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Zabıta 100 Liralıkları Taklit 1 işçiler Ve işsizler Arasında 

Ed I' • j I . O . d işsiz Kadınlar Arasında 
. en erın z en zerın e.. Geçen Bir Saat 

Taklit Paralar Nerede VeNasılYapıldı' 
Asıllanndan F arklan Nelerdir? 

Haltlltl n. Llnılılclu• 0.t Kı•u 
Dla ticaret lleminde 1aa,,.t lçiacle bir ytq llrabtıa blraı ldrU 

uyandıran bir haber çakb nı oldatuna flrmllf. dikkat edince 
- Yll liralak banknotlanauzua renıinl de biraı koyu balmut. 

sahteleri 1apılma" p1, ... ,. ..,... Ahte Glmaaındaa flph .. IVE '1i. 
mDe. ubita tahkikat pqindecllr, laemea mftdDre haber w.....ftı 
d..UcU. - Sahteye benziyor, demlf. 
"' • Fakat Ttlrk paralarından blo 

Haber dofrudun birinin taklidi yoktur, eYet lyle 
Filhakika iki gla nnl Banko amma bu kliıtta do g6ze yabanca 

dl Roma Yemedan Menahem B. relen bir bqkalık var t. 
ıimdi iımini] yazmıya ilzam ıar- Banko dl Romanın, bu kasa 
mediiimiz bir mllıterinia ıetirditl muhaYereyl mlltealdp yaptatı ilk 
paralan uyarken baabotlann it bittabi 1Upheainl derhal CDm-

• 

•• ._ .. ...m • .,....... .. ht 
••m•k olmuttar. BundU •onra 
J•pılan it de mllteba .... ara bq 
wrmaktır. Mntehauıalann fikir· 
lerl lae kat'idir: 

- EYet, bu banknot ..ııt .. 
cllr. 

ikinci hAdl-... 
M ... le Banka di Romada 

bulanan bir adet ıaht• banknota 
inhisar etmemlı. bu bulutu ikin• 
d bir bulut takip etmit. Ye ba 
lkind hldlae de bir glo aonra, 
yani eYYelkl atla Adapazan 
Ticaret bankaaında olmuttur. 
Mahiyet Ye ıekil itibarile lkind 
blcliae birincinin tamamen .. idin 

• - Bankaam •emedan ken
dWae yabnlaa baaknotlan •· 

( O.Yamı 6 ıaeı NJfada , 

Bugtln 

Sayla 

. Bir Memurdan 12 Bin 
Liranın Hesabı Soruluyor! 

Kendisi Tevkif Edi-1 
lip Mahkemeye 

Verildi 
Hab• aldıtamaa .... ao• 

••anlarda TCHGa lalalaar Lt ..... •in l.taabul mıntakuı dahilla-
41eld ntaı ıabeleriadea ba11ların
tla yolauı itler dandllğll, İdareye 
ait bir kıaım paral::nn lbtilAa Ye 
aimmet iİbl kanunıuı yollarla 
ba11 memurlann ceplerine girditl 
ı•klinde ihbarlar yapılmlfbr. Biı 
bu haber üzerine tahkikat yaptık 
ve ıa neticeleri aldık: 

Filhakika idareye bu ıekllde 
muhtelif ihbarlar yapılmlf ve 
muhtelif aatıı memurlan tarafın
dan ( 27,700) liraya kadar bir 
paranın ihtilAa edildiği iddia 
olunmuıtur. idare bu ihbarlar 
llzerine tahkikata glritmif, ihbar
namelerde iaimleri geçen memur
lann ifadeleri ahnmııtar. 

Y alnur Kartal aatq memura 
Aaam Bey hahkında yapılan tah
kikat bitirilmit •• kenclial malıba.,. Yerilmlftir. Adliye tara-

gml• 11 .... 

lnlıl..,.lar '""'•alıa G.l.leJMI u .. ...ı ..,,., M• W.... 

Bu hadisede ibtilla edllea par.. ae, •er aJID · beaaplan kapatdır-
de Aıım Bey teyldf edll•lıtir. l ÔJrenclltlüe gire ha lllcll-

miktan 12 bin lira olarak telblt ken o •Jlll IOD plerbae alt h<• 
ohınmUftUr. C J>eya.. 9 IDea •Jfa .. 1 

Dil Anketi 19 uncu Liste 
T. D. T. Cemigetinden: K,,,.,,lılcl.n f1N11acak arappı w /ar• ali• 

melerin 19 numaralı liateai pular: Ôdir, Ufak - Ufk-, Ulule, Ulcde, Ulol, 
U111de, Urruun,Uuar, U"""' Ur/f, u..,, Ocret, 01/et, 0«.t, O.ı.ı. 

Cevaplar 15 inci sayfadadır 

Genç Kızlar Ve Orta Y aşb Kadınlar 
Nasıl iş Bulurlar ? • 

» ı, "' ............ ".,....,.,., 
Slrkeeldeld it ldanbaaelerin- ı p•JI kapadı& A,akb. medla 

den bir diferlnla merclfyeaJerlnl men•planm birer blnr ...... 
pkarkea kendimi bir 1ulao1a ı.P,dim. Ki...., •• 
piyorum sandım. - Kimi aradımz? 

Daha ayduahk fakat daha Ne: 
dar, daha t•mb fakat daha ba- - Bir .. , mi latedlna? 
aık tayanla bir oda. Diye ıormadı. Bot buldutum 

Bir masamn baııada b.t bir •andalyeye {oturdum. ŞarkaJI 
ıenc kadın hep bir aj'IZdan ha- clinlemiye bqlaclJm. 
fif aeale bir ıarkı tutturmuılar. Şarkı bittiji saman yiae b .. 
Manıalıa bqında ••kallan ber- na bakan olmadı. Aralannda 
ber uaturasına epeydir haaret konuımıya bqladılar. 
çeken kemikleri çıkık. uaka •e A -

1 
Senin ...ın buatba bozuk 

aan aurath ç&kOk s&zlD bir Yf~ EYet, alqam biraz fazla 
adam ut çalıyor. kaçırdım, geç yathm, uykumu da 

Vur patluın, çal oynuın. alamadım da ondan! 
Burada akaine içeri girenle - Hafif te nezleli gibisin? 

ldmao allkadar değiL Benim fir- - Ôyle o da var biraz. 
mem, Dd udu keıU ne ıarkıyı Ut çalan erkek kızlardan 
dindirdi, ne de ahenfi bozdu. birine z 

O kadar ki, içeri ıfrdim, ka- ( l>uama 6 ıncı .. yfact. ) 

Cihan Harbinde ordumuz içinde 
lngiliz Casusları Nasıl Çalııtılar 

* Irak Cepheainde ordumuz niçin 
bozuldu? ... 
Malatya'da yetiştirilen lngiliz ca
susları istiklal Harbinde Anado
luya nasıl ıokuldular? 

• lstiklil Harbi esnasında çıkan i .. 
yan1an kimler yapbrdılar? 

* ·sır mUddattenberl lnglllz caauslaranın f• 
allyetl hakkında mUhlm malQmat netreden 
Son Posta, bu defa da cihan ve lstlklAI harp
lerlnde bizi dalma arkadan vurmıya çalltan 
lnglllz casua tetkllAtının faaliyetlnl gösteren 
mUhlm vealkalar elde etmittlr. 
Methur lnglllz casuau Lawrence'ln maiyetin 
de çalltan bir Arap casusu Arap gazete· 
lerlnden birinde habratını netretmlttlr. Son 
Postla bu hAb,.tl pek pkında nakle bat
h,Hllldlr. 

• 
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(Halkın Sesi J 
Avrupaya Meyva 

İhracab 
••1va ıamauı gelince her M•• 
An•paya illraat yapıl ... ı iti 
dOfl• aıtı. B• •u1U11ta Wkıam 
dl7erkl: 

•e tı 199' Bey (Vefa cual IOUfı 88) 
- y.. ..,.. .. ...... lbr8f 

Mebilecek bb HalJetteylL Fakat 
.... blı tlrtl 1apamı1oruL Yuaa· 
alata.. •• Bulsariataaaa Gdmlerl 
•ııimld kadar iyi olmadı)l .. ide tld 
nnedenberl AYrupaya ya, tbOm lh· 
Hf edW7or. Bia GaGmd•a, kawuadaa, 
bafka turfanda .. bae de lhrac ede
blllrlL Y alon da kı,a kadar patbcan 
domatea 1•tlt"7or. lhracatplarımıan 
tlmdiden bunlarla metral olmalan 
llzımdır. Tam maynlar •• Hbaeler 
retlıi...- it aramak dotru det.ldir. .. 

Klmll Bey ('aeyadı EmlaoureUio 
maballeel 9 ) 

- Halkab mektebi hocaları yaı 
laOm ihraç edebılmemiz lçla tetkik· 
ler 7apmıtlar. Hatta tanaN flrket
leriadu bile Ratler almıılar. Berllae 
tanue ile b le llzOm ılSndeHek 
para kanaırm flL Şuk tl•eadlfer
lerlam ••la •otak ha•ala nıonları 
roktur. B• ıtrket W7!e HfO• 1ap
tanr •• el&aprealere sOade bir ••ron 
tabna AYrupaya mlkemmel , .. 
me,.a •• •bae •r•t edeblllrl .. 
a .......... flrket kasa.., .... . 
.. .ıelıetı..ıa. pua par. 

lf. 
Buaa Febmt Bey ( Şebucleb ... 

Abfft IObla t8 ) 
- H• iti •aktlade _.... 1,,_ 

....... Her .... ...... .. ..... . 
tlea •• •aruaa. Fakat ...... p-
llp t•b•ea da Wr .. ~ ,.,. .. ,. .. 
8-1• proan•h Wr tafldlatla .... 
illa ol•r. Tiearet .t ..... 79h•t al,,_ 
katlarlar daha tlmdidea YHıtalaranı 
•• paaarlanaı temla et .. lldirler. 

Deaiz Uınindı lerısim 
Heybelideki Deniz .U...lain 

132·933 den yılı mesunlan için 
bir niuocla bllyllk bir mera•im 
hazarlaamııbr. Meruimde mezun
lar, mektep i•miala• tulim 
edilecek, bu mlauebetle bir de 
lllilAm ere nrilecektir. 

ıostehcen Meşri1at 
MDddeiumumllik(Çolak HaNa 

•rlai) aanm altında (931) aeae
linde çıkarılan llç hlkly• kitabı 
baklanda takibata bqlamııtar. Bu 
laikAyeler m&atebcea 16rGlm01tDr. 

Ayni zamanda hakikat bilAft. 
aa beyanatta bulaadaia lddiuile 
ba kitabı basan matbaa ••klnn
cl. da takibat yap lmaktad1r. 

GUmrOklerdeki Eşya 
Söylenditine g6re allmrOk am

•ırlarında kOlliyetli miktarda er 
ra Yardar. Tacirler, devletlerle • .,.. 
n ayra anlaıılchj't tak dlrdo ba 
•allana aerbeıtçıe ithal olunaca-
1• u lmti etmektedirler. 

DABi'Ll 1 BABBBLBB 
1 
1 
' 

Son 24 Saat • 
içinde 

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

Çok Feci Bir Kaza Oldu, Bir Amele 
Elini Makineye Kaptırdı 

Din ıehrimlzde muhtelif zabıta WCU.eteri olmDft tarafından nkabet ylslnden dlkkla•a c:a•I.,.. 
ba meyanda bir de facia ka7dedllmiıtir. Bwlan kırclıt nt ileri ıtırmGf, tahkikata baıJanmııtar. 
ura ile yasayorm ı •Koço iıminde biri Beıiktaıta mana• Şenfettia 

Feriklyde bir matra fabrlka11 ward·r. Bu fab- Efendinin dtıkklnından faadak Ye fııbk caJarak 
rikada amelelik 1apan Zeki iaminde bir ıeaç, dDa MYUfUrken pblaamıftlr, 
itin • hararetli bir dakikaıında makineyi karııtı• t .. Sllleymaa isminde bir ~oeuk Tak.imde 
rarken yaolıt bir hareket neticesi elini makineye Ta.imhan• meydanında yeni yapılmakta olaa Fir-
kapbmlfbr. Zeki ean acııile feryat edince etraftan MYI Hanımın apart.mamadan pencere demirlerini 

.:-n1 k" ..ı d d ' • • calarak kaçarken yakalanm fbr • 
Je."'I""' er ma ıae,,, ar urmuı ar Ye lfçlnıa elml •Seyyar ıucu Sillcyman lımind• biri BeyOt-
kurtarm14Jardır. Fakat zavallının bir parmağa makine lunda Emper1al oteline girenk 6te beri çalarken 
arumda kalarak kopmuıtur. . Jakalannaıttır. 

.. Kurtuluıta berber Allettin Efendi karakola lf Sirkeci civannda birçok kimaelerin taYUkla. 
mllracaat ederek ayni caddede berber lliltiyadi• nnı çalan Çingene Ali nihayet 7aka1t ele venaiftir. 

M.Janone 
Mahkemeye 
Verildi 

Yatakla nıon firketl laakk•n
daki tahkikatı idare eden Mlld
cleiamuml MaaYhd Sabri Bey 
ta!Wikabaı bitinnit •e fezleketinl 
1uarak Maddeiamamilij'e y..
•İftİr. Şirketin Beyotla pbeai 
mldOrl M. Janoae hakkında 
T.-lrllitl tahkir auçaadaa c14an 
acalmıı n ikinci mlatantildit• 
Yerilmiftir. il. Jaaoae basla 
clial•ecektlr. 

Tahkikat Bitti 
Polia midlriyeti Şark Şimen

diferleri idareaiadeld uhkikaboı 
blwmiftlr. Yuiden iki kifi daha 
nezaret altuaa almmıftar. Sekiz 
klıiden ibant olao maznunlara 
ait tahkikat evr•kı bugtbl Mld
d•iamwallije werilecektir. 

Alul Va Sinir Doktorlan 
Dnn Terk tababeti akliye •• 

uabiye cemiyeti aylak içtimaana 
yapmıt. Mazhar Oıman, lbaan 
ŞGkrl Beyler bir rapor okumur 
l•rd ır. Bu raporlar etrafında mB
nalcaplar olmaıtar. Niaaada tek
rar toplaaalacakbr. 

Buğday, Tiftik 
Din Anadoludaa lıtanbula 

30 vagoa Ye 152 çuval buiday 
aelmit ... iyi malların okkua 
yedi kuruftaa Ablmıttır. Rllllar 
DUDIDa piyuadan tiftik .ı.aa 
devam edilmektedir. 

HUseyin Cahil Beyin Davası 
Don birinci ticaret mahkem .. 

ıinde HO•eyin Cahit Beyin Roı 
nakliyat tirketi aleyhine açbiı 
bir milyon liral k alacak da•asına 
denm edildL Muhakeme lran 
parasınm rayiç fiatioi tesbite 10-
zum ıördiltG için muhakemeyi 
bqka bir gine bırakb. 

Dil İşleri 
Şehrimizdeki Komiteye 
Kıymetli Eserler Verildi 

ViJAyetteki Tilrk Dili Komi
teıi don ( 36) ma toplanıfUU 
yapmııtır. Salı günll akşamına 
kadar Maarif VekAJetine gönde
rilen fiılerin adedi ( -4185 ) ade
dini bulmuttur. Evwelbi ,aa 
Mudaf aal Milliye V eklleti mQ
meyyizliğinden mlltekait izzet 
Bey komiteye (HO) kadar defter 
Yermiftlr. Komite bu eaerlerl çok 
kıymetli bulmuıtur. luet Bey bu 
defterde bulmaca, mini ve ata 
ı&alerini alfabe ııralile " muka
yeaeli olarak teabit etmiftir. 
Bunan için . de ( 30 ) ıenelik bir 
emek •arfetmiJtir. Komite luet 
Beyi• Ankaı'aya siderek biuat 
Maarif V eklletile temaı etm..U.i 
de kararlattırmıttır. 

iki Cinayetin 
Muhakemesi 

Geçen aene Topanede amea
sadeleri Akif " Rqit Efendileri 
aju ıurette 7aralayan Zaro ile 
kardeti Reeidin dlta Atarceıada 
mubakemelerlae devam edilmittir. 
Dllnkll celaede clavaalar davala
rından waıgeçüldcriai a6ylemiıler, 
fakat mahkeme clavaom de•amma 
karar vermiftlr. 

DDnkO celaede yine geçen 
aene Perıembepaıarında Şahin 
Efendi ltminde biriaiai ald•melde 
maznun Halil, Ali ve Şlkrtl ia
minde Oç ıuç!unua 11Dahakemele
rine bakdmıı, tahitlerin çaj'ınl
m.. lçba •ahake.. bqka Wr 
g&ae b1ralal11Pfbr. 

Yurttatl 
TUrkl,e ... ,., TUrkl,e ,..._ 
mulAb, TUrkl,e mahsulU 

1 
her TUrkUn aUaU, f8refl, 
gıdeaı, lkrentı ol11181ıdlr. 

11.L .. T....uf ~ 

Yedikuleden 
Agvansaraga 
Asfalt Yol 

Beledi)• tarihi ...tarla ..... 
de senİf bir yol açdm.... ka
rar Yermİfll. Bu yol Y edikaledea 
bqlıyarak A~llDAl'8Jcla denize 
kadar maaacaktır. 

Seyyahlar Ye lıalk ba ,.m 
yoldan flrllyerek tarihi ...&ar
tamap edebileceklerdir. 8a yol 
(16> metre eeniflijiade ufalt 
olacak, aynca 7a7a kaJclın• 
ları ve hayvanla gezilecek kııım
ları da bulunacaktır. Vıllyetin bet 
aenelik yol programı .. dalail ba
lunaa bu JOI için {2ti0) bia lira 
kadar bir para aarfedllecektir. 
Yolun ıartnameel daimi encO
mendedir. Yakında mGnalraıa)a 

konacak ve derhal ite baılanacakbr. 

Kaçak h.UtehaSSIS l 
Bau fabrika ve mleueıeleria 

kaçak m6tehauaı cahftırdıklan 
hakkında dttn allkadar makam
lardan birine ihbar 7apılmaştar. 
Tahkikat yapalmaktadır. Kaçak 
mltelaw·ı çahfbraa mll•11111ler 
ceza precelderdir. 

Şikagoya Gönderilecek Eserler 
Ağuıtoıta Şikagoda açılacak 

beynelmilel -n atib aere ilİM 
ittirak edecek olaa lllbelw lda
reıi, hazırlıklarını bitirmek llze
redir. 

Mlbeler ldarni ıergi,. ..... 
derilecek Roma. Biuu w O. 
mania deYirlerine ait olan ... ,.. 
leria ambalajlarım 1alnllda Wtir
•İf olacakbr. ---Terbiye Konfaranslan 

Kis mualfü• mektebi terhi1• 
muallimi Nebabet Hammla, •0-
d&r Halit Ziya Ye lataabal Uk 
tedriat mlfettitl Feftl S.,
bmite gitmiflerdir. lzmitte ma
allimlere tedria we terbi7e .. k. 
landa konferaallar Ml'ecelrlenllr. 

.Son Postanın Re•imli Hikige si ı 

D 
- Olftlerl Yakma Cemiyeti ı 

.. krar faaliyete pçiyormUf Ha-
- Bunaa baldmıda blrialuden 1 

Mr feJ İfİttlm. Dotr- aaatlerc• 
..... k ...... 

••• Bu ce.Ur•t uaandao biri ••• AIM fatkaran tepuinden 
Old&kten aoura ( Vul-.) pnarcle- 8fat1 atalarak o mntJe yakılma-

M .. rt 30 

'[ ı Günün Tarihi j ----· ..... , ____ .. _ 

Dil Cemiyeti 
Maarif Vekilinin Riyase

tinde Toplandı 
AMsara, 29 - T. D. 'T. C.mlrett 

U..amt Merkea heyeti MfÜ• Maarif 
V•kill Dr. Rafit Galip Befi8 riyaıetl 
albnda Rua"41aa ıelmlf olan Dil 
BAsinlerl Pr. llarr •• Sameılo•ls 
laeaw eldai" ••ide topla•arals bw 
iki Profeaarıa dil ~··1tmalU111a 
lttlralı tanlan bakkıada konut ... ..... 

Dahili ye Vekili Geldi 
Dabl'IJe vekili ŞDkrG Kaya S.1 

bu nbabd trenle tebrimiae ıeJmlf, 
iataayoada •ali beyle Mir bir'selr 
an~t t....afaadaa kuplaam fbr. 

Çembarlila$ leydam 
Çemberlitaıın etrafı açı:arak b~ 

meydan haline s•tirilmeal takarr• 
etmittir. 

iktisadi Tıplaab 
IJdıaat Vekilimble bir toplantı 

Japmak üzere plJralan ticaret mO
•e..Ulerlmis •elmelct• •• Atakaraya 
rttmektedtrrer. Toplanh, hctssat Ve
ktli bayNm aeyabd nden d&adüktea 
aoara 7apdacakbr. 

lstanbul Lisesi lezunlan 
l.taabal Erkek Ueul llezaalara 

Cemipti, memnlar1n, ailelerinin ft 
dodlarıaıa INaramlatmaS1a1 temin 
.. bdila 5 DİNa JUf8•ba .... 
llabl•d• ltir se• etluti.ı t.rtlp 
•bait*· a. etleadde lıbabal Lı...a 
... ........... w-••akbr. 

latlriye H. • HikMI 8. 
KadrlJ• H•m• tarafandan ıaW. 

llhtaatik Hikmet 8c1 aleJlal•• 
qal• tla••••• •alaabmellne •la 
A .... C.uda aalı._ INıtla•mlfbr• 
Hık..t S., .... ..... U•I 
afnalf, fakat _... ..... Wt •a.ı .. 
....... ku•il• ..... ,. talik •t• iftir. 

Sakelis Aş:rati 
TraaaU•..,a•• Türle Tarihi Tet

kik C.miyeJJ namı- ffki Jilnl•clea 
selen Sekeli• •ılretl baldunda tetld
kat 7•paa Reılt s.tfet lk1 bu •a
....... ,.,,..... ......... tadır. 

isim Değiştirme 
Şehrlmlscleki Rumlar " Mu18Ylleı 

itim detl1tlrme cereyanana iftirak 
etmlılerdlr. Banlard.,n bir lr11m1 
aile adJa,.nı ipka ederek lı adlannı 
Tlrk~e J•pmaktadarl•. 

S171hat 1,1 lri 
0a .. , .. aranda Sofya1da bir 

T..._ k_,_aan toplaaaaea teker
rür etmlt lr. Sof7acla bir 4e Tur ... 
Of ıel tef dl edılecektlr. 

