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lzmir Güzeli Neriman H. yeni icra Kanununun Değiş-
Güzel Değil Mi? tirilmesi Teklif Ediliyor 

lzmirin Hanımlar Muhitinde iki Taraflı · 
Bir Münakaşa Başladı Emniyet Sandığının Vaziyeti Güçleşti 

Emniyet S..dıia n Vakıf pa
ralar mDdtırlGtD. dlrt ayc:lanberl 
tatbik me.,kiinde balDDU yeni 
icra Ye lfllı kuanD• tlclil 
edilmeal lçia Adliye V eklletiae 
mftracaat etme;... karar • .,. 

........ Ha•ı•• Mr we Hf reelmlerl 
lam, 1 (H1llall) - N....._ aamıa glı.Wti baklo•da Wlltrra 

D Haaımm ilk cWa olarak ......... ........ • ... ., ...... 

ariftir. 
8a maeue.eı., ,... icra 

kanunanua, ........... • lfl•rcle 
detll. fakat kencllleriDl alıkadar 
eden muamellb ılflettirdliinl 
Ye uzatbiım ileri drmektedlr. 
Filhakika emniyet 11Ddatı, vakıf 
paralar mtıdOrlnp ye belediye 
eefkat yurdu ulddea huaual bir 
icra nlıımnamulae tlbl idi. Ba 
baallll nizamnameler nsıtallle 
ldenmlyen paralara makabil aı .. 
un mallar bemea 11bla1or " 
bedell temla edlliJord& 

Yeni icra ICanaa• ... ma. 
welerba bURll ... ,... ... 
clu blclana.. ....... .. ... 
llbm ela ..... ~ ...... pi'-

...... içine ....... v..a .... ......... ,F • .,.. ....... k ... 

letenlnll len Uln•l•d• muam ... ma ....... 
cllalne terhin ftJa ipotek edilen 
bir menkal YeJa ıaJri mealmll 
ukbl gibi dojradaa dofra1• 
•taaamaktadır. Dit- ph•ılar 
... latlda u. 1cn,. .......... 
-- len clalnli ....., ..... 
.. gladermekte, 11 tlD 
- ~-- itina ....... ........ baflamaktadar. e • 

111ntle bir malın Mblma• iti 
... llç d&rt aJ llnaekteclir. -
niyet Sandalı son d&t •J ...,__ 
da Sandal beJMteinde awls 
iç cllrt mlcewlav attnWI ..... 
icra kanuna madblace H ,... 
larclaa •laaaa ,a.de 1tef .... 
ruml •e harç pallanma ıektaa 

( Devamı 9 unoa urtada ) 
f&ıeller gilıeU aeçilmul baa ..
laitlercle milnakaşalı akiılerle kar-
111aamıya bıtfıda. 

............................... 
da a ıtıel bir ı•~ loı aeç11 .. 
bileceği kanaab llztrlndı fide 
dıtlı ısrar edi7orlar. Bu kuaat
ta buluaaa ba•mlara bak ..,_. 
.... pir .......... ..,. 
-.ktadar. F~ 1taa 11-•lar 
ile ılzellilr laUba'-a Wr ,._. 
alp .......... ilthaat edea bir 
it oldatunu ı6lllyorlar. Ba kıaam 
b ,ımlar bir memleketteki bltla 

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

Glsellik karaliçeal intihabı ................... 
ld bİtUlap fala Wr .a&ka 

yaaclsma...._ Bu ylzd• lur 
lae,etinln ıtbeller ... eliae 

NJ •ermek buauauacla •lfkillt 
çek.tiğiai de bildirmittim. F•kat 
intihaptan ıonra ba d_,_ 
•az'iyet deği9mit. Nerimaa Ha-

. ıenç kıılann ıGzellik mlaabaka-
( De•amı 9 ancu 1ayfada t 

Ekmek Fiatinin Yüksele-
eği Şayiası Uydurmadır _...... y-

Belediye, Ekmek Narhını Daha Ucuz Selô.nik'te 
Olarak Tespit Edecek Fı!ınl'!.ra 

Birkaç a1n .".ı p1, •••• c1a Bır Hucam I 
0idty fiatlannın ylbelm..a Seltaik, 1 ~il) -Amel .. 

l•a.el olduiua clalr bir ... lerd• altmll ldPHk Wr kafile 
çakmlf. bu ihtimal aeticeli toplu Wr ~ A7a0fya ....,. 

.x.. alc ekmek fiatlannın da arta- damada bir -..qı dDkklnıaa 
•• ileri ıGrlllmOıtOr. Din bir gidip •"eli ,_.... birer okka 

:~..-ıirimiz pyia •• ihtimal ekmek almak latemifler, bu ıarlp 
11•da piyauda tahkikat yap- teklif nclclediliace almQitçUer 

1f~ır •• ~ea:hal haber yer~llm ld fanam cameklauu kırarak ekmek-
u •rrırtnuıin wardıja aetice ... lerl ~im• •tmitlerdlr. Ortada 
11 tamamen tekzip eder ma- ciddi hiçbir 1ebep ılrllmecliil 

Yettedir. Bafday tacirlerİDİll laalde amelenla ba tqkmhla 
erdikleri mallmeta ah, ltu MM ubıtamn mUdahalelİle aeticelen-
uıdaJ mab...llnla u olacajı mit Ye bmalarclu bir k'8IDI tıyldf 
kkıada enelce yapdaa tala- edilmiftir. 
ialer doğru çıkmamlfUI'. 

Konya hariç olmak iare 
ıeneki mahıul geçen •eneld-
bol bol ylzde aekıenini bul
tur. Ayrıca geçen ıeoeden 

e :rlzde otuz ni9petinde bir 
k var ır. Tahminen lstanbul· 

ç aylık ihtiyaca kifayet ede-
lc arda bugday me•cut 

gibi bergiin de Aaado-
bu ay ıelmektedir. Bu
umu ak, ıüzel e beyaz 

ar 8 • 7 kurllf, sert Samsun 
4a bet kur&lf& aahhnak· 

t eria ileri atlrdOlderl 
naa • ... batda1 fiatleri

n bu nor-.a 9Ulretl karfı1an-

••hrlmlzde IMlld•Y n•Kll,ab 
da ekmejin Mlda buçuk kurup 
ıabl~ bariz bir pahalılıktır. 

Çftnktı dtŞğirmeacilere unun 
k~loıu aekiz kuruıa gelmektedir. 
Bır kılo undan bir buçuk kilo 
ekmek ya aldıiına gare lstaabal
da ekmek fiatıma bir miktar in
mesi lizım gelmektedir. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza g6re belediye ikbaat mlldllr
ıo;a de bu vaz'iyetin farkına var
mıı •• ekmek narhının daha 
ucuı bir fiatla te1bitl için tetki
kat Japmıya bqlallllfbr. 

Yunanistan' da 
Zabitan Ve Memurlar Ara
sında Tebeddülat Olu1or 

Atina, 1 (Husutl) - M. ÇaJ. 
daria Bqvekllete ıeçtiğl uman 
V enizeloa fukuile bir itillf yapa
rak memurları •• zabitleri değir 
tirmemeif kabul etmiıti. Halbuki 
aon gtlnlerde memurlar Ye bilbaua 
zabitler aruında bir haylı tebecl
dnllt yapıldığ'I ileriye allrllmık· 
teclir. Bir talam gllmrlk memur
ları da muhtelif yerlere taJba 
edilmek ıuretile datıhlm1tlarchr. 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 
1 

--eralProto erof unHiz 
metinden asusluğ 

Yazan: Bemtlorf -37-
Kıaa Bir HulUa: 

llüedoa,. a.,ıpr ilatllll ko.atffl 
r.WJeneıal Prot«»svofta,komlt•l• 
.. , ... ,..., lllb,tof ........ .., 
0.Üllf ... , ..... J•••aJ. Mr pee 
Sof,ada lldlrll•lttlr. Bunaa ... 
bebl. frHaaaaa talebi laerlne, 
Jeaertlıa Yaıoal•YJ• lle IJI , .. 
p.mek fikrini kabal etme•ltllr. 
Çlnkl Fraa.., .. ,..ı.u.ı •ahada 
.._ ..... u. Bv lrulltanı tecrit 
etmekle tehdit etmekte.tar. J•• .. 
ralıa katllndea •oara ••• .... 
larından Penofla. Poeef ltal-
r•J• k•t•tlar " ....... •v
.. ıce t.nıdıldan Dord• lamiade 
bir ltalrama hlametlae rlrmltler
dlr. O.an tallmatlle komlteeller 
Vir•••J• fltmlt " Dorcloa• hk
le•IJ• Htl••lfludar. 
iki arkadat vı, ... ,. ..ldlk-

tea aonra Ok Ud gGDU, ldralaclıP 

M. .,. .. _ 

..... ,... .. ,. -·~ ... mek .. ..,....... .... 
( Devamı 8 lal aJfada) 

Yılbaşı Piyangosunun Bahtiyarlan 

Yılbap T•nare piJUfOIUDUn aoo bla liralık ikramı, .. 
OskGclar itfaiye pbeal ••ur efradına çıkllllfb. Bu realmde yan11 
milyon liranın babtiyarlannı 1artl1orauau. Relimde 1&-llealer Ala
.. t Hicla1•t. Şaban, Lltfl, llebmıt, Mubanem ft ŞabaEfıadUercllr. 

. 
~ . 



2 Snyfa 

İ-l_a_l_k_ı_n_S_e_s_imllllb] 

Yılbaşı Nasıl 
Geçti? 

Yılbqı gecesi ıebrimizin muh· 
telif eemtlerindo muhtelif toktl 
)erde karıılandL Bu huıuııta 

halkımız diyor ki : 
SabrJ B. ( Aksaray Horhor ma

•alleat ) 
- DOn maaı alamadık. Cebimde 

kf param 1oktu. Senebaıımn llk
,OnQ mahruml7et jçinde ıeçirdim. 
Ne f ıc bunun adına da yoktan ta• 
ftnqf diyerek mfiteselll oldum. 
Maaı almıı ol:!lydım, hiç olmana 
Is bet lliuını fuıuU ıere 1adede
eekttm. 

* Şevket B. ( Topka.pı Merkez Ef. 78) 
- DOn aktam l'•çvaldte kadar 

eamide kaldım. T rarihten •onra 
J•nl .enemidn bayırla 'H aaadttll 
elmuı lçla daa ettim. laıatlab artık 
ıu lktuadl bubren denlln karabulat 
4IGn7a 71lıllnden kalkar da lnıanlar 

nfab .Uneıfufn ıbk 117alarua bTU
ıurJar. 

* SaUb B. ( Kumkapı Saraç lahak 
•aballesl 1 t 

- Ben yılbatı mlnuebetile so
•u'ldarıma kıtlık G&llm, lndr Ye kayıı 
kwruıu aldım. Bu ıuretle yerli mal
a.mrıza ufak bir bllmett• baluadu· 
tuma kanlim. 

Mediha D. ( tıeki zapt.iye nezareti 
ilcare\bane sokağı 23) 

- Dün akıam çocuklarımla ılnc· 
maya rittlm. Çocuklara bnt ufak 
.. di7eler aldım. Yine aeneyt •ine· 
.. da neı• ve ıataret içinde kar41la-
4ak. Btt Hne daha fada etlenmek 
w çocuklarıma, doıtl;mma daha 
lıuymetli hedi7eler almak için btıt

~em mU1ait detildi. Son ıen•l•r bizi 
dotruıu çok ııktı. Yeni senenin 
•ervet ve refah aencai olm111nı 
tfllerim. 

r. 

- BUtnn tımitlerimi yıl batı 
piyanıoıuna uklamııtım Hasan •. ,. 

SON POSTV 

Fahışeliğe Teşvik Etmişler! 
Bir Ana -Ve Baba Böyle Ağır Bir 

e 

Cürüm ile Mahkemeye Verildi 
Ağır ceza mahkemesi dünden itibaren çok mU- erkeğe peşkf'ş çekmıek için harakete geçmltfer ft 

him ve ıayanı dikkat bir ceza davasının tetkik ve iddiaya göre bu emellerinde muvaffak olabilmek 
rli'yetfne başlamrıtır. Dayanın euıı bir baba ve için gayri meıru bir yolda yUrftmUş1erdir. Nihayet 
ananın, 8z kızlarım fahişeliğe tahrik ve teşvik et- Mahmure Hanım anne ve babaaının tqrikine kapa-
meleri iddiasından ibarettir. Mahkemede okunan larak sıvacı Mehmet isminde birisile tampmif, bu 
doaya nıllnderecabna nazaran Hasan Efendi ve tamfma gayri meşru bir mfinaaebet ıekline kadar 
Bergtızar Hanım isminde bir karı •e koca, Mah- uzamıftır. Bunun üzerine Mahmure Hanımın koCUJ, 
mure ismindeki kızlarını bundan bir mUddet evvel kaynana ve kaynatasını mahkemeye yermiftir. Fa-
hir gençle evlendirmişlerdir. Mahmure Hanım ile kat mahkeme henüz neticelenmediği için bu iddia• 
kocua llk evlilik demlerini gUzel bir oeki!de geçir- nın doğru olup olmadığmı fimdiden kettirmek 
mitler, fakat sonra araya giren bazı hii diseler yU· mUmkiin değildir. 
ıDnden hafif bir geçimsizlik baş göstermiştir. DOnkft celsede maznunların 7eni adreılerine 

Bu aırada Mahmure Hanımın annesi Bergüzar H. celp g&nderilmesioe ve müteakip celsede mabko-
Ue babau Haıan Efendi, genç kadını başka bir meye devam edilmesine karar verilmiıtir. . 

- Hiç olmana yeni ıeoeuın 
•tiğindeD atlarken.. •• 

j l!züm, iiıcir 
istihlaki 
Çoğaltılacak 

Ü~Um ve incir gibi mahıulA· 
hmııın dahilde daha fazla sllrül· 
mesi ve sarfedilmesl için esasla 
tetkikata girişilmiştir. Muhtelif 
mllesseselere mllracaat edilerek 
nzüm ve incirden ne gibi tatlılar 

yapılabileceği ve bunlar.o daha 
ne suretle kutlamlabileceği ıorul· 
muıtur. Alınacak cevaplar tasnif 
edilecek Ye vanlacak muvafık 
neticeler Tllrkiyenin hemen her 
yerlııe bildirilerek tatbik işine 
giriıilmeıi temin olunacakhr. 

- Şöyle birkaç bin liranın 

tatlı hillyaaı ile. •• 

• 

Şehir Arması 
lstanbul için Bir Arma 

Vücuda Getirildi 
Beled:ye iıtatiatik mOdOriyeU 

memurlarından Muhtar Etem Bey 
lstanbul şehrinin bir armatJm 
Y.•pmııhr. Arma, tarihi ıurler ile 
f stanbulun tanmmıı mabetleri
nin ve bir Türk totemi olan boz
kurtun resimleri muvaffakiyetle 
meıcedilerek vücuda geHrilmiıtir. 
Muhtar Etem Bey armayı bir i1-
tida ile Belediye reisi Muhiddin 
Beye vermiıtir. latidada, dllnyada 
bUtUn şehirlerin huıuıl birer ar
ması bulunduğu halde lıtanbul gibi 
mllmtaz bir şehrin ıimdiye kadar 

armasız kalmasın n mllhim bir noksan 
olduğu ileri sl\rülüyor. Bu arma• 
nm bir rozet halinde bllUln Bele
diye memurları tarafından kulla
n. iması, bütün belediye neşriyah 
Uıerinde baş.Jması teklif ediliyor. 
Belediye Reisi Muhiddin Bey bu 

hususta henuz bir karar vermemiıtir 

- DütünOp clururlcea kambur 
felek onu da çok i'lJrdü, metelik 
bile çıkmadı. 

KAnunusaoi 2 

Günün Tarihi 

Etıbba Odasının 
Kaç Lirası Var ? 

latanbul Etabba Odası kanunu 
Hnlnln alhncı cuma ırünO umumf 
bir toplantı yapacaktır. Bu toplan· 
tufa 932 blltçesinin kat'ı huabı tet
ldk Ye 933 aeneal bltçe.l müıake,. 
eclilece•tır. Oda bu toplantı da ntl• 
7eaile beraber dOn biltfln uuıo• 
iki dw tamim ~8ndermitlir. Tamim• 
lerdea biriılnde, ılmdlye kadar dok• 
torlar tarafından Sıhhat lılcri MG• 
dO..lütüne haLer Yerihniyen nrc .. 
H firengt hutallklar:ırıın da bundd 
•onra ihbarı mecburi baatalıklat 
meyanında telikki edileceği bildlrlJ. 
mektedir. Diğer tamimde de Odlnıa 
mauaf Ye Yaridab ıaıterilmek• 
tedir. Bu cebele ıare l'eçen aene k .. 
nuuuıanlnln birinci aGnQ Odan .. 
kagaında 15,881 lira 68 kurut nakit 
para, I,~ lira duhullye Ye 14,800 
lıra da aidat ki ceman 31,734 Ura 
68 karuı Yardı. Bunun 10,306 lir• 
87 lruruıu •eçen Mne HrfediJm .. 
21,427 lira 81 kuruıu 93.1 aeneaba• 
para olarak clHredilmiştir. Bu ••• 
19,308 lira aidat tahıil edilecek-
tir. Odanın muhtelif Hneler• 
den tabıll edilen duhullr•ı 
.,. aldab da Yardır. 

