçm her vasıhıya 

teveaalll ediyorlardı. 
( Süruri Efendi ) nin riyasc· 

tindeki mahkeme, Mithat Pş. yı 
idama mahkum etmişti. Adliye 
Nazan Cevdet Paşa iso bddisatı 
tamamen kitaba uyduruyor, mah
kumiyet kararını kat'iyet ke bct
miyo ıevkediyordu. Lftkin, Ab
dOlbamit, kıh kırk yaran ve 
daima istikbaldeki mes'uliyeti 
nazandikkate nlan bir şah&iyetti. 
O, bu adli htikUmlerle iktifa 
etmiyor, man up ve ma'zul vezir 

BAYRAMA 
KUVVETLi 
GiRiNiZ. 

BEŞİR 
KEMAL 

kı a ına 

ulasası 

Dr. HORHORUNI 
Eminönü Valide 'kıraathane 1 
dakl d 

. . d yanın-
aırcsın c ha talarını eabahtan 

ak ama kadar terlıwl eder 
~--•Tel. 2,4131.._._· -~ 

1 

Bey Süruri Efendiyi Görünce ... 
ve mO~irlerle ilmiye ricalini sa· bulunduğunu g6r0nce, derhal 
raya davetle mahkemenin vt:rdiği itiraz etti ı 
karan bunlara birer birer oku- - MahkemC"Jdo hllkl\m veren 

tuyor TO reylerini aldırıyordu. adanı, burada da ayrıca rey ve-
Saraya toplanan bu zevat, adeta remeL Buna ne ad let, ne teriat, 
bir komisyon halinde toplanmış· ne de vicdan razı değildir. 
lardı. Bu meyanda Sahip Molla 
Bey de vardı. Molla Bey bu ko· Dedi ve Süruri Efendiyi 

miayonun in'ikat ettiği alonda, 
mahkeme rei i Süruri Efendinin 

~~YEMEK 

aalonu terketmiyc icbar elti. 

( Arkası var > 

KİTABI~~ 
Her cvo lazım olan 

piıirilcceklerini, berkeıin 

Fiati, 50 kuruı. 

bu kitap muhtelif yemeklerin nasıl 
anlayabileceği bir tarzda tarif eder. 

iNKILAP KÜTÜPHANESi ' 
• ' • ' • ·~. .. r: , ' • • >. "':' #' ,.. • 

SON SiSTEM KAZANLAR 
iLE iMAL EDILMIS OL N 

' 
RAKlSINI 

HER YERDE 
ARAYINIZ. 

tedrl••n••I: Emln6nU m•ydan1, EmlnlinU Han 
Zabitan, doktor, avukat vesaire lisanın e•asatını eJde ettikten 
sunra mesleklerine ait Asan muallimin yardımile tetebbu eder. 

Hanımlara mabsu ders zamanı eyrılmı~tır. 

verem Göğüsleri r.ayıf olanlardaki liksilrQklere bOyilk ehemmiyet vcr
mEılidir. KATRAN HAKKI EKREM tehlikenin l\nilna ~ecer. 

---------------------------An k •r • Ticaret Mahkemesin· 
den: Ankftra'da Türk Tayyaı e Cemi
yetine ı:ıafeten Avukat Cemal Hiıım 
B. tarafından mahkemeye verilen 
arzuhalde milvekkt:i Tayyare Cemi• 
yeti M rku.i Umumisinin hlimlli bu
lundutu 27 kanunuevvel 928 tarih ve 
2.0887 numaralı ve Siirt Z raat Bank 
tubealuden Ankara'da Mcrkeı Banka 
Merkezi Umumlaine hitaben keşide 
edllmiı ve 124Q liranın ted'ycaino 
natılr bir kıt'ıı cekin kablelibru 
ılya uğradığından bilbahia iptali 
talep edılmiı ve mübru vesika ile 
rneıkQr senenin müatediye aid:yeti 
anlaıılm .ş ve ticaret kanununun 638 
inci moddeai ınucıblnce aalifüzzik r 
cek 1 c •elinin tediye cdilınui vo 
i&tenıldıgi takdirde bedel nıezkQrun 
lş'nrı ahire kadar mahfuz tutulmak 
fi:ı re n ahkeme vezne ine tevdi edi· 
lcbilı.: ceği hu uııahnm m vı.ubahiıı 
cekin l<e .. deııile muhatabına tebliğine 
ve meıkOr cekin 45 giln tarfında 
mahkemcya ibrazı Ulı.umunun ve ib
raz edılmediki takdirde bu müddetin 
hitamında unedin ibrallno karar 
verıleceğ nlu Oç defa re.mi va gayri 
reami gazett21erle illnına mahkemeco 
karar v rilmiş olduğundan keyf.yet 
ol sure le ÜÇl ncü defo ilan olunur. 