T amettu Hisseleri 
Şlıketl HaJrl7e heyeti 11m•ml7..t 

bbaetlarlanna yüzde oa bet. .a.ktrlk 
firketl lae7eti umumiyeaı ller laiaH 
....... 12 buçuk lniçr• fraa ... , lf· 
man •ooperatlfı de ortaklanııa 1Ga
de yı:tmlt klr tenılne karar wer
mıtler dlr. 

fi mendi far 181 ).l ISJ Si 
DemlrJOUarımnıda tetkikat yapıp 

bir rapor hasırlamak Gzere dant 
edil- Amerlkala ıimendifercillll 
mlt.lau- .. brim ·.. plmlttlr· 
Baılaa Ankara7a ııtleeelctlr. 

Kooperatıfler Çoğallyor 
0.knclarda halk tarafından bir 

lttiblAk kooperatifi tnie edilmek 
lzere oldupaa yazmlflık. Ot
r .. diiimize g6re Beşiktaşl lar da 
bir ittihlak koopewatifi tetkil et
miye karar vermifler Ye alAkadaı 
daire,e mllracaal etmlflerdir. 

J 

Hu•a 807 - Bunda ....... ak Wt 
teJ Jok ki doat'""' Aclamaataa ki 
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İTTİHAT VE TERAKKİ 
Her lınkkı mah/uzdur. - Na8ıl Jolda ? .. 

•............................... Na•ıl Yaıedı ? .• 
Te.frika No. 108 Nasıl Ôltll ? .• 

Pervasızca Ortaya Atılan Fedaiye Ne 
Olmuştu? Onu Ele Vermiyeceklerdi? 

- Mahmut nerede? .. 
O zaman, birçok vesveH vo 

endiıelerle muıtarip olan bu ana, 
anahk hi11inin btitDn buhran Ye 
he,ecanlarile ce,ap verdi: 

- Bilmem ki, evladım.. ben 
de onu merak edip .. duruyorum. •• 
Kırmızı kışlaya gittijinl haber 
aldım. Orada oldutunu bil.em 
hiç dOıOnmem... Korkuyorum ki 
vurulan sabitler araaında olmaaın. 

Atıf Bey, birdenbire bqını 

kaldırdı. Mahmut Beyin annHlnin 
yUzüne baktı: 

- Zabitleri kim vurmut?. 
Diye mırıldandı. Mahmut Be

yin Yalde1i, bu ıon 86.zO ıöyle
diğine pişman olarak: 

- Hayır evlAdım.. Ôyle me
rak edilecek tey değil... Arna .. 
Yutlar, Hnin l\ıtUne ateı ederler
ken, kurıunlardan bazıları. ıuraya 
buraya dliımllş.. 8irliaç klıiyl 
7aralamıf .• lçaeoe yavrum çorbanı. 

- lçemiyeceğim Hanımteyıe. •• 
Atıf Bey, çorbayı içemedi. 

Artık, oturamıyacak derecede 
halsizdi. Sanki botun •arlığı y ... 
•aı yavaı eriyor, hayatı damla 
damla akan kan oeklinde, kendi· 
ılni terkediyordu. Yine, arka OıtD 
uzandı. K6ılerlol kapadı. Şimdi 
bOttın •esleri, derinden geliyor 
ribl iıitiyori blltiln idrak ve ıuu
runun Ostllne, hazan kalın bir 
perde geriliyordu. Yalnız.. yelnız 
bir dOşllnce, onun yarı meflQç 
dimağını bir tnrlU terketmiyor, 
ıittikçe beynini oyan bir burgu 
ıibl ona ııtırap veriyordu: 

- Acaba, Şemsi Paıa 6ld0 
mn ? .. 

Bunu, bir defa Mahmut Beyin 
annesine de sormak istedi. Fakat 
bu, ıorulamıyacak kadar buyuk 
bir ıeydi.. Şuurunun bu buhran 
Ye ız.lırapları arasında, perdeleri 
aımınkı kapalı olan kafesli pen
cerelerin arkasından, karııık ses

ler işitiyor, kaldırımları parçalar
casına koıan atların nal sealeri .• 
Sıksak geçen asker müfrezelerinin 
muntazam ve .muttarit ayak sada
ları.. Biribirine karışan anlatılmaz 
nıuhavereler.. Ve sonra .•. 

Birdenbire herıey susmuıtu. 
Kalabalık bir ayak sesi. yavaı 
yavaı yaklaııyordu. Yüzlerce ki
tinin bu ayak sesi, Atıf Beyin 
dlmagında heyecanlı bir endiı,e 
doğurdu. Bntnn kuvvetini topla
yarak dirseklerinin Ustünde doğ
ruldu. Yanındaki penc"renin per
desini aralad•, sokağa baktı. As
kerlerden, sarıkhlardan ve başı· 
bozuklardan mUrekkep bir ha1k 
kntlesi, ağır ağır geçiyor; \le 
bunlann ortas.nda, uzun bir tabut 
yükıeliyordu... Atif Beyin kalbin
den sanki bir damar kopar gihi 
oldu. Artık gözünün önünde her 
fey ıimsiyah kesilmiş, hiçbir ıey 
g8rmiyordu .. Perdeyi kapadr, ba
ımı yastığa dayadı : 

- Allahın takdiri.. Yerini 
bulmuş. 

Diye mırıldandı; derin derin 
l~ni çektikten aoııra göı.lcırini 
kapadı. 

* Bu esnada muhtelif meYkiler-
de de, muhtelif hldiıat cereyan 
~iyordu. Şomıl Paşanın öldftrO-

1 , 

M•n•atır ve Mv•ll•I tevk•lld J 
kumandanı MUtlr (Tatar) 

Oam•n Pa .. 

lecefladen a•ç vakit habere ar 
olan ve kaza heyeti merkez.11 • .. 

[ ılnden bulunan SermDıtantik Ke
mal B. resmi makamında otura
rak bir taraftan lılerile meşgul 
oluyor, fakat bir taraftan da silah 
Hılerint muntazır lJulunuyordu. 
Oduında bir iki miaafir de vardı. 
T elgrafbane taraf .ndan sillhlar 
patlamaya baılayınca, hiçbir ıey 
bilmlyormuı gibi: 

Gençler! 

Burhan Cahil 
Beyin 

Yüzbaşı 
Celil 

Romanını muhakkak 
okuyunuz. 

Pek az kaldı 
T ev:ıi yeri Köroğlu matbaası 

Flatı 1 Ura 

- Acaba bu ne? .. 
Dedi ... Tam, o anda da kap111 

açılarak içeri Komiser Muavini 
AbdOI Efendi ılrdL Ytı
.Onde, bByBk bf r memnuniyet 
ıarolmelde beraber, yabancılann 
1anında bir feY ıöyliyemedf. 

- Efendim.. lll&hlar atıh1or •• 
ıaliba birini vurdular. 

Demekle iktifa etti.. Kemal 
Bey, derhal yerinden kalktr. 
MDddeiumuml Muavini Asım Beyi 
aldı. Yanlarında Komlaer Muavini 
Abdili Ef endl de olduğu halde 
merdivenlerden fftiyorlardı... Ab
dtH Efendi tabredemedl. Kemal 
Beyin kulafına eğilerek: 

- Şemsi Paıa, gitti. 
Dedi... Kemal Beyle Asım 

Boy, derhal vak'a mahalline git
tiler. Bu ••nada, Şemıi Pa,anın 
ıUabıorJanodan mühim bir kısmı 
Atıf Boyl takibe gitmiı, birkaç 
tanesi de ıilAblarına dayanarak 
pqaD1n kanlı ceaedinln yanında 
dikilmlılerdi. Kemal Bey, bun
lann Uıerlne yllrUr iibi bir hal 
aldı: 

- Yaıık ıiıe.. Paıa, ıize 
itimat ederek hayatmı emanet 
etmişti. Naaıl oldu da bu adamı 
Yurdurdunuı •. 

Diye çıkıımıya baıladı. Ar-
na•utlar, zaten ısşırmı,Iardı. Bu, 
adliye tahkik heyetinin etrafını 
aldılar. izahat Yermiye baıladılar. 
Halbuki, heyetin bunları dinle
miye vakti yoktu. Onlar Atıf 
Beyin ne olduğunu anlamak il'" 
tiyorlardı.. Burada lakırdıyı kısa 
kestiler. Atıf Beyin kaçtıiı lıti
kameto doğru yolu takip ederek 
neticeye Yarmak lıtediler, yağ-
mur ıiddetle yağıyordu. Belediye 
daireıine ıapdacak yola yaklaşıl
dığı zaman baıı yerlerde çamur-
lara karıtmıı olan kan izleri 
ıörlllllyordu. Fakat çolc yerde 
bu iıler boz.ulmuıtu. Tam köşeyi 
dolaııp ta kunduracı dllkklnma 
sapılacak yere gelince: Burada 
bUyllcek bir kan lekesi ıörUnU• 
yordu. Komiser muavini Abdili 
Ef. bu lekeyi derhal ayağlle 
bozdu.. Kın bir tetkikten •on
ra adliye heyeti kararını vermiş: 

- Şemıl paıa, aaker kıyafe
tine giren bir ııhıı meçhul ta
rafından varulmuttur. Diye, fi
kirleri başka bir mecraya çeYir
miftl. 

Adliye heyeti, hUkumet ta-
raftarı olanları oyalamak için 
tahkikata bu tarzda de•anı eder
ken, Şem11i paşanın nıuhafız.ları 

mUşkOl bir vaıiyette kalmışlardı. 
Şemsi paıamn •urulmaaını mUte-

~--·--------•' aklp, muhafızlar Atıf Beyi takj.. 

c aın:ııısız hayal 
Çcıın v . , f. 

dclc-;ındc mu\i a 
ın!'.~:ıl'ı;n birinci şartı 
la"I)' 
ol31i ,. 

mukavemet ı 
sinirlere 
\·•·· dcgi\seniı 

nı:ı '" 

&rom ura\ 
(< Knon,. 

ha başladıkları zaman; o civarda 
bulunann inzibat b61Uk kuman-
danı ıU•ari mOIAziml ( aıkırat ) 
Mehmet Bey, derhal bunların 
önllne geçmiş: 

- Kaçjyor .. Tutun .. Buradan 
kaçlı. 

( Arkası var) 

Tayyar• Cemiyetinde lçtlme 
Kurban bayramında kurban 

deri ve baraaklarının ne ıuretle 
toplanacağı hakkında görUtlllmek 
Uz.ere kaz.a ve nahiye ıubelerl 
reisl~rinin iıtirakile Cağaloğlunda 
lstanbul Tayyare ıubeai merke
zinde nisanm birinci cumarteai 
glinU aaat '16 da bir içtima akt.
dilecektir. 

Sayfa 

Sabık Kralın Yeğenle 

Sabık İıpanyol krala on UçDncD Alfonıun J•i•nJ Pio Fallro 
HYceıi prenıeıl• birlikte tehrimlze relmlı Ye Perapala .. inmlı 
Prenı ve prenHıl bu realmde görOyor1unuı. 

EMLAK •e EYTAM BANKASI iLANA fi 

lstanbul Dördiin~ü lcra Memurluğund•n: 
EmlAk ve Eytam Bankaaına birinci derecede ipotekli olu 

tamamına (4600) lira kıymet takdir edilen Eyllp'te Topçular maha 
leainin K.ııla ıokafınd• 2, 23, 25 numaralı han •e dllkkan açı 
artbrmaya vaz.edllmiı olup 22-4-933 tarihinden itibaren prtnam 
ıinin herkeı taraf .ndan dairemizde ıörUlebilecek Ye 11 • 5 - 9 
tarihine mU1adif perıembe rUnD aaat 14 ten 16 ya kadar açı 
arttırma ile utılacaktır. 

Arttırma Emlak ye Eytam Bankaamın huıual 844 numaral 
kanununun J5 inci maddesine te'Yfikan bir defa olup en zlyad 
arttıranın Uzcrinde bırakılacaktır. Arttırmaya lıtirak için yllzde yodi 
buçuk niıbetinde teminat akçesi veya bu mikdar lzerioden Milll 
bir bankanın teminat mektubu alınır. 

Müterakim nrgl, Belediye, Vakıf icareai mUıteriye aittir 2004 
No.lı İcra ve lfllı kanununun 126 ancı maddHioin dördOncll fıkra· 
sma tevfikan hakları tapu ıicillerile sabit olmıyan ipotekli alacak
lılar ile diğer allkadaranın ve irtifak hakkı 1ahiplerlnin ifbu hak
larım Ye hu11uile faiz ve mesarife dair olan iddialarını ilAn tarihin
den itibaren yirmi ann içinde evrakı mtııpltelerile btldlrmelerl 11-
•ımdır. Akıl takdirde hakJan Tapu ıicillcrile ubit olmıyanlar 

1&hf bedclfnln paylaımaaından hariç kalırlar. Al&kadaranıo itbu 
maddei kanuniye ahklmmı g6re hareket etmeleri ye daha fazla 

malQmat almak lıtiyenlerin 932-1897 doıya numaraıile Memuriyetl
miı.e mUracaatları llAn olunur. 

lıtanbul 4 UncU İcra Memur
lutundan: Emniyet Sandığı namı .. 
na birinci derecede ipotekli olup 
tamamı 200i lira kıymeti muhaDl'" 
meneU Bakırk6y Yeni Ma-
halleıinde üçüncü ıokağında 
e1kl 27 yenl 38 numaralarla mu
rakkam Maa bahçe bir bap ha
nenin 96 hi&lie itibarile 75 Ye 21 
bi11elerinin tamamı açık arttır
maya konmuı olup• ıartnamenin 
28 Mart 1933 tarihinden itiba
ren dairemi~de huku tarafından 
görülebileceği gibi 8 Mayıs 1933 
tarihine mUHdif paz.artesi glloO 
saat 14 den 16 ya kadar dairemiz-
de açık arttırma ile aatılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıy-
metinin yüz.de yetmiı betini bul
madığı takdirde en ıoo arltıranın 
taahhUdO baki kalmak lbere 
23Mayıı l 933 tarihine mft1adif Salı 
gllnll yine aaat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde yapılacak olan 
arttırmH nda gayrımenl<nl en çok 
arttıran• ihale ecJ 1 ceğinden 
taliplerin muahmmen k ymetin 
yüz.de yedi buçuğu nlıbetinde 
pey akçesini veya milli bir Ban
kanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lhımdır. Müterakim 
'fergiler ile Yakıf icareıl ve Be
lediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rllıumları mlifteriye aittir. 2004 
numaralı icra ve iflAI kanununun 
(126) ıncı maddesinin dördüncU 
fıkraama tevfikan bu gaynmenkul 
tiz.erinde ipotekli alacaklılar ile 
diğer alAkadarlarm Ye irtifak 
hakkı aahiplerinin bu haklarını 
ye hususile faiı •e maaarife dair 
olan iddialarını, ilin tarihinden 
itibaren yirmi gUn içinde e\'rakı 
müıbitelerile bildirruelerl, aksi 
halde hlıkları tapu ıicillerile aabit 
olmadıkça uhı bedelinia pay-

ZAVİLER 
§ Oobze askerlik 9ubeeınd~n aldı· 

ğım vesikamı kaybettim. Yent&lni 
alacağımdan lıtıkınfi yoktur. Gebı.enin 
KOeelor karyesinde 307 doğumlu Süley
man oğlu Eyref. 

§ Gcl.ı:r.e a.skorlik ıube&lnd•ıı aldı· 
ğım ''cslkn·ııı kaytıottlm. Ye:ıieint 

alacağımdan oııklaiuln bOkmQ yoktur. 
Gebuntn Köseler kıı.ryesinde SO:> do· 
ğumlu Jl:ılil oğlu Yusuf. 

§ Sellııılye 1 F. 9. Alay karargi· 
hından alnııı olduğum Uırh 'e tezke· 
roral ı.a3 i eyledim. Bu defa yon isini 
alacağımdan "sldainlıı hükmü olma
dığı ilAıı olunur. ::3nleynıa!llye aeker
lik 9u1Jesi yabancı defterlncte muka.J -
yet Araııkirl. Y nt lr oğı u Veysi 319. 

§ ~am1111:ı lıiri f'ekl, di~er; yeni 
laıı ile yazılı iki adet mObtırlo oğlum 
ktıçOk ı othl namına yeni h:ıTflerJe 
yazılı m(ılıiırleri z.ayi l'ttiın. MOhllrlerl 
yeniden ya1.dıraca~ııııda'l kaybolan 
nıOhilrlerin hiçbir hUıcuıU o'madığını 
11:1ıı cd~rlııı. h\tilı Nitanca11mda Bak· 
kalzade sık.ağında 8 numaralı ha•ıedt 
Diunı ıuulıa el at ikinci 9uha ınura
lubı iko ı vefat edon ls·nail B.ıkkı E. 
to\ ceıeı :-\afiye. 

Ankara Serg!sl MU:r lkt.a.t 
Ye Teaarruf Cemiyetinden; . 
Ankarad' iıııa eıli oeck ecrgi hlnaıı 
için aı;tığıııııı plaıı m Uaalıalrnsına, 
geç tıaber alarak sonra tan lıtirak 
etmek iBtpyoııll'r le l.ıulunduğuo

dan, nıflhlet 20-uisnn·H).18 perttu•be 
gtınll ııaat 16 e ksd r uzatılıııı,tır. 

Biııanın kllt t resmi 29 teırinieTnl 
ı933 do ) ııpılncnğıııdan b,u mühlet 
kat'idır. 

~·c============-===========::::::=:ım9 

laşmasmdan hariç kalac.ıkları 

cihetle alAkadarJarın itbu mad
denin mezkur fıkrasına göre 
hareket etmelerl ve daha fazla 
malQmat almak istiyenlerin 1932-
2034 dosya numaraaile müracaat
ları ilin olunur. 
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Cennetten Bir Nümune 

GÜZEL ORMAN ÇİFTLİÖİ 
Kht-llk Camhca:un eteklerinde Marmarara nazır taMat.uı emaalaiz •e nadir 
praUığı bıı harlkutlde lltif mevkiin içindeki ıatotann muhtetem ve 
"rıı. )'fen aalonlarlle; cesim havuzlarıle ve be110r. döııOm arad dahilinde 

l 
~ ır. f ormantarile ilk.baharda muhterem balkımml\ teneııOhlerlne kOıat 
edl.ooetlade, ltletmt1in• talip olanlann Kadı:C07 Aca Badem Camlıca 

Kır. Orta mektebi karımnda Ziya Bey Ciftliğlne mtıraeaat. 

Eskişehir Viliyetinden: 
Sarık67 • Mihalıçcık yolunun başından 4 + 397 inci kilomet• 

reye kadar yapılacak fOH • 5017. 57 - lira keşif tutarile 22-3-933 
tarihinden 15 Nisaıa cumarteai gllnn aaat on bqa kadar kapah 
urf biçimila ebiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltmeye ıirmek lstiyenlerio keşif tutarımn ,;, 7,5 ujıı olaa 
377 liralck banka mektubu vermeleri we yapılacak ifla ıartname, 
keşif, grafik ve aair enakını g3rmok bti,.11leria Nafıa Baımühen
diıliğindea aramaları Din oiunur. 

Doktor 

A. NIŞANYAN 
Beyoğlu Tokatltyan oteli yanında Mek
tep ıokak 33 No. it muayenehaaeaiade 
hastalarını her gun aababta.n akpma 

'kadar tednl eder. Telefon 40813 

ı, Eczahanelere 

1 
· q bUlr, tecrll~lf muktedir bir ec&acı 

kalfa• it aramAktadır. lstıyenlerla B '.lkır
klS7 latanbu1 caddul Hafız ç:km•uıacb 
il numarada eczacı blfuı Abdullah 

'efe'ldiy• aıUracaatlan. 

GOL 
Yapraklarının 

cazip ve göz 
kamaştırıcı 

rengini 
Slmon Kremi pudruı 
Ye aabununu muntaumaa 
latJmalile temla edebillul• 
nls ki ba auntla didin t .. 
mhlenmeaiai yumu~atma11 
•• bealenmHI gibi Qç mak• 
•adın ltuıulOne Jardam edw 

CBİME 
SIMON 

(KREM SlMON) 

Doktor 
HORHORUNi 

Her gün akfama kadar haatalarıoı 
EminBnQ Valide lnnathancai yanın• 

dakl muayenebaneainde tedni 
~-• eder. Tel. 2.4131 

(_i_st_a_n_b_aı_ı_v_k_a_ı_M_ii_d_ı_r_iJ_e_ti_iı .... a_nı_a_r_ı _, 
Mahalle •• IQeYkil 
Babçekapı Çetabiotlu 
Allettia 

• #t 

.. • .. • 
• .. 
" • 
• .. 
• .. 
" • 

• • 
" • .. • .. ,. 
.. #t .. .. 

Hocapaıı Emirler 

" " 

Sokat• 
Esklpoatant 

Yenicami atluıunda 

" " .. • 
" H 

"' u 

" .. 
Kuşçular 
Yonicami aYltı1unda 

" t• .. .. .. .. 
Asma a1tanda 

.. " 
Tabmiı 
V cı.iriıkeleal 

H 

No. ıı 
2-15 

12~19 

134-8 
57·89 
48-100 
90-54 
89-53 

1·7 
92-93 

127· 19 
73.75 

7-135 
47 
49 

1-78 
7 
8 

Cinai 
DDkkAn 

Kira mUddeti 
934 Mayı• niha· 
yetine kadar 

" 

" 

" Araa ,,Jyevm iki dOkkAn 
Knlab~ı hana namile maruf 
ardiye ve fevkinde odalar. 
Dükkln annnde camok6n 
Mııırçarşıaı Damlalık mahalli 
Ardiye 
Mağaza 
DükkAn 
Arsa 
Dükkln 

" 
" .. 
" 
" .. 
.. 

" 

" 
" 

" Mubterik cami ars111ınd11ı baraka ,. 
SGleymani7a Elmaruı Medrese 13-15 Hane 

" 
• .. " 11 Arsa. ve baraka • 
" ., Tiryaki çara111 65 DükkAo " 
" Şemaettin MollagDranı imaret 2-17 Mahıen • 

Veın•ciler Camcıalı Tramvay caddesi 95 Mektep mnballf " 
Altımermer Kltipmuılihittin Cami meşruta11 57 Hane " 
Altımermer Hacıdemir 12-14-16 Bahçe ve iç.inde iki baraka " 
ŞehHmİnİ Ooniıabdal Tramvay caddesi 338 Dilkkin ,. 
Kocnmustafapqa O .393 ,, " 
Aksaray Muratp•t• Cami aYluıunda 2-4 Hane " 
Topkapı Beyazataja Tramvay caddea' 37-39 OUkkAa " 
Aksaray Sofular Şeftali 8 Hane " 
Taıkasap ŞirmentçaTUI Arapmana• 10 ,. ,. 
Ak aray Oruç2azl KöprOlll il ,. " 

" Yuıufpqa Haseki caddeıi 23 Dllkkla " 

.. " " " 25 'it .. 

