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Iktısadi Cephe Taksimatı 

Nasıl Yapılacak? 
_Bugünkü Şekil Zararlı Görülüyor 

tlllll • clllı A)'dm. Balık... Bordur, 
· ~~ Çanakkale, D-.U. l.parta. lamlr, 

1 Mani•, Mutia; lçlllclldı Bur ... 

lıtanlnıl limanının 6ir lcenarı 
Gazi Hz. DiD memleket dahi- tMplt edilmlftlr. idari n lkbıadl 

llnde icra buJarduklan Hyaba- takalmatan blriblrlM aypa bir 
tin çok mObim neticeler teYllt ,.kilde 1enlden derplf eclllmell 
ıdecetınl enelce haber Yermif tik. munfık ıarlllmllflllr. 
Son gelen mal6mat bu haberi Bb bu mnlaim m...ıe etraha-
teyit etmektedir. Dil• umumi bir ela tetkik •e tahkik yapbk. T et-
laulba teklinde bildlrmlt Ye d.. ldkatım1:11D neticelerini yazıyoruz: 
nıittik ki: Memleketin buıaakD Bu,on TOrklye dokuı lktıAdl 
idari takıimab Ue iktaucll takai- mıntakaya ayrılmııbr. Ba mmta-
1pata arasında ~ hlr aylunlık kalana birlnciıl: Ankara, Bilecik, 
tU'cbr• Hı. labi •J&batlerl Çorum, Bolu, Çanlur-. Eı"1fehlr, 
elQUID a bta •JflUllUı. vui1•t Kırtebir, Klıtahya, Y oaıat; ikin-

e• 

Bir Olünün Son Nefesin-
de Söylediği Tek Bir Söz .•. 

-----
Esrarengiz Bir Cinayetin Bütün 

Gizli Taraflarını Aydınlatb 
Bir 6lllnlln ıon nef eaiade lir 

l.diti kıMcık bir cDmle euarea
IİZ bir cinayetin meydana çıkma-
81Dl temin etmlıtlr. Hldiaanl• 
•aaaı kıaaca ıudur: 

Bayramın birinci ıll•D Sadul
lah iaminde bir arabaa Ş...,.. 
•ininde ıokak ortaıında yarah 
olarak bulunmut. teda.t için 
derhal Gureba baıtaneılne 
lcaldırılıaııtar. Yaralı Sadullabıa 
hastanede ifadeal alınmıt. fakat 
Sadullah bir kaza neticealnde Ja
falandıiım a6ylemekte ıarar 168-
t•rmittlr. Halbuki yaralının Yul
Y•ti bldiaenin bir kuadaa ibaret 
olmadıj'lnı glıterdiji için poU. 
bu ifade ile iktifa etmemi11 tab
kikabnı d.rialeftlrmiye Joaum ıBr
nallfttlr. Bu tahkikat deYam ed.,.. 
lcen Sadullah ta enelld rb h ... 
tancdı llmtııtttr. 

Cinogeli11 •••-- "-iti 

Necip bı~iw pk..ı,, utuam 
atır ıurette 1aralamlfbr. Necip 
yakalanmııtır. 

Edine, lataabal, Kuldarell, 
KocaeU, T eldrdap dlrdllncll88 ı 
A ... ·n:ı, Antalp. Cebelibereket. 
Gadaabp, lçea. ........ llenla; 
'>efincill: Amta, Enlacaa. lr
~urum. Karı: allmCMI; Bitili. 
.Dfyarbeldr, Hakin. Marclia, Sl
·rı, Urfa, Van; yedincili: Gir .. 
•un, Gllmllthaae, ıca.tamoal, O.... 
fiu, Rize, SamlllD, Sinop, Trab
zon, Zonguldak ı .. ıdılncı.J: A· 
muya, Ş.blakarablaar, Elhl., 
M•latya, SıYa" Tokalı dokuıua
cuıu: Afyonkarabllar. Akaaray, 
Kaynrl, Konya, " Niğde'cllr. 