-----------...-----------------------Beyoğlu DördUncU Sulh Hu
kuk Mehkemeelnden. 'l'~ksimdo 

Manckşo soka~ıııda (5) numaralı lu~· 
ııedo akiıı vo Bcyoğlttnda 1ııtlkllll 
eatldo-,iııd 351•1 numaralı dilkk. ııd.ı 
kuyuıııculuk ctıııııkto iken 15· 12· 9:J..! 
tarı hinde v<'fnt eden Hıristo llyadl 
ofondiııln ttrekoeine mahkemoco vazı· 
y\!t edil ııi9tir. Tarihi ll!Lndan itiba· 
ren e babı matlup vo alAkndaranın 
vo kuyumcu dUkkAnında tamir için 
mnce,·heut bırakmlf olanlarla mficev• 
hcrat vl!sa'ro tPrhlnl suretile borç 
para a'mı, oJa.nların bir a~ vo miras· 
rıların Uç ny zarfında Beyoğlu dOr
dUncU Sulh hukuk mahkomesiııe mU· 
ra<' ıat otrn Jert fOzumu ilin olunur 

latanbul OçUncU lcr• M• 
murlujundan: 
Beyoğlunda Takılmdo Ferldiye 
Canbaz aokak 10 No. h hanede mu
kim iken elyevm lkametglhı meçhul 
bulunan Bayındır oğlu Karakin Ef. 

Kirkor oğlu Mard.roa ve biraderi 
Niğofroa Ecfcndilcrin 9·4-133.<) tarih 
ve 6631 • 68 numarah noter aenedi· 
ne müsteniden mat:uplarm olan iki 
bin Uranın yüzde 5 faiz, avukatlık 
Ocrcti % IO YC maa maaraf ha· 
ciz yolile tahsili talebHe ita ettikleri 
14e 1-933 tarihli takip t lebi llıerino 
8deme emri arkaaına mahalle muh
tarı Ye mübnt"ri tarafından verilen 
meıruhatta ballda gösterilen adreste 
olmadığanıı ~mla9ılarak ilanen tebll
srat lfauna karar verilmiştir. 

Tarihi ilandan itibaren yukarıda 
rull<tıırı 1r61terilen meblağı bir ay 
ııarfında ödomeniıı: ve borcun tama• 
mına veya bir kıamina veyahut ala· 
caklının takıbat icrası hakkına bir 
ltirazınııı: vau• yine bu mQddet 
içinde yaıı ile yeya tlfaben daire
miıı:e bildirmen':& ve blldirmedi~iniz 
takdirde bu müddet için de 74 üncü 
madde mucibince mal beyanında 
bulunmamı liıımd1r. Beyanda bu
lunıuausnız hapi•le taı.yllc olunaca
Aınız. ve bi.ifa hakikat bcyımda bu
lunuraanıı hapisle cez.alandırılaca· 
ğınıı. ve borcu ödeınez. veya U raıı 
etmeueniz hakkmı:r.da cebri icraya 
devam olunacağı mezkur 6deme 
emrinin tebliği mak mına kaim 
o!mak Qxere ilin o!unur. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karıl en müe11lr deva S E R V O 1 N 
ha plandır. Depoıu, 1.tanbulda Slrkecl ie 
Ali Rh:.a Merkcı eaane.ldir. Taıraya 
150 kuruı posta ile g8ndcırlllr. lımlrde 
lrgat Pa:r:anndakl, Trab:ronda Yea! Ferah 
ec.r.anclulade bulıı•ur. 

üçük 118nlir 
... ni ..... , ......... r ............................... . 