" Keçihatua O 57 " ,. 
Samatya Sancaktarhayretlin Çm~ 1 Hane .,. 
Samatya Hacıkadm Sır.oğlu 5 · Dilkkla " 
Y enikapı Kltipkaaam Orta 32 Hane " 

,. " Y enikapı caddeal 59-57 Dükkla " 
" " Taıçalar 84 ,, " 

Fatih Hocaferhat lrfanzade 2 ve 4 İlci hane "e mn1teınnıtı ., 
Eyüp Rami kariyesl Cami köşeı od• 40 Dükkan ,, 
Kaaımpqa Gaıibasanpaıa Tiirbe 25·29 Arsa ,. 
Galata Mehmet Ali Patan ban F crmencciler t 26· l lS ve 32 iki dilkkln ,, 
Galata Yenicami Arapkayyım 1 DükkAn .. 
Babçekapı Çelebiojlu Allettio Kuşçular 32-33 Aua elyevm tkt baraka dOkkAn ,, 

" • " Yenicami a•luıunda 60-87 Dükkin 936 Mayıs nihayetine kadar 
.. " " Y enicami avJuıunda 46-102 Dilkkln 935 ıeneai Mayıı nihayetine kadar 

Yedikule Mirabor llyaıbey Tramvay caddui 125 Hano 935senesi Mayıı nihayetine kadar 
Erenköy Bağdat caddesi 276 Hane Üç sene müddetle 
Bahçekapı Çelebioilu Aliettin Yenicami avluıunda 90-56 DUkkAu 936 senesi nihayeti-ne kadar 

Yukarda meYkilerile cinsleri yazılt olan Yakıf emlak hizalarmdaki mUddetlerle kiraya verilmek 
(bere müzayedeye konmuıtur. ihaleleri Niıanın onuncu pazartesi gUnll saat on bCJto yapılacaklar. 
Tutmak istiyenler Çemberlitqta ETkaf MüdUriyetinde Akaret kalemiue ielmeleri. 

EVKAF MÜDÜ~LÜGÜNDEN: 
J23 64 161,82 • arım miktarında bulunan Zeyrek'te Şabbubanhatun m~ballealnde cami aokağında 

2 ve 4 • No. h meırutnhanenin tamamı. 

Ba'adatd mlilk t4 • Mart· 933 tarihinden itibaren 20 • glln mnddetle ilAua konmuştur. ihalesi 3 - Niaan 
933 Pazartesi glinO ıut 15 - tedir. Taliplerin pey akçeleril• beraber l.t•nbul E•kaf Müdüriyeti bina· 
aında Mabliillt kal•mine mOracaatları. 

CAPA MARKA 
M üstahzaratı 

Hububat Unları 
SIHHAT 

' ve 

\KUVVET 

BAÖ merakhlarına 
Fidan bulamıyor mısımz ? 

Her nen Amerikan anaçları Dzerlne 
aııh Te ldSklü. çeşit'eri mabıul fi· 
daa1atımııdan btifade edeblliralnı. 

Armut, Kiraz, Kayısı 
vesair foJanlarımız da vardır • 
Erenköy: fc"'idancı Hafız 

,, A 

.f'UKUFE 
ITRİYATI 

En Kibar Kolonyadar 

lstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
IWlahkemoslndenı Fatma H. tara
fından a te; hine bofaoma davuı ika· 
me olunan Süleymaniyed• Sarıbcyazıt 
nııahallea .ndc Toprak sakatında I04 
numaralı hanede mukim Ömer Ef.ye 
berayı telıllt g3nderileo bu hptakl 
d•na arzuhalin mumaileyhin mezkllr 
adruten çıkarak b ir •emtl meçhule 
gitme1l haaobilo iJlnen teblit edilmit 
,,., müdde ti zarfında cenp llyıhuı 

Yermemİf oldutundan karar nçlıile 
mum&ileyhin tahkikat •ilnO olan 
17 - 4 - 933 pa.urteai Hat 14 te hl· 
kim huı:urunde bazı~ bulunmuı da• 
Yetiye makamına kaim olmak üzere 
lllnen teblij' olun ur. 

ÖJçii Üzerine 
F ennf Kasık Bağları 
Mide, barok, briLrel: 

dütküu l ılğllne 

Fenni 
Korsal ar 

lıtfyenlere 61çl1 
tarlfeıl K6aderlllr. 

Eminönü: 
lımir sokağı 

Tel 20219 
ZAHARYA 

Oreopuloa 

Taklitçilerden 
ı'- sakınınız. 

verir 

Beyollu O~UncU Sulh Hukuk 
Hlklmllj.nden: 1 - Zebra Hanna, 
Hal i, lbrahim. Mustafa Kemal Efe .. 
diler IJe Fatma Nac.ye n Rahim• 
Hanamlarıo mutHarrıf oldukları Be• 
yottunda Parmakkapı Şitll ıokatın• 
da 24 No. lu klgir bir bap hanen a 
tamamı tu1uun isalui aımnı .. da açık 
arttırmaya vazedildlğinden 30.4. 933 
tarihine m61adıf pazar gOnQ aaat 15 
ten 16 1a kadar Beyotlu Sulh mab
kcmeainde b iJmOzayede utılacaktar. 
Arttırma bede:l kıymeti muha-rıme
ne1inl buluru o sıila ihale edilecek· 
tir. Bulmadıtı takd irde en ıon art• 
tıranan taahhOdQ baki kalmak ıu~ 
tile ikinci arttırma on bef ocl 
1riln\lne te1adilf rden IS-5·933 par.ır• 
teal gDnQ ud 15 ten 16 ya kadar 
lc:rA olunacak Ye en çok arthranıa 
fislünde bır.ıkılacaktır. Bundan batk• 
lllnat yapılmayaeaktır. 2 - MezkQr 
hanenin kıymeti muhammenea i 8640 
liradır kapıdan ~lrild i kte mermer 
tatlık ve aokak üı:erinde bir oda 
kuyu urnıcı müştomll mutfak ve 
arkuında aydınlık maballl ve önün• 
deki odanao altında bodrum abfap 
merdivenle birinci kata çıluldıkta 
iki oda bir büyflk sofa bir hali 
ikinci katta kartılık'ı iki oda bir 
sofa ilçOocQ katta <:cphede iki oda 
YO arkada b"r oda bir hali dördQn• 
en katta cephede biri büyük diğeri 
kOçilk oda tara,a vo arkada kllçilk 
bir oda ve üaUlnde merdıYea• 
le çıkılan çab al andan ibarettir. 
3 - Tarihi ihaleye kadarki nrgf nklf 
karelll belediye ruml, 'elllll1e hlHodara 
aittir. 4 - Arttırmaya iş lralr edecektor 
kıymeti muh&'"nmenealn Of.7 buçuğu nlabr 
tinde teminat akçım vrya mlllt b ir bankn• 
run teminat mektubu getirmeleri tarthr. 
5 - Arttamıa bedeli tarihi ihale :len bq 
gtın nr'mda mahkeme kaaaıına tediye 
ed lecek~lr akal takdirde ihale feıh •• 
farkı fla t sarar 'e ziyan ve maa arifi aalro 
billhll.<Um kendia1nden tahall edilecektir, 
8 - 200J No. lu icra ve tnls kanununu• 
.6 ıncı maddealne tcvhknn nıo:r.kOr ga7rl• 
menkul nurlndekl fpotek aahlbl alacaldalar 
ile haklara tapu teacllilo sabit olml1an ata• 
cakhlar ve her hlngl bir hak iddia edenler 
tarihi lllnda... itibaren yirmi glln sarfında 
evrakı mllablte'erllş birlikte nht ml)mJ<
runa mllracaat etmelid:r. Aksi ta· dlrde 
hakları taptı a·cıııerııo ub t olını1aalar 
aahf bedellnln paylatınuındaa harlç kalır 
lar. 7 - Şartname mahkeme dlvanhınuln· 
de herkesla görebllecejl blr yerde aaıl• 
mı,tır. Fazla taf•illt almak lat"1enlerl• 
933 • 8 No. ile Beyojlu Sulh Mah "eme.S 
ba1kltabete miir&caat.an Uln olunur. 

latanbul Aallyı Mahkema•I 
OçUncU Hukuk Dalreelnd•nı G.a• 
latada Tünel cinrı n da Perçımll ıo
kak 7 numaralı hancd• mukim• 
Madam Vidanın ayni hanede ikam•* 
etmekte iken halen ikametgihı me9" 
bul bulunan koc:ısı Nes ·m Efendi 
Aleyhine terk aebebile eçtığı botannt• 
daYaamın icra kılınan muhakemeıirı"' 
de: Mahkemeden aadir olan ve tar•• 
feynin botanmalarına mOtedııir bu• 
lunan 26 • 3 • 933 tarih ve 229 No.h 
ilam•n ilanen tebliği tens1p edılınlt 
olduğundan t-eblijt makamına kallll 
o :mak {here ilam •uretınin m3hk•111• 

divaobaneain• talik edilditi muııı•:; 
leyh Neaim Efendly• llioea tebl 

olunur. 



.·ao Mart 

[ iyaset lemi 

Bir Casusluk 
Davasının 

Verdiği ilham 

l
l 

A TELOBA LA 
• 
1 eyh "' 

arıg 
Genç bir lngil°z sabiti, b'r mild· 

dettenberi, Londra divanı harbında, 
nt n hiyanet cürmilnden muh ke• 
me ediliyor. Bu zabitin dı Bayyı-

Stevart'tır, rütbesi mfillzlmdir. İngl• 
lhı. Harbiye maktebinden gayet par• 
lak bir derec ile çıkmış, birçok 
vaz' fe lerd bulunmuş, munffakıyetll 

i er Hücum Kıt'aları, Halkı Yahud· 
ağazalarına Girmekten Menedecek 

hizmetler görmGştnr. Muhnktıme 
celaelerlod yerilen izahat ıö•terl• 

yorkl, bu adam m ıleğ ndo llerlly • 
bilecek bir 11urctto yolitmlttl• A ... 
ker!lk blzmellnio icap ettirdltl be• 
d n kabiliyetine i:Avcten ciddi bir 
fikir terblyeıi almışb ve lngllterenln 

n milmtaz alayına tayin edılmittl• 

GOnOn birinde, lnıılli:s c ıuılan, bu 
adamın Almanya • Felemenge 
f phell seyahatler yaptıtından ln
ailiz iıtihbaratını haberdar ettiler, 
:ıı.abltlo mektuplara ve hareketleri 
ciddi bir tetkike tabi tutuldu. Nih • 
ret, memleket eeraranı aatmaı olması 
ıüphelerinl uyaı1dır n bir neticeye 
• rılda. Tevkıf olundu Ye divanı 
h b verildi. 

Muhakemenin geçmekte olan af· 
haları, bize, harp ıonunda geniılcı
mlt bir zihniyet n milU hudutları 
aıar k beynelmilel bir h ıtalık halin• 
geldiğ"ni ispat ediyor. Mülhim Bayyi• 
Stevart, bittabi, kend.sine bnat cdi· 
len htyanet cilrmünQ reddetınekle 
beraber, Almanyada, bir takım kim• 
• ler ve bilhassa Mari • Lui11 ndh 
bir kadınla ınkı b r münneebette bu-
hınduğunu ink r etmiyor. 

Diyor ki: 
"8u k dınla Berllnd tanıttım, 

HVİ tik. Sonra birkaç defa Fele• 
menktc görüttük. Kadm b nim H 
par aldığımı b ld "ği için bsna par 
yardımı yapıyordu. Ben de, yaon• 
mamı kolaylaştıran bu yardımı ka· 
bul ediyordum.• 

Bir lng l z centilmeni, her namu .. 
lu insan gibi değil aeviot ğl bir ka· 
dıod n para almak, moral itibarile 
f n addedilen her hangi bir hare• 
keti dilrüıtlüğe aykırı addtı~erdi. 
Anlatılan, bu tel kkl, modoaı geç• 
mlı bir dfişüını menzileıln lnmlı 

olqs:al< ki, lngilia ordusunun en mÜm· 
ta:s Taziyette görülen bir zabiti, adi 
bir jlıolo gibi, neyin. ncai olduğu 

bllinmey n Ye ihtimal bir camus ol• 
duğu muh kkak bulunan bir kadın 
t rafından kendine baktırmayı tabii 
bir gözle görüyor. 

T tikkilerlmlz çok değiftl ve bu 
hidise gibi bergQn gözümtıu lllıen 
binlerce i biz~ · hatırlatıyor kt birçok 
memleketler için milli ahllk aaha· 
11nda yapılması icap eden mOcııde-
leye, beynelmilel aabada d şiddetle 

ihtJyaç nrdır. - SUroyya 

r:::-

TEFR1KA 

T 

B~rlin, 29 - Hitler fırkaıı 
mudnrlUğü, neırettiğl bir beyan
namede cumarteıi 1ababındao 
itibaren Almanyada Yahudi b l· 
kma karıı umumi boykotaj bat
lıyacağmı bildirmektedir. Bu su
retle Yahudilerin blltnn dDnyada 
yaptık] rı propag ndaya vo Al· 
man aleyhtarlığına mukabele 

dilecektir. Y hudl m ğazaları, 
Yukalları, doktorları, ı n'at 

adamları boykotaj hedef ola· 
caktar. Gazete! r Yahudi ilAnları 
koymıyacaklnrdır. Fakat Alman
y da hiçbir Yahudinin saçma 
bilo dokunulmıyacaktır. Bu karar 
bir yıldırım sUratilo tatbik edi· 
lecektir. Hitlerci hücum kıt'aları 
balkı, Yahudi mağazalarına gir
mekten men için k pıların 6nün0 
tutacaklardır. 

Dlln akşam Berlinde ıiyab • 
beyaz • kırm:zı bayraklılar Ya· 
hudiler aleyhinde nümayiıl r 
yapmı lardır. 

Şverin vo Slezyadakl Y hudl 
m ğazaları kapanmıştır, 

V Jlehdln Beyannb 
Eski Alman Veliabdi boya· 

natta bulunarak, Almnnyada fa
cialar yapıldığı hakkındaki ha
berlerin bir kocak rı dedikodu· 
sundan ibaret olduğunu söyle
miştir. 

Kalll8m Yapllmıyor 

Londra 29 - Beynelmilel 
anabafil Almanya'da Yahudilere 
tazyik yapıldığı haberlerinin aııl· 
ıs olduğunu bildirmektedir. 

Almanya'yı Pı•ot to 

Paris 29 - Yardım komite
si, neşrettiği bir tebliğde Almao
yadaki tazyik hareketlerini şid· 
detie protesto etm ktedir. 

Almany Ateyhlnde Miting 
Riyo da Janeyro 23 - Al

man hAdiseleri dolayısile, bura• 
daki Yohudi Cemiyetleri Ameriku 

No. 32 

i 
ROMAN 

Muharriri: Bllrhan Cahit 

NiıangAb 450 doldur kapnl 
Bizimkiler çivi gibi ma allahl 
Mitralyozar arı gibi işliyor. 
M kineli tllfck mevzileri yDk· 

ıek olduğu için yerde açık ara· 
ı.ide yntan düşm m adam kıllı 

tr f ediyor. 
Bunların başında her baldo 

iyi kumandan olmasa gerek. 
Afrika ormonl:ırmda zUrafe 

avma çıkmı,lar tibi. 
G riden ln2iliz mevzilerine 

mütemadiyen kuvvet geliyor. 
Anla~ ı l n herifler ne bahasına 
otur a olsun bizim siperlere gire
cekler. 

Her ihtimale karşı l bomba· 
larım z hazır. 

Fak at dllşman topçusu d y • 
nıanla~tı. 

- Ateş! 
ln~ iliz piyadesi yeni bir sıçra· 

a yaptı. 

- Ateşi 

- Ateı! 1 
Me:a•fa yaklaıtıkç• aleşımiz 

daha müessir oluyor. Bu defa 
lngilizler ancak otuz metro k dar 
ıçrama yapa bildiler. 

Öyle anlaşılıyor ki iperl rl· 
mize kadar gelecekler. 

Bizi yerimizden öknıek için 
piyadeyi fed etmek pek doğru 
bir harp usulO değil, fakat t r
ruz için iyi ve ciddi hazırlandık
ları belli. ÇUnkU ağır zayiatlarına 
rağmen hiç tereddot etmeden 
muayyen dakikalarla sıçrama ya· 
pıyorlar. Bizim taras ut noktaları 
dUşr.nan ıreriainl acaba nasıl gö

rUyorlar. 
- Ateşi 
lngiliz piyadesi bu eıçra· 

mnda daha şidd tli bir teşl 

kar~ılandı. Buna rağmen koşu 
musabakasına girmiş gibi fırla
dıkları zaman otuz kırk metre 
kofmadao yere yatmıyorlar. 

Arkada yeni saflar görUnU· 

yor. 
· Böyl• keıkin bir piy d• vo 

lngllir. Bııtveklll !f. :Makdonald Roma'yı ziyareti eso sında ltalya Bat· 
vel-lli ll. Muaolinl ile birlikte bır nıtıfreze tarafından ıeH\mlnnıyor. 

Almanya'da Bir İhtilal Teşebbüsü 
- -

17 M vkuf Ve Yirmi 
Bir Yaralı .Var 

Berlln 29 - BrlinıvJlcte çelik 
m1ğfer tetki.Atına komüniltlerln da· 
bil oluşu ve bu t şkil tın bir ihtilil.le 
bnzsrlanıt haberi bOyOlt bir he1ecan 
uyandırmı~tır. Çelik mlğferliler 

teokilltında yapılan ara~tırmalar ne· 
ticesinde, komOniıtlerin kütle halin· 
de BrilnsvJk çel.k n:ikfer teşkil tına 

g ir rek ibtil 1 yapmak i&tedıkler( 

aola9ılm19tır. 1500 komUniıt vo 200 

Musevi kongresile mUte anit ol· 
duklar nı bildirmiş! rdir. Yarın 
burada bir protesto mitingi ya· 
pılacaktır. 

51 Prot ato 

Varıova 29 - Leh diplomat· 
lan, Yabudil re karşı yapılan 
tazyikler dolayısile Almanyayı 
şimdiye kad r 51 defo prote to 
etml~lerdir. 

mitralyoz atevi karşısuıda bu kn· 
dar korkusuz değil. H sapsız ıı~ 
rama yapmak akıl k rı değil. 
Fakat bilmiyorlar. Onlar galiba 
bu ı: yiab hesap ettiler. 

Adetçe kuvvetli olmaların 
güv niyorlar. 

- Ateşi 
- Ateşi 
Artık fiçyUz m treye girdiler. 
Arkamızdaki ikinci bat da 

ate1e başladı. 
Düşman topçu unun ıarapnel· 

leri de bizi buldu. 
Geri siperlerimizle ar mızda 

pathyan iki mermi bizim ı·çan 
yolunu kapattı. Şarapneller yağ
mur gibi yağıyor. 

- Ateşi 
- Ateıl 
Bir dakika içinde düşman pi· 

yade inin sUngU hücumuna kalk· 
tıklarım gördOm. Telefon itlemi· 
yor. 

- SUnğU tak! 
Artık başka çare yoktu. 
Geri siperdeki takımlar ateşo 

devam ediyorlardı. 
lngiliıler belki elli adım ileri

mizde bizim piyade vo mitralyoı 
ateşimize dayanamayıp yere yat· 
talar. Arkadan d lga halinde 
yeni kuwvatler geldiiiol 1ıörüyo
rum. 

çelik miğfHll tnklf edilmittlr. Eıkl 
•oıyaliat cemiyeti reİ•I, kendi te9kl· 
lillnın çelik nılA-fer teıkilitına gir
meğl k rarlaıtırdığını itiraf etmlttlr. 

Hitlercilerle, çelik mlğferlilorln im
paratorluk bayrağı lt•nda berab r 
çahımalnrı bu hldiaeden mnteeulr 
olmıyacaktır. Hidiae mahallidir. 

BrOnnlkdo vuku• gelen h dlH· 
lerde 21 kiti yaralanmııtır. 

Könlnaberg 29 - Meb'ualard n y 
komllniıt reialerinden Şoeb ve 10 
koınOniıt memur tevkif edllmlıtlr. 

Berlin 29 - Bir gaz fabrikasında 
aulkut yapan 6{) komlln ist tukif 
edllmittlr. 

KomUnl tler lç1lm11e glrmlyecek 
Berlln 29 - Dahiliye nazırı vill· 

yellere YO kazalara bir tamim gön• 
dererek Yatan biyaneti zanna ltında 

bulunan komOnistlerln meclis içtima• 
larına nlınmasını mcnnetmlştlr. 

Siper içinde ıkışıp Unglilen· ı 
mekteo e ileri fırlayıp boğuı· 
mak dab ehven. 

Zaten iş buraya dayanınca 

UngDden başka it görecek va&ıto 
yoktur. Yalnıı bombacılarıınız, 
dUşmanın yeni sıçrayıfı nanda 
bombaları atacaklar. Şimdi sıra 

onların. 

Bombalar da tehlikeli. KUçUk 
bir heyecanla yakma düşecek bir 
bombanın zararı yine bize olur. 

Moomafih bi:r.im çocuklar hiç 
kendilerini kdybetmiyorlar. 

lngilizler bir daha kalktılar. 
Bombalarımı müthiş bir gü• 

rllltU ile onları istikbal etti. 
ÔnOmOzdo peyda olan kalın 

toz ve duman sıyrılınca yeni bir 
İngiliz kolunun hücuma kalktığını 
gördüm. 

- Sıçra, ayağa kalk. Marş 1 
Artık bu, benim vereceğim 

eon emirdi. 
T oı duman için do göğU gö· 

ğOse geldik. 
Elimdeki dokuı ateşli taban· 

camı k rş ma çıkan iki lngiliz 
neferh1in lizerine boınlttıru. Kur· 
ıun gibi yere dUıtUler. 

Onlarm ıilihına kaptmı. 

Arkamızdaki takımlar da Un· 
ırU t karak ıiperden fırlamışl rdL 

Gönül işleri 
-...., 

Müslüman 
Olınak 
• 

istiyorum 

• 

28 yaşında bir Ermeni kadı
nıyım. On ıene evvel evlendim. 
8 y ıınd bir kızım ar. Zevcim 
57 yaıındadır. Asabl o hırçın
dır. Bu yllzden hayahm hep 
nznntn ve tatsızlıkla geçmiıtir. 

Gençliğimin bu ıon demlerlo
do bon do rlak hUrrlyet ve saa
dete kavuşmak istiyorum. 

