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B k·ı p o· K. ,,1 .. k M il • Şüphesiz Ki Her Mesle 
aşve ı aşa ıyor ı: ur i eti- Hörmete Şa dı 

nin Terakki Hamlesi Çok Kudretlidir,, yan r 
Ankara, 25 (Huutl) - Hal

kevlerinia kuruluıunua ilk yal da
nllmD dlln burada HalkeTinde 
bDyllk meraalm Ye heyeeanh t .. 
zahllratla tea'it edildL Dll11 ayni 
•manda memleketin muhtelif 
klıelerinde 21 Halken daha açıl
dı. Buradaki meraaimde B. M. 
M. Reiai KAzım Pqa ile Vekiller, 
mebualar, aefirler, hllkftmet ..
kanı ve çok kalabahk bir halk 
kDtleai hazır bulundu. Merulme 
l.tiklll ma"fı ile bqlanch. MOte
akiben BqvekH lamet Pqa ile 
Halkevlerl Umuıpl reial Necip 
Ali S.1 birer nutuk ıöylediler. 
Necip Ali B. uıun nutkunda 
Halkevlerinin hakiki mahiyetine 
" Ttırknn tarihi varlığına, buglln
ktl inkillp TOrkiyeainin bllvi-
1etine, derin esaalar dahilinde 

lslanbal Halkftlirule JBnldl teulaürata iftir8 /c -...ıer 
temH ederek alaka ilo dlnlendL larcla memleketin içtimai Ye lktl-

Bqvekil lamet Pap '.nutkuna, udi mevzulannın halk tarafından 
Halkevlerinln yDkıek gayelerini açıkça 16rOf tUd8ğtlnO, halkevlerl-
anlatmak ıuretlle baılacbtar, hal- ne kartı ı&aterilen rağbet ve alA-

kevlerinin halkın toplanma ft açık kanın ıeYinçle kartılanacak bir 
konutma yerleri olduğunu, bura• ( De•a1aı 8 inci aayfada ) 

Genç Kızı Kaçıran Aktör'ün 
Cürüm Ortakları Kimlerdir? 

Madmazel Tina Henüz Bulunamadı 
Atiaa, 25 (Hu• 

sual) - Yunan 
zabıtaıı çok mor 
kW bir mevkide 
kalmııbr. Arar 
tırmalar birkaç 
cepheden aıklar 
tırıldıfl halde 
Matmazel Tina 
ile aktör Papa'yı 
bulmak, ıu da
kikaya kadar 
mllmklln olma
nuıtır. Zabıta ea 
uzak ihtimallere 
bile ehemmiyet 
verdiği halde kat'ı 
neticeye varama• 
yor. En kuvvetli 

na fU kadar yuahmki milyoner 
kıZID kaçınlmua plAnım akt6r 
Papa, kendi çahtbia kumpanya• 
ya menıup ba11 arkadaılarile bir
likte bazırlamıt. onların yardım
lar.odan utif ade etmiştir. Firar 
yardımcıları araıında bu kumpan
yaya menıup olmayan, fakat ak· 
tGrlerle ıılo fıkı ahpaplık tesis 
etmiı olan bqka kimselerin de 
bulundup ku"etle a6ylenmekte
clir. 

Diter taraftan M. Şor bu itin 
hnkOmet nezdinde takibini ayu-
kab Mutafa Adil Beye baYale 
etmfttir. 

Muatafa Adli B. Mlle Tina'nın 
Atinaya kafbjaıwl henOı Namea 
teeyyllt etmediiinf, _bu itibarla ıenç 
kızın ıelıtlmilde 11zle11mif oJma11 
ihtimaliaiD de ıazden uzak tutul
mamaunı tBylemekt• •• bir 111-
ıete muharririnin bu firar hldi-

kflD&at, firarile
rin beallz Ati
na' da olduğu 
ıner ke ıln de clir. 
Fakat Awupaya 
ıeçmif olrnalan 

Otaraıtlu Maıla111 Gioelli, il. Papa, 
aga/cta Jrının M. Galflll 

ıeainden daha •ffel •al6mat 
ulıibi balallcluia•a da ua ..... 
mektedir. , 

ihtimali de ı&• ar.ende 
ıaaktadır. 

tutul- tahkikat hitama erdikten 10ara 
nqredebilmek meYkllndeylz. Yal-

Dtıa Mil• T"ma aın bir ..ı.t .. 
{ Denmı 11 inci ıayf&da ) 

lstanbulda ••• 
Atinadan bugtm aldıiallld fU 

telgrafı yudaktaa tonra hlditenia 
tehrimizdeki akialerine ıeçelim. 
EvvelA ıun~ ı8yliyalim ki Mat
lllazel Tinanın anneal Madam Şor 
dGn sabah tayyare ile tehrimiz
den Atinaya hareket etmittir. 
Madam Şor orada kızının araştf.. 
tal111aaı meaeleaile allkadar ola
etdctır. 

Ona de haber vermiıtik ki 
•kt6r Papa genç kızı kaçırmak 
~eaeleainde yaln.z değildir, bu 
d te b .. ka arkadaılan da ken-

laine J•rdım etmittir. 

la Yardam edenlerin btıvlyetlerl 
•lckuula ortada birçok 
~-t dolqmaktadar. Fakat 

•w·••ea •r.ıtlald 

Yarım Milyon Kıymetinde 
Türk Çinisi Çalınmış! 

Cami Ve Türbelerdeki Eşsiz Çinileri 
Gizlice Söküp Avrupaya Kaçırmışlar 

Sabık müzeler m0d0r8 Halil - ralmıı ye orada ytb binlerce lira-
Bey, Uzerinde btlyOk bir ehemmi- ya aablmııbr. Halil Bey bu )'a-

yetle durulmak lAzamgelen ve man ıoypnculuk hakkında ıu 
tam manaaile esrarengiz bir ma• malftmab nrmektecllr: 
hiyeti ham bulunan bir mHele · .. _ TBrkiye' de bulum bir 
ortaya atmııtır. Halil Beyin çok Franaıı konaoloı'u 17 d aıırda 
aarib bir ıekilde anlathtına fi" h:nlk Ye Ktıtahya'da yapalu kıJ-
11raylarda Ye camilerde bulanan metli Ttlrk çlnllerindea bet ,aı 
kıymetli TOrk çinllert. memlek.. parçalık bir kollekaiyenu Parle 
timiz• ... • ... ...., ı.. ...... aabalfbr ki bu kollell-
:t .... fil.a~ #. ' ...... 

Fakat Mes'uliyet Meselesine Gelince.. 
RDfll Be,ı -t akis buçukta 

Cerralap&f&DID tertemİI kojuıla
nnı dolqırkea buldam. 

Kendisine siyantlmdeld makw 
tadımı a6yledijim umaa detvll 
doktor rlya11z bir teYaanla: 

- V allabl, dedi, 11,Uyecek
lerlmin içinde cllter mealektatla
nnkilere iltn edecek lılr elbet 
kalmamı1-.. Bir ıtlnllllc bayabmı11 
naaıl ıeçtiiine gelince; bunda da 
diter yuchklannııdaa bqka bir 
aokta yok. 

Bu ıazlerlne ntmen muht .. 
rem doktor keadiaine refakat 
etmeldiiimi reddetmemek neıa
ketinl g&ıterdL 

Cerrahpqama bntDa lcoğur 
larını birer birer dolaımak, bem, 
meaelA bir yerdeki tnkOrllk bok• 
ka11nın yerinde olmamuıaa, me
ıell bir yatak çarpfıaın hafif 
lekesine vara11ya kadar dikkat 
ederek, her hutanın derdini, tl
klyetinl dinliyerek dolqmak bir 
hayli yorucu.. 

Blltllıı dikkatime ratmen g&
ıllme llitmiyen en ufak yolıuz
lukcuklardaıa hiçbiri muhterem 
ıertabibin aazaruu atlata•ıJorcla, 

Bu yorucu teftit bittikten 
ıonra muhterem doktorun dia
lenmiye Yakit ve faraat bulacatıaı 
ıannecliyordum. 

Tahminimde yanılmıpm. S... 
tababet odaıına geldijimiz zaman 
kapının 6nll veaika ekmeği dağı
tılan yerlerden daha kalabalıktı. 

Hastahaneye yatmak latlyea
ler, haatalarım g&rmek için ml
uade almak latiyealer ne bU.. 
yim, tllrlll tirli dilekleri olan 

Anket Kabarrlrl ı N_, .s.l•ll• 

Dolctor Rı,ta a., 
çeılt çOflt luaalu nrda. Baıalar 
bittiji ..... uat biri ıeçiyordu. 
Yemekten Hara, doktorun b .. 
lediyede ha.taneye ait lflerl 
takip etmea1 aaat içe kadar 
aOrdlL 

Nihayet aaat iç buçukta 
Akaaraydald e'Yhıde lidik. Dok· 
torun beldlyea haıtalan olmadaj1 
içia kudilile konutmıya bqlıya
Whla bls •eH• doktorlujua 
dit- mealelderle muk.,..._ 
edilip edileml1ec:ejl bakkuada 
leli. Rottı S.y: 

- Efendim, dedi, her meslek 
ıerefli Ye h6rmete ıayanchr. 
Kıymet aoktal nazanndaa dejil, 
fakat mllnteslplerine yllklediği 
hayati tehlikeler, bDyDk mu'uli
yetler, hududu olmıyan )'lpratıca 
çalııma ciheUnden hekimlik diğer 
mealeklerla hiçbiriaile 61çDye ıe
lemea. 

( DeYaau 10 uncu aayf ada ) 

İhtiyat Zabiti 
Yakın devrin bUtUn heyecanlı .. 1ane1erlnl pa 
ptan yeni bir ro11111n. 
ihtiyat Zabltlerlnln tallmglh hapb,ve bugUn 
memleketln yUk .. k makamlarını 1t9al eden 
bltçok maruf çehrelerın ihtiyat zabit tallmgl
hındakl h•yatl•rı. On iki bin ihtiyat zabiti ken· 
dllerlnl bu romanda göreceklerdir. 

Yazan: Burhan Cahit 
Romanın muharriri, " Cephe gerisi ,. roman1-
nın mUellltl Burhan Cehit Bey arkada91mızdır. 
Burhan Cehit Bey bu romanı gazetemiz için 
hazırlam19tar. 

Tana Bqbror 



Halkın Sesi )
1 

Halkevl erinden 
Beklediklerimiz 

Don bUtQn memleketin HalkeT· 
ininin birinci yıldOJJOmO bUyOk 
tezahürat ile teı•Jt edildi. Bu 
mtınasebetle balkın Halkevlerln
den dlleklerlnl Ogrenmeyi faydalı 
bulduk ve bunlan tesblt ettik: 

Niyazi B . ( Fatih, Haydar Mahal· 
ltıl Tekke Sokak 2) 

- HalkeY!erl dU. neler J•pmalı
dır diye ıoruyonunus. ISu,.Oıa Hal· 
keYI aporla, içtimai mua•enetle, ban 
ile, k~cOIGk ile n saire Ue meta-ul 
olm akladır. 

Bu faali7etler 4aha faıla pnlıle
tilmeJld:r. 

Meeel&: Lraan deulerl daha 11k, 
içtimai munenet teıldl•b daha eeulı 
olmabd1r. Neıriyat aalauıada Hal
lıe.t clalaa a·yade Ttrldyefl al&kadar 
•clea " blıim mHelemia elan .. ,.. 
J.e .. nubda etmelldlr. .. 

8adreUin B. ( Çamlıca, Abdalptfd 
FJtndıuiD KOtkGnde) 

- BalkeYlerl •• WlhaaN l.taa
b•I Halknl, muhtere• relal Hamit 
Beyla mlltemacb çahımaları ••ticed 
olarak blbaklda munffak olnı•ttur. 
EYla blllmum pbe)wi Yerim?I faali• 
yetlerlae dnam etmektedirler. Son 
aamanda Halke•I mecmauıaıa dalaa 
caıah meHlelere temu etmek yo-
l•cla oldupa• lfrendl• ye mUI• 
naa oldum. EY, •ıtsld• daha çok 
tıkem•ll edecekt;r. fçttmal 7ardım 
ıabealala 7Gluek taull •ençleria• 
daha mleHlr Ye eoah tekilde yar• 
dımd• buluamHıaı temeani ederim. 

• Ktoaıı B. ( Divanyolu, Duvareı 
Ahmet Sokağı 4 ) 

- Halu•l•rlala tMa.Oabdea ~ok 
iyi Deliceler ahndıjı •lJrllmekt.d r. 
Evlerin irfan, hau, apor. içtimai mu· 
••••et eabaaındald faaliyetleri r5tu• 
kabartac:ak derecededir. Yalnaa te
meaaiye t•JH olaa lc6ycilllde, 
içtimai muuenet t .. lı.ll•taaın daha 
dyade •eaiı n daha z'yade eaaah 
0Jma11dır. K8y1G içtimai, iktıaadt 
aalaalercla IAJlldle tea.lr edllmell Ye 

içtimai yardımda daba sl7ade orta, 
7llkHk tahıil renç?ltinl nazan itibar• 
alınahd1r. latanbul Halkevi bu Hhada 
ilk edımlan atmqtır. MuHffak olu
naca~ına tllphe yoktur. 

Palto 
Hırsızları .. 

Sabıkah Fillp Beıiktaı'ta 
Merkez kıraatbaneaiııde oturmak-
ta olan Akif Bey iıminde bir 
ubn du•arda as lı olan palto-
aunu çalarak HVUfurken yaka· 
laomııt• r. * Ziya laminde bil'I arkadafl 
dlter Ziya ile birlikte mezbahada 
kaaap Avram Ef. nin aoyunma 
odaaından paltoıunu çalarken 
ya kalan mıflardır. 

Balmumcu Çiftilği 
Balmumcu çiftliji araziıl ta· 

mamen hazineye ait olduiu ıçın 
Defterdarlık geçen aene buradaki 
inıaah durdurmuı ve eakiden 
buralara ev yaptıranlardan da 
para iıtenmiıti. Tapu Umum MD
dOrlGtG bu çiftlikte hazineye ait 
olan araziyi teabit ettirmiye karar 
vermit •• iki fen memuru a&o
dererek ite bqlallDlfbt. 

SON POSTA 

------~---------------J Gözü Yaşlı Bir Yankesici 
Çingene Atiye, Tramvayda Bir Kadı
nın Paralarını Çarparken Yakalandı 
Son günlerde ıebrimizde yankesici kad.nlarm faalj. 

yete geçtikleri anlaıılmaktadır. Geçenlerde yine bu 
.Utunlarda bil' kadın yankesicinin yakalandığını yaz· 
mııt.k. Poliı memurlan dnn de baıka bir yankesici 
kadını clirmU meşhut halinde ele geçirmiılerdir. 
Yapbğımu ubkikata i6re bu hidiH ı&yle 
olmuftur: 

niçin ağladığıw •ormuttur. Kıplı Atiye göz yaıları 
araaında yeni yetitmİf bir çocuğ'unun iki gGn enel 
61mlit olduğunu, bu yOzden matem içinde bulun
duğunu ıöylemiştir. Tramvay Akıaraya geldiği 
zaman kıptı Atiye elindeki mendili yere d010rm6f 
Ye eğilerek almıya teıebbOı etmittİI'. 

itte bu hareket esnasında yankeaicl kadın. 
yamada :Z.bure Hanımın llatDno abanm11 •e kadın
cağızın kucağında duran çantaauıı açarak içindeki 
paralar. alm ft sonra tramvaydan lamiye hazırlan

m1ttır. Fakat tam bu ıırada bqına gelen feliketin 
farkına varan Zebure Hanım feryadı baabnnca 
polialer yelitmit •e Çingene Atiye kaçmaya mer
dan kalmadan yakalanmıtbr. 

Poliain ubıkalılar defterine birkaç kere ilmi 
yazılan kıph Atiye lımindeki maruf yankeaici kadın 
dDn Şehreminindtn tramyaya binmiş ve yaılaca bir 
hanımın yanına oturmuıtur. Kıptı Atiye bir aralık 
aifamıya Te yanındaki hanıma dert d6kmiye bat" 
lam1ftır. Zebure ismindeki bu hanım berıeyden 
bihaber oldaju için Atiyeye merhamet etmif Ye 

Bakır işi Otobüs Ve Tren Rekabe-
Erganide Şirket Faaliyete 1 • • •• •e 1 • 
Gô~':~t.~~~~::::!~::k- tının Ontıne Geçmek çın 

ktıl eden Er11ani Bakır Madeni - - • • 
Tt1rlc ~nonim Şirketi Ergani'~e Nakliyeciliğin Tamamen Devlet lnhısa-
faaliyetme devam etmektedır. Al f • k . 1.1 . S •• .. 1 .. Şimdilik topraklar dtlzeltilmekte- rına ınması ı rı en uru uyor 
dir. Şirket hi11edarlardan bugüne 
kadar taabbüUerinio yilzde kırk 
betim alm11tır. Faaliyet ilerle· 
diii ve yeni tqebbllılere ıirİf" 
mek lüıumu haııl olduğu için 
bi11edarlardan daha yüzde on 
bet alıomau takarrür etmit
tir. Bu auretle biu~darlar 
yllzde altmıt tediyatta buluamuf 
olacaklardır. 

Ergani hattının inıasına bOyilk 
bir ehemmiyet verilmektedir. Hat 
yapıldığı takdirde Ergani maden· 
!erinden çok iıtifade edileceği 
ve madenleri çıkarmak için tir· 
ket tarafından fabrikalar açıla· 
caA"ı ılSylenmektedir. 

Evi Soymuş! 
Misafirliğe Giden Bir Ka
dının Başına Gelenler 

Ayaaofyada Alemdarda ŞDk· 
riya Hamm isminde bir kadın 
birkaç gUn evvel BakırköyUne 
miaafirliie gitmit. orada 8ç ıece 
kalmııbr. Şükriye Hanım Gç ıDn 
ıonra eYine d6ndDiD zaman bO
tOn e11alannm çalınarak evin 
tamtak r bir bale geldiğini gar
mftı ye derhal karakola mDracaat 
etmlıtir. 