OdaDJn yeni sene biltçeai 63143 Urı 
81 kuruıluk bir miktar Gzerindd 
hazırlanacaktır. 

Güreş işleri 
Glreı Federaayonu Jilretin lnld

ıafı için neıriyat ye mlHbaka kO' 
mltelerl namlle ild komite teıldl 
etmittlr. Neıri7at komiteaiae muhal' 
rirlerden Zeki Cema1, Ihsan A'.tafı 
Muhte,em, ihaan, iı Bankasında Sr 
dua Galilp Beyler, m1..aabaka kr 
mite.U.e de Vamık, Aoll C,ir•f• 
l.hami, doktor ŞükrQ Emin Beyler 
aeçilmi,tir. 

Ecnebi Mütehassıslar 
Mncut muhtelif fabrikalarda ~_. 

Iı,an ecnebi miltehauıalardan bil 
k11mınıo Türkiyede çahıma müddet
leri bitmişti. Fabrikaların m\iraca 
ve lkbaat Vckllctinin munfakat 
iizerine bu mütehaaaıılann bir mOd
det daha Tilrkiye'de çahımalarınl 
müaaade edilmiıtir. 

Buğday Ve Afyon 
Dnn Anadoludan lstanhula 2' 

vagon ve 320 çuval buğday gel
miş, yumuşaklar 5,5 kuruşa ka' 
dar sabim ştır. Diln bir parti Mr 
latya Afyonu 780 kuruştan ınır 
amele görmüştür. 

Okturva 
ııleselesi 

Haaan Bey - Bu itte mendili 
ler kazandı. Kim bilir aenin 

kaç taae lıOlyaca ıizlerlnln y• 
ıllraelc için mendile Nralmıılar 



2 Kanunu.ani 

Dünyanın 
lktısadi 
iv! anzarası 

:c 

'--==--=:<::a--=ı-~--- * -
Yeni sene nıl\nasebetile bUtUn 

Dıı. uf etlerin devletler blltçele-
Bütçe rlni tanzim etmiş· 

ler ve bUyUk a• 
Açık/ arı çıklarla karşılaş• 

mı şiardır. 
ı 933 lngiliz bütçesin do 192 

milyon İngiliz lirasıdır. ltalynnın 
1933 bütçesinde 488 milyon 
Türk lirası açık vardır. Bun 
r ğmen itnlya bUkiimetl, r.irat 
lılAhat, maarif ve işsizlere yardım 
için geni mikyast masraflar 
yapmıyn karar vermiştir. Musolini, 
maarif noktaımdan İtalyayı en ileri 
miJletler ara ına çıkarmak için bu 
ıene birçok mektepler açacaktır. 
Ordu don uma, hava kuvvetlerinin 
bhsis ta azalmıştır. 

Fransız bUtçesindo 500 milyon 
frank açık vardır. Kanunusani 
masraflımnı kapatmak için hUkQ. 
met 40 milyon İngiliz liralık ha• 
ıinc t hvilAtı çıkarmıştır. 

Mançuri'yi 

J:ıponya'da 

Buhran 

~ 
i tilA teıebbUsUne 
baılaclıktan onra 
Japonya'nan mali 
vaziyeti çok fe· 

nataımıştır. 1933 aen"si bütçe· 
ıinde bir milyar pen açık v rdır. 
Hükumet bu açığı kapatmak 
için bir iıtikraı aktine karar 
vermiıtir. 

Köylerdo halk açtır. Birçok 
köylUJcr yalnız pirinçle, bir kısmı 
d ağaç kabukl rı yiyerek ge• 
çinmektedir. 

Japonyad 3 milyon ışsız 
v rdır. Çalışanlara da 800 fab
rik a nylardanberl yevmiye vere
memektedir 

Japonyayı buhrana sUrUkliyen 
hadise Mançuri cferl olmuştur. 
Hükumet bu harekat için şimdi· 
ye kadar bir milyar pen arfet
mi:fü·. .Euhı ... i ytizDr.c!en J~rpc:: 
para ı mUtemadiycm kıymetini 
kaybet~ k, aerm ye memleket
ten barıce kaçmaktadır. Harice 
m lı sevkedenler mallarmın pa• 
r ıını hariç bankalara yatırarak 
memlekete ıokmanıaktadır. 

Japon hnknmeti, döviz kontrolu 
için tedbirler almıı, fak at ıerma· 
relerin harice kaçmaıına mani ola· 
ma~ıştır. Bu sebeple hllkümetin 
Yazı~eti de teblikeyfl dUımOıtUr. 
Kabınenin değişmeıi muhtemeldir. 

* 1933 aenealne girerken Rus· 
Rasga' da yanın m ıhur bi· 

lk· i P1 ~ rincl beş enelik 
mc arı plAnı bitnılı ve 

ikinci beş enelik plAnı b~şlamıı 
bulunuyor. Bu münasebetle Rus
y nın her tarafmda bllyllk nllma• 
yişl r yapılmış, her tarafta umu
mi mitingler afctedilerek birinci 
plftnın neticeleri ve ikinci planda 
>'~P•!aca~ .~eyler mUnakaşa edil· 
nıııtır, Bırınci beı senelik planın 
en mllhim yeri Dinyeperstroy 
dlektrik santralıdır. Bu santral 
8!1Yanın n büyük elektrik 

l tıbsal merkezidir. Saatte 100 
ml!yon kilov t elektirk isthıal 
•dılmektedir. 

ikinci beı senelik pJAnda aa• 
att.o bl~ milyar kilo\'at nlektrik 
lıtıhsalıne karar verilrnittir. 

* Almanya'da açlık eski tidde .. 

Berline tile devam ediyor. 
Memleketin her 

Yürüqüş tarafında sokak-

larda aç, perişan dolatan yUz!er· 
c genç kafile ine le adllf edil
mektedir. 

Bu gençler Berlin Uzerine bir 
açlık yllrüyUşU yapnııya karar 
\'ermi~lerdir.. ller tarafta ifsiz· 
ler Belediyelere hlicum etmekt , 
polisle dövüşmekte, mağazaları 

}'ağına etmektedir. 
Hükumet Berlin Uz.erine aç 

lıcafıJelerinin yOrüyüş yapmalarına 
mani olmak için tedbirler almıya 
başlam. ıtır. Bu yUrUyOı komll· 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli M-;kalesi 

1 - Her 
komşusuna 

on HDede bir lnııın r 2 - Dokumacının bir 
muhtaç olur. dokumayan1r1 iki glSmleği 

SON .TELGRAF 

g5mlcaı, 
vardır. 

a ltalyan Sözleri 

3 - Kendi zevkine g8re ye,• fa· 
kat ba~kaları sılbi giyin 

Ha ebinSuriye'den Ayrılması 
• 
için Teşebb .. ster Başlamış! 

Halep, 1 ( Huıunt ) - Son günlerde burada 
Suriye vahdetini çok yakından alAkadar eden ayi-
11lar çıkarılmaktadır. Muhtelif tekillerle ağız.dan 
ağıza dolaşmakta olan bu şayialarm siklet merkezi 

çok garip arzuların if adesindeu ibaret olmakla be
raber nazarı dikkati şiddetle celbedecek mahiyet
tedir. Bu şayialara göre, Halebin Suriyeden ayrıl-

ması IAı:ımgeldiği ileri ıürlllmektedir. Gliya Halebin 
Suriyeden ayrıl rak mU9takil bir ıekilde idaresi 
için bazı teşebbüsler de yapılacakmıı. Diğer taraf· 

tan bnı:ı kimseler bu hu usta gizli bir şekilde maz
batalar haı:ırlamı lnrdır. Bu mazbatalarda Hnlebin 
Suriyeden ayrılın sına temin için teıebbUsler yapıl
ması talep edilm ktedir. 

Türkiye - F ra •• sa u a ı 

• • 
çıv es 

Yılbaşı ıııt\nasebetile ehrimiı Fransız Sefaret 
Konnğmd bir kabul resmi teı·tip edilmiştir. Frnn• 

ı-z S:ffri Knııt dö Sambrön knbul resminde hazır . 
bulunan F rımaız Kolonisine hitaben nrttbim • ~?le-ı 
ı8ylemiı ve ezcümle demiıtir ki: 

I 
tarafın memnuniyetini mucip olacak şekilde kuv
vetlendirmiyo muvaffak olduk. 

Bu meyanda Suriye hududu üzerinde blribirine 
!•t. ~il>! görünen menfaatler de mllşterek menfaatler 

halini aldı. 
- Aıırlardanberi iki memleketi bağlayan doıt· 

ıuk rabıtalarını bu sonbahar mevıiminde, iki 
Türkiye ile Fransa araıındakl bu meı'ut anlat· 

mayı aelimlıyalım.,, 
--~---

Fe~~ey \ 
Vaşington SefiriMi Olacak? 

Bir Armağan 
Maarif Vekili Gazi Hz.ne 

iki Kitap Hediye Etti Ankara 2 ( Huıuıt) - Anka .. 
ra mahafiliude W aahington Bn
yUk Elçimiz Muhtar Beyin teka
iltlUğllnll talep .ettiği ve yerine 
münf enih Serbest fırka lideri 
F etht Beyin tayin edileceği rlva• 
yet edilmektedir. 

Kahire Maslahatgüıarıınız Mt:h· 
met Ali Şevki Paşanın Kahire 
Orta Elçiliğine terfian tayini mu· 
karrerdir. 

Bu hususta Mısır hUlcümetin· 
den argmım istenecektir. 

Hava Postaları 
ilk Posta Ankaraya 

Vasıl Oldu 
Ankara (Hususi) - DUn ilk 

bava postası 1stnnbuldan Anka· 
raya gelmiş ve İstanbul gazetele· 
rini gctirmi,tir. Posta mllnakallb 
birkaç güne kadar başhyacaktır. 

niallcr tarafmdan organize ~dil
mcktedir. Nnmayiıin tarihi heni\ı 
tesP.it edilmemiştir. 

l,te 9.~3 başlangıcmda ihtiyar 
dünyanın iktisatçı göılüğ:le umumi 
g6rllnUşU b6yledir. 

Ankara, 2 - Yılbaşı gecesi 
aarif Vekili Reıit Galip Rey 

Reisicumhur Gazi Hz. ine 
geçen yıl Ankara'da toplanan 
Tarih Kurultayının basılan zabıt
ları ile lstanbul'da toplanan Dil 
Kurultayının kararlarım ve dil 
derleme kılavuzunu hediye etmiştir. 
Gazi H:ı. bu· hediyeden çok 
memnuır olmuşlar; 

11 Bu anda duyduğum saadet 
bliyHlttnr. Kıymetli Maarif Veki· 
limizin bu armağanmdan dolayı 
teşekkür ede~irn. Kendisinden 
ve diğer vekillerimizden her an 
böyle armağanlar beklerim Vekil 
beyin naçiz dedikleri bu arma· 
kan hakikatte çok değerlidir. 
Buyurmuşlardır. , ____ _ 
Vekalet Binaları 

Yeni Binalar için Üç 
Milyon Lira Tahsis EdilıH 

Ankara, 2 (Huıuıt) - Adliye 
Nafıa, Ziraat •• lktııat VekAlet· 
Jeri için yeni binalar inşaaı mak· 
aadilo hllktlmete Uç milyon lira 
narfetmeıi için aalAhiyet veril· 
miştir. Bu para ile bir temyiz 
mahkemesi ve bir hapishane de 
yapılacaktır. 

lSTER iNAN, iSTER 

Bir İhtifal 
Merhum Necati Beyin 
Hatırası Tazize Edildi 

A. kara, 1 - Eski Maarif 
Vekili merhum Muıtafa Necati 
Beyin ölUmünllo 4 Oncll yıldönu .. 
mil mllnasebetile merhumun Ce
becideki mezarında hazin bir 
ihtifal yapılarak habraaı taziı 
edilmiştir. Meclis Reisi KAzım 
Paşa, Maarif Vekili Reşit Galip 
Bey, birçok meb'uslar Maarif 
VekA!eti erkiinı ve kalabalık bir 
halk kütlesi ilıtifalde hazır bu
lunınuı;tur. 

Yerli Malı 
Piyangosunda l(azanan 

Numaralar 
Ankara 2 (Hususi) - lkt11at 

ve Tasarruf Cemiyctile Himayei· 
etfal Cemiyeti tarafından tertip 
edilen müşterek yerli m lı 

eşya piyangosu bugUn çekilmiıtir. 
79 numaraya otomobil, 92958 
numaraya bin liralık salon ve 
yatnk ve yemek odası takımı 
çıkmıştır. 96076, • 34332, 14"'01, 
193957 numaralara 250 şer lir tık 
muhtelif yerli malları isabet et• 
miştlr. 

iNANMA! 
lieyaı.ıt kule.inde İstanbulu beldiyen kul• bekçi· 

lerl unlatıyorlnr: 
"İıtaııbulda en evel ıtıklarıııı •ÖndOrüp yatanlar 

Sfiley manlyı:'nin Elınaruf mııhııllcıl halkıdır. Ondan 
ıonr • 11ra ıle Unkap•nı, Şe r~rnioi, Zeyrek, f atib 

Ye OskQdar gelir. Sa t 11 i geçince İıtanbul tarafı 
Ue ÜakUdar'd tek bir ışık luılmaı:. lııklara ubaha 
kadar yanan yalnı• Be,oğ!u'dur. Üsküdorda ışığını 
en onra ılJodilren ., bizl.sı arkadatın cvl, 11 narım ., 

JST R WAN. ıs INANMAI 

Kaduzlarımız 
Ve 
Bir Hesap a-----, ..... ..._..,,. __ .,,.___ N. s. ---

Bir bUyUk şairimiz : 
Kadınlarmı okutmıyan bir 

millet erkeklerini manevi öl<S•jz
lUğe m hküm etmi~ demektir lti 
husranma ağlasın! dom·ş. 

Biz bu husraoa ağlamam k 
için lcad nlnrmıızın fil<ren ilerle
melerini haY.at ve glSnUlden dile-
yoruz. Fakat!. •• 

Bir gazetede okuyorum: Ao-
knrada bir hammımız: hariciye
de bir vazifeye tayin olunmuş, 
Afyonkarahisardn bir hanımımız 
falan dairede iyi bir mevki işgal 
etmİf, bir diğer hammımıı latan· 
bulda poliı merkez memuru 
olmuı. 

Bu haberle:r göğaümU iftihar· 
l kabartıyor içime doyumauı; 
bir zevkin lezzeti yayılıyor. 

Yine ayni gllnün bir gazete· 
sinr'e gözlerime ıu llltırl r b hyon 

Sokak ortasında Dç kadın 
dövUıtU. Su dökmek yUıUnd n 
ahı kadın blr olup bir dlğcır 
kadını dövdnler. Kııkaoçhk yll
zünden bir kadın bir kadını vur
du. Üç sarhoı kadının marifet
leri.. iz.mirde iki sabıkalı yol 
hırsızı kadın yakalandı. ilah lıAh. 

isimlere bakıyorum: Fatma, 
Hatice, Ane, ŞOkriyo Veliye 
Naime, Fahriye, Hüsniye Ner
min, Nemika.. lııh.. llAh .. 

Bu haberler daha diğer ifti
harın kabarıklığı sönmemiş göğ
silmO inkisarla, cıyla, meyuıi
yetle ç6kertiyor. 

• Bir memleketin nufusunun 
fazlalaşması yalnız doğumlarının 
artmasile ölçUlmUyor. Netice 6len
lerle doğanlar arasında y palan 
nispetten çıkarıhyor. Günde yUz 
cam toprağa veren bir memle
kette elli yavrunun g8ı açması 
"Nufuı artıyor!,, Demek değildir. 

Üç kadmımız ilerliyor, on ka· 
dmımız ıu d6kUmO yUıDnden 
ıokak ortalarında HÇ 1aça biri--

. ~l~ine ~!riJO~. , 
Eğer niabet kur.r::~ oetice 

bizi hayli dUıDndUrecek bir ekilde 
olacaktır. 

Terkos İçin 
Merasim 

T erkosun belediyeye geçmesi 
mUnasebetile bugün ıaat dörtte 
tirketin Beyoğlu merkezinde m.
raıim yapılacaktır. 

Osmanlı Bankası 
imtiyaz Müddetinin Uza

bldığı Söyleniyor 
Osmanh Bankasının imtiyaz 

müddeti 935 senesinde bitmek-
tedir. Çıkan .. bir fayı y 
nn:ınrnn Saracoğlu Şükrü 
Bey Pariste hamillerle mUz ker 
de bulunduğu esnada bank nın 
imtiyaz milddetini temdit et. ıekt 

mevzuubahs olmuştur. Fakat S raç 
oğlu ŞUkrll Bey rahatsız bulun· 
duğu için bu huıuıta ne neticeye 
Yarıldığı öğrenilememiıtir. 

