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Mensucat Ve Şeker Fabrika-
ları için Hazırhk Yapılıyor 

Ankara, 5 ( Huaual ) - Yeni alman ma16-
••ta tire, evvelce hazırlanllllf Ye kabul edilmlf 
olaa Sanayi Kredi Banka11 ve Sanayi Ofiu ka
lhlnlannın tatbikinin tehir edileceji hakkındaki 
tarialar doiru deiildir. Sanayi Kredi Bankaıı 
telİliae ait kanun bu ayıa 14 inden itibaren 
tatbik aabaıma &irecek n ba tarihten 90ma 
luıriç\en gelecek makine •• Jedek parçalan 
i laar8k resmi verihnek suretile cıbnJablleeektir. 
Aaac.k eğer lkttaat V eklleti muYafık ı&rllrse 
lllaldnelerio konter.jaa harici girmesine mOıaade 

ı ı idare edecektir. Nailli Ye Ka,..t 9 kwala-
1 cak olu pamukla meuacat fabrlblan da SuaJI 

ve Maadin Buka& taralmdaa idare ohaacakbr. 
Eakifebir'de tam eclilecek ola ..... fabrika 
devletin mala olacak; fakat bu ,...,._,. Ziraat 
Ye it Bantcalan hi ... clar t•ldia• iftiralı ed .. 
celderdir. 

•debilecektir. Sanayi Ofmi için tfmdilik teıkilAt 
Y•pılmıyacak, bu iti Sanayi ve Maadin Banka11 

Bunlardaa bqka lb.at V ekAletlacle baza 
teflrillt yapdacata da bUer aJuamakbdlr. Veka
lette dericilik, trikotaj, meuacat. madeDI etJ• 
ve aire Uimlerlle muhtelif w,ı pbelerl Yl-
cude ıetirilecetl ileri llrllmekteclir. Ba phelerla 
birer tefi bulunacakbr. 

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

Polis Bir İstatistik Yapıyor j 

Şehrimizde Cinayet Ve 
Hırsızlıklar Azalıyor 

...__ ... ....., ... ,~, ............... 
lat..w Polia Mldllriptl et- • - U2 .. ..mdeld abata :et. c:erla, lirkat n kafakp- ~·mnma latatiltijl ppalmak-
lllcliaeıerl lluriade tetkikat tamr. latatiatik ikmal edilmek 
~ .. m .. at bir aetlce elde laeredlr. Zabıta nk'alanua sil· ._-.ur. Poliaia aldata tedbirler tikçe ualdaiuu aunecllyonam.,. 
._.tleeaiac1e bu hlc:lileler pçea Aym umanda kaçakçıblt bl-
"ee Je DUaran hiuedllecek d.. .._..,. de ualmaktachr. Pollale 

ele ualm·ftır. ailmr&lder mlldtlriyetinln mllft .. 
a. •• !~1ia Mildlirll F ebad Be1 ba rek plqmalan mlabet aetlceler 
~ bir mubarririmlse ele- •ermif Ye kaçakçahk hlclmelerl 
~· ldz )'iade ..U.n aiabetinde ualmlfbr. 

Vergi KaÇakçıları Teker 
Teker Yakalanıyor 

Bazı Ticarethaneler Araştırıldı, 
~ Çifte Defterler Bulundu 

::s:anlarda Beyotla def. ~ 
t.ldı,.ta ııka Ye ehemmiyetli 
~esinde mllbim Yertıl 
tar. v~ meydan• çakarılmır 
"" •• i&.ç.kçalanaı takip bu
IGaa. de '-ti.ile edilen taharri uu-
B" Ul\ll ~.f~yduı g&rDlmllttGr. 
lerdarlıi llllleilaınce Beyoilu Def
~i 1 lcaçalc vergi ihbarna.. , t1• almaz derhal Ac:Ui'ye'ye 
., •ta.ekte Ye ~lanan tahani 
~lcta-::•den araıtırmalar ya
S b • Birkaç gOn evvel 
~ alık Pazannda .. Toma • 
f~" lllakarna fabrikaaile bu 
hltllcl. .. b.. htıı ma;azaaında bu 
,.'41 ir •ra,tırma yapalaufbr. •e' 829, 930, 931 •• 932 
•• ' ait biı-çok muamele 
... ,~ ~ Yergisi kaçakçılıp 
rllcad .. a S•lcarıhnlfbr. Gerek fab•er leı ..,.._ labf mat ..... ncla .:;.:z. e ~~ta:: 

Beyollu .._ ...... All Rlu B. 
kik edilmif Ye bu suretle kabanlı 
bir 1ek6n tutan kaçak ••ti 
meydana çıkanlmııbr. 

Diier taraftan Galata'da Per-
.. mbe pazarında gaz ticareti 
rapa bir mleueıenin matua-
larmcla da arqbrmalar J8pd•lft 
clte Mlterlv bala•iiflw· a. 

Sayfa 

. Berlin'cle Miza7ecle ile 
Sabhta Ç1kanlch 

BerliD 5 ( H....a) - So91et 
lalktmetl, ..ki prhk buln•ae 
ait bir lala• •lcwlaerleri Berlia 
pl1-11nda •blata '1Urmlfbr • 

Sablu mllceYherluJ arumda. 
Yaktile Abdllhamlclia Çar ikinci 
Nikola1a 1900 aeaeainde hediye 
ettitl ıayet kıP.1•tli bir de Dllrbin 
•araar. Ba dlrbha tamam .. altın
dan yapılmlf, her tarafı parlanta
ı.rta alllenmiftir. Bu dllrblallD 
maalufa 29 -timdir •e Grayt>e 
mDsayede ulonmda aablmakt .. 
dar. 

Adanamız 

Bugün 
Kurtulmuştu 

Bug(in Adanaam dllfman lfP 
liDdea kurtulduja gllnlla Jıl dö
nllmlcllr. Bu mllnuebetle Ada
aada cotkun tezahllrat yapılacaiı 
slbl ıebrimizde bul1111an Adaaa
hlar da Halk EYİlade toplanacak
larcLr. Toplaab da Adana .kur
tulaf bareldbma bapada balmu 
•• ceaapta • Slaan P..... llb
blle tamamı olan Ali Ratip Be, 
ile cllter bazı Adanalı talebeler 
tarafmclu kurtulut •taraları an
latdacakbr. 

Merulm• ıelenlere tertip h .. 
yeti tarafından bqaktan yapdlDlf 
rozetler dıjıblacakbr. 

defterler tetkik edildiji uman 
mllbim mikclarcla •ersi kaçakçıbjı 
J•pıldıta aalatılmııbr. Yiae Ga
lata' ela batk• bir ticaretbaoenin 
de 50 bin liral•k bir Yergi kaçak· 
çaltjaaa Cllr'et ettiji teapit olua
muttar· Kaçınlan ....,U..., kana
- ta,ta ettiği cezalarla birlikte 
D9*t .._...e IDtlbl elmiftlr. 

Çin-Japon Muharebesin
de 2 Bin Kişi Öldü 

Uzak Şarkta Kan Ve Ateş Bütün 
Debşetile Devam Ediyor 

Yeni Man9url lllll&Gm .. nlll aall.....,.. 
Loadra 4 - Japoalarla Çia- Çiali llmlftllr. 

Wer aruıncla biafh1an harp ba- Gueteler bu mltlalt .--.. 
nda dehfet n heyecanla kup beaia tafailAtile clolaclar. Guete-
laamıfbr. Son relen haberler mu- ler bu bldiaedea aonra Milletler 
hanbeaia ıelip pçid bir maba- ceml1etiDiD elaemmi,.tlal l,td• 
nbeclea ibaret olmaclıfam, hare lyi1e ka1bettijlae ipret etmektedlm. 
bin de•am etmek •• bllJlmek Peplaı 4 - Basa tabmiı 1 re 
latldadaada oldajaaa ılatermek· nuaran Şan Ka1 KaftD mahar .. 
tedlr. Şunda ŞaalCa1·Kaan tehrl, besinde Çialilerln apdaldan u
lzerinde barut dumanlan tltea yiat 1700 kifiri balmattar. 
bir ukaı haliadecllr. Sa kula •e ca. 1saa1a .-., • .,_. ufıHMa 
J!or~ mahare~ J .. • 2000 , l!flMI .. ,,._ •• ..., ,, 

DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler 

Komiteciler Kadının Çan
tasında Neler Buldular? 

-40-

- Hıılisa - 1 
Makedon1a Komitesi Relal Jeaeral 
Protoprof, Yuroala•ya ile ı,ı 
••~inmek buauıunda FranH'nıa 
J•Phfl telkinleri kabul ettitl için 
dip reialttrdea lnn Mikaylof 
tarafından lldlrttllmtlftilr. Jen• .. 
lin adamlanndan Penorla Popf 
te ba1atlanndaa korkarak ital1a• 
1• k•~••t •• Dordon lalmH bir 
ltal1anıa hbmetlae sirmifl•dlr. 
Arnl samaada ko•ite •e1at.u 
da çabtma'lcta ••ler H haldkatıte 
ltaıra'1• lalsmet .armektad1'1er. 
Bir ıfln, lbtpa'daa aldıldan 

Yazan: Berndor/ 
talt .. t lswlae Aır•• otellerla· 
d• WriHe bir komlaiıt lcacla.,. 
tusata dlfGrerek bndUlnl bafla· 
••t •• ellnd• ••ralana almatlar.Jtr. 
Penorla Poçef ele pçirdlk-

leri kljıtlan dikkatle tetkike 
koyuldular. Balana içblde Sol
J&cla tizll aarette bual1D11 iki 
alaba komllat.t pset... de 
nnlı. Bmalardllll blrlade ..... 
1udayorcla: 

Teblit - I' L C. ala C. iL 
ODUDCU umumi ıpa ..... 

( O.a•nca Ut acl AJf ada ) 

Doktor Neden .Wenetmiş 7 1 

- Hammefenclimiz Arbk radJo çalmu oldunm 1 
- Doktw menetti 1 
- Ba--dokt. .. ~ lltlDde .. • ... ,., 
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Halkzn Sesi J 
-

Balıklarırrıızd.:ın is-
tifade Etmeliyiz 
Jıreml6ketim'~de balık çok bol<lıır. 
Fakat bir<;ok yerlerde balıkl:ırınuz 
gflbre makamında kullanılmak a· 
dır. Bu hususta halkım z diyor ki: 

Salih Bey ( Bel aııt Vihddirami 
ıokak !.3) 

- Balık memleketimh.in n kıy
metti ve bereketli mahsulüdür. Fak-ıt 
maalesef buıdan fllifade etm .. ·i..ıi 
hilm yoruz. Dünkil gazetelerde oku
dum. Karadeniz. u!:illerinde baz.ı 

yerlerde hams"nln b·r kovası yüz 
paraya sa'ılıyor:nu7. Artılc halk 
hamsi yemekten bıkma,. Şimdi gübre 
olarak portakal ağaçlarının dibine 
dökülüyormu • G .. çen sene ve bu yaz 
da İstanbul'da birçok ba ıklar denize 
döküldü. Bunlardan l•tifade etmesi· 

fo yo=unu bu'malıy.z. 

Faul B. ( (:a atı lfunıbane c1tddesı 

123) 

- Gıda maddelerinin pahahlığın
tlan fikiyet ederiz. H r taraftan da 
ba.ıklan ya denize döker nyahut ta 
•übre yaparaz. 

Balık iyi ve faydalı bir ııda mad. 
clu:dir. Bunu iatihlik yalnız uhil 
Yiiiyetlerimiıe inbiaar etmemelidir. 
Şimdi Samıund~n d.. iç Anadoluya 
doj'ru demlryolları uzandı. Haydar 
pap, Bandırma ve fımlr, Meninden 
de dahile dotru balak gönderilebilir. 
Yalnız dcmiı·yollarımızda aoğuk ha-
99ft nsronlar yoktur. Bunlar temin 
edilirH bahklarımızdaq haklrile iıti· 
iade edebiliriz. 

* llurat Bey (Sirkeci Metrutiyet ot .. 
)i k&J'flllDı.a 5) 

-lçanadolumuıda bnı köyliUerin 
sıdHı yalnı:ı bulıur pllivile ekmete 
in laar ediyor. Konıı yüı paraya 
aahlan Ye gübre olarak kutlanılan 
balıklarımız Anadoluya rönderllH 
t.em balıkçılarımızın yilır.11 filler hem 
de köylü ucuz v. mlitenevyi bir 
J•mek elde eder. Memleketimiıde 
ballk yenmesini tamim etmeliyiz. .. 

Baıim B. ( Çatladıkapı 32) 

-Azizim, memleketfmlıde h11A bir 
konıerve fabrikamız yok. Anadolu'
nun en ilcra yerlorinde bile Avrupa 
balık koniöerveleri yeniyor. Biz de 
bahklarımııı deniıe döküyoruz. is· 
tanbulda bir konıerve fabrikası ya· 
pılmahdır. 

~ 
Nusret B. ( Kumkapı Nişanc~~ı 48) 
- Her feyi hükumetten beklemek 

dofru değıldir. Beş on balıkçı bir 
araya ~elerek bir konaerve fabrikuı 
yaparlarsa hem kendilerine büy{lk 
hu servet membaı hazırlarlar bom 
de memlekete hiımet etmif olurlar. 
Bu •ur etle de balıklarımız heder ol
maktan kurtulur. 

9 Aylık Bir Çocuk Bulundu 
Beyoğlunda Saferbostan ıoka

j'ında 4 numaralı aparhuman ka
pın anone terkedilen g aylık bir 
çocuk bulunmuştur. 

__ D_A_B_!_L_i_,_B_A_B __ B_B_L_B __ B_.J 
Bir Açlkgözün Marifeti 

~---------------------~-

Recep, Dalgın Dalgın Arabasını 
Sürerken Elbiselerini Çaldırdı 

Maruf sabıkalıJartlan Hüseyin evvelki gün Kadı
köy sokaklarında dolaşmakta iken sokakta dalgın 
bir halde arabasını sürmekte ıJlan Çekmece köylü 
arabacı Recep Ağayı görmüş ve sezdirmeden ara• 
banın üzerine atlamıştır. Arabacı Recep dalgın 
dalgın arabasını i:Ürmeğe devam ederken Hüseyin 
de arabada bulunan Recebin paltosunu ve muşam• 

basım çalmıı ve ıesıiıce arabadan aıağı atlayarak 
kaçmıya başlamıştır. Sokaktan geçenler l:Uiseyiai 
görünce bAla dalgın dnlgm arabasını sftrmekte 
olan Recebe seslenmişlerdir. Recep derhal araba· 
ı.ndan atlıyarnk Hü eyinin peşine dliıınUı ve bir 
hayli kovaladıktan sonra yakalıyarak polise teılim 
etmiştir. ------ -~ 

· Huriye H. Kasten Yangın 
Kaçak~lık -Zannı Altında Çıkaralllar 

Muhakeme Ediliyor 
Cıgara kiğıdı kaç.ırmakla 

maznun Huriye Hanım isminde 
bir kadının mahkemesine diln 
İhtisas Muhakemesinde başlan· 
mııtır. iddiaya göre Taraklılı 
Huriye Hanım, geç.enlerde ıeh
rimizden Gevveye gitmiş ve 
orada bir otele inmiştir. Yapılan 
taharriyat neticesinde Huriye 
Hanımın bavulu içinde IO 
büyUk ciltlik ince beyaz ki· 
ğıt bulunmuıtur. Huriye Hanım 
bu kAğıtlann Ahmet Kadri is
minde bir ıahıa ait olduğunu 
ı8ylemtştir. Şahit celbi için mu
hakeme baıka gtıne bıraklt:. 
mııtır. 

Mahkumlar 
lıkbaharda Çslışmağa 

Başlayacaklar 
Adliye V ekileti İatanbul ha

plıhaneıinde bulunan ve kanuni 
ıeraiti haiz olan ( 75 ) kadar 
mahk6mun Amme hizmetlerinde 
çalııtırılmalarını tensip ederek 
mUddeiiumumliğe bildirmişti. 

Müddeiiumumili:.:: Vekil etin 
bu emri Uıerine Vilayete mU
racaat etmiş ve mahkumlar için 
iş iıtemişti. Vil~yet, MUddeiiumu
miliğin ilk tezkeresine cevap 
vermediği için tekrar edilmiştir. 
Kıt olduğu için Amme hizmetle
rinden sayılan yol ve sair devlet 
inJaata tatil edilmiştir. Binaena
leyh Villyet mahkümlara kanunun 
tayin ettiği itleri ancak ilkba
harda temin edebilecektir. 

Galatasarayhlar Cemiyetinin 
içtimaı 

Galatasarayl lar Cemiyeti he
yeti umumiye içtimai önümüzdeki 
cuma gllnO ıaat on dörtte yapı
lacaktır. 

Sigorta Parasına Tamah 
Edenler Adliyeye Verildi 

Y ılbap gecesi Tepe başında 
Di} as Efeodi:ıiu gazinoıunda 
yangın çıkmış Ye gazjno kısmen 
yand ktan sonra ıöndilrülmüştür. 

Yapılan ilk tahkikat neticc
aindf.ı yangının kRsten çıkarıldığı 
anlaşılmıştır. Gazino 5000 liraya 
ıigortahdır. Poliı, Diyas ve am-
cası Jozef Efe.ıdileri kasten yan
gın çıkarmak zannı ile tevkif 
etmiştir. Maznunlar yakalanarak 
Adliyeye verilmiflerdir. 

Osmanlı Bankası 
imtiyaz Müddetinin Temdit 

Edileceği Söyleniyer 
Oımanlı Bankaııoaaın imtiyaz: 

mUddetioin on bir ıene daha 
temdit edilmesi mev:ıubahı ol
maktadır. imtiyaz müddetinin 
uzatılmasına mukabil banka hü
kumete üç milyon İngiliz liralık 
döviz kredisi açacaktır. Kredi 
miktarının arttınlmaaı da muh
temel görülmektedir. 

Muzır Kitaplar 
Ecnebi Mekteplerin Kitr.p

ları Tetkik Ediliyor 
Maarif Vekaleti ecnebi ve 

hususi mekteplerde okutulan 
kitapları esaslı ıekilde tetkik 
ettirmektedir. Yapılan tetkikat 
neticesinde Klod Oje gramerle
rinden ihzaari kurun mektepler
de okutulr.ıası muvafık görlllıne
miıtir. Bu kitabı derhal mektep
lerden toplattırılacakbr. Bu yol• 
de maarif müfet~işlerinc ve alA· 
kadarlara ehemmiyetli tepligat 
yapdmııtır. 

Kaçakçılar 
Birer Ay Hapse Mahkum 

Oldular 
Dun Adliye lhtisaa Mahke

mesinde Ferit, Tahsin, Veyıel 
efendi ile Resmiye Hanım ismin· 
de dört rakı kaçakçısm n muha· 
]<emesine devam edilmiştir. Bun· 
lardan Resmiye Hanım vefat 
ettiği için hukuku 'mme takibab 
düşmliştUr. Mahkeme diğer maz• 
nunlar n birer ay hapsine Ye ya
kalanan eşya ve mOskiratın da 
mllıadereıin• karar Yermiıtir. 
lnhiHr ldare.i para cuası iıle-
mediğl için mahkeme suçlular 
hakkında para ceuat hlllnaet-
memittir. 

Antikacılar 
Müze idaresi Yakında Bir 

Teftiş Yapacak 
Mnzeler idaresi, lstanbulda 

antikacılık yapanlara bir tamim 
gön dererek birer defter tutmala· 

rım ve dnkklnlannda bulunan 
bütün antikaları bu deftere kay• 

detmelerini bildirmiıti. Müzeler 
idaresi bu emrin tatbik edilip 

edilmediğini tetkik için antikacı 
dllkkAnlarmda bir teftit yapmıya 
karar vcrmiıtir. 

Dükkinlarmda defterde kaydı 
olmıyan eşya bulunduğu takdirde 

müze idaresi bunları mileadere 
edecek ve bir daha kendilerine 
antikacılık yaptırmıyacakbr. 

Borsada Fiatier Yükseliyor 
Düu borsada DUyünll muvah

bide 59,75, bon Anadol 45,55 
obligasiyon Anadol 42, 15, aksi· 
yon Anadol 23,75, Rumeli ıimeo
diferi 5,55tcn muamele görmilş· 
tUr. Fiatla da evvelki güne naza
ra 1 h f F Lir yilkıeklik vardır. 

Günün Tarihi t-·----- -
Adliye İn ,nap 

Encümeni 
Tayinlere Baş.adı 

Ankara (Hueuıi, - T .mylz. Rei.a 
Salt Beyin riyaaetinde toplanan Ar 
liye memurin lntlhap eaciimeai 4i_. 
diy• kadar inzibati it c:rle ır.e,f14 
oluyordu. Komlayon iki sründenberl 
münhal Adliye memurlu'd•rana yenf.P 
lerini tay:n ve nak 1 l~Jer ne bakmıy• 
bqlamıtlır. lıtan.buldakl milnbal mah• 
keme rel• ikleıi ve aza ıkları için d• 
yeni tayinler yapı ac.ıkt r. 

Yeni Vapurcu:uk Kanunu 
lktıaat Veklletl vapurculuk hak• 

kında hazırladıj'I yen ı anua projC
aini ,ubatta mPc.be verecektır• 
Kanunun haziranda tntbik cdilccetl 
aliylenmektedir. 

Hilaliahmer Balosu 
Hililiııhmcr Cemiyeti 12 kamı"l U" 

aanl perıembe günü l3eyotlu on 
be;inci mektepte fakir talebe?ei 
için bir balo verecektir. Balonull 
her Hnc oldutu gibi çoı< güzel .-• 
etlenceli olacatı temin edılmektedir. 

lspanak Hırsızı 
İbrahim isminde biri aebz.• 

iskelesinde kab:ıimal:ara ait 15 
okka ispanağı çalarak aavuşur keD 
yakalanmıştır. 

Afyon 
Borsada Hararetli Sahş 

Yapılıyor 
Dtın ve ev•elki gnn Ticaret 

bona1ında Afyoa lizerine hara• 
retli muameleler olmıya baıla'"' 
mışt r. Fiatlar 870- ICOO kuruf 
aruındadar. Alacdu AYrUpa içio 
mal almaktadırlar. Ya1ıoılurya 
ile hlkümetim aramada Afyon 
lçia yapılan aalapa•J• ı&re ter 
kili kararlqbnlan m&fterilerfll 
Atıf teıkilAbma merkezi henb 
tHİ• edilmemiftir. Tarafeyn bi.+o 
birlerine flmdi&k fiyat Yermek'"' 
tedir. 

Tuna Panayrnna ltt!rak 
Edemiyoruz 

BGtçede tabılHt o1madıt ndı• 
13 üncO beynelmilel Tona panayırını 
Türk mabıu'Atından nilm11Deler ,.aa• 
derilemiyecekür. 

GumrUk KomisJoncularmm 
Ocretleri 

GQmrük komiayoncu'ar·na veril•• 
Gcretlerin muamele vergi11 o• mrııtralı 
tetkil eden ma•raf.ar arasına kltılıp 
kablmıyaca.ğı Ticaret Odası ta~afın• 
dan tetkik edilmekte idi. Oda, kO'" 
miıyoncu ücretlerinin diğe• mura'°' 
larll katılrnamuına ve muamele ver• 
giıine matrah hıtkil ctmiycc~tin• 
karar vermiştir. 

Yerlı~ Malı 

Piyangosunu 
Kim Kazandı? 

Yerli m•lı plyHgoıu 1 kinunO
unid• Aukara'da çekilmlttir. 7f 
numaraya bir Ford otomobili uıab•t 
etmitfü • 

.::-.:.=========:r:::=:==============:=:===========-~ 

Son Postanın Resimli Hikô.ge si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: J ·-----------------------

- Dlln gazeteleria birinde 
ekudum Haaan Bey., 

- ••. Bubraa denilen heyull .. Şu, hu"e.in ,. dünya 
cenneti,. zannettiji HoliYuta da .. 
elini uıatmıf .• 

- ... BUtUn yal<lızlar. mete
liksiz, hatta aç bile ıeziyorlarmıt-

Haaan Bey - faaama do•t&J_,. 
onlann yino en fakfri bizim ta YY~ 
piyan.oıunun •1rtnei lkramiy•• 
alandH 4eha Har1o4ir. 
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---
Vatansız 
Gençler 

---~------------·--Sabab gazetelerinden birinde 
Atnerik da darülfünun tahsili gör 
1110• b' 

v ır gencin bahrab çıkıyor. 
Bu genç Amerikaya gitmeden 

evvel buradaki Amerikan mek
teplerinden birini bitirmiıtir. 
~ektept aldığı terbiye ile muhi
hne, memleketine kartı derin bir 
nefret duygusu beslemiye baı1a· 
nıış ve bu duygu onu ta Ameri
lcaya kadar götürmDttllr. 