Poliı tarafından yapılan tabki· 
kat neticeainde hıra zl•tın aynı 
evde oturan Hasan tarafından 
ltlenildiiJ, HaNnın bu etyalan 
luet ve Oaman ilminde iki 
koltukçuya Attıtı anlatılmıtbr. 
Huu yakalanmııt r. 

Birkaç gün evvel Maıır'da 
Kahire ıehrinde btıyok bir kon
gre toplanar•k ıimendifer mese• 
lesi etrafında mllnkereler cere-
yan etti. Kongrede bilbaaaa ti
meadifor • otobüs rekabeti ehem-
miyetle müzakere edilmiştir vagon 
li tirketinin Türkiye mümeHili 
HUınU Bey bu hu•uıta biıe fU 
malumata •ermiıtil': 

"- Kahirede toplanan umum 
ıimendiferler kongresinde en 
esaslı olarak iki mllhim mesele 
görlltlllmüttUr : 

1 - OtobOa • tlmendifer re· 
kabeti. 

2 - Şimendifer masnflannı 
indirmek. 

Birçok nmrabbaalar bu mev-
zular üzerinde muhtelif mUphe
deler anlatmı.ılardır. OtobOı re
kabetinden ıimendiferlerin 01uta
zarnr olduğu söylenmiş ve oto
bU.lerin timendiferlere müvazi 
yollarda deiil, amut hatlarda 
çabşma11 dnıOn01mUşUlr. 

Alman murahhası otobtıı, şl· 
mendifer ilih... bUtUo nakliye va· 
sıtaların n devlet inhisar.na alın· 
maaını teklif etmişse de bu teklif 
kabul edilmemiştir. Murahhas 
tezinin er, ı, eç kabul edileceğini 
kuvvetle ftmit etmektedir. Onun 
fikrine töre, ınUkelleften alınan 
vergilerle yapılan ıosalarda oto· 
bnsler pak az bir vergi mukabi
linde çahşmaktadır. BütOn nakliye 
vasıtalar n•n biribirJerini vurmıya• 
cak şekilde ç lış ıb 'lmeleri f('fn 

nakliyeciliği devletin inhisar altı
na alma11 kadar labii bir ıey 
yoktur. Şimendiferlerin maıraf
larıaı indirmek için 300 kilomet-
reye kadar olan metaf elerde ot• 
motris kullanılmaaı m••zubaha 
olmuştur. 

BrUkıelde toplanan lcongrede 
mühim kararlar alınınıt ve tatbik 
sahasına geçmiıtir. LondrL Pari• 
ile, Surye, Kahire, Bağdat Tahran 
mllnaıebahnda yalnız gitme ve 
gelme fiatlerinde yGzde on. rldip 
gelme biletlerde yOzde otuz iki 
buçuk tenzillt yapılmııtır. Gidip 
gelme biletlerinin mDddeti ev-
velce ild ayken bu mtıddet iki 
aeneye çıkarılmııtır. Parla • Bağ-
dat, Paris - Kahire yolculuk mlld
deti de 6 gllnden 5 gtlne badi-
rilmiıtir. Bu fiatlar diier nakliye 
vaaıtalannın. fiatlanna nazaran 
diittlktllr. Bundan maksat kara 
yolu faaliyetini arttırmak " io
kifaf ettirmektir" 

rlenenjitten Bir Olum 
Huriye Hanım laminde bir 

hanım menenjit haıtalıtına tutuJ. 
muı •e evvelki gGn Haaekl hu
tan .. inde ölmOıtür. 

Emniyetli Arkadaşlar 
Sallhattio Ye Hu16ıi iamiode 

iki arkadaı bir ilin acentesi 
tarafından duvarlara yapıştmlmak 
için kendilerine verilen aioema 
afiılerini Galatada bir klğıtçıya 
ıatarlarken yakalanm11lardır. 

Şubat 25 

Günün Tarilıi ..------..a.. 
Türkiy.e -Suriye 

İtilafnamesi 
ltilifnameden Kimler 

istifade Edecek 
Berat muhabirimiz bildiriyor: Su• 

rlye nkaf kontrolluj'u Ye tuçlll 
akar daireai, 22 teırin i aani 932 tari• 
.binde Türkiye hükOmetile aktediJ .. 
Sun,. •• LClbaaadald Tilrk tebaaalle 
TGrkiyedeki Suriye ve LGbnan tebaa. 
••na alt •••alin teaviyea:ni aöstereft 
ltllifname,e dair bir beyanname ne,. 
retmlftir.I Bu ltllAfname 11 kinunu
... ı 933 tarihinden itibaren meriyete 
reçmiıtir. ltillfaamedema iatifade ed .. 
bilecek Jrimaeler ıunlardu 

1 - 30 mayH 9'l6 tarihli Ankara 
lttifalıname•i ahklmı mucibince teb
dlli tabiiyet edenler. 

2 - Lozaa muabedenameelnla 
(llJt •Dca maddHi muc:biace Surl1• 
nya LGbnaD tabiiyetini lhras edealer. 

3 - Loaaa •Uabedeaamealnla 
32 inci maddeaf mucibince tebdili 
tabiiyet edenler yani Ttirkiyede" 
ayralan arazide ikamet eden J•tı °" 
••kisi mltee.-.la aalen Sari1e •91• 
Lübaaah olup Suriye nya Lllbnaa 
tabiiyetini kabul huauauuda bukuk
lanoı latlmal edenler. 

4 - Loıan muahedealnln ( 34 ) 
Onca maddeal mucibince tebdili tabll
yet edenler, yani aalen Suriye •• 
Llbeaalı •• oa eelda yapnı mOteca
•I• olap ecnebi memleketlerde ... 
kim iken Suriye nya Lübnan tabi&. 
yet:ni kabul buıuaunda hakuklaruu 
latimal eden Türk tebaa ... 

htif akaamenia bahıettitl •ayrı 
meakullerden maluat arazi ·n ebni• 
.,. ile bunlara daimi aurette merbut 
olan emYall menkuledir. 

E.habı meaalihin liateai ile do.• 
yalan Ankan Franaız aefaretl ..... 
taafle Türkiye hlkimetin• •6nd .. 
rileeeldir. 

Açıkta Kalan Talebe 
Göıiepedeki Tilr k koll~Jlnln 

mGeaa a!erl araaında çtkaa bir lhtil&f. 
tan dolayı kap4ndığını diln yazmıı• 
hk. Açıkta kalan ıekaen dört tale
beden mUracıat edenler M.ıarif lda• 
real tarafından muhtelif mekteplere 
7trlettirilmektedlr. lmtıbaa verenl•r 
muadil amıflara, veremiyenler bir 
atafıJa kabul edilmektedir • 

Şilepçilar Arasmda 
Klçllk ıilep aahipleri. •on saman

larda büyOk ıilep lt'etenlerin rafla. 
betin• utradıldannı Ueri ıllrmelıt .. 
dlrler. KUçlk ıilepçller bu Yaziyetla 
Bnüne ıı~ilmeal huauauDda tedbir 
lttihaaı için bGkimet• mllracaat 
etmlye karat' nrmitlerdir. 

Milô.no 
Sergisi 
Ve Biz 

Geçen aene lıtiralc ettiftmla 
Millno Mr~al 16 niunda açılacak• 
br. a. Mne eerriye reamen İftiralı 
edUml1ecektir. Yalnız au1riye baaull 
mahiyette olmak lber. 1., alraat 
n Sana7i Bankalarının ittirak ede
cekleri •lSylenmektedir. D 'ter bazı 
tacirlerin de lıtlraklerl bekıennıek· 

tedlr. • 

( Son Postanın Re•imli Hikige si ı Pazar Ola Hasa11 Beg Digor Ki: ] 

- Maziyi hatırladıkça, içime 
'-Jrı•W.Lv •eliyor Ha... s.,. •••• Bir umanlar ıehzadeba

fl9Cla .... yraa1ar ,.,...c1a11.. 
•••. O ipek çarpflı, ıözıüa ı O latb bakııb haoımcak-

16zlO tazeler.. lar ae idi. Hey ıldi dllD1a .. , •• 
Huan B. - Onlar timdi t 

var amma dostum. "• çar• 
"''"- .. u.aa 1eçıı ı 



25 Şubat 

H 
A!i!ndericatımızın çoklu
tundan dercedilememiş

fir. 
.,__ ....... __ . __ .. . .. . .. . .. .. . ·----·--
Bir Kutu · Kibritle 
Bir Tren 
Yürüyecek Mi? 

E•Yelce Bur .. da fizik•• kim
)'• muallimllii yapmıı otan Sıtla 
Bey isminde bir sat bDkümete 
mllracaatla atomların tazyiki •• 
tabiattekl enSJiilnin tasarrufu lçia 
bir usul keıf'ittiiinl •e bunun 
için Franaadan bla· ilim •lklfab 
kaıaudıiam bildlrmlttlr. 

Sıtkı Beyin lddlaama ıöre 
Wr kibrit kutuıunun yanmaail• 
bir treni yOrlltmek kabil olacak· 
br. Dolmababçede ilmi bir heyet 
toplanmıı, Sıtkı Beyi dinlemiıtir. 
Henlb netice belli detlldir. 

Bursa Müftüsü 
Bugün Muhakemeye Baı

lanması Muhtemel 
Hur .. 25 (Huauıl) - TDrkçe 

eun bldlaeılnde itten el ç~ktl
rllen ye tevkif edilen Mtıfti Nu
nttla Efendinin muhakemeal 
burada yapılacaktır. 

MOftllnlln enalu, mUddeiumu
mllikçe asliye ceza mahkemeıine 
Yerilmiıtir. Muhakemenin bu rtın 
bqlamaıı muhtemeldir. 

Hocaların Tezahüratı 
Bursa 25 ( Huıual ) - Dlln 

baıta yeni mllftn Mehmet Ali Ef. 
olmak illere blltlln Bursa hoca
luile imamları, Halke•inde yapı• 
laa yıld6nUmll tezahDrabna lıti
rak et mitlerdir. 

Cinayet 
Bir Çırak Uıtasını 

Öldürdü 
Oakadarda dotaacılarda ka

laycı Oıman uıta U. çıralı Ali 
uuıada para mueleaiaden ka•ıa 
"kmtt. Ali eline ıeçll'dlji 6ra ile 
uataaımn kafauna wruak 6ldilr
•lttll'. Katil 7akalaamııtu. Cl
aayetin tabkikabna a6betcl mUcl
tlel umamtai vazıyet etaaiftlr. 

Sıhhiye Vekili 
Bu Alqam Ankaraya 

Dönüyor 
Sıhhiye Vekili Reffk Bey w

laabulan beyanatında escnmle 
demif tll' ld : • Ba Hne trahom 
•• utma mDcadelealae daha bi
rik bir ehemmiyetle de••• edi
lecektir. Şimdiy• kadar yapılan 
llle .. ı muvaffakıyetli aemueler 
•ermlıtlr, içtimai muavenet t.,. 
ldı&bmı• da teni edilecektir. 
Ankara nDmune haatabaaeal 
l.u aeae açılacaktır. Huıaal h ... 
talıanelerln Yaziyetinl tayin eden 
kanun bu ıeae meclisten çıka
eaktll'. Eczahanelerde illç fiat-
lerinde lhtiklr yapıldıji dyl .. 
lliyor. Halk reçetelerinin arkauaa 
lliç flatlerinl yazdırmakla bu Uı· 
tlkll'ın 6n0ne geçebilir." Refik P. 
ı... akıam Ankaraya d6necektir. 

SON POSTA 

(Resimli Makale a Felsefe Kırıntıları a J 

Y alnı• bG1lkler kGçtlklllderlal 
hlHederler. Klçlkler keadllerhal 
hD10lıı •-ararler. 

Bir yere "8rmalıı için evHIA 

bulundutun"• yerden hareket etmek 
ll11md1r. 

ÖIUmOa yerine kıymeti, hiae 
hayatın ehemmiyet ·ve \uymetlnl 
anlatmaya yardım etmHlndedlr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
........................................................................ ımm ............ . 

Meclis Çarşambaya Açılıyor 
Bu Devrede Müzakere Edilecek Mühim 

Kanun Liyihaları Var 
ANKARA, 25 ( Huaual) - Meclis çarıamba 

ıDnU içtimalarına baılayacaktar. Meclialn ilk gllnkn 
ruınamHİ hııırlanmaştır. O gOn mOnbal meb'u• 
luklar için intihap yapılması keyfiyeti bUk6m•te 
tebliğ, Aka GUndOz Beyin tahlifi icra edildik
ten ıonra kıt tatili deneaiade Mecliae verilen 
llyihalu ve 933 blltçe projesi encOmenlere 
havale edilecektir, umumi kltlplik tarafından 
bazarlanan bir rapora g&e elyevm mecliıln 
blltçe encümeninde 63, di•am mubuebat encllme
nlnde 51, dahfllye encDmenlnde 31, adliye encO
meninde 19, teıkilltı •N•lye encOmeninde 17 
İf Y&l'dır. 

Yeni kaıanç kanunu da ruznameye alaamııtar. 
Meclialn müteakip inikadında bu llyiba mOzakere 

edilecek. llyiha kanuniyet keapeder etmea haı.l· 
randan itibaren tatbikine baılanacaktır. Meclia 
arzıhal encOmenlnde 1077 arzıhal vardır. Bun
lardan ; Ali Kararlar Heyeti tarafından 
hıkluJDda bil' karar Yerflmemif olan Yatandqlar 
tarafından verilen 18 arzıbal hıb edllmiıtll'. Bu 
heyet tarafından haklarında karar ittihaı edilmemiı 
90 kOıur vatandat Tardır. Bunlar hakkında bir 
ıekil bulunma11 1A11maeleceğl kanaati vardır. 

lkbaat V eklletinin hazırlamakta oldutu mUhJm 
kanun llylbaları, Oımanla borçlan için Pariate ya• 
pılan iUllf mecliıin bu devresinde mUzakere edl· 
lecek •• mecllı haziran sonuna kadar devamlı bir 
surette ~abıacakttr. 

Yeni Kazanç Vergisi Liyihasının 
Esaslarını Neşre Devam Ediyoruz 

Ankara 25 ( Huaual) - Kazanç vergisi için b.. lıgal ettikleri binalum ıayriaafi irattan verp 
yanname •ermek mecburiyetinde olanlar meya· lerine matrah ittlbu edilenler de ıunlardır : 
nanda Borla acenteleri, mllbayaacalar, almaular, Bir ıehlrde mukim ticuet, un'at, meslek •• 
aiıortacalar, komiayonculu, noterler, mlUteıimler, hırfet erbabı, ( mu•akkıt bir saman 
dalyan ve madenlerini kiraya ••renler, apu- için Yitrin camekln veya bir binanın 
bmanlan T~ b~lan toptan ldralayıp parakende bir kısmıaı kiralayanlar ayni ıayrl ufi Irat nz .. 
lc~ra veren er, ık!azatçdar ~a Yardır. De•let de•a- rlnden Yergi •ereceklerdir.) Ticari olmayan me .. 
lrıne, mDeaıHelerıne, beledıyeler~, muhtar mDe.. lekler •• teıebbtlaler erb•bı, doktorlu, dit tablp-
Hlere, milli bankalara, aermayeaınin yuıaı deylete leri kati llh d" ı l ı al J 
it n ı f'• · h d" L • an1 u, m en ••er, m mar ar, e umum 

ı muHHH ere, mena 11 umumıyeye a ım cemr- mllf••İl'ler •eJmatebauıalar balundulduı ,.hll'lere Ye 
yetlere, lmtiyaıla 1ll'ketl1re kartı teabbtıdatta bulu- llıuf•-- ~ f" i d 
nan mOteahhitler Ye mOlteıimler beyanname Yerml- &U'& ıare_ ı•Jri .. 1 ll'at llzer n en Yerecek-
ye tlbl dejillerdir. Vergileri kanunun 65 inci mad- lerl Yerılden maada ayrıca maktu Yergi de •er .. 
deal mucibince ahnacakb. celderdir. Serbeıt mealek el'babıoıa umflan 

Damı• polu Ye kıymetli enak bayileri de ayal mealekt te,.kklllu •• yahut belediyeler tarafaa-
madde mucibince versfye tabi tutulacaklardır. dan tayin edilecektir. 

Çay Ziyafeti 
Buraa, 25 ( Huaual t - Yeni 

Maarif MUdllrU Fikir Bey ,... .. 
fine tanııma çayı verilmİf •e 
bDtlln muallimler saat d6rde ka· 
du danHtmiıler •• etleamit
lerdir. 

Gazi Hz. Tevfik Rüştü B. 
Sof,a 25 ( Haaual ) - Ha

riciye V ekilimiı T emk Roıtll 
l.tanbul, 24 (A.A.) - Rei•iclm• 

hur Ha. bu,00 dairelerinden bir 
tarafa ayralmamıtlar, Ankara Halk 
EYlade Irat edilen nutukları radyo
dan dlnleaalflerdlr. Gali Ha. bu 
earada Anbrada lamet Paıa Hz. ne 

8. Cene•reden avdet ederken 
lıtuyonda Bulıar Bqveldll M. 
MUfanof tarafından istikbal 
edilecektir. iki alyaalnla mDhlm 
mOllkatta bulunmalan muht .. 
meldir. B bir tebrik ye teıekkilr telrrafı •8n· oks Maçı dermlıler, Necip Ali Beyi de takdir 

H taltif buyurmuflardır. y 
San Fl'ancisco 23 ( A.A.) - Baınkll bu telwrafa bir tadm angın 

lr 
So · n Kısa ı ' 

Asri Bir Binanın 
Delik Deşik 
Kapısı 

....----------------M. T. ~--
Nazar değmeain diye Taktile 

çocukların hatlarına, gağUılerlne, 
kolluına birer mavi boncuk ta
karlardı Nazar detmHi, kem 
alh:den herhangi bir aUıellije 
zarar relmeıi demektir. Bu, batal 
bir itikat Ye aaçma bir inaaıf 
olmakla beraber eıkilerin kafa
ıanda yer tutup ıitmitti. Y alnıı 
Hkllerinmi ya. Mektep görmUf, 
mürekkep yalaaııt nice aydınlan
mıı garplılar •• farklalar nr ld 
bili aöıle ruh arHında mUnate

bet bulundujunu •• kuvvetli ba
kıılarm birçok ruhlara iradeıiı-

ı liğe sürüklediğini iddia ederler. 
Bu iddia manyatiznı masalla

rile ispat .dilmek isteniliyor ve 
dolayıaile etkilerin kem ııöıe 
kartı tahaffuı çareleri aramala
rına hak Yerilip fidiyor. 