Jı Şaqanı Taosige Müesseseldr J 
ve l Uc. TERZf LER 

[ Faydalı Adr~sl~r 

lERZf DOKTORLAR 
Bev iye Mlltehu

Dr. Reşit Kadri 1111 Sirkeci, tram· 
vay durağı, No 8 bergün abahtan 
akoanıa kadar. 

D M •ıı Bevliye mlltehıu· r. ehmal ,.. a111, Slr kecldekl 
muayenehanesini EmlnönU hanına 
(sabık J\araknt) nakletmittir. 'kabul: 
her~lln öı'!'ledon eonra. 

D Zührevi ha11-
r. Muhip Nurettin talıklar. Bab~ 

ali caddesinde Gayret klltOphanesl 
lttiııaltııdo O dan 6 ya kadar. 

D G il H a. Dahlli va çocuk 
r. a P n""kı huta ıklan. Sabah 

akt•m evinde ( Topkapı Tram. Cad. 65 
Cuma, pazardan gayri 2- 6 muayene
hanesınde (Aksaray, I.tom Pertov ec
ecznsi arka sokak 11 ) 

Operatör U· 
Dr. Muamma.. Nurl,0ıog tenuU· 

t hastalıkları mütebaııııısı. Harbiyede 
tramvay durağı karıısında No 65. Sa· 
h ve Cumadan mada horgUn 14·20 ye 
kadar. 

Muayene hıı• 
Dr. Ahmet Vicdani aeı:nı Vu:ned 

Jerdo J..ctafct apartımanrnın 2 lnol kat 
2 inci dnireftine nakletmittir. Cuma· 
dan maada her~tın 8 • 12 ve U • 20e 
kadar, lHLurtc•i ı? inleri ıneccmtdir. 

f' l Ah cı.t VD dlhrul 
Dr. eyz met baıtalıklar mu-

tahaıısısı. Herglln Babahtan akıama 
kadar Ankara caddesi Feyzi Bey hıı.n 

No. 43. Tc!. 28899. 

idrar yollan hu• 
Or. CeUU Tevf lk talıklara bırınc.t 

sınıf mutabassısı. Slrkeol .Muradiye 
caddesi Viyana oteli karşısında No. 86 
hergUo ıaat 1~ • 18. 

DIŞ TABIBLERI 
Emlnö ıU, Emln3nG 

Cemal Ziya han 2 Jncl kat No 4 

Hastalarını cumadan maada hergün 
9,5 dau l 8,5 kadar kabul Te tedavi 

eder. 

Dlf Tabibi Saffet Arif Muayc· 
nchaoe 

Bahçekapıda Ertuğrul mağaıaeı kar
ıısında Kaeapyao hanı 1 inci kat. Sa· 
Iıdan maad bergün hastalarını kabul 
eder. 

SUleyman Faik Toklu 0,AJu 
Babçekapı, Selimet Han, linci kat 

No. 2 ye nakletmittir. BergOn 9 dan 
ak9ama kadar hastalarını kabul eder. 

Hu U Beyoilu 
Muzaffer •n imam ıok. No. 
2 Nuri B. apartman kat 1. bergan saat 
9 dan 20 ye kadar, vo fevkalAde ahval· 
de geceleri dabl hastalarını kabul ede 

M. SAIT Yen°p01tane caddH 
Vlora Han No. 11 

Perşombo ve cumnrt-Osindon maada 
hergün 10 dan 18 e kadar hastaların 
kabul ve tedavi eder. 

Bunyllmln l•tepan (Sabık Cağal· 
oğlu Ş:ırk cc• 

zabancftl sahibi) Gedikpnfa MUselllın 
sokak nuınnra 20. Kabul sa:ıtları 9· 12, 
2 den 20 yo kadar. 

Sadettin Ele~trlk tedavtııl, kron 
pllitan, altın damak veııa· 

ire. Arı uya muvafak yapılır. Sirkeci 
:Muradiye caddui ııum ra. 26 birinci 
kat. 