KüçUklnğllmdenberi pek ıcv
dlğlm dini i lamı d kabule ma• 
deyim. Yalnız halihazırdaki v zl
yetimlo buna mUye ıer olamıya· 

cağım. Tabii bir o evvel bu 
lgrenç hayatımdan kurtulm k 
rzularımo nail olm k lıtiyorum. 

Knuunen ayrılmamız mUıklU ol
duğunu ıöyliyorlar. Bu husuıta 

bendenid tenvir buyurm nazı rica 
ediyorum. 

amır.tya H. B. 

J 

Kızım, seni tehlikeli bir yolda 
görDyorum. Eğer sevdiğin bir 
Tilrk veya mllslUman ana, hikft. 
ye değişir. Fakat ort da bir sev· 
da yok a, durup dururken evini 
yıkıp mUılilman olm kla mes'ut 
olacağınızı mı zannediyorsun? 
kocan hırçınlık ediyorsa, bunun 
mes'uliyetini n den bir az d ken
dinde aramıyorsun? genç in, 
belki de gUzelsln, 57 yaşında bir 
erkek eni tatmin edemez. BntUn 
bunlara anlarım. Fakat bunu ev
lenirken dDşDnecekUn. in an 18 
yaşında iken 47 ya ında bir er
kekle evlenir mi? 

Şimdi yapacağın ey bugOnkO 
hayatın içinde mes'ut olmıy 
çalışmaktır. Ev yıkmak ok dar 
kolay ve b ıit değildir. 

* Adaııada tallslı yavruya: 
Sizin ananız, bab mı, dostu

nuz yok mu? bunlar va ıtasilo 
kocanızı ikaz edin, yola getirml
y çalışın. biraz da on evi ev· 
direccık ıeyler yapan. Dünyanın 
en büyük saadeti eYde olduğu 
kanaatini v recek surette mua• 
mele edin. Bunlar da fayda ver
mezse mahkemeye müracaat edip 
ayrılma isteyin daha gençsiniz. 
Elb t hayatta ılıin de gOlmek 
hakkanızdır. 

HANIMTJ~ Y?.e 

Bu kanlı mOcad ela lngili:r.lori 
şaşırttı. 

Piyado ate,lne, mltralyoz ate
şine kar~ı açık arazide mart 
marşla gelen düşmanı ancak ıüo
gD durdurabilmişti. 

Bizim çocuklar at gibi dö-
ğUşüyorlar. 

Bir aralık yanımda HU o(l 

Çavuşu gördDm. 
- Kumandan Bey, telefonu 

tamir ettim, ikinci hat sipere 
çekilmek için emir var. Dedi. 

Dedi amma bu batta çekil
mel< mesele. 

Dedi amma bu batta çekil
mek mesele. 

Dilşm na ıırt çevirmek, ıiln
gUyU kaburgadan yemekt n bat
ka bir şey ifade etmer. 

Manmafih zayiatımız artıyor. 

Ve buna mukabil dDım n 
mütemadiyen takviye ediliyor. 

Biz f rkındo olmıyar k ken
di siperimize k dar gelmişiz. 

Ser eri bir kurıun omux ba· 
ımdan v zladı. 

Kar ıma li tabancah toı. 
toprak içinde bir hayalet çıkb. 
iki mavi g8z g<Sılarim• dikildL 
Tabanca namlusunun kafoma 
doğru çevrildiğini glSrdUm. 

( Ara.!tuı 'ilı.t J 



• 

AHTE PA.RA YAPILDI 



Bir Nisan Şakası 

Asla olwyacata.._. Gepm rla Be7ha• ı Bea bir klfat tberlne 'Marlnln 'bir re .. 
....... takYlmıne baktl. A.. '8tlSh bir •1111 ,.,.._. Ball• llar'7• "9terlr, _.. 
•'- decM.. Birialae Wr eır- ••+• rerJae en ıe ec:ek olan J•al .lıl&metçldJr, 
-..V• ~apalı•, o.d1-. darb. l:;.u •rada Mart blsl 1•mal• ,apCb. 

•• ...... tlm1ala ... - ut .. 

Yemeje eturdalr. a.,h.a Ü, hea de ı ........ ....., .. .,.. ... ...,.... _..,. 
... eden kahlı1ord•"- Beyhan, ftldlnce me... beralaa, yemek 1e1ı., dedL Marl 
.... kızacak dedi. •art •• ol""laaa •r- bislm o,.ıa•musu aa.lamad&. Ca:Jba busia 
... tsea, llari, •- .._.. ... ı. ,..._ ........ 'lılrl eldujuaa 1tu.rı.-. 
'-ika Wr Wam.ap ......... O... 

Maff yemeft" bpalt• ·~ ...._. 
..... koydu. Hay il ~-- De& Blr 
.. teacereala içi adM - plula1.. ü• 
• kadar ukı fatça nna. Be1haa.. A.. 
• •-tan ,...,-. ..U. llarlt .. Qa .. ,r .tun, dedJ, 

a. ..,. •wt• w.. 7•hfa .,_ 
..... D ftHltllel 9fchl. fha bllp bhe '-ar 
•• yeaaek yok mu? Dedlna.. ~ Dett\ 
•la gidin, J'ea plea hlametç'dea lateıln. 
Bir daha alauada Lrı,. Wr ..... JıaP-
aa,.._ &MIR mu*'•· _..ı .. w ~., • 
llltme1fa, lu1am•tl• lroptufu ,Undllr. 

Oyun Ve Oyuncak 
Bu Oyuncata Siz De 

Yapabilirsiniz 

Ba klçlk et reMBIBI yapmak 

~la iki manta,r. birkaç tane kib
rit çöpUno bir parça da tele lhti-

racmıa war. Eneli blyDkce bir 
manlctr balunaz. Nllİ•de slrdtl-

to•fiz ribi dlrt kibrit ç&plal 
keurlJnaa incelterek maatar • 

içime tokunuz. Banlar dlrt .,ak 
••m~sini görür. Dit- Wr kibriti 
tle kuyruk dire arbsaaa takı--. 
IC~Bk mantar aba l».11 olacakbr. 
Giz f"rini bir kalemle yanrlak 
pmı~ •e bU'lll .. n miJala mink• 

keple boyayıms. Küld .... da 

lcelİ .it kibrit ~ri•dea yape

... badehu tel W,. Jkll ipe~ 

etraf na sararak bir yay haline 
ıetiri ıiz. Te?in bir ucunu bl,ak 
maDt •ra. diier acun• ldiçlk 
mant tra geçiriniı.. Bu at ft boynu 

yazif · ~ini görür. Oıerın.Jeki H• 

meri de mllre'ckeple boyayınız. 

• a ıretle lilf et aarif bir ahııız 
ar. 

1 
Heykel Oyunu 

.. .,.. ... .. llariçte 
de OJ911Yabilininh. Eneli laer 
oyancllDGll eliae ftnnek içia p 
zete kAt dmdn depek tibi -
puçal• buulay au. Y ala'2 
oyunculardan birili ba değneği 
almaz. Dij'erleri bunun etrafında 
bit halka teıkil ederler. Ortada· 
Jd oyuncu tedricen halka ici•d• 
dlaerkea dijw oyancalann h.,. 
kel slbl •vekebb durmalan 11-
amcbr. Ortadeki OJUDCll ukuı-
aı dl.d1i9 ..... 07ancal• 
depelde .. _,. piqarlar, or
tadaki .,... ...... ~YİriDcİJ8 
k•cl.r ,..... cl&uai1• .. 
lteykel pl:i laareketm .....,,. 
............. Ortadaki .,... 
a W-. wmchaiw ketfed.,.. 
on• ..... clejaeiial ...,. it.. 
Pi ortaya seçer. 

1 N9JSaD Oyunu 
AibuflNll alrilllc• citltl-

1etinizi bozmaclaa: 
- Balk ••Jaaata .......... 

diye ...... B.sla baLk bd
.. ak JciD -eaia .......... 
dlr. 

Arkadatınız fllpheıiz aize bu
günün neden en iyi &Gn oldu-
pn• •rar. bu defa allerek c .. 
yap Yel'İl'Iİllİz: 

- Bugla tabi u ı&zel ay 
l'llnldlr- Qbakl (1 ~ cL.. 

J Küçiın • .. JAaye 

!Sihirli 
Resim 

Bundan çok eski amanda. 
lsvi,rede bir odua yar cıs aıo 
kw Greta, domuzlarını gezdirmek 
için ormana gitmiıti. Domuzlar 
burada ağaçlaTdan d&kllen pa• 
lamutlan pek ıe?er:erdi. 

Greta yolda Riderken f'C"d• 
parlak bir §eY aördL Kaid rd•. 
Gretaaın yerde bulduğu bir 
ayaa idi. Fakat o zamana kadar 
ne Greta, ne de ODWI köyünde 
'Oturanlar ayna giirmemiılerdi. 

Greta, aynaya baktı, bayr6tle 
bağırdı: 

- A.. Güzel bir lnma resmi, 
dedi. 

Greta vtılhce. apaıua için
deki im da güldl. 

- A, tm .... ..,._ 
dedi. Ali. dedi, ba Jalma er

·-· baaa arkacUlf olur. 
Greta alqam eve d6nAnc .. 

a,.a11 yalaiuaın altuaa •aklarken 
••er anneai aördO : 

- Oray.a ne 11kbyorsun? dedi. 
- Bir reaim anne.. Bir g1b:el 

iman l'eımi. 
Owe, aımell re1111I alch, bakb: 
- Neye yalaa e6ylllyorsun 1 

dedi. e... alzel bir kızan resmi 
değiL Bu gayetle çirkin, cadı 
ıibi bir kadının resmi. Baban 
ıelain de IMnaa ,wenJim. 

S.bua &elince. o da ...a 
sardo: 

- e.. •• alnl .... na.. -
de çirkin bir kact. .. .....ı delil. 
dedi. Ba bir otlm 1anc .... 
remd. Ba beai.. .._ lt.lıa·a 
beaziyor. dedi. 

On1-• .... , 
- H11Jdl oradan, t.. odaa 

~anca• dejiL S... de kwa sibl 
-~-.. . ....... ...,. .......... 
e. ..... _..kin ıec• Wr 
aerıab içeri aircli. ikİli • ...ı 
ona p.t.clilerı · 

- e. bir _,,..... ....... 
d .. i. 

Odllll ranc• et.. .._ • 
feaa halde .. dalar. S.n• bpi 
d pn ettiler. 

Seyyala buna ailcendi. Şehrin 
ValiUe &idlp fiklyet eUL Vali, 
l>a resmi bea ı~meliyiaa, cledL 

l!rtui •111 V aJi, ociua yara
•- kulübuine a.ıdi. a .... 
Lakta. 

- • cew, Jiiit Wr ad-ıa 
l'e•:nl, dedi. 

Bunu ben almahyı dedl 
Ve bir ePiJa olm .. da mlmldha. 
Gretaaua ık Jatları içinde nli, 
aynayı ald 1~ ~itti. Eve ıelioce 
evdekiler• s&steraı, herkes baıka 
resimler g6rd61er. Bunun herine 
waH, lt11 sihirD bir h9İ1ll olacak. 
dedi. .. n• karala gat......_ 

Yal dojn ura,. aitti. R~ 
mi k rala "9l•riace. laral bla
bhalarla ,«81DIİJ• bqladıı 

- A- l>edl, hu yeni icat 
ecllq bir teJdlr• Adına aym 
derler. Bu• .. çetl 11• •• 
ormanda b,Htmi1tL Buna• içi
•• kim ltakar-. kendi r ... ini 
11rt1r. 

V• ....-& Hemen lmalıa 
otl- pjwdalar, .,..,. ~ 
diler. p,... fe-.kallde ........ 
.ı-. 

- Şimdi ormana ,n..u, 
bau bula• laza tqekldlr etme

. llyim, dedL Buau buldutu içia 
Ona bir de 8ll'lllah elbise ı ltl-
receil• 

Cretuı• lweJ anneli bana 
lpdince feaa halde kızdı. Ben 
ona bil' prensln hed ye geılrme
abal alsteririm, dedi, hele bir 
e•e selsin de s&rıDn. •• 

Greta yine a7oi •lacı• albada 

bu lla/luki 8i~m.:cemiz 

PamukBalıkAvlamakfçi 
({ayaya Nasıl Gitsin? 

Pam-t- • pk ..Oıjl PJ balak atı1e l.lak tubuktır. Ar
kad• elma b1anm &zerinde hahk tatuyor. O da aitmels ici• 
Jola ç ktl, fakat karaya sidea .,.ı '°k kan11k. Pamuk barara ....a 
gidecek Wahilir misiniz? Eliain k.-a kalemi al p ,. ...... 
gideceji yolu çiziniz Ye resmi bize thderiai&. Yoı.. clojıa Wı• .. ~ 
d.!n yGı kifiJe muhtelif pel 1aedi,elet' ftrilec:ektir. 

Aslan Yavralaruıı Sabahları 
Emziren. Köpek Buna Yapınız 

HaJ'ftlllar, l»uea Wrblrlerinln · 
J•Tr11larma kU'fl pek pfkaW 
.,..._. Reacle g6~ 
•ipek. Wr Sirkte anneleri il• 
anlan ,.ntarmı blJlk •1r tefe 
katle emmmektecllr. 

Ba hareketi birçok annel• 
çocuktan içia tehffb& bulurlar. 
ifrata 'ftt'lllMDak ..,tile faydalt
dar. Yere .-...uı. ruimde p 
terildiji O.... INıcaka.n. zı ~ 
a .. elleriaid. araldllnnaa• .... 
lerinden tutup cWla &aa ~ya 
çai '1'111&. Ba •retle yere itilp 
tedricea ....... " rer• dejdirme-
1e cUflnlz. 

Bu hareketi gtbıde iki defa
dn fnla yapmayın z. 

Geçen Haftaki Bilmece
mizi Doğru Halledenler 

. 
NI 9MWt 131 taribll ltGeha..act.ki 

... ..uda Dotanın biadlf i • •rn•ıa 
ıakUai m91dana çıkaraa ar uulnda 
laeC:IJ8 alacakları• laimlerl •tat"IJ• 
1asıhn11tar. Hediye a'aeak karileri• 
miadea Ltanbutda bulunaa1arıa pa• 
aaıteal, pertembe wtnlerl 8fleda 
aonra idarebuemize mDraeHt eti .. 
rek .. .,.ıert.ı almalan llzım ... 

Tatr• karllerimiz'a h•dl1elwl 
posta il• adresleri• saaderıleeekt:ı-. 

Birer kula •fUllCllk .... ..._.. 
Pangaltı lleh ' ta~t mekttll tahbe

ıln ı • ı JOf'j ita affl, htanMJ U5 1 Gl 
ttkmektep tal(lbtalade• a auaaralı 

ı&darl ptlt domulanu pala.at 
yedirl,.... BirdeD •alda INr 
atlı ıelcl. Jaama 1•"'-

- Sea Greta .....ı o.I. 
- E•et efendim. 
- Bea balın .,.....,.. .. ıc.,.. 

l»olaa aynama balclaju lçia •H 

tetekklire ge!dim. Fakat timdi 
fikrimi d•liftirdim. HDI AnJlm& 

1ı6tl1recetlm. 
Greta aırmab etbl...Ue pna

ain at aa bin._ Sara7da Greta11 
a~rea bwkea oaa pek nwdl. 
Greta bllytl,tbace preule eYladl. 
Reeia •lıid• allairl ~kb. 

~·. Ha1darpap Jbrahi• atak 
mektep talebesinden 46 numarala D1ıao 
lstanbul birinci Ukmektep taletıea: od• 
436 Necmi Beyler. 

err.- m1h"eldlep 1 dalma 1ut
..... •lecc.klaM 

1atan bnl Terzilik melttebt l leh. 
afndH 161 Saadet Aeaf, P "8.
aiyal Uaeei talebft ııdea 814 A. Şeaıı. 
lataabul Aeıa a11eluk eokağııa4 llue&ala 
Efecıdl ot u lflflt, latan bul k1& Orta 
mokte:- taleLesinden 5 l :! Me , ucle. 
latanbut llualllm nıekte\ıl orta k11mı 
talebeMaden 59 Sait, Cs tıdar 7hıni 
ltlrtael .-ıe, mtldGrn 'Rasi• 8. •ta 
llııbidd a, lıtanlıul ı• o..ta.ıte., 
talebealııden '3 Ge~ b -r, Lata bal lus 
Ortamektep t&le~l dan 281 llelbarwt 
ilanım Ye Beyler. 

8.rer dalına k11rfun kateın 
elK•ldarı 

ı.,anbul ltıı Ortam•lltep ta 1-M cı 
4ea &i llObeccel, O mh11r1 vı·t Or·• 
mektep tal ebı ı • len 36 t Mfl9erref, 
lstanbul l et nol hkmı<t•f'p laleb"ıtnch" 
i6! ••maralı Fahir, latı11bul bi rınel 
IUt.-ı.-p talelt ıindea 4ü~ Neb&laaı, 

Kaddtöf Se• Joattl ase tebt tal•b•I r 
... tfeoa&I Zeki. lataabal lua Orta 
mekt.p ta el'98 Ltaden Ni P.:rl;ı. Oskll-
4ar Ortı.mektep B. S. ıı·ııfı 313 A 1. 
htanbul kıı Ortanaektep lalebeetndH 
toO llacicle Haaıa " Bey~er. 

'Arta• .. , 
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den" Yüz göz kar-
• ma karııık kılık 

Sabahın taat ooundanberı, lcıya/et kötü. Ka-
1olun kenarmda duran huıuıi fada bı'r /azlalılc 
otomobilin yanında bekliyordu. olmadığı haldtt 

Hava fÖyle böyle idi. Her cepte de hir ek-
taraf tenha, ıokakta geı.eoler .ilclik mevcuttu. 
0ezmiyorlardı •• KX·edeld kah'f.. Ev/enem..k _mera-
•ı ._ d"". k d" . kına duıtu. Be
n 1) •lrmızı per eaı s~n l ıbnl :lentlili bir Jcızın 
pka~mıf onunla etlenıyordu. hobasıno gitti : 

Bır otomolil yukan dotru - Beyefendi, 
Sltti. Bir ıaat ıonra ızeri döndO, kızınızın de.ti iz-
tekrar gitti, tekrar ıeri d6nd0. div•~ını istemige 
Bir daha gitti, bir daha geri gel~mÇ01c meın-
cl6ndD. Yolun kenarında beki.. nun o/dam e/en-
J•D huıuıi otomobilin 1anıada di•, hag laa9 ka-
clurdo. •• , otligorum. 

- Çok nmaadır, baradua- - Te,.Jckür •-

Vakit Nakitı 1 
Alacaklı par•- J 

sını ideınige ıel- ~1---
---~--- ~·q Muhafaza - - -";· Borçlu •lelu- 1 

••l •tlattı, ala
ulclı kıztlı: 

- T .,.. °" "'" 
tle/a ıelJim. On 
tlörtlibule de eli 
6o, J&ulil-. Olur 

,, "•li'· 
Ba •f•r l>Ol'f-

la hulı: 
- Bruıa .&,le

•i•• •• 1r.ı ..... -.,,,.IU tlelil Mİ ? .. 
O.. tlörl def• ..
lip •li•b• 6lr ~ 

•• ,..-ıli "•"'• 
efo• ee.,...dınız.. 

Aaker baatalanda. Doktor bir 
taYılyede bulundu. 

- Y atatına muhafaza et ın .. 
lilln. 

Koğuıa aidenler aıkeri yata
tının battnda ıil•bı omuzunda 
ayakta dururken buldular. 

- Burada ne ya ı:ayoraun? 
- Doktor .OyJedL Y ata;ıaa 

muhafaza ediyorum. 

eline sajllk . 

aııl.. ,/'!"im ilaya etti-

- E~et. Alb ua~ oldu.. ~ız:_ F-.ltat lc•n-
- Sen Makdonal'd• çok 1tenaJyoreu11, 

V111cit ••kittir •
~zim, ••leli hg-
6.ttilinia ıil>i h 

Kan~ 7emek plılrmiftL 11 .. 
cua iltifat etti: 

- Y qa kanatım •• . ne si ... 
corba p~fİrmlfain; eJiDe aafLk •• 

- Çorba delil •koca• 
. - Dınamoda bar boıuklak 4l11ize qlnuunak 

ma •u? ıarlile / .. 

- Ungn gibi •lr••lml demek l•Uroreun?.· 
- Harar kendi aklını kendinden ....... ll•lenacell ldm••JI •iz"•• .. ııı "• 

"•'*'',.,...,.,.... 
'"?"' Zannetoıe.m. 
- Benzin mi bitti? 
~ iki teneke 7edels bile 

claruyor. 
- Karburatörde bir ansa?. 
- lmkAnı yokl. 

La.tik mi patladı. 
Sapasağlam! 
Motör işlemiyor mu? 
Kim demiı mes'ut bir 

adam gibi homurdanıyor .• 
- Peki ayleyae niye :hep 

•uradaaınız. 
Adamcağız elilo ıapkacı dOk

klmnı işaret etti. 
- Karım dUkkAna girdi, bir 

ıapka beyenip alacak onu bek-
liyorum. "- "-

Günün Fıkralan 
Amerikah yerlere baka baka 

7Urlll'.ordu. Arkasından Avrupa· 
lile Aıyalı kahkahayla gnldil· 
ler. Asyah Avrupalıya ıordu: 

- Acaba yerde ne arıyor 
elenin?. 

Asyah cnap Yerdi: 
- Bin dokuz yllz otuı iki 

•nesinde bir dolar döfllrml11t 
oou arıyordur. 

meyhanede 
iki ayyaı meyhanede buluJ-

talar •• 
Ben 6mrUmde kendimi 

..,bot r6rmedim .. 
- Doğru mu ıöyllyorauo.. 
- Sarhot olduğum zaman 

Madl kendimi a6remem ki 1 

bulamı,or•un d&. 

Haksız 

- Cudalaları her yerde mu
hakkak hak ız çıkartırlar •• 

- Yok azizim, ••n •imdi 
hak•ızsın ya 1.. 

Şimdi 

Eskiden horlamam yUıUn
den geceleri uyuyamazdım. 

- Ya timdi. 
- Şimd; baıka odada yatı-

yorum. 

Din lem iyen 
- Kendiıinden beni affetnıe

ıini rica ettim. Fakat dinlemi
yordu. 

Demek çok lnatç• .. 
- Hayır, kulatı 1ağır •• 

.-

Batınızda Bereniz 

Güzel göriJntliJ banıı, 
Başınızda knniz .. 
Düşü,iilmiil bir .11ana; 
Başınızda kreniz •• 

Saçlar meydanda açılc, 
Görünüyor kıvırcık; 
Ufak, ufak, ufacık 
Başınudo IH,eniz .• 

ipek mi, lıagır /loş .. 
lJüşecek sanki sarlıoş; 
Ne olsa gine pek hoı 
Başınızda bereniz .. 