Bu ıaçma inanıflD iıtinat et· 
tiği temel ıudur: lyl ve fena 
gözler vardır. Fena aöılerden 
Kllıelllkler mnteeeair •• mutauu· 
rır olur. Meaell yeni bir eve, 
bol yemiıli bir ağaca, gUıel bir 
koıtüme " maıallah ,, demeden 
bakan fena bir göı, o evi ateıe 
Yerir, o ağacı kurutur, o koıtn

mıı kirletir. Bunun için her gllı~l 
ıeyin llıtilne kem gözü karıdıya
cak biçimsiz bir ıey Hmalıdır. 
Mavi boncuk baıta olmak üzere 
iri bir pabuç, bir tutam earmı· 
aak, bir at nalı ilbi! .. 

Ben, bu batıl itikadın aramız
dan çekilip gittiğini 1anıyordum. 
V aktile latan bulun bir nevi Bas
tlli, çok uğuraua bir köşesi olan 
eıkl ıaptlye dairesinin yerinde, 
gDıel bir dOıDnDıle, yapılan asri 
llkmektebln köhne, çarpık ve 
delik defik dlf kap11ına görünce 
ıehabıau detittirdim. ÇOnkü bu 
kapı o gOıel mektebin önünde 
ancak •e ancak bir ı&ı boncu
iudurl GGrenler, oraya mekteple 
mlltenanlp yeni bir kapı yapmak· 
ta mOıamaha 161terenlerin ba 
hareketine kark bir kere maıallab 
deainlerL. 

Tapu Sicilleri 
Umumi bupt• bizden ayrılan 

y~rlerin bllttln tapa aicllleri ta
mamen latanbuldan Aakaraya 
nakledilmlıtir. Bunların uldan
maıına ehemmiyet Yuilmektedil'. 
Yunaniatan, Hlcu, Suriye, lrak 
YHaire gibi biıdea &Jnlan bu 
ılbl yerlerdeki gayrimenkullerin 
taNrnd dbetleriDI tublt içia 
Loıan Konferanaında bir madde 
kabul edilmlıtlr. Buralardaki 
devletler ve bu de•letlerln tebaua 
toplu olarak •eya mllDferJdea 
Hariciyn V eklletl Tuataalle blıe 
mOracaat edenk tapu aldllerinl 
Jatiyebileceklerdll'. Irak bDkimetl 
ıeçenlerde mtll'acat ederok topl• 
bir halde bunların ılclllvlnl 
lıtemit Ye bu ıiclllerln fototr.,_ 
luı alınarak Irak hDk6metln• 

Bolu61' Yuag Korbet, yanm orta tel.rafa ile •ukabele etmlftir. DDn akıam Nat 22 de Uıun-
Ankara Halk EYIDdeld toplanma • 

aildet duaya ıamplyoau Yakl Fi- bitmeden teati edilen bu telrraflar çarııbaııada Fincancılarda bil' Bulgar Konsoloshanesi 
verilmlıtil'. 

eld'i 10 ran1ntta uyı huabile C. H. F. Katibi umuanlel Recep B. çorap fabrikaıandan yangın çık· 8 ı 
maj'lup edeHk bu ıampiyonlutu tarafından okunmuı •• hararetle mıı, alrayetine meydan ~erilm.. Sofya, 25 (Huaull) - u ıa-

s l"k K k alkıflanmıtbr. d d l n 0 rlatanın Viyana aefiri M. G. ene 1 ongre azanmııtır. en a6n om muıt r. Nedkofa Ankua Hfaretl teklif 

lıtanbul Erkek LlHai mezun- ----------------------------~-------------, edilmiıtil'. Mumaileyhin teklifi 
••rı don u.e bina11nda topta ... r IS TER /NAN IS TER /NA NMA I ' kabuı.decejitahminedilmektedır. 
~ıtlar, yeni idal'e heyetine Lemi latanbul Bulgar Konıoloahanesi 
qaaan, Hilmi Arif, CelAI Sahir, 932 ıeneainde en fazla irat temin 
lillcmet Celi~ Haydar Niyazi, llha- Tanıdıtımıa bir aat d6n matbaamıza kadar ıelerak suyu bil• karıttardaldarı nld oluyorınufo Mütt•rilerden etmi9, bankaya 23 milyon lira 

lllıl, Emin Beyleri intihap etmifler, kendialn• tlklyet teklinde bahHdllen bir hidiHyl baaıları Belediyeye müracaat ederek bu kahnhane- mevduat yapmııtar. 
ı.. mlldlll'll Celil Beyi de fahri blae de anlattı: lerden tlkAyet etmltlerdir. Katı.Hciler aynı samanda .................................... -··············-

. t•lı yapmıılard r. • Şebaadebaıındakl karaathanelerdea Mrçotu mit• •u kaplaranı da eık eık temlalemiyorlarmıfo Ş.p kata· 

A terlleril'e iyi eu nrmlyorlarmıfo Bulanık yatmar ~• lan •u içtikçe hararet Hrditi için bir içen bir daha 
merikamn Londra Sefiri HrDIÇ eularına ıap atarak durulttuktan •onra barda· içmek mecburiyetinde kalıyor .... bu yOzd•n •u .. tan• 

• Vaşington, 24 - M. Rooı.. ta•• 1ırmı paraya .. tayorlarmıı buan bu •ular• kuyu lar letifade ediyorlarm•t· .. 
t.İlt Londraya yeni sefir olarak 
t • Robert Bingbam'ı tayine lıa-
lr Yermiftir. 

/STER iN N I ER iNANMA./ 

Pek Yakında 
"Son Poata,, 

Herkesin olilctısını •flllndınıcolc 
bir mÜ8abaka terti,, eaecelctir. 
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SON POST'A 

e E a f yor .• 
Avusturya aruidnden geçlrtlerek 

Macari•l.sna g6nderilen 50 blA tnfek 
H milbim miktarda mitral1oı. AY• 
rupa d iplomaaiainl aaraaa bir hadiae 
oldu. Mcıcle. A•uatur7ah bir ıoıyaliıt 
ıaı:ctenin ifşaatllo meydana çıkb .,. 
anJaıı !dı ki bu aillhlu balyadan 
... liyor YC Maca~latan.a rtdlyor. Tab
kikabo bir eafbaaa budur. BU dit•r 
aafbuına 1röre, bu ıilih lu harpte• 
kalmadırlar, tamire nıuhtaçtır!ar. 

Demiryolu Kesildiği için Japonlar Cep
heye Takviye Kıtaatı Gönderemiyor 

1 Pekin, 24 - Japonların Jebol 
hududuna yakın veya uzak şehir
leri kolaylıkla ele geçirecekleri 
fakat Jehol'an dağlık katmına 
Çinlilerin atql altına iİrmekte 
büyük zorluklar ,ekecekleri zan• 
nolunmaktadır. 

Eıkl ballerlne ıetlrilmek tize.re 
AYulluryada, ffirtenberl' mGeueae
afne ıönderllmlı1erdir. Şekil lt:barlle 
iki mGeuoH araamda yapıJmıı ticari 
bir muameledlr. Nlt•klm, bn milna• 
ıebetle italya bUhQmetl nezdinde bir 
toıebbOı yapan fnıili• Sefirine M. 
Muıolini aynen bu ıözlerl ı6ylcmiıtlr. 
Maamafih, bu teminat klfi gelmemlı 
gibi Franaa •• lnailtere blkGmetlerl 
Avusturya nezdinde mOıterek bir 
teıebbQı yapmıılar 'H alllbların 
elden çıkarılmıyarak röoderen mO• 
eaaueye Yer• deYleh lade•inl lıt .. 
mlflerdir. Faiıat nrUen notanın 

edaaı bir illtimatom mahiyetini hais 
olduA-u için, bu tanı banket, rerek 
ltalya ve ırerek Almanyada tiddetll 
ltlr heyecan uyandarmııtır. 

Alman •• ltalyaıa razetet rl, blçı
ltlr devletin, hattl bir mü.temlcıke 
idaresine kartı dahi kullanmıya haklı 
olmadığı b ir lisanın AYoaturyaya 
hitaben kullanılmuını diplomaıl ne
ıaketine, aiyaaet teamilllerlne tama• 
men aykırı bulduklarım ıöylemek· 
ten çekinmem işlerdir Ye ~okinme· 

mektedirler. Bunun Oıerfnedir ki 
Londra bükOmeti, ae~rettiği Lir teblit 
il• bu notanan doatane oldu~unu ve 
Oltimntom mah yetini haiz bulunma• 
dığ ını beyan etmiye lüzum görmÜf• 
tGr. Fakat bu mesele hakkında Yeri-
len malumata sr8re Frao.. ve lngil
tere, Avuıluryadao, bu ıilabları a.ıl 
gönderene iade edeceğini yemin ile 
teyl t etmeı nl latemişlerdlr ki bu 
tarz muamele dOnya!"ın hiçbir tara• 
hada gör01memlttır. 

Avusturya bükQınetl bu garip 
ntaya henGz cenp Y rmemiıtir. 

Fakat bu cevabın eadece bir rot 
eevabı olması muhtemel oldutu gibi 
bundan böyJe, ,imdiye kadar yapıla· 
reldlA-1 Ü&ere Çekoalonkyad.,D Yu
ıoalavyaya aönderilereleo allAhların 
bundan ıonra gcçlrilmemeat aibl bir 
akıbet doğurmaaı da muhtemeldir. 
KGçük ltilif dn:etlerlnia tesiri ile 
Franaa ve Lırllt reyi barekete ır•tirea 
bu bldiae de ıasteriyor ki S .yaaet 
llemlnde ıöz, hakikaten •J•t• 
dOftil. - Süreyya 

Lehistanda KomDnistlik 
Var.şova, 24- Y arşova siyasi 

sabıtası, Ukranya komfinist fır
lcasmın merkez tc~kilatında araı· 
tırmalar yapmış Ye tahrikçilerden 
aı klıf yakalanmı ~tar. . 

Pey Payo'oun tahliye edildiği 
söylenmektedir. 

Çin g6nnllll kunetJerioi~ 
.Nanling ile Pey Payo araaındakı 
demiryoluna keatilderi, bu auretle 
Japon takviye kıtaab aevkiyatına 
mani olduklan da rivayet ediJ. 
mektedir. 

Japonpp Göre 
Tokio, 24 - Askeri makam

lar Jehol eyaletine karıı yapılan 
askeri baraketleria kolaylak ve 
ıUratle biteceğindOD emin ıibi 
görünmektedir. 

Çilnkll Jebol'un ıark hududu 
boyunca toplanmıf muntazam Çin 
kuvvetlerinin pek az mukavemet 
gösterecekleri tahmin ediliyor. 

Yeni Bir Emir 
Tokio, 24 - Japon askeri 

mehafilindo aöylendiğinc, göre, 
Tiençin ve Pekin deki Japon mu· 
hafız kuvvetlerinin mlldafaa va
ziyetinde kalmalan va vaziyeti 
bir kat daha vahimleştirecek bir 
şey yapmamalan te11bih edilmi19 
tir. 
On Dokuzlar Komitesinde 

Cenevre, 24 - On dokuzlar 
komite i, l ün ıiyasI komisyonun 
içtimaı bittikten sonra akşama 
dvğru toplanm • ştır. 

T oplanh bittikten sonra aza 
çok ihtiyatlı bir lisan kuUanmışJar, 
bununla beraber Mançurideki va
ziyetin kendilerine pek ebemmj. 
yetli RÖrllndüğünl gizlememir 
lardir. 

On doku:ılar komite.sinin da
ğılacağı, yerine aypi devletlerin 
mOmessillerindt.n Ye fazla olarak 
Felemenk Ye Kanada murahhas• 
lanndan mOrekkep başka bir 
komite tqlriJ edileceii söylen
mektedir. 

Amerika Harbi ye Nazırı 
Nevyork, 24 - Utah hGkQ. 

meti sab k Yaliıi M. Corç Dem 
Rooıevelt kabinesino harbiye 
naz n olarak girmeyi kabul et• 
t iğinl bildirmittir. 

UZUN H1KAYE 

Dalda Başladı 
Bağda Bitti 1 

YAZAN: 

-8-
Hele Orhaorn: • Bana acı f " 

Oemesiııi büsbütnn tuhaf bulup 
lrkiliyordo. Onun kanaatine göre 
•cırnak bir fecaate Jşaret eder. 
fialbukl aık, nihayet bir tebes• 
•Umdür. TebessOmU, ağ'am.ya 
~evirmek ne kadar biçimsiz bir 
leydi. 

işte bunlar, bu rnUIAhaıalar 
bnun kl1sik aşklar hakkındaki 
h Okmnnu kuvvetlendirdi •• Or· 
andan uz:aklaşmıya karar alma· 

••na •ebep oldw. Yirminci asrın 
~ııına, ağlıyan aşk, eski devrin 

OzgOnleri, rasbklan kadar iğ-
••ııç gelmif til. .. 

Orlıaıı Omit içinde bekliyordu. 

M. T. 

ıon gllnlerdc ıevgilisini evinde 
ziyaret edememekle beraber bunu 
fırsataıılığa hadılediyordu. Yüre
ğinin alevine Nazımenin gUzel 
dudaklarından tek bir nefes bu· 
laşmamsıından, kendi dudakları• 
nın her yerde aürilnmesioden de 
yese düşmüt değildi. Bir gün 
herşeyin düzeleceğine ve ıevgi· 
sinin kendisine aranan c~oneti 
göstereceğine imana vardı. 

Yalnız hicran, içini kemiren 
bir kurttu. Evvelleri olduğu gibi 
her gece Nazımeyi görememek• 
ten, onun billür aeıini işideme• 
mekten, mUtebbessim bakışlarile 
ıarhoş olamamaktan namUtenaht 
bir Ha duyuyordu. Kızlar arbk 

0~ B•lll•n Klrall 
Bir mQddettenberl bau Balkan d vletlerl 11lyast bubran geçirmektedirler. 

Romanya'da, kır 1 ile ekseriyet fırkası olan çiftçi fırkası r.ra ında mühim bir 
anlaıımaınuzlık vurdır. Y ugoslavya'da Slvon • Hı rvat unsurları ar&!lnda mOth it 
bir mulıalefet vard ır. Bulgaristan'da ?ılaktıdonya komiteleri, hOk et• end 9e 
verecek ~ere~ede me fi hldiselcr . ~ıkıumaktadırlar, Bu mllnasehetlo, mefhu r 
kariutarıst J\alr ıl gOrdüğUuOz L.arıkatOrU yapınıı tır. Ona göre 8 Balkan kıralı 
tıı.çlıımıı kaybetmek nzeredfr. 

Resmi miz 8.ağdaıı itibaren, Yugoıılavya Kıralı Alekeandra. Bulgaristan Kıralı 
Bori ve Roma nya Kırala Alebandr'ı gösteriyor. 

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

Silah [{onf er ansın da 
Fransanın İleri Sürdüğü Bir Teklif 

Ekseriyetle· Kabul Edildi 
~- -·--~~~-

Cenevre 24 - SilAhları z:alt
m konf eranıı umumi komisyonu 
Fransız murahhus heyeti tarafın
dan teklif edilen karar ıuretl 
projesini 21 reyle kabul etmiştir. 

Bu projede selAmet rejiminin 
ancak ordu mevcutlarının mahdut 

askerlik hizmetinin kısa olmasını 
ve 15eferberliğin yavaş yavaŞ ya· 

p\lmasım icap ettirecek tedafüi 
mahiyette bir askeri tqkilAtla 

telif edilebileceği beyan olunmuı· 
tur. Umumt komisyon harp leva• 
zımı meselesinin ordu mevcutları 
meselesinden evvel müzakere 
edilmesini istiyen Alman teklifini 
reddetmiştir. 

