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Almanya'da-Bütün Hüriyet-Calınan _Türk_ Çinilerinin 
• • 1 • • KıymetiMily.oiılarıAşıyor 

ler Ilga Ve lpta Edıldı Eski Müzel~r ~üdürü Halil Beyin 

ıh •ıAı• M.. . t Old "' s·· ı· Şayanı Dıkkat Beyanab tı a JD uret ep ugunu oy ıyen- Birkaç gün ••vel bu ıOtun- . 
• · A • larda mDhtm bir hırsıZlıktan 

1. V F k t Hu··kumet Tekzıp Edı·yor bahsettik•• dedik ki: "Camı•• er ar' a a tnrbelerlmizdekl çok kıymetli 
Türk çinileri gizli eller tarafından 
esrarengiz bir ıurette çalınmıt 
ve Avrupaya g6tllrlllerek ıabl
mıştır. Çalınan Türk çinilerinin 
kıymeti yarım milyon liradan 
fazladır. Bunu bir hakikat şek• 
linde ortaya atan zat, •aktile 
uzun mllddet mllzeler mUdOrlO
ğlinil yapan Halil Etem Beydir." 

Alman ordıuıı a,çenlertle gapılan ıeçlt nıml e•na•ııu:la 
B rlin, 2 ( Husu 1 ) - Son 1 ıoıyal • demokrat •• komllnlıt 

lhtilll hidiıeıl müthif bir 6rft fırkalarına menaup bulunmaktadır. 
idare ile net:celendi. Dnn neır.. İhtill.e bu fark menıuplarının 
dilen bir emirname ile kanunu lf tlrak etmeleri llzlmgelirdL HaJ.. 
eıaıiain birçok hnkUmlerl muYak- buki hldite HDUında ameleler 
kat bir mllddet için tadil edildL ••lerlndea dııan çıkmamıılardır. 
Bu ıuretle ~ahıl hllrrlyet, tama• ( De .. amı 16 fnol aaytada ) 
men denilecek derecede kaldaralda. 

lhtllAll Kim Hazırladı 1 

G 

Halil Bey bu meyanda Top
kapı ıaraymdakl Bağdat köt
kUnUn çinilerinin de çalınmış ol· 
duğunu ileri ıUrliyordu. Fak at 
Topkapı ıarayı müzesi mUdOrO 
Tahsin Bey bu iddiayı kabul etmi· 

yor, Bağdat köşkllnden böyle bir 
hırsızlık yapılmamıı olduğunu 
6ylüyordu. Bu vaziyet karıısın· 

da tekrar Halil Beye mUr caat 

ederek malllmat almak istedik. 
Eıkl mllz.eler mlldUrD diyor ld: 

" - Çini hınıılığı hakkındaki 
netriyabntu okudum. Harsımıı 
için gayet mUhim olan bu mese-

leyi m~vzubahı ettiğinizden dolayı 
benim gibi size te,ekknr edenler 

Bağdat köşkünün bir kö,esl 
çok olacakttr. Tnrklyeoin bugUn
kU Ye umumi harpten evnlkl 
aksamından çalınıp Awupaya, 
Amerikaya •tanlan çinilerin heı • 
bı yoktur. Bunlarm luymeti yanm 
milyondan daha pek ço1c fazlad ır. 
BUtOn mOzelerd , huıua1 kolekil
yoncu!arın evlerinde, antikacı 
mağazalaranda bunlar iÖrlllebilir. 
"Camilerimiz,, OnYanla kllçllk risa· 
lemde çalınan çinilerden birkaçı· 
nın yerlerini bir reımt •esikaya 

fDewamı 1° fnct aavfada ) 

Kızll Kllıçh Aslan eski TUrk yurtlllf"ından birine men
suptu. Oç kardettiler. Her biri bir facianın kurbanı 
oldu. Çiçek hatun bu kardetlerl dalıttl. ikisi tildU. 
Kıhç Aslan Blzanaa kaçmıya mecbur oldu. Burada 
Bizans saraylar1nda imparatoriçe tarafından l•• 
vlldl. Vesaire ve saire ... 

1 • n ı a a a 

Berlin, 2 ( Huıuıt ) - ilk 
hamlede komllniıtlere atfolunan 
ıon ibtilAI hAdisesi Oıerine ortaya 
ablan bir iddia, ihtillldan daha 
mOthit bir bomba 1flbl patla
mııbr. Efklrı umumiye bu iddia 
karıııında heyecan içindedir •• 
•iar bir fllphe haYaıı eımektedlr. 
Ba iddiaya g6re bubrılan lbtilAI 
ile komUniatlerin hiçbir allka11 
yoktur ve bu hareket hDkQmete 
taraftar olan fizli eller tarafından 
tertip edllmitlir. Filhakika muha
lefet fırkaları bu lbtilAlln lcoml
lllatler tarahndan buırlaamq ol
dutunu kabul etmemektedir. 

Alrnangaa lnllluıp mücad•le•İ 

komOniıt Lubbe'aln lfadul de 
ı•rn tabit ı&rOnmektedlr. 

lhülll MOrettep ml7 
Berlia 2 ( HuUll ) - batllllta 

mlrettep oldatuu dair ortaya 
blı- çok deliller ablmaktadır. 
Berlba ahalltlaln mtlhl• bir kumı 

Nümayiş Tahkikatı Bitiyor 
Darülfünun Gençleri Yarın Büyük 

Bir T oplanb Yapacaklar Ra,.ı.s yaaıınım pkarmak 
ctırmlle teykif olunu F elemenkll Dırtllftınan •e yllkaek ••k· 

tep talebelerinin V •ıon .. Ll Şlr-
icetlu karıı yapt!ldan nOmayif• 
ait Adliye tahkıkahaın burDn 
bltlrllmeai muhtemeldir. Don Da· 
rDlfilaun talebelerinden bir kııma-
nın ifadeleri teabit edilmli-tir. 
Ayrıca Vagon• U memurlarından 
bazıları da . A:dliye~e çağırılmıı, 
lıticvap edılmıılerdır. 

Hukuk F aklllteal Mnderrbl 
Tahir Bey de kendisinden bu 
bAdise hakkında Müddeiumumilik 
tarafandan istenilen malfımab 
dUn tahriren bildirmiıtir. HAdise 
mahkemeye intikal ettiği takdir-
de genç talebelerin a•ukatlığım 
genç avukatlardan bazılan ıim• 
diden fahri olarak deruhte ede
cekl•rinl bildirmiılerdlr. 

Ecnebi Kellmeler 
Ş.brimlıdeld ecnebi we 7erll 

Darlll/inrua pnfl•rlnln •eçen serulen alt 61' rniti116' 
mleuuelerdea bir kı1mt lraa- \ ltimlerial tClrk,e -olarak dellt-
11ıca YeJ• 4iter llaularda olaa ( Den.. 1a OHU .. ,, ... • 
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1 . 

Günün Tarihi ..._ ____ .... ____ .. 
-· !'!.~ .... - .. 65 Kişi 
Ca.kçılıfa ait bir tetlolk 7asın 

Mahkemede 
M. Venizelos Ve 
Türk Dostluğu 
Atin., f - M. Ven!zefa., fnttlla• 

ht d0Ja11ılle SalcııadHıncla •6Jle• 
•it olclefu bir nutukta bilhaHa Tir· 
W,. ile .. kip .. il-kte ol- ,U. 
..... • cloıttl.k ıly•etincln .,.._ 

tıkcı. Bıa bu1111ta balkımıs dl· 
1• ki ı 

EtıeJa B. ( K•napı 1'tıanet11 7 ) 
- Hake.et .ti... •ab ......... 

rlnl te91dl etmekle colı IJI bir if 
pdl. Kacakçalak ualmııbr. Buna 
latie .. m•hh·mel•IMe haL,ı• -'-· 
n.larla pek Ali l'pbJJlrhr. Hersila 
swt.ı•• .._,.,... Hepeı bir ik• 
......... .,...._.,~paket 
•iıara klj'ldı Ye pkmak taıı rf bl 
llfak 116di9-...n lb...., D.mk ld 
..... phlr ..... _~-

• :umu a. ( Beyant Dlbtklleuü 
IOkafı !I) 

- Cenup Md.chmndea mll8 
Mnetin ana temelt olan athn ka· 
~~ aulmalda b.aber bA'& 
dn... ed ,_... lt.cl•umazclald 
eateW ukert " at.t.. acıktaa 
apta kapkçalan w..,. ecll1orıar-
m .. Svlye'cle lmk panp ab
blr fe1 memleketimbe llokaiaaca 
( 41) almlf bnp •bhy•m .... 
Ea sok kapkplds ta ..... kltıdı 
•• tlt6a laeri.de yapdaJorm ... lalai
llU w.n.& .. ka~üpalrla mlcaclele 
ısı. aldata teclblrlm uttu.a1ac1ır. 

* Şefik B. ( SlrltMI Keeernt Oteli ) 
- H•datluıBUZID Ye slmrlk 

teıld!ib-zan blitia fuliyetine rat-
m• uıı C..ap .. d.tlanmucla 
mWwit .._ kapkçaJ* Yak'alan 

··~ ...... ICapkpJ.r ............. 
lelsella alletuılldaa Atleta ıardım 
rlreffk hudutlanmızdan l~erl ,trf· 
yor, albnbrımuu •• sG•Üf parala• . 
nmıu toplayıp tict)'Orlarma .. Et• 
dofra fae cok fee;. 

Ekmalc Fiati 
Belediye aarb lromisyoea ek-o 

meii 8,5 •• hrucala,. 13.5 
kurQfla ipka ebDİftİr. Ko.i.,oa 
fimdiye kadar ekmek Ye fıl'aacala 
fıatleriai haftalık olarak tetkik 
ediyordu. Bundan •onra fiatJer 
on bet rtınde bir tetkik edileceği 
lçill ekmek ve fırancala dihlden 
iti.,_• o• bet fln •lddett. 
yuk.tclald fiatlere ablacakbr. 

ıe,ıeri Botıığa 
Belediye lokaııtu.... .... teriai 

sftndca gllne ert.a1ıta•. Lo
kanta 250 kitilik olarak hazırlan• 
daği Wde pmcli lolınt.cllı 340 
kiti ,....k ,. .. kteclr. Bmı..... 
claa 110 a IWkni ipma1 ...._ 
wnet pbai taraf..daa ~ 
,eksek mekteo talebeaidir. 

Ayhklar Verildi 
Dün Defterdarlık batla Devlet 

dairelerinin mart maaılarmı Ye 
tnbat ieretleriai Yermİftİr. Bel ... 
diye memurlan da diln maqlanna 
almıılardır. Y alma E•kaf idaresi 
aem.ı ..... -• w lcrttlerinl 
•ir laafta ._ ... .weeektir. 

Cllzdan Çalllllf 
Salnlrala ~mtıt, Topbuecle, 

alıt verit etm.Jd• of an fzzetfio 
Efr udinin cebinden cllzda•nı p
Jarken yakalaom11hr. 

Rus Kömür D~polan Aleyhine 
Tazminat Davası Açıldı · 

Da. Aıliye DardOnclt Hubk Mahkemufnde 
dikkate ıayan Wr daft,a Wılmitbr. 0.wca it• 
ruçeımede Memduh Paıanıa · ka,knade et-- Ali 
Vafi 88Jia 85 kqilik aile efr ... c:Lr. Rua kCSmlt 
depol9'1 ala1W.. mçda m da.ada bntna llifenill 
u&faati tehlikeyi dnıtnğn, · bu kala balak alecl• 
7edilinia lau 71bden elyevm lautanelerde IMll•d.p 
.a1leni1or, ıararın kaldınlma111 ve tazminat ••rilmeal 
isteniyordu. Rua klmlr depoaunun avukab Adato 
EfeaclJ mahkemeye Yerdiği IAyibada ıanlvı alyr.. 
mittir. " Rm klmDr depolan .. lınalara ait değildir. 
Bara• R• lt&ktmetinindir. Tftrlriye nurlakameled 
bu danya l>akamaz. Davaclar davalanna ancal 

Danıa .. nln avukata Nikıold i F.lmcll ba llJl!ı 
..,. ım. .. ce-. •rmittin 

• - T6* milali Wrçok CM 1119 .. a b .. •M 
kapitllllsyon zincirlerini lurmıfbr• Adato Efendi 
bu cavabile · mnalekette tekrar bir lmtiyaza&a ecne
ldıe telİıl etmek latİJe& Fakat Tllrk ••ti bu 
line bir dalla hilelderinl uatmıyacaktır. Rus 
depolanmn ıabık ankata Ahmet Eaat Beyin niçin 
lıtifa ettiğini timdi anlıyorum. Bayle bir cenp 
vermek acahğına katlanmamak lcfn latifa etmift~ 
Bo. depenua birçok kamJOBlan var. lstanbal aokaJR. 
larında aaliae gelenleri ezıin, çiyoesin, ıonra bunlar 
Ru laiikAmetioia malıdır •e dawMdar aacak Mo .. 
ko9ada m• açabilir de.im. a.. • ...,. imkiıı 
yoktur. ,, 

Moslronda Ye Jahut Leningrat'ta açabilUler, bu 
da'1'81111l reddini isterim. ,, 

Mahkeme ba cevaptan aoma karar wermu llzere 
muhakemeyl 25 marta talik etmiftir. 

iki Yadigar --
Mi tat Paşanın Kılıcı ile 

Bir Tablo Sabhyor 
llithat Pqa malıumam mala

dama Al Haydar B. taralmclan 
•atılmak llsere Mlbeler ldaresİlle 
tarilıl bir kalıçla bir tablo •eril
miftir. Kıbç l.gutere Krraliçe
•İ Elizabet Viktorya tarafından 
Mıthal Pap AY1'11paya tebit edil
diii zaman Londrada hediye 

edilmiştir.Kıhcm Gzerinde kıraliçan n 
ismini r&teren ( K. v. ) barfle
rife bir lngirız tacı vardır. Kılı
caa •Pi filclifl •• altıa •Y• 
babnlmıf glmlftllr. Kıı.cm lae
rlnde ne tarih Ye ne de Mitbat 
Pqaya hediye edildiiiııe dair 
bir ifaret yoktur. Tablo iae Yu
nan harbinde Zeynel papJI tem
ail etmektedir. 

130 Bin Kişi 1 Viyana Müzesinde 
Millet Mekteple- Kara Mustafa Pqanm Kafa 
rindeTalısi/Gördii. Tası Teşhir Edili,or 

latanbul n man..btnada bo Vi,.na tehrl mlzai eski Tnrk 
•ene 200 taae Millet Mektepleri aerleri itibuile çok zengindir. 
deralaanui açıllmf • banlanLm Viyuaı.ı.. ..... 16aa Ye 17 nci 
ancak Jk altmıp ~· ~ 1

' wrı.rda Tiirlder ....,..._ ... 
bilmiftir. Bu aeae cfenMeelere huaraw ait ~ fıı,....U 
devam edenleriD mildan -· 8' 't'Bikal• bm.,ıv. buz' .. uld 
bin bdardir. Bmlanl.. dala Tlrk haJrald.n w. t..p .aıtlerile 
bini hanım, alb Wili .n.ldir. beraber ..... .e. main• koymar 

Millet Mektepleri ......._. larcLr. Dar•lracl llelamet aam .. 
mesi lfrl8 de tatbik eöılmiye .... mada Viy-'11 ifrİlld defa ma
lanOJlf ft o tarikat ba tin• baara hataralanadaa batb bD
kadu ytb ola W. fdP abtaJ. nt maluawa ordalan b--denı 
muı Ye .. hacletnw alı fbr K .. M..tafa Paıı•r• W. ._ 
lata11bal ,,.. •llllakatın4~ talnil da burada tqhir edilmekteöır. 
görecek halkın miktan iki yllz bin Burada Viyana'nın 1529 Ye 1683 
o Irak tespit edildiği için h ıan tariWeriinle Tlrlder tandı.d-
olm•alm IA-. plell ,._it bia yapılaa muhaaaralarm •• ıehriD 

Mtalt Ye bu llİpHtİD .... iki me.-
1 ... t •• fay.W..ını 1 ... eyl..tt•• 

iL V..ızeloa tlemittlır kil 
-Loıaa muahedeaamell lmzaua-

6a Mara fle.zimt1tlmizf kat'i 1anHe 
••bul •e tHlim etmem·· laza• ae'
meite ettllia- -...n. we Tilll• ........................... 
mOcadel..Uıl artık kat'.7en nlba• 
1etleamlf, kapmmıı telli<kl etmelt 
teklifinde bmlrmdum. Gazi Mmtafa 
1.<e .. 1 Hs. le l.met P• • Tmili 
Rifll &., ve dlter Tiil'k .ı..ıet 
adaml•ı TGrk • Yunan uzlaşma al• 
J'Hetlal iki mUletin menfaatlerine 
117ı111t • ..Okemmel llİyaaet oldutat-11• ta•dlr ettiler. 

"Tilrklerin bizimle doat olarali 
J•,..ak -..Jarının aamiml oldujıa• 
aa 'N W.l• do be llusuatakl ..... 
•1,.tlaiain dM"e_.. Wldlkl•lee 
eminim. Biz, hiçbir fart ve hiçbir 
ihtirazı kaydl il1tri ıürmek•zin muı• 
lilıue bir aiyaaet takip edlyorax.. 

liyazl B. Fransara Gitti 
1••fia malakemal Bat-Mfti11-

• ...ı ...... İJI..... Ni1al Bey 
F ...... Te..,ta llahkelllffl ve .... 
..adclehamamılik tefkil&bna tekik .._. ._. .._ P.-._..., 
elait. IMmı••• t.afmdaa tqyl ... _.,ur. 

Ticaret BlrSISllllla 
Dl. Aaadoh•• l.tanWa • Mf 

n.-n•p..ı •atc1a1 ..... , 
lteJu 1J1 malı .. elma• 7,25 tin 
•LI....-. Tlfti .. ıapata, ...,_ ... , ............. . 

Bir Tıni Hırsızı 
s- ltir Wta aarf nda ş.u 

R cinımcla çalama ~ taftk 
.......... failioa.. ~ 
Rapı pktla•-.br. 

llllam &cı-tari 
Şehir Meclisi lhttsaa Encümen

leri diba Belediyede toplanarak 
kendilerine verilen kiğıtları tetkik 
etmifler, defterlerini hazırlamlf" 
lardır. 

Mersinden ihracat 
Ali Haıclar S.y luhca vaktilıa 

Amerikalılar tarafından 3 bin 
clellr ftrikliiiai 16ylemekteir. Ml
zeler idaresi tabloyu ressamlara 
tetkik ettirmlf n blylls bir aan 'at 
eseri olmadıfl anlaf lmııtar. 

kiti cW.a kal·'atır. lliualııip _. bimt Tlrlder tanfmcla Japal
aelerde de baı yetmif bin kiP m11 pHhlva anbr. V-.,w ml
okutulac:akbr. sai bilhana .td 1'lrk •:rrü-

Bu aene muammrer fçia llun lan itibarile •••aflwlw. lliizeyl llıracat ofainln yıptıfı l:lr iata-
açıhp açrlmr,.cağmr aoran bir ıenm doktor A••ll s..,ı e.,. tl•tlb ~,. im •~ne.ı zarlnMM 
muhllrririllliae alllradarlllr, IMı ._._. afü Wr ..... •11ıet- 11--. limlm..daa ~917,931 tfra kl)'-
•usuata beaia bir nıir olma- mittir. • .-. ll•acat •• 4.101,HIO lira 
dıjım Miylemiılerdir. Meımefm • 11••tlnde de llhal&t J•ptlmttbr. 

Halk Ş kıl "k" li • · k M-f • J En ziyade ithalat Almanya, Laai!tere, &1 arJ musı t, e 11 ve reaun ursu U effic er italya'd• yapılmıf lr. En ~de 
açılması •Mte .. ı ... "'-ektedir. Y ihrecat yapıla• ... ıeketl r ... la. 

Nisan İçinde Toplama r İrtihal " yeni Oz Türkçe Kelimeleri pl~ere, Fl'ansa, ltaly.. Fil.aılndlr. 
Faa.iyetine Geçi!ecek Tetkik Ettiler Pıgasamızda 

L ...... •atanr Halk M.siki Gazetemizin .... rl Halil D B ll 
Derleme Birliği, &nllmilzdeki Latfi Beyin kardeti lbrabim f.tnbal Maarif lllfettitlerl rara 0 Uğu 
Niaoda Anadol•'da yeni bir Hakkı e., da. k• bir hHta- DllD Mu.rif ldarailade toplamrak Dh .,_. .......... Aaa...._ 
aeyahata çıkacaktır. lığı mfitea•ip Ahhnt nfnn.. lllSa deleme. fuliJelillclea fimdip tabTillb 41, mlm•8il Aaac.a. 