Acaba 

Bilmem kimin kavulu, 
D~dim Fizan tauufu, 
.Safi/ti limon kabuğu 
Raşımzdo bereniz .. 

Mizahçı 

- Şimdi kuvaförden çıktı. 
•caba gUzel kadın mı desek 
doGru olur, ~oksa gUzelleftl______________ _J_ rl.mlf kadın mı? .• 

- Realnlnlz tam•mll• llen
zed'• daill mi? .. 

Arkadaşlar 

ilkbahar geceıi Ateıböceji 
Bey Ateıböceği Hanıma ıöyledi: 

- GögylbUne bakaana bizim 
• • arkadaılaran hepıi bu •ktam 

oradL. 

Sakın 
Hasta doktora anlatb. 
- Bir fCY mideme inip çık.

yor gibi geliyor doktor. 
- Sakı• Yo • Yo 1utmuı ol

mıyaaıaıaf.. 

- Na..._11 Pi'• •ize, gelml
ftm. ••md? fOIGIPatçılafoo d•ha 
gilzal r~P•Y ~rlar .. 
, 
Merdivenin Baf1nda 

B•n on• prdiina ancak, 
Merdiflfl11İn baıında .. 
Dedim ••ler ola~alc; 
Merdivenin başında .. 

He,,,,,,. güldü~. gülüştük •• 
Yenithn aşka düştük; 
Biraz durduk üşiidülc, 
M~rdi11e11fo 6aşı,,da .• 

Bılr.m11dın haiö, dedi •• 
Adım Siilı•glii, dedi •• 
Görettldr dla, dttdi, 
lderdiwnin başında .• 

Cı.a gibi ognalc.tı ; 
Hişi, dedim,, dıı,.du belttı .• 
Kışt tl~ince bıraktı, 
M11rdivenin başında.. 

fam.. 
- Ya ne?.. 
- Pua.ı .• 
Göndereceğim 

Rontgenle mideainın resmllll 
çıkardılar.. Muayenehaneden ç.
karken. 

- Alb tane olacak •• 
Dedi, doktor pşırdı. 

- Alta taoe mi, aiti tane1l 
neyapacakıınız.. 

- Akrabamdan resim çıka
rınca gönder diyenler var. Onla
ra göndereceğim. 

Kitapçının Müşterisi 

Kitapçı mUıterisine sordu: 
- Naaıl bir eaer istersiniz? 

iki untim kaimi ğmda ol-
ıun .. 

Ne dediniz? 
lki 1antim kalanla-Tında; pi

yanonun bir ayağı kıA ı geliyor 
da, onun altına koyacağım .. 

Ne Çıkar 
Güzel, zarif bir genç lna, 

hele bir gözleri Yar ıen de bo• 
cuk, ben diyeyim z.ll:nrüt. Hele 
bir saçları •ar aen de ipek, ben 
diyeyim sırma. Hele bir vücuda 
Yar 11en d• filditi, ben diyeyha 
balmumu . 

- Amma biraz topalmlf .. 
- Ne çıkar canım yalnıı bit 

tek ayağmdan .• 

-NeclA Hanımlara glder!z; Fakat pot Jnrmırat·m. 9eçen ... .,. 
.. ,., d•J•zad•m ..... -- lantlm. .. ım. rotr•• h•l•zadena mt ? .. 

Mizahçı - a.n • tıpkı Amerika parHına lıer.z.ıora""- ikide lllr 
dUt•r~an• 



••• .. ..... H ... _..,..,. ,--. ........ 

••r• ,. .._ rlmkl ....... "1• h......t •• ..,, ................................... ..... 
re~leri ..,-. •ltklllleNea brtan,..-. 
Dertt~rinizl Hanımte11zep Yannız -

..... ..,.. .... 1ıt.1t .. 
Şl•d• .. ,. laaftada bh &tef, IC:adt• .. .,. 

famn etaeak " '"' n,tacla ,...ı., n1 ..... ~, 
Glsennr •eaele1er\ .... c1a11ır, ~.,... 

ilana terltl,..t. nhWl• sQsellljl. e. lalwf. 
•1 Jş, .. rt '" aatr .. _, 

------~--------------------------------------------------=-==----------------------...-------SE::ıı--------ı:ıc::ll:la""l=lli!"""======-==""==:o==========-Ev Kadını 
Neler 
Bilmelidir? 
Perde Halkularını 
Ntuıl 1emızlttmell1 

Perde.erinizi aıbğınıı JUY&r
~ak tarı halkalar paalaamıpa, 

bunları temizlemek için yarım 
aaat amonyak içinde bırakınız, 

r•nl olur. 

* /J#lcli Çatnlfflrları Nuıl 
Yıkagıp Ütül11mttli 1 

ipekli ~aaıatırlan llak nda 
J1kamalı, mutedil luzmıı IHD ile 
ltOlemelidir. Sıcak au n ııcak 
ltD ipeklinin reaıinl bozar. .. 

Eti Na5ıl Malıa/aza 
Etmeli? 

Eti tabak lçerlaiae koyup 
dolapta mubaf ua etmeyiniz. 
Etin fazla dayanma• Ye bozul
mamUI için bir çenple ,.pip 
UllUL ,,. 
Haoaıazı Oca1clal'l1t1 
NIUıl Temızl•meli? 

Ha•a~azi ocaklar m tembte
mek için cavvell bol tuzla oğur 
turmal , badehu Ari:ıa Ue de 
oğduktan sonra borakıh mcak 
au •• aabunla yıkamaLdır. 

Sateni Nasıl 
Yılcamalı 7 

.. 
Sateni yıkarken kat'iyen ... 

bUll kullanmamalı, Satenl ılık, 
borakslı ıu ilo yıkamalıd.r. 

rlalıları Naıl 
remizlemeıı 

.. 
Ha.ıları evw-ell b•hçede bir 

ipe aaıp balı ıllptlrgeaile iyice 
narunuz, badehu bir uat kadar 
•••ada bırakınız, halılan yere 
açmazdan e"•el yeri Zurbeatin 
Ue afüniz, halaJarıa tozlanmuıoa 

mani o ur. Badehu halılan 1er• 
açbklcto Eonra üzerine ıalatılmıı 
ruete kij'ıtlarına parça parça 
abnız, badehu bir bezle bu ki
tatlar balaya. ıOrerek aiJinia. 

Yüzdeki 
Çilleri 
Ne Yapmalı? 

::-; Hlıını:ı: 

Y ~ Jeki çiJer glneıte11 balll 
olur. Bilnana slaetia lmııa 
uman ıda günett• 7atacak olur
aan ı, üzüDüzde cil olur. Ba 
laer z man olmaz. fakat buaa 
ıftne~ ~ rlbglr beraber eHr, q 

rllz<le çil yapar. Bualan izale 
"İD m \mkDa mert•be Jllz• SIDef 
Yurnıa nas m temin etmeliainiz. 
VOcu .ınüzü ı llnete baraktajımı 
&aman yllzünüzD lrtOaOz. Buadh 
bqka geceleri yatarken r'Dzl-
allze krem ıilr8ntız. 

YuzünUzü beyazlatmak içia, 
Jiae g uneıten aakaaınaz. S.k •k 
rDzün .ıe a cıtk au bulıarile 
banyo yakanız. yllzOalbe kat'iye11 
limon •llrmeyiaiz. cildinizi bozar, 
rlzün -ıe buhar banyosu yaptık
tan o 'ra, beoz n weya retrol, 
Yeya okııjen •lrerset1İ• yhD 
bey ı. hr. 

Kıra ızı Lahana Salatası 
L ' 'a yaprakıarına ince iace 

kesıuız Dort aa t aotuk auda 
tuttu • n sonra aüzlp kunalayt
aı'L l Jehu 11 .oalan deria bir 
taba;.• koyunuz, üzerini örtecek 
kadar sirke ile 6rtön0L Bir aaat 

Asri Bir Yatak Odası 
Bu Nümuneyi Sakla
yınız. İşleme Modelle

. riniGelecekNüs-

Y atalc od.. etYa"m bnytık 1 
çiçeklerle ana.lemek aon modad r. 
Gerek perdelerin gerek yatağın 
üzerine az. datınık bliyllk çiçek· 
ler işlenmektedir. 

Resimde ı&ıterilen yatak 
perdeleri apk yeşil yoileden
dir. Çiçe1'ler aplique' dir. San 
irekli üzerine ltlenmittir. Çiçek
lerin ren&I koyu mavidir. A'jer 
İpekli ile itlenmiıtir. Yapraklar 
ye,n ipektendir. Bnynk pencere 
perdeleri ite aJDI ıekilde Yoile 
Ozerjne apliqae dir. Aynı çiçek· 
lerle iı1enmiıtlr. Üzerine ıe
çen perdelerin qata11ndald kur
deleleria biri ko7a ma.i, diterl 
7e1i1dlr. Y atatan yukar11ndald 
perdenin kenarlarında Ye ort .. 

halarımızda 
Vereceğiz 

-
·ş 
il 

aındakl bandlar ıan ipek Ye 
mavi ipektendir. 

Gecelik çantasını aklamak 
fçin yuhk biçiminde yapılan ge
celik çantasını siyah ipekliden 
yapılmıı kenar na açık yetil 
ipekten bir band geçmif tir. Ayni 
çiçeklerle iıleamiştir. Yatak ör
tüıQ ve yutık için de ayni renk· 
ler Ye dekor muhafaza edilecek· 
tir. Yapraklar Ye çiçekleri aplique 
yapmayıp işlemek te mnmknndnr. 
işlemek için Nortrlco ipeji kul
lanmalıdar. Eaaf erin lizerine ıeçi
rllen limonlar kaba Toile lberine 
aplique'dir Limonlar arı yaprak
lar koyu yeıUdir, Ye yiladeadir. 
Bu ayni çiçek ilke Ozerine peD

'8rla daha pel olar. Hele ilke 

ıiyah oluraa gayet nefla olur. 
Duvarlarda yaln • iki levha Yar
dar. Bunlar da ita• ile pentur 
ıibl lıleamiıtir. Manzara Nortriko 
lpliğile iı(enmi~tir. Renkleri beyaz, 
koya maYI, açık mav~ limon 
ıarım, badem yeıill. açık JetiL 
Bu Jevhalar Algeı ipeği De de 
iflenebilir. 

ikinci uzun tablo ise koya 
mavi badem yeıil, zeytuni ile 
lılenmiftir. Odada yerde iki yu
bk vardır. Birisi yqil ipek ya .. 
bkbr. Üzerine ifleme Yeya 
aplipue ile bir motif iflea
miıtir. Aplique beyaz zemin Oze
rine maYI. yeıil. un. Uenmiıtir. 
Diter yubk iıe siyah kadife 
üzerinedir. Ozerine iflenen çi· 
çekler aç.le mavi, ıara, 1apraklar 
yeşi~ badem yeıilidir. 

Bu Seneki 
Saç Tuvaletleri 

ilkbahar Pardesüsü 

S. _. ba taYa!et Parllte 
••ıh• ta .. ı.t aaloaa Ahibl 
Emile tarafaadaa c karılmqbr. Bu 
.eneld ppblarla bu tuyaJet p 
yet aypa d&tmektedlr. Saçlar 
yandan a7nhatfbr. Arka1a dotru 
taranllllftır. Dalıal• kalakların 
nzeriadedir. Ar~ it.ideler 
yardar. e. Mneld ppkılula ar
kaaı açık oldutu lçia bunlu sa.. 
rOlmektedlr. Ba laYalet umwlere 
de, Ul'lflnlara da yarqır. 

kndar .&rkede durduktan eonra 
teuar çakarıp kvulabmz. 

Bir iki tan• patateı hatlayap, 
ince ince aralarına kesiniz. Bade
hu Ozerine zeytinyağ•, airke tuz 
biber ili•• ederek Jeyİllb. 

Bu Ha• mantolana, pelerinlerin 
ea mDbim kuma arkaııdar. Hatta 
albiael~rde, fapkalarda ela bly
ledir. Ekıeriyetle arkalar düz• 
dur. ElblH aabibi yilrllrken, bu 

düı arkalar •ftcudGn bOtlha bat• 
lar.m meydana çıkarmaktadar. 
Yukandald model bu HD• en 
çok bejenilea pardeaD modelidir. 
Y •ıl•• alisi bir omuzdan 6tekin• 

Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam! 
Patates Ve Havuç Salatası 

Gerek patatea gerek havuç 
ıalata'arı ayni ıekilde yarılar. 
Patatesleri •eya ha•uçlan bqla
yıp kabujunu ıoyduktan aonrı 
yu•arlak yuvarlak keainiz. lld 
yumurtayı kab tekilde plıirdik
ten aonra ..,,Jar1111 alap hardal 
tozile eziniz. Badehu içerisin• 
tu-, bir miktar zeytinyağ, airke 
veya limon iJlve ederek karııt n
nız. Bu 1alçayı patateslerin üze
rine d6ktükten aonra tlzerjne 
maydanozu ince ince keaerek 
doj'rayımL 

Lahana Salatası 
Beyu bir ilhana intihap 

ediniz. Bazıları IAbnayı kesme• 
den enel llbnayı •cak •uya 
aokmayı tercih ederler. Sıcak 
audan ç kardıktan ıonra ine• 
ince kesiniz. Patatea ulata11na 
1apılan 1alçaJt banan da lzeria• 
d6kebilininb. 

Kereviz Salatası 
KereYizleri haıladıktan ıonra 

entinar dibi s ibi yu•arlak ru•ar
lak keuniz. Ozerine bir miktar 
seytlnya;. Ye limonla ezilmif 
hardal aalçasınt dökllniiz. Badehu 
üzerine ayrıca bir mayonez t..
biyeal de geçirebilirsiniz. Mayonea 
terbiyesi güç gelirH iki yumur
tayı iyice çalkarsınız, lçeriıine 
bir çorba katığı kornldor, bira• 
tuz, bir miktar yqil biber doğrar. 
bir filcan ıeytinyağa, bir filcaa 
au, bir filcan ıirke illve ederek 
ateıte koyu bir terbiye oluncaya 
kadar pqirirainiz. Badehu buna 
kere•izla Dzeriae d6lceralniz. c:::----
Pentürden 
Gerdanlık 

Bu kadanıa boynunda t1rd• 
llnla ıerdaalala elmutu ur 
•tmeJlala. &. gayet .. n'atklraae 
J•pılmıı bir ıerdubktır. Bu ıer
danlıta ~merikada INr resa•• 
bir kadana hediye etmek llzer• 
1apmqtar. Fakat ıerclaalak oka
dar beteallmit ki. lwhnlu ken
dlleriae ba .. idi serdanbklar 
Japtırmak içlD elmuç1 d11kkln
lanna tldeceklerl 7erde nua• 
atel7elerine dewama bqlamıtlllP 
dar. DUlll bizim r .... aalarıa 
bqına. 

..,metle ıeçea kDrldldllr. Bu 
pardeıDl-.r vUcudD d• inc:e ıı .. 
terirler. Bu pat'deetinUn dSt•~ 
,ezel kıımı ela kullaı ıdır. l!a 
aeae bu kollar çolc n1od,d r. 
PardeatıaOn lcumaşı Cab•nol'dur. 
Rengi ıDmU~tcl;r. 



•Son Post " Holtvutta buıuıi muhabiri 

bahınan yeg ne TOrk gazetesidir. Ho

liwt muhabirimiz, her h fb biz mektup 

srönderlr n ıinema 6lcminia lçyOıünü 

anlabr. 

• •Soa Poata" aftada iki defa •lnema 

rayfan rapar. Bu • yfalarda dOny nın 

n Jeni ainema :1 berlerl. 

hayab sinema .. lemindeki n' 
reyanlannd bahacdillr. 
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z n J e .• s· e ac lıkta 
Yıldız ar Ve Güzel ik 

Güze ik 
Zaz ·· 'e A eliyat Yapıldı, Fakat 

Öl·· mden Kurtulması Mümkün Değil 
T elikkileri üştü • y ce 

Küçük Dudak Modası Tarihe Karışt1, 
Dudaklar Büyük Olacak Holivut ( Husu t ) - Burad 

aık, ihtiras, şöhret~ enet, sefa
let, dedikodu biribirine kenetlen
miı olarak kaynaşmaktadır. Bu
gün öbret perisile kucak kucağa 
y şıyan gUıel bir yıldızın yarın 
bet para ız kalıp efalet uçuru-
mun yuvarlanmıyacağını kims 
temin tmiye muktedir değildir. 
Dün gOzelliği ve serveti do1ayııile 
pe~inde bir sürQ peresti~kar, daha 
doğr.usu bir yığın dalkavuk dola· 
ıan güzel bir yıldızın bugiln bir 
kenarda yapay loız Ye ekmek pa· 
r sına muhtaç bir halde ıilriln· 
dliğil burada her zaman olağ n 
işlerdendir. Bunun içindir ki bir 
kız veya bir erkek burada yıldızlık 
tnhbna oturunca günlln birinde 
yuvarlanmamak maksadilo her 
tilrlO fedak4rlığı göıe almıya 
mocburdur. Rejisörleri mem· 
nun etmek, kump ny dir k· 
törlerioe hoş görünmek ve özO 
geçen yıldı zlara hulüs çakmak bu 
mecburiyetin tabii bir n ticesidir. 

Size bu metdubumda daha 
c1 ne kadar çok sevilen, fakat 
b htın ynman bir sillesini yedik
ten aonr ylldloo bile bakılmıyan 
güzel bir yıldızın hazin mac ra
aım anlat cağım. 

Zazll Pit HollYuda geldiği ıa• 
man benllz ClD ıekiz yaıında idi. 
evveli ufak tefek hizmetlerle ite 
&iriıen bu cicl kızcağ z bir mOd· 
det bOyOk yıldızlara oda hizmet
çiliği bile yaptı. Yirmi beı yaıı
na kadar böyle uğraştıktan ıonr 
nihayet ikinci sınıf yıldızlar ra• 
sına kabım·ya muvaffak oldu. 
ZazO'nlln ui oldukça gOzeldir. 
Bu ı yede hizmctçilikten fiğOran
lıktan kurtularak bllyUk fiHmler
de eıash rollere sahip olm ya 
başladı. ZaıO şimdi 27 yaşındadır. 
Fakat doktorların öylediğino 
göre 28 inci yaş ına ba mak n si
binden mahrum kalacaktır. Çün· 
kü ağır bir hastalık onu aylar
danberi hastane köşelerind ıü
rüodürmektedir. 

ZazU yıldızlar rasına kar ·ş
tıktan sonra birdenbire fazla para 
kaı.anmıya baıladı. tik mukave
lesi mucibince bu güzel yavruy 
haftada 1000 dolar veriliyordu. 
Bu para onun etrafına birt kım 
tufeylilcrin toplanmnsma vesile 
oldu. Zazll derhal gUzel bir köşk 
tuttu, binlerce dolar borca gire• 
rek köşkU döşedi, bir portakal 
bahçesi yaptırdı ve iki tane de 
otomobil aldı. Güzel kıı artık 
peşinde dolaşan dalka k'arla 
dllşüp k lkıyor, onların bir dedi· 
tini iki etmiyordu. 

Balolar, 11uvareler, bahçe e~· 
lenceleri, plaj sefalan kısa bir 
mllddet içinde Zazll'nUn binlerce 
dolar borca girmesini neticelen-
dirdi. Bununla beraber gUzel 
kızın t6hreti gOnden gllne arta• 
yordu. Hatta haftada bet bin 
dolar Ocrct almak ıartile ikinci 
bir mukavele teklifi karşısında da 
kaldı. Fakat kısmet değilmiş. 
ÇOnkll ZazU şöhret merdiveninin 
tam yan ba1amağında apandisit· 
ten baataneye düştü. Operatörler 
derhal ameliyat yaptılar, güzel 
kısı kurtarmak için uğraştılar. 
Fakat hastalık çok Uerilemit 
olduğu için kolay kolay iyilettiri· 
lemiyordu. El'ao bastan• kaş .. 

1 

Gü=el Zazünün luutanq• 6irmaden evvel •lınmıı bir nı111i 
sinde lnliyen bu gllzel kızcağız ancak belediyenin yardımı uye-
bug Qn yapyaln·zdır. Eaki dalka- ılnde bakılmaktadır. Evet Zaılı 
vuklar kendisini bir kere bile bugOn ziyarelsiz, dostauı bir 
yoklamamışlardır. Eliudo avucun• hast dır. ÇünkD paraıı ve t6hrot1 
da bet parası kalmadığı için kalmamıştır. - Turan 

Bir:çok kadınl rda gtizellik 
onradan kapın dır. Çirkin bir 

kadm tuvalet Te bilba a makyaj 
sayesinde güzel bir dilberden 
daha gllz 1 olup çıkıyor. Makyaj 
ve tuvald beroıı:ydeo ziyade sine-
ma Aleminde ıalgıo halindedir. 
Bugün podra, ruj rimel kullanma 
yan birtek yıldız yoktur. Esa en 
y Jdıı demek, makyaj ve tuvalet 
demektir. 

Size haber verelim ki son 
gOnlerde Amerika inemac lığın· 
da gllıellik telAkkiterl bOsbütUn 
değişmiıtir. Amerikada yıldızları 
gllzelleştirmiye memur olan gO
zellik mlltebas sları eski irinlik 
ve güzellik telekkilerini baştan
başa değiştirmişler, yeni k ide· 
ler koymuşlardır. MeselA bir genç 
kız vey bir kadın için yUz güzel 
)iği artık ikinci derecede geliyor. 
Gü:::ellik meselesinde en ziyade 
dikkat edilecek ıey göz ve du· 
dak gUzelliğidlr. Dudakları güzel 
ve manalı olan bir kızın yOıil de 
gnzel g6:ıükllr. Bunun içindir ki 
sinema yıld,%lan bugün yliı.lerin-
den ziyade dudak ve göz tuva
letil meıgul oluyorlar. E kiden 
küçük ağızlar moda idL Şimdi 
lıe dudağ.n Ye ağzın blly\lk oJ. 
muı iıteniliyor. 

Yaldızlar dudaklarını bnyok 
g5ıtcrecak ıekilde tuvalet ve 
makyaj yapıyorlar. ÇnnkO bOyDk 
dudak atlamak Ye glllmek me
Hleaiode daha esulı bir ro oy-

Haftanın 
Fi/imleri 

Şalyapin Ve Don t{işot 
Bu hafta ıehrlmlı ılnemala· 

rında gllıel v bUyllk (ilimler 
gösterilecektir. 

Majik sineması bu akıamdan 
itibaren Fr asız dilberi Süzi 
Vernon'm temsil ettiği "En Gü· 
zel intikam,, filmini gösterecektir. 