Umumi komisyon tcclafilt ma
hiyette ordu tipinin umumtleşti
rilmeai Ye daha tcdafiU teşkillba 
biribiriudeu farka12 bir bAle geo 
tirilmeai mueluini tetkike karar 
•ermiıtir. 

~~~--------............ ----------~-
M esefe Henuz Bitmedi 

Cenevre, 24 - Knçuk itillf 
tarafından nevedileu bir tet>liğde 
deniyor ki ı 

" Hirtenberg ıilAh kaçakçılığı 
mcseleai memnuniyeti mucip bir 
yola girmipe de kapanmıı değil· 
dir. KüçOk itilaf elde edilen ıon 
teklifler bakk nda Fransıı ve 

toplanmıyorlardı, yc ks kendismi 
mi çağırmıyorlardı? Bunu bilmi
yordu? Yalnız yakıcı bir hasret 
içinde k,wanıyordu. .. 

Uzunca bir hicran dcvreain· 
den sonra bir gün Nazune, Or
hamn evine geldi, ErenköyUnde 
bir bağ eğlentisi tertip olundu· 
ğunu haber verdi, karı kocayı 
davet etti. 

Orhan n oraya nasal gittiğini 
ıöylemiye lilzuın yoktıır. Elinden 
gelııe uçardı. kar11 ndan kork
mnH ıil takıp oyn yarak giderdi. 
Temkinini muhafaza etmek için 
diılerini yiyordu, yUreğinin naıa 
atmaması için göğıUnü yumnık· 
luyordu. 

Nihayet bağa geldiler, eeYg l· 
lisile kart latt lar. Fakat bu k r· 
tılafmL doğması beki nen güneşi 
gurup ederken görmek kadar 
t•ıırtıcı oldu: Nazıme, değişmiş· 
ti. Dudaklarındaki tebe ıümU sil-

Orhan, ilkin onun nei esiı· 
liiino hlikmetti. LAkin l>aıkaıile 

IRDilterede Grip 
L611dra. 24 - fagijteNOİB Ye 

Gal memleketiuin blyilk ıehirl .. 
rinde geç•o hafta grip yllaü den 
630 kişi ölmüıUtr. 

Evvelki hafta ölenlerin miktarı 
1306 idi. ............. ___.. .......... _..... .... ___ .._ ..... 
İngiliz bnkQmetlerinin yapacakları 
tebliği beklemektedir.,. 

konuşurken bütün halAveti!e gil· 
IOmsiyen o lltif dudaklum ken• 
diıioe eöı aöylerken somurttuğu
nu, başka yüzlerde bir yıldız gibi 
dolaşan o nurlu g&zlcrin lrendl 
mişti, gözlerini maskelemişti. 
yD:ıünde karardığını g&riince 1en
deledi, bir tarafa çekilip dOtün
meğo koyuldu. Ne yapmıştı, nasıl 
bir kuıur işlemişti? Bunu arat
tırıyor ve bulamayınca ıözleri 

nemleniyordu. 

Beri taraftan Na:ııme, bir de
likanlı ile hararetli bir mUaaka• 
ıaya daim ştı, neı'eli neş'eli onu 
ıDyletiyordu. Orhan, yan g6zle 
onlara baktı, Naıımeniu genç 
komıuıunu dinlerken yudum yu
dum ba:ı içer gibi, tatlı bir ittir 
rak geçirdiğini ıezdi Ye içinde 
bir feyin kmldığım, zihninde de 
yeni bir 9eyin doğduğunu anladı: 
Kırılan Omit. doğan hakikat idL 

iC 
Bağdan ayrılırken Naı1nıe, 

nui" bir hanım tavrile ileri atıl-

Gönül işleri 

Danstan 
Doğan 
Diğer Bir Facia 

Ben iki •ene evvel lstanbolda 
her hususta gayet eyi we temia 
tanınmıı eski ve yUksek bir ail ... 
nin kızı ile tanışbm. Seviyeleri-
miz, dllfünüı ve görüılerimiz bir 
birbirine tevafuk etmiı olacak 
ki, kı& kendisi bana İ%divaç tek• 
lif etti. Yaln z. aramızda bir 
nokta hariç kalmak llzere, uyu19 
tuk. Pek ziyade dansa mftptela 
idi. Bu iptiJAsınr gayet samimi 
doıtlanma vo alrrabalanma a6ylo
dim. 

Artık kadınların eski usul 
yap.~ ieçmif olduğunu Y• 
mani olmamaklığımı aöylediler • 
Fakat ben yine kendisine ruhunu 
9.lkmıyacak tekilde bu iptilldaıa 
vaz geçmesini. bilhassa bu iİbi 
yald zlı hayatların bir kız veya 
bir kadm için daima tehlikeli 
olduğunu IStedenbeıl bu ylllden 
birçok kadın ve kırların fena 
akibetlere maruz kaldığını ve bu 
halin devamı kuracağımı:ı yuvanın 
.aadetine engel olacağını dana 
etmeyen l>aloya gitmeyen o gibi 
yaldızlı hayata aokuJmıyan kim
ıeleria medeni olmaması lbım 
gelmiyeceğini .CSyledim. Benimle 
beraber ailesi balkı da bu itiya
dından nz geçer ftmidi ile nişan
landım. Bendeki zahiri mllsama• 
hayı görünce bütün mevcudiye
tif e bu yaldızlı aile hayatlarma 
daldı. Neticede nezih " temiz 
kadınları avlamak için kurulmuı 
olan bu yaldızlı aile hayatların
daki kadın avcularmın pençeaine 
dilştü. Kendisine kızım kelimesilt 
hitap eden Te kendilerini mum 
gibi doğru bildiği bu erkeklerden 
bir gece UçünUu taarruı.una uğ• 
radı. Ertesi günD akayı haber 
aldım. hemen nişan )'lizüillnll 
iade ettim. Ötedeuberi bana pek 
büyllk bir aşk ile bağlı olduğun
dan uzun bir mnddet peıiml 
bırakmad,, affını istedi. Pek tabi
idir ki ret cewabı Yerdi Bila
bara medeniyet çerç•n•İ altında 
tMSsO. etmif b• gibi eğle~ 
lerdeo uuk fakir, nuib bir aile 
kızı ilo o•lendim. Güzel bir yuva 
kurdum. Ayda ka:ıanmakta oldu-
ğum yoz elH lira ka:ıancım ile 
gayet mesut ve bahtiyar yaş yo
ruı. Bu hıyabmızı kimte tenkit 
etmediği gibi kimse de bisi dan• 
etmediğimiz için ve kanm kollan 
açlk Ye göğstı çıplak bir •niyette 
erkeklv arasına ç.kmadığı içia 
bizi medeniyetaislik ile itham 
etmiyor. 'ihat 

mııtı, Orhan Beye bitap ediyor
du: 

- Parde30nUıU ben tutayıml 
Estağfurullah efendim, kat'iy

yon olmaz! 
- Siz benim babam yerinde

siniz, Size hizmet borcumuzdur! 
Bunu ıöyleken. elinde parde

sU, Orhamo yanuıa yaldqmıı Y• 

fı&ıldam ıştı: d 
- Cebinize dikkat edintzl 
Orhan, ilik fırsatta cebindeki 

esrarlı toman gözden geçirdi vo 
bunlann Nazımeye yazdığı mek
tuplar olduğunu anladı. Genç kız. 
paketin UıtUoe urdığı klğlt ku. 
ıağa bUyUk buflerle tu cUmleyl 
yazmıth: 

.. Dağda baıtadı. bağda bittil,. 

* Bir hafta ıonra Nuıını H., 
bağda neş'oll neı'611 görUştUtG 
Sinan Beyle ntkAbtanıyordu, Or· 
han Beyt de t•hft ı11fatile nllı•• 
defterine loıu. •ltırılıyordul. 

SON 



.... 

1 ~rap Aleminde 1 

Asir ihtilali 
Bilmek Üzere 

Berut, 22 (Huıuıt) - H:caa 
•• N~cit Mllmeuill Mebme
dQrrauf Be1 Aıir ibtilill bnkkıo
da Son Poıta içia ıu beyanatta 
bulunduı 

- Aıiirdekl lbtilllin lnUne 
seçilmek tlıeredir. Bu ayın ilk 
baftaıında müteaddit tedip kol
lan g6nderilmif ve ldriıilere Hbl 
lhtilitcilcrle mOıademeler wku
bulmuıtur. VadiyOlebyazda vuku
bulan müıademede ibtilllcilerden 
25 kip 6lmDı, 40 ldıl yualan
mışbr. 

Şimdi tedip kuYvetlerlmts 
•adiyillmuh1am 'da bulunmakta• 
dırlar. VadiyUlmuhıam ihlilAlcıla· 
na kararglbıdar •• buradaki 
lhtilll ku•vetleri Abdiil•abhablll· 
ldrisinin kumandasındadır. Burada 
wkubalan mOsademede lhlilllci· 
lerden 120 kip 6lmD1t 200 kiıl 
1aralanmı1t 500 kiti eıir alın· 
mışhr. 

Buna nazaran ıark mıntaka· 
11nda bulunan ihlilll kunetleri 
ile ifimb bitmiştir. Dijer ıarp 

mıntakaınıda it HHantılidriı lu1-
manduında dijer ibtilllciler 
Ebulaacer meYkiinde bulundukla
nnı haber alan kunetlerimiz 
llerilemiye baılamıılardır. ilk 
mQaademe Ebuariıt• cereyan 
etmJı •e lhtilllciler 37 maktul 
Ye 100 1Decruh Yermiılerdir. 

Takip •• tedip hareketi devam 
etmektedir. 

Suriye Bütçesi 
Berut, 22 (Huıuıt) - Suriye 

dmburiyetl ıenelik bUtçeıi 
8,464,587 lira olarak teıbit edil
miıtir. BDtçede maarif ıçın 
1,077,295, emniy~ti umumiye için 
a64,840, maliye için 873.8l8 lira 
ayrılmı,tır. Bütçe reaml ceride 
ile neıredilmiıtir. 

Suriye - Mısır 
Berut, 22 (Huıuıl) - F eykaJ. 

ide Komiserlik reıml bir beyan-
name neırederek Suriye ile Mıı.r 
araıındald tical'et muahede1ioin 
fubedildiiini bildirmiftir. 

Suriyeda Haydutluk 
Berut, 22 (Haaual) - Son 

ıamanlarda Suriye eıkıyaıı Türk 
buJuduna yakin olan arazide 
faaliyete baılamıı bulunmaktadır. 
Geçenlerde alt. kitllik bir Türk 
kafileıi Cerabluu tAbi Ka'ralkuyu 

' mevkiinde bir çete tar .. fından 
ıoyulmuı Ye Türklerden birili 
katledilmiatir. 

Yine Tnrk tabiiyetinde bulu
nan Abdi oğla Ouo Cerabluıun 
ıark tarafında Oç eıkiya tarafın· 
dan ıoyulmuş, eşkıya kaçmıştır. 

Abdi •e Muıtafa isminde iki kiti 
de Suriye hududuııda Aliıar 
mevkiinde ıoyulmuİlardar. . qkı· 
7anıo tenkiline teıeb bDı edil
miftir. 

Soğuktan 

Ölenler 
Ellziz, 24 (Huıuıl) - 81r metre 

boyuna ıeçen karlar erimiye bq
lalDlflır. Baıkil yolunda ıoğuktan 
iki klylO donmuftur. Bundan 
bqka Maden yolunda ayaklar a
dan donmuı iki kiti teabit edil
mittir. Millhakata aideo yollar 
laenlla açılmamıştır. 

lzmir'de iki KIUp 
lzmlr, 24 ( Huıuıl) - Şehrl

mlzdeld ecnebiler bir ttlccar kltl
bll tHiıine karar Yermiılerdir, 
Bund•D bqka ıebrimizde bir de 
Şehir Klllbl taiı edilecekti • 
Şehir KIDbllnlD buarhklan bit-

miftir. 
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T ARIHI MUSAHABE : f . Kari Mektuplan t 
Bir Kelle Kesin De Hagınana 

Sagfige 
Oluyor Kimin Olursa Olsun! 

Aman Sultanım .• O Benim Berberimdir 

Ankaranın koltufmada addeo 
dUebllecek bir yerde kaphcaian 
He meıhur olan Haymana kaıa
baaı Ankuanın en mutena bir 
uJfiyeli olmaya namzettir. 

ikinci Mahmudun ama 1ıllu 
yularıoı elinde tutan bir adam 
varda: Halet Efendi 1.. Bu adam 
çok zeki, YO çok bilekAr bit 
insandı. RDzgArdan nem ka· 
par, g6zlerde yürek okur, ayak 
ataılannaan meram ıezerdi 1 • 

O devirleri tarihlerde oku
yanlar bilirler ki, Halet Efendi, 
birçok yıllar Oımanlı devletinin 
hakiki bir bOkOmdan idi. Rütbesi 
• 111eıell defterdar denilen maliye 
naz:nna nazaran - kUçüktiL DeY
let ricali ar&11nda llçilnctı veya 
dördilocO derecede bir makam 
ıabibi idL Ukin nnfuz, kuYvet 
~• iktidar itibarile padiıabtan 
bile llstDndO. Çünki icabmda 
ikinci Mabmudu da korkutacak, 
sindirecek vaıatalara malik!i, Ye
niçerilerin ıevgiliıi idi. 

Halet Efendinin meYkii, o .. 
manh tarihinde bir J>•ıkaıına 
naşip olmayan ımevkilerden idi. 
Hem padişahın gözdesi, hem 
ordunun aevgiliıl olmaktan doğan 
bu meYki, iki yOzlO kılıca benzi
yordµ. Zeki adam, Yeniçeri 
ocağını padişah ile, padişahı da 
ocakla korkutarak gllnllnll geçi
riyordu, devlet idareıini awcunda 
tutuyordu. 

Şadrazamlar, bentlz • pap .. 
bile olmayan bu yaman :Efendinin 
yanında ııfırdan aıaia kalmıılar 
da. NHal kalmaaanlar ki onun 
en kUçllk bir arzuıuoa kartı 
gelmek iıtiyenler hemen celllda 
Yeriliyorlardı. MeMll Benderli ' 
Ali Paıa, o yolda karban fiden
lerden biridir. Bu adam, çok tek 
a6ılil idi. Sadrazamlıja ıetirilinee 
aerbatli tanile harekete baı'adı, 
yani ne dlltlbıOyoru açık alylD
yordu. Riya we eatrika bilmiyor
du. Bir mecliste • bazı eraıilin 
herılln ıurada burada k~n dök· 
dUkleriaden bahıolunduğu,, ı rada 
Halet Efendi: •Var11n, bi~z kan 
d61ıtUıün. Baıka tlrlO balkın 
burnu kırılmaz • deylnce zavallı 
ıadrazam: " Yok, yok, halka 
ıulmetmelc gOoahtır. Bu reulet
lere nihayet verilmeli ,. demiı Ye 
manah manalı Halet Efendiain 
y6z0ne bakmııtı. Erteai gtln ıa
raya çağırılda, elinden mObllr 
aland.. KıbnA 16nderildi, ardan· 
dan da bir mtıbaılr ı&nderilerek 
kafpı keaildil 

... lna Halet Ef•.U. ....... 

balda dedlkoda yapanlarclaa ıoa 
derece laaylaaırdı. Çtınld dediko• 
duların kendi lami etrafında 
dolatbfını biliyordu, anLyorda. 
Bu ıebepl• de btıtQn l.tuballu
lara diı bileyordu. Elinden gelıe 
• Yaktile imparator Neron'un 
Romalılar için doınndoğtl ıibi • 
lıtanbul halkının kafalarını bir 
tek kelle haline koyacak ve bir 
darbede dOtilrOp hıncını JeDe
cekti. 

Bunu yapamıyordu, dediko• 
dunun da 6n0oe 1eçeml1ordu. 
Bir taraftan Mora lhtillli almıı 
yOrOmOıtb, hergOn acıkb laaberler 
ve Türklerin yer Jer katlilm 
edilrliğine dair havaditler ıeli
yordu. Diğer taraftan Tepede
len 'il Ali Paıa meaeleıi bitirile
memiıti, bOyük bir ordu Yanya 
6nllnde uvaııp dur&1yordu. Mem
leketin her tarafında bir mOna
aebetli&lik, bir rllrlllttı •ard1. 
Halk, bu kargapbktu Halet 
Efendiyi meı'ul tutuyoıdu. 

lıt• bu Taziyette Efendi de 
taarruza geçti, l.tanbulluların aj
ıını kapamak, kendi aleyhinde 
ı6z ı&yletmeainin 6n0ne ıeçmek 
için ıiddetli tedbirler almayı t.. 
ıarladı. S•drazamı, ŞeylıillAmı, 
Vezirleri, Hocalan, ocak •lalar nı 
topladı, Btıyftk Mecliai kurdu. 
De•letiu dahili ve harid •aıiyetl 
hakkında uzun bir nutuk söyle
dikten ıonra f3yle bir mlllbaıa 
ytırtlttll: 

- DOnya bir denizdir, devlet· 
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Kua belediyeainia on bin Ura 
ftl'iclah Yardır. Bu pan kasaba
ma lmanaa kilidir. Belediye 
Iİltematik bir mesai ile kasabaya 
parklar •e eğlence yerleri yap .. 
bilir, harap yerler temizltnir. 
Binalar ve çarıı tanzim edilir. 
Bu ·takdirde de but. tıukl ihm• 
linden kurtulacak olan kauba 
gezinti için gelenlerin Oıerinde 
ıimdild gibi fena bir teair b rak• 
maz. Kllçllk itlerle çalıımıya 
bqlamak, büyilk iflere el abp 
yanm bırakmaktan hayırlıdır. 

Haymana: D ~• •ekili FUll 

Çamurlu Bir Ca,dde 
Bizim cadde Ye Mkak Bel• 

dl7eaia himmetini fiddetle bok• 
li1or. Su birikiatiai, '8murdu 
berbat bir hald.. ba bulUlta 
anan dikkati celbetmeDid rica 
Heri& 

.lklar•rh rsorbor eaddeaJnü 
ler o denizde JlrlyeD pmllerdlr. 43 numarada Zi7a 
Heplmiı biliriz ki ıemiyi kaptan Mengen Köylerinde 
idare eder. Tayfadan, kllrekçidea Mengen k&ylerindeki kl7 Jtl. 
yolcudan biri pkıp ta kaptum tipleri kald111lmıt. Yazifelerl k81 
iıine kuıfll'ıa &•mi bocalar •• ibti1ar heyetlerin• te•dl eclilmı.-
ıonunda 1a ka1•ya çarpar, ya tir. Fakat kay ihtiyar heyetleri 
karaya wrur. Halbuki bizim de.- ba •azifeyl llyıkile ifa edem• 