Bu Türk çocuğu ••tanant 
ttrkederken, vapurda onu bOyll• 
ten bu topraklan görmemek için 
baıını çeviriyor •o bir daha bu 
Yatana dönmemiye yemin edi,or. 

Amerika'da ona Aguıunu ilk 
•çan müessese, bizde de ıubeleri 
bulunan genç hıriıtiyanlar cemi· 
Jeti olmuştur. Türk genci bu 
cemiyetin ve!layeti altında yaşa• 

mıya ve onlarm delAJetile kilise
lerde Türkiye aleyhinde konfe· 
ranslar vermıye başlamııhr. 

Bir gün Darlllfünunun kulil· 
bUndc Türkiye hakkında erdiği 
bir konferansın onunda alkıt 
beklerken, dinleyenler arasından 
)'llkselen bir 

- Namussuz, 
SözU gencı şaıartayor:, kürsll• 

~en inip e dinleyiciler arasına 
arışlığı aman yanına bir Çinli 

~lebe sokuluyor, eline kUçllk bir 
tabı sokuşturuyor ve 

nı - Bu akşam bu kitabı oku· 
anı~, rica ederim, diyor. Ttırk 

ıencı kitabm ismine bakıyor: 
Vatansız Adam 

kapağını aç yor, 

1 "Vatanım veven bir Çin gen
lthl~ Vatans z bir gence hediyesi,. 

a 1nı okuyor. 
r Odas na döndüğil zaman me· 
.,~lda kitabı okuyor ve o vakit 
L ıcdanında müthit bir mücadele 
aşlı yor. 

A "Vatansız adam,, meşhur bir 
t nıerikan eseridir. V ntanmdan 
t~r:edilen bir yüzbnıının hayn· 
ta Q an bahseder. Bu ylizbaşı va· 
b nana hıyanet ettiği için bir da
Q a Amerikan toprağıııa ayak 
88tnnrnıya ve cezasını bir harp 

Reıni inde geçirmiye mahkum 
:dilmiştir. Vatanmdan nefretle 
/rılan bu genç zabit senelerce 

1 
eniz Uzerinde vatanının basretile 
Aaşıyor ve öldüğü zaman odasında 
"in 'k Aın er~ an bayrağı ve başı ucunda 

erıkaa h.aı itası bulunuyor. 
ço nk TUrk gencinin hikAyesini, 
Qö cu larını ecnebi mekteplerine 
ok nderen bütün ailelerin dikkatle 

llrrtalarmı isterdim. 

bay~llnt~ ecnebi mektepleri bize 
'tlltın ırtak m vatansız •eya 
Y~tişr .muhabbeti ıayıf gençler 
çıkall 1rhr. Ecn,.bi mektebinden 
IUphe er genç vatansız değildir, 
kliltür ~ole. Fak at ecnebi bir 
kUltUrü a ~•nda yetişen ve kendi 
16rnıiy nu daima küçük ve fakir 
llını bi: l~ an bir gencin vata· 
lneaiııe • Urk çocuğu gibi sev· 

Vata •nıkan yoktur. 
için h 118

·'t genç, hem kendisi 
lc:eı{ vem ınenıleketi için tehli· 

E 6 
llluz r bir mahluktur. 

•lılik cnebi lllekteplerinin talebe
olduld Yliz.inden kapanmakta 
tllllrnk~r nı görüp te sevinmemek lJ n değildir. 

1.;ıtu i üfusumuz 
,3oo,ooo Olarak Tespit 
V . Ed imiştir 

"1aurnerılen nıa urnata nazaran nfi. 
rn~lu uı 17,300,000 e baliğ ol· 
dettir·~· Bu. meyanda nüfusa kay· 
t. 1 ttıeınaş iki milyon çocuk 

\tardır 19JS 
labriri Uf te umumi bir 
•ttniıtir~ us yapılması tekarrUr 

Son Postanın 

1 - Gemi batınca h rkes nasıl 
lturtulabilecefinl bilir. 

esimli Makalesi 

2 - Baıkalnrının nokaanına ta• 1 3 - Herkea bir noktada blrl•t ... 
hamm61 etmek kemal aJAmetldir. bilıelerdi, fıtedlkJerl zaman J•tmur 

Y•tdırablllrludi. 

ON. • 'E GRAF HABERLER/ 

Tahvilleri 
• • 

ı y 
e 
Ankarn 5 (Hususi} - Ergani bakır madenine 

giden imendifer hatbcmn ikmali için aktcdilecek 12 
milyon liralık dahili istikraz tab~ıllerinin az zamanda 
Plase edilebileceği kanaati vardır. 

Bu ıstikraı için Maliye VekAletiııin tanzim etti· 
ği kanun IAyihaıı gelecek hafta Heyeti .Veldleden 
Meclise &evkedilecck, Meclisin kı ş tatilinden evvel 
kanuniyet l<espederek iki ay sonra tahviller sataşa 
çıkarrl caktır. 

TabviJlerin satışı ihtiyari olacak, devlet memur
lara tahvil alınıya davet olunm ıyacaklardır. Tahvil• 
lerin bedelleri muayyen taksitlerle alınacaktır. 
Tahvi!Jer 20, 100, 500 ve bin Jiralık olacak, şark 
Denıiryolları tahvillerinde olduğu gibi her aene 
180 bin liralık ikramiyesi olacakbr. 

İkramiyeler senede iki defa keşide edilecek, 
her keşidede bl\yUk ikramiye 30 bin lira olacaktır. 
Bu istikrazla inşası yarım kalan 85 kilometrelik 
bat iki senede inşa edilecektir. 

Şehit Tayyareci 
isınet Pş. Hz. Bir Teessür 

Mektubu Yazdı 
Ankarı! S(Hususi) -Tayyareci 

YOz:başı Galip Beyin şehadeti 
münasebetile Başveki İsmet Paşa 
tayyare kumandanlarından CeUil 
Beye b"r mektup yazmış, tees ür 
ve taziyetlerini beyan etmişitr. 

Kazanç Vergis" 
Ankara,5( Hususi ) - Bütçe 

encUmeni lcazanç vergiıi kanım 

layihası üzerinde cumtlrteıi günil 
tetkikatmı ikmal edecektir. Layi· 
hada mükelJefler lehine esaslı 
bazı tadtller yapılmaktadır. 

İşsiz ere Yardım 
Berlin, 4 - Şimdiki bü çe 

Renesinde işsizlere yardım ıçm 

ıhtiynr edilecek masarifi kapat
mak için 900,000,000 marka ih
tiyaç hasıl olacağı söylenmek
tedir. 

Vaşington Sefirliği 
Ankara, 4 (Hususi) - Sabık 

Paris Sefiri F elbi B. iki günden 
beri burada bulunmaktadır. Fethi 
Beyin Vaşington Büyük Elçiliğine 
tayini artık tahakkuk etmiş gi
bid:r. 

Gazi Hz. 
Dil Cemiyetini 
Şereflendirdiler 

Ankara, 4 (A.A) - T. D. T. 
Cemiyeti Merkez Heyetinin bu· 
günkü toplanmas.na riyaset bu
yur n ReisicUnıhur Hazretleri 
içtima bittikten sonra refakat
lerinde Maarif Vekili Reşjt 
Galip Bey ve Cemiyetin umurui 
merkez heyeti azaları olduğu 
halde Musiki Muallim Mektebin
de verilmekte olan fevkalade 
müsamerevi şercflendirmişlerdir. 

Himayei Etfalde 
Çocuk Bakıcıları Diplo

malara Verildi 
Ankara, 4 - Himayei Etfal 

Cemiyetinin çocuk bakıcılık mek· 
tebinden mezun olanların diploma 
tevzii merasimi dün yapılmış, 
diplomaları tevzi eden Meclis 
Reisimiz Kbım Pa~a bir nutuk 
irat ederek çocuk bakımının 
ehemmiyetinden bahsetmiştir. 
Mektepten 11 hanım mezun ol· 
muş ve bunlar Himayei Etfalde 
tavzif edilmişlerdir. 

Yeni Yunan Sefiri 
Yunanistan'm Ankara sefirli· 

ğine tayin edilen M. Sakerepolos 
pazartesi günil §ehrimiz:e gele· 
cektir. 

lSTER iNAN, lSTER 

Çanakkale'de 
Belediye Emlak Banka
sından istikraz Yapacak 

Ankara, 5 (Husust)- Çanak· 
kaleye su getirilmesi için EmlAk 
ve Eytam Bankasından beledi· 
yenin 25 bin liralık bir istikraz 
yapabilmesine Dahiliye ve Maliye 
VeklUetlerimizce mnvafakat edil· 
miştir. 

Güzel Bir Karar 
Ankara, 5 (Hususi) - Ankara 

belediyesi, kabvelerde oyun esna· 
smda verilen çikolata yerine yerli 
mala incir verilmesi mecburiyetini 
l<oymuştur. 

Grevciler 
T oylorville, 4 - Grevcilerle 

greve iştirak etmiyeoler arasında 
çıkan bir arbedede 2 kiti ölmüş, 
12 kiti yaralanmıştır. 

Hitit Kabilesi 
Macar Alimlerinden M. Mesza• 

rosun Anadolu' da Hitit lisanı ile 
konuşan " bir kabileye tesadUf 
ettiği yazılmıştı. 

Köprülü ı:ade Fuat B. bu 
keşfin ihtimal dahilinde bulundu· 
ğunu, müstebat olmadığım söy
miştir. 

iNANMA! 
Terkosun belediyeye geçmesi münııs ~ betlle \•erilen 

zıyafette hazır bulunan bir gazeteci ar knda~ yazıyor: 
· ıı · F iye Müdürü " Bu ziyafette Be'edıye -u:ye tı enn . . 

L • • 'd Şırket n Beyefend i Terkos ıuyunun ı .ar.nsmın en, 

a :t olduğu izah ed ılerelı udurulmuştur. Baaehu ha
zı r un mebzul bCfeden nevaleçin olmuşlardır. Bu es
nada gi!rİp b!r had ae olmuştur. Büfedeki limonatadan 
içen bir zat, garsona ı 

' ft k ' nharetinden bu ana ltadnr bu •uyu ta11arru a ı m 
bah ed erek belediyece de bu yolda yüril!uek mukarrer 

~ . h . •. ü ( b ) bnhs'ne intllcal olvuğunu ıza etmıt ve a ~z oru · . 
ettir irken o ana kadar Mühendis Beyin ıöılerinl dın
lemeınit olan Niz.amettln Nazif. ka'ldiıinc hnı olan 
.. ali pntiliği le : 

- Ne boruıu? .. Yem boruıu mu? •• 
Demişse de hemen kendiıin• bnhgln ıu boruıuna 

- Bu ne suyundan yapıhyor? Terkoı mu yoksa? •• 
Orad an hemen erkiindan biri Btılnrak ı 
- Tabi tabii! Nur gibi Terkoı ıuyundan .•. Demit 

ve herkes bu 8ÖZÜ diılerirıl şapır~ııtarak allutlamış
lardır. 

Ziynfetten ıonra ellerini yıkamak üz11re tuvalete 
sı idenler musiu~u nçbkları zamanı 

- Fıssssl. Diye hava çıkmıya b . şlnmıı ve o rada· 
kiler ırulütrnüwlcrdir. " 

JSTER JA' AN, JSTER /NAN.IVIA' 

L·---------------------------------------------------------------~ 

Sözün Kısası 
Münderecatımızın çoklu
tundan dercedilememiş-
tir. ·. 

İsmet Paşa Hz. 
Dün Akşam Ankaraya 

Döndüler 
Şnbrimize gelen Baıvekll 

İsmet Paıa diln Perapalaata 
rahauız bulunan Saraç oğla 
ŞllkrU Beyi ziyaret etm~, kendi
ıindeo Düyuouumumiye meselesi 
Ye Paria müzaker-2h hakkında 
etraflı izahat almııtar. Baıveldl 
Paıa mOteakibeo şehirde bir 
gezinti yapmış, ve akşam trenile 
Ankaraya dönmüştnr. 

Fırka grupunun toplanm n 
Baıvekilin Pariste esaslan teıblt 
edilen yeni borçlar mukavelesi 
etrüfand imbat vermeli muhte
meldir. 

Şartlara Bağlı Kre
di Teklifini kabul 

Etmiyoruz 
Ankara, 4 - Osmanlı Ban

kası 936 da bitecek olan imti
yaz müddetinin hitamından onra 
vaziyetin ne olacağına orarak 
imtiyaz mfiddeti tekrar temdit 
edilirse bükümele birçok menafi 
temin edeceğini bildirmiştir. 

Bu menafi şimdiye kadar ya
pılmakta olan döviz kredisi mua• 
melesinfn daha fazlalaşbrılmasıg. 
dan ibarettir. 

F &tkat bunun için de bazı 
kayitler ileri aiirülmUştnr. HUkQ. 
metin böyle kayıtlar altında d&-
vJz kredisi almağa yanaımadığı 
a6ylenmektedir. Maamafib Pari .. 
ten gelen haberler mUzakeratıo 
itilAfJa naticeleneceği zannım 
vermektedir. 

Mısır 
Kabinesinin 

• 
istifası 

Kahire, 4 - Kabine bu ea• 
bah istifa etmiştir. 

Alman malumata g6re mUs· 
tafi Başvekil yeni kabineyi 3 
nezarette tebeddül yapmak ure
tile yeniden tt".şkil edecektir. 

Bu tebeddUUer Hariciye, MO· 
nakalit ve Adliye nazırlıklarınd 
vukubulacak ve bu 3 makama 
yeni nazarlar getHlecektir. --
Zonguldak'lılar 

Gazi Hz. nin Teşriflerini 
Rica Edecekler 

Zonguldak, 4 ( A. A. ) - Üç 
gündür çahımalarına devam eden 
Halk Fukaıı Vilayet Kongreıl 
Gazi Hauetlerinin Zonguldak'ı 
teırif buyur malarmı l tirham et• 
meyi kararlaştırmıştır. 

Romanya' da 
Yüzlerce Komünist 

Tevkif Edildi 
Bükreş, 4 - Memleketin her 

tarafından komfinİlııtler kitle ha· 
liode tevkif edilmişlerdir. 

İki glln zarfmda payıtabtta 
160 ve eyaletlerde 100 kadar 
komünist tevkif edilmiştir. Bil· 
hassa Yaş ve Chisila'da fazla 
tevkifnt yap•lm ştır. 

Bir Yunan Vapuru 
Bozcaada'da Karaya 

Oturdu 
Bozcaada (Huıusi) - Burada 

kayalıklara oturan Yunan bandı
rah Alma vapuru hen Uz tamamen 
tahlis edilememiştir. Vapur tim
dilik batmaktan lrurtanlmıştır. 



.4 Savfa 

Arada Bir 

Gelişigüzel · 
Musahabe 

Ma6arelc. Ramazana D•ir ... 
Bu HDe, bot bakla•• tepaill 

U. ıelen Ramuan, ktnunuuni 
il• atb ... beraber sidiyor. 

Yirmi; d&1 ... t 1•cl.ktaa 
•onra clirQmemek laere ilen tak· 
Yi• 1apraklan lseriade nml •• 
arabl •Jlan ıa.terea cüamlar 
pelr aa farldacbr. Bum biri• 
oı.... reç.U. pe,mri. se,dni, . 
wafu, pa8brmuı, tlllla Yeta- . 

.. aile Ra111aıaa murafı clGsm•k 
mecburiyetinde bulunu ••mur
lan lnİDdirmİftlr. Hele Ba,..amıa 
ela ... ta ,ukan ıubat .,. b..-da 
........ epey lllruablann anla• 
~ec& ~ ılrlnllyor. Bu yıl 
Ra .. ıaa, daha ... ı., 1adu11, 

... apbqla pdi. 
Ramuaa ıurreMi ılrmeaek 

lcl• perdeleri lai.k otura Bek· 
bfİ sibl mubuek ayın plclljbal 
aalamamıtlıP, duymamulıp , .. 
lealer, ıelebilir. Zira bu yıl 
Ram.su bekçi babalarin gece 
pnaından ıonra tokmaldadtp 
....... dile relmiyor. O.un lçiD 
111 ..... 1111, Jine merhum Bektqi 
tlenifl gibi arabl aylanaı ab de 
M aeae Recep, Şaban, mubarek 
a.,..... diye uyabilininiz. 

Hani Bektqi derrifiae aor

•Gflar: 
- Namuamı H•enln, orucu 

mu? 
Demlfler. Erenler ı 
- Tabii, orucu MYerim, diye 

ce•ap •ermlt •• Ulve etmif: 
- Nama11 ne 1apayım, oruç 

laiç olmaua 1enlr .. 
Bu ltibula Of'Uft tiyle bl,le 

Belecli1enln narb11ıa tlbi ol1111Jan 
...k61Attaa blriai u1ılabilir.-

Ba ••• Jllbqı da Ramuua 
rutladt. Yine bat naaa bir Bek
tati 1a1u .. plcli. 

Hani, Baba erenler, oraç 
tatmu, fakat •uatua•en. kan· 
... ulaur laazarlat.r, J•rmif. •• 
Bir ,ea. karıaa dert J•naut= 

- A vo1, efendi d•mİf, oruç 
merac l~· ujue 1ok; ae diye 
•la• Jaazarlatap beal nhmete 
.o1ı ...... 1 

Beldqt. k..aarına catuak ı 
- bihi h•nım. demit, Allabua 

hnmı yerine ıetirean1oru; bari 
P.,ıamberla llnnetinl hll'alrm1-
1ahm 1 

Oaua ılhi, 1ılbap ıeceat d• 
•Nhhyan asiler, hindi •tile 
..,. edel'ek bir rece için 1ahur 
.... ethat J•rine retlrmif oldular. 

Tollfu lln• 
-~-

Bandırma'da 
Yılbaıı Çok Neı'eli Geçti 

Bandırma, (Huıaai) - Ydh .. 
ıeceıl burada ••yet etlencell 
ıeçmiftir. Aekerl mabfelde bu-· 
aad mahiyette bir balo Yerilmif, 
llrfriıler yapalm f, zengin bir 
pce ıeçirilclliştir. 

Kah•ebaoelerde balk ta tom
bala oynamak auretile yeni aene
deki talUerinl denemiıler, birçok 
kifUer de ridyolüın baıında 
toplam, 1aJbqı ply•DfOIUDUD 
talilileridl dlalemitlerdlr. 

Balıkesir' de 
Bir Gsrson Bir Genci Ağı 

Surette Yaraladı 
Balıkeair, (Hueuai) - Şehrimiz· 

de dan ubah feci bir cinayet ol
muttur. Fer.hat İ9miitde bir ıar
ıon Hun iaimU 22 J•tlannda 
bir ıeaci •tah çala ile alır -ett• ıaralamlfbr. 

lleaub baatahane1• kaldrnl-
11\lıl••tfbi. 

SON POSTA 

·MEMLEKET 
• 

HABERLERi 
Tarihi Fıkra 

Bu Da 

Edirne Musevilerinin Kararı 0~:.~:~.!!!1~~ .. , 
Bu Vatandaşlar, Resmi Dillerini Değil. 
Hususi Dillerini De Türkçeleştirecekler 

Edine ( H....ı) - lamlrdeld 
MuaeYi •ataadaflarua tlrkçe ko- · 
•llfmak lçia aldaldar.. kararlar 
buradaki MueYI watandatları da 
harekete ıetlraqtir. Muae•İ mu
aYenetl ha)'l'ly• ldlbtl reiai laraU 
Semah Ber bu laaauata bana 
dedi ki: 

.. - MueYileria Tnrk clilbai 
pek ima bir zamanda bir Tlrk• 
ten fuk11s ••upbilmelerl icla 
çabf17orus. Şhe fa,rlr.ı olaaclaa 
tOrkçe lu nu, abi1mek için eYY .. 
lemirde te<lriae, IOIU'& da fule 
temaaa ihtiyaç vardır. Bunun için 
de bir parça zaman later. Bu te
maalar TOrklerle MuHYİler ara• 
andaki 1amUniyetl eaulı IUl'ette 
arttıracata sibl tin honlduğunun 
da kendilitlnden dllselmealal Anll .. 1 ..... 1 ...... 11 B. 

mlmkb kılacaktır. Kllplerde 
mlakerabn ltaclema tlrkçe J• 
pılmua karul .. bnlmıt- Y a•q 
J•Yaf 1alnıs reıml dUimizl delil, 
laUIUI cllHmlıl de tGrlcçelefllr .. 
cells. • 

&. bey-ttaa da anlqıldıp 
aa ıh burada MUHYİ ••taD
clqlanmı1 tllrkçe konutmak lau
IUIUDcla cok ciddi adımlar abaaf 
bulma1orı... ~.ı ,.t•d ..... 
nmwa •a ltt• blylk bir la&..a 
Dl7etle laıreket ettikleri ....,.. 
mektedir. Bu •niyet halldmı11 
çok memnun etmiftir. Halk Ye 
ıınçlik MuaeYI Yatandqlara tlrk· 
çe ajretmek •• ,ı.. farkım o.
tadan kaldırmak huauaunda e11 .. 
rladen ıelen yardımı yapacak
ludır. 

--------------- -- --- -
Şirvan Kazasında 
Altın Madeni 
Var 

Bitllt, ( Huaual) - Siirt Vill-
1etlne merbut Şinaa kua11Da 
tabi Maden namlle maruf ka1de 
pyet senpa bir altın madeal 
Yardır. 

Bu albn madeni Sultan Meb
••ltea 10DN dedt tarafmclaa 
ifletilmiftir. Elan ••Yat ocak-

lar •e ifleailmif oldaia -··· 
ait .....a. ftl'mr. 8il11a .... he 
aed•DH ita alba madeal bpa
talmlfhr. lladenla bulaaclata 
uhadald toprak IDce .a.ld• 
ıeçirilmekte •• bu aaretle elde 
edilen aan parlak .....ı.r JÜP 
lu llerİll• ... pUerek alba ral
chs •akam1ada ludlualmaktadır. 

. Yılmaz 

Adapazarı'nda 

Yo-Yo Ve "Ping Pong" 
Müsabakası 

Adapuar, (Huaal) - Saka,. 
p kull&I t..afaada tertip edi
len Y o-Yo n Pinı poaı m._. 
baka• rapılch. Mtlaab•kaya iki 
Jll kiti iftirak etmiftir. Kaçık 
yqtakiler aruında yapılan Yo-Yo 
mlaabakaınıda birinci, lldnd ve 
lçOncG ıelenlere muhtelif kıJ
metlerde hediyeler Yerllmit. bl
Jlkler ara11nda yapılan •lla
bak•da da liç metre ...... 
Yeni HllAldea AbdOrrabim B. 
k•ıaDIDlfhr. 

Pineponl' mOubakaıında bi
rinciliği idman yurdundan Kımil, 
ikinciliği Tllrk glcllnaea CaYit 
Beyler kazaamıılar •• birer ma
dalya almıılardır. M&sabakalar 
çok ıftzel Ye muntazam olmllf
tur. Gençlik ı&aterdiği mGzaha
rattan dolayı kasa kaymakamına 
moteıekkirdir. 

Bergc1mada Bir Şaki Yakalandı 
Bergama, {Humal) - Altı ay 

kadar e•wel, ÔrtOIO kayondo 
Cinci Halili 6ld0reıı katil Haaan 
pebli•an jandarmamııan takibi 
neticeaiade claida bir koyun 
~ı•da pkalan•ıtar. 

Tokat Memleket Hastanesinde 

............................... , .. 
Tokat ( Hawt) - Meml•et ......,. lmlblalllrl•Ja• nt-• 

......_. k .. l.aauı lcl• laapt ha1abaı kartarmaktaclar. 
brtana bir••• ... laallae .... 
•ittir· Hutueala operatlrl Ta
lat Kadri Bey ..... bir .. ,. 
ntle çaLfD181da, laerıh le, cllrt 
... u,aı Japarak blreok nta .. 