S6ylendliine pe llml bir e
AA istinat etmeyen ba mıataka
lana muamelAb 08 lkbat Ye iki 
ticaret mlldtlrll tarafından bqa
rdmaktacLr. Ticaret mDdOrlerl 
latanbul Ye lzmirdedlr. Haklrl 
ile Van Yillyeti iM beledJye 
teşkilAb marifetile idare 
edilmektedir. Halbuki idari lefkl
llt ile mevcut lldaaadl mıatakalar 

( Onama IS • el ,fada ) 
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SAYFA 

M. Venizelos 
Ve 1ürk 
Dost/ağa 

Parll. 1 - La Ja....a psete
aiala bir muhabirine be,aat Ye
ren Y UUD BatYekill M. V enize
I• Tlrk • Yanan doatlajıa hak
kında fUDlan 16ylemiftir ı 

.. Balkaalarda bir ihtlllf çaktı
.. takdirci• Yuaalataa bitaraf 
blacakbr0 8a huuta Tarlr doat
lanlBdlll prdUDı.. ıtlYeDebillrl&. 
V aktil• hayaller Pefiode dolqbk. 

Fakat banlar Mbk bitti. llatl6p
lar matlubi1etlerinl kabal etme-

dikçe cllDyada devamh ..ıta 
olamaL" 

um Fiatl I lı11r111 

Recep Bey Dün Faydalı 
Bir Hasbıhal Y apb 

"Emin Adımlarla, Fakat Durmayarak 
Ve Daima Gayeye Doğru ... ,, 

Da. Aı., ~lcl toplatultuı 61r H,. 
Halkemln temall ıabell dtba Recep B. aJDI makatla bu top

Alayk3fkllnde " Mete ,. ply..W laabclaa da ı.tifade etti Ye tem-
oynadL Salonda fırlwam Tillyet .Wa bltmelial mlltealap kllnlye 
Ye kaaa teıkillb menauplanaclaa ç ktı. 
bqhyarak, ıebrlmizla mllaenw Memleketl .. •lll•fllrmek LlzUllMI 
•mıfı arutndan HÇilmlf, kalaba- Memleketin fikir Ye irfu 
bk bir daYetll tabakua nrcla. ihtiyaçlan ara11nda ehemml7etle 

Fırkanın ıayelerl Ye hedefleri Duan dikkate almacak bir nokta. 
etrafında mubataplamu t•Ylr bir ekaiklik nrdar. Ba nokta " 
etmek i:aklnım buldufu umu ba ekıiklik te konllfal& n dert-
blç çeldnmlyen umumi kltlp ( Den.. ıa Qaeı •Jfada ) 

Düyunu Umumiye Binası 
Harap Oluyor ••• 

Fakat Binanın Ne Şekilde Kullanıla
bileceği Hila Tespit Edilemiyor 

Eakl DIJUDaa•amt,. blaall
ma 111111 Emllk ldanllae hatibi 
tarihi lurhaclea ...... .... 
Bina 1»ot daraJOI'. Her bot blaa 

slbl b11111111 da bira da itala•• 
blcLpu .. , ...... 11 ,...... bir 
t.11.ıacle ......... olmaya1o Ba 
binama. Uk umanlar belecliye7e 
Yerilecetl dylencli. FllYald be ... 
diye de bana taliptL Her nedeue 

..... idi manld& .......... Bir 
ara Detfet la""•• wk• 
1apllacala taJI olcl& it .en.. 
1erlada mk bala- ma .. _.. 
..,.ıde, ba fikir ele terbclll .. 
$1mcH amaml Wr ~ YeJ• 
bir kollej olarak lmllaaal ... 
ihtimalleri ileri alrlllyor. 