Elhamra, Türkçe komedi olan 
"Dliğilo Gecesi" ni umumi arzu 
üzerine birkaç giln daha irao 
edecektir. 

Oper sin ma ı ynnn 
akşam Holivudun en güzel yıl· 
d zlarından joan Bennet'in yeni 
filmi oln "Meçhul Adam,. filmini 
takdim edecektir. 

G torya inemaıının bu haftaki 
proğramı Amerika haydutluğun· 
dan alınmıf bir filimdir. Bu filim 
meşhur Amerika haydudu Al 
Kapone'nin hayatını ve macera• 
aını canlandırmaktadır. 

Melek ainemaıında bu akşam• 
dan itibaren "Aık ÔlllmU" 
iı;ımiode cnnlı ve heyecanla bir 
filim göreceğiz. 

Doktor oro'nun Adası 
Yeni doğan yıldızlardan Kat• 

len Brllke'nin geçenlerde bir 
reıminl koymuştuk. Bu yeni yıld ız 
garip bir teıadUf netice inde 
ansızın doğmuı ve ilk defa ola· 
rak " Doktor Moro'nun Adası ,. 
ismindeki filimde rol almııtır. 
Filim birkaç gUn evvel bitirilmiş
tir, yakında Pariı ainemalannda 
iÖıtorilecektir. 

Don Klşot filmi çevrilip b1ttL Şimdi de Parlste g8steritlyor. 
Filimde başlıca rolO oynıyan meşhur yıldız Şal1apin, bliyllk . bir 
kudret yaratarak Don Kiıot'u bu reaimde ıördUiilnDı fdkilde 
C&llla11dırmU1 tır. 

nuyormuş. Kllç6k dudaklar gl\
len Ye ğhyan bir yıld,zıo ynzn
nO çirkinleştiriyormu .. 

Gözlere gelince; buglln gö:ı 
makyajı daha mtişkOl bir iş olmuı 
tur. Evvel:\ alt glSz kapağı bo
ynnmıyacak, kirpiklere allrülen ri
melin ren~i ile knılar n rengi bir 
olacak, llst gaz kapağı koyu pen
be veya koyu turuncu bir boya 
ile boyanacak, Uzerioe hafif es
mer boya s~rnlecek. Kn lar ince 
vo uzun bir çizgiden ibaret ol • 
cak, kulakların memelerine penbe 
bir boya sllrOlect..k, kulakların 
kenarlarma da kırmıZJ bir çizgi 
çekilecek. 

Ağzın içine gelince; güzellik 
ml\tehas ısları ağız içinin bile 
kendi ine ruahsuı bir tuvaleti 
olduğunu kabul etmişlerdir. Şim
di inema yıldızları diş etlerine 
ııabit bir penbe boya allrllyorlar. 
Tırnakl nn rengi mutlalca dudak 
rengine uygun olacaktır. 

Gl\zel yıldız.lardan Joan KraY· 
fort çalışllğı kump uya ile yeni 
yaptığı mukavelede yeni makyaj 
uıullerine tamamile riayet ed~ 
ceğine dair eynca kumpanyaya 
bir imza vermiştir. Kumpanyalar 
yeni mukavelelere hep bu ıelcil
de kayitler koymaktadır. 

Yeni Müsabakalar 
En iyi Gülen Ve Ağlıxan 

Yıldız Kimdir ? 
Holivut kumpanyalarından biri 

yakında çevireceği iki büyük 
filim için y.ldız intihap etmek 
üzere bir teb ssüm, bir de ağ
lama mevzuları Ozerinde ikl mü
sabaka tertip etmiştir. Biriıi 
komedi, biri de faciadır. Bu iki 
mn abakada birinciliği alacak 
olan yıldızlara yeni filimde b ı 
roller v rilecektir. Müsabakalar 
birkaç güne kadar yapılıp bit
miş olacaktır. Şimdiden milsaba
kalara yazılan g nç lnılano ye
kunu yedi ynz.n bulmuştur. 

tJorma Şerer 
Amerikanın en zarif yıldızla· 

nndan Norma Şerer muvakkat 
bir mllddet iç.in inemadan çekil· 
miı, kocaıile beraber Anupaya 
gelmiştir. Norma'nan kocası çok 
basta olduğu için bir aanator
Jf> !\ tedavi alhna alınacaktır. 

Klara Bov Ve Karmen 
Kırmızı saçlı yıldız. Klara BoT 

meşhur "Karmen" operasının fili
me alınmasında baş roln, yani 
Karmen rolUnU temıil etmekte
dir. Filim yakınd bitecektir. 
Karmen operası ıiındiye kadar 
fiç defa film lınmışh. Mllnek· 
kitlerin özlerine bakılırsa Klara
nın ~evirdiği kurmen diğerlerin
d~n ,oL daha gllzeldir. 

Voronoi Aşrsı 
Viyana todyolanndan birinde 

61Cinsiyet earRr1" isimli bir filim 
çevrilmiftir. Filmin mevzuu Voro· 
nof aşısımo tatbikutıoa caulandar-
maktadır. 
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Vu90Ya - (1411 m.) 18.15 plak, 
16.65 pllk, 18 teman tonıerf, konuı• 
malar, hafit muılkt, 11 konferan1, 

tjJ;t. 

Seni Rezil Edeceğim Cesedin Sokak-
Otta &. eaz, to.SO tanburt Refik B., 
11.SO gramofon, ajanı, bona ve taire. 

Ankara - (1538 m.) 12.80 An· 
karapalae Orkutruı. 18 ali.tarka 
•aı, 18.'° gramofoDt 19. 10 alatuka 
as, 19.40 gramofon, 20. tO ajaDI ba

21.20 Senfonik konMr (Bendıl Şopea. 
Respinyl). 

Pıtt• - (550 m.) 18.S:S Şea 
parçalar, t0.80 Operadan bir temılli 
nakil tonra 81pa auiklıl, 14.. 1& 
cazbant. larda Sürüne~ek Köpeklere Ablacak erlerl ve bava rapora. • 

Varıova -(1411 m.) lS.16 pl&k, 
' 8.86 filbarmonlt kon1er, 16.SO pl&lı:, 
' 6.55 plt.lr, 18 Brahmı'ın enrlerlnden 
·uator ıalon konaerl, 19.80 bıdif mu· 

Mlnlh - (591 m.) I0.80 Rardyo 
Orkutraıı (Tenor Jlarla11 Anclntenla 
tıtıraklle), 18 heyet (Koro) koaHrt, 
23,25 haberler, l!S.55 Vqlnrton'dan 
haftanın :t vnlllklırl (pi.Ak Ut alanmıt 
konferaneı nakil). 

- Hatırhyorum... Ya Mil, ,. 

ltafka biri bana demlftl ki, MD 

Wr ••siJln utr•cli pat.,..... 
...... bir he1keliae me1daa oQ. 
..., oaa parplaaupıDI Go11 .. 
.. hareketi bir wbk arkadapa 
tpa rapm ·pıa. Amma bea laaa
-.cbm. Sen mutlaka bau uda
bbas ae•Pha Çiçek ip. 1ap.., 
--.k•a. Dedikleri dofruclar: 
Bir -.kı tutmabu latl1onma. 
ona ••dltial ....... Dotn 
Mtuml? 

- Yanlıtl l.parato.dfel Bea 
• puba lllt kardetlm Telda JlzDn
dea parçalaclam. Çiçek balla 
laiyaaet ettijl pbl _. ela hf. 
paet etmlftl. 

fıin içinde kadın nr dem• 
dim mi? Fakat Hn Opatu lldllf. 
mekle bir 11'1\ın linetinl Dzeriae 
almıt olmadın ma? ÇOnld o lı&h
lar da J•fıyorlar, JalDIS onlar 
ı•ytandırlar. 

- Şeytan olap olmachldanm 
hilmıyorum. Fakat oalardu kork
muyorum. 

- GOrtıyonaa J• benim de 
kanı ·11da bili putpereaUik war. 
Hatta bea, bili Y unauiıtan ft 

Romama eald illhJanali bir .aı 
alylayemiyoram •e bu ifl pap ... 
laN r.arakıyorum. Km.um Aalaal 
Sen lıiçbiı: ıeydea korkm5& m111D? 

- Putlardan kc.rk111.,yoı ·ıml 
- O halde ıea beaaim a.Y .. 

cep• bir adammıl 
imparatoriçe durdu. Fakat 

ltakıtlan okadar alewll idi ki 
slsleriml indirdim. denile bakt•m 
-.e ba dakikada kendimi ooun 
....... ada, yahut bu maht .. em, 
pel, HYİmli iladuıclan uı:ak 

laerbugl bit yerde bulma71 öz
ledim 

- Aılanl 
- Efendimi:ı.. 
- Sen bana çok b1J1k IU-

metler ettin. Benden dileditin 
ltır mllklfat yok mu? Varsa 
aec1ir? Ne dilerıen •eririm. Yalaıa 
Bizanıtan, Y• 1alnıı benden;. 
auklışmal 

Yine denin tiakarak cewap 
ftl'di111 : 

- Siıden t~ dilelim •ar 1 
~stal Mah~slar aramada ak 

ç ı bir pir yar. M111rdan gelmitf 
lu•srler meıelul konutulurkeo, 
• ak yedi. kanı akb, yDzOıae 
BkürOldG, Bıtl bafl 11rt.ldı. Adı 

rnabaı't r. Onun afflnl Ye 
111• , eketine aydetinl diliyorum. 

- Banaaba• mı?' Tanıyorum. 
Fakat o tasyirlere dllfmancfU'. 
Daha 1nı aabah onun llDoeeye 
bdar ma11pm kalmaamı emrettim. 
;,fakat HDİD hatana için onu ar
•~• bıral11yerum Ye pealcopolluğa
au iade ediyorum. lradem budur. 

TeıekkOr etmete batladun. 

ıonra lreain kollan bellaae urd
mq. kafa11 diderime dltmlftl. 
Ent, O,wa kar11ada dis çak· 
.... bıçlarıyor, oaan mağrur bBfl 
cllzlerimin Dzerlade duruyordu • 
Sa~annı tutu file dlfmllftD. Ç6-
sGJcn uçları 1erlerl ıOrBldenlyor 
Ye ay lfıııada albn pbi parlıyordu. 

lren, ılalerlni kaldırarak ytl
llme baktı. Y&zO, ağlayan bir 
melejin 1111 idL Su, fıaaldadı: 

- Anlamı1ormuaun? 
Mllthlt bir çılphkla netlcete

aeceğial duyclıJİ'Um bir 1e'ılçiade 
lelim. Fakat kafamda bir timfek 
pkb: 

- Anhyorum efendimizi 01-
lunuZUD bu pkD hali IİZİ mnt .. 
euir ettL Glrdliilmll bir kimseye 
lfıa etmememi emrecliyoraunuz. 
Zerre kadar endife etmeyiniz! 
At: ;u sııllhDrllldllr. 

O.cuu tHI yine fıaaldadu 
- AhMekl lmperatoriçe ce

aerallerinden birinin ıpnM •o
mamuaaı b&yle mi ister 1 

imparatoriçe kendinı çekti. 
Birdenbire kiret gibi beyazlanan 
yl'ıllnde glıleri kıYılam uç11or
du. imparatoriçe Ozerlme ablch. 

Ben ıf• onu kollarıma aldım, 

GUNEŞ 
BATARKEN 
Facia 5 perde 

Mualllmve 
Talebe ğecesi 

CENUP 
TILDIZI 

Fn 
le 
öl 

mflthit ve korkunç hikiye. 
... 

menpi nlao HOGGAR 
nd~ güzel bir a,k romanı, 

._._.Geç Kalanl•ral ._ .... 

$İ K Sinemada 
Her seaıısw salonu lebalep 

aöldurtan 

2 YtlltO ADAM 
Euarenp filminin son 3 

günüdUr. istical ediniı. 

1 
urlaot ıibl idim. dllf8Jordbm. 
Fakat ruhumdan yardım diledim 
•• derhal kendime pldlm. 

Ay•i• kalkarak, lmpuatori
çeyi bir çocuk tafar ıibl kaldır
dım, •1akta durdarclma w d• 
dJm ki: 

- it lft•• ıecmecla _... 
dinle. imparatoriçe! Bir W... ..
•el, ae llylediğinizl anhyamamıt
bm, dtlD1aya bakmed• meUkeaia 
n.ım slbl kllçlk bir adam
bu kadar lltlfklr Ol&"1~ 
aldım almamıfb. 

(Ark&11 var) 

Hayır işleri 
Kurban Derilerini Tayyare 

Cemiyetine Veriniz 

Her ıene oldup gibi bu ıelae 
de, kurban bayramında keallea 
kurbanlıkların derileri Tayyar• 
Cemi7etine teberrll edilec:ektlr. 

Halkımız, bu hu•uda 11at .. 
recetl alaka sayeainde Ta11are 
Cemiyeti, Hill!iabmer, Hima1el 
Etfal pbl Uç bayır mUeueaeaine 
bllyllk yardımlarda bulunmut 
olacaklardır. Keailecek kurbADlll 
canlı olarak weyabut becleH olu 
takriben on lftamll Ta11ar Cemi
yetine · teberrlll bllyDk yardımlara 
Yesile olacakbr. 

~EN GüZEL KADIN~ 
En gllzel erkekle 
beraber olursa 

hep birlikte 
itiraf edelim ki 

SARIŞIN ROYA 
olur. L 1 L 1 A N 
HARVEV ve 

HENRV 
GARAT'nın 
en tath eseri 

AL.DIDAB'da 
Bugün başladL 

Matineler: 2,30 • 1 gece 9,30 

ıı ki, ?D.85 konuımalar, 11.06 hafif 
aaıikl {Straaıe, Penattl • llal•ezd, 

Yolleated v.ı, v.ı.), 11.85 temıll, 
: S.20 dan1 maıiklıL 

Peıt• - (MD m.) 18.80 plt.k, 20 
Jıfaoar halk ıarkılan (Sipn muılldıl 
refakatlle), 21.85 E. Dobnanyl'nhı 
ldareelnde opera orkutraaı {Sollıt, 
kemanlat Jaan Manen'ln lttlrakile), 
18.16 oaz Sigan maılkbl. 

Vlraaa - (51'1 m.) 1~ Gaıtav 
Kacho takımı (operet. valı), 19 k~ 
Jıuımalar. 20,85 uker koaserl, 11.58 
plak ile Waper'la •Taoboy&en leiD 
ll O_pe?MI. 

Prat - (487 a.) I0.11 Bruao• 
dan nalrlea "Oentter Tod,, isimli 
p.rkıh temal!, 11.SGı ? 23.50 plt.k. 

Ziirlla - (459 m.) 18 plAk ile .t.
•lçre b~lk muaikfsl, 11.05 Brahmı'la 
11erlerlnden Senfonik konser. 

Roma - (441 m.) 21.50 Senfonik 
konser 'PirettJ, Dube11y, Kule, Be .. 
bovan). 

BOkr•t - (814 m.) ıs pl&k, 1' 
pl&k. 18 tarqık koueer, 19.20 deTa
mı, 2!0.8.5 c Madonna'nın ZeJllltl • 
filmli Ferrari'olo operası. 

Brealaa - (8:.5 m.) 19.?D Brabmı 
ın tanınmamıt eeerlırlndeo parçalar. 
konuımalar, 21.20 halk konseri (ta
gannllf), 22.US konferanı, 28.10 ha· 
berter, konuımalar. 

vı, ... - (11'1 m.) 11.05 Ortt1• 
tra konaerl (Leopold a.tner'la ldar .. 
ılncle Hnfonlt takımı), 22.IO Soa fıae 
berter, 18.16 OaıtaT llaoho takıııaı 
tarafınclaa k&nflk toa ... 

Prac ,_ <481 mJ 20.• t--. 
kea_. (Bach), I0.41 810.,.._ belte
UrJannın fferlerluclen orkN~ kor 
ıetl, ;!8 Ra410 Orkeatruı (Beetlıo•ea. 
lloıart, Zlrak, No•ak T.ı.). 

Mllaao• Torlao • Flonaea 
21 Seafoalk kon11r (Kemanll& Ar

rtıo Serato'aaa lıtlraklle). 

Blkrtt - (89' m.) 18 plt.lı:, 1' 
pllk, 18 Radfo Orkestrası, 19.16 k .. 
ra, konuıma ve konferanı il Senfo
nik kon11r, il konferaıa1, ft.IG toa• 
11rln devamı. 

Breılaa - (825 m.) 10 plak koa· 
ıerl. :?O.SU konferaoı, 21 Brahmı'ın 
ıserletlnden 11nfontk konser, u.11 
Opıret mwılklal (Kalman'ıa Gıalft• 
Karitza'ıı). 28.45 konaer. 

Bu akf8m G L O R Y A Si11e111a•ınd• 41--llıııı. 

a L • a P o• ı (vozo oAıeALı aoa•> 
Bugüne kadar ıörfllen filmlerin ea 

~ ··· 

beye.,.nlı Ye mıraklıll 
Ba ltarlkallde 9iled ~ ...... . lclıf k .. 
çakçdar luala ALKAPO 'nl• mlthlf ı.,.....Ur 
rlal n çılıaa qk •aceralarıaa flrecekllabı. 
Herke• bıı lae7ecaala eWatm kadar aahtete• n 
c:ıslbell mllyoalak illmi ~ildir. FOX clh,. 
baHdla.lcd arU1ada Yuualataa'dald ıoo hlk6ael 
darbe&.. n Ukltah• modaları lalaalan Wlh .... 

dikkate .. ,.. .... 
Perde arasında blrinol Ba1kondald Ranıme· 

ı t 11 r TOKAL"H marka11ıoın kremleri takdım edilecektir. 

Çok güzel bir MELEK s· film istiyenler ınemaaına koıup 

ASK OLONCE gö==· 
IUmessileri : CHARLES BOYER - CLAUDE'fl'E 

COLBERT - CLIVE BROOK 
Fransızca sözlüdür. lllveten dUnye hendl.ıerL 

Bayram yaklqıyor. Hayatınızda gülmediğiniz kadar güleceğİDİI 
~aler yaklqıyor, günkü: 

MALiK MiLTONIB 
Komik filimlerin en komiği ıebrimize geliyor. 

.-.-_. M A J i K 'ta Bu ak~mdan itibaren:..---... 

+ EN GUZEL iNTİKAM + 
ELHAMRA Sineması 

Meşhur Fransız yıldızları: SUZY VERNON • JEANNE HELBLING 
tarafından temsil edilen bu Fransızca muazzam qk ve macera filmi seyredenleri iki saat heyecan ve 

ldehşet içinde bırakacaktır. lllveten ı Radyo dUnya havadisi. TeL 40890 

Yeni - t",~«kııemeler; hokkabaz, 
şarkı ve ı:ıaire sahnelerinin 

ilivesi ile 

DÜIİİİN 
• 

aıcısı Fak at 1mperatoriçe mhaade et-. 
t11edi: 50 KURUŞLA lürkçe sözlü. sazb • tarkılı 

_ Yetitir! Dedi baıka bir sa- • • VA U A büyük halk komedisi. 

1 bunlardan, bu tasYir "am VJTUA MJSIB . A'fDA Bnn Ayrıca yeni hllytık bir film. 
ifDtmaolanndan bahsedebillnln. MUKADDES 

Sustum. ye yine deala i»•kbm. { g lt.ere. A•ualurya 10111 tık n4erlredelr.i merruer Balkan olimpiyatlarına lki kiti fı&Zın ıneak • YALAN 
kundan pçea, .allaade abp ftavanf 1lll'fl itin •tdt• teael devriyetlnl Tflrk kafilulle birlikte günlerinde plaj etıeoee 

adan çıkmakta. Çitokl lmpera- seyahat görmek ittirak ve iıtiralıatl Hakiki hayattan alınma 

Çenl 
... ..a..•--= Leaim berimde .. .-..ı.rden laanti.iade cnmek •• •iltpamw ı.teneaia Fenerbahç• .. ,. P•v-•- bfl~k film. Oymyan ı 
• ........... u bil• ...... ..ı.;...a._ •-.1-rik ~ RUTH CHAT RTn11 ordJaoBell 41t1atl1orken kut.. ......._ -.ut1 E un 

ı;.k' .. ,._seldi. Bir llMa ·----·· 9allt.c .,_.. ••• ,... lilt• .. rl .. Zefd:11111al .por .......... •.ıııiıııl-•.•- 11. "t'tllllimlliııııill _______ ,,_ 
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Hergün - ----
Düzelmiş Dille 
Yazılmış 
Bir Yazı Numu1ıesi 

.._ _____ Yazan ı Aka Gündüı. 

Dil anketi aldı yllrildü. Halkın 
ıöıterdiği ilişik adamı tatlı tatlı 
kurumland rıyor. 

Hergünkü dizime her yerden 
tomar tomar karıdıklar g&nderi
Uyor. Demek ki 61 Türkçe ıeY. 
ıisi bu ulusun. uıalt·sında ( tah• 
teışuurunda) varmış. Onun tılsı· 
mım bulup ortaya çıkarmak ge
rektir. En büyük bu tılsımı dn 
buldu Ye öz dil ıeYgisi birdenbire 
fııkırdı. 

Ben bu güzel, bu coşgun ça· 
lııma birliğinde ufak bir yanlış· 
lık veya bir yanlıı anlayış ıezi· 
yorum. Anket işinin kökn ıudur: 
Hergün size verilen söz dizim
lerine 6z Tnrkçe karıılık ara-
JID Z. • 

Lafa dikkat ediniz. Karııbk 
bulunuz değil, karııhk arayınız. 

llu, §U demektir: Bu Arapça, 
F usça ıöılerin karşıhğmı halk 
dilinde arayanız. Halk bu karşa
hğı söylüyorsa onu bildiriniz. 
Eğer halk dilinde bir karşılık 
yoksa, ondan ıonra karşılık 
l.ulunus. 

lıte yanht anlaşılma burada• 
dır. Gelen karıılıldar içinde fab
rikacıl.k göze çarpıyor. Herhangi 
bir ı~blln karıılıfı var mı yok 
mu? Aranmadan hemen uyduru• 
luyor. Bundan takınmalıyız. Ôz 
dili bulayım derken var dili de 
Jitirmiş oluruz. 

ikinci yaolıı: ilk adımda her 
ıaznn kıtr~ıl.ğı yok san yoruz. 
Her ıiSzün karıılığı vardır ve 
ıaşamaktadır. Hele (ismicins) ler. 

~ON PO~T ~ 

(Resimli Makale D Beyin Ve Düşün.ce a l 

B"r sOnger1 kendi 11kletln"n on 

mlali, yOı misil su emebilir. Fakat 

ıuyu emmekle atır '.aşır Ye tlfer, rna• 
hiyetlni değiftirme~. 

lnunm dimağı da sUnıer g ibidir. \ 
Kendi hacminin bl11 mi•li, yü:ı bin 
mis '. i bilgi toplayabilir. Fakd bu ma· 
IQ nat 6ilngerin suyu emmesi gibi 
beyinde duru aa kıymeti olmaz. 