let gemlıinin ldareaine · kan .. nla- mekteöarler. K6y muallimleri klJ 
rın haddi yok, heubı 1ok. Daha ihtiyar heyetleri meyamna fahri 
dOmea aual kullanılır, dalr•ya aıa lolarak ithal edilseler l»a 
karfl 1ollıa auıl açılır, buna bU- YUife,ı mUkemmel ifa ederler. 
miyeoler aemimizin ytırtly01Une Bu takdirde de fedaklr maalUm-
llitiyorlar, ıurada burada toplanıp lerimiı Jalmz kay çocuklannı 
dedi koda yapıyorlar. Bu, bir irt&t Ue deiil, k6y halkını da 
nevi fe1&t buarbjadır. Ş.vketl4 lrpt Ue çok daha nafi •• mtl'fit 
Padiıabımıza biyanettir. Sizdu bir •aıiyete ıelirler. 
çeneti dUıük dedikoduculan 1111- lılengen: O. Osdemtr 

turacak tedbirler l•tiyoruz. Uzayan Bir Muamele 
Onun •ntiyoruz" demHI, •P.. Davutpqa iakeleıiode 239 

dipb latiyor. demekti. Mecliate numaralı evde oturan mDrettip 
huırJ bulunanlar bu nGkteyi an- Ômet Valfi Efeaclidea aldıjam11 
ladıklan için tellfa cltlfmlltlerdl. bir mektupta malüliyet enaluma 
Fakat bir tedbir bulup d7leye- Gç r)eneden beri Ankara Harp 
miyorlardı. Dedi kodu, m&abet Zayiat komiayonunda bulundup 
bir cllrllm deiiJdl, mllcerret bir fakat burDne kadar henlla bir 
itham halinde idL Kimi yakalayıp muamele yapılmamıı olduta biJ. 
ta ceıalaodarmalıydı, daha dot- dirilmektedir. Ômer Vasfi Efendi 
ru1u ağı:dua na11I mllhllr Y1lfu- 9'l9 ıenesinde OçilncO Kolorda 
labilirdi? Sıbbl70 beyetinİD 209 numaralı 

Halet Efendi, laerkelln IUltu- YesikaaUe . mftracaat etmiıtir. 

tunu g8rl1nce yine •izam açtu r l 
- AnLyorum, dedi, iaçlalan Cevaplanma 

bulmaktaki ,eçllliD dDf6nDyor- •------------
aunus. Bence dedlkoda umumidir, 
ceıa da ıeliıi gllzel yapılmafıdar. 
Meaell Beyazıtta Simkeıhane ka· 
p11ındaki berberi aaahm, berber 
dllkkAnlaranda ıe•ezelik kesiliverir. 

Mecliıte bulunanlardaa \lr 
Y eniçerl ~orbae111 t•IAt ile baı· 
k1rdı: 

- Aman nltanım. O healm 
berberimdir. ÔIOne yazık olur. 

Halet Efe,d, •lk6Detle ce•ap 
Yerdi: 

- A canam, lıtaobalda berber 
bir değil a. O olacağına V eza .. 
dlerdeki fenerli berber olıuL 
Makaat bir berberin bqını keıip 
berber dOkklnlar1nda dedikodu 
yapılmanın &nlbıe geçmek. 

V • aonra 18z8n8, daYetlllerla 
ytlzlerinde ıeıdirerek ıorda: 

- Na11I, munfık mı? F uull 
berberin bq1 keıilıin mi? 

Herkes ıulta ve "ıllk6t, ikrar 
demek olduğu için • hemen hir 
adam randerilerek neı'eli neı'ell 
ukal trq etmekte olaa fenerli 
berHria kafua keatirilclil. • 

... 'I. 

M.. Kiıım .Heye: 
- Rumeli fimendiferlerl tab

tllAb mHeleıi Pariate cereyaa 
eden mOıakeraba neticeıine bat
Ldır. Netice alıaır alınmaz kur'a 
keıldeleriae tekrar baflaaacakbr. 

* Yedlhled• 4okamaoı lımatl Bak• 
in Efendlyı: 

- Şiirlerlaiıl neırettirmek lcla 
laaftaltk mecmualudaa biriliile 
mlracaat ediaia. llaaleael bup 
plrlik para kuandına bir .... 
lek dejildir. Şairleri• laem• 
heplll bqka it ıabalarıacla P" 
l11ırlar. 

* Balprlttaalı Balll Necmetttn B•J• 
- Mezun olduğunuz Bulıar 

mektebei li.eye a:aadil lı• Y9 

bOkimetimlz tarafından tanın• 
bir mektep ise DarOlfOnuaa .... 
bilirıiniL Taadiknamenizi •• B~ 
ıar mektebiain liaeye mu•-
oldujunu Maarifin taadik etm..a 
llzımdır. lı bulmak mueletfDe 
ıelince bu phal teıebbOalerbPse 
bathdır • 
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Haftada fki Defa Spor 
SPOR s Pertembe Yo Cumartesi Gftnlerl 

Çıkan Spor Sayf alanmm 
Okuyunuz. •• 

Futbol Şilt Maçları f 

F enerbahçe Mühim Bir 
Rekor Tesis Etti 

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

Galatasaray İse Altinorduyu 2- O 
Gibi Hafif Bir Netice ile Yendi 

Lik maç!annın ilk devresi ge
~D hıı.fta bitti. Geçen ıene lik 
maçları, bllyilk kulllplerin çekil
meleri neticesi olarak çok ıönllk 
reçmiş, futbol meraklıları yaala 
bir tene yaşamışlardı. F allat bu 
aene eski mızıkçı taklardan eser 
kalmadı. Fener, Galataaaray Ye 
Beıiktaı ıibi başlıca kulüpler de 
ıampiyona mllaabakalarına iftirAk 
etmek ıuretile uld canlıbj1 ya
pttılar. 

DDn tam bir futbol haYa11 

1 ikisi Şaban, lkiıl Zeki, OçU Mu
zaffer, biri Fikret, biri de Reıat 
tarafından atıldı. Maç, aradaki 
kuvvet muvazeneıizliğine rağmen 
çok heyecanla Ye ,nzel oldu. Ha• 
brladığımıza göre bu ıeneki maç
J.arda Fenerbahçe ilk defa olarak 
dokuz go\lü bir oyun oynamak 
ıuretilo mllhim bir rol rekoru 
teaiı etmiı oluyor. 

Kadıköy'Unde 

R 
a ....... ..,. ............... ..a.ıerı .................. .,.,..,.,_ ..... .. .... 
......... rlMI ....... ,, ...... lihytl ... 

......_.._. aealeket ..- lalılle•lerl .-. ... . 

c-uteeı .. ,, ........ -- ..... .... 
P ·o 

ı... e.hUlb pabdu'. 

lclL ô;ıe Dzerl hafif çiıeliyen 
bir yağmurdan ıonra aaat lkiden 
itibaren baya berrak Ye ıtıneıli 
manzaraıile futbol meraklalannı 
bayii 1evindirdi. Bunun neticesi 
olarak dlln T akılm ıtadyomunda 
Japılan Şilt mll1&bakalan; kala
Hlık denilebilecek bir ıeyird 
kUUeal tarafından Hyredildi. 

Don tilt maçlannın biri de Ka· 
dıkiSyOndo Fenerbahçe atadında 
yapıldı. Ba maç Galatasaray ile 
Altınordu arasında ldL Galatasa• 
~ay, çok zayıf olan Altınordu .ta
kımına karıı ıliphesiz ki hlkim 
oynildL Fakat fUDU aa ı8yliyelim 
ki bu klkimiyet Yuabn bile al· 
tında idi. ÇilnkO Galatasaray 
nihayet iki gol atabildi. Halbuki 
San • Kırmızı takımın daha fazla 
ıol çıkarmasını bekliyorduk. Bu 

Kagalc .,,ora, gani (.ki) Ar1nıpa'do icarlı lcıı pnlerlni11 • culp eflneuiJir. Faluıt lt•iiz il.s &. • .,..,_ 
mahrum balanugora:ı. Bıınunla bera6er 6a •porun lliue d• ta•mneiim etnae•i o lcadar •iillciil elntiga11 bir ı,tir. 

Kasımpafa - Vefa 
ilk müsabaka Kaaımpaşa ile 

Vefa arasında yapıldı. Seyircilerin 
bUyllk bir ekseriyeti V efamn bu 
müsabakayı bariz bir galibiyelile 
bitireceğini ileri ıOrOyordu. Fakat 
netice bByle olmadı. bk devrede 
Vefa bir gol atmaktan baıka 
bir ıey yapamadı. ikinci devrede 
ite Kasımpaşa daha canla oynadı 
Ye bir gol yaparak beraberliği 
temin ettL Bundan ıonra oyunun 
nihayetine kadar iki taraf gol 
çıkarmak lmkinını bulamadıklan 
için mUıabaka beraberlikle hitam 
buldu. 

Dokuz Goll 
Vefa· Ka1ımpaıa maçından 

ıonra F enerbahçe ile Sllleymaniye 
birinci takımlan ıilt mUsabaka11 
yapblar. Derhil ıöyliyelim ki 
Fenerbabçe dUnkll maçb yeni 
bir gol rekoru teıiı elmiı oldu. 
Oyun baılar baılamaı Fenerliler 
tam manaailo h'kimiyeli ele aldı
lar ve Süleymaniye kalesine aık 
aılc akınlar yapmıya baıladılar. 
Bu akanların ekserisi gol ile netice· 
leniyordu. Bu ıuretle Fenerbahçe 
ilk devrede tamam beı gol 
atb. Fakat ıunu da insaf ile 
ı8ylemek lAzımdır ki Snleymanle 
yeli gençler do Fenerin kuvveti 
kar~ııında blltUn kudretlerile ça• 
lııtdar ve maneviyat bozukluğuna 
aerre kadar u;ramadılar. Yalnız 
aradaki ku\•vet ve oyun farkı 
F ent~rin lehine tebarDz ettiji için 
rol atmak fırsatını da daima F ... 
nerliler kazanıyordu 13iriııd 
de.re bu ıuretle O- 5 Fenerbah
çenin lehine neticelendL 

ikinci devreye gelince: bu 
devrede Süleymaniyell f"nçlerl 
biraz daha yorgun ıBrOyoruz. 
Buna. l'aimen Süleymaniye mllda· 
fileri çahımalr Ye uğraımaktan 
vazgeçmiyorlar, hatta Fenerin . 
gol adedini ekıiltiyorlardL Ancak 
Fenerbahçe muhacimlerinin kom• 
bine:ıonu, gol atmak huıuaunda 
çok mUeHir oluyordu. Bu devre--
de Fener bahçe dört gol daha çı
karmak ıuretile gol adedini d~ 
lruza iblAj' etti. Fener iOllerinio 

netice de anlatıyorkl Galata1aray 
eski kuvvetini bulmak için çok 
çalıımah ve bize daha gllzel o
yunlar göatermelidir. Ümit edi
yoruz ki artık idari meseleler bit· 
miş Ye Galatasaray kulübnmnz 
teknik faaliyete baılamııtır. 

Voleybol 
Maçları 

933 Voleybol tamplyoaa mll
ıabakalarıoa dlln de deYlm edil· 
dL Eneli Mtıhendiı Mektebi 
ile Sen Miı•l takımları kartı• 
Jaştı YO mllbendisliler galip gel-
diler. Sonra F enerbahço, oyuna 
gelmeyen EyUp takımına karşı 
~alip ilin edildi. Bunu müteakip 
lstanbulıpor ile Kaıımpaşa takım
ları kartılaıtılar. lataabubpor ka
zandı. Bundan ıonra Galatasaray 
ile Hilll oynadı Yo Galatasaray 
galip geldi. 

Dun Takılm ıtadyomunda yapılan ıllt maçlarına ait fotoğraf 
mubabirimiıin aldıiı resimleri buraya dercediyoruz. Yukanda Vefa• 
Kaıımpqa ve Fenerbahçe • SUleymaniye maçlarına ait iki enıtaıto 
tan•. at•irda Vefa •• Kuımpaıa takımlarını bir arada sıörDyo11unuz. 

Uludağ Kayak Sporlanna 
Çok Elverişlidir 

FakatBunun İçin H~rşeyden Evvel 
Teşkilat Ve Para Lazımdır 

Biz TDrkiyede [kayak aporuoa 
ait güzel resimleri yala·a mec
mualarda ~6rDyorduk; fakat la
tanbul yakınında Bur1&nın yana 
baı nda kayakçılık için fevkalade 
mllsait bir araıi olduiunu belki 
kimH bilme:ıdL 

Orta Avrupada böyle gOzel 
bir arazi, mutlak her kıf Olim
piyadı için Beynemilel toplanaıa 
yeri olurdu. 

Ba kararımı laviçre, Awatur
ya ve Almanyada kıı ıporu yer
lerindeki tecrübelerime istinaden 
vermekteyim. 

Hiçbir yerde 2000-2550 met
re yüksekliğinde Uludağdaki gibi 
kilometrelerce uzun Ye ıeniı 
yaylalara teaadlif edileme1. Bu 
yllkaekliklerde birinci klnundan 
mayıı ayına kadar hf!r saman 
kar vardır. Hatta hemen Buraa· 
ya dotru takriben 600 metre 
rakımlı yerlerde karla artülO 
açık ıabalar mevcut olup ikinci 
kAnundan marta kadar her cuma 
Buraadan buralara kayakcıhk için 
çıkılabilir. Keza Elmaçukur Ye 
HUHyinalan k6yleri cıyan da 
çok mGuit birer kay•kçllık aa
ba11dır. Buralarda yqb, ıenç 
herku kayakalık qrenebilir. 

Uludai, kııın her tatilde Türk 
mektepleri talebelerinin muallim
lerilo birlikte Hyabat hedefleri 
olmalıdır. 

Aynı zamanda Uludaj manta
lluı kıt meniminde de ıeyyahlar 
Y• ıporu H•en TOrkler için cazip 
bir hale aetirilmelidiı. Bu yapılıru 
Buna ve lıtaobul için mObim 
lktiaadl faideler de temin ediJmlı 
olur. 

Bu iti ameli olarak baıarmak 
için evvelemirde qağıki buıu
aatın yapılma11 llzımdır: 

1 - Buraadan 20 kilometre 
muafede Uludaj 7ola Ue kara 

f 
yolu birJeıtiği noktada ve takri
ben 1 ,200 metre yllkaelditbad• 
1atmak için bir bina yapılmalıdır. 
Buraya kadar Yeya pek yakınına 
kadar otomobi~ hayvan Yeya 
merkeple çıkılabileceğinden, bu 
binaya kolaylıkla ulqmak kabil
dir. Buralan kayak talim kuraları 
için fevkalade müaait oldutuodaa 
her acemi kayakcı burada bida
yette birkaç ıtın kalarak 6trene
bilir. 

2 - Bu binadan itibaren 2000 
metre rakımlı Uludağ Oteline 
kadar 13 kilometre mesafe olup 
bu yolun kayakla alınmua 
llzımdır. Otomobil yolu karla 
6rtlllU olduğu mOddetçe rGrul .. 
mediğinden bu yolun kazık
larla ipretlendirilmeıi icap eder. 
Otele giden bu kayak yolu or• 
mandan geçirilmek ve mllnalip 
ıekilde lfaretlendirmek IW'etile 
daha kııaltılabilir. 

3 - Uuldağ Otelinden ltib• 
ren 2553 rakımlı tepeye çıkd .. 
cak yol da İfaretleııdirilmelidir. 

4. - Buna, yollar birJeım .. 
ainde yapı:acak bina ve Uludai 
Oteli te lefonla birbirine bajlao
mal d.r. 

5. - y apı.-...11 bina ve uı ... 
dafı Otelinde, icabıada yardama 
koıabilecek •e kayakla kaym .... 
nı bilir daimi bekçiler konmalıd-r. 

6. - Kayak aporu malzem. 
sinin ucuz fiatlarla tedariki temin 
edilmelidir. • 

Buru Valisi Fatin Beyefendi
nin, Maarif idaresinin •e T&rkiye 
Turing Ye Otomobil Kt&bOnOn 
kayak ıporuna ait teşkilltan icra• 
11 için müzaheret •adctmiı olma
lan pek ziyade tcıekkilre deier. 

Bu yaaUer bu gOzel ve aıhhl 

kayak ıporunun Tnrkiyede tamim 
edilecejine ea eyi bir allmettir. 

Prof. Al•k.. Abraham 
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İTTlBAT VE TBBAKKı 
Her hakkı mah.f uzdur. - Noaıl dold• ?. 

-............... ._. .... _ Na•ıl Yaıadı? .. 
Ttfrika No. 75 Nasıl Ôlda? .. 

Rumeli.de De Cemiyetin Kudret Ve 
Nüfuzu Gittikçe Arhyordu 

lstaabal •e fzmircle tqldllt 1 ( ba &midi ele bota çalm111b. Buna 
ba aoretle JaYq J•Yaf de••• binaen, birçokları ı 
ederken, Rumelicle ele ceml1etia - lbrahim Pqa, •ier cemi· 
lmdret •• aafum alttikp sbJ•• ı ptla Yllcudlbaden haberdar cılur 
her tarafta açdaa pW., • ... aa.. ık• pmek Ye bu ıaretle 
bi7elere kadar • batla 91111.t -:et• •llfiri!etial ele pçirmek 
merkezlerial bir .. beke Wad• lcia ~ mabweder. 
unJorda. Dı1or .. Ve Sernde bulunan• 

2
'i

2 
... 1-t .,..c1a lar ela, baacla çekiniyorlardı. Hal-

~ aea • • bMi S....s ft Darama, latubul 
Ecllnıe Jaaclanu ala,.a ...... , Jola lzerinde olduklan için o 
Mlllzim Refet BeJ Ecliraede llanlicle CemİJetia çok kunetli 
t9fldllt yapma,. ....... eclilmlt. ol•-•• ihtlJaf nrdı. 
S.llnl\len natuk w tablif 1aret.- 323 aeneal eylllllhadea beri 
lerile tetkillt abalDllUleli ıln- (Petriç) bnaliainde t .. ldllt ile 
clerllmiıtL Refet BeJ, ba .....ı •egal olaa • cemiyetin mleuie-
abr almu itimat ettiil arkadar lerindea • Naki Be1 ( Pizren) de 
lanadan topça fırkuma meamp, de ~ pbe açtıktan • 110nra yine 

IUht lha Be (I) .araa- (Pebi~) • avdet etllllfti. 324 ae-