Edirne'de 
Kulüpler Arasında Hara• 
retli ML~ar Yapılacak 

Edirne, (Huauat) - Milb ıa
nte mektepl• lll'llllllcla lpOI' 
hareketlerinin caalanmaa m.U.. 
dile iç kupa koprak bir mlaa
baka tertip •taaiftlr· Mlubaka1a 
erkek muallim. IU'atlar mek
tepleri De apor kalOplerialD bl
rinld, ikinci, ~ talamlan 
lftirak edeceklerdir. 

Edirne Vilaftl Kongresi 
Halk Fırka11'*m Edirne Wll

J•t koapeal 1apıfmı1t idare heye
tle• lbrahim, Tevfik, KlmU. 
Hilmi, Huu, Selimi, Ferit, 
Ş.raf S.1ler •eçllmitlerdir. 

Edirnede TDrkça Ezan 
Eclirnedekl camilerin qyal .. 

nnın teabit •• muntuam defter
lerinin tanzimi için EYkaf ml
dllrlnlD rlyuetiade mise mld&
rl, mGftD •• bir mlitehauaıtan 
terekkGp eden bir komi•yon 
teıkil edilmit faaliyete ba9larul· 
mııtar. 

Burada Remaunao birinden 
itibaren blltlin camilerde ezan 
" kamet tlrlr~• o•uamıya haf'° ....... 

* Bir arelik mlllalm bir Yarbk ,a.. 
termit olu llaalllmler Birlitl ... ....... 

Muş'ta 
Muallimler 8irlifi Te,ldl 

Edildi 
M11t ( HuUll ) - Şebrimlade 

reni bir llaalllmlv Birllti t•"'
kDI etmlf •• )'eni ldue heyeti 
aeçilmiftir. idare heyeti relalijiae 
Maarif Mlcltrl Hlaal, kAtlplle 
Ukmektep mBfettiti Hikmet, .... 
neclarhia muallim AH Raaa Ber 
I• aulıklara da Hayrl1e Remzi, 
Sıdıka Hammlar •• Baytu Ml
cllrl Ferit Bey HÇilmiflerdlr. 

antalyada TDrkça Ezan 
Antalya (Huaual) - Bir baf

tadanberi ezan •• kamet tlrkçe 
okunmaktadır. Ezuı •• kameti 
kendi ana U1a11111daa ifitea halk 
fewkallde memnun olm111tua-

ağrıdağl Maznunlarınan 
Muhakemesi 

Adana (Haaul) - Atnclaiı 
layan hareklbna iftirak edu do
kuı maınunun muhakemeıinı 
dan deYam edilmit ve bitiril
miıtir. 

Bunlardan Haydar, Kahraman, 
Lobat •e Maruf onar, Cevahir 
kadın llç ıene ağır bapae mab
ktm edllmlılerdir. Eyup ile Akl
DİD beraotl.riae •• Acom 24, 
Yuaafwa 2.5 .... 111abo laapi .. ...... ....... ""' ...... 

komıularında ihtiyu bir efen 
1• ıiderek bu laa7arh if lçia d 
W.tini rica ediyor, ha1at ar 
datltiıu kabul edeceji hanı•da 
balumuı llu•ıelea prtlan C11111r1 

UJIJor: 
- Y.. OD aeld&clea ae 

ıae de dyade olmabcllr. Çtıa 
kaduua •.tat.in o yqta 
Boyu •atlaka uzua "menua 
ltulwamalıdar. Hana cocaklann 
cleferl eaclamlanom tenaailbll 
•llteaulp olur. Yilbek bo1d 
memanlJ•t, ucak mutedil bir 
malakla tahakkuk edehilec:eji i 
alacapm kum etine dols- o 
ela ikam. Ylb beyaz, kat •• 
kara olacak.; HVUDUD cak 
clitl.-ia p,.t lltif, çenenin 
...... •Jl•miJe hacet ,. 
El Ye arak, tabiatile klçtik b 
lunacak. Bmalar, maddi tartlar• 
ManeYI meziyetlere ıelince: Kma 
bir liH tahalli g6rm&ı olmall 
klfi. Kemanla piyanoya parmak
ları al1tkıa İH bqka azla mellf 
olup olmamua mllhim bir mael• , 
teıldl etmes. Frauızca n1a Al
maca bilmelidir, claMa da Y. 
laakkin ..... bulunmalldar. Ş. 
kad• ki ı•alnci olmamab, m• 
lap MYmeU. dlldfhd kelMI t 

.uk...U. pua cihetine ehemmly .. 
~ AJCla J1a lir• ıelirl 
oluru yeter, fazlallDI aramalı 
ta•ıhklrlakbr 1 

batıyar komp, lahabulda peri 
pacllphınıa imanı allj' uD ba bl- .' 
W clltllll.U aclfma tep,den t..
up kadar ıbdl 
fakra,. anlabr: 

- Valdlle Yila,et 
... biri TellllbafıJI ,.._ C.-
t-ı •a.- Wr ... k 
o,ı. bir •" ki ... tamclalP 
ma pmenderlerden De 

klçllr. ne ele pek hl,lk a 
pcak. Ylrlrkea ıoı.a tellbalM 
lana, 1aln\t blababtuaa 
..... atma11 bilecek, lcab 
kopp .. Hn'ıııcek. Arpa ft 
... J•••kt• ....., .. clawaaa 
As ....wn. •bar, cok ... ılilN .. 
...... eclecelL Çlaldl .,. 
"·katlık .... ,.. ..... 
..tr. ••wa beni bmıYM .. 
heada b&fkua ona binecek ol 
• terk..WC ecllp o terhiy 
cllflrecec.k w heal• albm 
manW..ec:ekl. Der. 

Tellllbap, kırk kurafluk b 
•kt• klhe1llDlarda bulm ... 
•niyetler anyan Valiye JUi 

••da oturaa " irtiklbile metla 
olu bcb11 ıa.tererek fll ceft 
yerir: .. C-ht•ı• bina .. bra.1111 

ais. Yak•ada Ulutun ba 
dl,t •" aretine koy•Clllll1~ o .akit diletlnb ,.,... ıellr ı. 

S.a de azizim, bira he 
Bidm ahça kacltn llıDD. ten 
turelll• " eenln latecHpa tek 
cllaya7a ıelain, kencllllni 
ah•ulrb. El•erir ki hu lldnd 
tutta bir lJd aparbmaa tapu 
necllnl ele hlrlikte ıetininL. 
bot ambu &ıllnde kile kile 
•Jlkhyanlar için bir dentir 1 

M. T. 

Kozan'da 
Kıt Pek Dehıetli Gel 

Kozan (Husual} - Bu 
flddetli autuldar mezruab k 
muıtur. Hay•anlar açıkla 
mamakta, derhal doamal&tadı 
Burudet derecHi a.lvdara 
.ıtacLr. Ha, ••• ,.. ~·· 
nlderi de .......... 
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l' BABİC:I Gönül işleri 
- 6'j _J TBLGBArLA 

iBir Genç Kızın 

1 Terddüdü 

TEFRiKA NUMARASI: 43 

CIPRI GEBİS • 1 
if '' M 1 L L I R O M A N ., 
0 Y ,1111 Muharriri: Burhan Cahil 
# •r t, b 

1
, t • ol&cağ·n Unun size bir kaynaşıyorlar. Sizin gibi mühim 
,1 Verme" 

1 zannederek tafsl· vazifeler deruhte etmiı genç za• 
!• llutınayını!e • nıecbur oldum. bitler herıeyden ziyade kadın· 
~e : ••lahiyetı~' ai:ıin gibi yllkıek lardan eakanmalıdırlar. 
r. b~a irtibat karargahlar ara· Paıa suılu. 

~t C•ıus Vazifesi gören bir Genç zabit bir~ey ıöylcyemi· 
,. iti iUıel c ~ctkilitmın blSyle yordu. 
b IQflkeınıne;zıb.eU avcıları için Kendi kendini okadar ııkı· 
' D,b, . tıkArdır. yordu ki yalnız olsa dUttüğU bu 

ı Yaııfe · 
• llolctıd tuzc baılarken ıiıi gDlllnç vaziyetten dolayı dlhil• 
• lld " ten · ı '· 8u vır etmeıniı. il· necek, belki ağlayacaktı. 
r" ~~l.t lk,1 \r:k'a sizi de, bizim Pata sesinin ahengini doğiı· 
Jı • lllily el miştir aanırım. Üze· tirerek devam etti: 
- ıı, 111 on arca k . 

Ulclldd as erın haya· f•te meıele böyle. Beo hhl eraa. . .. 
~ tr, ıını tayın edecek tabii bizi tenvir ettiklerinden 

•t
4111 barpra~:~-~~ . taşıyan bir dolayı Alman erkAnıharbiyesine 

d "e kıt 1 1 ının kalbi yan- teşekkür ettiııı. Mesele yoktur. 1 ıtr 1 tnaz b' . 
1 iller ır çelık kasa Şimdi bu akşam Suriye cephe-tol k ııı ol 1 d . 
l'k adın ma 1 ır. Hıç bir ı'nden malümat bekliyorum. Ya-
t'. kacay, 

111 
• yak ı cı gözleri o rın eze umumi raporu haz rJa-

' 'Yacını ~rıtrneınelidir. Sevği tarım. Belki perşembeye (Berfin) o 
ll"l'k C\1tni t' ..- ı ihli zeı saklayınız ve hareket edersiniz. 

ı' " cdiuiı ~cı oı adalcnizle tat- Pata mllkAlcmenin soğuk 
r; lrı> llte~ı ~dın casuslar bUU1n baYasını değiıtirmek ve mlllikata 
r e etlerinde 'b' .b 
,, cıva r• 1 m ayet 'V6rmek için teklifıizco: 

- ' ;;,, c:..~ •.. - , r ~. \ 
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: f Karı Mektup/tın J: Dünyada Olup 
Tavuk · Müstemlikelerde 

Bitenler Dünga Hadiseleri 

M d • t Madam Ruzvell e enıye Muharrirlikten 
Hastalıkları Nasıl D N J 
Tedavi Edilir? 8V8SI &Si Y•• ••t••ı•• 7 Ayrıldı uru u uyor Amerika Cumhu~_reiıi M. fil 

Muteber gazetenizin 29 • 12 • 
932 tarihli nUshasın n kari ıfttu• 
nunda benden bazı izahat istiyen 
bir mektup milnderiç olduğunu 
ıonradan öğrendim. "Altın arı 
ve kümes ticaretbaneal ., 1ahibi 
Sadi Bey tarafından yazılan bu 
mektupta tavuk hasta} ğı q la
rınd n bazılurının faydasız oldu
ğunu yazmnklığım ne gibi esasa 
müstenit olduğu ıor.ıluyor ve bu· 
nun nerelerde tahakkuk ettiğini 
izah etmekliğim isteniliyordu. 

Bir ay kadar evvel bir gnze• 
tede çıkan beyanatımda tavuk 
difterisi haatalığımn i!Açlarla te• 
daviıi ıktiza ettiğini ve bu has• 
talık için yapılan aııların fayda 
•ermediğini ılSylemiştim. O yazıda 

' her •akit faydası sr6riilen tavuk 
kolerası ıerom Ye aşı~ mn her 
halde tatbiki llzımgeldiğini 
de i'!ve etmiıtim. Tawk difteri• 
ainin teda'Yisi için yapılan muh· 
telif şılar baklandaki kanaatleri• 1 

mi izah edeyim: 
Hula11k olan taYUk difterisl• 

nfn mikroplardan ileri g~ldiği 

muhakka\ı. iıede bu hastalığı 
meydana getiren mikroplar şım· 
diye kadar mikroskor alhnda 
g6rülememiı;tir . hu sebepten ta• 
Yuk difteriıini tedavi için henüz 
hakiki Ye hususi aşı yapmıya 

muvaffaki}•et hasıl olamamışt:.r. 

Avrup da 'fe bilhassa Almanya 
Ye Fraosada difteri için bazı aşı• 

lar yapılm ı Ye kullanılmış iıedo 
bu aş lar asıl difteri hastalığına 
'mil olan ve bcnUz mahiyetleri 
meçhul bulunan viroslar üzerine 

• ula tc ir etmemektedirler. 
Ancak bu aşılar difteıi has• 

talığı ile birleşerek uzviyeti iıtilA 
eden diğer adt mikroplara karşı 
hastanın •llcudtınll lronetlendir
mek için lı:ullanılmaktadır. Baıı 
yerlerde bu aşı; tawkları aııl 
difteri haıt lığına kartı korumak 
makaadile değil, bu baatabkla 
lbtillt edecek diğer hastalık 
mikroplanna brı1 bir dereceye 
kadar tavukları kuvvetli bulun• 
durmak ve bu •ayede telefab 
azaltmak için bir tedbir mahiye
tinde tatbik edilmektedir. 

Bir nevi teselli sşısı olan bu 
lılcr hiçbir zaman diğer baata-
1. ldara kal'fı olan hakiki aııların 
Tiki te irini yapamaı\ar. Bunlar
dan lıat'J fayda beklenemez. 
Ancak bastelık pek salgın olduğu 
'fO C5nfinll almak için ç.areıiz 
kalındığı zaman ıon bir tedbir 
olarak buna da mllracaat edile
bilir. Muhtelif memleketlerde 
:rapılan difteri atılarmdan hiçbiri 
beynelmilel fen Aleminde kabul 
edilmemiıtir. Bunlardan kat'ı bir 
fayda beklenmiyeceğine dair 
Avrupa tababeti baytariye kitap 
Ye mecmualarında •ık eık mUna• 
ka•a ve tecrilbelere teıadüf 
edilmektedir. 

Memlcketimiıde Pendik bak• 
tcriyolojihanesinde de (UJ10tropİ• 
ne) denilen il5çla b"eygir acro· 
mıından mürekkep bir nt vi dif
teri aş sı yapnnya başlamışlardı. 
Ynpılan tecrübelerde bu afı ha· 
zan mnsbet ve bazan menfi te· 
ıirlcr yapıyordu. Şimdi b·rakıl
mışbr. Yüksek Baytar Mektebi 
bal.teriyol ji laboratvarı ile Pen· 
dik b4klriyoloji ve serom enstitn
aUne miiraCl ~ edilirse bu aıılarm 
mahiyeti ve tatbikatı hakkında 

vesikalara müstenit daha fazla 
tafıiiat alınabilir. 

Asri tnvt kçuluk kitabı m'{Jollifi 
Sa.lb Zeki 

• 'enelik Ka velt m ze'fc' 

K D • • G•• d•• v •• F • ı 1 b 100B" muaılimedir 
ızgın em~rın or ugu ecı Ş er 1 1

Dolar ın ::~:~a~~~et•t 
M n ı tem leke bir kısmı tevkif kiye ve yazı yuar bu mUnlİ 

hayatının ora• edilmiş, bir kıa• betle birçok mecmualarla m~ 
lzrda yaşıyan mı da kefalete bağ· Yeleleri vardır. Bu vüzden 1 

Yerli insanlar pek çok kazanç temin eder. 5" 
lanarak mahke• 

için tahammnı yazdığı bir yan için aldığı P' 
meye verilmişler• 3000 dolardır. edilmez bir azap 

olduğunu ancnk 

görenler bilir. 
Aşağıya kaydet• 

tlğimiz Tak'a. 
bu hayab gör-

dir. Fakat bOtnn Fakat M. Ruzveltin Reisicll' 
bunlar tamamen burluğa intibabmdao sonra f.t 
zayahiri kurtar- dam Ruzvelt yazı yazmakta İ 
mak için yapılmış •amı muvafık görm<!diği için • 

ıazetelerle mevcut bütün mu" ıeylerdi. Çnn-
•elelerini feshetmiştir. Madam' 

memiı olanlAra ko mahkeme 0 bu yazı teabhütlerini bozması İf 
bir fikir Yerebi- kadar uzatıldı berinde müessir olan bilhaİ 
leceğl için bir ye ceJıeler ar~- M. Ruzvelt olmuştur. ÇünkU ~ 
Franaız ruete- BiP Fransız mOatemllk••lnd• garip bir 81CUZ •r•h••• 11nda o dere Reiaicl!mbur zevceı:ıinin herhad 
einden naklen dercediyoruz. Hl· lerle dağlanmıya baılandı. Faka.t ce fasılalar bırakıldı ki her• aerbest bir muharrir gibi yl 
diae, merkezi Afrikadaki Gabon Maaina yine bir ıey ı8ylemedi. keı bu daYadan arbk bıkıp JUmasının doğru olam yacağ.ı )1 
Franıız mUatemlekesiode cereyan Çftnktl a8yliyecek bir ıey yoktu uıandı. Bu ıırada mahkeme de oaati.ı:ıdedir. Bu suretle Ma~ 
etmittir •e bunu haber Yeren Ye hırsızlığı o yapmam:şh. Serbest hitam buldu, bntOn mahk6mlar Ruzveltin uğradığı kayıp, bir •" 
deniz ... ın (Utrmer) isimli Pariıte b t tt" 

-. bırakıldı. Mal sahipleri o glln erae e 1• lçin yUı bin dolirdan fazladır. çıkan bir gazetedir. Yalnız içlerinden birkaçı bak· ...._ 
Bir aDn, Gabon mllıtemleke- için işlerinin başına gittiler. Ak· landa istemiyerek yaraya aebe- ..,.... 

ıam oldu. Tekrar toplandılar. Geçen haziranın on yed~ 

MUatemllk• halkınd•n 'ır Up 

•İnin merkezi olan Porjil idare 
memurluğuna yerli bir adım 

bileğinden keailmit bir insan eli 
getirerek göz yaşları arasında 
ıu hldiaeyi anlalmıttır: 

- •Bu el benim kardeşim 
Masaimaya ılttir. Maaaimı civar• 

daki ormanları i~liyen ve tir
ket halinde çalııan llç Fransızın 

hizmetinde çalıııyordu, bir ınn, 
bunlardan birinin tüllln tabakaıı 

kayboldu. Derhal, biltlln yerliler 
ııkııbrıldı ve nihayet bunlardan 
birkaçı, olaa olaa bu tabakanın 
Mauima tarafindan çalanabilece· 
ğini haber verdi. 

Ormanı ı,Ietenler derhal 
MaHimayı tuttular ve bir dekovil 

arabasına bindiler. Mauimanm 
el ve ayakları da ba~narak do· 
kovil arabaaanın arkasına takıldı 
ve arabaya yol verildi. Maaıima 
bir müddet, bntnn hızile ilerile· 
yen arabanın arkasından koştu, 
fakat •onra tHkata kesildi, yerde 
aurnklenmiye başladı. o tekilde 
ki vücudu kan içinde kalmııtı. 
Ölmek Uzere idi. 

Arabaya alındı ve tekrar 
orman işletme merkezine getiril
di. M ssima, bununla artık ceza• 
s nın nihnyet bulduğunu zanne• 
diyordu. Fakat bir müddet ıonra 
zehabında yanıldığım anladı. 
Çünkü şirket merkezine getirilir 
getirilmez elleri, ayakları bnğ· 
landı, ve vtlcudll kııııo demir-

Massima çağırıldı. Bu defa ıirket de M. Musoliniye boııJ 
mlldürJerinin yanında bir de kadın il. Musoli· ile bir suil<~ 
vardL Ortalığa bir ağaç dikildi ve nlnin Bir h a z ı r 1 an mak A 

Massina baş aşağı bu ağaca idi. Bunu bazı~ 
a&ıldı. Bu arada direğin karşısına Affı yan Don- ini 
mnsalar kurulmuJ ıarap ve şam· Bovon isminde bi: nutifaşist i 
panya şişeleri sıralanmıştı. Müdür Bu adam 1930 A~usturya güzelli 
beyler Maısima'nın ıshrapı karşı• kıralıçaaı ve maruf dansöz Gr' 
aındıı kafaJan dumanlarlarken ıu Blahyamn §şıkı idi. 
dolu bir kova getirildi ve başı 
aoağı doğru sallanan biçare karde
ıimin kafası au dolu kovanın içine 
aokuldu. Bu arada, keyif çatan 
efendiler kardeşimin kaç dakikada 
ölebileceğine dair bahse tutuşu• 
yorldrdı. Bunlardan, ölOmlln beş 
dakikada tamam olacağını iddia 
eden adam bahsi kazandı. Kar• 
de17im o gece, hizmetçilere kazdı· 
nlım bir çukura gömUldll. Ben de 
el ayak çekildikten ıonra mezarı 
açarak kolunu kestim Te bu ci· 
nayetin kanii delilini ıize getir
dlm. Kardeşimin katillerinin ce
auıoı iıterim ••• " 

Bu feci hiklye Dzerine mesele 
derhal Adliyeye Terilmiı, mOs• 
tantik tahkikat yapmış ve filha
kika cinayeti tespit ederek katil• 
ler hakkında çok ağır bir doıya 
bazırlamışhr. Hatta maznunlar, 
vaziyetin sarahati kar9ıaında cll4 

rllmlerini de itiraf etmişlerdir. 

MUatamllke halktnd•n bir tip 

biyet vermek lttibamı teapit edil
di. Bu ıırada ortaya, mevcut ol
mayan, bir af kanunu çıkanldı 
ve cinayetin bu tarafı da bu 
ıu:etle 6rtlildll. Medeni milletle
rin mUstemlikecilik ıiyaaetine 
parlak bir misal. 

Meşhur Seddi Çin'e 
Şose Yapılıyor 

3000 Kilometrelik Bu Şose Üzerinde 
Yalnız Otomobiller Gezecek 

Seddl Çinin umumi manzarası. X ı,aretl •o•enln 
yapllacaıı yeri göstermektedir. 

Şimali Çini Mançuriden ayı· 1 Bir zaman Şim~l TUrklerl~ln 
ran rr.eıhur Seddi Çio, ıimdl bir tecavüzlerinden Çın devletı~l 
ıayyab yolu haline ıetiriliyor. muhafaza etmek •• mtılecaYJ& 

Dominiko Bovon bizzat b~ 
ladığı vo yaptığı bomba ile ; 
Muaoliniye suikast yapmayı kd 
muıtu. Bu bombanın tesir det' 
ceaini anlamak için tecrübe 1; 
parken bomba elinde pati• 
Y anıoda duran anası öldU, k,I 
diıi de atır surette ' y.araland .. W 

ltalyan zabıtası derhal tab 
kata giriıince işin içyüzn mey~ 
na çıktı, Bo von, sevgilisi Gr~ 
ve diğer tlç aı·kadaıı te\f 
edildiler. Bunlarm cuoıJI 
otuzar ıene hapse mahkikm el 
mitlerdi. Fakat Avusturya ıefİ~ 
nin Noel mOnasebetile M. Muı' 
lini'ye mUracaab (izerine G~ 
ta Blahya'nın cezası affe 
mit ve huaual bir vagona ko~ 
rak Avusturya huduC.:una aef~ 
lunmu§lur. M. Mnsolioi, bu kar~ 
mrf Avuıturyalılan memnun f 

mek için yapmıthr. 
·../ 

kanmlarJa asıl Çiu topıraklf 
araaından aşılmaz bir mania 1~ 
aeltmek makıaoile yapılan ~ 
kilometrelik uzunluğJnda ve ~ 
metre kabnlığıodakı Lu du~~ 
lntaaına Mi!Attan tam 244 s~ 
enel başlamııbr. Sıratıına g I 
bu duvann İDf&sında bir mil1 
dan fazla adam kullanılm·şh~· I 

Bittabi elde aarib istatiıta~ 
me•cut olmadığı için yap J 
masrafın miktar.nı tespit etJll / 
mllmkUn değildir. Şimdi, b 1 
noktaları hafif tamıra mubt~ 
olan bu duvann üzeri adam•"J 
tea'Yiye edilecek, asfalt döşene~ 
ye mükemmel bir otomobil Y ~ 
haline getirilecektir. Du\f' ~ 
1lzunluğu 3000 kiJorne•re oldu»~ 
na göre, saatte 70 80 kiloıtıe~ 
bir sOratle yol alan bır otoınO I_ 
bu duvarı yine takriben 43 ~' 
atte dolaşnuı olaca1<, fakat J. 
tnn Şimali Çini baştan ~:1 
kateylemit bulunacaktır. '-";İ 
bugnnkn karışık vazıyeti bert~tiJ' 
eicr bu proje tahakkuk etl' l. 
bilirse, dUnya aeyvahlarını 0~ 
betmek için en oriji~ınl ot?fl'J' 
yoluna Çin hükiimcu wahlc 
calltır. 