Her aea.e Kmaaervatuvu Ma- tine lraV"aıma..._. • Mil Aaadol W... elli 21.45., 
dllrll Ziya Ye birlik kltibi umu- ~·ua• h kacl.r a• •'I olaa Mticeled tet- ..,,.,.. • •• 

• Halit Be 1 • Ceoaesi bu aaba ._t • 1_
1
.k _._...._ c:~ L_.ı_ _._ oo,..a raaHW.ide 6.\ Ar.la• el· 

miaı Y er •• maır zem buçukta Şitli Edal ._,..__. • --.,..., .,._.,,.r ....,. ...... mento 12, Rumeli tlmeadiferl 7 
tar.ı.nclaa J&pıla ba tetln1' ... ıindea bld.rılsak F..a., l~ telif mantakalardan birçok 81 ilzerlnden muamele slr1J1ltfilr. Bir 
yafıabna bu ıene blfh~Sla ehem• kabrfataomc& ailesinin makbe- tnrkçe kelimeler ıelmlftir. Muaf- haftadanherl' piyanda ecnebi dc!Yiat 
miyet Yerilecek, le&, Ye halk reaine tevdi edilecaktir. ArU- limt. tanımda t.pla•an .... bolhlfe .-W. l.taal.alcWd ...... 
ıalaları teapit edildikten b8fka, ••an• ft •iletine taij9l Leyar melerin , ... 28 • • aW. elld 11on.,. ls-.irclem lataaMl piyuaw 
bu ıarkalardald iz Tlrkp keli- _ ..ier ... aabrı -emil dil-..s.... k 1. 1 ı..Jniin __._1 __ ......_d pi .. eCMbi d6w.i.sleri lıe kab••.ık-

' 
d k d dil kti H t 90 •v .. .an: e ıme er ... __ • .....,. __... ır. . •L 

1 
ela 

me er e ay e 1 ece r. eye y . k li el rn.-•- Dill .... lr k tadır. Pıyaaanan .. t yacın n •rtu 
b• tar kılar• pilAğa çektikten Cemılıcloi Ralımet eyleye em • m er .._ 1. et cRSTizlerl Dnlet Bankau • etın 
._.., plpsap fık•acaldlr. ,

1
1.._ ___________ _,I Cemiyetin"! bildirilmeldadir, almaktathr. 

IL-_S_o_n_R_o.1_ta_n_ın_R_aı_·_m_l_i _Hı_ı_·lci_A'.!l_•_•ı_·,_ ..... 1 ___ P._a.z_ar_O_ta_H._a_sa_n_B_11g_D __ ia_o_r_Ia_ı_:_ ..... 1 
r::::::::::::::::::::::::::::::-;:::::::::::::::::::::::::;~:::====================~-;:;:::::::::::::::::::::::=:::::::::::::-:::::::::::::::::;:::::::~=~;:"""':;:::; .. ;~;~;:;, 

- H 11a11 S.,- S.. bokb-1 ... IMr tm-' •Jlw iç.inden l ... Onua iciAden de c!a'ıa 1 .... Yine lonun içinden bl. I fhHn Be, - ip.de ••P8t 
ba- Atuw biliiwl tia 1 bir ~.... Wr bqka&.. bitin bir bqka11 çakar... efJ& bu maD Yapurların a ıb~rı .. 

• .. i --- ilet ~· 



2 Mart --
Siyaset Alemi 

Fransız - Sovyet 
Ademi Tecavüz 
Misakına Dair ... 

Franu ile SoYyet Ru17a ara11nda 
~fr müddet evvel b ·r ad•ml tecaTOI: 
ln iaakı imzalandı. 

Bu mlaakın mOzakerul aeneler• 
( ct..nborl devam ettlti bal de aol ce

llUlb fırkalanmn ilı.lidar mukUnd• 
bulun dutu bir ıında netlcelenlver
ıneal, evvell' ıulh lcbind• bir teııahilr 
o)mak üz.ere telikld edildi. Satcı 

Frauıı~ fırkalarının y pmak istem•· 
dlfılnl radıkal ıoıyallıtlerln yap
htıut sulha olan meyillerinin yeni 
btr alimetl olarak kabul olundu. 
F'aket bir müddettenberi ltalyan 
litatbuntının bu yadide yaptığı neırl
}l\t, bir köşede g:z:i kalan hakikati 
aydınlatmak noktasından huıud bir 
•hommiyeti haiz.d .r. 

Balunız, bir İtalyan sıu tul ne 
diyor: 

'"'vl. Herlyo bir Franııı - Ruı ~ın· 
l•tınuından bahıcderken muhakkRk 
ld husuıi maksatlar takip edıyor. 
M. Heri yonun f ıkrl, Ruıynyı da. 
F'r nıız dlplomuiıinln heyeti umu• 
hıiyeal içine almak ye Franunın, 
drA'cr memleketler için bOyilk tehlike 
tetkil eden ıiyasi makHtlarına tabak· 
lcuk ettirmul uğrunda vDcuda ır•
llrdiğ'I .lllhlı grup:ı dahil etmektir. 

M. H riyonun yaptığı tekliflerin 
•• lınpery ist ıiyasetinl kuvvetlen• 
dir rnek için aıkeri ittifak teklifinin 
Ruıya tarafından naaıl karıılanaca• 
tını bilmiyoruz. Fakat ltaret etmek 
litediğ imiz nokta, ıiyaat blok H 

•n&hlı ittifalclar te4kıll için göaterl
ı,ll gayrettir. Bu ı;yaaettlr kJ, 
buarün Avrupanın havaaını bozuyor, 
•ll\ı:Q, ve intizamını lhlll ediyor.~ 

* . Yeni Franııı • Sovycıt Ruıya ade-
ltıl tecuilıı: ıniaakı hakkında ftalyanın 
._, bittabi onunla beraber Almanya• 
llın bcaledi~l fikir timdıllk budur. 

Süreyay 

Fransız Sosyalist Grupunda 
PHlı 1 - Mcb"u.san mecll•lndekl 

•oıyallıt rrupunda, memur aaıla
rının azaltalmuı hakkındaki mad-
dbenlıı kabulQ milnuebetUe, birden• 

lre bir ayrılık çıkmııtır. 
Bu hal, dikkate deter bir Yak'a 

te,&·n eder. Çünkü ıOJyallıtler mec-
liı nıüzakerelerinde rey Yerme hu· 
•tııunda dlaipllne her Yaldt 11kı au• 
••tte riayet aöaterirler. 

HükQmot alcyHnde rey nrea 2ı) 
lcı<tar aoıynliat meb'uaun, parJAmen· 
todakl ıoıyal ıt grupuna l'lilterJle
tek hareket tarzını tayin etmek 
'ı.re, fırkanın m illi kongreainln 
~eıneo lçtimaa çağmlmaaını latemetl 
'1ıOodOklerl ıöy enmektedlr. 

M. Blum, a-rup reiıliainden Sıtlfa 
•trnfştfr. 

SON POSTA 

BARİC:I TBLGBArLAB 

Harpte Japonlar ilerliyorlar 
MilletlerCemiyeti Boykot~jla Çini Mah_

vedeceğine Namuskir Olmalıdır! 
Jehol, l - Harp denm etmekte- l Bir mGddet ... 

dlr. Japonlar taarruzlarını tlddetlen• n1 Romanyamn 
dirmekto ve yeni yeni tehirler ltıal HHJI merkeal .. 
etmektedirler. Jeneral HattorlnlD rindeJd ameleler 
livaıı Yungtu P•ytangı iııal etmlt• greY yapmıılard1. 
tir. Ayni zamanda J•neral Moglnln 

. PJoeıtl petrol ku-
ıOvarl kuTvetlcrl de Şifenı clnrın• 
dald Raoıuyinırı ltıal etmlıtir. J•ntt
ral Mataudanın kıt'alan da bu aabalı 
Şiyenplnır• ırlrmlılerdlr. Japon kıt'a• 
)arı Şifeng• doğru llarilemektedlrler. larmm ameleleri 

.Japon H•rP Oemllerl oldukça mGhlm Ye 

yulara amelelorl 
"'e tlmendlfer lo• 
ltomotif fabrika-

Peyplng, l - Hoııo lımlndokl 
Japon tayyare ıremlal, yanında iki birkaç ırDn dnam 
harp ıremiıl olduğu halde Şinnnr eden bir l'HT ilin 
tao açıklarına golmlıttr. Buradaki etmlılerdl. Nllma• 
Japon harp gemilerinin miktarı 10 u 
buJmuıtur. Hoııo harp ıremlal 9 bin Jlılerde grnciler 
ton hacminde olup içinde 26 denlı 
tayyaresi vnrdır. 

JapQnlar ÇlnlilHi mnıllcrlnden 
çıkarmak maksadile Çin ıiparlerinl 
tlddetll bir ıurette bombardıman 

tmektedirler. 

Hbıta kuYYetlerlle 

bir bayii ıokal& 

arbedelorl J•pmıt

lardır. Komünllt 
tabrikttile yapılan 

Çin Kuvvetleri Dajiıtıldı bu nilmaylılerd• 
Tokyo, 1-Japonlar Jehol ıehrin• kar- birkaç kiti 61n:aOı 

yo )'aralan mıttı. 
R .. mlmlıt tlmen• 

dlfer at11lyelerlnde 
çalııan bir kamil• 
nJatın tnkifinl 

-· 

fi taarruzlarına devam etmektedirler. 
Şibfcni' mıntakeııhda, Jeneral Nomun 
timali ıarkıy• dotru ilullyen ıOnrl 
kuvntlerl ile Jeneral Matıudnaın 
cenubu ıarklye yaklaıan liYaaının 10 
bin kitllik bir Çin kunetlnf datlık 
mantkaya •Ordüklerl haber Yeril• 
mektedlr. 

aöaterlyor. ·nomanya'da bir komllhleUn ıevklfl 

. Milletler Cemiyeti T•rzlye 
Yermall 

Parb 1 - Japon murabbuı M. 
Mat.uoka beyanatta bulunarak de• 
mittir kia 

Ml1letler Cemiyetinin kabul H 

taadlk etmlt oldu§'u boykotaj, Çini 
mahvedecek Yo Uıak Şarkta ıulbu 
teblıkeye aokacakt·r. Zira MilJetler 
Cemiyetinin bu kabil lcraab Çlnlflerl 
,ttglde daha alyade ltlllfglri• dn .. 
ranmata teıvik ve onlan bu yolda 
teıcl edecektir. Millet:er Cemiyeti, 
taulye Yermek Ye it itten Jreçmeden 
hataımı kabul Ye te1lim etmek ce• 
aaret •• namuıklrhğını i'~btermc• 
ildir. 

M. Matauoka, eıaHn japonyaya 
kartı mücadele etmekten ziyade bl· 
rlblrlerl:e bofuıacak olan "harp 
HnyUrlerl" nln itine yarayacak olan 
mOblm miktardaki alllh ılparltleri
nln bedelini tediyeye Çinin kat'yen 
mukteÔır olmadığını llivı etmlttir' 

çın 8 taretlnln TebllAI 
Londra 1 - Buradaki Çin aefa

nti bir tebliğ neşretmiştir. Tebliğde 

----------------------------

Küçük itilaf Ve ltalya
nın Endişesi 

Cenevre, l - balyada kilçilk mahiyette hiçbir maddeyi lbtln 
ltlllf ruiı.akına endit• ile bakılmak• •tm~dlj'i ve miıakta hiçbir ırfall 
tadır. lt.l1an parl.imentoıundakl madde bulunmadıtı blldiriJmektedlr. 
buı alSzler ve ltaly•n i'Hctolerinde Bunda, ltalyan gaıı:etelerlnd• ltOçük 
çıkan f&yialar lberine, küçGk ttilAf ltlllfın giall maddeleri ıekliDde 
umumi kAtlplitl bir tebJJt Japmııtır. çıkan neıriyahn tamamen uydurma 
Bunda, kfiçiık itilif miıakımn a1keri olduğu illve edilmektedir. 

hillbaten deniliyor ki: Şimdiki bnl· 
de komünlıt tehlikesi Japonya'da 
Çln'dekinden daha bilyilktnr. Japon• 
ya'da lı:omOnlatler kendini daha faa· 
la hi11ettirmektt·dir. Aı)a'yı, milli· 
yetperverlik vo komOnizm cehenne
min den çekip çıkararak kurtaracak 
memleket Japonya değıl Çin'dlr. 
Kanada'da SUihiar• Amb•rge 

Ottan, ı - Kanada hilkQmetl, 
Uzak Şark'• ıc•kedilecek ıll&h .,.. 
mDhlmmata ambargo konulması me
ıeleıl hakkında henüz bir karar 

almamııtır. Bununla beraber bu 
dominyonun tamamile lni'lltere aibl 
hareket edec:etl muhakkaktır. 

Amerikada Bir Kadın Nazır 
Nevyork, l - Relı"cOmbur M. 

Runelt, Mlı Franı Perkinı'i meaal 
nezaretine ve M. Danlyel Roper'I 
ticaret nezaretine tayin ederek ka· 
bine1inl tamamlamı4tır. 

Mi• Fran• perktnı'in buıuıl ha• 
yatta lıml Madam Pol Vilıon'dur ve 
Amerlkada ilk kadın naz.ırdır. 

:·::· • • ~ ·-· '!/ . 
. . ' TEFRiKA No. 5 - ltiyad zabit olmag içUn 

efendum. Ahmet 
( Merhum borsacı F ehml Bey ) 
ı8yle derdini dökmUıtD: 

i Tİ'Y AT ZABİTİ 
ROMAN 

Muharriri : BUrhan Cahit 

Bu bal alay luımandanımn da 
2Öı.Une çarpb. liir gUn ı&yle bir 
-1ay emri çıktı: 

- Namzet efendiler. Tahriri 
lnıtihan olacaklar. 

lyl bir bava idi. Hllrrtyet te
lleılndeki Abidenin etrafına bö· 
lllkler aaffı harp nizamında top
ltndı. Sonra manga manga ayrıl· 
ela. Çavuılar manga efradmı be
ter adım fasıla ile yerleıtirip 
lttUhUrlU bir kAğıt dağıtblar. 

Bir tek sual verili: 
- Harbiye mektebine niçin 

hldinlı? 

y Herkes bun:ı cevap verecekti. 
llkaek tahsil görenlerle Hıedın 

tıkanlar dahi idadi sınıflarının 
:u~yyen kısımlarım bitirenler iki 
~ lkıka içinde ccı\·ap verdiler. 
l •kat F atib medreHlerinden ıe
't'n efendiler bll4 dllfllnllp du-
"Yorlardı. 

Ça•uılar bağ rdılar: 
- Haydi çabuk olun t 

Fakat kalemler bir tUrlU yfı.. 
rUmUyor, hafız efendiler mllhim 
bir mesele karşısında kalmıtlar 
gibi dn~nnuyorlardı. · 

Bazılaıı kurıun kalemlerini 
tükrUkleyip duruyor, bazıları bir 
ayaklarını altlarına almıılar, diz· 
lerine dııyad klarJ bcyaı kAğıda 
hayran hayran dalmıılardı. 

Kumandan kırk •ekiı me~ 
bullil bir ccbriAli muadelell ıor
muı olsaydı zabit namzetlerini 
ancak bu kadar mU~kUle dllşU· 
rUrdO. Softa efendilerden bazıları 
uzun bir gayretten sonra korkak, 
titrek adımlarla 9elip kAğıtlarmı 
verdiler. 

iki saat sonra yazan yumıyan 
verilen kliğıdı iade etmiye mec
bur oldu. 
· Kağıllarm birçoğu bembeyaz 

kalmı9tı. Birkaçında yalnıı birer 
imlbı bozuk imza Yardı. 

86lük kumandanı biriode fU 
tek utıra okuduc • 

Bu tek ıahr baıtan bnşa 
lmlA hatası ile dolu ldL 

Ertesi akıam bUtUn bölükler
den yapllan bir tarama neticesi 
olarak beıyllıden fazla medreseli 
Kfiçllk ubit mektebine gitmek 
için derhal Harbiyeden çıkarıl· 
dılar. 

Bununla beraber harp devam · 
ettiği için sonradan Erenköy ve 
Maltepe endaht mektebine nak· 
ledilen tallmgAh kıt'alarına mek· 
tepli namzet yetiım•miı Ye kad· 
rolarda yine adanı gllç yazan 
softalar görOnmiye baılamııtır. 

Talimler gittikçe ağırlaıtığı 
ıaman bilbaua gece manevrala
rına dayanamıyan baıı zabit 
namzetleri hastalık bahane edip 
her ıabah muayeneye çıkmayı 
Adet edindiler. Doktorlar heyeti 
Harbiye mektebinin 11ıt katında 
toplanıyordu. 

Bu heyete• çıkanların iddia 
ettikleri haıtalıklar doktorlar için 
her aabah yeni bir •ilence 
mevzuu olacak kadar uçma 
,eylerdL 

Bir sabah karnını butıra 
baıhr& muayeneye çıkan bir 
aamaet bq doktor Fehmi S.1• 

- Aman dolctor bey aanc .. 
dan ölüyorum. 

- Nen var oğlum? 
- Debıet efendim. MUthit 

bir cliyarem var. 
- Ya. kaç kere çıktm. 
- Sormayın, sababtanber:l 

otuz iki kere çıktım. 
Fehmi Bey haıtanın yllıUne 

ıöyle bir baktı. Kolundan tutup 
ıantı. Delikanlı horoı gibi tan 
tm ııçrıy ordu. 

O :zaman F ebmi B. baıka 
muayeneye bile lllıum ıörmedi: 

- Haydi oğlum, bölDğllne, 
git, dedL Otuz iki kere dııarı 
çıktığı halde böyle keklik gibi 
ııçrıyan adama diyar• değil, 
kolera bir ıey yapmaz. 

Tabii bu bir temaruzdu. 
Bir gUn de altıncı bölOkten 

bir genç talimden kurtulmak için 
yUdlnU tOtUn buğuıu yapıp aa• 
rartmıı ve gazlerioe bir baygmlak. 
haline bir takatsizlik Yererek 
muayeneye çıkmııb, 

Fehmi Bey sordu: 
- Nen var, otlum? 
Boynunu bnktll. Keaik. kırık 

bir aeıleı 
- Bilmem efeıadim, dedi.. 

Sayfa ~ 

Gönül /~/eri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

.Mehmet LiHfi Efendiye: 
Nişanlınızın aaabiyeti, ya •ld 

sevmemeıinden nyahut sinirleri· 
nin ha.ta olmaıından ileri gelir. 
ikinci ıebep tedavi ile b;ale 
edilebilir. Fakat birincisine çare 
bulmak gUçlUr. Herhalde neticeıi 
hayırlı görlinmftyor. ftir defa 
kaympederini:de bu lfl açıkça 
konuş1anız nasıl olur ? 

* O. N. O. Beje: 
Kızdan evvel annenizi kandt

nnız. Annenizin evde bir misafir 
ıibl oturmak, hiçbir feye karış
mamak ıartilı evde kalmasında 

bir mahzur yoktur. Kız da bu 
şartı kabule yanatır. Ak•i t k
dirde kızın annemizle bir arada 
oturmak iıtememeal hakkıdır. 

* Ali Eftındiye: 
Aramıdakl yq farka pek 

bUyUk değil Belki mca'ut olur
ıunuz. Bu daha ziyade ıbin eli
nizde bir ıeydlr. Kıı ılıe karıı 
hiçbir fedckArlıktan çekinmez. 
Fakat ıiı: yarın ayni fedakArhkla 
mukabele edebileceğinize kani 
miıiniı:? 

. * lzmfMle E. E. Beye : 
Doğrudan duğruya DarOlbo

dayl Müdüriyetine müracaat edi-
DİZ. 

N. H. R. Beye: 
Her kıı ilk Yerdlti randeYUya 

gelmlye bilir. Bunda fevkallde 
bir ıey yok. 

• Ankara'da Şemei Beye• 
Kızı kaçırmanııı taYıiye et

mem. Fakat aileslnı müracaat 
ediniz. Kızda allednl aıkııhrını. 
Belki ıulhen iti hallederıiniL 

* GUlter Hanıma: 
Dört aenedenberl HvifeD bir 

adam nişanlanmaz ve eYlenmeZ1e 
ıevduında ıamimt değil demek
tir. Kendisine niıanlanmayı teklif 
ediniz. Reddederse alikanııı k .. 
ıiniz. 

BANIMTEYZE 

Kendimi iyi a~rmllyorum. Arkam 
ağrıyor. 

Delikanlı aklınca kendişinde 

mDhlm bir hastalık aratacak ve 
iıi mlltehassııa havalı ettirecek 
ye kim billr belki de orada ftlal 
uyduracaktı. 

F ehml Bey bu manevralara 
çok ahımııb. 

- EvlAdım, dedL Aralan gi
bisin maıallah. Gel bakayım. 

ıurada •tini, yllzlinn iyice bir 
yıka.. 