Dimağ, emd ğl IJl! g 'yl k end i iç"nde 

d eki~tlrip ortaya yen i bir fikir tere• 
bil ra kıymeti Yardll'. Ken di düşiln· 
cenlzln aa'..lbi o'unuz 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Cizre'de Kuraklık Bitti 
Köylü Yağmur Başlayınca Sevincinden 

Kurbanlar Kesti 
CiZRE, 3() (Husuıl) - Geçen ıene kazamız ve fırlamııtır ve ancak uzak k6ylerden tedarik 

CİYarındakl şiddetli kuraklık yUıUnden bu ıene lebilmektedir. 
Cizre ve bavalisindeld koyun, keç~ inek •eaair Evelisi gOn birdenbire baılıyan bereketli yağ-
bayvanat mer'aaız kalmışlardır. Açbk yüzünden murlar halkın yUıUnn gOldDrmUıtOr. Yatmurlar 
hayvanların yOzde sekseni telef olmaktadır. hAll devam etmektedir. BlltUn çiftçl "• koyun 

Ölen yanulu koyun Ye keçilerin bıraktıklan aahipleri bayram yapmaktadırlar. 
yavruları diğer emzikli koyun •• keçiler emzirmek· 
tedir. Fakat bunların da memelerindeki sOtler an- Yağmurun yağması dolayııile bazı köylerde 
cak kendi yav.-ular.m besliyecek derecede olduğun· kurbanlar kesilmiıtir. Bir iki gUn •onra hava 
dan anasız kalan yavrular p~k zayıf olmaktadırlar. açarsa etraftkl biltün çny rlar yeıillenmiye bat-

Bir kalbur saman on kuruş made.ıl paraya layacak ve hayvan aabipleri biraz ferahlıyacakltr. ---

::r 

lr'---------~----, 
Sözün Kısası 

Belediye Memurları 

Ad Değiştiriyorlar 

1--------- A. E • 

Belediyenin yazı itleri kal .. 
minde çalışan memurlar adlarını 
tUrkçeleıtirmiye karar yermiıler, 
•e tak nacakları yeni adları da 
derhal bulmuşlar: bundan •oura 
kalem buyurucusu HüınU Beye 
"Duran.,, memurlarından Snreyya 
Beye ••Oral,,, Hüsniye Hanıma 
Eren, Meliha Hnmmada Gillen 
diyece giz. 

Gülen Hanı.nm fena bir aykı
rılağa dUşmemeıi için bayatta 
hiç ağlamaması şartile yeni adla
rın arasından en iyilerini seçtik
lerini görüyorum. Yalnız yine 
belediyenin avukatlarından Rami 
Beyin Gilneı adını almasını ken
disi için tehlikeli bulduğumu 

1akhyamıyacağım. 

Farzedinizki gllnUn birinde ha
kim huzurunda belediyenin mll
him bir dilegini kaybetmittir. Ak· 
tam OstU Belediye Reiıi Muhiddin 
Beyin önüne nasıl çıkar? 

- Azizim, gilneı adını takın
makla hata ettiğini g&rnyoram. 
Bilakiı etrafına kapkaranlık etmi
ye baıladın, bixi boyuna tende
letlyorıun! 

Belediye reisi dedim de bab
nma geldi. Acaba Muhittin Be1 
adını değif tirmek istern ban,t 
llml takımr, dersiniz? 

Bulacağı adın hem kendisine 
hoş görünecek, hem do tenkit
çilerinin itirazım çekmiyecek cin .. 
ten olması bir meseledir. 

Bunlar tolapn yor, g~rcceksiniz ki o·· G·· ı· ""I M. Venı·zelos 
ciltler tutacaktır. un ya uze ı ~ 

işi c.luruna değil, kökUne gilt· Mansurede Tezahuratla Adana' da29 Kişi Başvekilden Bir Meseleyi 
melidir. Kolayına getirmek, fab-
rikac l ık etmek öz dile ziyandır. Karşılandı Nezaret Altında Sormıya Karar Verdi 

Seçmede zorluk çekmemeli 
için ben bir liste hazırladım 
amma evvelA gazeteye mi yaza
yım, yoksa kendisine mi göstere
yim, tereddüt ediyorum. Şöyle anlatayım: Bize sakaf M1ınsure: Mıı rda ( Hususi ) _ Atina, 30 ( Huıuıl ) - Bar 

ı&zünü verdiler diyelim. Hemen DDnyl\ glizeli Keriman Hanım Adana, 30 < Hususi ) - Zabıta Yekil M. Çaldari• ecnebi gaze-
f b k l k d. k f k Mansuretde bulunan Türklerin bugün tehrim:zde ~9 kit'yl nezaret tt:cilere beyanatta bulunurken 
a ri acı ı e ıyoruz, sa a ar• a1 ı:ıa almıştır. Bu adamların evle· bazı ıiyast ıahıslarıo, mevkilerini 

ııl ğı olarak yapıllstD, dam, dam daveti Uzerine buraya gelmi~, rinde ara•tırma da yapılmııtır. Bu kuvvetlendirmek maksadile bir 
örtusil falan gibi bir şey uyduru- halk dUkkinlarını kapıyarak ve adamların komünistlik tahr ;kAtı kısım zabitlerin siyasete karııa-

oıd 1 B :ne .. ya ya•asın Türkiye, ya•asm Gad y 
yoruz. u mu unu u "' • ., Y yapmaktan •uçlu olmaları muhte- malarına ,sebep oldug" unu ıöyle-

d'ld ğ A diye bag" ırarak gllzeli knr,;ııla• 
ııyan ı e arıyaca ız. raymca "' meldir. Pol • tahkikat n ıat·cvabat miştir. Bu ıözleri kendi Uzerino 
da funlan buluruz: Çatı, çanlı, i' ·ılardır. hakkında Eıkı bir ketQıniyct ı-ö•- alan M. Venizelos, Meb'usan 
dam, 1açak. Acaba sakaf bunlar· imtiyazlı Şirketler termektedir. MecliAinde bu meseleyi ileri 
dan hangiıinin karııhğıdır? Çan- Ankara, (Hususi) _ İmtiyazlı l~------------.-..J ıUrerek baıvıkilden izahat iatiyo-
tınm kar·ıı.g· .dır. çatı baıkadır. 8. T f . T l b. coktir. 

... ıirketıerin mukaveıelerinde yazılı ır e sır a e ı k. y T · 
Binanın ldremit altındaki kuru· vergi ve resimlerden muafiyeti 1 1 unan orpıtosu 
tu,una çatı derlerler Dam kire- hakkında hUk6metin verdiği ile Ankara, 30 (Huıusi - Da· Atina, 29 (Husuıi) - ltalya'da 
mitli kıımıdır vo bir bakıma da yihamn milzakeresinde Teşki:&tı biliye Vekaleti Türk tebeaları Yunanistan hesabına yapılmakta 
bina, hapiıbane karıılığıdır. Sa· Esasiyıt ve Bütçe Encümenleri ile İran t•bealarımo evlenmo- olan iki torpidonun inşaat. hitam 
çak da başkadır. Su oluğu çivile- arasmda ibtillf çıkmıştır. ihtilaf leri memnuiyetine dair olan ka• bulmuştur. Torpidolar bir ay 
nen kenara saçak derler. Meclis heyeti umumiyesinde bal· sonra Yunan hükumetine tealim 

l d·ı kt' nunun ikinci ve OçilncD madde· edilecektir. Bir daha: Bize (T) harfinden e ı ece ır. G 
leriuin tefsirini istemiıtir, bunun arı8gvazalar rev Yaptı 

tllibe sözü verseler. Bunun halk Yenı· Lı·seler lfi 
dT . . d d t il . . ıcbebl evvelce bazı ecnebiledo Atina, 29 (Hususi)- Hilldlmet 1 1 ıç\D 0 

arama an ere mesım Ankara, 30 (Huauıl) _ fstao· evlenip firar eden Ermeni ka· tarafından yeniden konulan gOm-
)'BZıp veririz. TAllhe karşılığı bulda açılacak yeni lite v• orta· dınlannm lran tabiiyetinde rük reamini protesto etmek iiıere 
l_çio ya birikinti deriz, veya dur- k ) i k l h ) ki ldd" bbuaün ıabableyı"n Pı're'oı'n tlltlln 

H h ı . me tep er çin Ye a et aıır ı ara olduklarını ıa ederek vazıyet e ıunsu Ycya bilmem ne.. er a.- baılam·,tır. l mağazalara kapatılmlfbr. 
de fabrikadan çıkma bir ıey edilmiı o ao emliklerinl aıerl M. Nı.kolı·n fzmı·r'de 

l E• k b Kadırgadaki Ortamektep ka· lıtemeleridir. 
tay eriz. ger arasa emen ıu pablacak mektepler meyan uda 'ır. Ü lzmir 29 - Memleketimiz 
canlı sözü buluruz: Tillbe demek Düyunu umumiye bioaaı kız llıo Ç Kaçakçı hakkında yazacağı bir eaer için 
Bövet demektir. ıin• tahsiı edilecektir. Edirne, 29 (Husual) - laa tetkikat yapan Ruı muharriri 

(lotibab)ı •eneler kimbilir Bu mektepteplerin açılması oğlu Ahmet, Halil oğlu l.mail, M. Nikolln evvelki ıUn ıehrimiıe 

.. 
işin ciddi tarafını bırakarak 

biraz da latife kısmına bakmak 
istedim ve ilk bakışımda gördtbn
ki bu ad d~ğiıtirme birçok cl
hetlerce hakikaten faydab bir 
ıeydir: 

DU10nUnUz: bir aabah kapı
nız çalındı, perdeyi aralık ederek 
bakdınız: Sunturlu bir alacakla 
dikilmiı duruyor: 

- MO~tak Bey eYde mi? 
Hizmetçir.in bu ıuale: 
- Hayır efendim , bu ••d• 

Mnıtak Bey iımiade kimse yok
tur, cevabını •ermesinde hiçbir 
mahzur görlllernez, çllnkD MD.ttak 
B. çoktan adını .. Alp " a ••P 
•'Turgut,, a çevirmiıtir. 

Buna mukabil: 
- Ya kapıyı çalan alacakla 

değil de, verecekli ise? Dera .. 
ni,.. E arkanızda yumurta kof .. 
ıi yok ya, pürnq'e, yllıllnllz ıll
lerek merdinnlerl dörder, d6r
der atlayarak qaiıya iaw, kapıJI 

aramadan bulmadan ne söyleriz. dolayııile muallimlerin deralerinin Ömer oğlu Hnaeyin iımlnde Uç. gelmiıtir. M. Nikolin birkaç 
Ama bunun yaııyan karıılığı haftada mecburi olarak (25) • kiti Bulgariıtandan TUrkiyeyo aıOne kadar ltalya'ya gidecektir. lf. 

d d • A v Mnt b çıkarılacr.aı hakkındaki fayialar F k G upu Ad d ::.ı ti \'ar ır Ye fU Uf• ygı. ene • eıas•ııdır~ birkaç beyair ıokmuılardır. ır a r SöıOn kısası: eg•f rm• 

açananıa. 

"bih olmak: Aymak. MOtenebbib Suvari muhafaza memurları Ankara, 29 - C. R F1rkaaı isteği, Umumi bir lıtek akıp 
Aygın. Sarhoşluktan kurtulmak rlorgentav Sefir Oldu bu kaçakç ları 1aklandıkları bir Umumi İdare Heyeti Reiıl Dr. halinde yDrtım•ye başladı. Yaln11 
başkadır, ona ayılmak der- Atina, 29 (Hususi) - Ameri· Nazif Şerif Beyle Kntahy•nın çaresi bulunmall lfiıım aelen bir 

k d 1 ı eyde baatırmışlar ve Luleburgaz l k · k d • ler. Ayılmışa da ayı iyor ar. kanın umumi harpte ıtanbul ıon vi Ayet ongresıne mcr ez on eksiği var: Gelecek yıl biribirl-
Gaflet: BayL Gafil: bayık. Gaflet sefıri olan MorgentaY Amerika' ihtisas mahkemesine •ermiılerdir. reiı gönderilen Mi1mtaz Beyin mizi nasal tanıyacağız? Anlatılan 
etmekı baymak. Öteki maddi mD Atina Hfirliilne tayin edil· Kaçak beygirler Edirne ıDmrO- oralardaki fırka vaziyetleri llze- yeni ad takmınca eıe do•ta birer 
çeıidine de bayJlmak, baygın. mi,tir. ğOne te~lim edilmi~tir. rinde verdikleri izahları dinlemiştir. mektupla haber vermek lhlm 

bayılmıı filan derler. ~~~===========~==~===========:================,= gelecek. Partiyi posataae wrd.a 
G6rülllyor ki Torkç• çok r ~ · ~ ' demektir. 

nngindir. Fabrjkacılığa kapılma• j S TER [NA N J S TER J NA N M A / 
dan yUıde yUzUnll bile bulmak 
lıten bile değildir. Onun için 
ISğlltlüyorum: Arayınız, bulacak
ıın z. Eğer yoksa ve yokluğuna 
inan gelirse ondan sonra bulu
nuz. Buluşunuz da uydurma 
olmasın. 

Bu gllze\ gidit •nuk b\& tu
tumla db 1rlder. 

Şark DcınlryoJları ldaruinddkl ihtilas hAd'ıuin• 
den bahaederken ortaya yeni bir mesele daha çıktı· 
ğsnı haber verdik ve dedik ki: "Şirket niumnamesi 
mucibince tirketin eski aenelcre a it def ter dosyaları 
muhafaza edilm•k liıımdır. Bunlar utılıımıız.. atılamaz 

ve yakt!amaz. Halbuki bu enak ve dosyalardan bir 
kısmı okka ile bakkallara utılmı1- Bu yOzdcın eski 
be11aplan tetkik etmek imkl:'l•ta blr hale gelmiştir.,, 

Bu 1atırları okuduktan •onra launın içine tllrlD 
tDrUl tilphcler dütlOkOne, 

/STER /NAN /STER iNANMA! 

Bir iplik Fabrikası 
Bir Alman grupu keten fpU. 

ğinden jtit ipliği yapmak lçİD 
tetkikata başlamııtır. Almanlar 
bu busua için ıimdilik beı yllı 
bin lira tahsis edeceklerdir. Tet
kik.at mllsbet bir netice verdill 
takdirde lstanbulda bir fabrika 
açdacaktır. 



Memleket k!anıaralan 

Aydın Vilô:get 
· Meclisinin 

• 
içtimaı 

Aydın ( Hususi ) - Ayd n 
VilAyeti Umumi ~lecliıi Vali 
F eyıi Beyin riyasetinde ilk top· 
lant 51m yaptı. Mec:iıin 16 au
aından heJ si de ilk toplent da 
hazır bulunuyordu. 

Vali Bey mecliıi açlıktan 

aonta bUtçe hakkında i:ı.ahat 
Yerdi. Geçen ıenekl bütçenin 
720 knsur bin lira iken bu HD• 

takdim olunan biltçenin 650 bin 
lira olduğunu, tahsilihn naz.an 
itibara 11fmdığmı •• blitçeoln 
iradı tesbit edilerek, nıasraflarm 
ona göre tanzim edildiğini söy

ledi. Vali Bey, bütçenin tcvaılinO 
için bu ıenedo yol parasının alta 
liradan tahsili icap ettiğini ıöy

ledi. 
Maıbataların tetkiki için bir 

encllmen teşl<ili ıneclise teklif 
edildi. Azadan avukat Neşet Bey 
aöı alaral·, encümen teşkili11e 
lüzum olınadığmı, maılataların 

heyeti umumiyece tetkikinin daha 
muvafık olduğunu ıöyledi. Bu 
teklif ittifakla kabul edildi Ka
racaau kazaıunın maı:batasile 
mecliı ite buıladı. Vail F eyzl 
Bey, bu kllza nUfusunun 750 bin• 
den noksan olduğunu, fakat •ekA
Jetten alman mllıaade mucibince 
her kaıanm mecliste temsil edl
J.bileceğini ı6yledi. Yapılan ıeç
mede Mecliıin ikinci reisliğine 
Ethem Kadri, katipliklere avukat 
Sami ( Nazilli ). Ali Rıza ( Kara
casu ) Beyler Hçildi. Celseye 
nihayet verildi. 

lkinci açılaşa vilAyetin bir 
aenelik icraata' hakkındaki rapor 
okundu. Raporda Kuıadaaı ka-

. SHının lımir Villyetinden alına
rak Aydm VilAyetine raptı me
aeleal mevzubahs olmakta idi. 
Vali Bey Kuıada1mın Aydına 
batlanmaaı hakkında enelce 
Yerilen kararın lzmir Umumi 
Mecliıl tarafından kabul edilme
diğini, Veklletin, bu meselenin 
ileriye talikini bildirdiA'ini ıöyledi. 

Ev•elce Tireye verilen köyl .. 
rin tekrar Germenciğe baa'lan
maıı noktaamda Vali Bey sarar 
etti. Aydm murahhası Muzaffer 
Bey bu husuıta çok mllfit malii .. 
mat •erdi. Tireye sekiz ıaat, 
Germenclğe bir aaat mesafede 
e>lan bu köylerin Tire ile alakaaı 
elmadığmı, bu köylerdeki balkın 
Germenciğe hicret etmiye baıla
cbğmı söyledi. Melis pazartesi 
ıınB tekrar toplanacaklar. 

Adnan 

Sıvas'ta 
Elektrik Fabrikası inşası 

Temmuzda Bitecek 
Sa•aa, ( Huıuıl ) - Elektrik 

fabrikUI ihale edilmiıtir. Fabrika 
blnau Sı•aaa bir ıaat meaafede 
Yaıa fabrikaa nda lnıa edilecek 
Ye İDfHt temmuı nihayetine ka
dar bitirilecektir. 

Bir Ortamektep Açıhyor 
S. •asın Geron kazasında bir 

ertamektep aç.ılm111 takarrUr et-
mittir· Geronlular şimdiden ha
sarhklara batlamıılardır. 

81va•sn Yegane Haatahane•I 
~brin yeglne haıtahanea 

elan Şifa Yurdunda kulak •e 
rontıen mUteha11ııı yoktur. H8-
k6metten bu iki mlıteha111ıın 
16nderilme1i rica edilmektedir. 
Sıva•la DUIUnler Manedlldl 

Meclisi Umumi evlenmelerde 
l>OyOk dUğlln masraflar1 yapalma
aının meoedilmeaine karar ver
mif, karar birçok kimaeler tara
fuadn memnuniyet Ye minnetle 
••rtılaomııtır. 

rt • 

.MEMLEKET • 
HABERLERi ' 

1 

f: 1 Münaka a 

·~-.------------------------.................. _. ... __,J Sanat 

Anadolu'nun Zahir~ Ambarı ~suliyet 
Eskişehirin Münbit Sinesinde Son Se- P•y•m• s.ı..N"'::_~::,.-:-._ 

edebiyat,, 111..U bir JU181111 .. 

nelerde Birçok Fabrikalar Yükseldi b~~:k1·::::;:;...:::m;:=.: 
•ayısını çoğaltmakta '-tk• bir 
ıey dej'ildir.,. 

Eıkit• hir (Hu
suıf) - An ı:Jo
lunun ıu ... _ - .ı

barı olmakla 
töhret bulan ,eh
rimiz, bu vazi
yetini mubafau 
etmekle beraber 
şimdi de bir sa
nayi memlo! .. eti 
aiıuaınna bfirQn .. 
mektedir. Şehri

mizi tamlan bu
ıusiyetlerdeo bi-

ri de Eıııkitehrin 
sıcak ıularıdır. 

Bu ıularm memleketimize büyUk 
fayda!arı dokunmakta, hamamlar 
vu belediyenin yaptığı tHisat 
sayesinde evler bu sudan iıtifade 
elmektedirler. 

Eskiıehrin ticari •e iktıHdl 
faaliyeti ehemmiyetli bir vaziyet
tedir. Şehirde Oımanlı, Ziraat, 
İt •e Adapazarı Tica,ret banka· 
larman ıubeleri ve Eıkit91ıir ban .. 
kasın n merkezi idareleri vardır. 
Şehir dahilinde 1 un fabrikası ve 
değirmen, 2 dökümhane, 2 deba· 
gat fabrika111 2 tahan ve heln 
ve 1 iplik, 2 maranııoı, 2 araba, 
2 kiremit, 1 boya fabrikası, 
tayyare ve ıimendifer fabrikalara 
ve yeni inp edilmekte <'lan teker 
fabrikası vardır. 

VHAyet dahilinde evnlce mik
tan yirmiye baliğ olan tirketler 
tedrici ıurette sermayelerini kay
bettiklerinden timdi yalmı Elek· 
lrik komandit tlrketl •• lüle taıı 
maden ıirketl, bir de mahalli 
sermaye ile teıekkOI etmit Eski-
ıehir bankası Ttırk Anonim tir· . 
keti vo teker fabrikaları ıirketl 
faaliyet halindedir. 

Ş~hirde 14 llkmektep, 1 lise 
mevcut olup ilkmekteplerde tale
belerin adedi 6000 •e llHdeki 
taJebenin miktarı 700 dür. 

Eıkitebirde birçok madenler 
•ardır. Bu madenlerden elyevm 
iıletilenler lO!etaıı, krom, man• 
ganeı, magn14zit, amyant, ılmll 

kurıun, grafit, antimon, alçı, 

Ordu'da 
Şehir, Çok Sıhhi Bir 

Suya Kavuştu 
Ordu (Huıuai} - Dört ay 

gibi kısa bir zamanda, oldukça 
ehemmiyetli bir para ıarfedilerck 
Oç ıaat uıaktalci AkobDı kayna
ğından ,ehre indirilen •uya bele
diye mecliıi kararile Nazifbey
suyu ismi nrilmittir. Nazifbey 
çeımesi namile iki yeni çeıme 
inıa edilmiştir. 

Bu ismin •erilmHfne aebep, 
vali Nazif Beyin ıuyun ıehre 
akıtılması için bOyOk ıayret •ar
fetmHidir. Bu su çok meb•ul, 
aym umanda nıUdrir H ııbhl 
bir çok faideleri olan bir ıudur. 

Su; Karadeniz aabilJerinde 
mtlıtHna bir töhret kaıanmııtsr. 
Vapurlarla Gireson, Falla Ye 
Samıun'a nakledll~n bu ıu aynı 
zamanda ıemilerla ıu ihtiyacım 
da temin etmektedir. 