OCUK SAYFASI 
Gültekin'in Oyunu 

1 
- Bak Gllzin Ben 

fit11di 
t ne Japacaj'ıDJ. Bu 
opg, ıu adamaa ark.aama 

1•Plft&racatua. 

2 - Gibin kardefinin koluna 
çekm.ekte gecikti. Fakat fena 
halde korktu : Yapma GOltekin 
adamın batını patlatacaka.a. 

Şr ~ - Gördnn mil Gllltckio, ne yaptın ? A daman b .t ıı koptu ..• 
&rndı ne yapacağız.. Güzin korku ile adamm yanına yaklaşınca ne 

.,,ı rsl\n ..• Mağer adam, kardan adam değil ıniymiı "( .. 

Çocuklara 
Mahsus 
Otomobil 

Artık sevininiz. Sizler için de 
elektrikle işler kilçllk otumobiller 
yapıyorlar. Şimdiden ıonra bi· 
aik:et aramıyacakı nız. Para 
biriktirip bu otomeıbil!erden bir 
tane alacaksınız. 

Bu küçük otomobiller, büyük 
otomobillerin aynıdır. Yalnız iki 
lcüçllk çocuk a),_bilir. Saatte 
10 kilometre süratle gider ve 
dört beı ıaat }·ol alabi'ir. 

Bu otomobillerden bu ıene 
lugilteredc çocuklara yılbaşı 
hediyesi olarak pek çok sat.J
mışhr. 

Bu 
De 

- -:=:::::a 

Oyuncağı Siz 
Y apabiHrsiniz 

-
~AIJ B.LGILER 1 1 TUHAF Fl!,:RALAR 1 
Çatal Ve B1çağın iki Tokat 

Hik~ yesİ Küçük Hamdi mektepten ağ-
E lıyarak d ün \ü. Eve girdiği zaman 

~•lef zamanlarda insaular ça- hail hlçk r yordu. Annesi merak-
lerd' b~ağın ne olduğunu bilmez- la •ordu: 
ı.'-ı. nıanlarm ilk kullandıkları t.;1 'eya ka,,k midye kabuk- - Nen •ar yavrum, 
lc.L diğer deniz bayvaobı· nan 1 yorsun? 

• at-

b.ı ~klarıdır. O zamanlar yalnız Hi.. Hi ... Hi... 
1_ 

1•ıda ıeçindik1eri için, bunları B tı: 1' - ir tarahn mı ~irıyor? 
')~1. makammda kllan rlardL 
;--•ala bakırdan çatal Ye balta - Hi... Hi... 
'Pnuya bBfladı'ar. - c~vap ver çoc•ığum, ne 

d T •t deninde ki adamlar, vur
... ~arı bay•anl arın etini parçala· 
.__ İçia çakmak tat1ndan bıçak 
;'tılar. Bunlar.n çatala ihtivac• 
••tu. Çatal çok daha sonra 
~dana ıeJdi • . lk ç:ıtala mızrak· 

Yapblar. Bu çatallarm üç 

~· •ardı. Evveli bu çatallarla 
"1Qk ••larlardı. Yemek yimek 

çatal kullanmak, iki l1ç 
~lık bir ıeyuir. Hatta mua
~t adabma çolc riayet tıde 1 

~ltctede bi"e l\ç ur ewveiine 
._ •r çatal kull ınmazlarC.: ı. Ye· 
~it için çatal, ilk evvel halya-

' çıktı. Bundan soııra ilk 
tteta lnpis aaraylarmda kulla-
~lllıya bqladı. O zamana kadar 
~l'\ipada dalıi ye'lleği parmak
~· yerlerdL Buglin hl!A Şarkta, 
~· 1ttistan, M sır, Efganiıtan gibi 
lrçok yerlerde bili parmaklarile 

)'11er. 

1.. ~atal ye b çak san' ati en ç<•k 
ll•herede ilerlemiftir. 

o!du, ne var? 

Ah. . Anneciğim .• 

taliıiz çocuğum. 

- Ne oldu? 

Ben çok 

- Anne •. ArkatlaJım Abmedi 

bilirsin, hocan n aanda'yeaine bir 
iğne soktu. Hı .. Hi.. Hcca otu-

rurken etine batacakta.. Hi.. Hi •• 
Ben, bi.. 1 li.. Hoca otururk~n 

iğne batmasın diye • sandalyeyi 

çektim.. Hi.. Hi.. 

- Eh .. Sonra ... 

Hoca da yt:re dOftO. 
Ben iğue batmasın diye yapt:m. 
Hi.. Hi.. Hoca da b.ana bir to-
kat vurdu. Hi.. Hi... 

- Zavallı ya.,ucuğul8 ... 

- Sonra anne.. Hi.. Hi. .• 
Ahmet te ışım olmıyaa ıeye 
karııtım diye bana bir tokat q• 
ketti.. Hi.. Hi. •. 

,-

Resimsiz hikaye: 

İşte bu "yuncağı kendiniz de 
yapabilirsiniz. Buna yapmak için 
ıize liz m olan feyler, bir kart 
vizit kutusu, bir miktar topJuiğoe, 
birkaç tane bilyadır. 

Resimde toplu iioeleri nere
lere koyacağ.n zı görüyorauouz. 
lğııeleri kutunun la allana kaJar 
ıokmayı unutmay naz. Zira bun

lar liıtle kal rsa. bilyalar ıelince 
bunlan düş1rür. İğne yerine 
küçük çivi:er de kullanabilirsiniz. 
Resimde gör<iOğ"inüz llzere mu-

kavvanın ortaaı11a yine kutu 

kenarlarından nal te'dinde Oç hal
ka yapıttır nız. Ve Lunlar n ara• 
s .ua lO, 15. 20 adetl~r ni yazınız. 

Sonra uyuna başlayınız. Bi:

yay1 uhlnun aç k kalnn orta
• n•htn içeriye s.al v .·riniı. Resim
de gördüğüniiı gibi. Eger bilya 
nalların ar.ısına ~irınene, iğnele
rin araa ndan dola~arc1 ', ta aol
daki hanelere girer. O zaman 
hiçbir teY kazaomauıuız.. Eğ•r 
buolana aruına girene, orada 
kaç adet yazıyorsa oludar adet 
kazaomlf olursunuz. Yoz adedini 
en enel kim doldurursa oyunu 
o kazamr. 

Ressamın Da'gınhğı 

oew 

hu haf tanın .bilmecesi 

Hangi Oyuncak, 
Hangi Çocuğun? 

Bu bilmeceyi halletmek için evveJA çocuklara, aonra oyuncaklara 

bak·n z. Bu oyuncaklardan han~isinin hangi çocuğa ait olduğunu 

bulmaya ç:ıl şınız. Bunu bulmak için her çocuğun yauındaki ok 

işaretli ç.izgiden başlayınız ve oyuncağa kadar gidiniz. Resmin 

üzerine kalem işareti yapmayınız, bunu zihnen bulmıya çalışınız. 

Hangi oyuncağın ban6İ çocuğa ait olduğunu yazıp könderiniz-. Bu 

bilmeceyi doğru halledenlerden yHı kiıiye muhtelif hediyeler 

verilecektir . 

=====~=··-- --

Otların Jimnastiği 
Otlar da ağaçlar gibi jimnastik yaparlar. Ağaçların 

jimnastiğini geçen hafta göstermiştik. Otların jimnasti
iini de bu hafta gôsteriyor• z: 1 - Otl11r, ağaçlar gibi 
uzun değildir. Yerden biraz uzundurlar. O tbr da ağaç
lar gibi öne, arkaya iğili.rler. Rüzgar ç kmca evveli 
arkaya iğilirler. Bu hareket için yere otarur, 
iki ayağımza birleıti rir, ıonra kollanmzı ha-
-yaya kaldmr
aımz. Ellerinizi 
baş nızm Ustü-

iiiB§& -

ne doğru kıvmrsmıL 2 -
Sonra 6ne iğilirler. Bu jim
autikte de yere oturur, 
a7aklannm birleıtirirainb. 
Başınıa ine iğer, ellerinizi 

ayaklarınıza dCJiru uzabramız. 
5E - qm • 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

22 Klııunuenel 9.12 tarihli ah• 
laauuzda çıkan bulmacadakı (ziya-
fette ealdana.ı kediler t i tamııı na bu· 
l.anlar ar ısından bedly~ • acakl.ırın 
bi~lerlnl aşatıya yazıyoruz 

Hediye a acaklardan i.tanbulda 
bulun•n laarilerimbln paıart •. per
eembe rünleri lfleden eonn binat 
1nür.ca. t a ı.. .ıiye erini alma.•• ı i-
aımdı r. • 

YelnH tafra ka·ilerimia'n hediy .. 
leri poata l • adresler ne s6nder.lır. 

Birer MDreldıepll K•l•m 
llaz•n•nlar. 

t;11p;~ kız muallim nıektııbl tal 1be· 
ıinden 17 lriet tetbiye, Perl vuıyal 
lı11e11lnden 314 A. Şemsi, L •a hul kıı 

'~ ~~ =v 

Or ı anı k t bi talet esiııd .. n Nezahat faı.. 
rahloı, D ı vıılpıtf& Orıamektebindea 

l 12 A i, Kadıköy 11 ıncl me tep be
ti ıı c i flıtııftan l 98 Kahraman, fetaııbul 

44 uııcU i kıuekt"rı taleboeln en 68 
Handau, Re.\ lerheği :. 7 inci ilk · ııektep 

üçüncl1 eııı fi.an M6 Llmia, Ç &pa tat
b .kaı ıııtıkttıbi c!ördfmcO tunırtan 80 

Azız, U~ıı.iular lh aııiy ı Ortı mekt bin
di'! . 4 rıu ıı a Alt Leın:rn, lstaııhlll 440·1· 

cil nwk lep OçılncU ıınırtan tnya Ziya 
Bey ve H • rı ım ar. 

Birer Dolma Kur.un Kalellll 
K•Z9nanler. 

Os Otlar muh Plit (>rt mektebi fitin• 
ci aııııf ıa' ubeKindl' n 4a.i J<'ahreltln, 

lstaıılıul kıı Ort.unekıelıi Uçü ıcn eınıf 
ta elıesindeu 573 l ı alide, Feyıiytt lis&-

el ikh.cl tıınıft &n 397 Omnr Mustafa. 
(~a7.lo!4 ""'·"'' P"f" Ortıl rı ck telıı ile inci 

'"' ı rtan 4~.:; H yll :ı r , Hasköy uıus ·YI 
ı lkıııe . t.olıi i l.: nd sı . ı rta ıı lıak A~ oo, 

1staııLul n11 liı e l ilkıu tH t ·r lıeıirıc sı
ı ı'taıı 5 : Volılıl, l!~yk•ıı 40 ı ·ı oı 

ilknıliktr11 t.ıe,i ci s ırı fb ı 79 \balıat 

İtır.ılı i ı , t~ıan lıu l 4 1 ti ıı l'ii moktop 
t.llob · :ıl ıdcn '113 Maci ' o, P •rtevnh· ı'l 

li~rsi d ıırılııı cii · ı •f w a2~ Cernl\I 
Avni, ı ~t.a ı lı ı l kt · O.tı< ııı ktebl t.141 ,ı • 
siıı rlen r>8 . M•ı!Alı \l H \ lllm ve Beylvr. 

( Arkaaı yarın ) 
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Haftada iki Defa Spor 

s SPOR -----Pertembe Ye Cumarteıi Gftnlerl 
Çakan Spor Sayf alarımw I 

Okuyunuz... . 

Galatasarayda İkilik 

Eşref Şefik Bey Son 
Vaziyeti Anlahyor 

Spor muharrirlerinden Gala
ıaaaraylı Eıref Şefik Beyin kendi 
kulübüoürf maçlarından C'f'vel 
1azd ta tahmin yazılarından do
la)'I kulüp heyeti idaresince kay• 
dmıo tekioioe karar verildiği 
hakkında s;aıetelere g6nderilen 
tebliğle"' ıror efkArı umumiyeıinl 
bnyli aarsmıftır. Biı bu hususta 
as l mesele ile alakadar olan Eşref 
Şefik Beye müracaat ederek 
işin içyüıüoQ daha 1arib bir te
kilde anlamak istedik. Bili tam 
bir nezaketle kabul eden Eşref 
Şefik Bey hafif mllatehıl bir 
tebessllmfe ıöılerine ıu cOmle
lerlo ba§ladı : 

.. _Geçen ıene Heyeti idareye 
intihap ettiğimiz zevatın hakkımda 
•erdikleri o kararı dün aabah 
ben de gazetelerde okudum. Ku
JObilmUn yapacağı maçlardan ev
Yel yazdığım yazıların idare heyetin-
dekiler tarafından (müstekrek) kc
limesile tavsif edilmesine hayret 
etmem.. Onları seçerken esasen 
aporla pek alAkeları olmadıklannı, 
apor yazılarını da, maçları anla
dıkları gibi anlıyacaklarıoı tahmin 
ederdim. Benim tuhafıma giden 
bir mesele var. Ben kulübilmUn 
yenileceği maçları evvelde-ı haber 
-.eriyordum. Çünkü kulUbün dahili 
Yaıiyetile, takımın hali bunu 
evvelden belli ediyordu. 

Ben ıpor için bir kultıp edin
mit •• o kulllbe menıubiyeti 
(kaydolmak\ gibi kırtasiye ifindea 
btnbOtOo uzak tutmuı bir ad•mım. 
Benim için Galataurayh olmak, 
Galataaarıy defterinde ( kayıtlı ) 
olmak dejildir. Kulilblln bir mu-
.. bbet sembolll oldutunu bilirim. 

Bu rabta defter kayitlcrlnden 
ziyade g6n01 kayitlerinde yaıar. 

Nizamname meıeleıinc gelince; 
bizim ııiıamnamedo spor tahmin
leri ve ıpor tenkitlerinin memnu 
olduğu yazıh değildir. 

Nızamnamede maddesi olmı• 
yan bir mesele hakkındaki kara• 
rı ancak heyeti umumiyeler 
verir. 

Heyeti idarenin kararından 
aonra teaadüf ettiğim Gz Galata• 
aarayblar ıpor sahasındaki saf. 
lar n, nıuvuff akıyetıizliklerin o te'b
liğle idare 11ba11ua da temamea 
intikal ettiğine kani olduklarını 
acı acı ı6ylediter. 

Doğruıuuu ıöy]emek IA:um• 
gelirse, ruhen •porcu olmayan bet 
kiti tarafından verilmiı o ka-
rardan dolayı memnun ol· 
duın. Çi\nkü hakiki Galat ... 
saraylıların asıl kanaatlerini 
ve bana kartı muhabbetle-
rini daha iyi anlamıt bulunu
yorum. Bu mesele hakkında ya• 
pacaklarım şunlardır: 

Ben bu kararla kendimi Ga· 
latasarayl laktan uzaklattırılmıı 
addetmediğim için gazetelere ıırf 
teıhir mak1&dile verilen o teblij' 
için icap eden yer veya yerlere 
mtıracaat yapacağım. idari gaflar 
yaparak klUbtı ıimdiye kadar 
görtılm.emiı bir vaziyete ıokan 
idare heyeti hakkında da Gal ... 
taaaray kongresi kararanı verir. 

Bu mOnaaebetle matbuabn 
ve do:atlann ıabıım hakkında 
g&ıtcrdikleri bOyGk teveccllbe 
ve kalem tezahürlerine kartı 
mOtepkldr kaldığf mı da ilave 
etmenizi rica ederim. " 

Fr~nıız efklrı umumıyealnl •on kararlJe Teıa,ıandıran me,hur 
tenisçi Borotra 

Fransız ıpotcuları son zamanda Bu ıampiyon, geçen ıene Fran• 
büyük bir heyecan içindedirler. sızlar dünya tenis ınmpiyonlu· 
Bu heyecanın sebebi şudur: ğu~u. karbetm~k üzere iken nihai 

Fransız tenis şampiyonlarından gal~bı~e~ı temme muvaffak ol~n 
Borotra bundan sonra resmi maç- tenısçıdır. Henllz boş bırakacagı 
lara iştirak etmiyeceğini mensup yer doldurulamndığmdnn Borotra' 
olduğu federasyona bildirmiştir. ya bu seneki dilnya şampiyonlu• 

.Şıı !1• iy 'ln bu kararım, milli ğunda da oyonması için sporcu-
m çl.ı.rıı ı ı 1 1ıı rl1'l :ı.cak vakti hırdan o:.ürekkep bir heyet mü-
olmacJi~ı için verd.ginı .so , lemiftir. racaat etmiye karar Y•rıuiıtir. 

p o 
Boks Kıra/lığı 
Yine Zencilerde 
Mi Kalacak? 

Cihan ••mplyonluiunu lleyez· 
larden koparen eski clh•n 

Şampiyonu Conaon 

BeyazlaP'ın J•glna UmJdl olan 
Karpan11yeyl GUğen Ski 
Bir zamanlar siyahi boksörler 

cihana duman attmyorlardı. . 
(Sacayağı) denilen Uç ıiyahi 

boksör bütün dünya boks salon
larını dehşete ulnuşlardı. O ıiya· 
hl bokıörlerin başında dünya 
ıampiyonluğunu beyazlardan alan 
meşhur zenci Jak Conson bulu• 
nuyordu. Ondan sonra gelen 
Sam l.ongf ord, Conet, Batling Ski 
ismindeki Uç zenci de siyahların 
mevki ve şöhretlerinin demir yum· 
ruklu bekcileri halinde mütema
diyen beyaz boksör dövmekle 
meşguldüler.Siyahilerin bu mnthiş 
tahakkUmiine tahammUI \demi yen 
AmerikahlarJ onları boks sahasın• 
dan uzaklaştırmak Uz.ere birçok 
tetbirlere bat vurdular. 

Neticede maksatlarını temin 
eden Amerikalılar siyah boksörleri 
faaliyetten mahrum ederek be
yaılu .o yooideD Hhaya ~ikna.la• 

:e ibib 

R 
Caut .. ı. .,.,...... " Hmartul rln'erl 

elıull .._. lalllt•d• Ud e..- .. ,., .. ..,..atmel&• 
tedfr • 

......... ılakl ıper .,, ... 114. , .. ,.. .,. 

•1Teketlerl mealeket ..., blcllulerl Yardır. 

c ... rteel .. ,, .... ti~ ı .. -- ı••kl -~ 
lan• tahUlh 711abw, 

Diyarbekir' de Heyecanlı 
Kupa Maçı 

Bozkurt kup..,nı llazan1111 Ayapor '*""' 
Faal Halk EYimizin Ay we 

)'Ildız apor takımları arHında iki 
hafta maç yapılmak ıartile gali
bine Yerilmek tızere tertip ettiği 
.. Bozkurt • kupaıı maçımo geçen 
cuma gtınO yapılan birinci maçta 
bu iki takımın berabere kaldığım 
evvelki apor mektubumda yaz
mııtım. 

Bu cuma gOnkll lniocl maçın 
her halde kupayı almak için maç 
çok heyecanlı olacağı belli idi. 
Takımlar 1&haya ıu ıe"1lde çık• 
tılar: 

Ay takımı: 
Hikmet 

Fikri Mehmet 
Raııp C.111 lbr•hlm 

Adnan llusaffer Riu Şevket SalAbattln 

Yıldız takımı: 
Ali 

Bar han Aı-.e 

Ahmet Refık MnlQt 
Kemal lımall ZUI luet A, HaJdu 

Saat 13,30 da oyuna baılanılda. 
Bunu bllyllk bir galabahk halk 
kütlesi talrip ediyor ve birinci 
umumi müfettiıliğin mıotaka11n
daki dokuz villyetin apor mıota
kası reiıi Osman Bey de bulunu
yordu. Maçın baılamaaıoı mntea· 

Beyaz:ara aene:erce aman 
vermeyen Langford 

lnr.nıı muvaffak oldular. On sene-

denberi devam eden bu vaziyet 
ıon aylar zarfında siyahilerin 
yeniden ciddi surette faaliyete 
karar vermeleri neticesi olarak 
değişmiş gibidir. iki hafta sonra 
bir Kübalı boksör dünya vasat 
ııklet şampiyonluğu için Pariste 
Fransız Thil ile çarpııacaktır. 

Amerika gazeteleri bu müna• 
ıebetle Fransızları dikkate davet 
ederek Lir dünya ıampiyonluğu· 
nun Arapların eline geçtikten 
ıonra telcrar beyaıl.ara intikal 
etmeaJ aOt ola.:ajını batırlabyorlu. 

kip oyuoculana çok tiddetU •• 
heyecanla oynadıklan, ber iki t~ 
kımın da kuvvetli O}'uncularl• 
nbaya çıkbklan ilk bak şta anl..
ıılabiliyordu. ilk kırk beş dnkl• 
kalık birinci baftayimde ay 
takımı d6rt, yıldız iki sa)'I yap
mıılardı. Birinci haf tayımdı 
ıimdilik Ay takımı galip mev• 
kiinde bulunuyordu. ikinci oyun 
baıladı lki uyı da birıbiri üzeri
ne Yıldız takımı yap nca O) UD 

bUtnn bntna tiddetlendi şimdi de 
Yıldız takımı dört, Ay takımının 
beı •ayıları vardı. Maçın bitm ... 
ıine de yirmi dakika bir mllddet 
kalmışb. Yıldız takımı bir gol 
daha yaptı, fakat bu gol kabul 
edilmedi. Mtınakaıtt bUyudO, mıa
talril relahae aalracal!t ec!ildi her 
iki taraf ve hakem din nildi iH 
de netice elde edilemedi. Binaen .. 
ley maçın bltmeaine on beı da
kika kala roller de kobul edilme-) 
yince Yaldız takımı oyuna dıevam 
edemiyeceklerini beyan ettiler. 

Şimdilik kupa hiçbir takıma 
teali n edilmedL Bir gün ıonra 
Halk ET:nde içtima eden apor 
mıntakaa•, iki kulllr ten kaptanlar 
Halk Evinden bir mümessil ve 
Mmtaka• Reiıi Osman Bey Ye 
hakem mülAzım lh• an Bey d• 
hazır olduğu halde oyundan ev-~ 
vel her iki takım arasında yap
t kları kat'ı mukavele muc.b nce 
ı. h yı terkeden Yıld z t km nıD 
mıutakaca mağlQp oldt ğuna ka· 
rar verilmit ve Halk Evinın Poı· 
kurt kupasını Ay takım almıştır. 

Salihli- h.enemen M~çı 
Gazetemizin 24-12-932 tBribU 

nusha11ndaki ıpor sahıfamızda 
(Salihli.de heyecanlı Lir m. ç) ser
levhasile Salihlideki muhc.trririmi
zin bir yaz11ını neşretmiştik. 

Muharrir maçın, bıdayetinden 

ıonuna kadar Salihli Bozkurt ta
kımının hakimiyeti al!rnda cere· 
yan ettiğini kaydediy rdu. 

Bir ıporcu kariımizden aldı· 

ğımız diğer bir mektuf ta, iki ta
kım n mUsavt bir oyun oynadıiı 
bildiriliyor. 

Maçı f:Örmediğ;miz için o mU· 
sabaka hakkında kat'i Lir hüküm 
vermeruiı kabil ol mı)acakhr 
Biz bitarafhğımızı isbat için o maç 
için işar"t edilen bu no ctayi da 
meskOt ğeçmek istemedık. 

Futbol 
Pariı. 3 (A.A.) - Clup Fran· 

cais, Szegad Macar t ıkımmı 2 
ıayıya karıı 5 aayı ile mnglOp 
etıniştir. 

Viyana'b Adoira takımı l ey-
nelmilel bir maçta 1 ı:ıay ya kart• 
2 sayı il• Torino takımım ma2'.ap 
etmiıtir. 
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Yeni Bir ı 
Müsabaka 
Açılıgor 

Aınerikanın en mefhar .... 
18~?-a.larıodan olan (Foto• PleJ) 
~ un bir ıenaryo muabak .. 
•1zarfanıaktadır. Beynelmilel me.-

tu ara ·ı -•--b aı olan bu muub11&t1Ja 
d liUia cibaaın milletleri ~· 
ti •vet edilecektir. Her memlek .. 
lbn huıuıı Adat •e hayabndan 
ha~et olacalc bu m•Yzular .bir 

ern heyeti tarafından HÇİI .. 
cek ve en fasla allka ayandırr 
cak olan etere mlUaim bir ,,.,. 
9 eri!ecekt1r. 

l46ıabak:ı ..-.aw lienlD _.... 
eclilınemtpe cft h ~ ~~ 
edilecek e.erdea bekl•ecek ,.. 
llne ta, ••ın iekıllllla... li8-
laran qkan o,..adıtı rol olacala 
'-haıin edilmektedir. 