---------------------------Terzi şek l b • Hanımıa terz.iha.• 
ne.si Dlvaayolo 

bestel.!1.r sokaı. No 2. 
---~---~--~~~~~---~------

Ömer LUtfU Yavuz Teni ha ne af. 
Son moda Ü• 

zerine ıık ve zarif kadın ve erkek 
elbiseleri ehven fiatla yapılıyor. y, ul 
postahane karıısında l~rzurum baıı 

numara: 6 

rr. U H T Eli F 

M••hur S C k Hi&"alı Mehmet 
"' u u ÇUA,l Ramaıanl7• 

ilk en nofıii alaturka vo alafrang 
ııucuklarımız vardır. Bir defa tecrübe 
ediniz. Bıılıkpazarında 'ısır çıu11sı 
kapısı kar ısında ktitede No. 18 

Muha•lp Ve Dakt:lo Hanım 
Ticaret mektebindAD m zunum, fran• 
en.ca bilirim, on senedenborl yilk ek 
mfiessoselerdo ro'seıı muhıuıiplikte bu• 
lundum, kuvvetli bonservislerim var
dır, herhangi bir vazifede çalı9ınm. 
Son Postada Adil Beye tahriren 
milr&C&:lt. 

Piyango itimat Blfel- Şimdi· 
-· 1 )'C ha• 

kar birçok kimseleri ıengin etmiştir. 
Merked Fatihte tramvay caddeııi nu• 
mara: 14. Şubesi Beyautta Okç.ula~ 

batı numara: 89 

Unlkum Şapka fabrika•• ~~~: 
zorlne ehven fialla yeni fotcr, kadın 
fapkaları ve lıilumum 9apka Uımtri 
için müessesemizi ziyııretlniz tasar
rufunuzu temin ve iddiamızı lsbat 
eder. Bahçekapı tekerci Hacı Bekir 
kartıınnda numar 84 

Hak ki Tilrk 
Tuna Şekerleme evi teker ıe m•-

lerl ve her novi mutena vo mUstesna 
lüks mamııl!l.tı. Eminönü nuın ra: 66 
Tunalı Haydar 

Kardafler Ma~aza ı Teminatlı 
lıt re kil Dl 

iskarpinlerinden mutlaka alınız. it) 

Divr.nyolu mubterlk sultan saray· " 
ları ittisalinde a;; • 8 ~ 

Satlhk Hane. Sirkecide Kara'.d 
hil eyinçelebi m hallesi Kargılı eokak 
15 numaralı b1ıt oda babço ve mutfak 
bir bap kAglr ev satılıktır aynı hane
ye mfiracaat. 

Bono - Mubadil, d yin ıcnedl 

muawelUı. 
lstanbul Bıılıkpaıar No 6 1arraf 

Vasll 

( ...... ~-;;;~ .. -,;;~ Şartları 
i 1 - U\üçük ilAular) baltada ikl defa 
: d'l ' nc'r" ı ır. 

2 - Bir ılAıı boı satırdan ıbarettlr. 
Kalın yazı iki satır sayılır. 

3 - Her satır e n atağı 4 kelimedir. 

4 - ııa.nlarm boı .ııatırJan fazla 
her satırından ayrıc ~ aı.ığld"ki 
fiatlor alınır . 

f> li&llrdan lbıı · 
ret lılnın 

1 Aylıiı 30l K.r. 

s " J .. 
6 .. 1500 " 

: ... 2800 

~ Hlırdın fula 
bet Hhl IÇl'l 

J ıV, 

ıı>J •• 
.w. 
.J(N • : .. . . 

: ..... - ........ ---------··-···------· 
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R Z 1 TE krem;ni tedarikte mfiş '<ü'at çekenlere, 

müessesemize yazdıkları takdirde adreslerine po1ta ile derhal gönderilir. 

60 GRAM L 1 K T O p 
8
5

0
0 kuruş l Posta masrafı dahildir. 

125 " " ,, 
arzu edenler, bedelini posta pulu olarak );.önderebilirler. 

Her yerde sat lır. 
Deposu: lst. Yeşildirek: Sıvacıyan an. Tel. 210~ 

Her evd-= bi tane bulunması lazım, 

meşhut Hintli profesör Sunkan 
Brahman.o bu mufassal rüya kitabının 
tamamı ciltli olarak 150 kuruştur. 