Bursa Güzeli 
Bur a, 2 (Husuıl) - BugOo 

tehrimizde gllzellik 1nraltçeıi l~ 
tihnbı yapılacakhr. 

Demir Yollarmuz 
Ankara, 2 ( Huauıt ) De· 

·ıniryolları in aat işlerinin yrı bir 
teşekkül bAlini almaat mak dile 
Mccli•e bir layiha verilml hr. 
inşaat şubesi memur v mel 
!erine bu lAyibada b ıı nıenf t· 
J r gösterilm ktedir. 

1 
Dişçi ektebin e 

Dişçi \je Ecıacı Mektebinde 
>eni teşkilat yapılmı , iki mek-
tepten sekiz asistan aç.• çık -
rılnı•ş, ders prograoılarma da 
bazı dersler ilAve edilmiştir. 



-4 Sayfa 

Memlek~t Manzara/a,.ı 

Köyler Tekszf 
Ediliyor 

El!ziz (Hususi) - Buralarda 
kom denilen tek evler vardır. 
Koroları daha iyi tarif edebilmek 
için geniş bir arazi dahilinde 
biribirlcrine 15 • 20 dakika mesa• 
fede yapdmış köy evleri demek 
daha doğru olur. Biribirin· 
den ehemmiyetlı surette ayrı 

olan bu tek evlerde oturan köy· 
lüler ekseriyetle cürllm lılemiye 
müstait oluyorlar, tek ve tenha 
bir yerde bulundukları için ekse
riyetle hırsızlık, adam öldürmek, 
eıkiyalara yataklık etmek gib • 
vckayia sik ı k tesadüf edilmek· 
ledir. 

Umumi Müfettişlik gerek bu 
mah'turları, gerek topluluktan 
doğacak faideleri nazarı dikkate 
alarak böyle biribirine 15 • 20 
dakika mesafede olan tek evleri 
bir araya getirmiye ve bu suret· 
le kırkar, elliıer haneli köyler 
tef kil etmiye karar vermif, bu 
hususta bir de emirname ısdar 
etmiştir. Yakında bu emrin tatbi· 
kine başlnnccaktır. Bu suretle 
tıtşkil edilecek köylerde mektep 
açmak ta kabil olacağı için hem 
çocl!klnr okutulacak, hem de 
biribirlerinden uzak yaşıyan ve 
kendi ailelerinden başka insan 
yOzO görmiyen vatandaşl.ır cemi
yet hayatına ahıarak biribirlerile 
GOVİ~oceb.Jerdir. ----

İzmir'de 
Zeytinyağı Ve incir 

Sabşı Başladı 

lzmlr ( Hdsusi) ~ Rafine ya .. 
pan bir İtalyr..ıı grupa 400,000 
okka zeytinyağı satın almııtır. 
Zeytinyağı navlun Ocretlcrini"k ..... 
, , ---c1t ı apııaca 

ık \1 ı • • • • -•- f'G• 
baat • .. f ı· t" i oau olmaıı, zeytınyagı an ıye m n 

lzmirdeo Kuşndasına intikal et· 
mesine ıebebiyet · vermektedir. 
Diln ilk vapur Kuşadasından 
Marailya ve ltalyayn zeytinyağı 
nakletmiştir. İzmirde zeytinyağı 
fiatleri 26, Ayvalıkta 30 kuruıtur. 

lncirlerimiz De Satıhyor 
lzmir (Hususi) - Bu aeoe ye

tiıen incirlerin yüzde doksem ihraç 
edilmiştir. Kalan kıımın ramazan 
ayında Mısıra ihraç edilmesi pek 
muhtemeldir. 

Gelen haberlere g8re, Avrupa 
piyasalarında bu sene hiçbir incir 
atoku kalmamıı, hepıi ıablmıştır. 

Adnan 

Tekirdağı'nda 
Köylüye Buğa Ve Kısrak 

Dağ.tılıyor 
Tekirdağ, ( Hususi ) - Halkı 

at ve huğa be-1lemiye ahıtırmak, 
hayvan cinslerini gllz.olleştirmek 
makaadile (Tekirdağ köyleri yar
dı m sand ğı) tarafmdan muhtelif 
k6ylere Uç ay evvel buğalar ve 
kısraklar tevzi edilmitti. 

Geçenlerde köyler gezilerek 
bu hayvanlara yapılan bakım vo 
besi usulleri teftiş edilmiş, birçok 
muhtarlarln hayvanlara çok gU· 
zel ve Umidin fevkinde bir ibti· 
mamla baktıkları anlaşılmıştı. 

Bu munyene neticesinde bi· 
rincilk kazanan dört muhtara on 
beşer lira, ikincilik kazanan 
beş muhtara onar lira, liçüncll· 
üğü kaz:anan beş muhtara da ye· 
dişer bııçul< lira nakdi mUkAfat 
' erilmişir. Ayrıca vilAyet maka
mı da bu muhtarları birer tal{· 
dirname ile taltif etmiştir. 

SON POSTA 

Diyarbekir' de Pahalılık 
Daha Kış Bastırmadan Şeker Ve Gıda 

Maddeleri Birdenbire Pahalılaştı 
Diyarbokir 

(Hususi) - He
nOz kıt gelmedi, 
yollar kapanma· 
dı, nakliyat De· 
retleri yüksel· 
medi. Fakat bU· 
tUn bunlara rağ
men şekerin ok· 
ka9ı birdenbire 
( 70 ) kuruştan 
yUz kuruşa fırla• 
mıştır. Bazı muh· 

tekirler ıeker gel .. 

memesi lbtima· 
linl dnıonerck 
mallsrmı saklamıılar, bu ıuretle 
de şekerin otuz kuruı fırlamacırıa 
sebep olmuşlardır. Şeker paha
lılaşınca kahvelerde çay kahve 
fiatleri de yükseldi ve bir gümüş 

Dlyarbaklr'do Urfa kapıal 
kuruş yerine 2 glimOı kurı alın• 
mıya başladı. Maamafib halk 
şeker yerine pekmezi koydu 
ve muhtekirlerin emellerine hiz
met etmemek yolunu buld~. 

Diğer taraf· 
tan Diyarbekire 
ait olan ve Mar
din gllmrüğündo 
bulunnn bin beş 
yllz 1andık ıe-
kerio çıkarılması
na teşebbüs edil
miştir. Bu takdir
de ıeker fiatlerl 
yine yetmiı kuru
p dllıecektir. 

Mahrukat fiat
leri de yOksel· 
miı, odunun çe
kisi bet gtımDf 

mecidiyeye, k&mnron batmanı 
altı gümUş kuruşa, yumurtanın 

OçU bir gUmUı kuruşa, etin okkası 
15 gUmUı kuruşa çıkmıştır. Bele
diye şiddetli takibata baılamışbr. 

Kaş'ta 
------

Çok Kıymetli Asarı 
Atika Var 

Keş ( Hususi ) - Geçenlerde 
Tefenni civarındaki eski mede· 
niyet asarından bahsedilmişti. 

Mehmet Pehlivan Kıbrısta 
Panayotu Yendi 

, 
Yalnıı; Tefenni değil, biltiln bu 
havali munkeriz bir medeniyetin 
bakayasmı taşımaktadir. Fethiye 
havalisinde de çok kıymetli eser· 
Jer vardır. Hatta bir İngiliz asıl· 
ıadesinin Fethiyenin alb aaat 
ıarkında bulunan Döger kalesin! 

' 

• , L..,.LC:00Ul8n IU\l Va ""ııeK 
,,. • • • '- 1 • ... • 

L üzere &.-
aıJtederek : 

- AUahım Dögeri görmeden 
beni 6ldllrme ıekliude temennisi 
de pek mqhurdur. 

Döger, Kınık, Davadar mev· 
kileri de çok ehemmiyetli a1&rı 
atika hazinelerini ihtiva etmekte· 
tedirler. Vnkttle buraya bir Avuı· 
turya ıırhlııı gelmif, içe'tiler• 
kadar yol inıaatı )"&pbrılarak 
yerler kazılmış ve mUhlm miktar· 
da aaari atika çıkanlarak nakle· 

dilmiıtir. 
Burada cllı'i de olsa yapılacak 

hafriyat neticesinde çok zengin 
eserler elde edileceği şUphcıiz 
addedilmektedir. ----
M. Kemalpaşa' da 
Bir Muallim Bacağından 

Yaralandı 
M. Kemalpaıa ( Hususi ) -

Yenice köyUnde ınuallim Ali Ulvi 
Bey tahsildar Hilmi Efen dinin 
tabancasile oynarken tabanca 
atef almış, çıkan kurşun Ali Ulvi 
Beyin bacağına saplanmış, içerde 
kal • .ıııtır. Yarah muallim haıta· 
neye nakledilmiştir. 

M. Kemalpaşa'da TUrkçe Ezan 
M. Kemalpaşa ( Huıuıl ) -

Ramazamn biri~den itibaren bu .. 
rada blUUn camilerde ezan ve 
kamet Tilrkçe okunmaya baıla.: 
mıştar. 

Hayrabolu'da TUrkçe Ezan 
H2yrabolu1 (Hususi} - Rama• 

zanm ilk gff nlinden itibaren bu· 
ruda ezan Ye kamet TUrkçe 
okunmıya baılamıştır. 

Alaş3hir'de Vangm 
Alaşehir, (Hususi) - Burada 

bir ynngm çıktı Ye Tikveıll Ali 
B~yin evi yandı. 

Olnarlı Mehmet ve kard•f 1 Mahir Pehllvan 
Kıbrıs ( Huıuat ) - Dinarlı Lefkoıede b!' aerbeıt g\lref ka-

. ı ·k d .ı 1 bul edecektir. Bu musaraaya 
Mehmet pehlıva~ 1 • ar eır .. ehemmiyet verilmektedir. ÇUnkO 
mail Mahir pehlıvan Kıbnsla Tnrk Haralambos pehlivan dOnyaoın 
kardqlerinl ıiyaret makaadile bu- sayılı ve meıbur pehlivanlarm-
raya gelmiılerdir. iki pehlivan da dandır. 
Leymoıuna ıitmiılerdir. Amertk ... 
lı meıhur cihan pehlivanı Cim Lon· 
doı'un ıakirtlerindea Panayoti 
Vaslliyoı pehlivan da o ıırada 
Leymosunda bulunuyordu. V akl 
olan rica 'H ıararlar tilerine 
Dinarla Mehmet pehlivan Panayotl 
pehlivanla aerbeıt gftroı yapmayı 
kabul etmi11 Vaki olan musaraada 
Mehmet pehliYan Panayotl 12 

dikakada altına alarak mağlQp 
etmiştir. 

Mehmet pehlivan yine Cim 
Londoa'un şakirtlerinden Hara .. 
lambos lıtalyanof pehlivanla da 

Tokat'ta 
Elektrik işleri Yola 

Giremedi 
Tokat, (Husus!} - Elektrik 

Şirketinin cereyan tevzii lıini 
bir türlU ·tanzim edememesi 
belediyeyi harekete geçirmiıtir. 
Belediye lstanbuldan iki motor 
celbetmiştir. Eğer •irket cereyan 
iıini tanzim etmemekte devam 
ederse elektirik iıtibsaline hazır 
bir halde bulundurulan bu mo· 
torlarla derhal abonelere Ye 

ıehre cereyan verilecektir. 

Klnunuıinl 2 

1 ~ 1 
• 

Tarihi Fıkra 

Abdullah Cevdet 
Ölmemiş 

Don bir arkadaşa rast gel• 
dim. GUndüz olmasına rağmen 
,akır keyf idi. Koluma girdi: 

- Sana, dedi, son ıiiriml 
okuyayım: 

Ve okudu: 
Bin gOka olurum da ok,la mecruh; 
Bir göğse nfoan alan ok olmam! 
Jçmem su, suzuılann elinden. 
Açlar arasında ben tok olmam! 

Kıta, merhum Abdullah CtıY. 
detin idi, bizzat kendisinden din
lemi~tim. Bu sebeplo arkadaşı· 
mın lAtife ettiğine zabip oldum, 
ıordum. 

- Sahih, bu ıtir senin mi? 
- Elbet benim. Başkaaımn 

eserini kendimin diye okur mıyım1 
Arbk dayanamadım, ıu fık

rayı ı5yledim: 

- Acem ıairlerinden Enve · 
bir gtın çarşıdan geçerl<en ~ır 
kalabalığa tesadüf eder, ıokulur. 
No g6rse iyi? Herifin biri kendi 
kasidelerinden birini okuyor, 
halka dinletiyor. Zavalb Enveri, 
hayret içinde bekler, kaside bl .. 
tince herife yanaıır: 

- Arkadaı, der, ıen Enverf. 
yl tanırmısın? 

ÔbUrll esvap ver[r: 
- Tanımam mı? Amma yap

tın ha. Enveri benimf 
Bnyük şair, bu kllstah cevnp 

llzerine adeta alıklaşır ve mırıl
danır: 

- Şiir çalmırdı amma, şairin 
çalındığı iıidiJmemişti. Bunu da 
ben gördnml 

Bizim arkadaı, biç oralarda 
değildi. Söylediğim fıkranın çim· 
diğini duymıyo.- gibidi, Abdullah 
Cevdetin baıka bir şiir!ni yine 
l•'benlriıİ,, ciiye okumaya ha.z.ıria· 
nıyordu. Bu vaziyet karşıs.nda 
baıka bir fıkra nakletmkten iH 
açık davranmayı tercih ettim: 

- Hay Allah razı olsun, 
dedim, berkeı Abdullah Cevde-
te 6ldll diyordu, ıen bu rivaye
ti tekzip ediyorsun, merhumun 
aana teme11Ul ederek yaradığanı 
ıabat edip duruyorsun. Yalnız 
bir ricam var: Abdullah C"vde
tin ruhu sende yaııyorsa bize 
yeni eserler oku. Bu okudukların 
kitaplarda basıb duruyor!.. 

O, çalar keyiflikten kurtul· 
d.ıktan ıonra Abdullah Cevdet 
olmaktan yaz geçtimi, bilmiyorum. 
Fakat ben, merhumun ispirtolu 
ağızlarda hayat bulmasına biJI 
acıyorum! - M. 'f 

Adapazar•'nda 
Camilerde Türkçe Ezan 

Okunuyor 
Adapazarı ( Hu•usi) - Bura· 

da ramazanm birinden itibaren 
bütibı camilerde tnrkçe ezan 
okunmıya başlanılmışt.r. \ık tl\rk· 
çe ezan okuyan hafız Murat 
Efendidir. 
Adapazar KulUplerinın lriişafı 

Adapazarı (Hususi) - ~ele
diye Spc.r kulilple~inin ink_iıafını 
temin için lkiyUz hra tabsıı et· 
mit ve bu para kulllpler arasında 
mfttesaviyen taksim edilmiştir. 

Adapazarı Türk Ticaret ban· 
kau da, Adapazar idm~n yurdun• 

50, Yeni hilAle de 10 lua teberru 
etmittir. Banka sene başında ... bu 
kulllbe 40 lira yerecek, dıger 
kulüplere de ellişer lir teberruda 
bulunacakbr. . 

1933 senesi lik maçları içuı 
Futbol heyeti ehemmiyetle mer 
gul olmaktadır. Lik maçların~ 
Adapazar gençler birliği, Y e~ı 
bitli, ldman yurdu, hmilten i~t: 
hatspor, Geyve, Hereke, Kandı~ 
İdman yurtları iştirak edocekhf• 
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Uzak Şark'ta Tehlike 

Dünya Nasıl 
Sulhe Doğru 
Gidiyor? ~~~~~~~~~ 

Mlittehidei Amerika hOktımetl, 
bQUln iddialarında dilnyanın en •ulh· 
perver milleti oldutunu beyan eder. 
Avrupanın, harp bGlçulnl be11emek 
iç in borçlarını nrmek l•temediji 
kana tini benim.emlıtir. Bundan 
dolayı, IS kinunuenel tak•İt tarihi 
ieldiği z man bütiln Avrupanın rica 
Ye iltimasına ~ağmen n• bu tarihi 
rerilctmiş, ncı do alacağından bir 
1antim indirmittlr. BOtlln dilnyayı 
harp petlnde koımakla itham eden 
bu memleketin 1934 •enetine att 
bQtçe esasları bugünlerde tayin olu· 
nacaklar. Daha ıimdlden bir •ene 
•nele ait a lacak, nrecık heHbanı 
leıbit edebilecek kadar makinesini 
iyi itletebilen bu devlet, 1934 bütçe· 
•inin ma.raf faslından tam yüzie 
kırk Oçünü harp itlerin• ıarfetmiye 
karar vermiştir. 