Bir Köpek aranıyor 
Son gelen Amerikn llnema 

lbecmual.1n ı3yle bir llb a91re
cliyorlar: 

ti Meşhur yıldıldızlardan Joaa 
Mar, bir k6pek ut&o almalı iati
ror. Fakat bu k6;Jek dart yatın
da olacak, boyu da 25 aantiml 
leç111iyecektir. " 
le Bu cinı kllçllk yapılı k3pek
ol~ çok makbul -.e çok nadir 
ki '1h için ıtızel Joan bayi• bir 
~- .. tacak olanlara tamam 

dolar verecektir. 

Sahhr.r Bakışh Artist 
~ a.1c .......... ) .UW,olumcla 
~Geber •• M. Maim O.U 
fiL.. elan çemlmit 11fk •• w.e 
~ Çolc muvaffakiyetle bltlrll-
llal ·. .Ba filimde Jinet Gober 
~tanın aelıhar balafile ve il. 
lab. Derli rollbatl fevkallde 
..:ı,.oyaamuile temayll •tmit-

Holivut'ta 
Aktörlere Yapılan 

Parlak Vaitler 
tld·lfoliwut (Huıuıt) - Holivuda 
°''~ srclen Avrupalı muharrirler 
l>lelc •lci sefalet hakkında atet 
Ora liren makaleler yaDyorlar. 
de da da rejisörler, ufak rollera-. O)lllyan aktörlere ve aktris-
llller .. ~·te bir !•tlı dil, ıahte bir 
ttta Yuz göıtermckte, yapmıya
'in. leyler vadederek onlara en 
("~ \re en tehlikeli ifler g&
'•1a ~kt~dirler. Bu vaziyeti 16-
..:.:rilmit yıldızlar gwi gizli 

..... te aanki içlerinden: 
ltr. ~ aktile biz ~e o h"I vait-

c'°" aldandık, danelctedirler. 
.q6r~Çeıılerde bir filmde bir 
9- •t :· .bir uçurum kenarında 
bir .,0161erınde yapılacak tehlikeli 
lllernesı •ardı. Reji.artıo beğen
Çarp10 Yiiıündeo bu aalme kalp 
aktar tılatı içinde çırpı~aa biçare 
•ltiril~· tam dört .,. tekrar s ı. 

Ma.a :: .defaaanda ıalaa kalkan 
~ eı>anden düpa aktar uçu-
~ Yuvarlanmaktan ve parça 
~ ~maktan ancak büyük bir 
~le •kldılda ahn bacaklanua 
~ İri urtula bildi. O sarada 
~ göbeğini oynata oynata 

'- IÜlerek: 
~ ~~~ güze), çok tabii, nefia, 
~liııtal ~~ aynen bir daha tekrar 

tG., rrıtı •ye bağırdı. O zaman 
..... ., ıtebziyııne· 

• -=.v 1 • t Ynl '-lı ve A llltfen ıiz bir defa 
•lo·arJara':I' Yapın da ıonra ben 

ee•abını verdL 

Holivut'un Yeni 

..,.,....,...... ... ...... . 
------------------------------ ·· 

Yıldızı En Ziyade 
Annemi 
Sevigorum 

.. 

Jinet Gober 1eal yetiıen F ...... 
aaa Jl)dıalan arasında mOatema 
bir ı'bellije maliktir. Son gllo
lerde çevrilen "'Dr. Mabb'tla 
YUiyetaameal,. filiminde b.ııbca 
rola oynayan ıllzel Jinet Franaa'· 
DID Uyoa tehrinde doğmu,tur. 

Bir kaç gGn evvel berlinden 
Parla'• daaen bu aarı,ın yaldıı 
lataliyona ayak basar baamu 
bir yıjıo ıazete ve mecmua ma
barririle kartılqmııtar. 

Gazetec:ilerİll bir •llrQ ıuall .. 
rliae manaa kalaa bu cici kız yor
t- ol.clap icla bu aualleria lüt 
lalriDe eeftp vermek latememJt. 
pzetedlerl atlatmak için derhal 
bir otomobil ~•tırmıft r. Fakai 
bu mada mahanirllrden birial 
ı&sel Jiaete flyle bir sual 90r

m'1flun 
- DBnyada en çok 1evcff.. 

tlab feY Dedir?. 
Jiaet Gober ba ıualdelci ca

sibe kU'flancla bir ad m geril .. 
1erek muharrire cevap vermeye 
mecbur kalmıı ve demiş ir ki: 

•- Herteyden çok annemi 
H'Yiyorum. Hattı ainemadan bile 
çok.,. 

Geçen.lerde Sari Mariça lemindeki bir yıldızdan bahtetadftik. Holiwt' da ıenl parbyan bu ıtızel 7alc:ba 
aekiz ay zarfında iki filim çerirmiftir. Sıri'yl burada Herbert Martal Ue birliKte g8rllyor1unuz. 

Filhakika Jinet anne ini sev
mekte haklıdır. Çünkü bualln 
milyonerler aruında istt.i geçe• 
bu Jllc:ba fakir bir ai:e kızıdır •• 
onun IİDema Jildızı olarak ıen
~nler ar&11na katqmaıı anneli
Din , .. Yikl aayeainde olmuflur. Ne İçin? 

Kate dö Nagi Fena 
Halde Sinirlenmiı 

bd 1e11eden beri birçok filim
lerini 1eyrettitlmi• ,O.el 11ld11 
Kate dl Naai birkaç slD enel 
çok ılddetll bir ılnir bularam 
ıeçirmiftir. Ş6hretiDe dfade.Ue 
map cılan bu yaldı• Berlbade 
bir suiaoya gitmif, bir muad• 

oturmattur. Y ıldıZJn pzinoclan 
içeri1e glrdifini görenler kencli
Iİne kup biç allka ıaıterm~ 
mitler, ona alellde bir mllfteri 

tibi dudak btıker.ek llzmOfler
dir. Matrur yıldız keadilİDe karp 
izbH edilen ba al&kaı~ kaqa-
11nda kızmıı ve. biı:q 9QDl'8' razi. 
noyu hiddetle tcrll etmiftir. 

Bu me1eleyi bir atkadapna 
açan gllzel kadın cliyorki: 11 Avru
panan en medent ıehrinde, tD 

yilksek bir .ırazinoda beni tam
mamalanoa hayret ettim ve k .
d m. Biz halka eUzel filimler 

seyrettirmek için bOtDa kudrell
mizle çalıı yoruz, fakat ıoauada 
tanınmadığım 11 görüyoruz. Dot
ruıu buna kim olH kızar. " 

Dogruıunu ı6ylemek llzımge
lirse biz gOzel Katenin bu ıi>z• 
lerine daha ziyade hayret ettik. 
Siı ne dersiniz? 

Kim Çaldı? 
Geçenlerde Holivut'ta bir 

baloya giden Konıtanı Benn"t 
parmaklarında takıla olan ytızilk· 
ferinden en kaymetliıi esrarengiz 
bir ıekilde kaybetmiı veya çal· 
dırmııtır. Çok kıymetli olan bu 
yüzllğll ~ tlzel yıldız bundan iki 
aene evvel on bin dolara, yaal 
yirmi bin liraya ıabD almıfbr. 

IHaftanın 
Filmleri 

Ba balta ıehrimia ılnemala
nada yine gf'sel filmler Hyrede
cejinis. Operada 'M lyoner koca,., 
Artistikte 11 77 ı u 1· aralı ev • , 
Majikte 11 Sfe kı konllfUJor • , 
Melekte .. iki yOdU ada ,,.., 
.. Elbaamrada .. Den·zıer devi,, 
filimleri opamaktadır. Temin 
edildiğine gtıre bu filimlerin hepıl 
de yOkıek ra'- bellere ma~bar ol· 
mak itibarile an 1afta ıelmekte
dir. Buradaki reılmlerde .. Mılyc• 
ner koca ,, ile "77 numaralı ev •• 
den birer sahne 1 3rUyoraunuı. 

Jo:ın Kravfort 
BOyOk Dug aa'm gelini elan 

Juan Kravft.rt bütiln eski el~iı~
lerini aatnuya karar vermışhr. 
Joan'ın gardr~bunda tamam 42 
kat eıki eJbilie ve tuvalöt vard1r. 
Yeni elbiseleri baa adettea ha-

riçtir. 

ı iki Şart 
Y ılclız Olmak . için 

Neler Lazımdır? 

Enelce HW filim umaamda 
.ı..ma ~ldua olmak içJa peUik, 
boJ munlufu ve fotojeaik olmak 
klfl uyıbrdı. Sall ffllmdea ıonra 

yDı ft Ylıcut tDnWjiadea batka 
ıe1 ı&selli;inill de yalda olmak 
için prt oldaju aalqdcL. Fak at 
ainema fenni ilerledikçe artbtlik 
için lbamıelen prtlarda da de
iiflklik bq ghterdi. Şimdi yalmz 
aea ve Yilcut ıtııelliji klfi ıehae
mektedir. MDteba111.ıann fikirle
rine 16re bagfla iyi ıİDelDa artisti 
olmak için Ud J•Dİ pıt daha 
lüımchr. Bunlardan biri •• flp
hala ki e8 mllhimmi g&z cazibeli
dir. G6ıleri cazip ve ıtlzel olma• 
yan bir kaclm veya erkek iyi bir 
alnema 1ıldıa olamaz. 

Seyirciler berinde }'lldıılana 
bakı,lan. muvaffakıyet butusunda 
çok kuvvetli bir rol oynamakta
dır. Yeni ıartlardaa ikincisi de 
Ykudua areket Ye eeYvafiyet 
kabiliyetidir . 

Bir yıldız nekadar gtbel olur1& 
olıun ft\cudunda ıoğukluk Ye do• 
nukluk olduğu takdirde ıeyirciler 
O zerinde daim fena bir tesir 
bırakar. Bu ıartları ileri ıliren 

ainema mlUebas111ları buglinkO 
methur yaldızlar arasında bu 
ıartları baia olmayanların ya• 
kıo bir iatikbalda beyaz perde
den çeki miye mecbur kalacakla
rını ıÖ) lemektedirler. Şimdiden 

ilerı ıürüıen iıimlere bakılırsa 

Amerikan y ldıı.lanndan birkaç na 
gelecek aene filimlerde aöremi
yec:eğİL 

la9 Evaıs 
Amerika Jl)dizlan ara .. cta 

... Hnelerde bGynk bir tehret 
buaan Mat Evana J•ktnda 
•Ga. 1qlanm,. isminde bir ... 
filmi ~emecektir • 

Rejisörler 
Yeni Filimler için 
Ne Dü,unüyor,ar? 

Ma16mdur ki değ:rmencilerln 
ıu derdi albl linema rejiıörleri
nin de bir derdi vardır: O ela, 
mevıu .•. 

Sinema hayalı uyandı uyanalı 

artık laayatm iç " dış yöztla

den taavir " te~rib etlilmemiı 
hiçbir ıeJ kalmamrıtır. Gereli 
me.lek aıkı ve ~erek para bır
ıile titreyen rt>jiı8rler, en bGytlk 

tehlikeleri bile göıe almıılar •• 
batta Afrika ç6Uerinin en •ahts 

bayabna kadar soku mt tlardar. 
Şimdi bu da kifi ielmıyor, J•P
yeai menular araa yor. Bu •ca· 
ba ne olabilir 1.. Bu meaeleyi 

halle uğrqaa rcjisör'er, timdi 
dünyadan uuklatmayı ve başka 

dllnyalarda mevzu arama~·· d6-
10nliyorlar. ~lr büyük An erika 

kumpanya11 Almanyaya sureti 
mabsusada bir adam göndererek 

bazı alimlerle müzakerata giriş
mif, ve arzımıza en yakın yıldız-

lardan birine gidebılecek 

bir •asıta yapabi.Jikle i ta 'c irde 
pek bllyilk bir muldifat verilece

ğini vadetmiıtir. Eğer bövle bir 
icat ortaya çıkarsa bundan yalnız 
ıinemacılık değıl, başka ciht tler
den de istifada euileceklir. 
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hOfl Gen~ Ye llzeldL Tam benim 
• ~cLg1111 fibi unşın.. gözleri

: . akq.nda bir py vardı. Ne 
. ~'1m itte hoı bir ıey.. gü.ıel 

llYlllllÜJti, •ade fakat güzel. 
d Beyoğlu caddesinden Taksime 
d oğrq kıvrak adımlarla yllrüyor-
~·.Ben de aptal aptal peşinden 

ııttun •• ,,. 
I YiirUrken bacaklan kaldınm-
arda liatikleuiyor ricudunda 

elisliki kıvranblı.r husule getiri
)'ordu.. Hernen yawaa sokulup, 
Yliıilne gülecek bir ıeyler aöyli
)'ec:ektim. 

Jf. 
- Ahhbbbbbl •• 
Bu ah yedi H uzuolujunda 

onun değil benim ağı mdan 
çıktı.. Bir erkekle karplaımıı 
derhal kolkola girmişlerdi erkek 
lıi~ te 1akı11kl1, hiç te ,azer 
dejildL 

* Erkek ppkaunı çıkanp haşım 
Jerle.re kadar eğerek pantolonu. 
nun paçalara bir eııdaıe genir 
liğinde pardesüsünüo omuzları 
baş ndan yarı·n metre yüksekte 
bırini ıeli&11Jadı.. 

lf. 
Kadın aordu: 
- Bu a 'amı niye bu kadar 

bnrmetle ı:;elamladın? 
Erkek c~vap yerdL. 
- Berberımdir.. geçen sene 

İSçlarun için bir ilaç ıatmJştL 
de" her tesadüf ettiğimde dolan• 
b ırıcıJığ m yllziıno vurmak için 
bu t11rzda se!AlD verip saçsız 

lflnu g6ateririm. 

* fnaanın lmsurlannı y&zllne çok f:: vuruyordu. Maazallah aeYgi-

d 
e göz koyduğum içio benden 

• buna -benzer bir intikam 
alaaawn yolunu bulurdu. 
... Ooun için aoldan ıeri mart 
1 •kaimden Tiinel istikam~tiode 
~k kimsenin peşine dtfımedeo 
••uDı uslu yftrildtim. 

- Hanımafandl nUlue tezke
renrzı görebil r mlytmL. 

- Resmi b!r dairede herke
ain huausl~etlle aJl.ka:lar ••Y· 
ıer latemek ne kadar ay.pL. 

Maniler 

Ku,br yuva yapar a .. 
Salkımdar bu 1arkar a.. 
Kaduıler para bu ıa, 
Hemen duo yapar af.. 

Ya beyaz, ya kara, 
Şim4ektir bu çaluır a.. 
Gö::ılümil uvki 1ardı; 
Ateştir bu yakar af.. 

Acıdan işte tatmrf, 
taşmışta dat ar aşmıı, 
Boşuna 7alvarmı,ıın .. 
O yiuek meğer taşmıfo 

Ah hatlarım, bağlaraım; 
liergün yanar ağlarım, 
O kahkahay'a güler, 
Ben batrımı dağlarım •• 

Çolak oğ'u yazar a.. 
Y aurkeıı de uar a.. 
Darılmayın kadınlar, 
Dayanamaı uarl 

Çolak oııu 

- Otomo1t:•n için• .. rina insan dt..,.ıdakllerınt gbrenıl,or. 
- Bu 11.r ku•ur delil 111. "dlfarıdakller lçerdeklnl 11•r•t l,JI 

~IPUyorıar •• 

Yr.başında 

Yılbaıı gecesini bir doatun 
~~lld.e ıeçiriyorlardı. Kıra koca 
lfemn hinde idiler. 
kadın kocumı ya•qca lku .__ 
-. Ceplerine hlr az piık&Yi 

1•1D1ı ko1ma71 unutma! 
- laıkAn yok btıtOn ceplerim 

•ltılar1aa kadar doldu. 

Yaman adammış 
&....-T ..a proya 1apıyordu, mit
..,... ten bih ettL 

.._ Her zamandaki ribl yine 

::::-ıonua arkasına bir tabanca 
J•pacaksın. 

- Peki efendim .•• 

Rekabet 
- Memlekette lebleblcilik 

un'ata gitgide azalıyormıq •. 
- Olabilir azizim.. Fındılr

Çlltlda rekabet edemiyordur da 
ODUD lfİn •• 

• 
'Ramaza_n_M-iln_i_le-r--..~ 

Davulcuyum ltte lılm, 
Söyliyecak nrdar sösilm; 
Şu ıa buna bakmıyorum, 
Kadınlarda yalaıı ıöıilm .. 

Davulumun derili Yar, 
Gaıcl dn periıi var .. 
Eğc:r g-üzel ıateraenis, 
Şimd, Lende seri.i yar .. 

Beyazı tta HJ'l'i yaydtm, 
Geçen ft'İ b'i bir ıaydımı 
Bir aar tın p üvcrdi 
Ben esmerden pbak ea1dım.. 

Mahya y•zlDlf yerli mah 
Di <kat edip okumab.. 
B•ıkalan çoktur amma; 
Ele ıeçmex bif kumrala..~ 

Geceler Jaep ,tae IJeuer, 
Şehzade de ıue• ıeur .. 
Göz ederım kimi ıanemı 
Bu itleri aeıea aaaer .. 

Davulcu 
- Kocan Jdbafınd• aan• ne verdi? 
- "•verecek? Bu buhran zam•nında IUzumlu, IUzumau• 

hiçbir ••Y için para eartatmamell diye bir kont•r••·• vardi. 

Yllba•ı gecesini tnaan neall 11•$11"1 .... bUmn ••n• ayni tarz• 
da Y•••rm••·· .9ttn 0 gece -b•ha kaaar 1119 uyumamı ... m.. 

_Ya ondan •onraL. 
Gecen gUndUzlU uruyoruml .. 

Hemşireler 

Tram9aya bincli.a. ônımcleki 
11rada iki genç kıa yan yana 
oturuyorlard1. 

Biri eıoıer öteki santın.. 
Birinin boJ11 ima atekiaiald 

uzunda. 
BiriniD aaçlan kımcak it• 

kininki dllzdtı.. 
Biri gtııel ltekl p,ldndL 
Yani demek latedijim biri

birlerin• biç beazemiyorlarch. 
Ben kendilerini Uk defa ı&o 

rtlyordWIL Bunlar iki hemfiro 
14ilet. 

- Hemtire olduldanDI .. .,... 
•o anladın1 

DIJ• IOIUJonunu deiD mi? 
- Hftlllire c:ledimse kıs kar· 

".. d ... - ld baata bakaca 
Mmtfre elemek ı.tly0tame 

- Kanm lrarlllat8r r•Pm•k 
... suna dGflllG• kenlilaU• 
lalraz m ..... ı olur mua1U1? .. 

- Ben denml v••c .... ı .. 
- H•JIP cmtllll dalla llala,J 

........ karlkatllr r•parken 
een de lla ... ıaanda oturacak•ınl. 

--·- 1 

OJnatan 
Gueteln Uh uhllelerincle 

okudum: 
Oynatan: JIAzun 

Bunu ıuetelerfe ilin etme
fe ne luzum var ?.. Doğrudan 
do~a Mazhar Osman Beye 
mllracaat etsin •• 

Oyuncakçıda 
Hanım çocuğuna bir 01uncak 

otomobil alıyordu. • 
Acaba çabuk bozulmaz mı? •• 
Diye aordu.. Oyuncakçının 

kllçllk oğlu at ldı : 
- Hay r bozulmaz! •• 
- Sen nereden biliyorsun? •• 
- Ben bütün bu dükkindaki 

Oalgm;ık 
Hayali Bey dalgınlığile ıöhret 

almışb. Geçen alqam bir lokan
tadan çıkarken garson veıtiyerde 
pardesüsünü giydirdi. Eline ba .. 
tonunu ,ppkasını verdi.. 

Hayali B. yüröyordu. Garıon 
aeılendi: 

- Beyefendi, herşeylnfz ta• 
mam; yalnız bahşişi unuttunuz. 

- Dalguılığ•ma gelmiı olacak~ 
Neredeyıe onu da bulup ıetirin •• 

Müjde 
Çocuk mektepten rellnce ... 

ıırdi. Evin içi her aamankiodaa 
fazla kalabalıktı.. 

Hizmetçi1e mordu ı 
- Ne var, ne olda? •• 
Hizmetçi bir 7abanca hanımı 

ı&atererek: 
- Bak Ebe Hanam aaa yeni 

bir kardeş ıetirdL 
Çocak •Yineli.. 
- Ôyle iae anıaeme ele bea 

tidip m&jde nreyim ! •• 

Ehliyat:ıame 
Şoför ehliyetnamelerinl mua

yene ediyorlardı.. Otomobili dup 
durup ıordular: 

- Senin ıofar elaliyetnamea 
Yar mı? ..• 

- Yok, fakat beni ehliyet-
namesiz otomobU kallanauyı 
meCbur ettiler ... 

Ehliyetname. Yeımiyorlar 
mı? ..• 

Vermiflerdl amma birka9 
kere kaza yapbm diye geri al
ddar •.• 

._.:- Yalnız bu ıef erki panto

b cbtına değil içine yap.. 
~ eept• da.t defadır ta-

... Jaakesiciler çarpıyor. 
hm tanzim edlıor Demi•• mereklıaı garaan ..... 

oyuncaklan birer birer kendim 
tecrtibe ettim.. Bozulmuyor kalan
lar da artık kolay kola7 bolulmu. 

- l,ıa emelAne na.a otmu' 
bir kadın, kendisin., bUtUn h .. 
y•hnca aadık ka.ac•" bir koc• 
bulmuf. 
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Mahmut Paşa Müteessirdi, Artık 
İş işten Geçti Diyordu 

Bu eına<la Damat Mahmut 
Pala Parise ;gdmiş ve kemali 
azametle ( Grand ,otel ) e yerleş· 
nıi,ti. Alımet Rıa:a Bey, Damat 
Pit~an n ne ıuaks,tla Parisi lcfrif 
ettiklerini henlir_ bilmediğ' için 
bidayeten bu me•eleye hiç ehem
miyet verme,ınişti. 

BilAha;~.. Paşaııın ac klı bir· 
takım !iafahftt g~irdil<len ıonra, 

( Jön Türk j le~~r iltihak etmek 
istediğine c:\air ~en<Iİ$İne yazdığı 
mektubu ajmell dü.yündil. Buna 
bir .enbire cevap veremedi. Çün
kü, ( htirriyet mUça~edeainde tek 
baıına ) kalmRk istiy-en Ahmet 
R z:n Bey, Murat Beyin avdetile 
ııeniı bir nefeı aldıktan ıonra, 

ortaya böyle mUhiın bir ıahsiye
tin çıkmasam pek hot görme· 
m(~tl. Pek aıikAr olan bir haki· 
katti ki ı Bundan sonra bütün 
nazarı dikkat, Damat Mahmut 
pqanın liıcrine çevrilecekti? •. 

Birkaç g'l\n dUıUnüldU, taıı· 

nıldı.. Damat Mahmut paşanın 
yazd ğı miltevazıane mektup Uıe
riode tahliller yapıldı. Nihayet, 
Damat paıaya karıı hikimane 
v• Ostadane bir vaziyet alınarak 
onu Pariste . ve direktif altanda 
ç11I ıtarmak kararlaştırıldı. 

Damal Mahmut pa~a, henll:ı 

hu iıin pe~ ~cemili idi. Buna 
binaen, Ahmel Rıza Bey ııibi 

ll•ml ıiyAHlte nanı Ye ıan alnuı 
bir zati muhteremin yDkHkten 
ıelen hitabı, onun pek okadar 
ıucnoe ~itmedL 

HenUz (prena) lu (haıerab) da 
(ufku aiyaaette tulu edecek dere
cede nuru irfan · ile tene•Ytlr ) 
edememiıterdi. Binatınaleyh, bu 
( t.ırikı hakkuhakikatte, bir mGr
tidi mllteklmil ) dereceaine .aran 
Ahmet Rıza Beyin lrıadına tlbi 
olmak •e: 

- TeYekkeltO alelllab .•• 
Diyerek ıahai cidale atılmak· 

tan baıka çare yoktu. Çilnkn. .• 
Artak hiçbir lokanta cnlara vere
aiye yemek vermiyor, hiçbir ohıl 
de, para11ı yatırmıyordu. 

l.tanbulda, Seniha Sultan ter 
ter tepiniyor, ikide birde Abdill
hamide haber ı;öndererek: 

- Yazıklar olsun ona.. Koa
kGca bir Ali Osman Padiıahı ola
cak .• Benim fidan gibi iki evlA· 
dm11, d&rt boçuk frengin elinden 
kurtaramıyor. Ben evlAtlarımı is
terim .•• 

Diye feryat ediyordu .. Halbuki 
bu inadında sonuna kadar sebata 
karar veren Abdülhamit, bütün 
bu tizlere kar.fı kulaklarmı tıkıyor, 
(hanedana saltanat araaında kor
kunç bir çığır açmamak için ) 
eniıteıini bilyUk bir matlöbiyete 
duçar etmek iıtiyor. 