·ııkılap Kütüphanes· 

is ·rıe · ze 
ikram et 

Çikolat Cemil 
Kaymaklı lokum 
Kestane şekeri 
Fondan 
Bade1n şekeri 
Badem ezmesi 
Badem kurabiyesi 

~ 
:: .. .. :: 

~! 

il 
ii 

e 
e • • • ? 

ı e ı z. 
Akide şekerleri 
Latilokum/arı 
En taze reçeller 
Tahin helvaları 
Muhtelif Bisküviler 
Meyva şekerleri 
Kokulu şekerler 

Şekerci Hacı Mustafa ve Mahdumları 

~ı:i'IZ!'!l!S!~ı2!&3~ istanbul - Bahçe apı. <ıı::3!f!C3:!:.!3-ma~r 

• 

y 
Bu nefis maden uyunu iftar ve sahur sofralarında 

bulunduranlar mide ve barsak rahatsıı.lıklarmdan 
kurtulurlar. 

i ştahı artırır, en ağır yemekleri hazmettirir, içimi 
lezzetli, temiz \'e sıhhi sofra suyudur. 

Karaciğer ve böbrek taşlarını düşürür. Taşların 
teşekkülüne mani olur. Her çeşit hazirnsizliğe, mide 
ekşiliğine, şişkinliğine kum ve şeker hastalığına on iyi 
ve tabii ilaçtır. 

VIRILIN 
ı erkek lor için) (kadtnlar iç iu ) 

Ad mi iktidar ve umuml zeafa ve aç 
dökUlm sine ka111 dinç hayvanların gudde· 
lcrJnden yapılmıştır. Gençlik kuvvetler;n ı lado 
eder. 

Jo~cı.anelorden :ırayın ız. Pö:> l kııtus t: 745 

Dr. ARA NiŞANVAN 
Bo, ol'>lu Tol.: atlıyan oteli y.ın ın<la Mdktep sokak ~j .No. fr 1111 :ı.yrııeb ne"rnıle 

ıi atalarını u.lı~htau aktamıı. kad r kabul n ted vi eder. 'l't ıefon : 40843 

SON POSTA 

Böyle bir cil
dim olabileceğini 

daha Uç giin 
evvel kat'iyycm tahmin edemezdim. 

Cildim sarnrı1119 , so lm uş, alnımda ve 
~eıı em ile burrı u rn rtrafı nd:ı. siyah be n ler 
cilt kabarcı kları ve mti ::bcsit mesam B
le rim vıı.rdı. Bug il ·; lıoyaz ve kadife 
g ' b! yu:n : ş:ık ciMhı ,.e parlak t oıılm 

herkes tarn.fın lan takdir ve gıpta ıwnr 
nazarlarla bakılmaktadtr . 

Şimd i hor kad n , c'lt için en rnl.kom-

mel bir uns ur olan beyaı (yab'SI'l T O• 

kalon krc mini hor g:ı n nı•ııı ta1.aıııau 
· tımal eJorek c ltleriııl kola) cıı \ ey.rı· 
l:ıtı p yum ı ~at r ıı.: l!fl7.f'l c;t' rcbil irlcır. 

nu yeni Tokafon kre minde bc•yazln· 
tan vo kunotleııd in: ıı kalıız mc,•a.t ile ka.· 
r ştınl ııı, t:tzı· krC'm \ 'O saf zeytl rıyıığı 

Yardı r. B ı krem; h •men cilde nUfuı 
ettiği r.ilı ı t le cil t ~u<lcd atı :ı ın t:ı harr ll· 
şu tı n ı teskı ıı ınUıılıc~ i t •ııes.ımatı t •k if 
vo t:uııa .ııoıı zail ol :ıc:ık rnrf'tte si: ah 
ben' er h al cd ·r E ı katı ciltlori) uın u
şat ır Ye en .... ıııf'rw~ , ı, cilti eri lı eyaı.· 

latır. 8 ~Un znrfıııJa <' ildi o dt'rece yt> ııi 
\'fl .:a~ r il<abi i tarif b' r g Ozolli k ve 
ınıe l i k le s 1lslor kı bu ıııııı başka s ure tle 
ıenıiu ı ~yrim ilnıkıı ı d . r. 