F aot yaralının ağzından 11-
ıneden Hvel çıkan kı aa bir cDmle 
ın .. eley' tamamen aydmlatmııbr. 
Sadullabın ıon nefesinde ılyle
diji 116a tudur: •• Beni Necip Nr
du., • Necip arabacı Sadullabın 
Çaraiıdır. Y apdan tahkikat netl
~•inde fU hakikat teıbit edil
lllİftlr. 

iNGiLiZ CASUSLARI 

Bu bina, her ıe1d• enel bir 
daire Ye emlÜyetft bu tertlba
bm hais bir banka .. ldlnde ra
palmııbr. Bu itibarla ı•rek kOtOp
bane ve rerek mektep olarak 
kullamlma11, matl6p faydayı temla 
edemez. Usun iaman bot bara
kılmua da zararbdır. ÇOnkll ba
kımına teılr eder. Bu fikrimlda 
ne kadar yerinde oldutunu lapat 
etmek için, geçeo rtm 6frencli
timiz bir Yakıayı buraya kayde
diyoruz: 

Necip ile Sadullabın araaı bir 
llltiddettenberi açıktır •• Necip 
;:-ta11a1 öldllrmiye karar vermi1t 

u kararma bir lra"la •••llllda 
:-dullaha lla llylemiıtlr.,Nib.,et 

•yramaa Uk - lkl8' ••••• 
.... ,..ı Mı ... • ....... Pi T&Bl•D&ı SOK P81TA'DA 

Eakl DDyuau Umumlyeaia kua 
daireleri, ba slbl mhuuelerde 
.Wlereldltl kere alt lcattachr. 
Bu kat lae, ntabetUdlı. Bltla 

c Den• ıs 1ae1 .. ,,. •• t 



iia l kın" Sesi J 
. 
lstanbula Ağaç 

Dikiliyor 
ne!edlyt Jstanbulun ınulılıjlit 
"aıntlcriuıle t'3tcir f,o.l i yı t ııe 
Jı.ırarell o dovıuıı " 1 İ\·or. Hu 
)ınıı.ıııta hall.ıını. cliy~r ki: 

Ja!k B. (Sultan elim Koreınit 
n at .ıııu ... i 80 ) 

1- ıttanbulun ""l&elliği dilJere 
dHtan olmuttur. f .tan bulun lcacim 
eima11 daha ba~ka idi. Her taraf 
•erv ler le, •taçlarla, or maıılar:a do ' u 
idL Ecneb lc:r, eeyyahlar bu manıt.
ralau baJıl r!ardı. Son zamanlarda 
birçolı meıarhklnr kaldırılmı •, ağaç
lar ku .im f vo kurumuştur. Be e
dıyenin lstanbJlu ağaçlama tetebb eJ 
çok n.uvaf ıktır. 

* ~alır i H. ( l\Oı: ıkınustafa P:}. ('etme 
IOk!lk t:t ) 

- Belediye Moda, Ü•küdar, Sa
ra7burnunun Marmara utbı maille
rine yeniden birçok ağaçlar dıkmif. 
ietanbul bilhaasa Mersio Ye Sa'l'l'lıuna 
reni hatlar yapıldı.dan aorıra ticari 
mahiyetini l'ünden a-üne kay.bediyor. 
Demiryol a ımıı. çoğa1-ıkça Içanado
luyı rapılan ithalit daha yakın ll-
manlardan r~nderılm"ye baıladı. fı
tanbul bir eeyyah tehrl olacakbr. 
Bunun için de mıydaolara, bahçe 
ve a~açhklara ihtiyaç nrdır. Bele· 
diyenin fstanbulu ataçlama fullyeti 
çok iubetlidir. 

* Hak kı . ( Aynk:ıpı Mesci t Sok:ı.ltı 11) 
- lıtanbulun tefclrl çok muva

fı!dır. Belediye Jıtaobulun bedılllğl 
için çotı çalıııyor. Bunu takdir d

memelt: milmkOn detlldlr. Üıktıdar 
aırtlan •taçlarla ıüalendi. Moda 
mealreal çamlarla beıendl. Buhran 
'Yar. Herkea yazın uzak nıuirelere 
sldemlyorlar. Şehir içlerinde bu lht:
J•çları tatmin edecek yerlerin bulun
..... elbette iyi olur. 