Bunun için de, lııtanbul'dan 
ona para gönderilmiyor; emYal 
Ye emllkinl haciı altına aldırıyor; 
hatta, aerek Damat Mahmut 
Patayı ve gerek oğullarını ( di 
ıiılikle iltiham ettiriyordu. 

Damat Mahmut paşa, çoktan 
nedanıet getirmişti.. Parit ıo
kaklarmda aç, ıefil, h~r tbrlil 
ıeref va müıntRZiyetten mahruau 
bir halde dolaştıkça; lıtanbul' da 
lken debdebe Ye ultanatla ıeçea 

hayatını düşl1nUyor, derin bir I 
hasretle o muhteşem gUnleri 
yadediyor.. Vö hatta, her zaman 
ihmal ettiği zevceai bHe, timdi 
onun göz.Uııdo tutUyor.. BUyUk 

bir pişmanlığın acısile burulan 
kalbi, 11tıraplarla mallmal ol
duğu halde: 

- G~çti.. Artık, iı itkn 
geçti. 

Diyordu .• 
Ve, hakikaten de it işten 

geçmitti. İlk zamanlarda gerek 
eefir vasılasilo ve gerek diğer 
•asllalarla onu iknaa ve avdete 
çalıtan Abciülhamit, artık açıktan 

açığa ona husumet göstermiye 
başlamııtı. Bu vaziyette İstanbula 
dönmek, bile bile kendini felA
kete duçar etmek demekti, Bu
ralarda sUrUnmek iıe, kolayca 
tahammül edilir şey değildi ... 
Vakıa Ahmet Rıza Beyle irtibat 
peyda ettikten sonra, Damat 
Mahmut Paşanın hali biraz düıe
lir gibi olmuştu. Çünkü, artık 

( Jön Tllrk ) lerlc temas ediyor, 

akıam ıaat 
21,30 da 

Mum Söndü 
Yazan: 

Muıahlp Zade 
Ceıaı Be:r 

Tsribt Komttdı 
3 tablo 

Umuma 

lsranbul Brltdfynl 

~ehir1i"yatrosu 

111111111111111 

1
111...111 

111111111 

Süfli kabarede bir facia ••. Bir 
kadının kara 2&zleri için iki 

erkek pençeleıiyor ... 

itte bu: 
F ranaızca söıln ve ıukıh 

GONAHKAR KIZ 
filmidir. 

.............................................................. 
IJl'-F Bu ak,am1an itibaren.._ .. ~ 

A S R 1 Sinemada 
t-farbi umumiye ait bir 1afbanan 
bütiln rubu ve harp ıen.lerinin 

bGtün iht raılarını mu1avver 

ara ııra bunların yardımından 
istifade eyliyordu. Fakat bu va
ziyet, 011u ne öldiirüyor ve nede 
onduruyordu ... 

Bu hal, orada bulunan Ermeni 
komitecilerinin nazM'ı dikkatini 
celbetti. Zaten bunlarm araaı 
Ahmet Rıza Beyle de iyi değildi. 

Bunlar Ahmet Rıza Beyin aka
mete mahküm etmek iıtediği 

damat paşadan istifade etmek 
istediler. Buna binaendir ki ona 
)avaş yava~ tskarrllp ettiler. 
Gi:ıH ve aşikir muavenetlerile 
gerek Mahmut paşanın Ye gerek 
oğullarının hayatına biraz refah 
verdiler. Ermenilerin bu hareketi 
sadece onların minnettarlığına 
ceJbetmekle kalmadı. Gün geç· 
tikçe aralarında: i anlaıma kabi
liyeti arttı ... Nihayet öyle bir gUn 
geldi ki gerek damat Mahmut 
paıa ve gerek oğulları, Ahmet 
Rıza Beyden tamamen ayrıldılar 

bir taraftan lıtanbula, diğer ta
raftan da Ahmet Rıu Beye karoı 
ayrı bir cephe aldılar. 

( rkM t var) 

ERT UÖRUL &ADET TIN J 
T. A. T. Kutdill Tiyatroıunda 
Bu ~N'" : Rakibe piye 3 perde 

SON GÜNLER! 
Üç hafta binlerce insanı 

hangi film, hangi 
sinema hayret ve 
heyecanla topladı? 

BiR MiLLET 
UYANIYOR! 

Arbk Anadoluya gidiyor. Bu 
tarih günlerini görmiye 
Koş, gör, son haftadır. 

ALEMDAR 
Sineması 

Matlne 2,30- 5 Gece 8,15-10 

BÜYÜK t~-----.. 
RESMİ GEÇiT 1 G LOR Y A'da 

M f ·1 b 1 ı 1 t ikinci Kin un, Çarıamba 
uaızam 1 ın 3f ıyor. k s· .. . I • ıamı mema ye 

Murn;e ıE~Elo~~gR~~ERT MONIR NURETTiN KONSERi 
llAYeten : Mickey Mouee Yeni ve güzel programile 

~-.. görDlmemit bir film. 

EL HAMRA Sin~masıom misilıiz pro1ıramı miailıiz 
bir muwaff akı yet ka1andı. 

1- D ENiZLER D E V İ 
( ERKEK EVLAT ) Mümeaaili: 

GEORGES BANKROFT 
Fransızca aöılil bDyDk film. 

2 - 25 sene evvel bir K A R A G Ô Z Gecesi 

1000 metroluk ve yaram eaat sOren bu film 1 PEK F 1 L M 
STUDYOSUNDA ÇEVRILMIŞTlR. 

Muazzam iilminin G L o R y A s:nemasında 
a6rmekte olduğu fevkalAde rağbet baaebile, IİDema mftdirlyeti; 

herkesin görebilmeaini teminen itbu harika filmini 
Bir kaç gün daha gösterecektir. _...., __ .,, 

Diplomatlara Hükmeden GizliKuvvetler 
~--=------------------------------~---- ---
Komiteciler Kadının Çan .. 
tasında Neler Buldular? 

( Battarafı 1 inci 1ayfada ) 
P. - Liyapçef - İfkoviç hu

dudundaki ateı teatiıi karııaında 
vazif elerimiı.. 

z. z.. - F erdlnand mmtaka· 
ıındaki ıon eylül kıyamı ve 
bundan aldığımıı dersler •. 

Komintern H ıubeleri .• 
. . . . . . . . . . . 

Balkan Koml\nist Birliğinin 
sekizinci konferanıı .• 

Balkanlardaki umumi ıiyaıt 

vaziyetle Balkan yarımadasında 
mevcut memleketlerin ayrı ayrı 

huauıi vaz.[yetlerinl kat'ı bir suret· 
te tayin ed.ıbilmek için bunun, 
baıta İngiltere bulunmak Uzere 
Sovyet Ruıya'ya karı• hazırlan
makta olan harp noktai nazarın· 
dan tetkiki icabeder. 

Bulgariıtan'ın askerlik tabl
yeıl cihetinden klymetlni ve Bal· 
kan milletlerinin ·bir harp karıı· 
ıında bu harbi be1liyebilecek 
canlı malı.eme teıkil eyliyebilc
ceklerini nazarı dikkate alan 
lngiltere, Sovyet Ruaya'ya kartı 
mevcut imperyaliıt birliğe, Bal
kan heyetini bir blok halinde iltl· 
h k etmiye uğraımaktadır. lngil
tere ile F ranıa araaında vücuda 
getirilen son aolaıma, bu meH· 
lenin hallini tacil edecektir. 

Birbirine kartı dnımao ve ra
kip vaz'iyetinde bulunan Balkan 
milletleri, bUyDk h•mileriain taz
yiki ile lngiliı ve Franaız şart
larına boyun eğmeye mecbur 
olacaklardır. Bu itillfın hedefi 
maballl dUımanlıklan kaldırmak, 
İtalyan - YugoalaY geçimıizliğint 
hafifletmek ve böyle blr So.
yet Rusya dtıımanlıi& •• harbi 
yaratmaktır. lllb ... 

" Makedonya Davası " 
isimli gazeteden ... 

D•vldko Naall ÖJdUrUldG 7 

Son nDabamııda, Gramada 
k6yDaden ve Protoıerof taraftar
larından Davldko Jorjiyefin lvaa 
Mikaylofun adamları tarafmdan 
Gorna Dujumaya k&ytl cİ•arında 
na11I 6d.nrnldOrDnil bildirmlt-
tik. Bu buauıta da 8 tarihli 
Vardar ıazeteainde te1adllf 
ettiğimi:& bazı tafallAt Yar-
dır ki, bu malumat, Make-
donya komitecilerile reıml hllkii
met memurlarının elbirlij'i yap• 
bklarını gayet ıüzel bir aurett• 
g&ıtermektedir. 

Cinayet biliyoruzkl ayın oa 
Hkiıinde 'itlenmittlr. O gDn, 
oa .. idko için ıehre inmek mec
buriyeti vardı. Bu mal6mab alan 
Mikaylof'un adamları, DaYidko'yu 
takip Ye mDnaaip bir fırtatta 
&ldOrınek yazlfeılni llıerlerine 

almıt ve bOtDn tehre yayılmıı 
olan fedaileri haberdar ettiler. 

Jorjllyerin 6nllne, yolda iki 
adam ç&ktı "Ye kendiaile konuı· 
miya baıladılar. Bunların makta
da, nazarı dikkatlerini llıerlerine 
çekmekti. Aı sonra bunlara, o 
mmtakanm Mlkaylof taraftarları 
reiai Yordan Gurkof ta iltihak 
etti. T eblikeyl anlayan Davidko 
derhal tabancaıım çekerek ateı 
etmiye bqladı. Dijerleri, buna 
tiddetle mukabele ettiter. O ıu
retle ki ortada hakiki bir mO.a· 
deme vukua aeldi. DaYidko'nun 
bu sırada yakbğı fitek miktarı 
kırktan fazladar. Tam bu aırada, 
cİYar e"lerden bifine aaklanan 
dllımanları DaYidkoyu fiddetll 
bir ateş altına aldılar, •• ağır 
•retle yaraladılar. Ayni millete 

mensup kardeşlar arasında vukua 
gelen bu boğazlaıma, u sonra 
vak'a mahalline gelerek cUrmU
meşhuda yetişen hükflmet me
murlarınm burnu dibinde cereyau 
etmişti. Maamafih gerek Yordan 
Gurk of, gerek arkadaıları hAdiao 
mahallinden uzaklaımıya bile 
ll\zum görmediler. 

Fakat iı bununla bitmiı de· 
ğildi. Komiteci katilJer bir oto
mobil~ atlıyarak Grama'da 
köyüne gittiler ve Davidko'nun 
evini aradılarr. 

Davidkonun kUçük kardeıi Ue 
diier bir arkadaıım yakalayıp 
Dujunıay.• köyl\ne kadar •llrUkle
diler: Bu aırada bir aakerJ mof .. 
reze de gelmitti. Katilleri tuta
cağa yerde oolarm esirlerini te•
kif etmekle iktifa eyledi. Fakat 
ıehre götUrDllip aekerl makamata 
teslim edilen mabpuılar aı sonra 
serbeıt bırakıldılar. Katilleria 
yerine maktulun kardefİ ve do .. 
tunu tevkif etmekteki manayı 
şimdiye kadar hiç ldmH aolıya
bilmiı değildir. 

Bir Başka Vak'a 
Ayın yediıinde, Makedonya 

komiteılnin kanlı bir vak'aaı 
daha kaydedilmiıtir. petriç mın
takaaı potta ve telgraf memuru 
Mil Stanof, biç beklemediği bir 
sırada katledilmiştir. Bu adam, 
epey zamandanbe"i Makedonya 
komitesinin muhtelif te~killtı 
içinde çahtmıftı. Son uman·da, 
Protogerofla .. kı bir mllnasebetl 
vardı. Onun 6lnmn de Davidko
nun katlini andırıyor. Bir mGd-
dettenberi, bn memur da lvan 
Mikaylofun taraftarlarından teb· 
dit mektupları almakta idL 
T eblikenin yakınlqmaıını hi.
•cıtmeu tııerine zabıtaya ılklyet-
te bulunmuttu. Petriç mıntakuı 
poliı amiri bu huauıta tahkikata 
ırirltmlt. ortada biç tehlike mev
cut olmadıtını blldirmif tl. Fakat 
bir kaç ıGıa ıoara Yak'a vukua 
geldi •• akfam 1aat yedide, ma
aYini Krettefle beraber ••ine di
nen Staoof, tabanca kurıunlarlle 
öldOrllldll. 

Birkaç rftn ıonra da Staoofua 
eaki hizmetçiei Melnik t••kif 
edilmiıtir. 

Fakat kaçmaya teıebbUa edea 
maznun bir polia memurunu• 
•ttığı kurıunla Glmlttllr. Bu Yak'a· 
dan ç•kan netice ıudur ki Meloik 
hakikatte Stanofun katili deiiJ, 
Mikaylofçulann bir muarı:ıı idi. 
Y akalanma11 •e &ldDrlllmesi, bir 
taıla iki kutun •urulma•ını temin 
etti. • PerYofla, Poçef kadının el 
çaotaıı içinde buna benzer daha 
birçok •eaikalar buldular. BDtDn 
bunlar, Bulıar Komlaiatleriaio 
)&km bir atideki faaliyetlerine 
aitti. Onlar bu kltıtlara r&z ı•z
dirirlerken kadın da yattıtı yerde 
kıvranıp duruyordu. ÇDaldl kea
diıini tuzaia dOıftren adamlana 
Ağrara polla memurları oldupna 
zan ne dl yordu. 

Bu aırada Bulgarların akbna, 
kadında daha baıka da kltıtlann 
bulu!1abileceği geldi. 

Üzerini aradılar •e ıGml•tl 
il~ teni arasına aaklanm~ı bir 
zarf buldular, onu da aldılar, 
aonra kadını muayene ettiler. 
Batıramamaıı, fakat aerbeatç• 
teoeffna edebilmesi lçla atzıadald 
takacı dlzelttiler, IODl'a elektiriti 
aladlr•rek çak•p sittil•. 

t Arka .. HWl 
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Mubaı·ebede 2500 
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Fransız Olmüştü 
L-.....!'•imeıa Fran•an• 
--- aarfuada WibM

1 

olchaldan ••taylç .. , ... 
Ulli1ett1. Gerçe Tlrkler K• 
d~.....ı.. ıarp tabiliade ella 

•e hakim bir me.tdcl• 
'• QuaclrUatual meftlial 

faza •ttilderi mlddetç• ha
cenub1111a dotra " 1alaat 
1• fırkaaa cephuiadea Deri 
le le.bu deiilcll, fabt clıter 

11 Franuzlar arbk K••N 
llrtlann1B ea J91ıMk ,.,.. 
J•rleımitler •e merk• llat

dGtmallin daimi tara•ecl_. 
laartarmıılardLlfferp1clea al
F ranıız kıtaabnıa maneYIJatı 
lmitti Ye topçu atqi kuv· 
olduğu taktirde Ttırk ıiper• 
zaptedileceği kanaati ha· 

rnu~tu. Maaleıtef Franııı.lann 
6rt gUnlnk muharebe esna· 

•ermiı olduklara zayiat 
~· baliğ olmuttu. Fakat ıi· 
ri dolduran Türk 1nbeda11na 
!• .. , Türklerin de ağır zayiat 
ılderi anl~f•lıyordu. 
tltlr tebliii re1milerine naıa
l~u ınubarebede TDrklerln 

laJiat 6000 kltiye balii 
• Wi. 2 inci f.rkaları o 

' Perit-n bir bale gelmif ti ki 

1 
~e.Pheden çekmell •• ye-

b . •nci fırka,. ikame etmek 
~eti lı•ul olmuftu. Bir 

IOnra 1 bld fırka ft 
r~llllld.ı- ela 4 inci hrka ..... 

.. ,_ ..... oldu. Bı ....... , .. 
y tlanaa ntmen Tlrlde
·ıc "'-•da latlndeld kunetleri 
: ll'tıJordu. 

21"" ..... mu ...... lle•I 
'llail h.ıiran muvaffaldyetladea 

• iatifade etmek için 
da liaa.Hton Zııındere aırt· 

da yapdma•a taaavnr 
... ta.rruaun bir an enel 
i . aı iatiyorcla. Fakat bu
?- lnaillzleria ileri hareke-
~· edecek olan F ranua 

0titzer toplarının atefİllİ• 
.. •dilmuini beklemk 11-
~a,et bu da 27 haziranda 
~idi •e 28 haziran •haha 

illa bqlanmua takarrlr 

le 
._il~ .dere 11rtlarında upt 
'li lttenilen Tork mGdafaa 
~•ı ııra derin ve dar •iper 

ıa ibaretti. Bunlar kaya-

.,.QN POS~ A 
...... SIJa.ı, HaHdJa •• Halk 

ld r•ıeteel 
•te: lıtanbul ı ilki Zaptiyt'! a 

\' Cataıçetm• aokafl as-
ı-~':oa a latanbul • 20203 
t,1_ kutu.111 lıtanbul - 74t 

...... ,. latanbul SONPO&TA 

Oat~~O~E FlATl 
1~ ~ ECNEBi 
lto ltt-. t hne ~ it C:. ICt 
4QQ .. • .. , 1400 • ''° .. 3 " 800 • 

... ._ .. 1 •• 300 • 
h~ ... • ..._._,4-••tı. tl•rl werUme• 
-. itila ınea'aliyeı alınmu 

Adı 9'l -:ınupl ara (8) hntlut 
.. «ttt •••l lkımdır. 

~!!_ll11ae11 (20) lumaı,u. 
'-'~-- ..... 9-Y•'--::: .......... . 

bldarm bat tar•fına kadar UUD 

bir Iİper batta ile birblriae m.
buttu. En makta bulDDaa 12 J. 
•e 13 J lfaretli liperler hakikatte 
Tllrlderio ahir•• cephedea Ahi 
baha7a dojru 1apmı1a bafladak· 
lan yeai bir mper tepil.AboaD •i 
ceaabaaı t .. kil etmekte idL 5oD 
amanfarcla Tlldrler her p ba 
hat &zerinde çalıımalda idiler. 
Top cephaueılala adıjl Ye taamm 
yapılmadıkça her topun stıade 
iki tlefadaa fazla Mef etmemnl 
laakkındaki ul" emirler dolayııilı 
hgiliz topçuıu TOrklerin bu faa
liyetine mini olamıyordu. Maa-. 
mafib TDrk ui cenahının Uç 
tarafından maada diğer yerlerde 
bu yeni bat birbirile muvaweıi 
olmayan kıaa kasa ıiperlerden 
ibaretti. Onun için 12: J ve 13:J 
ipretll ıiperler zaptedilirse za• 
ten 4 haziHnda oldukça yarılmıı 
olan Tnrk mevzileri yan ateıine 
maruz kalacağı bu yeni ıiper 
batbntn ikmal ediloıit ak .. mında 
kıymetli bir nokta iıial etmek 
kabil olacalctL 

4 haziranda J ifaretli siperle
rin ukteciilememeli •.rf tloviber 
toplana n ulığından idi. Fakat 
TOrlder ••ıl Zııın dereain her 
iki yamacındaki mevkilerden 
mukavemet 161termi1lerdi. Bunun 
için Jeneral Hamilton'uaa da tuvi
bi ile Jeoeral Huater-Weatoa bu 
yeal taarruz e1DWada ,alam 
Zapa der• urtlar.ua blc:qa et-
mekl. kalmaJlp ayni ıa-da 
Zasan dereyi takil>ea dljw bir 
derenin kanştıiı noktaya kadar 
Uerlemiye ve Çamla mtta bulunan 
diter iki ıiper batbnı da (700) 
yardalık bir cephe Ozeriaden 
zaptetmiye karar verdi. 

T aarruı edilecek mevziler •on 
der•ce kuv•etll oldufu ılbl baıı 
noktalarda •itralyozlarla mlceh
hez Ye her tarafa k.,.. at .. aça 
bilecek m8atabkem me•kiler de 
tahkim edilmifti . 

Maamafib bu 8iperler pek 
derin olmadıf .adan •e altlana
da yer alb mahzenleri bulua
madıtından Hovitzer toplarile 
•• yOkaek infillkll mermilerle 
yapalacak atar bir bpmbardımaoa 
karıı mukavemet edecek bir ludde 
deii'ler:di. Zııan et.re Ye ondan 
ayralan diğer dereler ihtiyat 
kıtaabnan kolayhkla ileriliyebil
mesioe mtisaitti. Tllrk ılperlerinin 
b•zdana n 6n0nde oldukça dikenli 
tel 6rıllleri vardı. Fakat TOrklere 
hakikaten ciddi bir maala teaia 
edecek miktard• tel g6aderllml
yordu. B.nacnaleyb W Ye V 
aabillerincle ilk karaya çıkıldtjı 
zamanda tesadüf edilen manialar-
dan baıka Tnrk tel cwaB mania· 
ları biç bir zaman Garp cephe• 
aindeki t~f mauiaJarile kıyaa edi-
lecek derec~yi bulmamıtt r. 

TUrklerin, 8 inci kolordunun 
karı 11ndaki kuvYetlerinin mik· 
tarı hcnllz malQm delildi. F .skat 
taarruz eclilecek cepheyi 1 ürklerin 
ı l inci fır~a11 İf g .. I etmekte ve 
6 ıocı fırka da 472 rakımlı tepenin 
arkasında ii tiy ... tla bulunmakta 
idi. Cepheyi müdafaa eden 
topçu miktan da tahminen on 
sahra ve cebel batarya11 ile on 
kadar orta ve ağır Hovilrer ıo· 
puadan ibaretti. 

( Arkaaı .. , ) • 
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oa, .... llu, 59.00 Tramv•r 4.,'11 
GOmrllk 9,00 Rıhhra 18,90 
Saydl mahl Cl,80 Oal&lldar aa 170.-
BaJdat tertip 1 8,75 Terkoa 41,50 
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Tahvlllt- M••kOkat 
Lira Ura 

16rk Altını 9,23 (R ... t) 47$ 
1.r. • 10,47 ( VabJt) 41,Z 
Fr. • 8,25 in~• betlblrlll& altan 
Rııa • 10,80 
llec:ldl1• 33.00 'CGmhurlJet ) 45,-
Baaknet (Oa. B.) 244 ( Haıalt ) armalı ~00 

( Rqat) ,. 47,00 
Kahn be,1Wr1llc albn ( Vahit ) • 48,00 

( Glimhurlyt't} ~ Maili' Kr.fo. 18861:17,00 
( Aaia , 44,25 ,, ,, ,. 903 ~9100 
(Hamit) 4f'.21 • ,. • 1911 87,00 ------(, Muamele Japantl ... fttr. 

=RAfiVö-' 
5 Kanunusani Perf8mbe 
latanbal - ( tt!.O metre ) 18 

Nebil thı İsmail lhltkı Rey, 18,45 
Orkestra, 19 Adananın kurtulutu ıe
nel denlyul mlln1t&Cbetll• bftabe, 
l9,20 Fr. dere. l9,4:S Orkeıtn, !O Se
niye H., 2!0,00 Dartllbedayl anlatleri 
tarafından temsil, t1 Tamburi Refik 
B. Tt arkadatları, ti gramofon naa· 
ire, 21,SO Darllttaltoı. 

Varıo.a - ( ı•ı ı metre ) 16,66 
gramofon, 18,0~ gramofon, !0,00 mub 
telif, 21,06 hafif mııı ki, H,95 • por
takal çlçf'ih lıiaıll btr temail, 18.410 
Sjgan muılkiıi, H,Ol. Caz. 