L 

caz·p ve göz 
kamaştırıcı 

re gini 
Simon Kreını pudrası 
ve abununu muntazı.mnn 
lstimalile temin edeb.Jir,.i• 
ni:ı ki bu suretle cildin te· 
miz1enmesinl yumuşatrouı 
,.e beslenmesi gibi üç mak
liadın husulüne yardım ede,. 

' ME 
ON 

( KREM SIMON) 

Boğaz'çin de Ycniköyde kiralık 

EK E i FIRI 1 
4 oda, l ahır vo 1 iı yii k lıa hı;esi, d e· 
runırnda elektrik \O tı rkosıı vardır. 

Yo ıı ikr>y iskc>lcs i nılo lmkkal P:ı.•ı:ıyot 

Cel:ıti ef,..ııd iyo ınf ra.r aaL 

r -====-==·-=.:-==== = 

~ım:lliamiillK•mBlllmlmmi ... ,I 
Biçki Dersleri 1 

Beşiktnş diki, 'urdu ıı. OdllrU Ş!lkrı 

Deyin eseridir. B (>kiyi k otaylıklA 
kendi keııdiıw n.;retl r, fiatt ::? liradır. 
Taıray" !!_5 t-uruttıır. Y:ıluız d ikiş 
yurdunda eıı.tı lır. 

H.çki, dikit. ~apkacı i ık ve resim 
dersleri a l m:ık istoyeıı lore bu ) urtUı. 
hu usi ve u ı u ınf der ,·erilir ve 
her vıı. taıı d .ış kabul olun ur. 

\kıretler Gl .·o. 

TASHiH 
DUnkU nüshamlzm 10 uncu .. 

sayfasında mUnc'eriç " latanbul 
Ziraat Bankasına " ait Emlak 
satışı hakkındaki ilanın 28 sıra 
numarasında mukayyel dükkamn 
hisse miktarı 9- t 6 olması liizım
gelirken sehven 1 - 16 olarak 

• gösterilmiş olmakla keyfiyet ta • 
hih olunur. 

KAnunusımi 26 

1 a ~ TİYATRO a · 

Tiyatroya Da· r 
Uk gördüğüm ıesli film "Ge· 

ce bizimdir" filmi idi: Birtakım 
istidatsız, köttı aktörler tarafın• 
dan temıil edilmiş bayağı, ma
na ız bir hikaye. Halbuki zevkine 
çok itimat ettiğim bir arkadaşım 
onu beğenmi,, methediyordu. 
Onun bu hikAyeden, bu aktör
lerden hoşlanmadığmdan, hoşla· 
namıyacağından emindim. 

- Bunun neresini beğendin? 
diye ıordum. 

- Sen, dedi, işin yalnız sa· 
nat tarafına bakıyorsun; sesin 
zaptedilmesinde gösterilen maha· 
reli, "eyncbronisation" un mU· 
kemmetiyetini hesaba katmıyor
suo. Evet, hikftye budalaca, 
aktörler berbat. .. Fakat bu fiJm, 
teknik bakımından adetA bir 
h rika. I 

Arkadaşımın heyecanma, işti• 

rnk edememekle beraber, hak 
verdim; daha doğrusu onu anla· 
mağa çahşbm. Biz yalmz. bir 
bakımdan düıUnUyoruz da onun 
için piyesin ıaçmalığlna rağmen 

dekorun fevkaladeliği, aktörün 
sanati veya aktrisin glizelliği için 
" temaşa ,, yı beğeneni bir türlll 
anlamıyoruz; açıkça s~yliyelim, 
onu kafaca aıağı buluyoruz. 

Ben, Sbakespeare zamanındaki 
gibi dekorsuz, hattft kostümsUz 
bir tiyatro tasavvurundan hoıla· 

nanlarla beraberim. Racine'in 
11Britannicus" ünü heyecanla ey· 
retmem için Neron'u muhakkak 
Romall kıyafetile, başında impa• 
ratorluk tacı ile görmeme hacet 
yoktur. On-yedinci aıır Fransızları 
Nerou'un sahnede, kendi kıya• 

fetlerile dolaşmasını pekall mll· 
nasip bulmuşlar. Fakat on-yedinci 
asır Fransızları, bugün onların 