m . m an. Je aui ma119 iptidu acla llçüncil 
at etti •• teldıfinl derhal kabul orda mDıiriyeii erkAoa harbiye-
ettirdL Evveli bu iki arkadq ainde bulnnan • ve artık, merkezi 
blriblrlerinl tahlif ettiler. Bu .. , •• t .. ıdllblNla ha."7-tta .. !...- .. amumt namına teıkilit ile alika-
IUretle teı'killtm eumnı wDcuda omaları lae1et1 aerkeai1•1• clalall .ı.. dar olan • binbRfl Cemal Beyden 
aetirdiler. Hamili /kg Naki Beye bir mektup geldi. 

O auada topça1 farknmda 1 Şimdi Kartal Kapuakamı J Cemal Bey bu mektubunda, Se-
.taj giren (Erklnıharp ylzbaıı• Ve larkkiliae teşkillta ba Hba rez ve havaliıinde kunetli bir 
l.met B.) (2) bDtUn zabitanın uhtesine verildi. Mllteakiben Kır- teıkilita ihtiyaç olduğuna izah 

b
: t --Labb • . lb ..._ caaliden Edirneye gelen piyade ettiktoa tonra: 
~rml e B ve mua etmıL_ ce de .. - mnliziml Ahmet Eytıp Bey de ( lbrahim Paşa fil aralık Serez-

mııt • u zatı cemiyete 11U1Zan ır- cemiyete ith•l edilerek o bavalide de mevcut değildir. Yanma muk• 
ma~, muvaffakiyetio en bnynk teıkiJit yapmak için geri gön- tediı' zabitlerden, IOıumu kadar 
amili olacaktı Bwaa binaen lamet derildi. arkadq al. iki bölükle Sereze ha-
Beye mllracaat ettiler. Cemiyetin Edirne teıkilitının bu suretle raket et. Oradaki teıkilata ku,,.. 
makaat ve gayeaiai izah eylediler. az zaman zarfuıda kuvvetlenmesi, vet ver.] 
Vatanın aelamelioe aıatuf olan Selinikteki (Merkezi umumt ) nin Diyordu. Naki Bey, derhal 
laer ife atılmaya miibeyya baluaaa kudret ve maneviyabm artıi'lyor.. icap eden zabitlerle iki b61Uğilntl 

( Serez ) de bulunan •• ken..ı: hazır etti. Ve ıur'at!e Se •t-
bu genç erklnıharp nku bulan " ur tı• ( Ser z L k k.a '"heızeb~ . ıinden korkulan lbrahim Paşanın · e nr ası er ant ar ıye-
bu teklıfi kabul ettL Bu auretle art k "k" k t d k ld · ülb k ...., b "I B ) ,. . ı ı ı ovve arasın a a ığı sıne m a ,. ... z qı ~ zım ey 
ilk (tahuf heye~) wllcuda: gel~ dtıtGnDlerek kalplerde bir mem- le g6r0ttükten ıoora gerek bu 

Artık teıkılita dnam edile- noniyet uyanıyordu... lbrahim zat.o te gerek jandarma kuman-
cekti. Cemiyete dahil olacaklana Pata, mfttir olduğu halde, Se- dam Kemal, zabitandan Ktışat, 
kunei maneviyeaioi arbrmak için, rezde fırka kumandanı ufatile Hamdi, eıraftan Devriş, mektup-
cemiyetİD kuvntli RWerilmeaine bulunuyordu. P.qa, bundu dolayı çu lsmail Hakka, mubaıebeci Ce-
•• numaraları• (3.000) d• ltibar milteeuircG. Oçilncl Ordu Mo,iri mal Beylerin himmet Ye gayretile 
edihneaioe k•ar yerildi. Kıdem Hayri Paşamn vefabndaa aonra yirmi glln zarfında Serez' de bulu-
IU'aaUe; Refet B. aooı, iman B. (Ordu MU•iriyeti) ne kendiainin nan bOttıo za~itan. ile h&ktmet , t • T memurları tahlif eclildL 
300-. smet B. 3003 numara ile tayin edileceiiai limit etmiı• de, ( Arkua r) 
deftere ka7dedildL CemİJele dör- •• 
d&ncD olarak pen, (oifancı ta
buru) na meuup, Erkin harp 
biubaşılarındaa Hüaeyia Kadri (3) 
dL Bu zabn da çrduda mevkii 
,ok mühimdi. 

laınet Beyin nafiz we kudretli 
.. bsiyeti aayeainde, cemiyet u 
zaman zarfında ordu zabitaaa 
arasında intifar etmi" ( Osmanlı 
Terakki ve htibat Cemiyeti • 
Edirne Heyeti Merkeziyeai ) fU 
atlardan mürekkep olarak teıek· 
kili ey emiıti. 

ErkAwbarp yUzbaı 11 lımet Bey 
" biµbat aa HüseyİD KadrJ ,, 

Mnlizım Refet Bey, 

"' 1hsan " 
Ordu müfetüıll Harun Ef. 
Erkl.ı harp Seyfi Bey (4) 

,. Alletldia Be1 W 
,, Hurrem Bey. 

Evlenme 
Osman l!ey luzı Hayrftnnisa 

Haa mefendi ile Edirne villl eti 
Nafıa Fea Memurlanndan Şera
fettin Beyin evlenme raaimeleri 
cuma ıeceai Osman Beıin evinde 
Ye birçok g6zide ze•at hozurile 
t .. 'it edilmif tir. T ar1lfeyne aaadet 
dileriL 

İş Arıyorum 
2S Y•tındayim. Lise tahsilim 

Yardır. F ram ıca bilirim. Daktilo 
ile yazı yazabilirim. Herhangi 
bir ticarethanede, fabrikada Yeya 
mOe11esede geçine bilecek kadar 
maii.fla ıababtan akpma kadar 
çahtmak lizere it anyonam. ihti
yaca oluların Soa Posta ua ta· 
llİle ( M. K. ) adresine il~&racaat• 
larını reca ederim. 

İşçi Aranıyor 
0 .<ur yazar bir 1 ence ihtiya

cımız Yar. Taliplerin saat betten 
yediye kadar matbaamıza mürct
caatları. 

Bu .aqam 
2t,30 da 

Renkli 
Fener 

Nak d ıı Er ugrul 
h11 n U y 

Halk gecesi 
P.yeı a pert!e 

Son Günleridir: 
Geç kalanların istical etmeleri 
•e herhalde TBrk an' atklrlan-

1 m d'.1 mubtqem tem•illeri olaa 

, BIB MiLLET 
UYAJUYOBI 

T6rkçe a&zll milD phuerimw 
~6rmek •e allapamak lzere 

ALKAZAR 
&INEMASINA 

~, ..... .... : hıuııra n aY• .-e ol "ur. 

İstikbal Mutlaka Bizimdir! 
( Bqtarah 1 inci aayfaıl• ) çetin çahımalar latemeaic:Ur. ÇOn-

hldise t91kll ettiğini a6ylediler. kil biz içinde bulunduğumu:&, 
Bu baflangıçtan sonra lamet P1- muğlAk beynelmilel ye milli ka-
ıöyle devam ettiler: rııık meselelerin içinden çakmak 

Arkadaşlar, için aldatıcı a&zler, aldatıcı ve 
Milletimizin ilerleme hamleli mubaJağalı •aitler değil billkia 

o kadar fazladır ki, buglln ihti• mahrumiyet iıtiyen, çabımak iati-
yaçlara kAfi geleceğini tahmin yen dlıDnmek, bilmek, yorulmak 
ederek koyduğumuz bir llç6yl1 istiyen •azifeler i.tiyorea. Ancak, 
iki sene tonra çok geri kalmıt iatedifimlz yazifel.sr, canla başla 
görüyoruz. Ankara'da oldutu gibi çal ıarak yapıldıktan ıonradır ki: 
baıka yerlerde de Japbrdığamıs geçea her •e•eJI habrladığımız 
bir bina' açtırdığımız bir •alon zaman muvaffakiyetle nud geç-
ve na•ıl doldurulacağından endi- tiğini biz de d&flnerek ba1retler 
t• ettijimiz bir mektep iki Mile içinde kahyon& Ve llemi bay-
aonra bütün ibtlyaçlann gerisinde retler içinde barakıyonm. ( Bara-
kalıyor. Bis bu darhktan yalnm Yo ... ıer1 alkıtlar.) 
memnun olmalıyız. Salonların ve 
mekteplerin geniflemeaioden kor- Biz muharebe meydaaında 
kular. Oolann dar ıelmesi mille- bulunan o adamlarız ki muvaffa-
tin daima daha çok hız " daha kiyet kıuamak için bir birinİQ 
çok Meaafe aldığım ııöaterlr ( aJ. can Yermek iham seldifiai llfle· 
kıflar. ) riz, eğer muharebe meydamnda 

Halkevlerinde milli ve içtimai buluaaa bir adam muzafferiyeti 
hayat n temelleri terbiye auretin- kazanmak İçİD arkadq)arma bi-
de, tedris auretinde. konuıma •o- Wda dua etmek, fll Ye,a ba 
retinde mlltemadiyen kurulmahdar. tarzda kendini awtmak lbuntel-
Banu iltizam ediycruz. clijial llylene o adam elbette 

Cumhuriyet Halk Fırka•ının 1alu dyler •• o idare. 
Halkevleri vantasile memleket memleketi bellya ıokar. Bil 
içinde takip ettitl ldllttır politi- Yataadq Yazifeleriaia iyi ya. 
kası bu va•ta ile ilim ye fenni, relde •• fec:laklrhkla lfuam c:la-
gOzel anatlan yaymak, ba mem- ima ehemmiyetli tutacaiiz.. 

leketin 8iyaaeti. lkthadiyatı hQ- B.tMll P• autkuna allnf-
kıoda en yeni, en dolra malima- lar aras.nda hararetle devam ede-
ta ortaya d6kmektir. rek dediler ki: 

Cemiyetimiz ilim ve fenne iati-
nat eden, güzel sanatlara medup "Sillh kunetindea her lirli 
olan, milliyetci, ilerileyici bir ce- Cebir vo madde kunetindea 
miyettir. 867le olmalıdır. (alklflar) daha mlieuir olu nokta, bizim 

ilim ve fen kadar 'gtizel aa- itikadımızca Halkevleri gibi mll-
natlan cemiyet içinde birinci iti- el8eaeler, fikirlerle blltlin millet 
bar derecesinde ıöstermek, tat• içinde milli ha1atııı kazanacaji 
bik etm~k Halkevlerinin baıhca beraberlik, yllkseklik ve Pilam-
vazifeleriııdoa biridir. Her sitti- lıkbr. Her aillhtau llstUn olu 
ğim yerde Halkevleriae temu budur. (Alkıp.) 
edince kimlerin hangi mevzu tize- Geçmifte olduğu gibi w 
rinde kaç konferanı verdiğini laugi bir 1armclald Jine birçok 
ıordum. Keza ayıaa ehemmiyetle ptia imtiba•r ftl"llleje m•z'-
her gittiğim yerde ınzel ıanatJar kabnak biz o lmtU..alan laerıla 
tızerine ne kadar toplanb yapıl- wrmi1e hazıra. AllatJar. 
d•iım ve neler yapıldıjma •ordum. ~uatar kalınak o ılacle .,... .. 

Halkevlerl Cumlaaript Halk ca g&9e8ecefimb kanet hltlll 
fırkuuun k•cli preaaibi • eJcl9. ..Wetln ideal için s19tenlıtl pW 
paa " ba pnaaiplerin memle- ,me alllteNeeii blrlilc lmnetl
kette nuıl tatbik edildijinl hu- dir. (Alkqlar.) 
gDn balkımaza alylemek içia de 
bqb bafm• bir merkadir. Cam- Arkadaılar; 
burlyetçl. llilliyetçl. 1aldllKI, lnkillpçı fırka olarak nem.-
•• Dnletçi politikaPftlW. ba ,_ cemiyeti laergh dalla M 
memleketin ~ ..... strmektea " g&tOrmektea bqb 
yetini temin eden. plece• dileği olmlyan farka olarak ...-
tin• en blytlk lmc:lretl ve • leket içinde 1dlltilr h8)'ab11111 p-
yllk•k lböan temia edecek olu niflemuine b&tln ba mlllhaza. 
bir program olduğuna umiml lanm ne kadar ebemmlıet •er-
olan ye bu aaretle İDaDIDlf olaa cliiimlzl 16aterir. Geçen bir ıene 
bizler bu prenaİF leri " manalara- zarfında bir ~ok Halkevlerinia 
m yahuz umiml bir imle hakikaten aizi memnun edecek, 

diali1ecek oı..lana lae,.m. lwfunuza giclecek ıenit bir der .. 
anlatabileceiimb Wdiumdaya. cede çal ıt .klanm aiyliye bilirim. 
Eğer mutlaka iaanmamak ip. Bana Anadoluaua laemen lıer kl
daba eneldea nrilmif bir b- .. -. dağıhnıı olan merkaler-
rar n. ıelen birisi kU'f1811lda dea bayle birçok ~alafmıı .. 
kalmauak dyledilderlmizia bu ıtısel aemereler ••mit Jeıler 
1eemleketin menfaatlerine ea ma- dylenmiftir ... 

~=i.dup..a labat etm.ıt Fiç lstanbul Halkevlnde 
Arkaclqlar, dUnkU merasim 
Cumhuriyet Halle Fırl&UUUD Dtıa bitin memlekette oldu-

premipleri halk içİll yaldm he- ğu gibi 1.taabul HalkeYinde ele 
riadea akan glsterifli pyler de- birinei te'lil 11kl&allm0 blJllk 
~ldir. T 5 • ve bey.ecanb tnahlrat ar-ada 

Camhuri1et Halk Farkamm• katlulandı. Ba ..-ıebetl• C.. 
Pren•ipleri a11cak ıeçen laersllD taloiluadald Halkevi biauı sl-

1e., "iUt hemen hemen zabi
tana münbaaır kalmıf, ıivillerden 
henftz kimıe cemiyete al ınma· 
mqb. Merkez teıkillb ba 111retle 
kuvvetlendikten sonra, ı.n mOl
hakata gelmifti. Bu emada me
ıamea Edimeye gelea K rkkilise 
de j uıdarma mllAzimi, OakldarJa 
Yusuf Zira Bey \8> tahlif edildi. 

içia Muyaffald1et Y dclım He par- dde bir toplanbya ulme olda. 
ug., ı •.: ye1r~u •on "'arak Lyan birer ..,.dir. ( fidcletli al- Vail w Belecli7e Reisi Mahiclclia 

UF AK HIR ZAH~ ET t 1 K S İ N E M A O A kıflar ) Cumhanyet Halk Fırkul Bey, Meb...ı.r, Halk FD"k .. R .. 
ı :-;aı ık Bahriye Veklll tb~an B. icab ında büyük b r memnuniyeti 9 premiplerinin s-e Cumhuriyet Halle lai CeYdet Kerim Bey •• Farka 
2 - Batvek ı tımet Patı Hı. mucip olur. L .... Lazaro Fraako t aca• Mevsimin en bOylik harikası F k lit•k 1 halk ı,.·1n _ __._... -Lı li i ---•-- o __ .. ı; ır am po ı aıın o ... W11U1DI, .,....r ••c ı ......... ., U9" 

8 _ S• bık n.•b · .. ı ardan. retlaaneıiadekı hanımlara r•m•t r " MAVi TUNA. L ..ı:_: • dijer" L-- 1!&!1- d .. ...- aenui.n• ..... poUU&a an ı-~,. a.:-ı maa-=-•-..a .,. 
) Seyfi Pat cihaz takımlarile ıtriyat H tu afiye wuı .. w....--., T, 

<4 a levazımındaki Hk.daayondan tıtifade &Jlrl ecl• noktall içia de balan- maa..ı-• E.ai_. mftdlrD, mell-
(6) Sölim ye Fırta Kum"nduı • ..,.. , L fil · • ...A.H n- h w...., ,_ lçia Galata ya aaclar ıltmek kif dir. IDIDl avauDua ve mef ur dujumm p için, ula bir rat- tep mDd6r •• maallimleri, Halkewl 

ilam AIAeddio Pat:ı Ea ı,ı mallan in.mtmı1aoak tlue- Sandor Çaıaa or&.truuu ...__ .a.•--- ...: bi1•1-:- bul---...L- Se6 il!-- ı..a-
t6 Jandarma Kaymakamı tkea uda dan f atlarla ıataa almak lmkl- um -ı_... .. .., .._ ~ ualan, Raa ri .,..-le ,.,..... 
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Ahmet Markizi 

Reisin birdenbire belir-
mesi, hizmetçileri sanki bire.r 
taı parç.asa yapmııtı. Hepsi 
•uslular ve eğilerek arzu1 arını 
beklediler. Ahmet reiı bunlardan 
ikisini i9aretle yanına çağırdı, ka· 
ranlık bir köşede kendilerine ta
limatlarmı verdi ve ıonra, tek
rar geniı traçalı büyük salona 
döodü. 

* Anneleri yanlarından ayrıldik· 
tan aonra iki kız kardeş adeta 
merak ve endife kesilmişlerdi. 
Evde JÜk•elen en ufak bir 
ıGrilltUye bile kulak kabar
tıyor ve heraa bir •facianın 
dojıDasuıı bekler elbi he1.ecan 
lçiade yaşıyorlardı Maddalena
nın ye'si, bilmediği bir akibetin 
ruhunda uyandırdığı esrarengiz 
endiıedon geliyor, LUkrezya ise, 
hayatı anlamıı bir insan ııfatilo 

kıskançlıkla karışık bir hid
detin tesiri albnda bulunuyordu. 
Çilnki, tercih ııraıınJa birinciliği 

kaybetmiıti. O derecede ki, an
neıının ayrılmasını, ıahsf bir 
izzetinefis meselesi yapacak kadar 
kalbi fırhnab idi. 

CeneYedeki eYleri ani 1Urette 
baskına uğradığı zaman, o da, 
herkes gibi kunetli bir korkuya 
•atf6p .-..,. fakat etrafında 

gördllğil ıimalar ye nakledildiği 
Cezair gemisi, bu endişelerini 
1an yarıya azaltmııtı. Çünki, 
Yak'anan kim tarafından tertip 
edilmiı olduğunu anlamıfh. Za· 
maıı ile içinden yenilmez •• 
b01lk bir prur yllkaelmit. kendi 
s{hellftine mai16p olan bir ada