Çin Başkumandanı, Y ehol' e 300 
Bin Asker Gönderiyor 

1 
:-~ - rcra.1·-·~At.1lt.:J Rf'f°1'~\ 

Bu biHçenin yekünu 4,248.169,731 
dolardır ve bu rakam M. Huver ta· 
rafından tayin olunmuftur. Bu para• 
nan bir milyar 6 yO• kD•ur milyon 
doları aado ordunun genlıletilmesine 
ve muhtel f ihtiyllçlanna tabaiı edi· 
lecek, 2,5 milyonu aıkcrl lnıaata, 
15 milyon doları tayyarelere. 43,5 
milyon dolan deni• lnfaabna aarfe· 
dilecekt'J'. Maarifin umumi bOtçeden 
alabild ti maaraf hiHeai yüzde 0,40 
Zlraa~in yüzde 1,29, Nafıa ltlerhıin 
de 3,22 dir. 

Bu vaziyet kartı11nda dOnyanın 
ıl'Ahlnrdan vaz ge~ebileceğlne ka• 
naat getirerek rahat rahat oturarak 
ltekliyebll.riL - Sfirevya 

Gambela'mn Olumunun 
50 inci S~nesl 

Paris 1 - Buyuk Cümbur 
reisi Gambetarun öUlmUnlln 50 
inci yıldönUmU bllyük merasimle 
tes'it edilmiştir. Merasim Mezon 
de jıuda yapılmışhr. Burası 
1882 aenesindeki waz.iyetine geti· 
rilmiş ve Gambetanın hatıralarile 
bir mOze gibi ıDalenmi.ştir. Mera· 
ıimde bUtün hükQmet erkim ha
zır bulunmuş ve Baıvekil M. 
Bonkur tayanı dikkat bir nutuk 
ı6ylemi~tir. 

Viyana'da Kanh Nümayişler 
Viyana 1 - Nor köyll halkı

nın iıyanı, vahim bir şekil almış· 
tu. Dtın 500 den fazla nfimayişçl 
adliye ve belediye dairelerini 
bilelim ıuretile ele geçirrniye kal· 
1uşm11lardır. Jandarmalar, ateı 
açmıya mecbur olmuıtur. 

Köyliller, Stiri rneb'uılarandan 
birini yakalamışlar, bu meb'uıu 
aOç.hal ile kurtarabilmiılerdir. 

Yarın yeni nümayişler yapıla· 
cağı haber verilmiıtir. 

Tokyo, 1 -Çin bqkumaodanı 
Jenaral Çong Hüsll Liyang 
Y ehol eyaletine mühim mik· 
tarda asker glSndermektedir. Çin 
ıiyasl mecliıi, Japonya ve Yeni 
Mançuri hükumeti askerleri ile 
herhangi bir çarpışma vukua ge
lirte Yebol'e 300 bin asker gön
derecekti. Siyaıt mabafile g5re 
bu eyaletin askerler tarafından 
iıtill edilmesi Çin propagandaaı 
için de faydalı olacaktır. 

Çang Hüsll Liyang ordusunu 
harekele geçirmek için bazı se

bepler ve ıiyasi Tesileler bula
caktır. 

Bitlerin 
Beyannamesi 

Berlin 1 - Hitler yeni sene 
mllnasebetile taraftarlarına hita
ben bir beyanname neşretmiştir. 

Hitfer, bu beyannamesinde Sos
yalist Milliyetçiler fırkasımn te
şekkül z.amamndanberi gösterdiği 
faaliyeti, maruz kaldığı eziyetleri, 
kazandığı muvaffakiyetleri ve fır
kayı inkiıama uğratmak için a
Jcyhtarlarınm yapbkları teşebbüs
leri hatırlatmışlJr. 

Hitler 13 ağustos'ta ve 25 
ikinci teşrinde hükumete ne gibi 
sebeplerden dolayı iştirak ettiğini 
bir defa daha anlatmış, mlifrit 
milliyetçilerin Almanya'yı canlan· 
dırmak ve ,, yeniden kurmak uğ
rundaki nıUcadelelerine devam 
edecelderini temin etmiştir. 

DUnya Vaziyetinde SalAh Var! 
RQma, 1 - Meısagero gazetesi 

Viyana' daki muhabirinin bir ma• 
kalesini neıretmişlir. Muhabir bu 
yazısında diyor ki: 

"1931 ve 1932 senelerinin son 
gUnlerine ait bilanço yapılınca 

umumi vaziyette hafif bir salAh 
eseri g6ze çarpmaktadmr. Ancak 
bu cllz'i ıallb benllz fib bir aaf• 
haya girmit olmaktan ziyade ruhi 
safhada görünmektedir.,. 

Muhabir, bu aalAhm eski anane 
sahibi memleketlerde görülebildi· 
ğini, halbuki yeni teşekkül etmiı 
ve ıun'i mahiyeti haiz bllkiimet· 
lerde böyle bir salAb eseri görnl
mediğini kaydetmiştir. 

TEFRiKA NUMARASI: 40 

C:IPBE GERİSİ 
" M I L L 1 R O M A N ,, 

Muharriri: Burhan Calait 
Beyin ıana olan Ben bunl•rı öğrenince hem 

ıevgisini yakından bildiğim için seni görmek, hem de ııı 
böyle bir mUnaaebeto 1=ek ibti- bir de aenin tarafından anla· 
mal Yermedim. Fakat burada en mak iıtedim. O havada Hisara 
küçQk vak'a bir iki ııat geçme- kadar gelaim. Ne yazık ki seni 
den dallan r, budaklanır. Sözüne bulamadım. Annene de bir teY 
emniyet ettiğim bir hanımefendi •öyJemedim, tabii iyi ettim d•ğil 
Faruk Beyin geçen salı ~ecesini mi ? 
Dilriiba Hanımın Maçkadaki apar· Şiındi vaziyet böyle Narin. 
tımanmda geçirdiğini söyledi ve Eğer pek merak ediyorsan bir 
dedi ki Dilrüba Hanım arbk ıa· gün bana gel. Poliı hafiyeliğini 
lonuna nazırlardan başka misafir beraber yaparız •• 
kabul etmiyormuş. Oıılar da gelip Şunu da ilave edeyim ki 
kumar oynuyor. Çay, kokteyl Narin, bu işte korkulacak bir şey 
içiyorlarmış. Yani senin anlıyaca• yoktur. Çünkü Dilrüba Hanım 
ğın varsa da Faruk Bey yoksa da gibi kadınların sevgisi mevsime, 
Faruk Beymiş. itte ıana bir kue havaya ve paraya göre değişir, 
cak bavadia. Binaenaleyh eğer YUcudlln gibi 

Harp borçları . f''"' •. u. _ 

mes'eleııl l n g il iz 

' 

matbuatını meşgul 

etmekte devam edl· 

yor. İngiltere d· 

kArı unıumiye i 4ı 
mart 1033 h lltti· 

dar movkUne gele· 

eek otan yeni Ame· 

rlkao demokrat hU· 
kQmetine çok fa-ıla 

ümit b:ığlamakta· 

dır. 

Londra'da çıkan 

miuht "Punch,, 

gazetesi yukarıda 

görd tl ğü n Uz l: nrl· 

katllrU yapmıvtır. 

Ga-ıct", Amorikn· 

yı Sameona ben· 

zetlyor. Amerikalı 

Samsou, Avrupa 

refahını temsil 

eden mabedi yık· 

mak katı ihyotinde

dlr. Fakat, kendi 
de mabedin onkeu 

altında ez·leef'ktir. Amerlkah Samson 

Bulgar Komitecilerinin 
Feci Bir Suikasti 

SelAnfk (Hu.ua.i) - Bulgar komi• 
telerl Balkan'arda ye id•n faaliyete 
batladılar. Yugoslavya arazblndcn 
ieçmekte olan Avrupa treni Bu1gar 
komitecileriniıa aul kastine maruz 
kalmıı iıe de raylera vazedilen bom
baların vakitsiz infilakı yllzünden 
büyilk bir facianın 6n\l alınmıştır. 

Vak'a ıffyle otmuşturı 
iki meçhul takl Avrupa treninin 

geçecetl a::att heaaplıyarak bOyük 
Vardar klSprüıOnt yakın bir meaafe• 
de puıu &.urup raylara bomba tefrit 
etmltler ve ondan ıonra oturup 
trenin ••ime.ini beldemlyı batla· 
mıılardar. 

Komiteciler raylara koymuı o!· 
duklara tahrip kahplarına merbut 
bulunan f tiU yalup u:ıaklatmak 
Oure iken. hüanü tcaadüf enrl ola
rak f,tilla çabuk yanma11 yüzOnden 
infl &k daha ev"el olmu,, makiniste 
tebl.keyl •nlatmıı Ye tren yirmi 
metre rlbi kısa bir mesafede, maki· 
niat tarafından f •vkalide ıoğukkan-

kalbin de sağlamsa bu geçici 
buhrana mukavemet edersin, Ve 
6yle Dmit ediyorum ki bu muka· 
yemetta ( Cenıiz ) sana yardım 
edecektir. 

Gözlerinden &perim kardeıim. 
Meral Şııkrü 

Narin arkadaşınan mektubunu 
birkaç kere okudu. Meral diltiln· 
celi, zeki bir kızdı: Bu mü'ılim 
havadisi yerirken bile ne kadar 
•oğuk kanlı iÖrllnllyordu, 

Maamafih genç kadının, baki· 
kati böyle bir dost ağzından 
ıertliğini kaybetmiş, yumuşamıı 
bir tekilde öğrenişi çok iyi oldu. 
Bu vaziyette muhakeme kuvveti 
hiı ve heyecana galebe edebilir. 
Hele (Meral) ın mektubundaki son 
sat rlar genç kadına bliyUk bir 
teselli yerine geçti. 

Fakat şimdi bu me~hur ( Dil· 
rllba ) Hanımı merak ediyordu. 
Acaba kocasını seven, onu zap
tedebilen bu kadın nasıl bir 
mabluktu. 

lılık ve maharetle tevkif ıdiJe· 
rok muhakkak bir facianın önG 
alınmıştır. 

İnfilik netlceıinde henils pek 
yakında bulunan •uikaltçılardan 
bir11i parça parça olarak ölmüt. 
di~erl de ağırca yaralanmıtbr. 

V ıık'a derhal OakObe bildlrllmiı 
bir j •neralin tahtı rlyaaet:ndı teşek· 
kili eden heyeti tabkikiycı mahalli 
vak'aya ı~luek tahkikata baılamıt· 
tır. tiat tamir edllmiı ve trea SeJ&· 
nite dört saat bir teabhilrle a•Jmi .. 
Ur. - Portov Ferit • 

Par iste 
Yılbaşı 

Paria 1 - Rel•İcümbur M. U>brGn 
yı1baıı münaaeoetile yapılması mutat 
olan ziyaretleri kabul etmiştir. Bab· 
rlye nazırı M. Leygu• Parlı'tekl 
denh ateşe'crinin en kidemliıi olan 
Jnpon deniz l!ıtefeslnl kabul etmlşt r. 

Her kadın kocasının alakadar 
olduğu başka kadının çirkin ta· 
raflarını arar ve bulur. Ve her 
koca da sevgilisinde karısından 
başka meziyetler, gllzellikler 
bulur. 

BütUn bu hırçmlıkların bir 
sebebi •ardır.il Zevk ,. çeşni 

meseloıi: Narin, arkadatı Meralın 
Dilruba Han•m hakkındaki tak· 
dirlerine rağmen bu kadmı gör· 
meden çirkin bulmak istiyordu. 

Genç kadmlarm kafaları kil· 
tilphaneleri yutsa, bayatın bUtUn 
felsefesini ha:ımelle yine ruhları 
manbksız. ve manasız buhranlara 
heyecanlara dUşer. 

(Narin ) ilk hamled~ rubunda 
okadar kuvvetli bir akis bırakmı
ynn bu havadisi dlişUndUk~e si· 
nirlenmiye, dimağı yalnız bunu 
işlemiye baslnm• ~t · .. 

Acaba bu kadın ( Meral ) m 
söylediği gibi fevlı.aHide bir ka· 
d.n midi ? Ve yalnız kendi kar· 
şısında yumu~ayan i{enç zabitin 

Kocamı 
Kıskanmak 

/stıyorum 
.. Bundan bir sene OYHI ho

ıuma giden ve oldukça ıevdijim 
bir gençle ailemin muvafakati 
hatta isran tızerine nişanlandım. 
Mes'ut oldum diyebilirim. Sekiz 
ay evvel nikAhımız icra edildi. Ve 
nikAbhm hilen lıtanbulda aaker 
olarak bulunuyor askerliğini it-
mam edince evleneceğiz. 

Kendisi çok kıskanç bir tabi
ata maliktir. Bu tabiatı diyebl
lirimki ho~uma gidiyor. Çnnkl 
ben kocam olacU erkelin beni 
fazla kıskanmaıını isterim. Akli 
halde ·aaadet hissedemem. BiJ. 
mem belki f azle romantik bir 
kızım. Kızlığımda, yani kimseye 
merbut bulunmadığım senelerde, 
çok kıskanç hisler taııyordum bu 
ahlakımı ailem bile keşfetmiıti. 
Bana " 1ana dll~ecek erkeği HD 

elinden gelse çarıaflanıp da gez· 
dirirain,. derlerdL 

Vaktaki niıanlandım. kıakanç 
hislerim tamamen zail oldu. 1 ... 
terdim ki kocamı kıskanayım o 
beni kıskanıyorsa ben onu daha 
fazla kıskanayım. Halbuki timdi 
kıskançhğımın ıerreıi bile yok. 

Nikahlım tabii böyle olduğu

mu aplıyor ve benim de kendilini 
kıskanmamı iıtiyor, yapmamı 

ikaz ediyor. Ben çok kıskanç bir 
tabiat taııyordum amma timdi 
yok diyorum. Acaba bu buyum 
kocamın beni fazla kıskandığı 
için mi uyuşmuı bulunuyor, 
yoksa bana fazla itimat verdiğin
den ve çok vefakAr bir genç 
olduğundan mı ileri geliyor 1" 

İzmir F. N. 
K ıkançhk aevmenin ifadeli

dir. Fakat sevildiğini bilen Ye 
aevdiğine itimat eden kimıe kı .. 
kanamaz. Kıskançlıkta biraz da 
9llpbe ve tereddüt mikrobu Tar

d r. Bu mikrobun girmediği JV
de kııkançhk olamaz. Sizin ba
gUn oipnhnızı kı ıkanmaman .. 
aın aebebi, çok sevildiğinize n 
onun ıadakatine emin oluıunus
dandır. 

* M. Gert'ln Beye: 
Ankara telefonuoda plıpa 

kızın ailesini vaziyetden ha
berdar ediniz. Varaın itini kar 
betsin. Bizde bir kız ;çin paradan 
evvel namus ehemmiyeti haizdir. 
lıtikbalini kurtarmak istiyorsanız 
ona bu yardımı esirgemeyiniz. 

HA ili rt r& YLE 

demir kalbini bu kadın da ısıta· 
biliyor midi ? Mektupta yalnas 
Dilrüba Hanımın binbaşıyı ae.
diği haber veriliyordu. Demek 
Faruk bu kadının karş111nda bir 
manken gibidi. 

Fakat acaba b6ylemldl? 
Elbise dolabının en karııık 

bir köşesine aakladığı mektubun 
biltl\n satırlarını ezberlemiı gibidL 

Akşama kadar kendine bir
çok meıgale bulduğu halde göz
leri bu meçbul kadının hayalini 
arar gibi dalgın, dimağı bu garip 
maceranın tılıımmı çözmek iıtflr 
gibi yorgundu. 

Genç kadın akşama doğru 
battanbaşa sınır kesilmişti ki 
binbaşı Faruk beş vapurile geldi. 

Kocasının neş' eli ıesini yuka· 
rıdan işiten Narin. ne yapacağına 
oaşırnnşlı. Elleri buz gibi olmu!ltu. 
Dudakları titriyordu. Onun y&
zUne nasıl bakacak, nasıl konu
şacaKtı. 

( Ar.c.ML va.r) 
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SİNEMA 
•Soa Pollta,, laaftada Ud defa ıln•ı:H 

.. ,r... rapar. Bo eayfalarq .... yanı• 

al' real •ln••• lııabr- •eri, utl•llerln 

lıa7ab " ...... ilemfııdeld •n'at 
anlabr. 

Sinemada Eskilik Ve Yenilik jSesli Filmi 

Y ı d M•• h• icat Eden 
ı z ar rasın a ut ış Kimdir? 