Baımda durup yıkattı. Sonra 

göı kapaklarını çekip baktı. 
Arkatını dinledi Ye onu da bir 
iki defa 11raaladıktan •onra : 

- Haydi a ... lamm, dedL Bu
gOn bir Maılak ynrnynıu yap 
açılırsan. Eğer yine makyaj yapıp 
gelirsen •timden ucuz kurtula
mazsan hal 

Fehmi Beyin böyle yarı ıaka 
yara ciddi falıo yakalayııı pek 

çoktu. Hele· iltlma1, tavsiye 

mektubu getirenlere pek kııardL 
Bir gün namzetlerden biri 

oe yapmlf yapmıı, Fehmi Beyin 

doıtlarmdan blr tavsiye karta 

uydurmqtu. 
(Arkası varı 
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Bitlis'te 

Karın lrtif aı iki Metreyi 
Buldu 

Bit)ia (Husmi) - Buraya cle
Ta mlı 1Ufelte kar yağmaktadır. 
Karın bazı yerlerde utif aı bU
buçuk, iki metreyi bulmuttur. 
Her yer kar allıbda kalm §t r. Bu 
yfizden sebze tedarik edileme
mektedir. 

Kış rlhalerinkı ·en 'hummalı 
faaliyeti söz derleme faaliyetleri
dir. Gençler klllplcrde ak aık 
içtimalar yaparak ıöz derleme 
Jşile meşğul olmaktadırlar. MiJlet 
Mektep eri de halk , pis kahve 
kö e'erinde pineklemekten kur-
b. tadır. 

&6N POSTA 

Menekşem turalıdır, 
50.,diğim buralıdır, 
Pek dokunmayın bana, 
YUreğim yaralıdır ••• 

Hep ıorduk: 
- Kimli, neyin oloyor? 
On bet yatında bir kız aibl 

kınlıp d6kUldll: 
- Hiç neyim olacak... SeTdl 

beni lfte... Perıembe akşamlan 

I
~ SON POSTANIN 

iLAN FIA TLERI •-; 

1 
t-llA.nın tek stttuo t eatın gazetenin 

metin yazısile vasatt 4 kelimedir.· 
2-Aynl yuının 2 aatın 1 eantimdlr. 
3-Daba kalın•• daha ince 7uılar 

ıaantlm ile hesap edilir. 
4-Sayfasına göre ilAnlat qağıda.tl 

fi ati ere t&lıid.ir: • 
8:ıvfa -ı inal 
2 • 
3 • 
4-5 c 

Diğer ıayfalllda 

Son •1fada 

Etantfml 

400 Kr. 
250 c 

200 c 

100 c 

80 • 
2S • c 

.. nto yapa• 
cak Klmil.. Ba-
na lfiyonıah f.s. 
karpia alacak 

KAmiL •• Hele bir-

- KAmilime çorap lrüyorum. 
Soma illTe etti: 

Doiuı yerim olan Kırklar.a. 
nla Pmarbi.nr kmaından 330 
uaıaiaıie ilatlda ed.rek uYdale 
~ latanbala geldim. 21 
ıene .-nel 6len babamdan ~ •• 
blaa mal Em•ali Metruke ldae 
rulnce mftaadtTe edilerek ma
hacirlere tabıis edildi. Bu mal
ların bana iadesi içiıı kanun• 
istinat ederek istida ile yaptığına 
mllracaatlar cevapsız kaldı. Oı 
tlbJğumla fakrll zaruret iç P-risin
de kaldım. latidalua mllsbet 
veya menfi bir cevap vermek 
lmm değil mi? 

Hek.lmoğ' ~ u Alipata caddesinde 
128 11umarada aakine Fethiye 

Kaza Olacak 
Ben Saraçhaaebaıında Be~ 

doğan kemerinde oturuyorum. 
Bu kemerin berg tın taşları d&
knlme'ktedir. Bir gllo feci bw 
kazaya ıebep olacaktır. Bu aa 
evvel yıktuılmaaı lazımdır. 

Ah111et 

Postadan Şiklret · 
iki buçuk ay enel Samauadaa 

namıma g&aderilen bir posta 
paketi zayaa uğramışbr. Bir a ... 
kadq namına Ankaradan g&ne 
derilen bir pakette de iki parça 
ena noksan ç1k6llı1t1r. Tahmiıı 
ediyorum ki Trabzon • Erzurum • 
Kara yolu Uzeriudc posta pakol• 
Jerino musallat olmuı bir el 
ftrdır. Bunların bir an evvel 
meydana çıkanlması lazımdır. 

Kağ,zmant Doktor Escdullall 

Paketlerde Eksiklik 
Sou gllnlerde kibrit kutulanne 

da ve sigara paketlerinde eksile 
çıkıyor. Bunlu biru daha itinala 
ele ......... mtlfterileria zuar&IUI 
aehep Yerilmemit olur. 

Hayrebolu: Hi.lae7ln 

- Oşllmuin ayaaldan Kimi- ----------.-....] 
llmin... Dllnyada ondan batb [ Cevaplarımız 
kimim var? _ _ 

- O da Mai Hvl7or ma bari? 
- Sever ya. •• 
- Se•er de niye m.ıum,or 

ıeniale? 
- Evlenecek amma parası 

yok zavallaıwa... Yb lira topla
JIDe& beni alıp memlekethte ıl
tllrecek! ••• 

Kerime Ha..., Ediraekapı 
llo Balat araıında bua mahalle
lerde kendisine beıbedan 16-
bek attırdıklanndan bana fik'yot 
etti: 

- Ne yapayım, cllyor. Klml
limin adını veriyorlar. Ben de 
dayanamıyorum. Klmilim için 
on deiil, )'b 1t6bek atanm... 
Geçen yaz, kendiaini borglln 
evden alır, Y edikule Samatya, 
Eyip, Ayvanıaray ıemtaomt do
laıbrıp sabahtan alqama kadar 
göbek attınrlarmq.., 

Kerim• hanım, yası lpı. p
k1yon 

- Glhule lk"-=llraya para de
mezdim!.. Copllrim tıkır 11kır 
yirmilik, kırklık dolardı. Ne1di o 
ıtınler... Diyor. .. 

Kendi kendime dDttlndOm; 
- itte yepyeni bir mealek.. 

ı&bek atıabk. •• 

Maamafih bir ıtırtl erbabı 
keyfin karı111nda glSbek atmak, 
lııiz kalıp meteliğe kurıun at• 
maktan herhalde daha k&rh bir 
ıey .•• 

Y almz dua edellmkl. profe .. 
ronel dilenciler, haber almaım. 

Artık ıabek atan atana.. ne 
nuç aç~ak var, •• çene çalmak •• 
Göbeji at. al paraJI- Jft.Jf. 

B..ılıkeairde Gaıip Gün Eri B')ye: 
- Herk•• malına iatedijl 

fiab koyabilir. Bir mal:n herlae 
koaaltm bw fiatı muhakkak o 
malan hakiki deteri değildir. 

* Y. K. B. rftmuı:ile mektap ~ 
dweo gence: 

- Mektubunuz 14yaru dikkat
tir. AIAkadarlar nezdinde takip 

Mersin' de 
Koyun!arda Çiçek 
Hastalığı Çıkh 

Adana ( Hususi ) - Mersinin 
EJyanlı nahiyeei kiyteriade keçi 
ve koyunlarda çiçek hastalıi& 
ıahur etmiştir. Hastahğın önlln• 
pçmek için icap eden tedbirler 
alınmııbr. Hayvanlara çiçek apll 
yapdmaktadll'. 

Mereln Limanının lhranb 
Merıia ( Huausl J - Limaıırt 

mtsda11 geçen bir ay zarfında 
17000 lira kıymetinde yaoaiı •• 
barıak ve bam deri, 39194 lira 
kıymetinde canlı hayvan ve p .. 
brma, sucuk gibi mamul et ibrat 
eclilmiştir. 

Soma' da 
Memurin Tasarruf Sandıf 

Çalışıyor 
Soma (Huıusi) - Memurld 

tarafından tesia edilmit ol~ 
memurin tasarruf sandığı heyeu 
umumiy toplanın ş, san~ 
aermayeaınin tezyiJine karar .,et'!' 

miftlr. Ziraat Bankasından S~ 
ve Hikmet Beylerin ıancl~ 
hayırlı itler ıarmeaini tem~ ~ 
gwaailed takdirle ka7dMli& 
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Kedi erinÇamaşırAsması 1 H•KA-ı:: 
Çiftçi ' 

Miyav, miyaY pamuk 
bak bi!" çamaıır lpi buldum. Gel 
01nıyalım. 

Anntleri - Ah aizi fidi ya
ramazlar. Çamafll' ipimi ı arçalı
yacaka:nn. Buak n onu bakayım. 

- Hadi bakayım alı ipi tutun da ben çamaıırlanmı asayım. 

Pamukla Elmas ipi çeke çeke kopardılar. Çamaıırlar yere dllştU, 

annelerinin ne yaptığım arhk ai:ı anlar11nız. 

Faydalı Bilgiler 

üt Niye Ekşir? 
Sütnn ekşimeıl demek, için• 

Geki uıil<roplamı bilyümeai de
mektir. Eğer sllt kaynahlır Ye 

Gıeri kapatılırsa uzun ıaman 

bozulmaı. Çünkll içindeki mik· 

roplar kaynatılınca 610r. Fazla 
hararet, alltün haYadakl fazla 

•lektrik cereyanına maruı kal

lllaa1, içindeki mikropların btıyO

llQeıine ıebep olur. Sntnu içio

dı\d mikroplar nebatldir. Fazla 

bararet ve elektrik bunları bft. 

)'tltnr. Patates Ye bujdaydaki 

1 

wzı 

mikroplar ribL 

Süte ekti lezzet •eren ekıl 

madde bir asittir, •e bu asidin 

iııni de laktik asittir. Ekti ınt 

demektir. Siitlla içindeki ıe~er
den haııl olmu7 mikropl ardır. 

Bu mikroplara lakncı denir. 

Laktik uit bize zararh değil 

faydalıdır. Hatta baz ları için 

bozulmamıt alltten daha fayda

ladır. Doktorlar ekıimiı ıOUo bir 

çok hastalarını tedavi ederler. 

Oyun Ve Oyuncak 
Bir ükô. 
Oyunu 

et 
1: ııt 

Arkadaşmızn sorarsınız. On 
bili)•ayı birden havaya ahp tuta• 
bilir misiniz? Belki da tecrübe 
tder. Muvaffak < hmaz. O zaman 
•la hen atar ve tutarım derainiz. 
O hayret eder. Bunun gayet 
kolay bir yolu vardır. Yaln z bir 
~~ğıt çantaya ihtiyacınız vardır. 

ilyn arı bu ç:ıntan n içine l<0yu
tluz, sa mı çekip kapayın x. Bil· 
1'1arı çanta içınde havaya atar, 
tut-rsı ıız. 

Muvazene 
Oyunu 

Bu oyunu kaç çocuk iıterse 
beraber oynayabilir. Her oyuncu-

ya dört köşeli mukavva Ye üç 
ceviz verilir. Her oyuncu üzerin
de üç ceviz bulunan mukavvayı 

başı llstllne geçirir. Başlamak 

iıareti verilince her oyuncu yere 
diz çökmil' bir baldo iğilerek 

.. Hedef" tayin edilen no taya 
doğru ilerlemeğe başlar. Hedefe 
ilk ıelen oyuncu, eğer baf&udaki 

ize 
Köpeği 

Nil ıaWllerfnde ynııyan bir 

çiftçinin bir köpeği vardı. Fakat 

çiftçinin birkaç gnndenberi evin

de yiyecek olmad ğı ıçın açtı. 

Nehrin karıısında bir köy vardı. 

Her köpek buraya ı idince kar

nım doyuracatını bilirdL Çiftçinin 

köpeii bu yerleri gayet iyi tanır

dı. Pek çok defalar ıabibilf',.. san

dalla bu köye gitmiılerdi. Fakat 

yllzerek buraya kadar gitmek 

telılikelidi. Nehirde öyle korkunç 

timaahlat vardı ki, bunlara yaka

lanmadan karııya i'eçm•k hemen 

do lmkAnsızdL 

Fakat Açlıktan ölmek tehlike

ıi luırııı nda kö, ek bu tecrllbeyi 

yapmaktan başka çare bulamadı. 

Köye kadar yüzerek geldi, kar

nını doyurdu, fakat dönmek için 

iki d.r yol vardı kl, buradan 

geçmek bUyllk tehliicelerl göze 

almakta. Buna cesaret edemedi. 

Burada gayet bol yiyecek bulmuı, 

rahatça yaııyı.biliyordu. 

Fakat aad.k bir köpek oldu· 

ğu için, ıahibinden ayra yaıamı

ya da tahammül edemiyordu. Bu 
aynlaktan duyduğu keder, onu 

açlık kadar mfiteessir edi,ordu. 

Nihayet ne oluraa olıun d6umiye 

karar nrdi. Fak at tehlikeai:zco 

karşıya naııl geçecekti?. 

Sazan nehir aahilindon gemi

ler ıeçerdi. Bunların içerisine 

girmlye çalııta. Fakat gemiler 

yanqmadıklan için, onun ıahil· 

deki havlamaaı:11 duyrnuyorlar, 

geçip fidiyorlardı. Köpeğin ha.

lamasını duyan tim•ahlar aabi1e 

geliyor, onu içerilere kaçmaya 
mecbur ediyorlarda. Onua aesini 

duyunca tilJ\ıahlarm sahile gel· 

meai k8peğe yeni bir fikir Yerdi. 

Ha•• karar nca sahile indi. O~anca 
aeail• bavlamıya başladl, timsah

lar yeni bir •• bulacakları Omi

dile hep birden aahile nşnştnler. 
Timaablar eb ıfı ara,tırmakJa 
meıgul iken, kö ek diğer .bir ta· 

raftan ıuya daldı, iki yliz yarda 

mesafede olan nehri yüzerek 

geçti. Deniı tim~ablardan temiz

leodiii için korkmadan, ıllratlo 

aahibiniu bulunduğu ••• kadar 

geldi. 

Sahibi köpeği gorunce bnynk 

bir 1evinçlo karşıladı. iyice kar· 
mm doyurdu. . Çiftçi artık mısır· 
lar nı ıaUığı için köpeği doyu
racak r dası vardı. Köpeğin ken-

disini unutmayıp tekrar geldiği 
için onu eıkiıiudcn daha büyük 

bir ıefkatle besledi. 

ceviıleri diltilrmcden gelmişse 
oyunu kazanır. Heın kendi ceviz

lerini hem de diğer oyuncularan 

cevi&lerinl yemek hakkını kuaaar. l 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Aşağıdaki Yazılan 
Okuyabilir Misiniz? 

Bir K A B A 'P Sebae ,::::. 

iBahçede T o ~ u M Kull-a .. 
•an Ş.1 

E• ~ o N A K 
Bir 

~ A H 1 N Yl7ocek 

Bir M A N ~ A HayYan . 

Yukarıdaki cetvelde bet kelime Yardır. Bu kelimelerin birer harfi 
yerine bir reaim konmuştur. Resmi ifade eden kelimenin baı harfini 
o &8zo koyarak kelimeleri okuyunuz Ye altına yazıp bize 1ı&nderini1. 

Bntnn kelimeleri bulanlardan yllz kiıiye rllzel hediyeler Yerilecektlr. 

Kar Topu Oyunu 

-Kapıyı çalıyorum, çalıyoru111, 
kimse ç km"ıyor. Annem mubak· 
kak d şardadır. Soğuktan titri
yorum. Pençere açık amma, içeri 
naaal srirmeli? 

- Durunuz ben bir çare 

buldum. Haydi çocuklar, kar 

toplan Japalım, tlzorine binerek 

pençereden İçeri atlayalım. 

Çocuklar kar toplarını yanyana, vo llıt üıte dizdiler. Birer birer 
Dstllne bindiler. Tam pençereye yaklaıtıkları ı.rada ne oldu bilir 
miıiniz. Toplar yumuıakmı.t. birdea çakllYerdi, •• hepal de biribirl 
lizerine yunr'a"ldılar. 
s k .. rr 

Geçen 
DOğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

16 tubat 932 tarihli nüahamu:da 
çıkan bulmacadaki karalın d<Srt hı&• 
m•tç"aini 1 u'anlu araaında hediye 
alacakların •ılmlerinl •ta~ya ynıyru:ı. 

Hediye •lacaklardan latanbulda 
bulunan karii-erim ·aın paıartui, 
pertemb• ıOnleri lSğleden aonra b aut 
idaremi&e rclerck hediyelerini alma· 
ları la:dmdir. 

Yalnız tafra karilerlmizln hediye• 
leri poata ile adre• erine glSnd~r l'r. 

Birer kutu oyuncak Aıacaklı.r: 
le anl•ul 44 üııc!I 11 mektep talolı • 

ılrıde!l UJ7 Ane Canip, Eyüp Defter
dar !i8 fncl llkmC'ktA•p tal<1beı nden 47 
.Fahir, Pı•sta ve telğraf fıtcrikaınnda 
çırak H eyın Cafer, Boyııtlu 13 O ıcU 
t k me top tah b rı ıleu 16 l Ettuğrol, 
Jetarıbnl 6 ıncı llkm kt<'p t..ılJl•esiııdon 
69 Co nal t•ın l <ıy vo hanı ıılar. 

Dolma marekeJlll kalem 
elacırkları 

lataııbul 42 luol llkmektep talebe-• 

sinden 5ı7 Ahmet Refık, ı~tanbul kıı 
Orıanıente11 talebesindım 5 7 lfadiye, 
lstan b 1 Drll• efaka 1 isesi talebesi u d n 
373 Kemal Kiı m, İstıınhul kıı Orta 
rııekep ta ebesınden 193 .Mehpare, 
Arnavııtköy .kız Kolııji talebesindeıı 
Nedrut Sami, letanbul kız Ortamektep 
la ebesinden 5-10 Sııza ı, D vutpqa 
Ortaıııoktehl ta eb aindu ı 376 Hayri 
Bey ve Hanıml r. 

Dolma kurtun kalem ala
cakıar: · 

lstanbul Çl\ğ L\oğtu birine llkmektep 
t llebestnderı 4t>5 Nevzıt CC'm l, lwtan• 
bul erırnk llıes al ııf 1·2 talebesinden 
&it Sulbi, T piki ıa 1l\yi B \'llınlar 
lıiçki ıııcktebi t ı l besıııden · ..! fit net, 
Su tanselım Cllmhuriye Ortamekteer 
ta.ebestııdon 311 Sıdıka, D.va ıyolu 
Beki y ırdu t ı. bos· ıdo ı ııor de, 
T ıtbık11.t mekteb talehsi ı ton lzge ı, 
lfası;;öy ınusı vı m kt b. t. leb •ııiııde.ı 
~65 İPk Ş.ıloro. Bey 'H H rııml ır. 

( Ara.k1o1t •u) 
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~ Murt SON POSTA 

. TTiBA VE Kİ 
HeT hakkı mahfuzdur. Na•ıl do/da? .. 

.............................. _. Na•ıl Yaıadı ? .. 
Tt.frika No. 80 Ncuıl Ôldil ? •• 

Devletin Kimi) Ve Sait Paşa Gibi İki 
Büyük Ve Tecrübeli Veziri Vardı 

Hnkamet, Rumelldekl bu ,Wl 
lnmaldanmalara ne ms o a •erile
bilecetini dOınnmeklcı meıgul 
lk n, Anadolunun bazı yerlerinde 
dcı eararengi~ h!dlıeler zuhura 
başlamı~lı. ETvel Erzurum, Kaa
tamonu ve daha ıonra d Bitliıte 
halk bird nbiro galey n gelmit•• 
Manaııı yergilerden, mürtekip 
ve zalim memurladan ıikAyet için 
hUkOmet dairelerini abluka etmiş
lerdi. Bunl rdan, Enurumda ce
r-:yan eden bAdise, Adeta kanlı 
bir lhtilAI halini lmıf, halkın 
isy n v sabiyetini, mevki ku· 
mandanı Ahmet Abuk Paıa, an· 
cıtk ıUngO kuvvetile ba tarmııtt. 

Sadedimizden hariç olduğu 
iç.in biz, bu isyanlardan b bıet· 
miyecegıL Ancak, bunların da 
iyi kötn bir te ldl t ilet 14kadar 
olduğunu kaydetmekle iktifa 
edeceğiz. Bu teşkilit merkezi 
Se!Anlkt bulunan ( Terakki vo 
ittihat ) Cemiyeti ile alAkador 
olmamakla beraber, yino cemiyet 
Omlt vermekte idi. 