Kredi Faizi Niçin 
Pahalı? 

İkhaat Yekileti mlllt banktlar ile 
Jakından alakadar olmıya baıtamıı
tar. Bankalara yahrılan meYduab 
murakabeal için de bir p oje baz.ır
lanmı~br. Diğer taraftan küçük ban
kalar tarafından al nan yilkeek faiz· 
ler de nazan dikkati celbetmiıt:r. 
Memleket in muhtelif 7erlerinde on 
beı kadar kOçük banka vardır. Bu 
bankalım birleıtirerek fa"zleri düşDr• 
mek •• bu auretle ucuz kredi bul
mak lmkAnlarım temin etmek hayırlı 
bir I~ telekki edilmekted ı r. 

fakat bu arada büyllk bankala rın 
ald ığı faiz mlkt rının da çok oldu}'u 
aöylcnm~ktedlr. Plyaaada faiz m iJ.- 
tl\rı, komlıyon da dahil olduğu hıılde 
10zde 12-15 kuruşu bu maktadır. 

Son senelerde iş adamları da
ha ziyade milli bankalardan kredi 
tedarik etmektedirler. Faıla talep 
karşısında faizlerin bugünkU 11e

Yiyeye çıktığı ıöylenmektedir. 

11 adamlar mn, banka ve ban
gerlerden diğer bir tikAyetl de 
ecnebi döviz ahm ve ıabmında 
alman yüksek komisyondur. Bu 
komisyonun binde ikiyi teca-
vllz etmemesi icap ettiği 
halde banka ve bangerlerin 
bu işte binde on beş kadar ko
misyoı1 aldıkları g 8rUlmektodir. 
Ancak ucuz kredi meselesi da
ha Eiyade dağruk ıermayeleria 
bankalarda lemerkl\ıll ncticeıinde 
talı lkkuk edebilecek bir keyfiyet 
addedilmektedir. 

~ON POSTA 

~ .. , 

Saadet Hanımın Macerası 
Zengin Kadının Bir Sinir Buhranı 
Neticesinde Öldüğü Tahmin Ediliyor 
Eıki ricalden merhum Yusuf Pa~anm karısı 

Saadet Hamının bir müddet evvel Çanakkale'ye 
gittlğıni, orada eırarengiz ıurette ortadan kaybol• 
duğuneı haber vermiştik. Milcevherlerini her uman 
üzerinde taııyan Saadet Hanımın evvela bir cinayete 
kurban gittiii zannedilmi~. uzun uzadıya tahkilrnt 
yapılmış, fakat kat'ı bir netice almmanuıhr. Bu va· 
ıiyet karı .ıında gerek İstanbul, gerekse Çanakkale 
ubıtnsı bu esrarlı tagayyüp hAdiıesini başka bir 
cepheden tahkik etmiye baılamıılar ve son gilnlerde 
yeni ip uclan elde edilmiştir. Öğrendiğimize iÖre 
Saadet Hanım ıon zamanlarda ınllthi, ve devnmlı 
bir ıinir buhranı geçirmeye başlamı~t ı r. Sık ıık 

ıinirrcnen Saadet Hanım bir gUn iki elfle batına 
'furarak sokakta gezerken görnlmftıtUr. Bazı tahit· 
ler Saadet Hanmun tagayyUbUnden iki akıam evvel 
aokakta hıdı hızlı giderken kendi kendine yOkaelc 
aesle kouuıluğunu, sonra yere çömelerek ağladığını 
iÖrdUklcrini ıöylemitlerdir. 