Bir Münakaşa Başladı 
Holivut (Hususi) - Buglln 

yan yanya boı olan Holivutta 
can ııkınbıı yeni bir dedikoduya 
JOI açmııtır. Şimdi iısizlikten ve 
boıluktan bunalan yıldızlar ıece, 
ıUndtb mllnakaıa ile vakit geçi• 
riyorlar. BugOn Holivutta en zi
yade r.,vaç bulmuı olan dediko
dud n biri de "eskilik 'fe yenilik,. 
meaeleıidir. Ortalığa kasıp kavu
ran lktııadl buhrana rağmen kum
panyaların yeni yaldıılara itıbar 
etme1l eaki yıldızları fena baldo 
ıinirlendirmiıtir. Bu ıebople yeni 
Jıldıdarla eski yıldızlar araıında 
bir ıGhret yarııı •e bu yanı do
layııilede 1 ıiddetll mnnakaıalar 
yapılmaktadır. Yeni yıldızlar 

• 

E•kl yıldızlard•n Estel Taylar 

lzmlrde A. L. Beye: 
Sesli filmin Amerikalilar tara

f ından icat edildiği hakkındaki 
iddianızda hakıızaınız. Seıli ılne• 
mayı . ilk keıfedon adam Ogüıt 
Baron iımlnde bir Fransız mll• 
heodiıidir. Bu adam uzun tecrll
beler neticeıinde elekuik kune
tinden lıtifade etmek ıuretile 
ıesli filime nakletmiye muvaffak 
olmuı, bu keıif 1&yeainde de 
buglla beyaı perdede yıldızların 
aeslerinl dinlemek imklnı kendini 
göıtermi~tir. 

• Gedlkpa9ada N. Hanıma: 
Anaa Sten genç b~r Alman 

rtızelidir. Almanya'da doğan bu 
ınzel yıldı• bir mllddet ıonra 
Holinıf a aitmlıtir. Amerikan 
ıazetelorl Anaa'nın yakın bir 

iıtikbalde çok bOyllk bir töhrot 
kazanacağını ileri ıOrUyorlar. 

Jt Nlıantatrnda Ay Gön nt Hanıma: 
Barbara Kent elyevm filim 

çevirmemektedir. Bu 1ebeple adreal 
malüm değildir. 

Rllt Şaterton 
Meıhur yıldızlardan Rnt Şa• 

terton 1ahne arkadaılarındaa Jorj 
Brent İle evlenmiştir. 

ftff)'Ulunadaa b.laaecllll•. 
l 

Holivut'ta Aç Kalanlar 

·Meşhur Yıldızlar Bile 
• 

Sıkıntı içindedir 

Oç evinden ikisini ••tm•k mec 
burl1etlnd• kalan Nanal Karoı 

Holivut ( Huauıl ) -- Sinema 
Aleminde lfıizlik Ye buhran hac 
nllz devam ediyor. Bu ıebepledlr 
ki Holivut'ta hayat çekilmez bir 
raddeye geldi. Haftalardanberl 
boı duran yıldızlar ne yapacak• 
laranı t•ıırmıt bir haldedirler. 
lııizlik ıtızel yıldızları fena bald 
dUıllndürOyor. Esaaen kumpanya• 
lar Ucretlerde tenıilAt yaptıktan 
için, evvelce baıd6ndllrllcD ıekil• 
de para kazanan 1ıldıılar timdi 
çok az bir para ile film çevir
mek mecburiyetinde kalıyorlar. 
Bir kııım yıldızlar bu Taziyet kar-
11ıında taaarruf yapmak mecbu 
riyetinl duymuılardır. Meseli 
Holivudun kırmızı ıaçh yıldızı 
Nanıi Karol llç eYinden ikisini 
de aatmıya karar yermiı ve mll
ıayede idarehanesine mOracaat 
etmiştir. Norma Şerer karlı gtlne 
lerdo luı aporlanna iştirak etmek 
nzere ıon moda bir aki elbiaeıi 

yaptıracakb. 

bugnnkn yıldızlann katolemlt ol
mak için eaki yıldızlana daha 
muktedir olduklarını ıöylemekte
dirler. Yeni doğan yıldızlardan 
biriıi geçen gün stiltyoda Anita 
Paj, Joan Kravfort 'fO Klodet 
Kolber hakkında fena hal4o atıp 
tutmuştur. Bu yıldızların ı&yle
diğino göre Anita beyaz perde
de şiıman vllcudllnll göstermek• 

ten başka hiçbir oey yapmamak· 
tadır. Joan Kravfort koca kafa-

ıile bir yıldız değil, belki bir 
ııcı kadın olabilir. Klodet Kol· 
ber hakkında söylenen sözler 
dah fecidir. Holivut'ta iyi bir 

Gr Nas enzemiş? 

Fakat gUzel yaldız taaarruf 
yapmak lllzumunu duyarak son 
dakikada bu taıanurundan vaze 
geçmi~tir. Anita Paj bu en 
yeni elbiıe vo bkarpin alma• 
mlya, eıkilerle idare etmiyo 
karar vermiştir. Greta Ni• sen 
iki otomobilinden birini satmış, 
dart hizmetçisinden ikisine de 

ıöhrete ıahip olan Klodet gllya 
ıinema yıldızı olacak kabiliyette 
değilmiı, ancak bir ıapka mağa• 
aasında · tezgAhtar olabilirmİf. 
Yeni yıldızların göklere çıkardık· 
lan eıki yıldı:ı.lar araıında Korin 
Grifit, Lora Laplant, Betti 
Kompıon, Eıtel Taylor,un isim· 
lerl ıık ıık geçmektedir. Bilbasaa 
Doroti Jordan için Korin Grifit'l 
taklit ettiği tekilde ıddiıJar aadır 

olmaktadır. 

HulAsa kuruluıundanberi bir 

dedikodu yuvası olan Holivut 

buglln bu hususta daha feci bir 
manzara almıştır. Bakaıım bu gll
rllltUIQ münakaşalann neticesi 
ıı sıl çıkacak? -Turan 

Mükafat 
Bu Senenin Yeni Yıldızı 

Kim Olacak? 

Fransız ıinema mecmualaran• 
dan biri 933 senesinde yeni do· 
tacak ilk yıldıza bllyUk bir mll
kAfat verecektir. Eu para 100 
bin frank, yana bizim paramızla 
on bin lira kadardır. Bu milkA· 
fat Fransız ıtndyolannda bUyOk 
bir filimde başlıca roln alacak 
olan ilk yeni yıldıza verilmek 
Qzre şimdiden bankaya yetırıl

mışt :r. 

Amerikan Haydutluğu 
Holivutta '1 Şikago " isminde 

yeni bir filim çevrilmektedir. Bu 
filimin mevzuu haydutluk badi· 
aelerinden ibarettir. Filimde Ame· 
riluı haydutlarının bankaları nasıl 
sc ydukları bUtüo leferruatile aöa
tcriı .. c kıir 

Ledi 
' Geçen hafta haber verdik: 

Ledi Abdi lıminde bir genç ka· 
dın, İsveçli yıldız Greta Garboya 
benzediğini iddia etmiş, bu iddia 
Ilı.erine bir hakem heyeti tara• 
fmdan yapılan tetkik neticesinde 
genç kadına bak verilmiştir. 

Amerika gazeteleri ve bilbas
ıa ıioema mecmuaları bu hAdiıe· 
den bnynk bir ehemmiyetle bah .. 
ıediyorlar. Ledi Abdi bu benze
yiı meseleıinde muvaffakıyet ka· 
zanmak için uzun bir maceranın 
kahramanı olmak mecburiyetinde 
kalmışt r. Asil bir kad.n olao 
Ledi Abdi bundan Oç sene evvel 
bir baloya !_.rİtmiş, kendisi gibi 
kibar kadınlarla g5rüşürken söz 
ıiuema baliıine intikal etmiştir. 
Ledi Ahdinin dostlarından bir 
kadın Greta Garbodan takdir 

ile bahsetmiş, dünyada bir eıi 
daha bulunmadığını, bilhassa ona 

benzemenin hiç le kolay bir ıey 
olmad ı ğını ıöylcmiştir. 

Garboyu çok takdir eden ve 
çok ıeveo genç Ledi kendisinin 

Garboya benıiyen taraflan bu• 
lunduğunu icap ederH tam ma• 

nasile benziyebileceğini de ileri 
ıllrmllştllr. Ledi Abdi bu iddia 
Uzerine mutlaka Greta Garboya 
benzemek gayretile derhal hare• 
kete geçmiştir. Genç kadın ilk
iş olarak güzellik n ütehassı slarina 
mUrncaat etmiş ve simasma Gar• 
bonun hususiyetlerini verdirmek 
iıtediği-:i söylemittir. 

İşte o günden itibaren aradan 
tıç sene geçtikten sonra genç 

Ledi, İsveçli yıldızın cnzibesini 
kazanmak muvaffakıyetine maı• 

har olmu~tur. 
Ledi Abdi üç sene milddetl 

Yaptık ar nı Anlatıyor 

Yukarıda hakiki Oarbo, aş ğıda 
taklit Oarbo 

bergnn muntazaman gOzellik mu .. 
esseselerine devam etmiş, yUzil· 
nUn •e vllcudllniln Garboya ben
zetilmesi için mütehassıslar tara· 

fından yapılan, masaj ve makyaj· 
ların ezanına tehammlll etmek 
mecburiyetinde kalmııbr. 

Ledl Abdi'nin bu husuet• 

ıarfettiği para, akıllara hayret 
verecek kadar yllksek bir rakam 
ifade ediyor. Genç kadın bu 
mnddet zarfında tamam 350 bin 
dolar ıarfetmiştir. 

Fakat bntno bunlara rağmen 
Ledi Abdi bu neticeden çok 
memnundur. Genç kadın diyor ki: 

u - Garbo eşsiz ve esraren
giz bir yıldızdır. B6yle bir yıldıza 
benzediğim için her zaman iftihar 
edeceğim. yakında Holivoda gi
derek filim çevirmek için kum .. 
panyalara müracaat edeceğim. 11 

Buyuk Harp 
Ruılar büyllk muharebenin en 

feci ıafbalanndan birine ~it olmak 
Ozero yeni bir filim mf.VLUU ha• 
zırlamuılardır. Bu filim yakında 
çevrilecektir. 

Toprak 
Ruı reja6rlerinden Dovjenko 

t.rafından Ukrayna lisanında çey. 
rilen °Toprak,, ismindeki filim 
Berlin'do göıterilmeye baılanmıı 
•• bllytık rağbet kaıanmışbr. 

Jinet Gober 
Franıız yıldızlarıpdan Jinet 

Gober Bcrlinden Pariao dönmUş• 
ttır. Ç>üzel Jinct geçen hafta 
tcmamlanan " doktor M:ıbUz'ün 

vasiyetnamesi,, isimli filimde mUbim 
bir rol ifa etmiştir. Bu filim bir 
çok cinai sahnelerle doludur. 

Mektepli Erkekler 
Fransa'da "mektepli erkekler,, 

isminde yeni bir filim çevrilmek· 
tedir. Bu filim geçenlerde şehri· 
mizde de gösterilen C4 mektepli 
kızlar " filimine bir mukabele 
olmak Uıcre Yllcude stetirilmi lir. 

yol Yermiıtir. Jaa Bennet ıon 
moda bir kDrk alabilmek için 
geçen tenelerden kalma üç tane 
kürkiloU ıatmıya mecbur olmur 
tur. itte bu yllzden Holivut ade
ta bir mllzayedo meydanına 
dönmllştllr. Yıldızlar eıki ıeylO"' 
rini satıyorlar, fakat yeni bir 
ıey alamıyorlar. Kadın yıldızların 
bu korkunç vaziyetlerine mukac 
bil erkek ·yıldıılar buhrandan 
daha aı mtiteeuir oluyorlar. 
Çnnktı erkek yıldızlar paralannı 
dalıa az israf etmektedir. Mesel 
burada en fazla para kazananlar .. 
dan Ramon Movaro oldukça 
tasarruflu bir hayat geçirmekt~ 
dir. Garrl Kuper esasen buhran
dan evvel de parasmı ve kazan-
canı iyi idare ediyordu. Yalnıs 
Vallas Beri iki tayyaresindenı 
birini ıatmıya karar vermiştir. 
Bununla beraber kadın yıldııl r 
arasında da buhrandan müteessir 
olmıyanlar vardır. Meıeli\ Marle 
Ditrib herkeıten daha fazl 
para kazandığı halde fazl 
israf yapmadığı için sıkınhy 
dUşmesine ihtimal verilemiyor. 
Konstana Bennet, Doroti Jordan 
ve Jauet Gaynor da buhran v 
işsizlikten mnteessir değildirler. 
Fakat meselenin en feci tarafa 
kilçilk yıldızların vaziyetidir. Bin 
bir hulya ile buraya gelen, fakat 
bir tlirln ynkselmiyen ikincı v · 
UçUncD derecedeki yaldızlar, b\l"' 
gUn değ\lıe bil" yarm mutl"aka 
aç kalmıya mahkiim bulunuyo,ıar. 

Turan 

Bernar Şav 
Meşhur İngil:z romancısı Ber 

nar Şav devri Alem seyahatıoa 
çıkmıştar. Bunu duyan sineoıt 
kumpıınyalari bazı eserlerini filimt 
almak için meşhur muharriri H~ 
livada dnvct etmişlerdir. Fak~! 
Bcrnar Şav bu da"~tloıin bcpr;iıP 
roddotmittir. 
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8 Sa,fa SON P05TA 

İTTi BAT VE TERAKKİ 
Her hakkı mahfuz dur. - Na$ı/ cloğdıı ? •. 

···················-·-········ Nasıl Yaşadı? .• 
T t.frika No. 23 Nasıl Öldü? .. 

Murat Bey, Abdülhamit'in Islahat Va-
• 

itlerine inanmak Saflığında Bulundu 
Fakat •• Ahmet Rıza Berle o

nun ( baKikt havarl ) leri her tUrlll 
teklifleri reddetmekte devam edi
yor ve anut bir gayeperverlikle 
mlkadeleden aarfmazar etmiyor• 
lardı.. Bu neşriyat, mutedil tenki· 
data munhaa.r kaldığı zamanlar, 
hiçbir maniaya maruz kalmıyordu. 
Fakat hazan da aykırı mecralara 
taşıyor, Abdülhamide fazlaca ev· 
bam verecek bir 9ekil alıyordu. 
O zaman sefir MUnir Bey, Fransa 
hükumetine müracaat ederek, 
gazetelerini kapattırmak ve ken
dilerini hudut haricine attırmak 
tebdidile aUkiın ve müvazeoeyi 
temine çalışıyordu. .. 

Aradan ıeneler geçtiği halde, 
daha hilA karanhk bir perdenin 
altında yaşayan mühim bir sır 

•ardır ki; o da, Murat Be,io av· 
deti meselesidir.. Acaba Murat 
Bey, lst.ınbula niçin avdet etmişti? 
bir çoklarm.n iddia ettikleri gibi 
( vatan hasreti ) ne mi dayanama· 
mıştı?.. Yoksa, Abdülhamin va· 
dettiği ikbal ve aervete mi al
danm ı ştı? •• 

Bu iki iddiadan birincisi, ruhi 
bir mazerettir. Hoşa gitmese bile 
ona hak kazandırabilir. ikinci 
iddiaya gelince: Buna olduğu gi· 
bi inanmak insafa mugayirdir. 
ÇünkU Murat Bey lstanbula av· 
det etmekle, eskisinden pek çok 
fazla bir ikbal 'H ıervete nail 
olmuş değildir. Binaenaleyh onu 
adi bir şantajca g6ıile g6rmemek 
lizımgelir. 

Şu halde... Burada OçUncU 
bir iddia başlıyor ki, o da Ah· 
met Rıza Beyin çevirdiği mahi· 
rane bir manevradır. Bu iki zatı 
yakından tanıyanlar 'te her iki· 
ıinin de hususiyetine vakıf olanlar 
diyorlar ki: 

- Murat Beyin awdetioe en 
bUyUk lmil, Ahmet Rıza Bey 
olmuştur. Çünkll, gllnlin birinde 
memlekette nasıl olaa bir inkdAp 
olacağma kani olan Ahmet Rıza 
B~y. ( hürriyet mDcadeleıl) nin 
batanda yalnız kendisi bulunmak 
ve her tilrlll rekabetten azade 
kalmak istiyordu. Murat Beyi 
ikna etmek ve latanbula avdetini 
temin eylemek için Ahmet c~ıı
lettin Paıa Avrupaya roldiği za• 
rnan, Ahmet Rıza Bey mllhim 
bir rol oynadı. Murat Beyin dost• 
larına müracaat etti. (AbdOlba· 
midin vaat ettiği ıslahatı, bir an 

evvel yaptırabilmek için o, latan• 
bula gitmeli. padişahı bizıat 
ikna etmelidir. Burada bizim gibi 
beyhude uğratmaktansa, böyle 
yapmak daha hayırlı olur.) Diye• 
rek Murat Beye bilvasıta telkin· 
lerde bulundu. 

Bu suretle onu iknaa muvcıf· 

fak oldu. Murat Bey de Rerek 
bunlara ve gerek AbdUlhamit 
tarafından vadolunan ıslahata 

inanmak ıafderunluğunda bulun· 
du, 1stanbula avdet etti. O za
man Ahmet R.za Bey derhal 
harekete geçti. Murat Hey aley• 

akşam saat 
21,30 da 

Pazartesi -
Perşembe 

Yazan: 
Müsahip Zade 
Ceıll Bey 
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ERl UÖRUL SADETTiN 
T. A. T. Kuşd;liude 

Bu gı>c•ı: Gölge ve Kıhbık 

-- ----
,. .. _,, ARTiSTiK te ~ 

ANNY ONDRA 
Mister Braun ( JEAN DAX) 

ile beraber 

hinde neşriyata girişti. BütUn ci· 
hana karş , onu bir muhteriı ve 
ikbalperest ulmak üzere gösterdi. 