Peıt• - C 580 ınetre ) IS. n5 Man· 
dıts ıalon •e eaı t: imnı ( taganatle), 
20,86 Opera temsili ııim yasılma-
mıttır. ) ııotea•ıben ıdıgan mHlldıl. 

Viyana - • 617 metre ) 18,05 bl&
güuUn bestelerinden taganolli A.,ue
turya muılkiıl. 19.10 haberler, 81,SO 

. Trtıjadik bir ıe1tıll, 'l~ c riyanada 
karnaval > lal mil n.ı ualltili ıemiil, 
ıs 40 Danl ıuOBIJdı . 
'Pnır - (487 mı tr ) 18,65 gramo

foD, 19,96 10'81fkfll& almanca &refrl• 
yat IO 40 halk ıarkıları (ttç kıral 
gec~el b'avalarınd&n), 21.40 StUdyudan 
tiyatro tem!ill, 28,SO ıamanın beste· 
ferinden J&Y kon1eri (lrnator takım). 

Ziirlb - (4 >9 metre) 21 ,06 piyano 
fantasilerl, 22, US piyano • viyolonael. 
p~lar" S ,50 ı• kouaerı. 

R:Mna - (.Ut m t)""!f.e»o keman 
konıerl (Glnck, Reıplchl ) mftteıtkıbeu 
monolog aonrıs Bra"'i'ın ••erlerinden 
ko11ser. 

Bulrret - (89' ıaeıre) 13,06 
gramofnn, 14,0~ 18,0' lı:anıık •on• 
aer, 18.8() cıenmı 0,45 Beetbov•n'ln 
Hcrlerlude" (graınofon). 

Breala• - (1 5 metre) 17,95 ne
e 1 muı ld {BArlihden) 20,40 gramoJ n 21.05 konferanı 21,35 c Karlı 
doa~ıard» • lıwin eki radyo popuriıl 
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Sayfa 13 

TİYATRO 

Operet Bahsi 
Darlllbedayl ya•at yavat. ara

ııre .. debi Her de opıyaa bir 
operet heyeti oluyor. ..Oç aaat 
opereti He, .. ki muallardakl 
ıibl, kırk ,ea kırk ıec• dapa 
ettikten ıonra, "Sara Zeybek" 
operetiala buırlanmuaaa iham 
plu ılbllerla ıecelerini 16tfen 
tiyatroya laurediyor. 

Darllbedayl bunun bir •lmt 
olclatunu bilmiJor detU. Erhlt
rul Mubaha, •Darllbeda1i,. mec
muu.na Perdeci lmlUI ile JU
daj1 makalelerin birinde ha baa... 
dea acı acı ıiklyet ediyor: 

•Üç ıut • opereti, •Bir 0111 e'Vl• 
plyeıinln bUtflD bir haftada getirdiğini 
bir cuma gUutt, daha fı&zlaallt temla 
ediverdi. Bu bizim ağlıyarak kaydet· 
memlı llzım gelen bir neticedir. can· 
kU operet, DarGlbtdayl için ntha1et 
lnıt bir ıeydir, halbuki dyatromasda, 
teeeaüa ett ğUadn bırt ulolan ciddi 
~erlerin tem11Wdlr. 

Şah11nt HYdijim, MDatine 
de hnrmet ettijim Ertutrul Muh· 
Iİn 'in, tiyatro ADatlnl Hvenlerce 
affedilemiyecek kabahati de bu 
1abrlarda itiraf edilmiıtir. •Ope
ret, Darnlbedayi için nihayet 
lrızl bir ıeydir. ,. diyor; halbuki 
operet Dartllbedayl'e lnzl olarak 
ta airemezdi, girmemeli idi. Ona 
kapıyı açatken içeriye, haddini 
bilir bir mlaafir deiil. bir zorba 
olarak ılreceğial dOflnmek il
amdı. 

Hem operete " YUI' abalıya! • 
diye hllcum etmek de doğru de
lildir. DarOlbedayl'io bu ıeoe 
batındanberl 01naclıia • Bl6f • , 
"Mucize,, , 11 Paıarteel • Pertem
be ., piyeıleri de .. tiyatromuzda 
tee110• ettiiindenberl atlolan 
ciddi .,.,ı.,,, den .mi leli 1 Hem 
onlarai, ~J8 lriclu OD ... 

defadan fada OJIWln bir taaal 
..a.te111a. •Oç Saat. o,....ıi 
aibi para ptlrmek meziyeti de 
yoktu. 

Ertutrul Mulaain, oalana .,. 
aat1maeana l'UI olurken ele fika,.t ecliyorcha, Fakat fiklyet klft 
cletildirı ODU bu •emleketia 
aaat ba1abna ka111 deruhte 
ettlti meRliyetten kartuamu. 
Tıya'trolCIDU mldafaa edecekti ; 
.oc1m. ..-aa olunca operete ele 
rua olmaya mecburdu. 

Opertt, .... sıdu fena. ıayn 
bedii bir ı•J midir 1 Ben, mul
klclen anlamam ; fakat aıah1aa
larm hayran oldaldan bestekar
lar uumda ela operet 1aualan 
buhıadupaa bakdına biç de 
ırı• dejildir. Zamammwn H 

ull 'f• ylkMk beıteklrlarındaa 
diye ~·• Hoaeıpr ele 
ıeçen .eae bir operet 1ucL; 
ıimdiye kadar daha ytlk•ek uha
larda plaftıtı ılyleaUea Cemal. 
Retit Beyin de' operet butele•.ı. 
belki Honener' den aldata c.....t 
Dedir. ( Bunu ıınf bir ..... llJ
Uyorum; Cemal Refit Beyi pek 
u taaıdapm için keaclWai operete 
MYkeden ..ı •hepleri bilmem.) 

oynama•ına niçin tabammOI ede
mlyoruı? Bilbaua benim aibl 
mullkidea anlamadafıoa, binaen
aleyh .. Y alo•• ttlrklıU, ~ •at, 
Sarı Zeybek " aibl operetleri• 
uut kıymeti hakkında bOklm 
•vemiyeceklerlni itiraf edenlerin 
iaJaaa•m nenden 1eli1or? Sade
ce pqia hlkl•lerle hareket edip 
ltir .dppelit• mi kalka7 ... 1? 

Ha,.ri Darllbeclayl'ia operet 
opamaııaa defil, uluak da ..., 
la•uak da hlrmet ettitlmb ... 
tiki uaatiae karp flet.ditl .... 
lbalilii• ayan edi1ora. Suat 
eubeleri araunda, fıtri laeYea w 
latldatla • u iktifa ed•hilecU 
olam mimari IH Udacill de Wt 
ılphetiz ki matildcllr. D.albecla
Jl'la timdir• kadar maild 11_. 
anda ne lauırlıtı ..da ki opent 
o,aaaata blkb? O,..tlerl ... 
dip ,.._ı,onm; fakat protram-
-- ılrtlJoru, onlara ela kome
clialan da, •odvillerde ılrdllll
mllı aaaatkarlar oynu7or; ti1at
ro1a lntl•bıma yirmi J,eıinci ae
aulal tuit eden Behzat, bemea 
hemen onuala beraber hqlam .. 
olan lımail Galip, Haam, Vuh 
Rau.. V ufi Rau .. Dar&lbedayi " 
mecmuaaana ıeçen Hne yuchi• 
bir yazıda, fU'ln .Uyleyeceiüal 
o umana kadar llabrma Wle 
setirmeditlni itiraf ediyordu. 
Ba prtlar dabiliade oynaUD 
operetin bir MD' at pyreti ol
muana lmkln •ar mıdır? 

Bu ıeralt dahilinde operet 
oyn•mak, en btlylk derdimb 
olan bir zihniyetin eHridir: •Hiç 
yoktan iyidir yal Kannca kara
nncal" tibi .darbamuelleri, tat• 
~Uderiae imkln ol•JU tabala
n da tellall edm • ..ati, 
............. ak ,, ...... 
merdi"• aam. .. Bia ka •.w 
A..,.,..... mlteraldd ......... 
laJu edip de mlkk•••eli illlla
daf eclemeJia • di,.a .., .. b 

• lllmiyetia eaeri. Bis. Jaruu. b
turluyu iatilıdaf, her pyl olanıoa 

. hatla•ata hikmet ...n uau, 
bbW,etlmisden lale plnaap 
calalmt1aa lnunlans. 
- Bizim tiyatromann Amıpa 
.Wetleri tiyatroları ıfbi olam ... 
maıı, pyemllia oalardan ,abek 
olmuaD• mani delildir kil Hatta 
ftllfemiz odar. .. Şu memlekete, 
falan devre ıan,. al&I, aa'atla 
bhal eclecefl bir dlatar dejilclW. 

•Tiyatro bir mekteptir •• a. 
.... IUı 11,U,.nia suaettitf ıilal 
..,ırc1,. ahlak deni .... Wr 
mektep detfl, ona laakikl ~ 
lijile. mlkemmell aramaia, fikri 
ae•kl tatmaya alqtmua bir mek
tep. Darlllhedayii idare edea 
makamlar bir $elalr tl7atrOIUIUlll 
bilhuaa Tlrkiye aibl bir inkillp 
memleketinde, para kaunmıJa 
deill hilllda •rfetmlye memat 
ollutunu bbal etmecllklerl mide 
detçe tiyatromu• ylbelmiyecek, 
sinden ıBne d&tecektlr. 

Nanılı.A A6I O bllde DartllbedaJi'ia operet __ ;......--.. --... --·-··-----· ... .._.....,.. ........................ .-... 
Sefirimiz Fransız Yunanistan 

Ve Şark 
Tamiratı . 

Atlaa 4 - Gaaeteler• aaauan 
v .... ı.taa, ,ark tamirata meaeleıdnl• 
kat'I ... ntte halli için lnlmOadeld 
8 •J aarfuada bir konfeHaı toplan• 
mak .. rtlle ln~lterenln talebi Teçhile 
bu tamirat için alta ayhk bir mora
tor1um Ulmna muvafakat etmltt r. 

Şikago Panayırımn Davetlilerı 
ş:kare 4 - M. Muıollnl, Fran11a 

RetneGmhuru •• Belçika kıralı ŞJ• 
.... o'da llf,llacak •la• elha ,. .. ,,. 
rı•• da••l edılmıflerdir. 

Baş.vİlkılile 
Görüştü 

Paria 4 - Batnldl M. Pol Bo ... 
kur, Türkiye, lıpanya, Amerika bl. 
Jlk elç lerile, ÇekoaloYakya, Yopı-. 
la•y• orta elçilerina ka'.ıaı etnıiıtlr. 

Tayyareci Mo!lison Va Zevcesi 
Seyahah Çıkıyor 

Loodra 4 - Tanareei Molllıon 
ye aevceaı mart ayanda birlikte blr 

Atlaı Okyanoıu HJY.ı.ati J•p..,ak 
•lyetlndedlrler. 

.1 . 



ll•lıarril'l • 

Her Hakkı Mahfuzdur 
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Arada, hir aaat. iki uat. a, 
.. t blyle ıeçti. Hamldiye cami
._ •aresinde, yanık bir .U• 
obnan nan sacla.. ifitilclt. Ar
tak ..... Beyin blbiae en kor
mç ilatimaller lalalm edİfM', 

'- wayda daima ikbal " ua
clet gar.iye •htlDlf olan ba 
suç (wezir aamsedi), bir kltef• 
pidlmit. için için ağbyorda. Dl
thliyor, b6tün bafa&a •• laabra
-• yoklny r. Bayle bir felAket 
n •eakibiyete uframak için 
Wçbir ...,_p bulamayorda. Yayq 
J•RJ kapı açdc:la. içeri muhte
ri& bir haf manda. 

Fakat azanmuile beraa,. 
çekilmesi bil' oldu. Bu hal, Huan 
Beyi daha ziyade korkuttu. He
mea kapıya kop, açtı. Yiae 
• tüfekçi bir •andalye koym-.. 
kapmln lnftnde otUl'uyordu. 
Hasan Bey, 7alvarcll: 

- Bakaana arkada1-. Deh 
olacağ m. Allah qkıoa a6yle de.. 

Demi19 karar kelmadı. Tl
fekp, tel.ditkir bir vuiJet 
alda: • 

- Y mk, efendi._ Be•imle 
k011U1••J1• z. 

Dedi n derhal kapıJI k•pa& 
Elt, arbk Hasan Bey, ba hare
keti de a6rd6kten eoma, .. ka
dar derba bir çukura dDtflltftnl 
ao1amııt .. 

Huan Bey, bir uat kadar 
dab~ en acı elem ve ııtıraplarla 
bekledikten aoora. çit klfkllne 
daYet edildL Orada kendUiai 
bekliren Raıap Pap tarafından 
lllticva;> edildi. EnelA o p 
ııaereleıe aittiii. nerelerde ıezdiil 
birer birer •rulda. Hun Bey, 
Wınanı roldaya roklıya. ea 
klcü:, bir aoktayı bile alplaem 
IMrak'llamak ~ia dilflae dlflae 
ltltla bmlara cewap verdi. Sara. 
Be,otlaact. fanila aldata ••ia
.. ,. plcl. o ..... Ra11p 
Pata sorcha: 

- sa o maJuacla bir at 
ltekffyor ....... o...ı. k.,.. brp 
ı•'1relalea. ........ bir Irat .. 
mye acele acele ko1111f1BapalltlL 
Hattl. ona bir py de ......... 
IİDİZ. •• Ne verdiniz?... · 

Bu ..ı lzeriae Huma Beyla 

' = 

R.ai• liılıllll Ka,,.,_ 

'l abıatlıüu Otreamek tatlyortaaıı 

reanıiuir.1 15 adel tupoa ile ..,_ 
i.k tıt ıonderini&. Bttminla aua, .. 

tibidlt n iade edllmea. 

ıtım, •Mle-' 
\eya aa'a&I 

1 uhıudı&lıa ...... 

ayaklan ..,a ....qtt. 86,le bia
lerce Saray dedi koclana11 ifit• 
jtlte banlan11 mahiyetiai atrea
diji için birdenbire mabadıa 

ne oklajıaau anlam" " ıenit 
hfr aefea almqb. Derhal •illdndi, 
•1•1• kalkıp kıbleye d&nerek. 
azametli bir ...ıe, tekbir ıetirdi: 

- Mabarek ve mukadda 
padiplaım. efeaclimia batana ,.,. 
mineHrimkhBllitudar •• iftira. 
dır .. tezvirdir.. yalandır ••• Orada 
ne beni dinleyen vardı. Ne de 
ben kimseye bir ıey verdim. .. 
Ben girerken bir efendi çakıyor-
du. Berayı nezaket kendisine yol 
verdim. O da terbiyeli bir zat 
olduğu için bana bir sellm ver-
di.., Eier bu huauata hillfım 
varA ceddim, (Seyyit Abmedtls
ııyat) m hıımı namına ujra· 
yım ••• 

Zaten, Çit k6fkllne getirilir 
getirilmez, bOnkln'I kendimıi 
dinlediiinden flmin olan HHaa B. 
arbk coıtu. Btıtlln jurnale lar, bo
tDn mllEteriJere lhot okudu. 
Nihyet: 

- Yazaklar olsıın.., Bir çok 
maıum lnıanlara Jftira ediyorlar. 
En udık bendeılnı efeudimizba 
ı&zllndu dOtllrmek istiyorlar ••• 
Haydi, bizim gibi yilı blnlerceai 
efendimize feda ol111D.. Fakat 
efendimize acımlJOl'larmı?... Zatı 
phanelerİM ba7le helecaa Ye 

iabrap vermekten ataamıyorlarma? 
Biz. hakkımızı, mabkemei kObrBJI 
Ul1d1e haftle ec&,orm. Allabll 
alimllffan, alakemllbald.U.clir. 
Zalimlerin cezuım verir... Efea
dimiı fU dakikada bile idamıma 
hikmetse, Ona bir tele 16.Um 
1oktar, Çtmkl ı&rdqlnlz, fG 
etle kemik, onan Rye8i11cle Tlcat 
bulliRlflur. Malan do.dili tibi 
kullanır.. Hayabm, onun uinu 
feda olaaa.. Ancak, o alimlerden 
danaJlm ki: Beni ilıaaetle ittiham 
ediyorlar.. Velinimetime haha 
ıllteriyorlar.. Soa ikim pdar: 
Allaaahl ekber ... Allaaahtl ekber 
Allaaahtl ekber, kebirL. 

••• 

Yalandır Dedi 
Diyerek bo111uoa bekti ve 

...ta. .. 
Ba ı&zler, bir bqkunua at

andan çıkaa idi. belki blytik bir 
tetir ahtennesdi. F.kat H .... 
Halit Bey de, babam ( Eblllbllda 
Efendi) gibi fevkallde natuktu. 
Arap fi•ellile, tanınan bir ahenkle 
llylenen ba aözler, her halde 
Abdlllhamidia kalbinde b8yDk bir 
tetir uyandırllllf olacak ki. yandaki 
geçme odanın kapmnı aetreden 
peravan ya•qça varaldu... Rarıp 
Paıa derhal ayağa kalkb. Kapıya 
kadar gitti. Bu esnada Hasan 

Uzan Şarkta HarpBaşl 
Kan Gövdeyi Götürüy 

( Battarafı 5 inci aayfada ) 
ıc., Kaon hldiselerinde, Japon· 
lann aadeee Çiallleria tahrikihnı 
mukabele ettikleriai. mllatakbel 
hareketlerin de tamamile Çinlileria 
meı'aliyeU altmcla olacatım t&r 
lemlf ve demiftir ld : 

- Japon ordun mecbur edil
medikçe YUiyet nhimJottirilml
yecek, Wcbir tedbir alm•ya
cakbr. 
L-*• Haww• Va lla,...e 

ı.ın• 
Lonclra, 4 - Japcmlarıa Şmas 
~ Kanada giriftiklerl hareket 
barac:la bll,ek bir herecan .., .... 
darmlfbr. JapoapaıD ba tepb
bld Jaa,..et a,aadarmıfbr. Libe
r.U.., amele fubla memaplan 
Japoayanm hareketini fiddetle 
tmkit etmelır6adirler. lılaaçeeter 
Gardiyan gu.et.ı fiddetll bir 
lilaala dİJOf klı 

- Ba hlcHM Japoalana tah
riki eseridir. Bana Y ohal eyale-

tini lıtill için bir bahane 
caklardır. Çinlilerin bu no 
vuiyetleri ıaiftir. Çinin 
de bir mJUet tetkill her 
adalet prensiplerine teca 
Milletler cemiyeti, Çin -
ibtillfa Jlzladen bltna D 

MJbetmiftir. Japonyaya ye 
mllllletl• •ermem..ı llzı 
...... Callll,. ••• y 

19 lar komiteai ba 
_.. toplanacakbr. Fa 
,.. ....... ke.Htaaai 
claa enel toplum .. ela 
ı.~. nldt ıeçirmelde 
f8J JapabDa. Japonlar 
ıUli harekete clenm etm 
ler • 
l'twaaaVaAlller ..... 

Loadra 4 - Uzak prk 
.&eri, Fraua •• Amerika 
J11r Wr laeyecan ayan 
Am.ika b.nci19 DUlrl 

ialdtafm clikbtle takip ...... 
dir. 

--------------------------------------•------

:;:ri~:'kap~~~~il~kır~=~~ - Ku·· çük· ı·ıaA nlaA r 
atlıyordu... Sahne. pek firaklı W 
idi. Bu firaklı sahneyi Ylcucle 
aretiren ffuaıı Bey, birdenbire 

titredL Çtınkn Ragıp Pqa kula· r J 
jına ejilmif, fU (iradei .seniye)yi F••""'' Aıln•l•r 
teblij etmiıti: _ _ - DerbaJ, konağın ı:a aYdet ..._ ___________ .. 

ediniz. Y eai bir irade teblii O O K T O R L AR 
edilinciye kadar konaktan cık· 
mıyacalraıaaı •• hiç bir miaafir de 
kabul etmiyeceklİniL .. 

* Hasan KaHt Bey, ya bapİI 
olmaktan •e1ah.at ıarip bir di1ara 
•Brgtln gitmekten kurtulduğuna 

memnun •• mesrur bir halde 
konatana aYdet ettiği uman, 
pederim tellt içinde WmUftu. 
EbGlbllda Efendi, ofla otlu 
baklanda bir jurnal Yerlldiiini 
Ye alqam ıeç vakit te mabeyin• 
ıatOrtllerek iatiCYap ecWdij'iai 
haber almıtta. Fakat, b6yle bir 
lıldiae karpsıada, Yele• evlldı 
dahi olta, meselenin malaiyetini 
ıorup 6ireamek mllmkla detlldi. 
Buaa binaen ne tekilde oluraa 
ola1111 itin aeticeleııme9İDİ bekli
yor.. F •n• bir neticellİD, k•dili
Dİ de feci bir akibete aOrilldeme
aiadea endite ecliJor.. Ea bn,tlk 
humacanı ( Arap lnet Pqa ) 
oldutu içla. bu fellketin de ondan 
pldijilli ......... ıa 

( Arkuı •ar ı 

.. ..,. .... .... 
a. ...... Ka*I - Sirkeci. .. .. 

vay dura~ı, No 8 bergnn sabahtan 
akpma kadar. 

Dr Mellmal All .._..~ ~h11•· • aıas. Slrkec · 
mu1eaellaa•lnl Bmlaoae ita 
(aalnk Karakq) oakletmif&lr. 
hergUn Otleden sonra. 

t 

Dr. Muldp lluretlln ~ .:.-: 
ali caddesinde Gaynt kNphanesl 
lttlullnd& 9 dan 8 ya kadar. 

°"· ... p Heldu =.111::.. c~ 
alııpa nlacle ( Topkapa Tnm. Cali. e 
Cama, pazardan gayri 2 • 6 m11ayene
haaeelnde ( Auanr, Etem Perte• ee
ecıasi arka aokak 11 ) 

Dr. lllWlllllaf' Nurı,!::;::..'i: 
11 hutalıktan 1110telıaaaııu. Harblyedo 
tta111Yay danfa k&111sında No 15. Sa
h ft C.aadaıa aacla llHA'fta 1~!0 ye 
kadar. 

Dr ......... VlcUnl~'C. 
lerde Letafet aparumaarnın 2 locl ta' 
2 inci dairesine nakletmlftir. Cama
dan maada 1lergtn 8 - l! Ye 1& • 20e 
kadar, paaartesl g1nleri meeo,nldlr. 

8lllQmen P .. k Toldu 
Baboekapı, Sellmet Ban, Un 

No. 1 1• nakletmiıtir. BergQıı 
akpma kadar haatalannı kabııl 

Balaçekapıda Ertutr.ı mağaz 
fUUnda .Kasapyan bam 1 inci k 
hdaa maada bercUn hutalarım 

• ••• 

Terat .. ld. ~•atar 

bHtıek&r aokak llo ı. 

IUHTELi F 
... ,hur 8ucuk9u,.J:ç:.: 

ilk en neflı alaturka ve ala 
ıuouklarımaı vardtt. Btr defa t 
edlnlı. Balakpasanada M11ır 
kapısı kU'flStDda !l:utecle No. 18 

Muhulp Va D•ld:le 
Ticaret mekteblnd .. n mesunum, 
IJH:a bWriın, OD MDedenberl 
m-.....U n'Ma mabuipllk 
lua4um, kuvnW boııaenialeria 
dır, berbaagl bil' vutf ede pi 
Soa Postada Aclll Bete • 
mlraout. 

Dün Hava Mütehavvildi 
ar •• .,.. ~· e' ... ww,,:u= 

tahuım. Bergin 1abahtan aqama 
kadar Ankara adaest h' 1 Bey han 
... a. Tc1. 11899. 

z.,ı Beyollu ıubealadea 
19615 maat oilzdanınıa uaedl 
alnl ıayl ettim, yenlılnl alaoa&ı 
ma yoktur. 

lluıtum Ali .ıendl 
oaııom 

Diba hata '°" altelaamldl. Bir ara ilk W- sllDlerbal udao· 
r• tlneeU mtler pçlrcllk. O.. ..,.. w ,.P• takip etti. 
Hanma letafeti.. ......, •kata fırh1aalar r••• tatuldalar. 
R...ıaü, ,..-,. '8kbimlt Wcle ....._ dll'•elı ide tnm._, 
Wdi7eabalkatlet .. .._.• 

Dl' TABIBLERI 
,,. __ _. ZI btllld, ._ ..... 
vw-- , .............. , 

Kl~t il,_ Ştırtl.,, 
t - (Klçtlk ilanlar) ltaftada iki 

.. ,ucıınr. 
a - Bir illıı bet aatırdaa lb 

Kalln yaıa iki aatar aydır 
3 - Her utar e11 ...ıı 4 lr.ell 

------------ 5 ı1' - Il&alann bet uıardaa 
Mu..n.• HDanl '••~He. her ..urından ayrıca at 

Butalannı oumadao maada lıerılA 
9,1 dan l.B,5 a kadar lr.abul •e teda't'f 
eder. 