(1313) ıene 1 Tr bluagarp 
rllşdiye inde F ransııca muallimi 
iken firar eden Ye •atant hizme
tini yine yatanın bir ki:Siesind 
yapmıya karar eren ( HOaeyln 
Tosun B. iıminde genç bir zobit(I) 
&l\\111U göze almıf, dUzme iıim· 

lerlo, abt kıyafetlerle En.urum 
we hu·ali inde nelerco dolaımıı, 
mnncvHr halkın ruhundaki hDr• 
rly t nurunu uynndırmıya ç.alış
mııtı. FilhnHka HUseyin T o unB. 
sonraları ele g çmiı ve hapisha· 
ne köıelerinde, pek Cl ııtıraplar 
çekmiıtL L!kln, onun hizmet ve 
himmeti. az çok işe yaramıf, bir 
kııım halkan da g6zllnll açmı,tı. 

Hüseyin T o un Beyin en kuv· 
•etli muavin Ye mllz:abirlcrl, Ana• 
dolunun her köşe ine e bilhaı• 
ı ıark vilayetlerine gönderilen 
(menfi ) lerdi. Muhtelif t6bmet· 
lerle lstanbuldan çıkarılan e g8· 
ya te'dip için Anadoluyn yollanı· 
lan bu llrgfinler, gittikleri yerde 
hilkümet aleyhinde. idarei lisan 

tmekto geri durmuyor, asırla,. 
dnnbert derin bir uyku içinde ya• 
ııyan Anadolu halkını uyandırı• 
yorlordı. Şnrlt vildyetl rinde, 
bu intibah daha bariz bir ekilde 
g8zc çarpıyordu. 

E asen zekl ve at lgan olan 
bu halk, kendi ine rahat c bu
ıur vermiyen hllkümele karşı 
berglln biraı daha ldnleniy2r, 
adet pu uya yatmı; bir aslan 
haline geliyordu. 

Selaniktcn Parlse giden Ömer 
Naci Bey, oradaki heyecansız ha
)'attan ç rçabuk usanmııtı. O 
• nada, lrand hllrriyet mnca· 
deleleri b şlamıf, şark il4yetl 
rlnin de ehemmiyeti rtmışh. 
Naci Bey, bu hareketleri yakan
dan takip etmek 'e mümkün 
olur , ark Yilftyetlerindo bir 
te kil t vUcud getirmek için 
rlerhal Mar ilyayn indi. Oradan 
bir Fr usız v purile B tuma geç· 
ti. Fakat me ısim eyahate müsait 
olmadığı için lrıına gidemedi. 
Gizlice Trabzon tariki! ErJ[uru-

(1) Millt Ajane mfldUrO Bil eyin 
'l'oe'1o Bcıy (m~rbum) 

ma geldi Yo orada yerleıtL Mu
hiti tetkika başladı. 

Halk, hllrriyote can abyordu. 
Fakat eıa1lı bir teşkilAta dahil 
olmaya da biç kimse yan ımı· 
yordu. 

ÇnokU dördUncU ordu müşiri 
Zeki Pş., biltUn orduyu ilddetli 
bir disiplin altıuda tutuyor, vasi· 
fesinden başka bir eyle meşgul 
olabilmek için zabitana göz aç
Urmıyordu. MUlkt idare bile, bu 
t6hretli müşirin murakabesi al· 
tmda idi. Bu vaziyet kar moda, 
Naci B. sadece P riıtekl (Os
manlı Terakki ve lttihat Cemi· 
yeti • harici merkezi umumi i) 
il mubabero etmekle iktif di· 
yor; ayni zamnnd d Hüseyin 
Tosun Beyin meslekinl takip 
ederek mUnevvor halka, hedefini 
g6 termiye çahı yordu. 

SelAni! teki merkezi unıuml, 

bu vaziyetten haberdar olmakla 
beraber, teşkilatını oralara ka· 
dnr t vsi etmekten çekiniyor; 
ıayet Runıelid bir hareket 
olura , Şark vilAyetlerinde ha· 
ı:ırl nan fikirlerin de kolayca 
kendilerine iltihak edeceğine 
hllkmeyliyordu. 

* Auupa siyesi mabfellerfnde, 
artık (Osmanlı imparatorluğu) 

Nümayiş 
Tahkikatı Bitiyor 

( Ba9tarafı 1 inet eayfada ) 
tlrmiyo k rar vermişler ve bu 
kararı tatbik etmiye b şlamışlar
dar. MeeelA Beyoğlundaki Etuval 
aineması i mini ( Yıldız ) olarak 
değiıtirmiıtir. Bizo Y rllen malii
mata göre Darillfünun ve Yüksek 
mektep talebeleri yarın Halk 
Evinde kalabalık bir toplantı 

yaparak bu meıeleyl ehemmiyetle 
müzakere ed cekler ve bazı te
menni kararları alacaklardır. Diln 
Beytığlunda bazı mlieateselere 
lıim değiştirmek talebini havi 
ola'o mektuplar gönderildiği ha
ber alınmıştır. 

lımioi öylemek istemiyen si· 
nemacılardan biri kendisile görü· 
en bir muharririmizo demiştir ki: 

" - Gençliğin crzufarmı çok 
tabii buluyoruz. Biz de birkaç 
gUn zarfında mllesseselerimizin 
isimlerini tamamile turkçeleştirmiş 
olacağız. Bu bitim vazifemiz 

ayılır." 
Vl dlmlr Rus mu? 

Dişçi mektebindeki mlleasif 
h di eden evvelce bahsetıntştik: 

Vladimir iıminde bir Bulgar 
talebenin Ozerinde TUrklUğc ha
k ret teşkil den bir madalyon 
bulunnlUş ve bu çocuk muvakka· 
ten mektepten uzaldaştmlmıştı. 
Bu meseleyi tahkik eden mektep 
idaresi mad iyonu tetkik etmiş 
ve bunun TUrkıUğe karşı ağır bir 
hakaret teıkil ettiği kanaatine 
vAııl olmuştur. Fakat Di;çi mek· 
tebine devam eden diğer Bulgar 
t 1 b ler bu çocuğun Rus oldu· 
ğunu, bolşevik ihtil lini müteakip 
Rusyadan Bulgaristana muhace· 
ret rttiğirJi ileri sUrmekt dirler. 

Bulg- r taleb ler k ndilerinln 
bu hAdise il in~ l rı olmadığım, 
TUr~iyede büyUk bir misafirper
verlik gördüklerini, burada ana 
vatanlarındaki gibi hür ve mUs• 
takil y şndıklorını, TUrklere kar
ı• d ima bllrmetkAr bulundukla· 
rını ıöylemektedirl r. Mektep ida
reıl yakında Vladimir hakkmda 
kat'I bir k rar rocektir. 

aleyhind acı •özler a6ylenmlye 
baılamııtı. Vakıa bu ı8ı.ler, he
nllz kat'ı bir hUktlm mahiyetinde 
değildL F kat aı çok anlatıl~ 
yordu ki, artılc bu aııırdide impa· 
ratorluk, (hi11el ıayia)h k6hne bir 
binaya dönmUştü. Nasıl olsa gQ. 

nlln b_irinde mUı ycdey çıkarıl cak 
ve herke.t, hiısesinl alacaktı ... 
Yıldız sarayı rkAnı ile birçok 
devlet ricali, (ıayei eatvehayei 
hazreti paditahide dOveli Avru· 
paiycnin hiçbir 9eye cnr•et dc
miyeceğine) kandıkları ve Abdlil
bamidi do bu fikre k ndırdıkları 
için tehlikeyi o k dar bOyUlc 
görmüyorlardı. Devletin, KAmil 
Paşa ve Sait Pa a gibi iki bllylik 
ve tecrübeli veziri ardı. Bunlar 
en milşkil ıiya t vaziyetlerde 
bile, (oldu.. O!acak ... ) poletika· 
sile Avrupa devletlerini ve dip
lomatla~nı oyalamak huıusunda 
bUyUk maharet ve ihtisa1 kazan• 
mlşlardı. Aıırlardanberi ldareıiı· 
lik yUz:Onden harap olap koca 
lmp ratorluk binası, ancak bu 
destaı ıiya etin destek direkle-
rilc duruyor; birdenbire çökll
vermc l için, ya kuvvetli bir 
rUzgAr veyahut bir zelzele bek· 
liyordu. 

( Arka!ı var \ 

so POST -lstan l>ı.ı l 

BORSASI 
1. 3. 1933 

Par lar (ıuıtııı 

kurut l:uruı -
1 faterlln 122.- 20 kuro11 122,-
1 dolar 2ıs.oo 1 tilin Avua. 26,00 

20 fr, franaıı )70,00 1 Pczota 17,-
~O liret 217,- 1 Mırk 51,00 
20 fr. Belçika 111.00 1 ılotl 24,00 
20 drıhml 26,00 1 PcnglJ 51,-
20 fr. lıvlçH 820,- 20 ley 23.-
20 leva 26,00 20 dlnRr M,-

l florin ~.- 1 Çer YOD•ç -.-
Çeki r 

Londu 718, 
Nev • york C,4756 

Parla J2,00 
Mllano tı,3095 

BrOkael s,3884 
Atına ~,6475 

Ccnevr 2,4400 
Eofya 00,2:12; 
Amst"lrdam J,1769 • 

Hisse 

Lir:\ 
-o,15 lı.ı Baıık.(Nama) 1 

(Hllınlle) il,-
• (Müess •) 116,-

o:manlı Bank. 35,
Sc'llnlk " 5,95 
Şirketi Hayrly• 15,00 
Haliç 0,00 
Anadolu 1660V. 25, 

• •;,60 P. 23,75 

Esham v 
J,•ra -fatlkra:ı:ı Dah111 Oj,75 

DOyunu Mu. 6.1.50 
GllmrUk 8,50 
Saydl maht 6160 

bağdat tertip l 9,25 
• u 11.75 • 

Pr:ıg J6,~ 
Vl1nn1 4,2'} 
Madrıt G,717~ 
Bcrll:ı 1,99 
Vo.rşova 4,2325 
Pcıtc 8,9725 
BUkret 80,14 
Bc!grat 34,775{) 
Moskova •ıo87,75 

en ti rJ 

JJ!ra 
Anado'u •o ıoov. 37.50' 
Şark D. Y, • .C6,:U 
lat. TramvaJ' 51,50 
ÜakOdıu ıu 
Tukos 

Havagall 
Telefoııı 
Boınoııll 

T hvllat 

Reji 
Treınyay 
Rıhtıın 

Oaklldar •u 
Terkoa 
Elektrik 

11,00 
28,00 

17.-
13,9J 
2.'l,~O 

Lira 
4,40 
4/J7 

18,70 
170,-
41,50 .. --:.-

BORSA HARiCi 
Tahvilat- M kOkat , 

Lira 

fUrk Altına 9,26 
ı 10,45 
ııg. " 

fr. • 8,35 
Ruı • 10,80 
iecldlyı 34,00 

Banknot (Oa. B.) 230 

Kalın b°'lblrllk altın 

("Gümh~rlyetJ '6.25 
(Azl:ı:) 4~ 

'Hamit) ~ 

Mra 
( Refat) •7,50 
( vahit) '6,25 

ince bcflblrllk alhıı 
(Cllınhurlyet) 45,i>O 
(Hamit) armalı 00,ıJJ 
(Rot t) • 46,53 
( V hlt) • 48,CO 

mr Kr.Fo. 1886 154, 
• .. • lOOJ 101,()J 
• ,, • 1911 97,UO 

(*) Yıldu itarcıtlUeı buJıüa muamtl• 
ıö .. u:ı•Q)iıtı.. 
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Sayfa 13 

1 rı:rllft're IJtıl!tıretl tıırllfından Gari 
Gı.. Jıe bedi ye edilen eııerln tereOmeı 

KKAL 
Yaz.an: Ctıneral Ogland•r 

Türk Kuvvetleri Ana
f arta Sırtlannda .. 

TOrldeı in cepheden vo her iki 
cenahtan oçbklan atcı gittkçe 
ılddetleadl. Kolon l Woore ile 
baıı efrada tepenin ıırhna -.aııl 
oldukları zaman Türklerde hOcu· 
ma kalkmıı bulunuyor ve ınrtlar
dan aıağı akın diyorlardı. 
Woore'nin yapacağı yegane ıey 
ricet etmek Y taburunun mlite• 
bnkl bölnklerinl beklemekten 
ibaretti. 48 nntlik teehhllrcı rai· 
men Tekketepe y rışını İngilizler 
yaram 1Rat kadar ı bir f rkla 
kaybetmi lerdi. 

Fakat Tilrk tn rruzu d artık 
baılamıştı. Kuvvetli TUrk kıt'ab 
mfitemadiyen aırttan a nğı hücum 
ediyor v Tllrk topçusu ovadaki 
lngilizlerin tlzerlne mlltemadl bir 
farapnel yağmuru yağdmyordu. 
Woor 'nln kUçUk kıt'aıı çok 
bilyUk ıayi t Yerdi. Bunl rdan 
yalmz Kolonel Woor ile iki 
zabit ve iki nefer Bakababa 
civarında eteklere inebildiler 
Ye burısd onlar da Türkler 
torafandan esir edildiler. 

Bu ımıda 8 ci W, Riding ta· 
burile evvolco taarruz geç n ta· 
burun mUtebakl Uç b8lilğll de 
tepelerin eteklerine vasıl oldu ve 
derhal Ttırkl rle muharebeye tu• 
tuştu. Kaym kam Gohn ton ile 
tabur binbaııaı derhal maktOI 
do tOler ve Türkler şiddetli bir 
hUcumla lngilizlorln makin h tll• 
fenklerfnl YO mltraliyoı:'lannı up
tettiler, Bunun üzerine her iki 
taburda karmak rı ık bir urette 
Solacak'ın cenubun doğru kaç• 
tılar. 

9 Uncu W est Y orkıhine t • 
buru da yni akibeto maruz kaldı 
Ye mnthiı zayiat ererek periı n 
bir halde ricat ettL Maamafih 
bir müddet ıonr arkadan gelen 
takviye kıtaatı say sinde Türkle
rin hücumu bfr dereceye kadar 
tevkif edildi ve taburd snğcena• 
hı Solacak mevkiinin oimalind , 
ıol cenahı da 10 r kımlı tepeye 
bUkUlmnı bir halde cephe tuta· 
bildi. 

Her ne kadar burada, Solacak 
mevkiinin şimalindeki vaziyet ev
v !co çok tehlikeli görünmüş iıe· 
de, bereket ersin Türkler her 
ne denao a bahki hücumların 
devam etmediler. 

Fakat Teketepe ile ön yam ç
ları Türklerin elinde bulunmakta 
idi. lngilizlene ovada müdafaa 
vazlyetlno geçmiye mecbur ka\· 
mııl rdı. 

33 cu Livanın Harekatı 

Jeneral Wnxw il KanlıköprU 
deresi tarikil taarruz geçilme• 
ıl emrini verdiği zaman Scimitar 
tepesinin İngiliz) rin elinde oldu· 
ğunu biliyor ve T ekotepenin d 
ıafaktan ev el 32 ci liva tarafın· 
dan ıaptodilmit ol cağını tab· 
min ediyor e bu suretle livasmın 
yayılma har ketinin me1tur kal • 
ceğını zannediyordu. 

Halbuki gece vakti lngiliılcr 
Scimltar tepesini tabliye etmit
lcrdi Y C neral Waxwell'in 
bundan bab ri yoktu. Bunun için 
ilk kıtaat Anaf rta ıurtlarına 
doğru il rlemekte iken mnthlı 
bir tefe m ruz kald:lar ve ynı 
zamanda da Tlirk kuvvetleri 
Anafarta 11rtlannd n a ağı doğru 
bilcum etmiy• bajladılar. 

Her Ud taburda mnkabU tau .. 
ruza geçmek lıtedi fakat ıarapnol 
yağmurundan g6z açamıyorlardı. 
Bilh 11a taburlardan biri bllttlu 
zabitanına kaybettiği gibi taburd~ 
vurulmamıı kim11e kalmamıı • 
Bu vaziyet karoııında bittabi ln
giliderin hlicumu derhal eridL 
Maamafih perakende efradın bir 
kı mı diğer tabura iltihak ederek 
yine ·ileriye atıldı ve Scimitar • 
tepesinin ıimal kısmı tekrar işgal 
edildi. Sat cenahta 6 ıncı Bordu 
taburu lamailtepeye doğru il rle
mekte idi. 

Bu •ırad 160 ıncı livanın iki 
taburu daha Ceneral Maxwellln 
emrine verildf ve bunlardan birini 
derh 1 Scimitar tepesin • orad ki 
kıtaata muavenete gönderdL T • 
bur hemen hareket etti ve yold 
p rakendo bir halde, bozgundan 
babı den ~e ricat eden k filele 
tesadUf etti. Tepenin yam çl raod 
ilerideki taburların d b kıy ılnt 
raatg eldi • bunlarla beraber 
tekrar har ket edilcre tepenin 
zirveılne ıl oldu. Fakat Türk
lerin ıarapncl atefl çok idd tll 

e lngillzlerlo zayiatı d kOIHyetll 
idL Bir mllddet onra fundnlıklar 
da alet aldı Ye birkaç d kike. 
lçind bUtOn tepe içind bUtnn 
tepe vo ıırtlar alevler içinde 
kaldı. Ôğley doğru fngillı 
kıt' ab tepeyi tekrar t hliye etti 
ve Solacak mevkiinden cenub 
doğru alden bir h tta Rica t ttl. 

(Ark&sı v r ) 

TAKViM 
GOD PERŞEMBE Kuı 
31 2 MART 933 114 - Arabi Rumi 
2 • Zilkade 1351 17 • Şubat • 1348 

Vakit E11ant va1111tt Vaktt/Ezan1 naatt 
::==~ı---= = = --
GUneı 12 32 O. 33 AktB•D 12- 18 01 