Bu üç idcliadan h.tngiıi doğ· 
rudur? .. 

Bize kalırsa. bunlardan ancak 
üçüncüsün~ itimat etmek lazım 
gelir. Çliokü, muahakkak olan' 
birşey varsa, o da, Murat Beyin 
fstanbula avdeti üzerine Ahmet 
Rıza Beyin geniş bir nefes al· 
maıı, mütemadiyen bu meseleden 
bahsederek kendisine bir şöhret 
yapmıya çalışmasıdır .. 

( Arkası var ) 

Tayyare BaJosn 
Tayyare Cemiyeti lstanbuJ şu• 

besi tarafmdan her · sene tertip 
edilen balo bu srııe şubatın 
dokuzuncu perşembe akşamı 
Perapalas aaJonlaraoda verilecek· 
tir. Balonun pek mükemmel ol· 
ması için şimdiden ihzarata baş· 
lanmıştır. ............................... -.... --... ··-··············· 

Yakanda 

ARTİSTİK Sinemasmda 

JEAN MURAT 
nın emsals"z bir ıurette temıil ettiğı 
çok eğ.enceli, hi11i ve nefb bir uer. 

77 Numarall EV 
1~ 

Ll.LY DAMİTA 
., 11!1 B. ı· .. Maurice Decobra'nın son romanı 

Fransızca sözlU ve şarkılı fil· SFENKS KONUŞTU 
minde seyirciler arasma neı'e 

1 
aık, ihtiras, teeasftr ve heyecan 

saçıyor ve candan güldürüyor. i filmidir. Pek yakında 

~ARTISTIK'te 'l~MAJİK'te..., 

i K 1 YÜZLÜ ADAM 
Filminin rejisörü RUBEN MAMUL YAN 

i Ki Y UZ l ü A O 1. M 
Filmini oynıyan d .. tıl, adeta yaratan: 

FRIEDIRIK MARCH 
Amerlka'da Film akademisinin yaptığı 1932 11enes"nin en büyük rej;a8rG 

ve en nıuvaff .. k artiati müsabakasında BlrlnclllAI k•zanmıftır. 

ç:k~::~· M E L E K ... 'ijnewasında 

'FERı\HsiNEMA 
nın VARYETE PROGRAM'ını gördünüz mu? 
Görmedinizse görenlere lutfen sordunuz mü? 

,..-Bl'Y ARKADAŞLAR!._...... 
Ramazanda gördüğün kalabalığın nereye 

gittiğini biliyor musun? 
Herkesi titretip coşturan YAHYA kaptanın kahbeler elindeki kahramanca 
şehadetini, NAŞIT'in hem ağlatan hem güldüren kahrananhklarını, işgal faciala
rını, saray mel'anet ve ihanetlerini miLi muharebe ve zaferlerimizi görmeğe ...• 

BİR MİLLET UY ANIYOR'a 
Matineler: 2,30 • 5 Gece 8, t 5 - t O 

ALEM DAR SİNEMASINDA 

Klnuousanl 2 
' --
' Dip!omatlaraHükmeden GizliKuvvetle 

JeneralProtogerof' un Hiz 
metinden Casusluğa 

( R:l~tarafı 1 iuei Aayfada ) 

ile ve ihtiyaçlarına göre aıagıya 

iniyor, en yakm dükkandan ci· 
gara, snt, ekmek, yiyecek gibi 
şeyler alıyor, tekrar odalarına 
çıkıyor ve yataklarının Uzerine 
uzanarak cigaralarınan dumanına 
tavana savuruyorlardı. ÜçilncO 
gün idi ki şehre çıkt lar, biraz 
dolaşıp bir sinemaya gittiler, son
ra karınlarını doyurarak bir kah· 

veye girdiler ve gazetelıre göz 
gezdirdiler. Bir ara gözlerine 
ilişen güzel bir kadanın peıini 
ta.kip ettiler, fakat çabuk vaz 

geçtiler. Nihayet dördüncU gün 
geldi. O gün de Dordona tele
fon etmeyi vadeylemiştiler. 

Kendilerine söylenen zamanda 
telefon ettiler. Fakat aradıkları 

numara cevap vermedi. BUtUn 
ısrarları boşa gitti. Akşam llzerl 

garip bir endişenin sevkile tele• 
fon adresine koştular. Arabaya 
binecek kadar da paralan olma· 

dığı için bu mesafeyi yaya ka' e~· 
tiler. Dordon bllyükçe bir apar• 

tamanın sonuncu kabnda oturu• 
yordu. Kapısmın üzerinde bir de 
kart vardı. Fakat kapıyı kimse 

açmıya gelmedi. Bu ıessi:ılik 
onları derin bir meraka aevkettL 
Viyana gibi bir şehirde beı pa• 
raaız ve yapayalnız kalmaktan 
doğan bir merak ve korku. 

Bir ara, merdivenleri ~ıkan 
ihtiyar bir kadınla karıılatblar. 
Kadm, M. Dordon'un ıeyahate 
çıktığıat, fakat geleceği umanı 

bilmediğini söyledi. Naçar oda
larına döndüler ve o geceyi aç 
geçirdiler. Ertesi sabah tekrar 
Dordon'un evine uğradılar. Yine 
kapı kapah •• Yine açan yok. Uzun 

zaman civarda dolaşarak bekle
diler. Fakat bu da neticeıi:ı kal· 
dı. Akşam i\ı.erl kapınm albndan 
iki satırlık bir pusula yazıp bı
raktılar. 

Bunda adreılerile beraber 
çaresiz hallerini bildiriyorlar, gelir 
gelmez kendilerini aramaların1 
rica ediyorlardı. O geceyi de aç 
geçirmek mukadderdi. 

Bir yere rehin koyabilecek 
bir şeyleri olup olmadığını arat· 
tardılar. Toz tutar bir ıey bula· 
madılar. Erteıi ıabah, Per
vof'u11 mütetebbiıliği bir parça 
kederlerini giderdi. Pansiyon aa• 
hibinden vereıiye birkaç f'kmek 
almıya mu•affak olmuıtu. Bunla• 
rm lizerine aç kurtlar gibi atıldı
lar ye birkaç dakika içinde bi
tirdiler. Şimdi, sinirleri bir parça 
yumıamııta. 

PerYof, bir ceset gibi yata· 
tınan &zerine kapanarak çocuk 
aibl hıçkırıklarla ağlarken Poçef'te 
Dordon'oun evi önllnde bir aıağı, 
beı )'Ukarı dolaşıyor ve hırsından 
dişlerini ilC rdabyordu. Fakat bu 
beklemiye uzun mllddet tabammftl 
ademedL Halıizlikten ayaklara 

titriyordu. Tekrar pansiyona dö 
dU ve geceyi yatağının UstUnd• 
soyunmadan geçirdi. 

Fakat ertesi ıabahla berabet 
sefil odalarana ıelAmet te girnılf 
oluyurdu. ÇUokU kapıya ufak b 
Yuru,ıa beraber efiğin Ozerind• 

M. Dordon g8rilnmUttO. Sırtanda: 
ıık bir siyah pardesO, ayağınd 

beyaz getler, baırnda da ipek bit 
şapka vardı. Ayakta durarak elinde 

ki beyaı eldivenleri çıkararke• 

glSz ucu ile odadaki vaziyeti tet
kik ediyordu. Sonra kapı yanın
daki eski bir iskemleye f6y)e b" 
ilişti. Bu sırada Pervofla Poçef de 
yataklarından doğrulmut. mabcu
baoe birsurette kendilerine çeki
düzen veriyorlardı. M. Dordo• 
vaziyeti anlamıştı. 

Derhal panıiyon sahibini ça
ğırttL Kendisine para verere 
yiyecek, içecek getirttL Bulgari 
rın iyice karanlarını doyurmaları 
bekledi. Sonra s8ze başladı 
ilk iş olarak komitecilerin Bul
garistana dönmeleri lhım ge\d 
ğini söyledi. Bu haber pervo 

Poçefi derin bir dehşete aokmuıtot 
çUnkü kendilerini orada bekliye 
feci akibeti gayet iyi biJiyorlard 
Cevap vereceklerine Dordon' 
biraz evvel mas& Uzerine bıra 
bğı paralarım ceplerine indirdiletı 
ÇünkD Dordon'la anlqamıyacalr 
larını görmllf, ihtiyatla bolunm 
lıtiyorlardı. Fakat o, ıanki me 
cut tehlikeden haberdar defi 
mit gibi lakayt clawanıyord 
Yapbğı muhakeme ıu idi: 

Bulgariıtana d6nllnce do 
lvan Mikaylof'a müracaat etme 
ve Mnkedonya komitesi beıabı 
çalışmakta de•am ettiklerini alri 
lemek. Ayni zamanda Jener 
Protogerof'un tarzı hareketi 
taıvip etmediklerini de Mika 
lof' a anlatacaklardı. 

Dordon eğer fikrini 
ettirirae bir tatla iki kut YUrm 
olacaktı. f{ em Mikaylofun Y 
goalavyaya karıı olan barek 
devam edecek, hem de bu 
adam yuıtuile Makedonya 
mitetinin faaliyetinden ltaly 
istihbaratını gUnl gllnllne ha 
dar eyliyecektL 

Fakat Bulgarlar bu teklil. 
kabul etmemekle israr ediyotiı 
lardı. Dordon ise her mukav~ 
met aördOkçe ma1a üzerine bM 
miktar daha para çıkarıp bır8't 
kıy ordu. 

O suretle ki ortada yıtıl 
para Penofla Poçefin teredd 
ye mukavemetlerini kıracak b 
dereceye çıktı. Nihayet arad 
mutabakat hasıl oldu ve Bulg 
riıtana döndOler. Fakat ub 

pasaportla değil, hakiki bllviyetl 
Ye paaaportlarile ••• 

Maamafib hududa ayak b 
baamaz derhal· tevkif edildiler. 

( Arka11 var ) 

Beyaz perdenin mUthiı adamı 

GEORGES BANKROFT 
-Muazzam ve Fransızca aöılO ıon filminde • 

DENiZLER DEVi 
(ERKEK EVL~ T) 

~~ı::~· ELHAMRA 





Abdülhamit Jurnalcıya Dehşetli Surette Kızdı 
11aharrirl lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-236- ' 

Binaenaleyh, bu lenirata ber kim 
cesaret etmitıe, tahtı mee'uliyete 
alınması IAzımdır. Zati akdesl 
ıahanenin iltifata ıeniyyelerine 
kartı arzı ıtıkran ve minneddarl 
eder ve bu ahdi udakları bura
da bulundukça bu gibi ahvale 
biç kimsenin cer'et eyliyemiye• 
ce§'inl arıeylerim ferman] 

Eh.. Artık bu ce·tap Ozerine 
ortalığın sntlimanlık olmasa lizım· 
ıelir, değil mi?.. Hayır.. B6yle 
elmadı. Mesele, bulandırıldıkça 
bulandırıldı. Adeta bir bar• 
dak ıuda, koca bir fırtına 
çıkarıldı. HUnklra yaranmak 
iatiyen bnzı mühim adamlar, 
huzura dayandı. 

- Aman padişahlm.. Hasan 
Rami fdşamn telgrafına itimat 
buyurmaymız. Malnmu seniyeniz· 
dir ki, bu gibi meıeleler, en bUyllk 
kumandanların malfimab tahtında 
olur. Sultan A:r.iz ile Sultan Muradı 
bal'eden askerin başında seras-

ker yok mu idi?.. Şayet donan
mayı hnmayununuzda böyle bir 
fikir varsa, muhakkak ld kuman• 

damn da maliimab vudır. 
Diyorlar; hatta: 

- lhtımalkl, bu ıuika1tta 
bulunacak zmblmıa iımi yanlaı 
haber verilmitlir. Olabilir ki, 

smhlıl bftmayunlardan bir ıağlam· 
cası intihap edilmiıtir de bu ci
nayet ona yaptmlabillr. 

Mlltaleaaile Abdülhamidin e'f• 
bam ve endişe ateşlerini kGrOk
iUyorlardı. 

Bu eaoada, hUnkArın kulağına 
ıu s6ı de girdi: 

- Acaba, ıifre kltibi Asım 
Bey, aldıgı cevabı doğruce arıettl 
mi?.. Yoksa, o da asilerle bera• 
ber mi? ... 

Bu defa AbdUlhamit; 
- Başkltlp paşayı çağıran •• 

Dedi.. Tahsin Paıa, aüratlo 
huzura girdi. Hilnkir ona da 
fU telgrafı dikte etti: 

Bahrisefit Umum Filo 
Kumandanlığına 

Botazda bulunan donanmayl 
hllmaytınun esamiıinln Ye, bun· 
lardan taUme çıkacak veya çık· 
mıı olup olmadığının arz Ye 

Resim Tahlili Kapon• 

1'ablatlnfll ~ğrenmea: laUyoraanta 

resmlnh.l 5 aC!tl ltupoıa Ut blr· 

hk.te ıönderlni:&. Roınnlub ıır•r ... 
tlbhllr va iade edilme&. 

iıim, meslek 
\eya aao'at? 

H11lunduğu 

memleket 

ltesimin klltesl 30 kımıtlıu. 

Pul nıukabillnd., cöıaderilobılıc. 

izharı bairadei teniyei hazreti 
padltahl beyan olunur. 

Baıkitibi hazreti iehriyarl 
Tabiin 

Bu telgraf hUnkArın en emin 
adamı olan Kimli Beyle telgraf
haneye gönderildi. HaHn Rami 
Paıa tekrar makine baııua sıetl· 
rildi. Telgraf çekildi. Filo kuman• 
danı tarafından derhal ıu cevap 
•erildi: 

Boğazda bulunaa donanmayı 
hllmayOn, Hamldiye, Oımanlye, 
Moaudiye, Aziziye, Orbaniye ıirh· 
lıl fırkateyinl hUmayünlarile Nec
miteTket, Hıfzırahman, Mansure 
kurveti hUmayünlarından mürek· 
keptir. E"Yvel Ye ahir arzolunduğu 

ilıere bunların cümlesinin ya kazan 
veya makine aksamı aakat olduğu 
cihetle biç birisi de ıefere çıkmıya 
muktedir değildir. Buna binaen 
elycvm, talime ç.tkmıı bir gemi 

r olmadığı gibi, hiç bir geminin do 
çıkmank ihtimali olmadığı ma· 
ruzdur ferman .•. ) 

Bir taraftan Filo Kumandanı 
Hasan Rami Paıa ile bu muhabere 
cereyan ederken, diğer taraftan 

da ( Çanakkalede donanmayı hU· 
mayunun lardsıuduna memur, 

hademel ıalıane livaaı Şakir Paıa) 
ya Ye Çanakkale mevkii mUstah
kem kumandanına ıifreli telgraf· 
lar çekilerek [ donanmayı bnma• 
yundan cnmleainin orada menut 

olup olmadıjı Ye i,Ierinde nok• 
aan bulunup bulunmadığı ve bun• 
ların bacalarına dikkat olunarak 

hali hazırda duman çıkıp çıkma· 
dığı ] soruluyor, [ ıayot bunlardan 

birinde harekete hazırlanmak 
emmaresl görUIUrıe, derhal ihbar 
olunmaaı ] da tavsiye ediliyordu. 

(Arkaaı var ) 

Birmanyalı Kahine Göre 
1933 Senesi ... 

Devam Edegelen Sıkıntı Daha Dokuz 
Ay Devam Edecekmiş 

Bir zamanlar bUtUn Avrupayı 
bir kehanet merakı Hrmııta. 
Kendilerine Hint fakiri unvanını 

veren birtakım kimseler, muhtelif 
Avrupa merkezlerinde gUrUltulU 
hldiaelere ıebep oluyorlardı. Bu 
arada Tahra iıimll bir lıtanbul 
Ermenisi de Pariı'te, gaybe ait 
ilminin kudretini g~ıteriyordu. 
Bunlar birer, birer bUyUk servet• 
ler yaptılar Ye ae&1izce ortalıktan 
çekildiler. ÇlinkU, mak1&tları para 
toplamaktı. BugUn Pariste, bu 
kahinlerden ancak bir tanesi 
kalmıştır. Bu adam, Hindiçinill 
olduğunu ı6yler ve her istikbalini 
öğrenmek iatiyene, şayanı hayret 
bir isabetle birtakım hakikatler 
söyler. Bu adam çok meşhurdur 
ve bu ıöhretini bır davaya borç
ludur. Bir glin, Birmanyala kAhine 
bir kadın müracaat etmiı 'fe iı· 

tikbalini söylemesini istemiı, kA· 
hin uzun boylu tereddütten sonra 
demiş ki: 

" - Sen bir orke1tra ıefinfo 
karııııın Ye bu orkestranın ikin
ci keman çalan mtııiıyenino kal• 
ben bağlısın, fakat bu adam u• 
na hiyanet ediyor. 