heyecanına iştirak eden bizler de 
fazla 11intellectualist" iz, yalnız 
fikre, dımağımızın tecrit kabiliye
tine itibar edip ancak madeden 
müteessir olan havaslmı~ı biç 
hesaba katmak istemiyoruz. Bizim 
ıçm tiyatro, gUz.el bir metnin 
"zeki,,, evet, her şeyden evel 
zeki aktörler tarafından tefıtiri, 

temsili değil, tefsiri demek olu· 
yor. Fransa'nın büyük tiyatro 
adamı J. Copeau, Shakespeare'in, 
1bsen'in bazı eserlerini, konferans 
verir gibi, sadece okuyormuş. 
Ah! onu dinlemeği ne kadar is
terdim! Fakat Copeau'nun yap
tığı, doğruıu, tiyatro için bir 
"heresie" dir. Tiyatro bu de· 
ğildir; tiyatro bir " tema
fa - spcctacle " dır ve b8yle ol• 
maktan ayralmamalıdır. O, yalnız 

güzel bir metinden değil, glSze1 

kulağa hoı gelecek her şeyden 
seyircide vehmi halkedecek her 
oeyden istifadeye mecb'1rdur. 

Fakat zamanım z, her sahad 
olduğu gibi,. ıanat sahasında d 
muvazeneyi bulamadı. Makina, 
elektrik, hasılı "tckmik,, kelimesi 
altında loplıyabilecoğimiz şeyler 
fevkalade ilerlediği halde bunlar· 
dan yeni bir güzellik çıkarabil~ 
cek olan " bedii kudret,, geride 
kaldı. Bunun içindir ki o barı. 
kulade teknik kuvvetler, kendil ... 
rindeo çok zayıf bedii mahsul• 
lerle birleıtiri l iyor ve n ticede 
ahenksiz bir şey meydan geli· 
yor. 

ilimde ibda da hiç şüpbeılı 
ki sanatte ibda kadar mlit• 
küldür. Fakat ilmi ibdalardaa 
istifa etmek, bir güzellik yarat• 
maktan elbette daha milşküldnr. 
Bunun içindir ki bizim tiy tro
muz, on on beı &eneden beri 
" temaşa ,, husuıunda ilerlediği 
hllde, bedii ruh hususunda ye
rinde sayıyor. HattA biri dururken 
öbUrllnUn ilerlemeıl, radakl 
ahenksizliği arttırdığından çirkin· 
lik artıyor. işte bunun için Da· 
rülbedayi'den günden gUne üml• 
dimiıl kesiyoruz. 

Bizde asıl tiyatro tuluat lrum
pany larmdan doğacaktır, çOnktl 
onlar daha fakirdir, aktörden 
bekleneni, metinden bekleneni 
makinaya yaptıracak kuvvetleri 
yoktur. Selami izzet bir m ka
lesinde Naşit Beyde ancak evza 
ve etvar taklidi kabiJiyeti gör
düğilrıO öylilyor ve diyor kl: 

"Naşit Beyin yaratmak istediği 
tipler, müteharrik birer cisimdir, 
ruhları yoktur. Kendisini seyre
deriz, gUlerlz, alkıılarız, fakat 
sanate gelince dururuz.,. 

SelAmi lızet'in hakkı var: 
sanat yolnız dışın değil, için de 
taklididir. Fakat içi taklit etmek 
de dışı taklit ile h3şhır. Naşit 
Bey ve arkadaşları içi anlamaga 
başladıklara gün, bizde tiyatro 
ıanati başhyacaktır. Darlllbedayl 
o yola gitmiyor, ekseriya yalnız 
temaşayı dUşUnUyor. Naşit Bey 
esası temin edel:ildiği gUn tema• 
şayı da arayacaktır. Mazruftan 
sonra zarf. Darlllbedayi zarf 
peşinde. 

Naşit Bey, Moliere'den bir 
gUn evvelki konak yeridir. Fakat 
o bir gilnlUk yolu ne ıaman 
aşacağız, bu belli değildir. 