Ankara'da B:r Elektrik Kazası 
Ankara (Huıuıt) - Geçen 

atınktı hrtınada Hacabayram ca•a
rında bir elektrik teli kopmuıtu. 
Bu teli ballamak için diret• 
çıkan elektrikci Ali Efendi cer .. 
yana kapdmıı •e dwektea dlftlp 
61mUştllr. 

E•hl••hlrde KöprOb••• cedde•I 
fosfor, boya madenleridir. 40 
kilometre mesafedeki Llçin ma
den suyu ve Ha11rca çiftliği •e 
Kalabak'taki iyi sulardan yolsuı· 
luk ve bakınııızlık yUzOnden iıti
fade edilmemektedir. VilAyetl 
ihata eden Tilrkmen •e Somdö
ğen ormanları vaıl bir aahaya 
maliktir. Ormanlarda mllteaddit 
hazar ve kereste fa brikalars var-
dır. Şehrin ortaaandan geçen 
Por1uk çayından • Eıkitehirin 
(40,000) dlSnUme yakm bahçeleri 
Seyitgazi Ye Yardakçı çayırla
rındaa da çifteler ve Seyitgazi
nin birçok köyleri iıtifade et-
mektedir. Villyetin en ııcak 
mıntakaıı Sakarya' dır. Bu mmta-
ka huıuıl bir ıklimi haiz olup 
E•kişebir •e havalisinde yetişmi· 
yen birçok ıebze •• mey•alar 

burada yetifir. Sathı bahirrden (400) 
metre irtifaında olan Sakarya 
•adiıi kıymet ve ehemmiyetli 
memba ve maden suları Ye yük-
11k ormanlarında mevcut çam 
•e meyva ağaçlarile meıhurdur. 

Osmaniye Ye llıcabaıı kariyele· 
rinden çıkan Sakarya nehri bu 
köyleri ihya eylemekte ve mUbim 
varidat temin etmektedir. Gerek 
hava ve g•rekçe su ve meyva
larile burası (lswiçre)yi andırmak
tadır. En mUnbit araziler Sakar
ya nehri kenarında (Bllk) tabir 
edilen D1illl ve kumıal araziler 
olup bunlar nehirden dolaplar 
sulanmaktadır. Bu mıatakanın 

sok fBzel bağları 
vardır. 

Ozlhnler An
kara Ye İ•tanbul 
pıyaaalarına .. .,. 
kolunur. Oztım
lerln ( rezakı, 
beylerce, kadın 
parmatı, nedre
bol, et1i beyaz. 
kara pOıkOI, til
ki kuyruğu Ye 
kara borol] gibi 

yerli isimleri 
taııyanlarpek çok-

tur. ipekçilik te 
inkişaf halindedir. 350-380 kutu 
mrHında lıtanbul ve Bursaya 
ipek aevkolunur. 

Şehrin garbmda menut Ka
raca9ehir kale1I ile Sakarya •e 
Seyitgazi mıntakaıında eski de
virl~rin bırakbğı birçok asara 
tesadüf edilmektedir. Mayıslar, 
Çatal Çam mevkiinde mağralar 
ve kale harabeleri vo Laçin, 
Erkeç Kaya ve Ilıca dağındaki 
mağaralar nazarı dikkata caliptir. 

Şimdiye kadar buralarda eau
lı bir tetkikat •• tabarriyat ya• 
pılmıt dej'ildir. 

Villyetimiıde ••tardaa siyade 
bin koyun ~e keçiye ehemmiyet ., .. 
riliyor. Vilayette tahminen 450 
koyun, 15500 kıl keçi, 180 bin 
tiftik keçi, 6700 kara •ıtır, 9400 
manda, 5600 beygir •e buna ya-
kın merkep me•cuttur. Bu hay
•anat vilayet dahilinde me•cut 
1 O bin dlSnüme yakın çayarlardan 
istifade ederler. 

Ziraata kara •apau pek az 
kullanılmakla beraber ek1erlya 
pulluk, 9rak, harman, traktlSr, 
muhtelif ıiraat makinelers kul· 
Jamlmaktadır. 

Şehre iki kilometre mesafede 
tohum ıılah iıtaıyonu Ye Çifte
ler çiftliii mlldlriyetl •e mldO
riyetlne bağla ayıır depolan, 
inekhaneler Ye taphaneler, merl· 
noa numune atıllarıdır. 

Ahmet Eşref 

Arapkir' de Dokumacılık 
Ve Bağcılık inkişaf Ediyor 

Malatya wall•I, ve ll••mUllenlll•ll• Arapkir Kaymakamı Arapklrln 
Göz mevkllnde •• 

Arapkir ( Hu.u.ı ) - Ticaret Arapkir; batcılıkta da .. yanı 
noktaaında blru ıerl olan Arap- dikkat bir muvaffakıyet elde 
kir ka .. bau aon Hnelerde do- etmlı, kıt ve 7aı taıelijini mu-
kumacıhk aahaamda inldpf et• hafaza eden. biç bozulmayan bir 
mektedlr. Çiçekli maauıa cleallea nevi IMJU ilsim yetiıtirmiıtir. 
•• TGrkiyenln hiçbir tarahnda Bu 01.Bm mebzul miktarda iıtihnl 
yetlfmiJeD bir aeYI dokuma bu- edilmekte, fakat yobuıluk Ye 
rada yapahaaktaclar. uzaldık dolayılllle ihracat J•pı)a-

Bunu birtakım polia ltafiy ... 
veya luraız hikAyelerin111, oku, ... 
lar tızerinde alal&kmca AJa~ 
ceğimiz bir tealr bırakmıyacatalüt 
yani .onları 1ankeaicilip. k• 
hsruıhiına tepik etm1Jeceğial 
ı6ylemek için ileri drlyorı idclf.e 
Hını teyit için ele bir aabata •~ 
mururnuzun lllleria& aikrediyor. 
O zat: "Yaka J•pulena çop 
okuma bllmuler; okudaldamu 
pek anlamazlar" demif. 8-
ben de kabul eclecefim Y• la.,.; 
•ıdan HYimli ,a.teree lüUyeJe.; 
rln okuyanluı lunazlaia t8fYlk 
etmeditine, eclemedijine lna ... 
cajım. Zaten o aeYi hilılyelerl 
yazaalaran tuaYYUI' ettikleri 
kalar ekseriya o kadar zordar 
kimae onlan taldlde bew• eo 
meı. 

Btıttın bunlar IJI. fabl ual 
meıele bu dejildir. Edebiyatna 
ahllk hocası oı ....... , latemiJ .. 
ruz; fakat b•.... zaaaect.i• 
buton cemiyetJeria feaa ı •datt 
huylan birer kahrawlak cll1e 
tuvire de baldo 1oktur. lir r_.; 
manın, iasama .._ laalilMlea .,_.. 
ıotmeie hakla .-d1r, una .... 
ne•i ibtira.taa baMetmU, onlara 
tahllle çalıtmak •m.ldir. Bil 
ondan muhakkak lalklm T--~ 
•ini de latemı,.._ 1at .. iri acl
dedilenden dt, fena addedllenden 
de aadece ~hede llıllba U. 
bahaetala. Fabt lanıı,, ,.ke ... 
ciyi birer birer lr ..... maa, ...... 
birer adam ıibi _._ .. ,. .. 
hakkı vardır ? 

Bunun etrafta tairt olmu 
di1orlar; bınaa 1etittlrmifecelıe 
lırini ben de kabul etti& 
Fakat tesir, lıorlmlaca t..U, 
bundan ibaret midir? KarU 
hiç olmazu IMraıll jl m .. 
aru a6rmlye tetyik etma mi l 
Bu da bir tehlike detil midir ? 

Hır.ıalıtı, ha1dutlup •YlmU 
16ıtererek yuaaa bua tomaacalar 
bununla dlln1acla maim halr111 
bir ıurette talul. eclilmlf oJda
junu da ıöstermek latemlflerdlr. 
Romanlarda, tJ1atrolarcla keadl
lerinl bir neYI bak mlcf.ıH adtl .. 
den bıraızlar, -.,c1a0ar, katlller 
Tardır. BuaJarm, balr. adalet 
Jolunda hayırla tealrlwl ohlİwftut, 
Fakat Peyami Safa'a• Wmt.dal 
ılyledili hıraaı romuian bualar-
du delildir. · .l 

Onun b.._nlll romulu 
bllhaua eğlendirmek, hu .. , .... 
para karanmak lpg 1a..ı.u.tar. 
Bu dOıtınOIOnce "Romaalana • 
bOyGk te•lrl, roman ı••-'• .. 
IAJ181DI çoj'aimakt r" ld~ 
Ahiblnln anuaa lüWm., •ltlalf 
bir lttlham olaJOI'. S...t •d"' 
para kazanmıJa alet edlllJor Tt 
ODU blyle 88JUlaraa çotaimU18' 
hiımet ediliyor. Banc:aa daha 
btıytlk fena bir leiir t.teı. 
miainlı? 

Mamafl ual ......ıe ltellt ltu 
da degildir. Sea'atktrlal', Iİİ8hafi 
rirler . e1erlerlaia etr.ıt. hiçblf 
teairl olmamuam bbUI edly•. 
Bununla mH'aJIJ•tt• kartalmak 
latiyorlar. "Bblla yaıd jlmasla 
kim•enln ahlllu boıulmu ; itil 
ehemmiyet.iz IManlır ı I,. Da, .. 
lar. Bunu kabul etmek. maharriı 
için en bllytık ıukuttur. 

mamaktadır. Arapkir • Dini .. 
ara•ında bir fOH lnt ..... karar 
verilmiıtir. Bu Jol 1apıldalt td• 
dirde Arapkir •h•u~ Sıyq 
tarildle l.taaballla. .,WıAi_.. 
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, Dil Anketi ~--------~/BürhanCahitBeyin 
iki güzel romanı 

Verilen Cevapları Okuyunuz Köv HEKİMi 
Bir Çatı Altında = 4 Numarah Liste ikinci Defa Olarak Birbirinden merakla 

Karim lemt " attre.I Çarı 
Nedim Zeki, Saaachlsb ti~ 

Mehmet, Ziraat Baakuı kol17bk 
•euedan, Çonı• 

V. H. fenlye apartr- çdıu 
maıu Şelauıdebatı 

O.C.. otlıa, INıtmuaUtm ıman111ı)ı 
Berı••• 

Tıbeln, Ziraat Bankaaı, lıolı1bla 
S.mıu• 

RHlm, Utak ortıme)ıtep 53 ylı, gıhk 

Hlaamettln, erkek )'Ol 
llaul, Adana 

0.111aa Şemıl, Bakarkll7 101 ıö•teren 

Perlevnlyal llıeal 
muılllaılerl 

Nuri, G&atepe tren caddeal 

Pahrt Hakka, Akhiaar 

lllç 

olur 

Şefik, Sabık icra memuru kurtarmak 
Kayı eri 

Nurettin Hatip sade 
Kay1en 

Ömer Makbul, Antep liscal yakıtık 

\tuıtafa Necmettin, mualllm iletme 
B8l'•O•• 

Muıtafa S..hçet, llrltapfı fayda 
Pountl 

Eylp ŞUkrU, Ordu, 
4 Soa Poeıa ) 

Çe._e , .. 
, .. 

duduk 

Kartla l•ınl arapça 
ve adrui .&der 

Kartla l•ml arapça 
•• adrul ı8zler ö .. u, !

Ufak· Ufla. 

Ufu'' • UCk· 

Kartta lıral 

•• adrul 
arapça 
aöıler Ôzllr 

Cdenk 

bezen mit 
•orruç 

••Jrt arma• 
ıanı 

çelen il 

tuı 

tuı 

•orıuç 

iM tllrl&c•dtr. 

Çemen 

ça11r 

aca ot 

ça71r 

ÇIJIF 

~çek de· yeıllllk 
meli 

bes.ek çtm 

alı •e par 
lakhk 
1eçıl 

tur 

tutem 

kauc 

yqlllUı: 

ye~erllk 

Daffa 

6teye atan 

ltld 

tt .. 

c)lren 

itme 

ıu. 

itim 

ko•an 

koruyuc1.1 

fUcl 

ıtld 

ıavan 

Ume 

Daidağa 

sUrültti 

eaıelll 

pahrtıL 

rtlrliltCl 

rUrültiJ 

t•kfaka 

zUrUltO 

uru1111a 

rUrWtll 

gUrültü 

ıamata 

•ıkıntı 

tıpırtı 

ıbç 

Dlh1 

aeçmlşl, ıe
leceğl bilen 

öz bilik 

ermlt 

ulu 

~~~~---------..-·------------~~-

Dair 
dlaea 

••daran 

tçl• 

röre 

ltGrl 

clola11 

bıaJunan 

ltürG 

için 

kalan, ben:ıcr 

ona hH 

tberfae 

Dil Tetkik Cemiyetinin Anketi MJnasebetile 

Uhde 

Uhde 

Son Posta'nın Müsabakası 
Numara: 1tJ 

Ukd• UM Umde Umum Uıuur UDvan um \huw 

Ukde Ulvi Umde Umum Unaur Unvaa Urft Uııu• 

Ukde Umde Umum Unaur Un\ an Urfi 

O.lr• Dava 

~·Yf• 

,evre 

t•abarlalı 

tekert.11 dflek ~-
kltm• 

ff 7apen 81alanmak 

lmnrh f3rme11k 

ça§ırtmak 

ltelqmek 

kıpklamak 

çemt>.r 

Oereı 

Oc:reı 

Ocreı 

latela 

çıJır 

ç19mak 

011 •• , o .... 

Ülfet Oatıt 

OH et o •••• 

.. laf at 

ala7 

•unt.ır 

aontur 

rGrllltl 

thıet 

lcerka~ 

korlnı 

~· 
"°""-~ 
korkunç 

orku aalan 

korku 

korkmak 

korinı 

lııorlnuaç 

1 lrilkreme 

yaman 

8rtD 

Romanlar 
Beheri 125 karuf. 

S.bt yeri: 
ikbal KUtUpllanesl 

Y AKUP KENAN ve 
AHMET HAMDI 
V•pur idare.iadem 

Tekirdat, Mürefte, n Kuabl
••1a P•rıembe ve paaar ailnlerl 
Galata rıhtımından hareket ed ... 

• S A M 1 vapuru yerine .. 
badema 

KEMAL vapuru 

hareket ederek muntaum aeferlerl 
icra edecektir. 

Yük ve yolcu için Yemit Sotan 
iıkeleainde Akdeniz ambarJDa 
mDracaat. 

~--•Telefon 2.2l00 ~--"' 

SAMI VAPUR 1DAREHANES1 

SAMİ VAPURU 
Ni~an PAZAR gn~n t':at 

Galata r1htım1ndan hareketle 
Çanakkale, İzmir, Antalya, Merıin, 

n lıkenderuaa admet •• a•d•t 
edec.ktlr. Yolcu •e etyayı ticariye 

alır. Tafıillt için Galata ıite Fran-
• ın Hanı 12 numaraya tel. 41041 

yahut Yemlf Sotan l•kelealnde 
~-m.No. 19 Telefon 22300 ._ _ _, 

KIRALIK GAZiNO 
1 u.~ 

............................... 
ArnavutköyQ meıbur Akınta 
Burnu aazinoıu aabibi tarafın
dan kiralıkbr. (Telef on 2l369) a 

mllracaat. 

Bilen söyler, bllmiyen söyler 
Hor aöylenen IAfa inanmayınız. Fenni •• manbkl olanları 
kabul ediniz. PROFILAXIN fennin en aon ibliraıdır. 
Gençliği kat'iy7etle Belıotulduğu Ye Frengiden korur. Her 
eczaneden daima ve yalnıı PROFILAXIN lsteyioız. Yerini 

tublcak biç bir teY yoktur. 

933 1 
Birinci kurası ay ~~~~~~~~~~~~ 

PROFİLAXIN 

başında çekiliyor Satılık Emlak 

- =--""' - -

Kura Ankara'da iŞ BANKASI merkezinde 
noter huzurunda çekilece1<lir: 
Birinci mükifat 750 Lirı 
ikinci " 250 " 
10 kiıiye ( 100 erden ) 1000 ,, 
10 kiıiye ( 50 şerden) 500 ,, 
\ferilecektir. 

iŞ BANKASl'nın Bütün 
şubelerindeki ku'tllbara sa
hiplerinİ::l is:m ve r>umara
lan Anl<araya gönderi.mişt.r 

I 
TÜRK\Yl İS BANKASI 

\ J 

Emniyet Sandığından: 
.... ii 

Bü L • .a'da Acem 
köşkü sokağında 

Erenköy'ünde Göz.tepe'de Mebmetefendi ma
hallesinde lblamur sokağında 

Beylerbeyi'nde Bnrbaniye mıbatleainde 
Halitbey clycvm Bayır sokağında 

Kadirga'da Şehsuvarbey mabaUeainde 
Cincimeydanı sokağında 

Kadık&y'Onde Kurbağahdere öçtıncn 

ıokakta 

Cimi 
Han• 

maababçe 
hane 
maabahp 
hane 
maababçe 

hane 
Eyüp'te Kızılmesçit mahalleainde Bala- maabahçe 

yokuşu sokağında hanı 

Bina No 
25 
12 
3 

23 
36 
36 
36 
a8 
11 
25 
12 

Eyllp'te Kıxılmesçlt mahalle •• arsa 42 
caddesinde 44 

Uzunçarıı'da Y avaıçaşahin mahallesinde msıf 11 
Gaznevimahmulefendi mektebi aokağanda hane 19 

Kadıköy Rasimpaşa mahallesinde Çayır maabahçe 40 
cadde~nde hane 72 

Beycğlu'nda Meırutiyet :nahallesinde BU- mnababçe 127 
yükdcre ve Şitli caddesinde h ne 232 

Yukarda yazlı emval 15 nisan 933 tarih ne mUsndif cumartesi gü
nü saat on dörtten on alllya kadar Emniyet Sandığı binas nda açık 
arttırma ile satılacaktır. Taliplerin °o 10 pey akçe ,i vermeleri 1A%ımdır. 

BEDEU iHALE .L 00 50 si ikraza kalbolunabilir. 
ıson Po•t• Ma baası 

Dr. A. KUTıEL ""'ahibı ı Al Ekrem 
k 1 •• Ö)' Börellç fı ını sıraa ı.da No. 34 Netrıyat Müdllriı ı Halli Uitü 
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16 Sayfa 

~§§§~~~~ Otomobil ve Makinist 
mektebi 

Tskıimde Cumhuriyet abidesi 
karşısında No. 4 

Yeni 62 nci ders devresi Nisan 
iptidasmda başlayacaktır. Müddet 
3 ay. dersler ameli ve tatbikidir. 2 
aydan beri mektebe müracaat ederek 
kabul şartlarını soran ve program 
istiyenler Nisanın ilk haftasında 
başlıyacak yeni derslere iştirak 
için şimdiden kaydolunubilirler. 
Kadın ve erkek amatörlere her za

man hususi ders verilmektedir. Tafsi· 
lfü için matbu programımızı isteyiniz. Müracaat saati: 15-18 e kadar 

Otomobilciliğe ait bir kitap ar yoraann: bize yazımı •• 
Telefon: 4.2508 

-...- ---------------------
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
•13502,, numaralı kararnameye tevfikan takasla ve pazarlıkla 

•2,000,, libre Kola Kazein utan alınacaktır. 
Taliplerin ıartname -Ye nOmuneyl g3rdllkten ıonra pazarlaia 

lftirak etmek Dzere % 7,5 teminatlannı hamilen 19. 4. 933 
çarpmba ıDol Aat 14 te Galata'da Alım, Satım komiayona11a 
mDracaatlan. .. T •• 

Adliye Vekaletinden: 
Mebakim ihtiyacı için " 66 .. kalem evrak ve defter aleni mQ. 

nakaaa uıulil ile tabettirilecektir. Bu baptaki ıartname ile nilmu 

neler Ankara'da Vekllet leYazım mUdürlUğUode ve latanbul'da 
Leyazım Mümeyyizliğindedir. İhale 3 • 4 • 933 paurteai illnil aaat 
.. 15., tedir. 

Taliplerin ihale gllnll bedeli muhamminin yUzd• yedi buçutu 
olan " 375., lira teminab muYakkate ile birlikte mUbayaat komis
yonuna mUracaatJan. Şartname ve nfimUnelerin görülmesi için de 

_!!.er glln yukarda yazılı dairelere nıUracaat olunnı&1ı ilin olunur. 

···············•-h 
lstanbul 

SİRKECi 
Liman Hanı 

SON POSTA 

S·AÖLAM- GGZEL-UCUZ 
• • 

20 İngiliz 
Numara:sına kadar 

VATER "bUkUıUz" 

EKSTRA "kınak. 
Kath, Tire 

BOYALI 
iPLiKLER . ......... .. 

Numuneleri görünüz. ............ 

90 Santim 
genioliğe kadar 

lncs, kahn, renkli, beyaz 

CiFCi marka KAPUT 
' ' .. Dimi, Ortülük, 

Tentelik 
YAZLIK ELBiSELIK 
Amerikan 

bezleri -....... .. 
Fiatları iıteyiniL 

Efller - Mektepler - Hutaneler - Köylüler için elverifli mallar 

1'clgraf ad. ADANA • Batık . RiKASI Posta kutusu • ADANA 87 

/ "Milli Tasarruf ve fktısat Cemiyeti,, diyor ki: 

r 
• 

Yerli Malların en iyisi, en sağlamı ve en ucuzu 

Yerli Mallar Pazarındadır 
Ankara'da ı lstanbul'da ı Samsun'da 

Çocuk1arayı caddeıinde Babçekapı'da Ye Beyoğlu latiklll caddesinde Bankalar caddesinde 

Betlr 

Kemal 

Beıir Kemal 

Nasır 
ayağın 

Biçimini 
bozar 

Nasır 

il Acı 

Zafiyeti umumiye. ı,tibaaıılık Ye kuvvetsizlik halibada bDyDk 
falde ve teıiri gör Olen ı 

FOSFATLI 

HULASASI 
kullanınız .. Her eczanede satılır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
10-15-17-20.24/31933 tarihli gazetelere verilen illnlarda yazıla 

iklıer tonluk llç kamyonet ile "300,000" adet tuz çuvah ve "10,000,. 
yarda yağla yeıil kanaviçe hakkında "13,888,, aumarab kararname 
bOkOmlerl tatbik olunacatı tanib oluaur. "T •• 

~aroken Birman İ.PEKiŞ 'in en 
ziyade benimsediği bir kumaştır. 

-·······~········ 
• • 
1 P E B 1 Ş 'in Maroken Birman'ları ile en ağır 

tuvaletten en hafif spor robuna kadar her 
"' - tUrltı ipeklt elbise yapılabilir 

MAROKEN BiRMAN 'ların tam 17$ muhtelif rengi vardır! 

• 