· Özle 6. 2S 12. 2..ı Y ıaa ı so 19 sı 
lklndl g 54 lS. 34 lmaak 10 54 4 54 

~~~----------------....----~J 
-:::.::: RADYO== 

2 Mart Perşembe 
Ankara - (1553 m,) 12.SO • ıs.so 

Ankurapala orkestrası, 18 • 18.40 ala· 
turk saz, 18.40 • 19.10 gramofon, 
19.10- 19 • 40 alaturka saz, 19.40·20.10 
gramofon, 20.10 ajans haberler) 
bava raporu. 

Viyana - (518,1 m.) 12.SO kon· 
ııor, ıs kon ser, 18.40 p Ak, 14.10 plt.k 
l..">Onserl, 16.30 piyano konseri, 18,05 
konser, 20,20 p 'yano konseri, 21.00 
Orkestra onııeri. 28.:?5 da.ne. 

Lelpzisr - (889,6 m.) 7.15 jimnıı.s• 
tik, 7.85 konııer. ıs Opera, 14. 15 plAlt 
17 konııer, S!2.20 eeufoni, 28.20 haber. 

BOkret - (894,2 m.) 13 plllk, 1' 
plll.k, ıs konser, 19.26 konser. 20.40 
opera. 

Roma - (441,2 m.) 20.10 b ber, 
21.1~ p\A t , 21.45 oııfooik konser. 
2S.55 haber. 

Pett - (650,~ m.) 10.15 Or· 
kestr konseri, 13,0S pi k, 19,05 Çı· 
gan mu lkiei, 20.80 opera, 23 Çıgan 
muıikial. 

Moıkova - {lSOi m.) 18.25 ope
ra Rigoletto, 22 Fr. oeıriy t. 

VarfOH - (1412 m.) 13, 10 plAk, 
1S.S3 konıı'lr, 16.2~ pli.it, 18 oda mu· 
ıiklııl, 19.20 haber ve kouııor, 21 kon 
11er. 21.4~ haber, 21.ôf> ona r, U 
dAoı. 
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1 Bir ÖIUnUn HAt1ra Defterinden 1 

INGİLiZ CASUSLARI 

• 
Io Ucu Bulundu Mu? 

Artık Greta Sevincinden Boynuma 
Sarılacak Gibi Oluyordu 

-24-

Grt tau"ın · bir IOtfa maha•ıa 
olmak üzere abbaplarunızı iste
dikleri mahalle kadar otomobili
mizle b raktıktan aonra, eYiwize 
döndük. 

Odamıza gelince her uman 
için ilk it, masraf larımıaı tesbit 
etmekti. Bunu Greta yaparken 
ben de yananda bulunurduro. 
Fakat bu gece caaua kadın, 

mutadı hilif ına: 
- Sen yorgun i1e11 rahat et, 

ben masraflan kaydedeyim, dedi. 
Hiç itiraı etmedim. Bermutat 

razete!eri karıştırmak auretile ben 
bir tarafa oturdum. Greta masraf· 
larımızı birer, birer yazdıktan 
Ye bu puılayt da uaulen bavula 
koyduktan aonra bana baktı. 

Gazete~erle meıgullyetiml a6rllnce: 
- O halde aiz bir az daha 

meıgul olun da bea arkadaııma 
bir meldnp yazayım. dedL 

Ehemmiyet vermemit g6r0n
mek için biç batımı kaldırmadan 
J6zlerimi kırpmak auretile muva
fakat cevabını verdim. Ben gaze
teleri okuyordum.~ Greta mektu
bunu gayet acele yaz.yordu. Ba· 
wlun dan ç kardığı eararenkia be
yaz mUrekkebile me'dubun en 
ıonund ' lizım ıeleuleri de ilive 
etti. Esrarenr. iz mUrkkebi 9işesine 
bırak rkon bir kere daha bana 
baktı: 

- Mektup bitti, zarfı yazaca
tım, dedi. Casus kadın bu auret· 
le yazdığı mektup üzerine filphc• 
nıi celbetmek istemiyordu. Ben 
bu söze de alikasız g6rUndüm. 
Greta fi!hakika zarfa yazıyordu, 
bitme!: Uzere iken ben ıayet tabit 
ebemmiyetsiı bir sıçrayııla omuz 
bqma dikildim. Gülerek: 

- işiniz, daha uzun aUrecek 
mi Madam? dedim. 

Bunu ıöylerken omuzu Datlln
den yuzdıiı adresi okudum. 

Hayret mektup yine •M. Ka
Ufadis" e yazılıyordu. 

Ş'mdilik benim 6ğrenmek la
tediğim de bundan ibarettL Ba 
hareketimi biç te beienmiyen 
Greta soğuk kanl lıklaı 

- Bitti, dedl 
Benim de ifim bitmlttL Ôi

nnmek istediğimi 6j'renmiıtim. 
Odanın içinde dUıDntsrelc ıezin
mlye batladım. Greta mektu
bunu alelusul kDçilk çantaaına 
koyduktan aonra yanıma ıeldi, 
muhabbet dolu 16zlerhıl 16zle
nme dikti: 

V aıiyetimiz naııl? DedL 
Bunu aia takdir edebilir-

ılnizl. 
itin içerisine ılı-lyoruL 

Ben fevkallde meD'nunum. 
Omuzlarımı ıilktim: 
- Ben daha memnun deiilim. 

Tedrici bir teklmftl Yar, amma 
bakalım, dedim. 

- lıteniJen malBmab ele 
pçirebileceğimizden daha emin 
dejil misiniz? 

- Omit ediyonam. 

- Yalnız ümit mi ediyorsu• 
nuı? Ben vaziyetten fevkalade •• 

- Herıeyi hallolmuı gör
meyiniz, malumat n ehemmiyeti 
derecesinde müıkil1Ah muhak· 
kakhr. Bununla beraber elimize 
mühim bir ip ucu ıeçirmiı bulu
nuyruz. 

Gret• aeYincinden boynuma 
aar•lacak gibi oluyor, nrdiğim 
iuıhat onu mdt ediyordu. ÇıJ. 
gan bir aevmç fakat gayet ba· 
fif aesle: 

- İp ucu mu? Mister Jorj'un 
istediği maliimatl ele ıeçi ı mek 
için ipucu mu ? 

Ben bunu ehemmiyetsiz bir 
muv"ffakiyet teklinde göstermek 

için hiç teliı " heyecan Y.~ .. 
termiycrdum. Onun bu telatına 
aadece: 

- Evet. Şiındililc bir ipucu, 
dedim. 

Birdenbire Greta bir DeYi 

amiriyet ciddiyetini ta1und.: 

- Beni tenvir ediniz, dedL 

- (S ••• ) Beyle askeri bahis• 
lere dair açtığımız bahiaten 
haberiniz Yar mı ? 

- Evet, fakat en ufak bir 

tilpheye mabal kalmamak ıçm 

ben o aralık bu İf ile biç alj. 

kadar olmıyan (K. •• ) Beyle 
görüşüyordum. 

(Arkası ur) 

~=-===========--=-,====================== 

MiLLi iKTiSAT ve 
TASARRUF 

Cem yeti lst.rnbul ıubtıaiııd ıı: 
Evvelce de ilA ı edlldiğ veçh ıtznre 

yer lı ma!br l" vango ikramiyelerı .tn ınCld" 
deli tevzii tı ı ı \m bulmak Ozrre oldtığun· 
da:ı lo/8/9 3 t&ribiae kadar ikramiye
lerin dördOncU Yakıl Han Uç inci kat 
No. 28 den alınıııaaı Te meı.dr tarihe 
kacl Lr alını)':ırıların ikraııılye.erı ceııı yeto 
telıerru etrııi11 addolunaca,,ı 11n olunur. ---- -·-- ··· 

Fatih Sulh 3Unc0 Hukuk Hl· 
klmllO nden: MGddeiye Rahime 
Hanının müddeialeyh kocaaa Biıra 
kazuında Çavuf köyünde nıukım 
hamal iımaU El. alt:ybiae ikame 
eyled"tı ıulb lefeblüıO dav .. ınan 
cui muhakemeal unHında mud el• 
a !eyhe röc.derilea davetiyedeki mü· 
baş r mefruhatında ikametrAlıının 
meçhul oıdutu r8ıterllınlı ve 20 
rnn müddetle ill:ıeo teblirata karar 
9crilmıı o dutundaa muhakeme 
allnü olan 1-4-933 ıaat IOda müdde
ialeyh mabkomeda hazır bu:unma
dığı takdirde muhakemenin net ıce
lcnd ririlıeceti ilin olunur. 

letanbul Jklncl icra Mamur-
9ulundan. Bir borçtan dolay: ıııab
cuı. ve paraya oenılmeal mukarrer 
tıir adet pırlanta tat 11·8-933 cumar• 
tesi gUnO aaat 2 den itıbaren Sandal• 
bedesteninde a~ık arttırma ile aatıla· 
c.ıı gıııdao talip olanların yevmi mes· 
kurde 932 • 4933 doıya nuıoar ... ıını 
haırıUeıı mahallinde buır bulunacak 
ın •mnruna müracaatlara ilin olunur. 

OskUdar lcr• fi.amurJulun
dan. Bir borçtan dolayı mahcuı ve 
paraya çevrilmeıl mutıarrM 15 adet 

d!ti koyun ve ku111larının 4/31933 t&· 
rlhine mOl!ll\dlf p~ur gGnO eaat 9 dan 
lO a kadar Osk t dar Afpasannda aatı
Jacağıııdao taİip o!anlarıD 111ahalll11de 
baıır bulur.d rulacak memura müra
c.aa.tları il&n olunur. 

l•t. • Unca lcr• Memurlu
ıundan. Akaarayda Sofularda Çın· 
gırdak'ıboııbrı ıo ;,. ag-ında 3 nı•maralı 

hanede mukim iken eJynm ikamet· 
glht meçhul olan TenuOp Hanıma: 

Safiye hanıma borcunuzdan dl)layı 

tahtı bacı.e altY\an 98 tamaıntııa 191 
lira kıymet takdir etlilta Dantpaıada 
Beyasıtağa mahallealnde Ç&'t'Uf zade 
ıokağınd~ eakl 24 n umara.lı halen bir 
kıt'a araanızın tamamı açık arttırma• 

ya vaı.e lilm ı olup 31/1/983 tarihinde 
ıartnamesl d ''&nbaneye talik edilerek 
2 3 933 tarihine mt11adlf peqembe 

1una uat ''tela tT kacbt dalrı•lsd• 

Mukaddema Şeh:ıadebaşı Fevziye 
caddesinde 15 numaralı hanede 
mukim iken halen ikamettAhı 

meçhul bulunan Mehmet Beye 

latanbul İkinci icra Memur
luğundan: Emniyet Sandığına reh· 
nctmek aurelile mezkdr Sı.ndık 

idaresinden 22 • Eylftl • 1929 
tarih ve 30637 numaralı senet 
mucibine~ istikraz eylediğiniz kırk 
liranın teıviyo edilmemesi ha· 
ıebile meblAğı mezbur borcunu
zun yüzde dokuz faiz ve yüzde 
üç komisyon ve faiz Ye komisyon 
Ye masarif yekünundan yüzde 
iki buçuk muamele vergisi ve ma
aarifi icraiye ile maan tabıili hu
susunun temini ıımnmda merhun 
bulunan bir çift roza küpe. Bir 
pırlantalı bilezik. Bir roza iğne. 
Bir roza ythük. Bir altın yllznk. 
Bir altın kalem icra ve if ıas 
kanununun 145 inci madde
aine tevfıkan paraya çevrilmeai 
için daireye mnracaatta bulunan 
alaca"h mezkBr Sandık idareal 
tarafından talep edilmesi lizerine 
olbaptaki maddei kanuniye daire

ainde tanzim Y~ berayi teblii 
mübaşirine tev.dian tarafınııa ~Ön• 
derilen Gdeme emri zabrine mO
başirin vernıiş olduğu me,ruhatta 
mezknr mahalde ikamet etmedi· 
tiniz bildirilmlt olmasına mebni 
tebliğah mukteziyenio bir ay müd
detle ilinen teb iği takarrtır etmif 
olmakla tarihi ilandan itibaren 
1933 • 539 dosya numarasile mfid
deli muayyenei mezkikre zarfında 
icran n durmasını mutazammin 
tif ahi veya tahriri olarak bir İti• 
razı kanuni sert yeya borcunuzu 
eda eylemediğiniı takdirde mnd
deti mezkirenin bitam·nı mllteakip 
bervecbi talep werhun mllcevhe
ratınum paraya çe.AlmHİ huıu
ıundald muamelltı icraiyenin gı
yabınızda infazına lptidar kılına• 
catı maUimunuı olmak bu huıu .. 
dakl idem• emrinin tebliği 
makamına kaim buluumak 
nzere keyfiyet iline• tebliğ kalı

Dlr. 

açık arttırma ile eatılaoatına dair olan 
birinci açık artıırıua lllnı 982·9-IT 
doıya numaru lı &arafıııau ilAneıı 

t.blll olaQur. 

Siz Ne Fikirdesiniz: ı-·eriha Ye Nazire Hanımlardan Hangisi 
Daha GO&~ldir. LatfeD BildiriniL 

Açtığımız Anket Feriha 
Son YekOn 

Nazire H. 
H. Lehinde Son YekOn 

Feriha H. 
734 Bitti 1424 

Karilerimia ara1ında açtıit
mn aak•t baglD bitti. Yukanya 
dercettiğimiz rakamlardan anla· 
11lm ıf olacağına iÖre ıualimize 
2158 ce•ap gelmiftir. Bunlardan 
(1424) taneli Feriha •• 734 ta• 
nesi de Nazire Hanım lehinde
dir, Son ceYapları a,ağıya nak· 
le diyoruz: 

Taşradan Feriha Hanımı 
Beğenenler 

~~Uh.iz'deıı Orhan Vecdi 

Çerkrı hOkCımet tabibi lbrablm 
Bayraııı, Kemal Oın er, Zıraat Bankaıı 
memuru lbrahi ıo Il.ıkkı 

Ankar:ı Yt>11i1ehir'den & imza 
(inıu ve adresler mahfuzdur) 

Samsun Bı.ğdAt caddnl No. 47 
Asım Ali 

Ankara gerıçleriııden 13 lmıa (lm• 
ıalu mahfuzdur) 

s.rnısun 'dan '11 imza ( lmsa 98 

adresler ını1bfndur ) 
Aııkur2''dao Kemal Bey ( adr• 

mabfuzd ur ) 
Jlırneıııeıı'de kereıtecl Huan 
Ada ıa'dan Yıldız, Olcan 
Ma.atya lzzetiye mektebinden 

NUzhet ve SabahKt 
lzınir'd.:u 14 iını,a (imz.a T9 adret· 

ler mahfuzdur) 
Çuruın sal.ıık tOtQa memurlauııdan 

lıl. Keıııal yeğeni H.ilıçe, SaJık 
Sauıaun gUııırilk koınlıyoncuıu 

Kara Mehmet zade Mehmet Memduh 
lunir'deo öS iuıza (imzalar mab~ 

tuzdur ) 
Bura:ı'dan R&mazaıı ve Arılan (ad· 

res nıabfuıdur) 
• Daday Zıraat Bankaaı lf. Nuri 

hmir Al ~ğ'il. ıııahallest Aliağa ıo

kağ'ı No. 15 Meıkllre Hikmet 
GOuıüıb cı koydeo 10 fwı& ( imza 

vı adresler mahfuzdur) 
Baly:ı gençlerinden 40 lmsa (fmıa 

n adrealer malıfu,dıır ) 
Balya tUcear izzet Bey hanesinde 

Atlka, halime, il uriye, Muzaffer 

Vatan Haricinden Bir Ses 
Fuiha Hanım dünya gQulliğine 

bile lA)'lk t ır: Bulgaristan 'da, HaskOy 
gençlerıııd ıı 106 imza rs tr ' 
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·-Zonguldak'ta _, __ 
Çok Güzel Bir Halk Evi 

inşa Edilecek 

Z ;,nguld•k ( Huıual ~ - Şf:b~i
miz Haıkevi binaı.nın mpaı ıçıo, 
mimar •e mühendisler ara•ıoda 
yapılao müsabaka neticelenmiı 
ve masraf 80 bin lira tesbit edil
miştir. 

Bina 5GO kiıiyi ialiap edecek 
derecede büyük ve dokua fUH 
idarelerini, müsamere ve konfe
rans aaloolarını, muzik Ye danı 
hollinll havi bulunacaktır. 

Binanın projeli için yapılan 
Mllsabakaya Ankara, lltaobul, 
Zonguldak •• Bandırma m~mar
ları iıtirak etmiıler ve nehcede 
latanbuldao mimar Abidin ve Zeki 
Beylerin projeleri aeçilmiftir. 

Binanın İDfuına yakında baıla
nacaktır. 

Alacak Kavgası 
Seyyar balıkçılardan Nikoll ve 

Manuıl iıminde iki arkadq dUn 
Mıaırçarşaaı Gnllnde bir alacak 
yilzllnden kavga etmiıler Ye her 
ikili de tehlikeli ıurette yaralan
mıılardır. 

GDzel Sanatlar 81~1111 Mimari 
tubealndan: 16 mart 933 te Lon• 
dra'da açılacak t cari 1erır de mimari 
Ye lnıaat pa.-yonları mevcut oldu• 
lundaa memleketlmbde ittlrak arzu 
eden mimar ve tnıaat malzemesi 
ıablp1er nin fazla tafaillt almak lçia 
laerıla 17 • 20 arasında GGlbaae 
tsalaç .. ı methalinde alay klfldladeld 
mlolri,.._ mlraeaatlua. 

İstanbul'dan Feriha Hanımı 
Beğenenler 

Nurettin (adres mahfuzdur) 
İstanbul hap iahaneıdnden 9 iıma 

(imzalar mah'uzdur) 
Brtiktaı Knyiçl gençler kıraatba• 

nealnden Tahir Bey nııtaalle 10 lmıa 
(imzalar wahfusdur) 

}'atib Çarpınba caddesi No. 160 
Ad 1, 162 de Hayri, 4 te Hayri, 10 da 
Sudi 

Kadıköy HUnı.&rlmamı Fııtıkll ıo
kak No. ~4 Mellbat 

Beıiktaı akaretler No. 31 H. R fat 
Aksa ay KUrkçQbaıı maballeai No. 

58 Oıuer Lutra 
Sirkeci S Hvrt otelinde H. Vehbi 
Aksaray Muratpqa mahalle-l •Ce-

mtlbey sokağı No. 1 A. Şeref 

Kadıköy Moda caddeal GOi IOkat 
No. 1 U&ife, 11Uzebher, 8. Sami 

İspartapazarınd• Mehmet 

Taşradan Nazire Hanımı 
Beğenenler 

Tire'den ~ imza ( imsa ..-e adree· 
ler mabfusdar) 

Tire'den 2 lmaa (imza Ti adreeler 
mahfuzdur) 

Tire'den G imza (lmsa n pdreıler 
mahfuzdur) 

Samsun gOmrtık komlayonc11 mal• 
yet memurlarından iL Sıtkı 

Zonguld.&k mldenol kıu Necil Cafw 
Maraı'tan 17 lmsa lf mıa 9e adrel" 

ler mahfuzdur ) 
Tıre'den t7 lmsa (lmsa Tt adres

ler mabf .ısdur) 
Eıkiıebır lımetpp aaballeıl No. 

72 lllkmet 

!stanbul'dan Nazire Hanımı 
Beğenenler 

Oöıtt>pe Fıstık sokak No 125 dok· 
tor Numan 9e zevcesi Se.-tm 

Vatandan Uzak Olanlar 
Ne Diyor? 

Naılre Hanım Feriha Hanımdan 
btnkat gllz .. ldir." O Oreta Oarb 'ya, 
Jan Gravfor<i'a, Soıl Maritçay'a bensl• 
yeo bil' Tllrk kızıdır. Dantl Şemsettlıa 
alllevo del Real Collesio Jlılltare No. 
1 Coıııoagna. Nap 1 

zw a nam 

Baro Reisliğinden: 
Aıağıda yazah rumamenia 

mDzakeresi için heyeti umumiy .. 
nin fevl<alide olarak lçtlmaa da
yeline Ye 9 Mart 933 tarihine 
milsadif Perıeme gllnll ıaat 15 ta 
içtima edilmesine inzibat medi
Iİnce karar Jerilmit oldupndan 
ye•m Ye aaati mezk6rda rtlfek .. 
mo Baroya t91rifleri rica olunur. 

Ruzname: 
1 - Kazanç yergiıl kanuna 

baklanda rlifeka tarafından veri
len takrir nzerine izahat ita •• 
teatii efklr olunmuı.J 

2 - Mealek mektebi mezun
lara hakkında yine .nfeka tarafın
dan •erilen takrire dair izahat 

• 
itaıı. 

DarU•f•l•k• Mezunlaranı 
Davet 

• BütGa Dar01tefaka meıualaranın, 
\fen iden kurulauk C ParOftefakal lar 
c:eml1etl)nla. 1arınkl cuma sıla4 Halk 
Evinde akt.sdilecek olan ilk konwr•· 
ainl tetrifleri ehemmiyetle r :ca olunur. 
Bir çok DarDttefakahlaran adrealerl 
malim olmadıtıadan ltbu lllnıa 
da•etiJ• makamına bbulG. ,. 

latanbul Uçunca lcr• M .. 
murl uıundan ı 

llabc ıı ve paraya ~etrllmeat mu· 
karrer 7 parça krep d ıtln doltumU 
t zglbları ö-3·933 tarıh·ne moaad 
Paur gü ıU uat w,30·10,80 da Kadı: 
köy Rıtım caddeıl 1~2 numaralı fa~ 
rikada bırlnci açık arttırma suretd: 
ııatalacatı dan tal plerİQ maba lı P 
haıır bulunacak memuruaa mQraoaa 