mın b6ylo Hnelerce aonra ken• 
disial laabrlamau ye laabrlaclağı 

için bayahn1 tehlikeye koymasını 
kadınlığını okııyan ye ona kartı 
Jlik.eltilen bir tazim eRri teJekki 
elmiftl. Dütilnüyordu ki bir za
•anlar adi bir babç vandan 
bqka bir py olmayan Ahmet, 
aırf kendi temasının tesiri ile 
iradesini kaybetmiş, sonra ıene
lerce denizlerde dolaprak bu
günkü eriıilmez töhretini yapmıı 
•e nihayet merhun vakti bekli
yerek ta kendisine kadar gelmit 
ldL Çok defa Ahmet Reisin 
monkı bel erini annesile babasından 
•e bazı doıtlarandan dinlemit. 
elde ettiği yüksek mevkie varmak 
için atıldıiı maceraları öğrenmiş, 
hattı bir akıam OıtO, nbbm ftıe
rlndeo geçerken, bir denizcinin 
Gna dair anlattitı bir habraya 
durup dinlem.i9tt. 8'a adam, bir 
l'ece ••idi, elli kiti ile Midilli 
aclu na bulmı Yeren Ahmet 
Reiıİll koca bir köyü nuıl bir 
fliin enkaa haline getirmit ol
clutunu anlatıyordu. Dona Lnk
reıya bu denizcinin anlattıklarını 
uzun, uzun dinlemiı vo bir gece 
San-Piyer-Darena 'da ki e•lerininin 
kapııı paramparça edildiği zaman 
beklenmez bir hldise karşııında 
bulunmamııtı. Dona Lnkrezyanın 
kanaatine göre, Ahmet Reiı 
•nneaile kUçOk kardepnf bera• 
1terce alıp kaçırmıpa, bu, bir 
teaadilf eıeri idi. Çtmki hep 
Lirlikte bulunmuılarcb. 

Onlar, aaıl vak'amn teferrDa· 
trndandılar. Halbuki asıl hedef 
kendisi idi ve aırf vöklile gllzel
liğinin sihrine kapıldtğı için bu· 
günktı nıacercııyı ı;. öze almıştı. 
Fakat bir gece evvel, hizmetçi
lerden biri telip te Markiz di 
Kastro'yu reisin yanına d'lvct 

ettiği zaman güzel Lnkrcıya'mn 
kalbine derin bir iğne batar gibi 
olmuştu. Dü,llnUyordu ki, eğer, 
yar.o annesile yüz ylize gelecek 
olsa, ona eski evlltl k muhabbe
tini gösteremiy•cek ve belki bir 
rakibe gözile bakacaktı. 

(Ara' a<ı• V\r) - :ı: saz w 

İstik bil Mutlaka Bizimdjr! 
( Baş tarafı 8 iıır.ı M) fada ) 

merllıimde bulunanlar arumda 
idiler. 

Merasimi Halkevi Reisi HA· 
mit Bey canla bir nutukla açtı. 
HAmit Bey nutkuna fôyle baş
lada: 

0
- Sevgili kardeşlerim; Halk· 

evlerinin kuruluşu yıl dönümünll 
kutlulamak, bu evlerden bekle· 
nenleri belirtmek için •Öylenen 
sözleri dinledik. Geçen yıldan· 
beri (berinde yürünen yol bur Un 
daha ziyade aydınJanmıı oldu. 
Siyasi kurtuluı ve inkilap yolunu 
g~steren bfiyllk ıefin eli, geçen 
yıl bu evlerinede kurulma yolunu 
göıtermakl_- biıe yeni bir ufuk 
daha açmıf, millt ülkümllı için 
yeni bir kaynak daha yaratmıştı." 

HAmit Bey bu batlnngıçtan 
aonra Halke•ioin yaptığı İflere 
temas etti: . 

lçtimat Mua•enet tubesi 9çy9ı. 
kadar yüksek tabıil gencine yar
dım etmektedir. 

Ecnebi liaan kurslarında 1500 
den fazla talebe ders görmekte
dir. Glzel an' atlar tubeai yalnn
bir •rgi açmağı dlflnmektedir. 
Ev, okuma odalara açacaktır. Köy· 
cWtUı ıubeıi bau köylerde de· 
terli tetkikler yapmıştır. Neşriyat 
ıubeıi gençliğe rehber olmak Uze
re bir mecmua neşretmektedir. 
Evin açt ğ'ı kitapçılık sergisinde 
yeni harfle basılmıı 1800 deo 
fazla kita11 teşhir edilmiştir. HA
mit Bey muhtelif •elAhiyet ma
kamlHaodan ve bilhassa Vali 
Muhittin Beyden görülen yardıma 
teşekkür etmiştir. 

HAmit Beyden ıonra kürsUe 
gelen Vali Muhittin Bey İstanbul 
Hlakevinin Umidin fevkinde 
muvaffak olduğunu ve kendi· 
aiola İstanbul halkı namına e•e 
yardım ettiğini ıöyliyerek tqek· 
kOrOn İstanbul halkına ait olcıu-• 
tunu söyledi. 

Muhittin Beyi takiben a6z alan 
Cevdet Kerim Bey Halk Fırkası
nın eıas pr•nsiplerini anlattı 

•• fırkanın bir •atan fırkası ol
duğunu •6yleai. Cevdet Kerjm 8. 
bundan aonra lıtanbal HalkeYinin 
bUyDk muvaffakıyetini tebrik •• 
en nihayet Tftrk Milletinin remzi 
olan Gazi Hazretleri namına aya
ğa kalkılmasını teklif etti " teklif 
a1kıtlar araıında kabul •• icra 
edildi. 

Bundan aonra Ankara Halke
Yi ile diğer muhtelif HalkeYlerin
deo gelen tebrik telgraftan ok1111-
du, bunlara cevap verilmeal •e 
Gazi Hazretlerile Ha,vekiJ Pqa
,. we Meclia Reiai Kizua P...-

--
ya birer tazim telgrah çekilmesi 
kabul edildi. 

Müteakiben Yaıar Nabi. Beh· 
Ç"t Kemli Beyler Halkevinin yıl 
d6nüm0 mftnasebetile yaı.dmıı 
birer fİirlerini okudular. Bu arada 
Şehir Bandosu da bu münasebet• 
le hazırladığı güzel parçaları tc
rennlim etti. 

Yeni Açllan Evler 
Sivas, 25 (Hususi) - Şehrimiz 

Halkevi dun büyük meraaimle 
açJldı. 

Rize, 25 (Husust) - Halkev· 
lerioin kuruluş yıl döniimil blltün 
halkın İftirakile ve samimi bir 
heyecan havası içinde kutlulandı. 

c:::::========:-::::================-
Adana'da 
Kır Koşusu 

Adana (Huauai)- Geçen cuma 
glınO bOyik ıpor g&al~rinden birini 
.daha yafadılc, ilk defa kır kota• 
yapıld•. Bu luıf11ya yaloaz iki ku
IGp ittirak etti. Toroa spor, id
man yurdu. Kotu çok heyecanh 
oldu. Battan nihayete kadar 
sevide seyredilen kotuda kota
cular birbirini bırakmadılar. 

Koşunun kabramaaı T oros 
spordan Cumali 8. olmuıtur. 
Aym kulüpten Hulüıi (istil) itiba· 
rile bnttın halkın nuarıdikkatiol 
celbediyordu. Koşuda birinci 
C ımali, ikinci Hulösi ve ftçftncll 
ldmao yurdundan Hasan Beyler 
olmuı H saat birde futbol 
müsabakaları başlamıştır. Evvela 
Askerl alay takımile Seyhan ıpor 
takımı aa'.<eri bandosunun teren· 
nftmleri ara11nda oyuna ba~lamış, 
oyunu hakem Lütfi Bey idare 
etmiıtir. Bu oyunda askeri 
alay takamı Seyhan ıpor-
cular.aı bire iki ile maj16p 

etti. T of1"09 •e Mersin yurttan 
askeriden Rqit Beyin idareaiade 
ikinci oyuna baıladı. Bu oyunda 
da 11fıra karı• iki ile Mersinliler 
galip aeldi. -----

Otomobil Yarışları 
Daytona Beab 23 ( A.A. ) 

(Mavi Kuı) otnmobilinl Hvk vo 
idare eden ıir Malholm Kampbell, 
bıa almak ıuretile yapmıı olduğu 
mil •• kilometre yarıımda 437 
kilometre 908 metre ile lngiliı 
mili 1arqına •• ~27 kilomdr• 
149 metre ile kilometre rarııma 
ait dünya rekorlarını lcwm ıtır. 

Mumaileyh, ayni zamanda 1a

atte vaaaU 414 kilometre t29 
metre ıOr'atle 5 kilometre kate
derek yeni bir rekor teaİI etmif
tir. 

Sayfa 9 

J r#IM..-e f'IUmeti hrafındaa C:ql 
ez .... bedJye edilen aerhı tere'\~ 

ÇANAKKALE 

Öğleden ıoora ateı hiç keıil
medi. Ancak Yeni Zelandalalarm 
mntemadt mukabil taarruzları ... 
ycsindo Türklerin Conk bayırı 
tcpesindı mevai almalarının önDne 
geçilebiliyordu. Bu hlicumlardan 
birinde Kolooel Malon• du telef 
o.ldu. 

Karanlık b&1bktan sonra bu
raya biraz takviye kıtaata yetiıti 

vo vaziyeti kurtara bildi. W elling· 
ton taburundan aağlam olarak 
2 zabitle 47 nefer kalmııtı. 8 inci 
W elch taburu 17 zabitle 400 ne
fer kaybetmlt. 7 inci Gloucertera
hil'e tabw-u da 350 nefer k•dar 

· telefat vermit ve yaralı veya 
maktul olarak büttıa zabit ve 
ça•~lannı kaybetmişti. 
Q Tepesinin Zapb ve Zıyaı 

Conkbayınnı yandan ateıe 
al•n Q tepesinin behemehal 
:ıaptedilmeai icap ediyordu Ye 
Jeneral Cox bu vazifeyi 38-
ioci liYa kumandam Jeneral 
Baldwio 'e tevdi etti. Jeneral 
Baldwin'in lrnvtetleri bu arada 
Çaylakderede bulunuyordu ve 
karanlık buar basmaz hareket 
emrini aldı. Fakat daha bida· 
yette bir slirD müıkWlta maruz 
kaldı. Zaten gayet dar olan 
Çaylakdere sahile götilrlllen 
yaralılarla •e Jeneral Gohnıton 
livasının mekirelerile tıklım tık· 
lım dolmuff u. Yol bulmak iatiyen 
kuvvetler dağıldılar. irtibat bo
zuldu ve bu yüzden gece yanım
dan ıonra kolun baıtaraf ı Roda
dern aırtlarına gide asıl yoldan 
yola ıaparak dar bir dereyi 
takip ettiler. Fakat bir mllddet 
sonra bu derenin hiçbir yere 
çıkmayıp bir uçurumla niliayet
leodijinJ 16rdliler. Sapacak bat
k• bir yol yoktu •e rehberler 
de yollarım Pftrdıklarım nerede 
bulunduklarını bilmediklerini itJ.. 
raf ediyorlardı. 

Pek fena bir vaziyette kalan 

Jeneral Batdwin çarnaçar bir mil 
kadar geriye gidip orada bildiği 

bir yoldan Ağıl dereye goçmiyo 
karar verdi. Fakat buda kolay 
değildi. Daracık dere efrat ilo 
tıkanmış, kolay kolay hareket 
etmek kabil olaınıyordu. Sabah 
olduğu balde Jeneral Baldwiniu 
d6rt taburu halA Ağıl derenin 
içinde idi. 5, 15 de her üç koldan 
yapalmuı kararlaıtırılan taarruz 
artık auya diltmüt ve muvaffaki
yet ihtimalleri tamamen sail ol
muttD. 

Jeneral Godleyin plloı, bom-
barduınan durur durmaz Co:x'uo 
soldaD, Johnıonoo aajdao •• 
Baldwioin do merkezden ayni & .. 

manda taarruza ı•ç.meleridi fakat 
du pllo Jeneral Baldwinin teeb
burU yüzünden tamamile bozul· 
muttu. 

Sağda (.;oak bayumıo altında 

bulunan taburlar ortalık ajarır 

aiarmaz ıiddetli bir bomba taar
ruzuna maruz kaldılar. Bulunduk· 
ları aİFerler Conk bayırının &İr
•eaine ıayet yakın olduğu için 
buraları bombardıman etmek te 
kabil ola1D1yordu. 

Binaenaleyh aaat 5, 13 to her 
tarafta bombardıman durduğu 
halde buradaki yeni Zelant ef
l'ada bAü fiddetli bir at•ı al· 

tında bulunmakta idL Jcneral 
BaJdw.inden de benOz bir haber 
alınmadığ·ndan bittabi taarruı 
da edemiyorJardL 

Çiftliğin şimalindeki Hiod~tan 
taburile 39 uncu livanın kıımı 
azamı da geceki mevkilerinde 
bulunuycrlar ve onlar da Jeneral 
Baldwinin vUrüduna lotizaren 
hiçbir harekette bulunmuyorlardı. 

Ancak ıol taraftaki kuvvetler 
Q tepesinin eteklerinde bulun· 
makta ve taarruz vaktini bekle 
mekte idiler. Binaenaleyh bom 
bard,maa durur durmaz buradaki 
kıtaat tepeye tırmanmaya baıla
dılar •e hiçbir mukavomoto ma· 
ruz kalmıyarak tepeye vaa I ol
dular. Fakat burada bombardı
man kesilir kesilmez ıiporlerine 
a•dot eden Tnrk kuvvetlerile 
kU'fılqtılar Ye kumandanlarının 
da telef olduğu mülhit bu ıllD
gO muharebeainden sonra bu 
tepenin bir kısmında yerleımlye 
muvaffak oldular. 

Bu muvaff akıyetten manevl
yab bir kat artan efrat tepenba 
Tnrklerio elinde bulunan yama
cıoa doğru indiler. Fakat yar• 
dımdan mahrum oldukları içia 
bir ıey yapamadılar. Birkaç da .. 
kika Q tepesi tekrar bombar
dıman edilmiye başladı. Orada 
bulunan bazı neferler ellerini, 
kollannı aallıyarak meseleyi izah 
etmek istediler. fakat muvaffak 
olamadılar Ye çarnaçar, tepeJI 
terkederek nkl mevzilerine d6• 
dnler •e tak'riye kıtaah gelince 
tekrar tepeye hDcam etmek az .. 
re b1ıtlln atın orada beklediler. 
Ancak ferda11 gtın ric'at etme• 
emrini aldllar ve tamamlle , .. 
kil diler. 

Sabahın aaat 6 •ında Jeneral 
Baldwinin ilk lutaah 'çiftliğe dor 
ru ilorilemiye baıladt. Fakat bu 
samana kadar TGrlder Conk ba• 
Jlrının timalindeki tepeyi bDyll& 
ku•netlerle takviye etrnifler, hatta 
çiftliğin ıark tuafındaki bir ekia 
tarlasına bir de mitralyoı mtıfre. 
zesi yerleıtirmitferdi. Jeoeral 
Baldwin öyle şiddetli bir •teı• 
maruz kaldı ki çiftliğin dü:r:llllc 
yerine çekilip orada yerle,miye 
karar ~erdi. 

Bu turada, uzakta •e timal 
tarafında TOrkler Damakcahn 
sırtlarında bulunan Jngiliı •• 
Avaataralya mevzilerine taar:ru1 
•tmekte idiler. 

Burada tunu da izah etmek 
llnmcLr ki, 7 we 8 aj'U8t09 ıloe 
leriade karaya çıkan Jngiliz kuflıl 
•etlerinin bedefioia Kocaçim ... 
tepe oldupıbia ıre Damakcalın 

81rt1anada bulunan kıtaatrn da 
Jeneral Stoçford'ua kuvvetlerioin 
bir clz'I olduğuna kani bulan
••kt.a idi. 
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Siz Ne Fikirdesiniz : 
Feriha Ve Nazire Hanımlardan 
Hangisi Daha GUzeldir, LOtfen 
Bildiriniz •• 

• iki Rakip Güzel Arasında 
Son .Y•kOn Mevcut Rey Farkı Son. YekOn 

azıre H. Ferıha H. 

ıaı Değişme yor 104 
Gelen c•"apların ıırayı takip ede

J'&k bugün dercetlfğimb kısım da iki 
rakip arasında mevcut rey farkını de
ğiıtirmeıniıtir. Ve anket bitmlye yak
Jaıtığı clhetlıt, öyle zannediyoruı. ki, 
net co kolay kolay deği9ocek değildir. 

Feriha Hanımı 
Beğenenler 

Bizce foriha hanım nnire hanım
dan daha güzeldi. 

Bandırma Patamaçit maballe91 Yen\ 
Şafak kıraethaaulnden 8 lmu 

(matbaamızda mahfuzdur) 

Kıraathanenin milıtorilerl de be
alm gibi feriba hanımı daha ,azel 
bu 1 u :y orlar. 

Eılıltehlr Salıarya caddealade 
' kahved Cafer 

Feriha hanım daha güzeldir. 
Ankara SGnarl mahal:ur Kaduıkn 

ıt0kalc No. 3 Ali Salp 

Kırallçelik ferlha banımındır. 
Adapaııarı Beledly• kltlbl il. Rawf 

Benim ıeçtlğim gUzel, milletin eeç• 
&iği feriba hanımdır. • 

lıL HilnHl (adı .. •ahfuschır) 

Ben et teri ha bauı m nıı.ı.·,.o hanım

dan daha gUs.oldir. 
Falih Çarıambada Ne. 11 

lııına kab...cl M. Acili 

P'•riba barıım güzellik kıraliç.oliği

•• llyılı.tu. 
Kawhçqm• Hamam ıokak 

No. 12 :.1ulltafa 

Feriha t.uum, naı.ire hanımdan 

biakree defa güzeldir. 
Ak1ar•1 Sofulu mahallesi Tayyarecl

orhan ıt0kak No. 24 Suat 

Bence gUıellor gUıeli feriha ha· 
nımdır. 

Betlktat Slnanpaıa mahalled 
Sellmhil caddul No. 14 Ahmet 

Fer\ba hanımı Nazire hanımdan 
cbba gUıel buldum. 

Be)ojlu Anadol ıokak 
No. 9 AU Hacı Halli 

Feriha bamın tam manaatıe gU

seldir. 
KaraıUmrük Gaalo11aa11 aaballul 

No. 9 BurbaHlllD 

Feriha bauım oaı.tre hanımdan 