Filvaki bu ıöıler hakikatin 
tam bir ifadeıi idi ve bftyllk bir 
reı:alete ubep oldu. 

Kadın ıörUltO kopardı meı' .. 
ele mahkemeye akıetti. KAhiq de 
davaya kanıtarıldı, fakat beraot 
kaz.andı. Bu hAdise, ogUn, bugOn, 
bu adamın tilhretini yaymaya ya• 
rayan bir basamak olmuştur. 

Hergün, yllzlerce insana, iıtik· 
ballerinden bahseder. Bir Pariıli 

gazeteci de, bir hafta evvel Parlı' • 
in bu asri falcuıına uğrayarak 

1933 ıeneıinin dllnyaya getire.o 
ceği yenilikler hakkında fikrini 
aormuttur. Birmaoyalt kahin. 

J 

l 

Blrmenyell l•klr 

, ~Dİ ıene içinde ıu hldi1eleıi 
haber Yeriyor: 

-"Dünyanm çektiti iktı1adl 
•ıkıntı daha dokuz ay devam 

edecek. Bazı it ıubelerlode, 1933 
ıeoeıinin ilk Uç ayını mllteakıp 

bazı ıallb eaerlerl sr6rUlecektir. 
Buna mukabil gelecek kıı umumi 

bir ahı, veriı deneıl baılıya· 
caktır. Bu hAdise, umumi ııkm· 
tının ıonu geldiğine bir alAmet 
olacaktır. Almanya' da. eski im· 

paratorluk ailesinden biri İf ba
tma gelecek, uıak ıarkta 1arı 
ırka mensup milletlerin boğuı· 

ması devam eyliyecektir. Aynı 
sene içinde Ruı komünizminin 
yavaf, yavaı :zail olmasına ıahit 

olacağız.,, 

Pariıte oturaa Birmanyalı 
Fal<irin 1933 senesi için aöyledik· 
leri bundan ibarettir. 

Kinuuusahi ~ ,,,,,,, 

Meşhur Krişnamµrti 
Yeni Bir Keşif Yaptı 

Hint Peygamberi, Dünyanın Çektiği 
Sıkıntının Sebeplerini Tespit Etmiş 
Bir :ıamanlar isminden çok 

bahsedildi, fakat şimdi bıraz 

unutulur gibi oldu. ÇUnkl o 
zaman Allahlak iddia ediyordu. 
Bugün daha mUtevazıla1b, dlln· 
ynmn geçirdiği buhranın çaresini 
bulduğunu s5ylUyor. 

Bu adam genç bir Hlntlfdlr. 
Endamı aon darece yerindedir. 
Bakır rengine rağmen ylbO çok 
cazibelidır; adı da Kriınamurti'dir. 
Kriınamurtl, bir din kurarak 
cehalet Alemi OzerJne kılıç çeken 
yeni bir peygamber tlbl insanın 
kendi kendini ıılah Te bu auretle 
kemale •armHı llumgeldlni 
iddiaya bııladıtı zaman, bu 
Hint delikanbıı ile en ziyade 
yaılı Amerikan ve lniiliı kadın
ları alAkadar oldular. Krifnamur· 
ti'nia bilbaıH Anglo • Sakıon 
diyarında basıl olan taraftarlan 
pek çoğaldı 'YO iki kıama ayrıldı. 
Taraftar olanlar, onun aafiyetine 
ne kadar iman ediyorlaraa, aleyh• 
tarları da ahllkııılığına bUcum 
ediyorlardı. Onun, ihtiyar kadın· 
ların za'fından istifade ederek 
hayatım emniyet altaoa aldığını 
iddia ediyorlardı. Bu iddia, 
ynnlıı değildi. Çilnktı Kriınamurti 

Küçü 

ı ... rıtn•murtl • 

dünya cennetine bir defa ken~ 
ainl kapbrdıktaa aoara bir dahi 
kurtar amada. 

Fakat umu ile bu JapJlf' 
tan bıktı, ihtiyar Amerlkaa kr 
danlarmı yUı Oıtli bıraktı, Hlo
dlıtan' a aitti. Şimdi orada kor 
feranılar 'Yeriyor Ye iddia ediyot 
ki dünyanın çektiti aılunbnal 
aebebinl bulmuıtur. 

Bu sebep, ferdi teknikdedit• 
Bu teknik temin edildikten ıonr' 
dOnya dO.ı:elecektir. Onun buldu!' 
bUyllk ıır, lıte bundan ibarettir· 

Iliinliir 

r J SUleyman Faik Toklu ~ 
Fagdalı Adresler Bahcokapı, SelAmet Hnn, 1inol kaC 

~o. !? ye nakle mtıtlr. Hergttn 9 daO 
L------~------- ak,ama kadar hastalarını kabul edot· 

DOKTORLAR ---~ 
Dit Tabibi S.ftel A .. H ~=~ 

Bahçekapıda Ertuğrul mağazası kat' 
ıuıında Kaaapyan hanı 1 inci kat. 9" 
lıdan maada bergUo hutalarını kab,a 
eder. 

Bnll1• MUteha•
Dr. R•fll Kedrl •••• Sirkeci. tram• 

vay durafı, No 8 herglln aabahtan 
aktama kadar. 

D •ıı Bevliye mlttehaır. Mehmet .,. 111., Slrkecldeld 

muayenehanesini EminönQ hamoa 
(sabık Karaka9) nakletmi9tir. kabuh 
hergUn öğleden sonra. 

Zllhrev! ha .. o ... Muhip Nurettin tahldar. Babı· 

alt caddesinde Gayret kUUlphanesl 
ittisalinde 9 dan 6 ya kadar. 

Dahllt wa çocuk 
Dr. Oellp He"kı haata:Skları. S•bah 
akıam ••inde ( Topkapt Tram. Cad. 65 
Cuma, ıı•zardıın gayri 2 • 6 muayene
hanesinde (Aksaray, Etem Pertev oo
eczasi arka sokuk 11 ) 

Operatör U· 
Dr. Muammer Nurlrolog tenuU· 

11 hastalıkları mOtehasıueı. Hartiyedo 
tramv y durağı kar,1sında No 65. Sa· 
lı ve Cumadan mada hergun 14-20 ye 
kadar. 

Mua :r•n• ha· 
Dr. Ahmet Vicdani •••tal Veznec:l-

lerde Letafet apartımaıunın 2 inci kat 
2 inci dairesine naldetmlttir. Cuma· 
dan maada hergUn 8 - 12 ve 14 • 20 e 
kadar, paınrtesl gfJnleri meccsntdir. 

Ciıt ve zUhrevi 
Dr. f'eyzl Ahmet hHtalıklar mu• 

tahassısı. Horgiln subahtan akıama 
kadar Ankara caddmıi Feyı.i Bey han 
No. 49. Tol. 23899. 

DIŞ TABIBLERI 
Emlnö ıü, Eınin!Snll 

Cemal Ziya han 2 lacı kat No 4 

Hastalarını cumadan maada hergOo 
9,6 dan 18,5 a kadar kalıul '6 tcda\i 

od er. 

· Beyolllu, 
Muzetfer HUsnU imam eok. No. 
2 Nuri e. apartman kat 1. hergUn saat 
9 dan :!O yo kadar, ve f<wkıı.lado ıLlıval
de gtıceleri dahi lıııstalnrını kabul çdor 

M• &AiT Yenlpo•taue caddeeı 
'Vlora H- No. 1 t 

Perıembe ve cumarto!liudoo mıtada 
bergUn 10 dan 18 o kadar ha!ıt&ların 
kabul vo tedavi eder. 

·~----~----~-----~ 

TERZi va TUc. TERZiLER 

Te,.zl Ş.klb. Haaamlar teni~ 
••• ı oı ... ,... 

bestekar ıokak No 2. 

MUHTELiF 
Biralı MıııboJ 

Mefhur SucukçuAll Ramaıaal1' 
ilk on ııt.ıfıs alaturka ve nlafran~ 
sucul, !arımız vardır. Bir defa tecrob' 
ediniı. Balıkpazurrnda Mısır çartı,ı 
kaııısı karşısında kö,cde No. 18 ./ 

Muheelp Ve Dakt;ıo Henıııl' 
Tıcaret mektebindPn mezunum, fr•' 
sızca bilirim, on sonedeoberi yükle' 
m!lesse.,elorde ro'seıı mubasiplikte bt 
lunduın, kuvvetli bonservisloriın "" 
dır, horLangl bir vaıifedt çalıtırı~ 
'on Postada Adil Beye tahrlr 
mUraca ıt. 

Zayi Royoğlu ıubesinden aldığı' 
H•(Hj mııat cUıdanının aoncdi .r~ ııst 
sini ı:ıyi Ntim, yenisini alacağı rn, 1ıur 
ınfl yo\..t11r. ,J 

M n lim uı Ali efoıı eli aıı u 

r ...... --.. ·---:-·--~~~ ... -.. .-.-1 
Küçüle. lliin Şartları 

ı - ıKUçuk ilt\ııl ır J haftada iki defJ 
ııe,r<'dilir. 

2 - Hır ilAn boı atırdao ıbarettlt 
halın yaıı iki ~atır sayılır. 

3 - Hor sntır on a~ı.ı..,-ı 4 kelime tıt 
,ı• 4 - fülnların bt•t satırdıı.11 f,, ~ 

hur eatırınd.ııı ayrıcıı. at ,~ıJ; 
fi.ıtlor alınır: 

'5 eatırdaa lba· 
rel lllnın 
A1hjı 300 Kr. 

;, " 80.:I .. 
6 .. 1500 •• 

5 Htırdan faal• 
ı.er aahr içi·• 

6İ) Kr. 
160 .. 
303 .. 
560 • 1:1 • :8JO • 

1-·· .... ·--··-----------...--.. 
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Amerika' da Seyyar1iasta 
Bakıcılar Da işe Y anyor 

& .................... ...... 

~ Wırpk _. ..- moWI ldue ederek, eok 
lurleri, memlebtla - .-ece defa resimde ıarclqtbılla pbi 
dil thı ı ' " dolayı lalll tam ata blnerels kl)'leri sezmeı.. 
-ette •a•uala •alltalarma te, lautalua bakmakta, laaftl 
.. ılk delildir. Ayni •••• lautalara icap eden illçlan .,.,... 
doktor sibl, eczane pbl a-W•r •ekte, ajlr 1 hutalar lçia de 
da kafi deıildir. Omm içindir ki merkucle bahanan doktoru ha• 
tloktor lotl i·n• mukabele etmek berdar etmektedirler. Bu aaulden 
••n Amerika hU .. 6meti 1eyyar amerika çok iatifade etmif Ye 
laaata bak calar kullanmaktadır. uzak mmtawalarda, hutalıldann 
.... yerine ılre bizzat oto- renftlemeline mani olmafhu'. 

z ., ........................ ımii ................ .. 

latanbul BelediJem llinları 

lıtiini! caadainde buyu& t r• ...... uçakları teldikeli 
llir yaziyettedir. Hiuedarluı bizce meçhuldlr. Sahiplerinin mahzuna 
isale a moında bir hafta &arfıoda dairemize mllracaatları akli 

_, . • . IJeletiiye lrıa1111anan 48 inci maddeli mucibince dairemiı 
tar.._ hedmedileeeji illa ol•ur. 

lstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğündan: 

1 - Satan alınacak olan 4452 çift çorap kapah zarfla kırdırma
ğa konu)mOftur. 

2 - K.rdunı §artlan kltıdının ta.dildi 1aretleri l.tanbul Gom
rl\k Muhafaza BqmlldlrlOğD Saba alma Komiayoauadan 
alınaca~br. 

3 - K rdanna lstanbul GDmrOk Muhafaza BaımOdOriyetinde ku
rnlaalr, Alım Sabm Komisyona tarafaaclan yapdacakbr. 

4 - K.rchrma 10'1193.1 tarihine raebya• Salı glnl uat 15,30 dar. 
5 - Teklif •lduplan kanundaki hlklmlere , .. alan .... 

tinden etvel mezkur Saba alma Komi.,...._ verilec:ektir. 
6 - Kardırmaya pecekler Yerli fabrika Mllmeuil veya vekili 

hakkında vffi!Ja ghtereceklerdir. 
1 - Her iatekli biçilmit bedelin % 7,5 ğa olan 106 lira 85 ka

rqlak -. .. lıkat filftameJerDe "temiaat. belli eaatten e.
vel Komiayooa selmelerL 

1 - ~ lataabul Glmrlk Muhafasa Bqmftdlriyetındedir. 
l.telrliler onda ı .. biUrl•. 

1 - Belli olu aaatte tutulmam &det olan sabıt katıda doldarul
duktaa ..... Mç hir teklif kabal eclilmiyeeektir. ...... 

Satı ilk Dükkan 
AIİlara1 polia karak..la karıa

lladald 1 N.b bakkaliJ• clllddm 
ae.a. deYND uta'ıktsr. Talip 
olaaaana •mir cllklclaa ..._.. 

caat -~........ illa •' •• 

le'8nllul .. fancl icra ... 
lnU1"1111uft11an ı Nah~ a~ olu araya 
~ ~ l11 e kar r ,;erilen ki adet 
llu a ll-1 9H T. Pe t eabe 1f111Q 
laat da ( a ata da b ı d ye 
~d •• ~ 
arttır t 1 11 rf 

a m haJ ınde --8 latant.uı Ocanc• lcr••m11an: 
' bo eud te aı ıçin m hcuz •• 

.._"•r• ' •r ı... •uk.,ıv it r top :-tialc· 8. l&lftuauıa•. m t-.lü.l.,;_;••t do uz aa o, ltaçup lc•dar 
lılt ••tpafada 95 - 97 ••rnwada 
T 11-1_:'.C artttr Ue -~klar. 

............. ~ ----

1 

........ llllncl ........... 
.......... : Tem mıoa 360 lira takdir 
olanan Eak teblrlD J•Dl malaalleainde 
gök meydan mevkllnde ki a bil& au• 
mara laa e in tenıa111ı tl-938 tarllafae 
•ft•dff p rtttınbe «fi ft ... & 11 t. 
E k -yeh r icra dalrMhule atılacaktır. 

Aıttırnıa blrincld r, pn•• • 7·tJ!-932 
wlb ıaden ı lbuen afdi b•lundurula· 
cattu e arttın."1• tttlrat itin ybde 
on temi t akç... Aza•d r, ar &arma 
bed il p t u ab a a tır, en ı y de ar'9 
ır nı z. rinde bırakılarak lir haklan 

t pu 11c ı ile sabit o! m J an ipotek 
a ar.aldılar"le diğf'r alaca ıla~ın ve 
irtifak ba"kı 11ah Jll rı ıi ı bu 
haklar aı •• bus 11 14' fa ı •• 
m rafa da r ıddıalarını ilin 
tar b d a Ull '' r u g lo lçiade 
evrakı •flabitel r le ı il mn lvri akli 
b& d hakları tap • c lı ıle satıit ol· 
mıya lar ı ~tıı d !inin payl ı.,tmlma· 
ırn lan har ç lrabitar ve de ı iye •• 
... .,,, •treıtl .. Ofter ye aıtt r, daha 
faU. rna i•at alruak lstev ıler IJ 
18l· .. 9J dtllya •• 1"61 I' •emur•J
mlıe •flraeaat ıın U•ıı olouur. 

SON POS 

Papazın Malları 
Bir Buçuk Milyonluk Em

lak Kime Aittir ? 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. 4r 

Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 
S.. 8-on papnl adaa 

Frnaa• Lahri ıepn _. n
rillia olarak Yefat etınlttL Ba 
papu111 .. hçak ..,.. lln 
ki,...... Oülclar, BeJotla. 
Bebek " Galata tanflanacla 
( 98) puça emllldae BeJolla 
DlrdUDdl Sulh Hukuk llahke
meai Yuatalile Deft•clarhk •az'a
Jet •hHk iltemiftl. S- Benova 
mleueaeR, ilen papaaa Zoe 
leminde bir kaz kardeti huluadu
pnu iddia ederek emJAkio ken
clUhıe kalac:ağım ileri s8rmOıt6r. 
Defterdarhk hu kadınm 1914 
aeaeaiade vefat ederek F erika
,U.clekl Lltin •eaarbfaaa 11-
m&ldlilal, mezarhk defterlerile 
tespit etmif ve yeraet lddiamoı 
reddettirmiıtir. Şimdi Evkaf lda
ftli S.,oifu D&rdlladl Saib 
Halsuk MUkemelİlle mDrac:aat 
ederek Yariais ilen n papazın 
taurruf ettifi emlıldn ltarefetlali 
••kıf olct.tuna •• biaaeaaleyh 
mahltll olarak Ewkafa ıeçmeal 
lbı-.eldliiai Deri ...... Ye 

emllld ldemiftir. 