WI il&D olunur. 
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~----------------------~ 
Hergün 

- --
Türkiye 
Fransız 
Müstemlekesi Midir? 

-
G eç n akfam ıin•maya git• 

tikli. Filimden evvel dünya ha-
berlerini veren .. Foka Niyöı • O 
a&ıterdiler. 

EYvell Fransıı Jeneralı Guro 
alayla vı nDmayiıU aıkerl me
raıimden aonra zabitler• nl
ıanlar dağıttı. 

Arkasından Jeneral Key raa 
harp maliUleriııia klGblbae bir 
bayrak asta. 

1 Onu Fransız Ba,Yekillnla •a-
taaperverane bir autku takip ettL 

Daha •onra bilmem hangi 
luılada Fransız ukeılwinia talim
i erini glSrdDk. 

Nihayet yeni Franııı kablne1lnl 
t•ıkil eden nazırlar ıinema maki
nesi öoilnde bir aıe~t reaml 
Japblar. 

Filim bittL 
BütUn dünya haberleri. Anki 

Franıız askerlerinin nifaa alma
ıından, bayrak umaaaodan, aO
maylf yapmuından Y• f ranıız 
kabine azalarınm defiımuiadea 
lbaretmiı sıibl 

lı bu kadarla da bltmıdl Ar
lca11ndan hakiki filme geçtik.. filim 
F ranıııca. Belki iyi anlatılmaz d~ 
ye ayrıca bir de bizde Franıızca 
bir hUllsaıını yazıyorlar. 

Kendimi Fran111 mDıtemle
k•ind• aandım. 

lf. 
Dlln gazeteler ya11yordu. 
Vagon- Li idaresindeki Tnrk 

memarlardan biri mlleaaeaenln dl
fer bir ıube.sine telefoae ederken 
telefonda Türkçe konuımUfo 

Mlleaseae mndDrQ bir ecnebi
dir. Bu muhavereyi ı,itince ra• 
bats·z olmuş ve Türk memura 
F rana zcıa konuşmasını ihtar et• 
mif. Hatta ihtarla da kalmıyarak 
t uci bır nevi işinden koYmUf. .. 

Hük<imetln aldıtı bntOn tcd· 
birlere roğmeo ecnebi tirketler 
muamelelerini hlll Franıızca bJ. 
tuyor, balA Türk memurlarına ha· 
yat hakkı vermemiye çahııyor, 
hail TUrklere bir müıtemleke ef.. 
radı muamele5İ yapıyorlar. 

Ncrdey iı, Fransa~ mllıteml .. 
lı:eainde mi? 

Hakimler Kanunu 

(Resimli Makale a Miika/ at Kazananlar a J 
·-----------------------

Ga .. mlc mGaabakaaında blr!aellitl 
kazanmak bllyilk bir talill eaerl sı bl 
l'~rDnOr. Haldlralt• IJI• defildlr. 
Hiç bir GDırellik Kıral·~•el mea•at 
olmanuıt r. Blllkıa bepalnia arka .... 
dan bir felaket plmiıtlr. 

Tanare plranroıaada blrlocl llc
nmfJ•JI lıaaanmak ta ~ledir. O 
aamaaa kadar rahat •• ••••ut 
J•flJ•• ada-. lalrdenblr• ae J•P•· 
catıaı fafarır, afallar ft ~allatanı 
kaybeder. 

Talila •n •akit btae l'nlebillr. 
Fakat ,..1... ikramlJ• kazanmak 
ll&fi detil. kasanı!an ikramiyeJI kal• 
1.aa-....ı .. bllmek llaamdat. 

• ·SON TELGRAF HABERLERi 

Türk Parasının Kıymeti 
Hastalar, Tüccarlar, Talebeler Avru
paya Kaçıncı Mevkide Gidecekler? 

Ankara,2 (Huaull) - Türk para11nın kıymetin! iıbat ettikleri takdirde kendilerine ayda 200 Tllrk 
korumak için resmi gazetede neıredilen kararna• liraaı mukabilini sreçnıemek t•rtile döviı: Yerilecek, 
meye nazaran burada çal ıan ecnebi ıirketlerinia burada çal11an ecnebi amelenin Avrupadaki aile-
Avrupadaki bi11edarlarına temettu olarak g6nde- ıioe göndereceği d5viz miktarda ayda azami 300 
recekleri daviz için Maliye V \!klletinden müeaade Türk lirasını geçmiyecektir. 
almaları llnmdfr. Sigorta primi olarak ihraç edi- Ticaret için Anucaya gidenlere •eyyabtlan 
lecek daviz için de ayol miktarda prim ithal •dil- 3 ayı geçmemek ve gidiş Reliı harcirabları ayrı oJ. 
diii l•pat edilmedikçe mU.aade Y•rilmiyecektir. mak ıartilo ayda azami 300 Türk liraaam ıeçmiye-

Hariçteki ecnebilerin Türkiyedeki iratların•n cek döviz •eritecektir. Hastalar yanlarında bir kiti 
gelirleri için de Maliye Veklletinden mllaaade al- götlirebilcce1'lerdir. Hastalar yataklıda, tacirler 
mak icap etmektedir. Avrupaya seyahat edecek bırincido talebeler lkincl meYkide aeyahat ede-
watandaşlar ne için,nereye gideceklerini muntazaman ceklerdir. 

Yeni Bütçede Buhran Ve Müva
zene Vergileri Azaltıldı 

ANKARA, 2 ( Huıust ) - Yeni bOtçede arazi lira nolcaanile 11 milyon 250 bin Hra, kaıanç 
Yergiıi : Geçen •eneye nazaran 300 bin lira faılaıile vergisi: Geçen seneye nazaran 200 bin lira nnkaa-
4 milyon 800 bin liradır. Bina vergiıi: 250 bin, nile J 2 milyon lira, posta, telgraf varidatı: 127 
lira fazlaaile 4 milyon 400 bin, Gümrilk yaridatı: bin lira nokıanile 5 milyon 23 bin lira, buhran 
6 milyon 750 bin lira fazJasile 45 milyon 250 bin vergisi: 1 milyon lira nokıaniJe 9 milyon lira, mDvaze-
hayvan Yergisi: Geçen ıeneye nazaran 500 bin ne verg:si: lmilyon lira nokaanile 13 milyon liradır. 

Sözün Kısası 

Türk Dostunun Dostu 
Düşmanının 

Düşmanıyım I 

..... ---·----------- A.& - Sen ecnebi dostu musuo? 
Küçllk bir tereddüb 
- Hay rl 
- Sen ecnebi dtlfmam IDlllD? 
KOçilk bir tereddllb 
- HaJtr? 
- O halde? 
- Aziz kardqlm. basit bir 

lf ade ile ecnebilere llUfı ne 
bosull bir doıtluk, ne de buud 
dlltmanbk bealemiye IOzum ı&r
miyen bir adamıml lcarııma çıkaa, 
yurduma kal'fl doıtaa bende ayaa 
hiui bulabilir, memleketimin dür 
mam uı keıadilioe yilz miali Ue 
mukabeleye çal1Şınm. Doatluğum 
doatluktur, küılml de cllııim ... 
7ariml .. 

S8zDn Kıuıı: Yataklı ••roa 
lıldiau milnaaebetile hiçbirini 
ayırt etmiyerek memleketimizde 
yqıyaa bUUlo ecnebilere. hep 
birden t 

- Defolu buradaa diyn 
7uılan beğenmem. dDıOnceaiı, 
balcııı, Blçcıllz bu1urum, bata 
addederim. Fakat bu hata}'1 ta
mir etmek Ütiyen direr JAI larıa 
d• ecnebi doıtluiu illa etm .. 
leriae tamamen llkayt kal nm l 

Ecnebinin karı111nda tek bir 
dtııOocem Yardır: Dcatumıa elim 
elinde. diltmanımaa pea,em &'lrt
lajıDdadır. 

Sanatoryom 
Sıhhiye Vekileti Heybeli ... 

natoryomuna 65 yatak illve ed!9 
rek 130 haatan D ayol zamanda 
teda~iaini temin etmiıtir. Tr .. 
huala mllcadele için de tedbir
ler alınmıthr. Mfieaaeae1er Ye 
mektep1erio lrabumdan tahaffuı 
tedbirlerini yaı.ao IHhalar ası
lacaktır. 

Kaçan Kız 
Atinadan gelen maliimata f8re 

Matmazel Şor babasının yanına 
avdet etmek huıusundaki teklif. 
lerl reddctmiotir. 

~::1ı L~~~:~~ikl!r~:~ Büyük Millet Meclisi Dün Açıldı Balkan Ticaret Odau mecllol 

A nkara, 2 (Huıuıl) - Hlkim· ANKARA. 2 (Huıusl) - Mecliı Kbım Pqanın aulmu" Ba,vekAletia talep ettiği bazı llyınalar idaresi dlln toplanmış, her meme 

Balkan Odası 

ler kanunu layiha1ıoa hAkimlerin riyaseti altında açılmıf, Ankara meb'usa Aka hük(imftte iade olunmuştur. lekete ait 6 bUro teşekknl 
hAkimlik teminab ancak alta Hülisasını neşHtmekte olduğumuz Kazanç etmi•tlr. Oda yakında yeni blna-

Gllndlla Beyin tahlifi icra clunmut. Trabzon ye K M • .... 
aene tecrUbedea aonra baılıya• anunu layihuı dün ecliıte mebuslara teni aına taıınacaktır. 

k S . 1 1 L•kı Tokat meb'uılannın yefalma dair olan tezkere edilmlf· tir. Cumartesi aUnU llyihanuı mUzakenıiııe T p J 
ca br. l&Jyer er n, ... m nam- b 6 ayyare osta an zetlerinin bu mtıddet içinde okunarak hatıralanna hürmeten birer dakika •u- aılanacaiı tahmin edilmektedir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~------
h Akim li k teminata olmıyacaktır. / Poıta idaresi Pariı tarikile •• 

Edirne, lıtanbul, İzmir, Diyar· Cenup Hududu Başveki Bursa' da tayyareile grnderilmek Dzer• Ce-

bekir, Adana, Ankara, Sıvaa, Ko~ adanadalçtimalara başlandı 'T'.u··rk Di [i ~et- Üç Köyü Su Bash nuhl Amerika ·memleketleri için 
Ya. Erzurum Ye Buraa Yillyet!e- ~ 4 paket kabolftne baılamıştır. An-
rinde istinaf mahkemeleri teıkil Adana, 28 ( A. A.) - Tür- kz•k Cemı·yetı•n -'e Bur .. 2 (Hususi) - M. K.. kara il• l.tanbul araı ndald tar 
•dilecektlr. Bu mahkemelerde kiye - Suriye Tahdidi Hudut Ko- u~ malpıta kazasmdakl Karadere al b d .b 
Cumhuriyet Milddeiumumilerinin miıyonu bugUn tehrimiıdo top- Ankara. 2 (Huıuıi) _ Tilrk yağan yağmurlardan tqmıt. GD- yare post arı uıiln •n İli aren 
birer istinaf mUddeiumumileri lanacakhr. Komiıyon Reisi Em- Dili Tetkik Ceıniyetl Umuml ney köyll araıiıiol lamamea ıu bqlamııtır. Tayyare her ubab 
bulunacaklar. niyeti Umumiye Mudur Muavini Morkez Heyeti dUn Başvel<il lı- basmııtır. Buad .. n batk iki k~ye Yetil c&ydea aekiade Ulkmak-

ş ı daha hücum eden ıular k6ylerde t d 
Yeni hukuk mezunlarını hl· i.ıkril Beydir. Bu müzakereye met Pafan.n r yaaetindo toplan- bir metre irtifaa kadar çıkmı1tar. a ı r. • 

kimlik ım fına ballamak için hUkQmetimiz namına bizden dört mıotır .. Başvekil ~aıa vuku bulan Hidieeye ıahne olan köylere Vapurculuk fşİ 
llyih1ya çok ehemmiyetli mad· murahhasla, Franı zlardan dört beyanatında Cemıyet yapııındaki bir yardım heyeti gitmiıtir. 
deler konı.ılmuştur. Aza i~tirak edecektir. sağlamlığı• sebeplerinden, elde Maamafib oUfutça uyial olmad i• Seyriıefain Umumi MüdOrG 

S • • t• } edilecek milhim neticelerden, ıö)lenmektedir. Sadullah B. Ankaradan i•1miı, 
UllS ıma inhisar Mütehassısları herkesin TUrk dilini aevdiğinden yapurculuk Ye Seyrisefaio teşki· 

lzmir, 2 ( Huıuıt ) - fzmlr lnhiarlar bakkanda tetkikat güzel vedllerib ohlmadıinak çnlıımak ~erle -~z ::ı=anda çok iyi meyva lltı lAyihasanın bu hiafta }Vekiller " 
. istediğin ta a se ere devletin Heyetin• verileceğin a<Sy emiJtir. 

itkin işlerinde yeDİ bir •uiiıtimal yaparak rapor Yerecek olan biltUn teşkilAt nın çılıımanın her alınacagını, az umanda elde edi- d J K • 
meydana çıkarılmışlar. Amerikalı mUtehassıa heyeti 6 istikametinde cemiyete yardım len neticelerin çok nmit ~erici Ka ın ar ongresı 

l:<tısal Vekili Kayseride martta lstanbula ~ cleccktir. edeceginl Ye ~arfedi!en gayret• olduğunu ıöylemişlerdir. Martın t8 inde Marsilyada 

Kayseri, 28 (A.A.) - İktisat --------...;;.------~----~---------------~'\ toplanacak Beynelmild Kadınlar 
Vekili Celil Hey, bu gece ıeh· r ı·s TER ı"NA N ı· s TER l .. NA NMA I kongreaino Türk murabbaıı ola-
rimiıde kalmıthr. Vekil Beyin bu rak Limia Refik •e Saniha Rauf 
ıeyahali ıehrimizde yapılacak Hanımlar iıtirak edeceklerdir. 
fabrika ile alikadardır. Bir memleket p:ıehalnde .. Atalar 5aı0,, batlı~ bir tailfaltfr. 

EmlaA k Taksı·tıerı· altında fil aahrları rlSrdük: Çoıt insanlar lSğrenmek ·~in fazla dylerlu. Hatip Muallimler 
•• Genç ikte aı 1emelc •• as uyumak ne dereco• Huyauı kadınlar •tııdaki çüruk diıe l>anıttler. 

lzmir, 2 (Huılııi) - Camiler-
Ankara, 2 (Huıuıi) - Tak· 

•itle milli em!Ak almıı olanlardan 
r.•rıı m marta kadar 6demİf bıı
ananlarıa taksitlwiaia tecili ka
tarlqtınllDifbr• 

i d 'htl 1 kt • ette fardalıdtr B·kl•nilrnlyen .Zl\manda a"rıyarak baiıi elem olurlar. k er • muııraa ı yarı • o nıap • " .. 6 de hatiplik Ye vaizli yapan mu-
Herkuin Hrann• •lkıf olmak arzu eJea tıblikell on,manııı 4kişinba hiçb"r fa.ıilotl yoktur. " allimlerin nzifelerinden çıkard-

/STER /NAN /STER iNANMA! ıcalan Maarif Vekiletiadea alJ. 
kadarlara emredilmi1tir. 
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Mwald Efeedl Tlmarhneyl 
r•dyorda. 

t>elil•rdea birtllnl, bit .a ara
baanıı tenioe ç•Yİrmit .Orlllder• 

lren rlrdl. 11.rakl Efendi ···" 
etti ı 

- o.il Efendi •• illye •~ 
-l»a1• tenine çewirlp llrlk16y0'1lun? 

- &., kere doiru clGr&t 
ıltftreyim demi9tl~ içine t .. 
tloldurdular. O g&,,den beri hep 
tersine çevirıp aftrOklllyorum. 

Meyhanede 
Kırk yıllık &)'J•t meybaaed• 

anlallyordw 
- Bir kadeh rakı lçhaee bu 

•rhoı olave!Vim. 
Meyhane arkadatJanacla biri 

eordw 
- Elli blriad kadehta balt

tediyortuD dejU mi kapı rolclq? 

Saatler 
Hanımefendi çocujuna ber

l»ere bıraktaı 

- Çocutua uçlan k..Uecels 
acaba çok allrer mi? •• 

- Ha,... Hammefeadl on .ı.
Wkada biter .. 

- Peklll, ben bet dakikada 
brtıld 1orzi1• ridip ıelecetlm. 

Y anm uat tonra tenidea 
ti&••• Han mefencli çocufana 
••rberln undalyuiade Nçlan 
lseaiUrkea buldu.. 

- Hani bana OD dakikada 
biter demiftinia I •• 

er ioJU JrmiN.ır& ee'Wp 
Terdi: 

- Sima bet da)dk&111a, yarım 
.. at olwu benim oa dakikam 
aeye bir aaat olmaan? •• 

ilkbahar 

Blzl f9' '-"'""••4• 
y;,.. ~itli 11/eheluır. 
Kıı fld•,. ııtınez 1a.,,..,.. 
y;,.. '"dl lllıNAer .. 

B•lc.ın fllr•J ,.. de laot. 
Vaktidir .. Gaı, egna 
IJ011di dıırma, ~ldır •lı 
YiM ,.,"' llldHılıu .. 

Mantoga ,,,..,. p.i, 
Çim•11d• •al••• pul, 
Z ftllcilii lat•ın ıllz•I ı 
Yia• ••idi i11t.6olear •• 

Hazırlan lttıgtll mım, 
Doltııtı ıimdi lıanım, 
Dag"an ma ldlçiilc lı11nına 
Yine ı•ldi ilkbalıar .. 

Hanımefendi 

--
Dl11I••'" 6-•I ~ 
Belu11 A..ıtıme/entll .. 
Dunlıp ı·tnM'lı olMtu, 
S.ltı• ...... , •• L. 

Beıe ıJldia nlnb•, 
Olllr•lım ''s dın ı 
Bir ptı~ tlalıt1 du, 
Y •la• '4m,../•ntlL. 

Ç•ltlnlgoraırnıu pelcl, 
Hakkınız Nrdır helldı 

Adım '''""" bilm•111 /d 
Çapkın ltonune/Mdl. 

ÇaJJlcınıM1 911Plura, pıplcı 
DarallU' naa Aif 6a/c111, 
GelH ıtueller elcı1', 
Aiın /umı.,.fendi-

O.m k••annda otar•ntt b .... 
tutuyorcla, Oltayı deqiaden ç~tc ... 
keo dikkat ettim. Ucunda Wr 
broaa ı•ynk takılı idJ. 

- Affet amma bauet, dedim, 
•••lr etti• de ıoruyonm. Ye• 
Jwiae olta1a çeyrek mi t.ak yor
ma ? •• 

- F- mı, d•dl. be U. 
r11ılan aç dejildir. Fak at çeyrekl• 
latedilderl umu iatedıklerbll ....... ,. 

Rekllm Oluyor 
• fıba fransaıcadaa tercl

..clirı 

8eeerllsll lalr laıra ı M. Pepjnaa 
IMt taae laalaaım ç.1lmıft... S. 
luruhk ftk'a1111dan bir hafta 
Mara U. Pepia k•n puaa ~ 
Jattu 

L H. 
- lllGdClr B•J •••lr .. gar••m•lll 1 .. n Peftdewu - Allllm, hıra nn reldlfhala 

nrmlf midir?.. L H. ..ı 
- Ben de onu eoracaldlllll dDn •k••m .. 11_ ert tlal ıuete-ıere illa •• 

.._ ________ ~ almd• hueutecalcbk. lkt •ut llekletlım. gelmedL ,.__ ________ .-, elim. Hablanmı kim bulup bau 
ptirlne bG1Dk bir nıllklfat •• 
recetlml Yadettim Bir İKi p 
aonra bir adam ıeldi. Kolttijua• 
altuadald ç kını 6n0me ataru 
• ift• haltlarınw buJup ıetirdim. 
cledL 

Numara 
Jlü,terl .,.,,,_ 

••g• 6irip •idi
"" idedl: 

- a ... bir "" ,uer1 .ıJia.• .,.. 
riıai._ N..,,,,,,,... 
,,., 1 .. 

- Dlrl 6in w
lılz güz allmıı 

IHı I 
T•zplat.r Wr

r1 .. 11rw ,,.,,,._, 
•ili. F•luıt •luı
d"r laagret• Je
jer ,.g golcta. 
Mi,terl 6lr ,.. 
/ISrJa. 

'~"'...- lsllk 
/lir ... ,.;1cı,ı ... 

tlodmıı anlath ı 

- Ôın.nmtl• bir 
"-" lcon•, ,,.,.. 
tll-, luıllı ulılı 

pıl.relı 6eni ·~ 
ltulı. Bir lıne Je 
aaız 6ir orınantl• 
ieınan Çfllıgordarn. 

- Orada ulılc 
.,,ı.. golıta g• 1 .. 

- NfflNlllntn glzlUk 18e.mesıne ••bep ••• llllJOP 11111?. 

- Vcrdı ezl
si• Orada de 
h,lar ulılc Çfllıp 
•ııpl•tlı/.,.. 

- Haıır •• •damıL. 

Ne Buyu
rursunuz 
&lehlgah eedi

Jenin ince ralıla 

fi.tadı Cenap $11-
luıbettin Lgin i1ei 
Pn ..,.,., fıluııa 

bir ••emudalcl 
gazıaından 6ir ild 
.. ı., .Iıgorrun: _ ,,.,.. .... 
""'' "•"• •.ad• e.t .......... . 

Mahalle Kızı 

Her ıGn 10kakta reıer. 
Etr•fa baka baka .. 