ı Nuri B. apartman kat 1. hergQn saat liatler alınır: 
t dua fO ye kadar, Ye fevkallde abnl• 
ele poeleri dahi hut&larant kab•l eder 

M. SAIT Yea',..taa• caddeal 
VIOra Ha No. 11 

P«fembe a eamarteslndea maada 
hergGa 10 daa 18 e kadar baıtaların 
kabul Ye teda•l eder. 

& ............. 
ret lilaı• 

1 AJhi• 300 ICr. 

1 " 

' " 12 • 

IOJ " 
1500 •• ... 

Tayyare Cemiyeti Mübayaa 
Komsiyonundan: 

Eli bin adet e91enme ..m tabettlrllecethacl• " ele 
.. mat arap harfli ınn adet birinci •• 15444 adet ildDcl 
eYieame ctbdaalarunn marokea kapları utılacajaadaa talip o 
..... ,,,,. C1llUl'ful ,.. -t 14•••• • ....,... ........ 



J' K4nuunsnni 
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eyrisef ain Kılavuzları fş-
rini Neden Bıraktılar? 

Kutuplar 
Bir Heyet Cenup Kutup

larJna Gidiyor 

' ..... 

• 

• • 
t 

S Seyrlaefeln önUndakl kılavuz romorklllwı 

t eyriıefain ldaruinin kılavuz 1 vudara ~lince, 48 ıaat zarfında t •nl&J'ınıa hep birden itlerini itlerine dönmeleri hakkında ya-
etıneleri Uzerine Seyrisefaio pılan tebligat fizerine hemen 

aresi tarafından Mftddeiumumi· ekseriyetle tekrar itlerine dön-
e nıUracaat ediJmiştir. Mnddej. mDı'erdir. 
Unıifik işlerini terkeden kla•uz- Söylendiğine göre idare ile 

1.hakkında taki.bat >:ap~lmasıoı gre~ciler ara.ıındaki ibtilAfın ıe· 
ıı MUdUrUyeti Beımcı Şube bcbı kıdemııılero kıdemlilerden 
dn ı- ~il b'Id. · • K r. ug ne ı ırmıştır. Ja- fazla llcret veriJmeıidir. 

Oslo - Amundıen'in eıkl 
meeai ukadatlarınden ROler Lar· 
aenin idaresi altmda Cenup kut
buna aidecek olan ıefer heyeti
nin iki lfiıiden ve 60 Groealad 
k6peğinden mftrelckep olan bir 
kıımı Torsha•en vapurile Nor· 
v0c'ten hareket etmiıtir. 

6u h•yet cenup kutbunun gar• 
binde hvhmıuı "Kraliçe Mod" era· 
ıiıinin I&?eçhul kısımlarında kö
pekler tarahndao çekilen araba
larla ve kızaklarla, keşfiyatta bu· 
Junmak emelindedir. 

Japonyamn lktısadf Vaziyati 
Berlin4- Hukenberg, Konıorıiyomu 

tarafından tabettirilen Naht·Auıabe 
ıazetul, yeni sene başmda cihanın 
fktıHdi Yaziyetine tabıiı etmit ol· 
dutu bir makalede, 1932 buhranın• 
dan en az Japonyanın mGteePir ve 
Japonya'nın yer yüzOnde lıtih1alltı 
artan Ye batta 1008 iıtihalltant 

geçen yegAne memleket oldutunu 
Y•Zmaktadır. 

Birçok maddelerde Japonya ltha• 
litçı olmaktan çıkmıf, ihrac.ıtçı bir 
memleket olmuştur. YeD fiabmn 
tenz li bu ihracat. yalf milryaata 
teıhil etmiştir. 

······-···············-· .. · .. ···-·--····· ..... -. A TELLi SPERCO ---·· - .. -······-....................... .. 
Buz OstUnde Hokey 

tiro Sper<'o ve mabdur.ılnrı haletleri 
:;• 6!ocı Vakıf ban (8abık .Arspyan 
CIEl ınct kat 1-10 Tf'll, Jl. O. 4792-1 

ROYALE t:EERLANDAJSE 
-.apur tirltet.i - Amıterd:\m 

ere Rot d n er •m,Amıı erdam ve Hamburg 
it l'ıkırıda lıarnket <'decek vapurlar: 

... c .... 
cıao • \apuru OK. 1&niyo doğru 
l',.:to'apu·u 19 K. sauiye ı.:oğru 
o." n ' •ıınru 2 9ubatta doğra 

& Ym•dea upuru JG 9ubata 
ısru. 

Pu~"1• Royaa• Neearl•ndalse 
ttrk, tl . . 

ertllııdllia \ "ıtasılo vo bıluınunı 
\t llıQb b 'apur acaotaları arasın 
.TUN LİA erat eavf ain'ie DONY ANIN 
ılir "e n l \. LAHI için emtill kabul 
lir. Oônr 1\0. ·~t.MENTO nrl· 

akında a . 
h tırgaz, Varna ve Köııteocoye 

... ,. ar ket edrr.ek \apurlar 
~ ı.ı. cuıea vapuru 1 K. ıarıl) o 

Caı0 " r,.
11 

apur,ı 14 K. earıf) c dobru 

Gı" On 'apurn • (j 1\. eani) c dcgru 
~rıı Yrnecıea ' ııuru 12 ,uı :ıta 
..\nıstord tt•Pc ıımdan beklenen vapurlar: 
Cat Ules v. pııru 1 K. saniye dof:;ru 
fpı~ 'apuru 14 K. ıaııiye doğru 
Ga on \:apuru 26 K. s rnil o d g ı 

~ru. n'hl•des ~apuru uı ,ubatn 

lerdaıııd 
l'l'lt an hareket edecek v p ır'ar 
Gen on vnp ru 4 r. saniye doğru 
do~r:rnadea "·np ıru 18 lC ı;a.n i· 

ttıppON YUSEN KAISHA 
(Japon 

\'okob •apur kumpanyası 
•ıırh.ı ~ma, K.obe, Dairen, Tsiııgtao, 
U91. p' onkong, ingapor, Oolomb<1, 

-, Ort S · ) 
llt\"r 'V a.ıt, zmir, lataıı bul, Pıre, 

~..,_,.~ı:,· alencia Linrııol ve Glasgow 
1 ara~nnda doğru posta. 

Q~ktarınasız ve doğru J 

hu. Meru upuru 20 K. ta'liye 

o ....... 
Ofru " Mer.a vapuru 20 9ubata 

lfaUat 1 i 
••··~::; lialata'da Aluncı uluf 
l>J.~ ATELLt SPERCO, ENRICO, 

'Jttır ac,:~- lılAUTUllLARI halefleri 
.. tı~ına ınOracut. 

Tel. 4 • 4792·1 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ VAPURLARI 

SAKARYA 
•apı:rJ p b 

5 KAnunuaani erşem e 
gtlnO akfamı uat 18 do Sirkeci 
nbtımından hareketle (Zooıul· 
dak, İnebolu, Ayantık, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Sürme
ne ve Rize) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafıilit için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen
ta1ıj7.ma miiracant. Tel. 22134 

.. , ..... ; 
- ....ı. • • ..... ,. 

--
Her c.n• ..... nevı etiket, kılil• 

MATBAA ve FABRlKASI 
T~Jefon • 23g99 

ZAYi Tatbik mührilmll key· 
bettim. KimHye borcum yoktur. 
Yeniden ınOhOr yaptarl'fıtım için ••" 
ldainin bülımü yoktur. 

Merhum Sallm Pt- ıefik••• 
fatnıa HHa• Glll 

Varıova, 1 ( A. A. ) - Buz 
ftıtUndc yapılan bir hokey maçın
da Budapefte ıehri eldpi Craco· 
Yİe takımım ııfıra k.,.fl 3 1ayı 
Uo mağlüp etmittir. 

Varıova, 3 (A. A.) - Kr,nca 
buı UıtUode hokey turnuYuı: 

Wiener Eiuoauf, ı fıra kafi& 4 
uyı ile A. Z. S. Waraııwa'yı 
mağUlp etmiıtir. 

Yuzuculok 
Miami, 1 (A. A.) - Amerlka'lı 

kadın yOzt;eçlarden Leonoro Ku
lgt, Helen Madison'un sahip bu
lunduğu serbest yUzme kadın 
dünya rekorunu kırmıştır. 

Leonore Kuigt, 500 metrelik 
bir mesafeyi 7 dakika 2 3/5 sa
niyede yüze yüze kat' etmek ıure
tiJe evvelki rekoru takriben 10 
saniyelik bir farkla kırmııhr. 

Tenis 
Adelaide, 3 (A.A) - Ame

rika tenisçilerinden Vineı, Avus
turyalı Hopman'ı 6-2, 4-6 ve 6-2 
mağlup etmek ıuretiJe intikam 
maçanı kazanmışt r. 

Gfadhill ( Amerika ) , Moon 
(Avustralya) yı 7-5, 11-9 mağlup 
etmiıtir. 

Van Ryn ile Allisoıı (Amerika) 
Moon n Quist) (Avustralya) yı 
6-1 ve 10-8 mağIOp etmitlerdir. 

Crawford (Avuıtralya) , Alli
ıon (Amerika) yı 1-6, 6-4, 6-4 
mağlup etmiıtir. 

;-,- :w 
S§iffi !!i!iıe 

Mecc•nf Muayene 
İatanbul Halke,ı RiyHellnden ı 

Giz b .. tabk'an mOtehaaııaı Dr. SG
lermaa ŞilkrG Bey Yeailcamızla wi· 
dece le f aklr bHtalarm, cumarteaJ, 
pazartea:, ve çutamba •Galeri 11at 
16 dan 17 ye kadar IDuayen• ._ 
tedav aini kabul etmlıtir. idare me
murlutuna müracaat. 

" 

fa 

,~~~-----~~~---~~~,____ __ 
Resminizi Bize Gönderiniz, 

411 • • 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
llt'sıı •ı11a kupuıı ıltt göndt•r ııı-. - d-~o;-;ıy , 

1 
lilr:' 

... ~lliiii!!!iı!!il ........ --....... Wili~swL±i~il!i!!i'i~ı~~~~---~~~iii!!@i~~~----
71 Ahmet Ef. tı'3men mağrur- ı 

dur. Başkala-

nna minnet J 
etmekte müı:ı

tağni davranır. 
Sert muamele
ye, mukabeleye 
temayül eder. 
Tahakküme t11· 
haınıniil ede-

mez, menfaat· 
larina knrşı 

pek kanaatkar değildir. Teşviklere 

kapılır. Kendisine ehemmiyet ve
rihnesini ister. 

73 Muataf• • Kemal Ef. Zekidir. 
işlerinde acul 
davrnmr, ta
hammül ve 
sabrı kuvvetli 
de~ildir. Tav· 
ru hareketle
rinde kat'iyet 
vardır. Methe-

dilmekten mu

hitine iyi te'sir J 
1apmaktan haz· 

!eder. menfaatlerine karoı pek ka· 

ııaatkir değildir. j 

S•lm il. Zekidir Bir ııw\ zu 

p 

hakkında dii· 
§Ünebilir ka
rar verf'bilir. 
Kafasile çalı .. · 
makta ııım nf~ 
fak olur. Ken-

ııı 

"lıcm

\ ·ıilıne· 
.ınu ı teı, men
faatlerine 'c 
cıö}ırt:te kal~ 

.ıırs gösterir, pek kanaatkar ol
mak istemez. Elbise ve eşy n mı 
hü~nü muhafaza vo istimal eder 

' intizamı sever. 

• 72 l•mall Hakkı & Zeki ve gir-
ğindir. lntiznnı 
bahsinde titiz 
davranır. Çok 
k o n uşmasa nı 
sever, hiı şeyi 

an'amadan yap
maz, işlermde 

ıürati tcrdh 

eder. Te,et· 
küllerde baş 

olarak ~aJı~-
mak ister. Mı.ıhatabım jk.na ede
bilir. Şöhret \e ikbnldeıı malınım 
ka 1mak i temez. 

-------·--· _. ........ _. ---·-· -· -··-··-···-······································-··· ..... ._ ............... . 
MUr•lllpl8r C.rnlıe•nrn Y•ni N~şr/gat: 

KongN llellc••• Hattanın •••1 - Bu realnıl .ınf· 
lstanbul Tilrk Mflrettiplor Cemi- talık mecmuanın 2 fnci 1ayuı \lktı. 

yetinden: Bu uyıda birçok t:ırlbt, edebt "e fan-
1933 ıenelik kongresi aktedtlerek tetl yazılar, karikatürler, einema, spor, 

icra kılınan tntihabatta birinci reisliğe kadın \'C moda 1ayfelerl, eflence1er, 
Cemal ve ikinci reisliğe Hamit Te müaabakalar, bilmeceler -.ardır. fiatı 
kAtlpliğe :Faik ve kasadarlığa Mut- 7,5 kuru,tur. 
tafa Boyler intihap edilm19'erdir. e;s ~iiiiiıiı~x~~~~~iii!iôiil!!!!!~~..._,,,...,*siilm 
Hey'etl umumiycc11 (Türk mürettipler it~ileri lıirli,.iJ isıııllo çağırılması a <ı 
cemiJ etı) (fnvanmın değiııtirilerek: bA- nizamı anıeııiıı t8 hihine karar Hr ı· 
deıııa ( Tılrk mflrottiplor ve mattıaa mittir. 

---------------·--------------------------------------~~--t o EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA n A~ 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
iDARE MECLİSİNDEN: 

Ticaret kanununun 361 inci maddesine •~ ni:ıamnamei esasi
nuz.ın ahkamı mahausasına tevfikan EmJak •e Eytam Bankası 
heyeti umumiyeıi 6 ıubat 9.i3 pazartesi günll aaat 11 de Ankarada 
Dairei mahıusaaında adiyen akli jçtima eyJiyecektir. 

Müzakere Olunacak işler: 
J - Jdare meclisi raporu. 
2 Mürakipler raporu. 
3 - Bilançonun kAr ve zarar hesabının tasdiki veidare mecU-

sinin ibrası. 
4 - Mürakiplerin intihabı. 
5 - Murakiplerin llcretleriDİn tayini. 
6 - FevkalAde ihtiyat akçmizle ipotekli ga,Y-rİ menkuller lenez

zülO kıymet karııl·ğınm tarzı iıtimali hakkında idare Meclisi teklifL 

'' K U R T U L U Ş ,, 
Maarif Veklletiaden muaaddak Fenni 

biçki •• dikit deraaae1I 
MUdlre•I : Madem P1t11•zyan 

Haftanın 4 gllııU öğled'lo ıonra 3 ıaat 
Fransız u11ul le fennt biçki '<e dikit 
bil:lınel tedriıs \'C 3 ay urfında ikmali 
tahsil edilerek ınaarlfı;e muaadd:ık 
diploma verıHr. Adrea t Feriköy, Tepe-
ilııtO Tramvay caddesinde t ıe numa
ralı Pap:t7.y.rn aparhrnum. 

letanbul UçUncU 

Birinci Ticaret Mahkemesin
den : Sırkeclde Ram hannada 16-
17 numarada mukim Stepan Mim"
riyan Efendinin Doyçe Oryant Ban
kaaından i•tikrn e1leınit oldatu 
mebalija mukabil terhin •Jleditl Bs 
sandık afyonun "•ablma11 mezldir 
banka tarafından talep edllmit n 
talebi mu"Gr mumaileyh Stepao M. 
Mimarlyan Efendinin lkametıihının 
meçhul olmast hHebile bili tebllf 

iade kılınnııt oldutundan Jıba talebe 
kartı bir gGne ltlra1.1 waraa tarih 

fstanbul Ziraat Bankasından: 
murıuıund•nı 

Paraya ı:evrilıne ınc karar verilen 
Climoki\ ı, oekor kutıııu, kavanoz, te
raı.İ, kantar vo ıair eoayl :dlccaciye 
11·1-933 çarıambJ gOnıl ıı:ıat 10 ile 
11 arasında gmiııöhiııdo Valdo hanı 
altmda 7 No. lı iük ~Anda bıri:ıcl 

Ulndan itibaren Uç gün içinde mah
kemeye b ldirllmeıl )lzumu ticaret 
kanununun 765 inci maddesi muci
bince ilin olunur. ~o S Hi11eye ıöre 

'c · crnti Mahalle Sokak Cinsi No. Hisae muhammftn K. 
~ Beyoğlu Kurtuluı • Yenimahalle Hane dükkAn 37 • 39 Tamamı 750 
88 ., Kurtuluı 2 hQne 213· 215 1·3 3335 
~ .. " F otika Hane 4 1 • 2 150 
88 ,... " Hacı Mimi Y eniyol Arsa 32 • 34 52,50 • 120 440 

'->Üat• 2 1000 8Q Be Y enicami F ermenciler Klrgir dllkkAn 39 1 • 
Pe Yoilu Şakulu KilçUk hendek KAgir hane dOkkAn 40- 42 1 • 4 2500 

..._ille~ •kçcıile bedeli ihale naklen veya ıayri mUbadil bonoıile 6deamek Oıere yukarda yazıla ıayrl 
~. ~ .. ~rttı...eaine tevfikan açık arttırmaya çakar&lmııbr. ihale :>"" 1·933 pettembe ,ana aaat on 
..... lr09a~•e Bankam.z kapa11ua aıılmııtır. Arzu edenlerin yevmı mezk6rC:la Baakamaacla mltteıekkU 

°"" ri1aMtirıe mlracaatlan. 

açık :ırttırm \ surot lı satılar ğından 

talip ol.uıları ı '<aktı ın ıa) yende hazır 
bulunmaları illn olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada bergün (2,30-

5) latanbul Oivanyol-.nda No. 118 
Tel: mM 

latanbul. U~Onco le~• memur
luOundan: Paraya çevrilmuine ka
rar veri:en 30 eter takımı 8 ııhbiye 
çantası, 6 nalbant heybul, 6 nakJlye 
ku,umu ve aair aerraclye eıyası 12. 
1-933 pertcmbe ııünU saat 10.11 de 

b'rinci ııçık •rttırma •uretile Baya
azıtta Tıyalro caddeainde 10 numa
ralı aarac'l e evinde ıatıluaktır • 
lateyenlerln rlilterilen aaatte .... 
sar bu1unNalan •ııa el-ur. 



'" Savfa 

- Halo.. Hain... Halo... Camm f 
- Sesinden ta'lıdım, ne oluyorsun bu telAsrn nedir? 
- Ne yapıyorsun diye merak etmiştim 1 
- Bizim için sabahleyin kalkmca yapılacak ne olur? 

·yani aldığım Radyolin ile di~lerimi temizliyordum. 

ercin 
mürekkebi 

Türkiye 
Münevverlerinin Mürekkebidir 

UMUM ACENT ASI: 
KiTABi HArı 1 ve ş. Si 
Yeni postahane c·Lddeal No. 66 

latanbul 

lstanbul Eminönünde Köprli meydanında 13 
numarada 'I inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliz kumaşlarından ayni zamanda hem pardesil, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet ıık parc\esü gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

0 N t F O R M A, ASK E R 1, M E K T E P L I 
, \ qe eairc, kadın vo erkek, çocuklara mahsus toptan vo peralcendo 

fABRiKA FiATINA SATIS 
' 

m Güğüslnl zayıf olanlardaki 6kefıruklere l.ıuyflk ehemmiyet veı
vere m~licllr. KATRAN HAKKI EKUKM Leh1lkeaia Gaüne ceçer. 

~O~ OP STA 

Avrupada birincitiğ ve en 
büyük r.ıükafatı kazanan 

HASAN 
Sürmesi le 
Süslenen gözlerin cazibesine 

dayanılmaz. 

Dünyanı" en 11hhl, en mnkemmel, 
en latif •firmHidir. Nebatattan mil•
tahı:ar bir lıarikai san'at olup gözle• 
re aihr ifüıun verir. Kirpikleri uzatır 

ve kuvvetlendirir. Çapak yapmasına 
mani olur. Her kadın için ururi ve 
ebedi bir ihtiyaçtır. Avrupanın ter• 
ldbl meçhul ve madeni •firmelerinden 
• kmınıL Sürmedanlığı ile beraber 
( 20) üks ve büyilk ( 30) kuruş
tur. HASAN ecza deposu. 

Biçki Dersleri 
Boolktaı dikit yurdu nıüdıtrü ŞClkrü 

Beyin eaoridlr. ır çklyi kolaylıkla ken-

di kendino öğretir, Ciatı 2 liradır. Tat· 

ray" 2!:5 kur<ııtur. Yalnız dikit yur
dunda satılır. 

Biçki, dikit, fapkn.cılık vo ro"lm 

dersleri al mn.k isteyenlere lıu yurtta 

bu ust ve uırıuuıt dere verilir ve her 

vatand~ kabul olun ur. 

Akaretler 64 No. 

~~~~~~~------~~-

lçü üzerine 
Fenni 

asık Bağları 
Mide, har~ak, böbrok 

d09küııl'!Jğ111ıe 

Fenni 
Korsal ar 

letiyenloro ölçü 
tuifeai gönderilir. 

Eminönil: 
İzmir ıokağı 
Tel 20219 
ZAHARYA 
Oredoluos 

KUçUkpazar N•tılye Nulu• 
MemurluOundanı 

Kttcilkpaurd& Kautarcılarda Sabun
hane ııoknğında 18 numaralı bn.node 
sakin vo Ynvnıcaşalıin mahalleal nu· 
fııa defterinde kayıtlı 1305 Pizron do
ğumlu Cafor oğlu Boytulln.lı Efendi 
iaıninin «Abdullah• olarak tashihine 
dair lııtaııbul bcıinci hukuk mahkome
Bindon 9-11-932 tarih ve 1024 numa
rala ll!hnı istihsal eylemiştir. Sicil 
kaydı da o ıuretle tashih edilecektir. 
llfüı olun ur. 

&on Po•la M•lb•• .. 
-=-"'-ıaa::ı===----

Sahibi ı Ali Ekrem 
Netrlrat Mldlrl& tWil l.Adl 

Klnuauuei J-

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

giydirebilirim~·--"""" 

·-· 1i CAPAMARKA 
1 ' 

Çocuk - Çok bek· 
Hyecek miyim? 

Anne - Hayar 10 
dakika kifidir. Buna 

ÇAPAMARKA 
eahlebt derler. 

Sahlep 
a-~-~ : 

Soğuktan korkmayımz f C AP AMA R K A sahlebi 
' sizi en ucuz ve fakat en kuvvetli surette besler ve ısıtır. 

V i R i·L i N FERTiliN 
(erkekler için) (kadınlar için) 
Ademi iktidar ve umum1 zaafa ve eaç dll
kUJmeeln• kartı dinç hayvanların ruddelerinden 

yapılmııtır. Genç:ik kuvntlerini iade eder. 
Eczaııe'erden nr:ıyınız. Postu kutusul: 745 

> TUrkiyenin en mükemmel mecmuası 

FOTO SÜREYY A'nın 
nilıhHı : Sinema, Tiyatro, Spor veulr 1abifelerile en 

neft• tablolara baYi olarak çıkmlfbr. 

• Fiatı her yerde 15 kuruştur. 

KASIK BAGLARI - TIBBI KORSELER • 

. 

_,, Poıta ile kataloğumuzu Ye 
ıipariı Yarakamı:ın iıteyirıiz. 

·A. KIFIDES 
Beyoğlu: istiklal caddesi Posta sokağı No. 1. Tel. 41429 

KADIN ŞAPKALARI 
En guzel ve en muhtelif çeşitler 

Tope, İpekli kadife, Merlno9, Tavıan, kapelin, derilerinden en ıon modalat 
Kozan tllyUnden erkek şapkaları. Toptan ve perakende sabt 
Boynğlunda Tünel meydanı Enaiı sokak No. 7 ( 1'ramvay mnııovra 

mahallin do ) •• P E 1SS1 S 

lttihuızhk ve kuvetsizlik 
faide n teıiri ıarnlenı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

I 