•4 Ha••n ••rl 8. Atılgan 'e so
kulgandar. Sö
zünü eairle
mez, eonra eöy
Jiyeceğini n
vell söyler. 
Tuhaf fıkra Ye 
hiklyeler nak
linden )itile 
ve muziplik· 

ten hazzeder. 
Medih ve tak· 

lirden ho§lamr, le§' ildere kapılır. 
Kızdığı zaman tok sözlü olur. 

43 An Nueret t... \ğır ha 1 dır. 
Pek sokulmaz, 
hürriyetini 
takyit edici 
usul ve mera
ıimte met' 
pi olmak ia-
temez. Fazla 
yorulmaya ve 
baıkal arına 
minnet etmiye 
.:ntltemayil de-

Bizden lal lsllflller . gildir. Mtistagni davranır • 
Am..UW. haza ,...._ Tica- • 

ret oclaama m&nca•t ederek 82 A••••t1a a. O 11.a ( F ot•• 
T&rldyeden ipekli menauc:at ala- fınm dercini illemiyor.) Utanpç 
caklannı hDdirmiflerdlr. l.nç Ye ve alıogaadar. Muhitini bul~ 
Hambarıtaa ba11 firmalar ela lb- zaman neı'eli Ye konatkaa olur. 
rac:at ofisine mlraCMt ederek Mualllctlesinde aamiml Ye miiteY• 
T•ld1ecln ,....., ipkU "P.. zıdar, kendısini sevdirir. Ev ifle
lamld Ja.ıa.. 1a....-dir. riyle pek yorulmak isteme&, ci-

Kuyumcıalann Şikayeti 
Kapalıprpdald lmJUmalar, 
Su~ utbrdaklan 
ıullanna • elDaf " clamra• m
nlmau dota,.e belediyeye bir 
fikl,.t ,.,....,. ka-u "'1Dİf
lerc:lir. Kıç Jll caln- ...., •• , .. 
llBID vmalmamatun memlfl•clir. 

................... v ........... 
Chlldlller AR..- •ubeeln

delil ...... •Mtaa ft ebatla ıehit 
1etlmlerla .. •• on naeltfW almtt 
efratla .. lıılt .U.a.ıala ta.1 titlll 
Uuam·,..ı k•J ma 1. Hdncıl k6nun --·--t•· ........... edilec•llnden allkadaranın reı 1 
HD t ye ••af eGadaaa " ..ııllerla 
raporl•n de blr.llcte .. ...,. • ... 

•••t ..... 
ICRAY~ llORAcAAT ........ .... _ y..-, .... ;.u. _,,. 

teraetlı..et• .......... . 
1, 2, 3 iMA 8ia:.t hıra 4aii91wlne ...... 

llOiJANYA Te.DAVOl.O ...... . .. ~ .. 
K-1••1'•11enı (Yiaf ı.,lik 
Rumen ..,.1u •aW ,..W. tHaril 
... 1ıu.t1eaWcbnl ............ 4akl 
•.W.tl• 31 - a.c1 •a.aa ım tarl
•••• ~ te•tllt •dllditl Reaaan1a 
11111 Ba .. aaa._ H•ml tıeWltlad .. 
aal.ıplmıtbr. 

~ .............................. .. 
B r borçtan dolaya mabcus ve paraya 
çevrilm..ı •üamır en ... adet ... 
uylk bel& tat• 6-1-NS ıuüüne aaaaa· 
dlf p ... aab9 ,anı ıaaı dek•clan 
tdb&reD S.yot unda 1' ırid ye eadde
eittd• 98 aumaralı kltnk, çlmeııto 
mosaJ•k tıf ar lmalltlııaneetnde açık 
arttırma ıaretile utılaeağl dan talıp-
1 r n yeY1D n eaata meı 8 da mahal· 
Und• basar bul nacak memuruna 
ınOr eaı.tları i ı oluaur. 

Dr. Hafız Cemal 

mertlite temayll eder. 

llf!m• Dr. HORHORUNI ~-.. 
lılekt p ıohlaaclakl mu.1enebane
sioi kapamlfbi. Reqtla ubabtan 
akıaına kadar baıJtalannı EaıinOnO 
Valide kıraathaaee yan adakl mua· 

n laa11eela4e binat teda•l ed r 
~--~·yeL a.41aı ~--P 

ııan 
.... YİllJ•tiaİD Ortaaaell 

ka ... cldUind• im'-• kara 
bel deYlet orman adan her nne 
690 pyn mamul metre miklp 
beaablle 15 senede 10350 gayn 
mmaul metre mikap pm eıca
nmn beher metre mikAbı 434 

kunt aabammea bedel luria
dea talihine llaale ecftlm ez .. 
n mOzayedeye konul ottur. 
Mlzayede kapalı zarf ueulile 
Ye 661 Ye 799 No. lı bmmlarm 
abkAm• um••i1eli Yeçlaile l+ 
12·932 tarilaİllcl.a 14-1-W t .. 
blribine kadar 30 ,an mllddetle 
clnam edecek Ye 14-1-93.l ta
'fthine dllwfil cumartui pi 
aat 15 te a.... Yillyetiade 

alltepkldl ··- .... k ..... 
yoau bmunmda ibalul Ziraat 

V ek&letladen Wu.tim icra 
edalecejiadea talip olanlann 
20000 lira iktidan mali1elerl 
.. _..... t19t.V ticaret 
............. ticaret oda
.. •• .._,.. ohhalma dair 
bir •..UU.,. n maham en be
deldea ..... olma.- fUltll• 
yueceji bir .-ellk .,_. 
mlktanaJ• 1G&de elli aiabe
tiadeki t••iaalı mnakkate
.mi mubtewi teldifnameleriai 
ihale ka...-u onuncu mad
deei aarahab dat.ilincle mu
k6r aaate kadar komisyo
na teftli eylemeleri... ye daha 
faala mal6mat almak içbl t•rt
ume ve muk-ftlename aureti 
•-ddllkalarama Ankaracla 
orman iıleri umum mDdOrllitG 
ile Bur.. " lataabul .,.., .. 
.idlriyetleriadu ahaabilec:.ti 
ilu olunw. 

H. Naci B. Zeki ve hassa tır. 

tutar. • 

lrtidtleri se
ver ve hua 
ahv ide taklto 
de mayöl 
eder. .Jlayalj 
daha fazLı i~ 
lemektedir.Pek 

bnaatklr de
lffdir. Fiil ve 
h are lLet le rim 
tetkike tibl 

U Anka•• 11. R 11.ı ( F otoğ fı. 
nın dercini istemiyor.) Salon ada
bm mn,.~retine vakıftır. Asri me-
ra ıme riayet ed r, moda cer an· 
larına tibi olur. Ev e el İ§lerile 
yorulmak i temf"z, ayna ıle k 
mqgu) olur. GftzeJJitı bakk oda 
mtlnakaıa kabul etmez. Elbi e 
eşyaıma fazJa ıtina eder etrahm 
kendisiyle meşgul eder pr rlu . 
tavru hareketlerile, şık giyinme. 
sile derhal nazan dikkati celbe. 
der • • U A.._, .. La. il.: (Fotoğ a· 
fıom dercini i temiyor. ) Sa a ıı 
ve uyuJdır. Tunlde fada dB kün
ltlk gösterir. Artistleri. ıiaemayı 
eever ve onları taklide temayill 
eder menfaatleriyle fula allkadar 
olmaz, zavabire, teaadlflete tibl 
olar. Gözel goıükmek için moda 
~anlarim zanf enayı " elbi· 
aeleri ihmal etmez. 

lçü üzerine 
Fenni 

k Hatları 
.. barsak. MbNlr 
~ ..... 
F 

Kanalar 
hdyealere il 
ı.anmm ,ontledltr. 

EmWDI: 
lzmir IObia 
Tel. 20'll9 
ZAHARYA 
Ore 

ilin 
Bayramıç kazaı nıa ICaı

daiı e>rmuıma Kobakh •• 
Hotamas kat' alaraadan bela. 
1e11e d&rt bin kantar ~ 
edilmek lsere ~ .... mlcl
detle belıer kutan 15 bnt
ten mbapdeye çakanla 11811 
kantar çara 5-1·133 perfe•M 
1-De ka .... tekrar mlbaJede
p kC11181m • •1-11••• 
kanunlana abkl• -DIİJelİ 
.pile •ll&ayecle ..... 
olarak yeYmD mnlclrde uat 

• ltett• Çaukk .. , ....... 
•lt..-kkilonDU ....... .. 
,...-. icra edi ....... ta-
llpleria 1800 lira wmı,. ftW 

mali ikticlslanaı _.._.. ticaa nt...._ neitcwm nbedel 
môamaeaden .... o1-...aı 
fUlile wereceji bir •nelik .,._ 
del miktanmn '- 7,5 llilbetilts 
de teminata muvakkat. hkll
umelerini kanunu INMas da
iresinde mezkOr ilaale ... ıiae 
kadar komisyona teYcll Ye tut· 
name Ye mukavelenam91i g6r
için de Anka.,ada orman ml
dftriyeti umumiye.ile latanbal 

Çanakkale ormaa mldlrllkl .. 
rine Ye Bayramiç orman ..... 
me\it memurhıiwaa mlracaat 
eylemeleri. 
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PF.TROL NiZAM SAÇLARI 
Kuv•etlendirir. 
Muhafaza eder. 

Uzatır. 

Kepekleri, başm yaj'lanma11 .. 

•• katınmayı izale eder. Ecsr 

aelerle ecza depolarında aatahr. 

)1) Bu geceden itibare.n: 4 

Seı kraliçesi ( H A M 1 Y E T H A N 1 M ) bu geceden 

saa'atkAr N AŞ 1 T ve FA H R 1 Beyler VO temıll heyetine 
iştirak etmiştir. Medyunu tllkram bulunduğu takdirkArlarım 

• 
Şehzadebaşı MiLLET Tiyatrosuna davet etmektedir. 

ÇAPA MARKA 
Müstahzar atı 

SAHLEP 

- Baba; •ana, çay ve kahve yerine •ıhhel ve kuvvet 
kaynajiı getlrdım 1 

- Var ol aziz yavrum ... 

İf .ihHızhk ve kuvetaiı.lik 

faide •• teıirl r~rOlenı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğünden: 

1 - S ... tın alınacak olan 8910 metre çamaşırlık bez kapalı 
zarfla kırdarmağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma tartları kiğıdımn tasdikli suretleri lstanbul 
Gümrük Muhafaza Başmfidllriyetindek~ satın alma komis
yonundan alınacaktır. 

3 - Kırdırma lstanbul Gümrük Muhafaza Başmildiriyetinde 
kurulacak alam satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

.C - Kırdırma 10 l 933 tarihine raslıyan sala günü saat 10 dadır. 
5 - Teklif mektupalra kanundaki bükü'lllere göre gün ve saatin· 

den evvel mezkur satan alma komi:Jyonuna verilecektir. 
6 Kırdırın ya gireckler yerli fabrika mümessil veya vekili ol· 

dukları hakkmda vesika göstl'receklerdir. 
7 Her istekli, biçilmiş bedelin °o 7,5 ğu olan 218 lira 95 ku· 

ruşluk muvakkat glivenmelerile ••teminat.. belli saatten 
evvel komisyona gelmeleri. 

8 - Örneği İstanbul GUmrük Muhafaza Baımlldiriyctiodedir. 
istekliler orada görebilirler. 

8 - Belli olan ıaatte tutulması adet olan zabıt kağıdl doldu
rulduktan ıonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. 

POST ASI 

VATAN 
vapuru p t • 

2 kAnunusani azar eSJ 
günll akşamı Sirkeci' den hare· 
ketle ( Zonguldak, tnebolu, 
Samıun, Ordu, Giresun, Trab-· 
zon. Rize ve Hope'ye azimet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafıillt lçin Sirkeci 
Yelkenci Hanındald acentahğı· 

na müracaat. Tel ı 21515 

,...., GAiP ARANlYOR ~ 

1 ta u bul Umumi bap'stıa rı e~.i-~,~-e 1 
yedi buçuk seneye ınahk(lm bulu· 
ııuyor ıııu. Hunda n e vV'el letaobulda, 
Ha köyde ~a l hane sokağında 12 
ııııuıar:ılı e vd e ot uran Cide kazı.· 

sırım ll yns lıey kOyllndeıı Ela og-lu 
Efo kızı lı eııı ~ ireın lfot ice Hanımla 

eı iştenı Ha ıı d i B •yi aramaktayım. 

Kı ndilerl rıo J azdı~ı m ınoktu plara 

cevap alamadım. B leııle riıı ına ' (I· 
mat verrııeloriui rica ediyorum. 

' 
l.tanbul Umumt hapfıhane.lnde 
Ctdenln lıyasbey köyUnden Ell 

oğlu Efe oğlu Yahya 

Bosnevl Akhisarf 
Ağa Vakfmdan : 

Beyoğlunda GlAnni ıokağmda 
"11-No. " otel ve alhnda bulunan 
bodrum ile Ayaapaıa' da Y abya• 
çelebi mahallesinde Acıçetm• •<>
kağnıda "18.20 No." apartımanın 
"l,2,3,4,5 • No. " daireleri teslimi 
tarihinden itibaren " Mayıı 934 " 
gayesine kadar mnddetle ayrı 

ayrı ve paı.arltk suretile icara 
verileceğinden talip olanların her 
gün yüzde yedi buçuk pey akçe
lerini mllıtashibe~ Evkaf Mildll· 
riyetinde Mülhak Vakıflar kale
mine Ye yevmi ihale olan 23 l 933 
tarihine müıadif paurtesi günll 
saat on beıe kadar Encllmeni 
idareye müracaatları ilin olunur. 

Her cm• .. ..,, nevi etiket:, kılişe 

MATBAA ve FABRİKASI 
Tele fo n - 23969 

Dr. A. KUTiEL 
Karak61 Börcıkç fıraıu 11rA11nda 34 

ASARI NEFiSE 
Maruf hattatlarm imzalarile Ku· 
ram kerim delail mürnkkalar ve 
oymalar 2 kanunusani 1933 Pazar· 
t esi ıaat 2 de Sandal bedeıte· 
ninde müzayede ile ıahlacaktar. 

Son Po•t• Matbaa., 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Nqriyat MGdllrüa Ham lAdt 

~arassubat brakmaz 
/JtJfat Cjectikçe renkler 
:oyulaşn•-kalem ucunu 

~.Jun mUddet muhafaza 
~~er. . 
r!~ du nyarun en eye 
~Urekkebi ile mukayese 
ı~~ied eb\ lir" slnl z. 
:··r· ıı 
:.-~ .. ~..: 
.. ~·1'.c· umJJm satış acenteliği 
Ritabi hami~ s'1 

Radyonun kıymetli aan'atkirlarından 

VEDiA RIZA HANIMIN 

ODEON 
Pllklarına yeni okuduğu 

No. 202948 

Hicazkarı Kürdi şarkı - Ay Dalgalanırken 
Uşak şarkı • Ne olur 

prkıları Ahta çıkarılmıttar. 
No. 202948 

Muhayyer şarkı • Dizlerine Kapansam 
Muhayyer şarkı - işte Seni Seven Benim 

> Herke• tarafından aevilen bu pllk bilbaıaa tayıiye olunur. 

BOYOK TAYYARE PiYANGOSU 
6. cı keşide: 11 Kanunusani 1933 tedir. 

BÜYÜK İKRA MiYE: 
200,000 Liradır. 

Ayrıca: 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 Liralık bDyOk 

ikramiyeler ye 100,000 Liralık bir mnkAfat Yardır. 

KASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER () h Poata ile btalotumuı.u n 

~f ·:\:· KIFml·~·E·~ 
Beyoğlu: istiklal caddesi Po~ta sokağı No. 1. Tel. 41429 

İstanbul Gümrük Muhafaza Baş
müdürlüğünden: 

1 - Satan ahnacak olan 2670 metre astarhk bez kapalı zarfla 
kırdırmağa konuhm.aıtur. 

2 - Kırdırma şartları kAğıdmm tasdikli suretleri lıtanbol GDm
rük Muhafaz• Başmüdiriyetindeki satan alma komisyonun
dan alınacaktır. 

3 Kırdırma İstanbul GUmrUk Muhafaza Başmildiriyetinde ku
rulacak alım satım komisyonu tarafmdan 'yapılacaktır. 

4 Kırdırma 10 J/933 tarihine raslayan sah gilnU saat 14 tedir. 
5 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre gün ve saa

tinden evvel mezkur satın alma komisyonuna verilecektir. 
6 - Kırdırmaya girecekler yerli fabrika mümessil veya vekili 

oldukları hakkında vesika göstereceklerdir. 
7 - Her istekli, biçilmiş bedelin °o 7,5 ğu 67 lira 15 kuruşluk 

muvakkat güvenmelerile '•teminat,. belli saatten evvel ko
ll)İsyona gelmeleri. 

8 - Örneği . lstanbul Gümrük Muhafaza Baımüdiriyetindedir. 
istekliler orada görebilirler. 

9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kigıdı doldurul
duktan sonra biç bir teklif kabul edilmiyecektir. 

Oksurenrıee: KATRAN HAKKI EKREM 