Nurullah Ata 

İstanbul Havagazı ve Elektrik ve 
Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim 

Şirketi ( S A T G A Z E L ) 
. LAN 

f stanbul Havagaı.ı ve Elektrik ve teşebbUsatı Sınaiye Tllrk 
Anonim şirketi (SAT GAZEL) kışın soğuk zamanlarında ailelerin 
mahrukat tedarikini kolaylaşhrmak arzusu ile KAnunusani ve Şubat 
ayları için ve aile reisleri hüviyet cllzdarılarının ibrazı Uzerioe 
azami bir ton teslim edilmek ıartile Y edikule ve Kurbağah dere 
(Kadıköy) ga:ıhanelcrinde kok kömürünil istisnaen tonunu 20 liraya 
salmağa karar vermiştir. 

Şirket mczkür hüviyet cllzdanlarına verilen 
,aret edecektir. Alıc nm arzusu üzerine mezkür 
500 kilodan iki defada teslim edilebilecektir. 

kömilr miktarını 
bir ton kok ayda 

MlldDriyet 

Galatasaray Balo Komitesinden: 
Bayramın birinci gün il akfamı T okatlıyan salonlarında verilıneıl 

mukarrer olan Galatasaray balosunun Martın . 2 inci sıünO akıanıııı& 
tebir olunduğu ilin olunur. 
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·y ARININIZI SIGORT A ETMEK 
3 is TER MİSİNİZ? 

• 

KUMBAR SİZİ MUHTA 
·O L M AK T AN KURTAR 1 R ! 



re~ Çapa Marka 
~ Müstahzaratı 

1' - · "' Hububat Unları 
I SIHHAT 

\e 

KUVVET 
verir 

Beyoğlu'nda 

HAYDEN 
MAGAZALARINDA 

15 Kanunusani 111 15 Şubat 933 

MEVSİM SONU 

SON POSTA 

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 

VE EN YENi RADYO AHiZESi 

Telefunken 343 Parazite karşı ayar· 
hd1r, kendiliğinde Fading'i düzeltir, 
doğrudan doğruya okunabilen ışık· 

h istasyon gostercisi vardır. Yüksek 
konuşanı Elektrodinamiktir. 

BOURLA BiRADERLER ve ŞSI veSATIE MAclAZALARI 
mOnuebetile 

B0V0K SATIŞ 
SÜTÜN DAiRELERDE FEVKALADE TENZ.LAT 

Çikolata 
Şekerleme ve 
Şekeri erinden 

İKRAM 

EMSALSiZ FIATLAR 

Şeker Bayramında 
Misafirlerinize 

Bademli 
Oınmıo 

Fsndıklı 
Portakallı 

fııtakb 

e:oğlu'ncle l 
LION 

mağaza lan 
Mevsim sonu 
SATIŞI 

0/o 10 
0/o 20 
0/o30 

Bayramlıklarınızı 

Ba.yram Hediyelerinizi 

Beyoğlu 
lstikliJ 
caddesi 

ediniz. 

TENZILAT~~~~~ka~~~ 
ŞEKERLERiNİZİ 
Maşhur 

Bacı Bekir 
Tlcaretllanelerlnden ahnız. 

DIKKATIH 
Çocuğunuzu •e kendinizi UCUZ 

•• r•yet ŞIK giJindtrmek 
ut erseniz. 

Knnaee a çocuklara yardım Bahç•k•pı u num•ralı 

HiM A YEi ETFAL CEMiYETiNiN 1 ZEByenİA&çıl,an ET 
ko•tUmlO nloauna t azırlanınız. 

Vali ve Belediye Reisi Muhittin Beyefendinin himayeleri albnda ı 
23 ŞUBAT PERŞEMBE AKŞAM• ELj·ısE FAen·ııAsıNı Tokatlayan aaJon aranda •erilt:cektir. 

'-------------- ıı ret etmeni:1 menfeatiniı 
icabıd·r. 

BAYRAM HEDİYELERİ 

SATiE'de 
VERESİYE 

Dr. A· KUTIEL 

Son Poata Matb-•ı 

Sahibi ı Alı Ebe• 
Nefriyat Mldlrl ı Hatıl Udi 

Fabrikası : Galata, 
Mumhane caddesi 
No. 67 Telefon: 40057 

Muhterem 
müşterilerinin 
bayramı arını 

saygı ile 
kutlular 