Beyu beJaa bir fe7le, 
Burnundan aka alca.. 

Saçlan ..,. ...... 
Ne de çapkua hatanı 
SOılealr boncuklan, 
Boynuna taka taka.. 

Tevekkeli 
Değil 

Kögiirule11 geıd 
6"/miı laizme.tçl 
JawırJalci ,,_,... 
rııetrey• 6alctı, 
,...... ..,.". l 

- Ni•• Mkı· 

•°""· ?,. - .S.atln 1uı, 
oltlapna öfrn· 
•• ı istigonı111.. 

- OraJa 6fre
•-•uln, o 6aro
••lredir,. 

- Ba Jyi lıareketinizden do
la11 teıekkllr ederim dedim, b• 
JUl'WI ılze Hkia yüz frank ••rl-
1orum.. 

- Ne J&ptıma M. Pepia laa
lılan ı•tiren her halde plu 
hın.sclaa batkaa de ildi Ne diye 
ıekil Jtb &ank Ycrdmız? 

- Olabilir, fakat benim laalJ. 
lanm adi balılard i halbuki ba 
ıetirilenler hal;ı iz ir halıaı idi. 

- ••~Ar oldu§unu ~'" her ....... 
............ P .. •Ul'U& delll mi? .• 

. .. •Hila ollrı .... . 
ti• lnıdw. 

- Tewklı~ll 
"•lil ,,.. tl• Jı.ıı
JI ltflntlillW wıltll 

'• '""'"' ~ ol· •ıgnakı tlı,or,,,,,.. 
-•"'•'· ........ ,nntt-
- •- ederim •••unu. pcutu kuc.._. 

1..-.0•k•lnlz .. - Ha7tP avll- oldutum l~lr 1. 

Teeuür 
- Ola •ol Ali Beybt ..... 

1811acle ıerdtım. Halinden ,. 
•Dt••• oldatun belli ldL. 

- Tabii mltee•lt olaram 
....._ Cenaze ylz&ndea An• 
Han·melendinita ~YI• fldeme

Mahalle Kazı 
-'••iM 1i1er 1arqır, 

Malaallede dolapr ı 
Ak ...... IU ta..,.. 

1•"• 1•ka.. •iftlm. 
- .......... ..-. ............... fF •• 1 ... ~------------' 

- Giz& kir bir erkal&ten 
lto•l•nmmz••nıa ~ ••,...IJ•nlal .............. 

Kaskançllktan 
1Con1·er aorda ı 

- Demelr, blrallf bmm 
.... •aokakta nlt r•ldijia b-
chnlan kacalda,, cliJOf .. 

- Ha,., komiser Bey, ben 
anlat•Jllll- Sokakta ,ortlrkea 
1auına balcmıyacaklm 1c.,..... 
bakmayacakı ol diye tenbila et
mittL Ben ele bakmadan ,nrar
keu birdenbire çarpıftl'lllit ...,. 
ela el .. ..,., •• , wa&..tb• 

_,.. .... 11 .... ...,_ ........................ ,_ 

Mahalle KıZI 

Kmm ulun clanlma, 
Soara alfan• ıma ı 
Ha,dl Y•ldat J••ma. 
5azlerim ıaka pka.. 

Misafiri ere -Kaçtık Hanım pi1ınoda bii 

aakert mart phJord .. Aaaul: 

- Nuıl, dedi, laua ldeta 

aakerleriD ı•ç.lp slttijW W.edi-

'o'" 
Miaaflrlerdea biri cewıp •erdi: 

- Ketki pçl' tlclerken pi
JUOJ9 ela alip ............ 

Karşıhk 
- K ama Iİ&e Yerecejim. Fa

kat Jmuma on bia lira ık çe)'isl 
war. Sia buna karş lık De yapa

cabmaı ? .• 

- Eaaredbala Efe im, oa bha 
llralık ç•Jia lçiulbJr pul u makbuı 
lmnla11p .. ,.,. ..... ___ ,,_ ___ ................ . 

Yelli S•I le peın r11 lulrll ........ 



'*1bu. ......... 
pc0lanla ..,... - .. 
~ .................. .... 
.ebebldeu...-..Wblta~ 

jma •lptell el n•' s llerl 
... ,, Eler ıoM .._ ..... ........ ,. ............ .. 
... ,.. - ... ... •4 ... 
.ıat• " 1ebn J•melicllr. 

1Dkibu kıu fula ~ddl-
11111 •aaa da aôbU tapcldf. 
.... deri ıelir. S.-ldarl ..... 
.. tokmak için .... kadar 
tıda almak ika..._ f'.ler çocak 
bfl derecede ııcla " ldlo .J. 
cltla lialde lakı1»d fle, ._ , .. 
.. kı-.n enel w• ..,. tı btak 
-.le• fdrmelidlr. Ve .... -•il dakika mtıddetlnl uabl-
mlıahr. Eter cocak llaama b
.. ld(o almıyona dBa •k _.. 
llrmeU n dakikalan laalal .... 
..&dır. 

Ş!fe .utlle ~ c-ala 
portakal, izim 111J8 ~. 
Eter lnldba ..... arla_k e1c1• 
ta IODN erik ...,. ............. 
Tatla erijla Pkirchll .......... 
a. Jetara iyice ••• • rM lllf 
• le b,..u ldaa- - Wr ... ........................ 
Ge.e.ai• .. ,.,...1c1. .... Wr 

. .., katalı wrileellcBr. ...... ... ..... ..... ., ......... ,. 
ald.r. 

Oapna ...... ıı ..... 
••• .ı. -- .... 

A...nc.•-. ....... 
Newyork'ta leaf mlar 
•kek .ıw.eı.1 p7i,.rlar. 
hataloa ..,_.,. cwret ....., ..... 

Moda 
l ıs ...,at. • ay • .,.. , .. 
tenlh•ılwl ..- pee. ..... ~ 
...clla ipil - ....... ....... 
..... tir .............. ... 
etekbW...._ ..... ~ ... 
.......... llMpclatar ,.,.tı • 
_.teliftlr. • ••• P.W. p
rek ,,.. ...... ..,.. .... 
...... •eclachr. 

G.dp keU. modaliia lton... 
... • ..,. tleiflildik Yarclar. 
Ba - ....... lmaclas. u ................ .,.. 
naldea _.._.,.... ... ... •. °' ..,rek ....... ..... 

Blllklet n ıunrl t.1+11 
••t oebtlttl 

_._ lstlUade tapbrtJorfar. Y• 
bndakl ruimlar -. it• real 
•odeller hıkmila Wr fikir Wt 

nf>Wr. 

avadisleri 

Y asbk, Yatak Ortüsu Motifleri 
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2· lı&art SON POSı-1' .,.. 11 

• •Soa Posta,., Holtvutbt m-..i ıauh~lıfıol 

&ulunan 7egine TOrk gazetesidir. H~ 

nnt mubablrlnt~ her halt• bb• Jdup 

ı, n ainema lleminia lçyOJ.GniJ SiNEMA 
..Son Poata,, lıaftada ilci defa ıfnema 

Hyfuı J&pa.r. Bu uJfalarda i ya 

en 1enf sinema ~a&uleri, artfstlerfn 

.. yala n atnamaı -lemi11dul • n'a' 
anlabr. eereyanlarıadao &ahaedillr • ._ _________ J 

--.-;::;ı~ı=========ıı:======-::s:===o====:~m=-aa.~--------------!·----------------=-=-----------==-:- Aı 
Yeni Bir Dedikodu Komik ,;,ario Haftanın Filimleri 

KlarkGabl VeKarolLom- Gazetecilere 

b E ı ki M• ? Sır Vermiyor ar V enece eı• } e Kahkahalar kralı komik ÇarU 
Çaplin yeni bir filim çevirmeye 
baılamışbr. Fakat bu filimin ne 

B Ha a Sinemalar a Gü
zel Filimler Seyredece" iz 

ismi ne de mevzuu henllz malüm 
değildir. Çarli Çaplin ıtUdyosuna 
katiyen kimseyi ıokmamaktadır. 
Bir çok gazeteciler bu filmin iıml 
ye mevzuunu öğrenmek fçln haf
talarca oğraıtıkları halde bun• 
ları öğrenmeye muvaffak olama· 
mı lardır. Çarlı Çnplintn maiye .. 
tindekilerinde sanki ağızları kilit· 
lenmit gibidir. Bunların ağzından 
tek bir lftf almak imkAnsızdır. 

Tiyatrolar Kapamyor 
Parisin en eıki tiyatrolarm• 

• dan birJ olan ( Eldorado) tiyalro
ıu ıinama aalonu boline getirlil· 
miı ve yeni filimler göıterilmeye 

Aolivul'un en gtlz l yıldııl rı d n Karol Lombar g çen\erde en 
tozcl erkek yıldız KfarlC Gabi ile bir fili çevirdi, fakat çevirdiğine 
do ~in k.re piıman oldu. Çnr&ll gllzel kız lle gth:el erkeğin bir 
a adı filim çe irdiğini g&r er. ı mn evleneceğine dair ortaya bir 
ıalh çıkardılar. Gilıel kaz. bu ri yeti t kzip eW, mma klmıeyl 
de inandır madı.. 

Sinema Y ıldızlarınıHidde· 
te Getiren Şeyler Nelerdir 

[üt ·1 Yıldızlar Cevap Veriyor 
Bo ı:i ala dah 

nema yıld . a •. 11 oıfr 
telekkilerini, hayat karşı da i 
d· -nceleritıi, boş akitlerini na
ııl geçirdiklerini ayrı ayrı yazmıı· 
tık. Bugiln de yıldızlaran hiddet
lerinden bahsedeceğiz. Amerikalı 

bir muharrir birçok yıldızları dooe 
lnıarak ktrndilerini en ziyade kıı· 
d rnn hidiıeleri tesbit etmq, bu 
ıuretle çok ıaya ı dikkat ve haylı 

gtılünç bir ya%ı ıilsilesi vticude 
getirmiştir. Yıld zlarm bu huausta 

yerdikleri cevaplan sıra if 8' ya· 
ı;ıyoruz: 

Norma Şcrer diyorki: 

., - Daima soğJk kanlıyım. 

Olur ol az eylere kızmam. Her 
aam~n neş'eli olmak isterim ve 
6yle yapıyorum. Fakat hayatta 
Uç. ıcye çok kızıyorum otomobi· 
lim bozulduğn zaman, köpeğim 

hastalandığı Takit •e bir de 
çoraplarım eskiyince fena halde 
canım sıkılıyor. Çorap diyip geç
meyiniz. Bizim çorap masrafımız 
mühim bir yekun tutar.,, 

Silviya Sidney diyorkl: 

Şarla fi im'e·i, 1 "nciıl tie bi
zim ahÇJ kadrn, ııbçı kadına he
men erglin kınyorum, çlhıkU 
yemek! · çok yağlı yapıyor ... 

Anita Paj diyorki: 
· •• - Evde hiç kızdığımı ha· 
tırlıyamıyorum. F kat ıtUdyoda 

valcıtlerim daima hiddetli geçer. 
Çllnkü rejisörler bizi hizmetçi gi
bi kull nmak istiyorJar. 11 

Jan H rlov diyorki: 
.. - Tenis oynarken çok bld· 

detleniyorum. Çünkü o kadar 
uğraştığım halde Jonn Kravfordu 
henllz bir defa mağlup ed mo• 

dim • ., 
~aile Kravfort diyorklı 

' - Ben daima ı•n ve dal~a 
neş' eliyim. Holivudun do dik odu· 
larmdan başka hiçbir şeye hid
detlen miyorum.,, 

An Harding diyorldı 
" - Ben terzilere ve kundu· 

racılar çok kızıyorum. Bunlar 
hiç sen dinlemiyorlar, hep kendi 
dik kafalarma gidiyorlar. Bu yüz· 
den benliz göynilmün istediği gi· 
bi bir elbiııe diktiremedim. Müm· 
kilo ols bütün elbiselerimi v 
iskarpinlerimi kendim ynpacağım. 
Fakat ne çarekl ölllnciyo kadar 
bunlann esiriyiz . ., 

Virjinya Bril diyorki: 

başlanma br. 

Klodet Kolberin 
Yeni Elbisesi 

-'Jj,.. 

Cici yıfd·ıı Kfodet Kolber 
ııkbJda rekor kırmıya baıladı. 
Bu gllıel yıldız iktııadi buhrana 
rağmen kesenin ağzıot açmıı, 
ıon moda olmak tartile beı icat 
tuvalet •• elbise birden yaptır- , 
mıştır. Burada yeni elbiaolerlndoa 
birini g6rüyorsunuz. 

Şteynberg Japonya'da 
Maruf sanatkAr Şteynberg, 

bir kaç filim çevirmek için Ja· 
ponyaya gitmiştir. 

Greta Garbo 
Sebhar İsveç yıldın Greta 

Garbo yakında lıveçte laveç 
lisanında .. Kraliçe Kristina " is
minde sesli bir filim çevirmeye 
başlıyacaktır. 

-==========================· 
Her eye kıznr, bu yUzden aııat-
lerce aglardun. F alt t Con Ci~ 
bert ile evlendikten sonra hid 
detten eser kalmadı. O gllndenberl 

1 tanbul sinemalarının bu haf· ı eden Enfbalarını canlandır 1J1a'°f 
taya ait programları son birkaç tadır. • 
haftay nazaran yra bir busu iyd 
taşı ldadır. Diy biliri:t ki bu 
hafta hemen bUtnn 11inamalarda 
gUzcl, cazip v eğlene.eli filimler 
gösterilecektir. . elek v E hamra 
ıincm ları bu hafta çok giizcl bir 
filmi mfiştereken gösterecekler 
dlr. Yarın kşamdan itibaren 
ıeyretmiyo b şlayacağımıx bu filim 
"bir gecenin arkıs· n ismini lqı-

ktadır. Filmin prova11nda bulun
duk. ja Ki pur 'mn billür se· 
• den 81Zan ve taı n en yanık 
prkılarla dolu olarak bu filim 
sinema san'abnın cidden bir ph 
eseridir. Filmin eğlence!i tarafları 
da prkılan kad r cazip ve itina
lıdır. 

Glorya inema rnda bu akşam· 
dan itibaren nenin en güzel 
filimlerinden birini ı yr tme fır
satını elde ede..=eğiz. Norma 
Şerer ile KJark Gabl'in çevir· 
dikleri bu filim "serbest ruh· 
lar n ismini ta ımaktadır ve ka· 
dın hürriyetinin herkeai alakad r 

Çin' de 
Mançuri Mu hare besi 

Filme Çekiliyor 
Ş nghay, (Hu ıf) - Bir fiil 

kumpanyaaı bir lldd ttenberi 
Çinde Şanghay ıehri civarında 
.. çetelerin Mançuri'dokl çarp11ma• 
ları., ia inde bir filim ÇAtYİrmek
teJir. Çin kumandanlığının mOaa:ı 
adesile araaıra aıkert kıtaat ta 
filimde rol almaktadır. 

Bu asker iki kııma ayrılarak 
bir kısmı Çin ordnıunu, diğer 
luımı ise Mançuri ordu.sunu telD" 
ıil etmektedir. Filmi:ı muharebeye 
ait safhası çok canlı bir ıekildo 
alınmaktadır. 

~aji simem ı d bu hafta 
itina ile hazırl:ınmış bir fillm 
göstermektedir ve ismi bir zc\ t 
gecrsidir. Bu filimdekJ şartcrlar 
husust olarak tertip edilm:ştir. 

Opera ineması dün akşam 
Şandu filminin ilk iraesinl yaptı. 
Şandu, ismi gibi esr rengiz hAd -
seferi canlandırnn çok merak ı 
Ye hakikaten ent~resan b:r filim· 
dir. Şöhretli artist Edmun Lov 
bu filmi maharetle canlandırmıfbr. 

Artiilik alonfannda bu ı:ıkşa 
.. genç. kızlar kulübü n iıruindeki 

en e uh filmi ilk defa ol rak 
göreceğiz. Yeni yıldız Karin Hart 
tar fmdnn çevrilen bu fiJim on 
sekiz tana genç ve gUzel kızın 
hayat hikaye inin çok cazip safha 
lurını )'3 atmaktadır. 

lat bul tarafında Al d 
ıinem da Türkçe sesli fiiimlerfn 
en yeoilerinden olan "k nm b nl 
ldabr " ko diıini göSterme~ / 

tedir. 

İtalya'da 
M. Musolini Sinema ile Çok 

.Alakadar Oluyor 
İtaly Başvekili M. Mu so 

so zam arda ainemaolı ço 
allkad r olmıya başlamtf Y kal-
yan milli fili kumpanyaları i 
muktedir erkek ve kadın yıldıll"ı 

lan aramak içio Amerika h.i 
pt reye h si ko iayonaılaı 
ı6ndennfıtir. 

içki Filimleri 
lçkfyo hal'l'et kalan H 

11ldızları içki 7asağı aleyhine le~ 
~k propağanda filinılcri çem....-. 
ye baılamışlardır. 

" - Bu ölü,nlli dünyada ken• 
dimi üzmek istemem. Fakat 6yle 
hAdiseler oluyorki insan gayri ih· 
tiyari hiddetlenmeden ofmıyor. 

Ben iki şeye çok kızıyorum: Biri " - E vele çok hiddetli idim. hem on biç ıinitlenmedim • ., Elhamra ve Melck'te gösterilen "Bir gocenin Şarkı&ı,, /ilminden bır ~tıh 
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llut t 

Babraman lllr Ttlrkillı maceraları · 
Çalınan Türk Çinilerinin Kıymeti 

Milyonları Aşıyor 

KIZIL KILICLI ASLAN 
+ Yazan ; Ömer Rıza ~~~-

( Battaraft 1 inci ıayfada ) ten dıtan cılcardmalan p7r 
atfea 16ıtermfttlm. Bunlar Ber- kanuni idL Memleketimizden ça-
llade Sanayii Tezyiniye Ye Sana- hnaa balalar, aeççadeler, •• 1•• 
yH l.IAmlye mOzelerinde el'an du- ma kitaplar ayrı bir dertli bahU 
ruyor. Ben birkaç kere eHflerle tqkil ederler. Riaalemde cami 

1 +™ r6rm0ttDm. Parimia Sanayii Tez. •• tllrbelerde •• Topkapı Sara-
:rıodald çini airkatinin dejil, ı .. 

oğusta Dedi Ki: Sevgili.,. 
1~nlye mllzeıinde •• Londranın kat bunlan t1rll ve tadat eden 
Viktorya Ye Albert mllzclerindekf reaml bir kitaban yirmi b.. aeae 
Tllrk çinileri de uyısız bir mik· enel baııldığını 16ylemiıti n. 
tardadır. Franııı konıoloıunun Topkapı Sara,. Madortl Talısfa 
çok mene effel toplayıp Pariıte Beyefendinin mezk6r rlaalemde • 

Benim Kadar Güzel Mi idi 1 bir mGzeye utbğı ıeyler çini Bağdat KötkD kakkındakl fakra11 
parçaları olmayıp ".ft.odoa tabaj'ı., tekzip etmeıinl pek tabU rlrO-
denilen Anadolu çinilerinden yapıJ.. rllm. ÇllnkD bu alrkat ben kene 
m11 fewkallde neftı tabaklarcbr. diabal oraya mDdllr J&pbrcbfına 

Belki bunların birtakımı ima- zamandan çok effel olm11fbır. 
ntlerden ve camilerden çalınıp Hattıa ben dahi bilmem. Çlnkl 
konıoloaa aatılmııb. Buruı ma- bu cinayet takriben kırk b.. eW 
16m değildir. Herhalde memleket- aene enel wkubulmQftur." 

Daha Güzeldi ! Dedim Çiçek Sizden 
lmparat-;~; lren'in 1 ' 

Sarayında 
Sakin aulara hlkim olan bir 

taraçada duruyorum. Bu ıulara 
"Boıfor" diyorlar. Arkamda mab
t eıem bir aaray, ve muauam 
bir ıehrin lpklar; YU. DeaUID 
Uzerinde ıtıklar ıaçın remller ft 
daha ötede ıabll boyuaca benek 
benek ıııklarl ••. 

Ay, orlahğı aydın,abyorda. 
Etrafıma baktam, bakbm. Tabiatı 
aeyıederken kendi yllzDme de 
bakmak için bir heve1 duydum. 
Kalkanımı ay ııığına tuttum •• 
kendimi ıeyre daldım. Orta yqh 
bir dam olmuıuml Otuz, otmı beı 
yaıların dayım. Çok detiımiflm. 
Boylu poılu, luaacık aakalli, ytbD 
tunçlatmıı, çe•ik bir aıkerlm. 
Sol yadağımda bir muharabede 
aldığım bir yaranın bl duruyor. 
Gizlerim, ıençllk canlalatuu. 
kaybetmlf kadar aaldnl 

Bizana lmperatorlçetlaba ma-
hana kunetlerlne kumanda edi
yorum. Buraya nuıl ıeldim, ba 
.memuriyete nuıl yUkaeldlm? Pek 
jyl bUmly<trum. Pek nah lıatu
layamıyorunı. Neciu mi? Bmaa 
10aradan öğreaecekalul 

A'yaaıa onalaraadaa kopup 
relen bir kaaırga gibi buraya 
aeldlm. Aradan MDefer pplll 
beıbelli 1 Burada ela MDelerce 
hizmetten aonrı. bu mevlde yllk