tolr gOı.el \'e cadptir. 

Robu Kollejden Feysl A. 

Feriha bamın resimde bu ka.C!ar 
gtızol görOntırse ktmblllr uhoda ne 
kadar güzeldir. 

Son Poata kulllbll aıau• 
ıından Tank Ekrem 

:Mlltterek kanaatimlıe gnrtı 45 ft
riba b nım daha gOzoldır. 

UtllHd• 8 haaa ( tlruler •abfudıı11) 

Nfftrt<lllen resimlere nazaran fetf. 
ba haum g<luldlr. 

K11dıkö7 Şifa Eıtılıt All 

Hakem he7MI lıUhabınd• bathClıt. 
1'akat h ?.ce ıant fetlbadıt. 

SBtllM Kara11tat l•tahW n'4.•I 
rıle. 123 A.Wlttiıhllliı w Ca\rft 

Bana Kahrıa 
f'crlbac1ır ıoz lligb ti maaıi 
Biç b•laa19al bllhıu•aı emıall 
Blrlnc1dlr o bltlıcl olmalı 
B .1kikat bu hak ye1fnl bulmalı 
Oitin y11ılU gOıtl göılU bit kt%drr 
lıliliibohı h ıinıelnde yıl41ıdır 

IC•dık87 Rec:a1aade Ektemhe7 
Mkak No. i2 Nlbal 

Nazire Hanımı 
Beğenenler 

1' Bakeın beyotiııin kararı do •rudur. 
aalre hanım, her hueueta gllıoldir. 

Tdran Hftlnyafı fabrikaları 
Ment .. ı •• tUtUneCI s.-.rt 

Na-ııre hanım, feriba hanıma na· 
~aran daha cazip ve gOıetdir. Feriha 
bammm dl\ gtızolliğlne hAyranız. 

Galata Mahmadl7• caddMI No. 197 
peruUr Calll n11ta11le 24 lmu 

( lmaalar .. bfuadur t 

Nn~ire haoıın (flzeldfr ve Anupada 
'fOrk glb.Plli~lni temsil edebilecektir. 

Haun Kadri ( aclre• mahfudur) 

Nazirin yok naziri. 
Çamlıca M. C. E. 

:Na:ılreıılu hanım 8S senesinin bir 
Afroditldlr. Çolr, pek çok gllıeldir. 

Kaclırl'a cadd .. ı No. 93 Devellotlu 

Bitaraflar .. 
Jkl kıırn gflıellfği de birdir. Ikfsl 

de OpOp bata konacak gUzellerdendir. 
üstadın 1ıtlndfı da bundan ileri 
gelmiıtir. 

Langa Abacı No. 19 A. Hlkmet 

Yeniden intihap yapılmalıdır. 
ATI1kat Ne.ruz 

Bir Kadın Terzisi .. 
Bir kadın ter?.iei aıfatne ıoyUye· 

ylm: Her iki gtızel de Tnrk gtızelt 
olmaya namut değildir. Bence hakem 

heyetinden 40 yatından yuk.an olan· 
ları ihraç etmeli ve yerine genç jüri 
olarak reuam, heykeJtraf, doktor, 
tadın terz.iel, muharrir ve berberler 
lıtibap edilmelidir. 

Ulell aputımanı 2-28 Şakir 

Cevaplarımız 
Bereket Tavuk ÇitlllQ1 eah1p· 

terinden Nurettin Beye: 
Foto SUreyyaoııı fikri bu meselede 

muhakkak kıymetli olacaktır. Fal~al 

kendiıl nihayet bir tacirdir. iki müı
terisl ıı.raeında. bir tercih yapmıt gö· 
ranmf'k lıtemlyeceğl de aıikl\rdır. 

81gad• Aytekin Beye: 
Mcktubıanı :ı.u çok gOıel bulduk. 

Fakat m11saade edereeniı yarayı tekrar 
deımlyelim. Bununla beraber lıterse
nfı mektubunuzu hitap ettiği adrese 
gOndera1'llkliğlmb. mOmlı:üodUr. 

inkılap Llaealnd• Eflatun 
Cem Be~: 

Hır.kkıoız Tar, ılzin gtbl gınçleri 

laep bu yolda dnıontır görmek latertz. 
Fakat mesele kapanmıttır, tekrar 
açılmaaı mahıurludur tıternnlı der-

' cetmfyell m. 

i il!!: -

Resminizi Bize Gönderiniz, .. ... • 
Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

n(>l!lıııinizi kupon ile 1?öndcrinlt. Kupon di~er uyfaınıı.d'.~dır. 

38 J. Çiler H. İçli ve utangaç
tır. Tavru ha
reketlerinde aa· 
mimiyet var· 
dır, çabuk kı

rılır, yüzüne 
gülenlere kar· 
p menwtle-
rini esirğe-
mez, hazan 

j inatCl olduğu 
da vakidir. 

• • t Çorum'da lh•an a. Zahiren 
::akin ve raha
tını sever g& 

' zükür fakat it 
başında çetin 
Ye çalaşkındır. 
Muhitinde asri 
cereyanlara ev· 
veli tabi olan
lar meyanın· 

da lhulunur. 
Sert ve haşin 

muameleye geleme:r. Menfaatleri. 
ne kar~ı tok gözlll hareket eder. 

• 
.40Mlne ~" H. ( F otoğrafınan der

cini iatemiyor.} Zeki " itgü&ar· 
dır. Kar§ısındakine aatıl muım• 
le edeceğini keıtirir, temizliğe, 
iııtiıanıa riayetkirdar. Sadeliği ae
yer, para bfthıinde tutamludur. 
Hususiyetlerinin bdli olmasını 

İAtemez. 

43 Oaman 8. Zekidir. işinde 

açık gözlük 
gösterir, tavru
h ar e ket leriJe 
kendisini sev
dirir. Herşeyi 
anlamak ve 
dinlemek me
rak ve heve
sindedir. Men-

faatlerini ıe
.-er, başka1a

rına bağlanmaz, çok konuşmasını 
sever. • 44 H. H 111.. Mahcup tavurludur. 

Kendi'lini gös
terici hareket
lerden uzak ka· 
lır, cesareti 
medeni yes i 
kuvvetli değil
dir. Menfaatle
rine karşı tok 
gözlü hareket 

eder. Hosu&i· 
yellerinin gizli 

kalmasını tercih eder. • 42 Süleyman Y•hlll b. ( Fotoğ-
rafının dercini istemiyor.) Dedi· 
ğini yapan ıert ve eerkeı bir ta
biatı vardu. Para ve borç ve ala
cak mesailmde titisdir. Kendisini 
alakadar etmiyeıı ıeylerle metgu) 
olmaz. Batkalarma aı ehemmiyet 
verır. 

DiŞ 
O BİPİ Ağrılarını 

BAŞ 
Ağrılarım 

FEVROZİN NECDET 

5ayfa 11 

Meşhur Kadınların Koca
ları Bir Kulüp Yaptılar 

Garp memleketlerinde garip 
iıimli ve acaip gayeli birçok ku
lOpler vardır, Bu liıte ekıik ol
mah ki, ıon ıamanda, Amerika
hlar, buna bir yenisini daha illve 
ettiler: Meıhur ,kadınlıran koca
larma mahsus kulilp. 

Bu kulübO te1lı eden, Amelya 
Erbard iıimli kadın tayyarecinin 
kocuıdır. Adı Palmer Putoam'dlr. 
Bir kadının maruf Te meıhur bir 
adamla hayatını birleftirmeai, bir 
kadın için umumiyetle caziptir. 
Fak at bir erkek için bunun b6yle 
olduğunu kabul etmelt hem gUç, 
hem de azaplı olmak ıerektir. 
MeaelA bir laraliçenin kocasa ol
duğunuzu farzedini:ı. BntUn t•ref 
onadır ve ab onun g61geıiade 
yaıamak mecburiyetinde.iniz • 
Halbuki kadın tabiatila kocasının 
an'at T• mevkiinden iıtifade 
eder. Onun içindir ki fikir oriji-

= 

Mada.. Amelga Erhard 

nal olmakla beraber onu 
dana koyanlar için biç te 
verici bir ıey değildir. 

mer 
şeref 

Genç Kızı Kaçıran Ak
törün Cürüm Ortakları 

Kimlerdir? 
( Baıtarafı 1 lnci ea.yfad3' ) 

kArhğa kurban gitmlt olma1ından 
bahsetmiıtik. Filhakika akt&r 
Papanın maceracı bir adam oldu
ğunu bilenler bu iddia tberiode 
durmakta ve genç kızın para için 
kaçırıldığını, aktör Papanın bu 
iti muYaffakiyetle becermek için 
sevda rolll oynamayı muvafık 
bulduğunu 'H bu rolde de muvaf.. 
{ak olduğunu u~rı allrmektedif"' 
ler. 

M.Givelli Ne Diror? 
Bu hAdiıe bak.kmda tehrimiz· 

deki Yunan tiyatrosu akt&rlerin
dan M. Gi•elli poliH çağrılmlf, 
ma16mabna mDracaat edilmiftir. 
M. GiYelli poliste iki rtıo iatic
Yap edilmif, enelki akıam aer
bHt bırakılmıthr. Givelli diyor ki: 

- Çartamba gUnll akpm tile
ri aaat albda evimden sivil bir 
poliı memuru tarafından poliH 
götOrllldllm ve evvelki akpm on 
buç.ukta, icabında :zabıtada isbab 
vücut etme~ prtile .erbest bıra
kıldım. Binaenaleyh aaat dokuzda 
tekrar ıittim yemek bile yeme
den bu dakikaya kadar kaldım. 
Fak at arbk bitti. 

- Yine ıarta muallak olarak 
mı bır•kıldınız? 

- Hayır, bu defa mutlak o
larak 1 M. Şorun e6:zleri polise 
itimat telkin etmektedir. Binaena
leyh fİkiyeti semere Yerdi tutul
dum, fakat kızının kaçırdmaaında 
hiç alAkam olmadığı anlaııl.nca 
aerbeıt bırakıldım. 

- Evet amma, otomobil me-
aelesinde metheldar vekili idiniz 1 

- Evet, fakat matmazel T"a
..yı hiç ıörmemiıtim. tam
ma1ordum. Ben M. Papaoıa 
doatuyum. HareketiDdu bir st'• 
enel beni 1GrdL 

.. Vapurla ıidecektba, fakat 
fikrimi detiftirdim. JUl9 b...I 
..... ,. plecebln deiil mi?" 
d•dl Ben de •ent., cenbanı 
....... EıtMi ahala otomobil 
Ue $itlid• yola bakı1ordam. O 
p, 4alaa bir kaç •at ıoara 
rMr kıa kaçırma laldiHIİH phit 
Olmakta lnılµndupmdaa katiy .. 
tlpb• etmedim. 

Alhakika bia Şitli'de tram-

vurlarındaa hiç haberdar değil
dim. her ne lae otomobile 
bindik. BOyllkdereye gittik. O
rada kız tayyareye bindi ve 
ancak tayyarede~ yer aldıktan ·son
radır ki bana iki mektup verdi. 
Hunlardan birisi M. Şora diğeri 
de M. Şoruo arkad8f1 M. Geaef"' 
yana hitaben yazılmıştı. 

Polis Lb•nl b&diaenin ıahidl 
değil, fakat ıerilri cürUmU olarak 
iıticevap ettL ,, 

Havacdık ve Spor - Ta) yare 
Cemiy<.ti t&raf ndan çıkarılan bu ınec· 

1auaDın 89 inci mıehaeı nef.ı vo renk· 
U bir kap dahilinde bnva 9ohitlorlne 
ait kıymetli yat.darla tnıı,ar etm " ştir. 

Ç.I - Oo bet gUııde bir çıkan bu 
gençlik mecrnoaaının booinci sayısı 

bugOnkO edebiyatımıu ait kıynıotli 

mUndereeatla intfıar etrnl~Ur. Ta,·si~ e 
ederiı. 

Yllftlt Mll&I Yol - ldel • Ornl 
lıt.iklll fikrini tafıya ıı bıı aylık ıııec

muanıa 5 cl .enesiııiıı 2 ci sa\111 
birçok yaı.ılarla çıkııu~tır . 

GGrbUz TUrk ÇocuAu - H rua
yel Etfal Cemiyeti tarllfıııdan çık:ı.rılaıı 

bu mecmuanın 75 el sayısı çocuk hıf· 

11uıhba11na ait mil hl m yaıılarla ııof· 

red lmlıtir. 
Tedl'• Muvazenesi - Paranın 

kıymetini kaybetmoııi tediye muv ze
nesi boı.uk.luğun un sebebi mi lok a 
neticeal midir? Bıındaıı bahseden bir 
eaerdlr. Tallt Ge,•oci Bey tar:ıfrıdaıı 

yasıhıııtt Şafak kOtOpluıııeei tarafırıdaıı 

Dt-tredtlmi~tir. 
v ..... ıcı KUçUk lnean Ve Ka

blll,ell - Koloml lya Darillfünunu 
Feao1 Terbiye Şubeıi mezunlr.rından 
Hilmi A. Malık B. tarafından bu 
•amda 11~1 bir Her yazılmış ve bu 
•aer Maarif Veka!eti tarafından ka

bul edilmiıt ı • Mualllmler• n ter• 
biyecllere tavıly• edulı. 

Blamark - Meıhur tarihçl Emil 
Ludftlc'in bir tlyatrosu~ur. H ydar 
Rifat B. tarafında• tercilnı• ~dil
mifdr. Her •itaptı4a 7S kuruıa ••· 
tıl•akta .. r. 

v ........ Yolu Verem mll cn· 
dtle cemiyeti tar&hod :ın ne4redlloo 
b• nıecmaaııın '8 - 49 uyı11 neşredll
mlıUr. Veremlileriıı hıf7.ıeeılılı. ıııa 

alt birçok kıymetli ya>:•lar vardır. 
Klldro Mecmuaeı - B ·r .. ,· ı· 

aında lktuad '"e itt i ınai ~n kıyııwtll 

yazıları muhtevı o arı hadro uıecınu· 

asının ıs cU sayısı çık t ı. Bu eavı ile 
Radro bh ya,nı bitirm ş oluyor no
ttlnebllan b r·rk .. ~e . ve geuçlere ta" 1ye 
edoriı.. 

• 

•••o• Naılre baıııw lt'Uıtldir. 
Tepebaıa K90tl•eatel otel 

Jte. '9 Enlltapuı. 

AYBAŞI 
aawıbrıAı 

MağlôYJ eder. 
Her ecznııffie hlllıuıur. 

Romatizmayı 
Nakriıl 

Tayua hitam bulduğu aoktada 
beklerken bir hanım kum elinde 
kllçllk bir bavul ile bize teveccllh 
ettiğini gardllm. Hanım kız ıen 
görDntlyordu. Heybeliye gem1eye 
gider ıibidi. Bi1Abara evinden 
ka,mıt olduğunu '&ğrendiiim za
IDAG bu llkaydisini dllıllndnm ve 
haJnt ettim. Fakat dedim ya, o 
umaa bilmiyordum. Ve taaay. 

Dr. A. KUTiEL 
karak67 Börekç. h anı aıraa rda l'lo 34 
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•• z 
A 

a 
1 rınd 

B ems isiz güzel hal arda 
mühi te zilllt 
• 

L 
An ara'da 

Çocuk ~rnyt caddeaındo 

İsta bul'da 
Bahçekapı 'da ve Beyoğlu 'ııda 

lstjkl!l.I •·acldPsiı de 

An ara şubes· 
memurlarına 
12 ay vade 

Satıhk arsa 
Sultaoohmett , Son Po t gazcteıl yanınd ki 3 parça 

g rek toptan gerek p rça p rça ıatılıktır. 
Mllracaat ı Sultanham m No. 17 Ayanoğlu 

ı 
Samsun' da 
Bankalar caddesinde 

nka a'daki Devlet 
Hareke hahlarını 

ile satmaktadır. 

Sahibi ı All Ekrem 

Nıırlyat MGdOrO ı Halil Utft 

Zafiy•ti umumiye, iştihaıızhk •e kuvvetsizlik halatmd büyük 
faid• ve tesiri g8r!llen: 

F SF TLI 

it 
HULA Si 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

Romatizma - Siyatik 
BEL ve ARKA ve ıoğuk algmhğından 
husule gelen ağrılardan kurtulmak için: 

• 

A 
MahlQIU 

Ur'atle ıahhnt ve neı'enizl iade eder. 
Ecza depolarile eczanelerde ahlar. 

Büyük 
• 

A 
ci keşide 
BÜYÜ 

11 Ma t 1933 tedir. 
İKRAMİYE: 

5 o --1 • 
Dünyanın en zengin ve büyük Piyangosudur. 

Beflkta icra dair sinden: 
Sabri Beye Beyoğlu Dçilncil Noterliğin
den resen tanzim dilmio 9-12-338 tar:h 
vo 8668-518 No lı bir kıt'a Hnet mu
cibince borcu o~an 24S liranın mas· 
raflar ile beraber tcdiyeai hakkında 
Topbaneda hya çelebi ıokağanda 34 
No h hanede mukım Viktor kızı Mııt· 
ma:z:el Marika namına yazdan icra 
emri arkuana aıumaileyba Yunanı .. 
tana gidip halen nerede oturduğu 
billnemediğl mGbatlr tarafından ve· 
r:len met ruha ttan anla,ılmıt Ye ber
muclbl talep U&nen toblitat lcruına 
karar nrllmlf oldutundan llAn tarl• 
hinden itibaren 25 ann zarfında borç 
.muraflar n. beraber verilmediği ve
fa bu mGdd t içinde borcun tama· 
meD ödendiği • ya lmbal veyahut 
mOruru zamana utradıj'ı hakkında 
tetkik mercilnden lcranan rerl dur· 
maaı hakkında bir karar getirilmedi
ği takdird cebri icraya devam olu
nacağı ye icra k nununun 74 Gncil 
maddeıl muc"bioce kezalik bu müd· 
d t ıı:ıırfıoda mal beyanında bulunul· 
mas veya hakikate muhalif beyanda 
bulunuluua haplı clh tine gidileceği 
tebllt olunur. 

' Dotum ve K•dın ha.talıkları mntchauı11 

Operatör - Doktor 

Hüseyin Naşit 
Oağaloğlu, türbe karşısında Eski 

Hllf4liabmer binan No. 10 
Kabul zamanı c 

Her2lln 6ğleden ıonra 

Telefon : 22622 

.·'111 <.';•:1.-1;~'.°S~'"·ı.., '. . •I •. , .. , 
.• '" ~. ~ ··~ ... ~ •• ,._, - . 'l •• • .• 

Her c 'na her nevi ~tlkct kıllı• 

MATBAA ve FABRlKASI 
Telefon • 23969 

~
,._.,._.; + .,·~ •. J; •. 

. ı•Vo'a- ... ~ ,;ı>. • •• ~-. :.; •• ·" .. ·" .... . . . . 

KARADENiZ POSTASI 
SULH 26a~:ı,~t PAZAR 
gUnU nkıamı Sirkeci' den hareketi• 

(Zonguldak, lnebolu, Ay ocak, 
Samıun, Trabzon, SUrm•no "• 
Rize) yo gidecektir. TafıilAt içJP 
Emlnönll Rıhtım H o No. 2 J• 
m Uracaat. Tel. 20475 