aoldiğiml biliyorum. Yabana 
.olmam itime yaramıfb. Çllnkl 
imparatoriçe hayabm 1erlilere 
emniyet etmiyor. 

Zırblaram muhtqemdl, r•nr 
ilk babralarımdao iki ıe:r taıa
yorum: Zllmrütlll bir ıerdanhk 
ve bir kaı:ıl kılıç 1 

Zaten bu kılıç y0ıl1ndea bana: 
Kııal Kılıçla Aslan 1 Diyorlar. Bu 
kılıca karıı gelmek lıtiyen bir 
kimHcik yok. 

Kalkanıma bakarak kendimi 
uyrettikten sonra taraçadan 
denize bakbm. Ay, aularda ..,... 
Yiıiminler yapıyordu. Aıyanıa 
ıGbe;iodeld yurdumu habrhya
rak oranın bu ay ıtıfladald ha
lini dOıllndOm. Turgutlar diyara 
ne balda idi? Acaba ıDtnlnem 
aat mıydı ? ÔlmG1mi1dl ? Acaba 
Çiçek H. kendine koca bulmuı 
muydu 1 Beni uautmut muydu ? 
Acaba Tekinin hayali, Çiçek 
H. m rllyaaına alriyor muydu? 

iyiden iyiye dalmııbm. bir
denbire yumuıak bir elin omu
ıuma dokundutunu blaıettim. 
Bqımı çerirdim Ye k~ncliml 
bizzat imparatoriçe irea ile kup 
karşıya g6rdDm. 

- Ogllata 1 Dedim Ye lmp .. 
ratoriçoyl selAmlacbm. lmpua
torlçe, kendisine Roma impara
toriçeleri gibi OgOıta denllmealnl 
iıterdi. Ben de ona Oıa.ta 
diyordum. 

imparatoriçe ,.,. ciddi yan 
.eat.UI; 

Kızıl lcılıflı K..,.,..,,... 

- Aferin 1 lnamudu, clecll 
Bent amma da dikkatle muhafaıa 
ediyoraua 1 Buraya biri gir• de 
Hal ikiye bipe haberin olmıya
cak.. Okadar dalmı111n.. 

- Ha)'U', Ogtllta 1 dedim. 
Çtlnkll ramcayı mllkemmel 

lğren~tlm. Hem okuyor, hem 
yazıyordum. Dewam ettim : 

-T araçanıa her ucuada birer 
nlbelçi bekliyor. Hepıl de mize 
Hdık olan yabaacılardaadır. Yer
lilerdea bir kimae onlan kandı
ramaz. Ve bunlann g6zllnden 
kut bile uçmaz. Zaten buraaı da 
benim noktam değil 1 Dendeni• 
"Uti haımetlerinin herhangi bir 
emri olur, diye bekliyorum. 

- TqekkUr ederim kuman
dan 1 Zaten benim de ıana diye
ceklerim YardL Hava çok ağır 
uyuyamadım. Detlet iılerl de 
beynimi yordu. Çtınkll bugllnler
de çok mGbim, çok nazik itler 
cıktı. Bari Hninle konutayım da 
zihnim biraz rahat etlİD, dedim. 
Anlat bakabm kumandan 1 Genç
liiinde neler yapbn ? Neler gör· 
don, ıeçirdin ? Niçin memleke
tinden çıkıp, buralara aeldin ? 

- Bir kadın yOzOnden ().. 
ıO.tal 

- Ya il .. 
- Evet, OgDıtal bir kadın 

yllzDadenl Bu kadın bent bOyll
lemif, ıonra ıllt kardetim ona 
tutulmuı, onun kurban edilme1ine 
ıaik olmuıtu. Bu kadmı Hvmi
yoram OgDıtal 

- SeYmiyorıan ne diye onun 
yt\ltlnden bu kadar cefaya kat
land n? •• 

- Onu anlatmak uzun ıOrer, 
OaıDıtal 

- Bu kadın bari ,Ozel mi 
leli? .. 

- Çok ,OzeldL 
- Benim kadar mı? 
imparatoriçeyi Dk pmiyor• 

dam. Fabt onu teped• tıruta 
kadar .nadim. lna, .W ......_ 

1 

Çiçekten birkaç parmak kıaa ldL 
Ondu çok yaıh idi. Fakat fren
de ıDzel bir Rum kııı idl Renk· 
lerl birdL Fakat onun g 6zlcrl 
daba koyu idi. lmperatoriçenin 
alzı, pek aerttl. Bununla bera
ber ıahaae bir kadındı! Ô mrtı
nlla olpnluk. deninde idL Sır
bndald elblaeler, mubteıom •• 
altmlula lılenmi1t kenarlara in• 
ellerle allaJenmfttJ. Albn 1&çlan 
e.....ının llzerlnde toplanmıtb. 
Saçlarının Dzerindekl, altından 
11ldızla lılenmft örtO. ıaçlarının 
Glb:elliğini arttınyordu. • 

- Kumandan 1 itte beni tepe
den tırnaia kadar atlıdlln. Şimdi 
tayle bakalım 1 benmi daha ,0-
ıellın yoba ıenin eıkl sevğilfnmi? 

C.vap verdim: 
- Çiçek aisden çok rOzel

cll, Ogllata 1 
lrea bana dik dik bakb. Du

daklarına ııırch. BeW ki kıımqb. 
Ağzından fena bir dı kaçacaktı. 
Fakat kendini uı:tettl ı 

- Bizanatald bnton uhlere 
daha clc+un balana tanlrlerl
De yemin ederlmld 6mr0mde ıen
dea tuhaf adam girmedim. Ayol, 
Ha caaındaama bezelin ki baaa 
imparatoriçe frene böyle ı6zler 
16ylüyorıun? L. 

- Cammdaa bezdim mi? 1 .. 
O,oata. belki lyledir. Emia olu
nuz ki 610mdea ıonra ki yqayıf, 
beni bu hayattan cok fazla ala
kadar ediyor. 0,0ata, biz Tllrkler 
kil a6zll bir lnaanlanzdır. 

- Demek ki demin l&ylediji
ol tekrara cesaret ediyorsun ? 
duymadın mı? ıöylenmeme1I IA
zım gelen dotru ılzler de, Yardır. 

- Biıanıta buna benzer bir
çok ıeyler duydum, OgllıtL Fa
kat ben bunların birine de aldır
mam. Birine de kulak aımam, Ye 

·DAVET 
BadıkiJ Ba1,agazl ı1r1cea 
Sllreyya Pata ıinema11nın mOıan Jre ıalononda hawaruile J9mek 
pİıirme dersleri ibdaı etmittir. 

Dereler ayda iki defa verilir. •• meccanldlr. En aefta n mtlteae...t 
yemeklerin piprme tarzını lj'retmek için Kadıköy Havagul 
'lrketl muhterem Hanım•fendilerl bu deralere deYama hllrmetie 
davet eder. 

t hk dera 6 Mart 1933 Pazartesi ıtına aut Uçte •• telec:ek 
dersler her on bet gtınde bir Pazartesi gOnlerl verilecektir. 

Bu akıam 
2t,30 da 

H 1 LE ve 
SEVGi 
Haile 5 perde 
TercUme eden 

Sabri Ihg 
UMUMA 

Mart a11 sarfında pa
sarteal slalert ele 
temaU wardar. 

--- Bu alqamdan itibaren 
" ASRI Sinemada 

Kahkaha kralları 
STAN LAUREL we 

OLIVER HARDY 
görülmemi§ en son temsilleri 

iKi SERSERiLER 
filminde iki saat mütemadiyen 
güldürecekler ve bütün keder-

lerinizi unutturacaklardır. 
fıaveten : Broadny'lar rnüıQ ... 
rafından tamamen akıllı kllpıkler 
tarafından tem•il edllmit g8rGl· 
memlt Franaııca •8&10 bir komedi. 

METRO GOLD\VYN MA YER filmleri 

FERNAN GRA VEY 
FLORELLE 

ve BARON FILS 

AH YAVRUM! 
._ __ _. falmlnde ._ __ _ 

ITUAL 
Sinemasında 

Taman'ltm Fnn••ca -.6Zl8 

EVLiLER .. SEVDAlARI 
mubteıem filmini görmek brsa· 
tını kaçırmayınız. son gflnleridir. 

61 _ _. Pek yakmda 411111-~ 

MARLENE DiETRI CH'i 
en son ve mükemmel temsili 

SARIŞIN 
VENÜS 

yalnız yaı.ifeme bakarım. G L O ·R y A 'da 
.:.... O kızın adı neydi? Bir 

daha a6yle.. Bu akşam BÜYÜK GALA OLARAK 
- Çiçek.. Kadın istiklali üzerinde pek mükemmel bir Fraıı.aızca tözlü film. 

- Bu Çiçek teni baıından s T R u H L A R atmı1t onu bırak ta Biıaaıtaki s E R B E 
metrealerlni anlat. Ne biçim ka-
nlar! •. 

- ôyıe bir ıeylm yok. sot NORMA SHEARER ve CLARK GABLE 
kardetim Tekin, bir kadın yll- tarafından Metro Goldwyn Mayer mamullhdar. 
ıllndea kurban ılttiji için ka- FOX JURNALDE: Papa'nın memuru, ~iltün dünyanın a~dıkl~rma 
dınlarla alıı ••ritl kHtim. mukaddP.s pederi dinlemek fırsatına naıl olacaklarım tespıt edıyor. 

o:====-~=======C=A~k:a•~•~•~ar~>1~~~!!~~~~~S=ar~r:e~fı:eı:ak~e~tı~·~ve~s~ai~r~::··~~~~~~~~ 

, Aşkolsun san'atkirlarımıza ! -----~-.. 

KARIM BENİ ALDATIRSA? ... 
bu Türk Opereti, büyiik serve~lerle vücuda gelen 
A vrupadakl ınlsillerlne nazaren bile bir lbdada ve 

bütfin benzerlerinden çok gftzeldlr. 

DÜN GECE SAAT 9,30da-----.. 

Alemdar' da: llMlneler: 2 • 4 • 8 gece fi', 15 • tO 

~-----· ff81e•a ı ,. ~aô-4,30 iM• a.1s -10 ~--• .. •" 



( Baıtara~ 1 biot tayfa4a) 
,.. n•aadtt lltillle lftİn1l 

mUe yakalanan kom&niatlerİD 
..,. .... ide tevkif ediJmeleri ilatilAlia 

eltep olduju ıllpbesiDI tak
·ye etmektedir. Çüakll ihlDll 
apillJa W...rin ya lt ....... 
eye hmee Dçlllll llit ~lliJelle 
l ..... 11 llz • ı8'dli ileri .... 
ektedir. 
Diğer taraftan Ba,wkl Hit-

r'in ik ar makamına ıeldili 
maa .ay emiı olduiU bir nu
tat • Me.mleketiıanin lıiıMJica 
ımanları kalllilai.deıdir • d.-, 
ması bu lhtillffn komlhlistleF* 
ea lıatblan t•••• tertip 
ilclipul kawetl bir cWI .... k 
.~dir • 

.... ...,.. y .... 
Berlia 1 - Dtın Ctımbur reisi 
arepl Hindeoburı reni bir emir
me ne11etmqtir. 
Bu UIİnlame, Alman h8k6-

etiae liyad dlrllmleri tenkD için 
.... ta1b.. atlblyetler ••••te-

.. n t-
lptal Edildi 

...................... ~ 
Bel soğukluğu 

...... ""' ... ~ .. ...
.- •c•ü ek 

--~-~...: ~ 
... foellld ..... 
...... ...... 1r1u ,...,1 .... -.. 
raamalt?.N. J.W. teda.t ettirtı-fl? 
2«)p7fa IOOL. K.aut Kitap Ewt. 
Ba k1t..,1ar Tıp F.Wlteal C 1dlyea. 

'ft.td baılll•taıu 

Dr. Mustafa ffalda 
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Dinlemek istediğini~zi~::-ıı· 
ona gösteriniz 
ı,ıldı Otomatik ısbla üzeri• 
4e g6sterecejlnlı her istas
yonu mükemmel olarak l$i

tel>illrsiniı. Tek bir dujmeyl 
~evtrmekle bütün nrupa İs· 
usyontannın temiz bir seda 
ne ft bir birlerine kan,ma
du önünüzde resmlg~ yap
bldanu şahit oflcaksanıı. 

80\JRLA BiRADERLER ve s .. veSATIE MACAZALARI 

Miri Türk Sevahat Acentalıqı ~ 

·ı urk yede ı !:#-t> • .ı; ı s:.e . ... . , -1·· • • l.. \ 

ISTANBUL, GALATASARAY, Telefon: 44914 
S~yabate ç karken iş için, z~vk için, NA TT A dan 

bilet almak demek, Daha Rahat, Daha Ucuz, Daha 
Zevkli seyahat etmek demektir. 

Zafiyeti umumiye, iftibaaızhk ~e kvw~tsizlik halitında bilyük 
f•ide ve tesiri g6rlUen : 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede ıatı,ır. 

t tt 1 latanbul Belediyesi llinllU'ı r ,.. ~ 
Haliç'te Bal.kpuarında peynirci aokatı mtiotebaıtndan baıla

yıp cadde1i kat' eyliyerek l'ahmia 80kaja tulll klmilinc• Sabuncu
hUll cadcleal •e Rıza Pap Ye Mahmut Pqa caddelerini takiben 
Akarçep1eler caddul YO Çarııkapa NuruCMm•niye 10kap3 
T awukpazan Ye Bileyciler ıokaia •• Divan yola imtidachaca Sultan 
Ahmet meydanı n Alemdar c:aclcleainden bilmllrur Dayehatun IO

kata ve lataıyoa arb aokatı Ye deniz ile maladat mınt~ka ile 
Bayuıt'ta TakYimhane cafldul •• Okçulubaı •• Makucılar Çar
PaP' aokaıdannda IDp. ecllle. fellİ kanallar iki aenedeaberl ifle
tilmi'• bafiamlf oldatpnda Belediye artık eıki kanallana tamir •• 
tatbirlerHe aj"raımıyacakbr. BanUD için 1ukarda ıikredileu mıataka 
clahillDcle bulunan bilamum blaalann mec:ralanaı yeni kanala rap
tettirmek &zere bina •biplerlnla Beleclireye mDracaat eylemeleri 
ve alul takdirde bu Jlsdea te..Ult edecek arar n liyanclu 
Belediyenin mu'uli1at kabal •1ı..ı1eceli illa oluaur. ,. 
S.bae haliade 2 No. b dOkkla: Teminat 18 Lita 

" • • • • : " 18 • 
• • 1/1 • • : " 18 .. 

Kac:hkly halinde 1 No. il ., ı ., 9. " 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek lzen mllıayedeye konal
muttur. Talip olanlar tafailAt almak için bergln leYazım MlldGr
IDtllne mD~ayedeye pmelr için de te...ainat makbuz veya mektuba 
lle 9 • 3 • 933 per,embe pi .aat on bet• kadar Daimi Enci
mene mlracaat etmelidirler. 

Poata Ue katalotumusu Ye 
ılparlt nralcamı:u iate1lnls. 

A.KIFIDES 
Beyoğlu: lstiklil caddeli POlla aı~ Ne. t. TeL 4t09 

50:K POSTA. 

Emniyet Sandığından: 
GALATA'da Mumhane caddesinde 18 Mağaza 3-

0dayı havi 32 Daireli 

LOİT BANi nın yarım 

hissesi satılıkbr. 
Ba molk 18 Mart 933 tarihine musadif perşe11bı gonı saat oı bıften an yedlyı 

kadar müzayede ile ıatllacaktır. lftirak edenlerden yozde on nisbıtinda pey akçesi 
almacaktır. Fazla malamat istiyen'erin Sandığa moracaatleri. 

K 
BEŞ\R 1 BEŞiR 
KEMAL N KEMAL 

A ...___ ........ 

HULASASI 

K 
BEŞiR J BEŞiR 
KEMAL N KEMAL 

A 

GOL 
Yapraklannın . -cazıp ve goz 
kamattırıcı 

rengini 
Slmon Kremi pudraaı 

we •abununu muntazaman 
latimalile temin edebillni
niz ki bu ıuretle cildin te
mizlenmesin i 1umufatmHı 
H bealenmeal gibi Gç mak .. 

din ha.uUlne yardım eder 

CBİME 
SIMON 

( KREM SIMON) 

·Alemdar zade Mehmet 
•apuru 

BirLBNT 
vapuru 5 Mart Pazar ,anı 
Zonruldall, lneholu, Ayancık. 
SamHn, Ordu, Ginıua, Traoson, 
Riu •• MapaYri'y• alla.et Ye a.
dette a1nl l•k•lelerle Slrmene, Vak 
fıkeblr, GBrel• Y• On1•'1• utn• 
,..,a1ı •Ydet edeeektlr. 

Auntuı Alil,.. laan No. 1 
Tel. 21G.l7 

lzmir • Mersin Postası 
FUFIUZAN Vapuru 

4 lart 1933 CUMARTESi 
pi Sil'bcl -nMımaıulaa llareketle 
Canakkale, lsmlr, M•r~i., lauaderly .. 
faJH ~lmanlatana as.met Ye a.det 
eee-ldlr. Mercll •••eaat Sirkeci 
lle1maaet Han almda S.dıksade 81• 
rad ... lw tiuretllaaealdlr. TeL 2'll34. 

·Dr. Mahmut Ata 
Dofum H kadın bHtalıtı operat8rQ 
S { 9. 1 Kadık3y Şifa 15 

aat IS - 18 Teı.,iklye Sathkeyi 
t Kadık8y 80.134 

Telefon f TeşYiklye 4325.1 

Dr. &. BUTIBL 
kua~ay BlSrekçi fırını •ırasında No. 3' 

tson Poat• M•tb••• 
Sülbl 1 Ali Ekr .. 

................ 1-

1

' TAKLİT PAMUKLARA 
Dikkat! 

lstanbul (İdrofil Pamuk) Fabrikaları 
Türk Anonim Şlrketlndenı 

Piyasada E K 8 T R A pamuk namı albnda ( ldrofll P••uk) 
paketlerine benzer tekilde yapdmıı paketler içinde idi pamuk
lar ublmaktadır. Bu pamuklana • tirketimizia ihzar etmekte 
oldutu kodekse mu Yalık ııhbt • ( ldroftl P•muk) larla hiçbir 
allka ve mllnuebetl yoktur. 

Bu gibi sıhhate muzw pamuld•nn 1st1m.n heJatf 
bir tehllke tetkll ettlllnden muhterem halkımızın 
•ıhhatlnl vikaye etmell bir vazife bilen flrketlmlz = 
iyi cinı pamuklarımızdan ııhhl bir ıekllde ldrofile edilen Ye 
Avrupanın bil6mum pamuklarına ber cihetle faik enafta bulunan 
"REKOR 11 markab ( ldrofU Pamuk ) lanmızıa yahu 
eczane •• depolardpa alınmasını imylniz. 

Göz, kulak ve sair hususatta kutu 
ile ambalôJ edllmlş 

BB.STBA BIKOB 
Bilumum pansemanlarda AA A-1 
blrlncl nevi Rekor (İDBOrtL 

Pamuk) larını kullauınıL 
MODOlllYET 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

lnlılurlu Umum MlldlrlOitınll• merkez ~ tapa tetklllbada 
iatlhdam olunmak bere bilmleabaka ha .... ı.. •'••ac•ldlr--

Şerait qaiacla yazılıdan 
1 - Tark olmak. 
2 - Hkmetl ukeri1ealai ifa etmiı elmak. 
a - DarlllfllDan kimJ• ..m.madm nra ... , mekteltl ll•dı• 

YeJ& eczacı mektebiaclea diplomala .. .._ •• le. 
' - Salalaat rapora lbna et .. k. 
5 - Enelce ye UI• mlataW.• IJalaadaldan ndfel.. .at 

boaeenlllerle diploma ••J• fAhadeta ... udlanm ..,..-. 
8 - Terclmel hal Yarakuını ita etmek. 

Mlaabaka imtibam merkeade " taflada 20 •ut 931 ........... 
~at 14 te icra lalmacakbr. Mllubaka lliltibaaıu t.t..blll'da lfllrek 
etmek ldiyenlerha ıukarclaki e'ffakıa raptile m.laa enel amam 
mlldllrllte ••acaat etmeleri. n tqreclaa lftlrak etm.11 ......... 
baluacluldarı mabalUa • ltlflk labiwlar ........ ,._ •Jllllr 
aYrakıa raptlle ba llticla mtlracaatla beraber ı.tidaaarılırlala blnr 
ıuretinin umma mlldlrllh ılnderilmul ilzama llb olan.,. 

·----------------;;...--------------~------~--... ------· - .. - - - - . ~ - - - - - - ~ - - - - - -- - ---ı · 

:ı ÇİHOLRT C~~~~~_J: ·- -. - - -- -- - - - - . -- - .. -
-,--1-@-v---.--.--Z--i-,-1---=-ı.-... ~b:--a-:-ı-::ık:--:-ia-ol-:-:-ic-ra-m-.-.-.-:rl:-ut:--aa"'d::. 

'alaca• " aatalmaıı mukarrer Sa
lamı Yumurbı; KonHne Yeaalrenia 

Grip 

Nakria 
Romatizmayı 

Sinirden plea 
... •eDlt 

Aarılarını 

bir tek kaıe 
FEVROZIN 
NEÇDET 
tedavi eder. 

Mideyi 

6/31933 Paaarteai ıtıntı aaat 9 dan iti
baren Bıyotlu Ferldly• caddealnde 
18 NO.lu hanede birinci a~ılr utbr
maaı icra kıhnacatındı.a talip ola.
laran hasır balunmalan Ula olanur. 

za,ı - 2107 ıloll numaralı tolOr 
ehtlyelııam .. ı uyl ettim. y..ı...a 
alı.oatı•daa laGk mi J'>k'lll'· 

~ .... --