Tahkikatını bu ifadelerle geniıleten Çanakkale 
zabıtası, bu zengin kadının aaabt bir buhran yOzlln· 
den kuytu bir yerde birdenbire öldOğtı neticesine 
varmıştır. Fak at bu kuvvetli ihtimali nazarı dikkate 
alan Çanakl<ale polisi bllUln araştırmalara rağmen 
Saadet Bammın ne kendisini, ne de cesedini bul
muş değildir. 

~~lar )Belediye için 
Pahalılık Meselesini Etibba Tekaüt Kanunu 

Odası Tetkik Edecek Hazırlanıyor 

Yerli Mallar 
- ----

Bir mtıddettenberi Avrupada 
bulunan doktor Tevfik Salim 
Paşanın buglln şehrimize avdetl 
beklenmektedir. Tevfik Salim 
Paıa getir ielmez Etibba Odası
nın idare Heyeti bir toplanh 
yapacaktır. 

içtimada Etibba Odaıı için 
alınacak bina ile ecza fiatlerinin 
yükıek olup olnıadığa meselesi 
görü~ülecektir. Umumi kanaat 
ecza fiatlerinin yUkaek olduğu 

merkezindedir. Bu huıuıta alına
cak karar Sıhhıye VekAletiııo 

bildirilecektir. 

Pirinçlerimiz 
Yerli Pirinçlere Fazla 
Rağbet Gösteriliyor 
Son zamanlarda Bombny 

pirinçlerinin fiyatı düşmeğe baş
lamıştır. Bir müddet evvel 36 • 37 

kuruıa ıatılan Boml>ny pirinçle· 
ri halen otuz üç kuruşa satıl· 

maktadır, 

Yerli pirinç istimali giln geç
tikçe artmakta ve bu pirinçler 
hariçten gelen pirinçleri ar11tma
maktadır. Yerli pirinçlerin fiyatı 
20- 28 kurUJ arasındadır. Son 
gOnlerde bu fiyat bir kuruı ka
dar yUkıelmiştir. 

Tes:im Oldu 
İki gftn evvel Beyaz tta kalı· 

veci lsmail efendiyi l<und ı,."' bı
çağıle tehlikeli aurette arabya
rak knçan kundurac Cemal is
minde biri nihayet dlln kendili
ğinden ıabıta \' a teslim olmuştur. 

Yeni Belediye Kanunu belediye 
memurlarını memur addetmediği 
için bunlar yeni tekaüt kanunun
da istifllde edemlyorlnrdı. Ayni 
ıamanda bu kanun belediyelere 
birer tekalitHlk nizamnamesi ha-
zırla ınaları hakkını Yeriyordu. 

lıtanbul belediyesi böyle bir 
nizamname hazırlamıf ve memu
rin müdlirU Samih Bey de nizam
nameyi Ankaraya götürml\ştO. 
Haber aldığımn:a göre Dahiliye 
VekAleti belediye memurlarının 
tekal.\diye meselcı;ini halletmek 
için yeni bir kanun lAyıhası ha· 
zırlamış ve muhtelif vekalerin de 
fildrlerini alm ştır. 

Bu llyihayn göre yalnız An
kara ve lstanbul belediye me• 
murları bu tekaütlUk hakkından 
istifade edeceklerdir. T ekaUtlUk 
miktarları vo nisbetleri, ldnrei 
Hususiyed n mırnş nlan mu ilim
ler hoklcında mecliste kabul edi-
len lcanunun ayn1 o!acakt r. Bu 
haber belediye memurları üzerin· 
de çok iyi bir tesir yapmıştır. 

Borsa'da 
Bir Kısım Tahvilat Ve 

Esham Yükseliyor 
Para borsaıında eahaoı ve 

tahvilattan bir kısmı yükselmek .. 
tedir. Dün düyunu mııvahhide 62, 
mümessil amıdolu 50,75, Anadolu 
tahvilAtı 44, Adadolu hisse ıenedl 
24, 10, Rumeli şimendiferi 5.70, 
Arslan çimento 12 deo muamele 
görınUılllr. Borsada bu esham ve 
tahvilat (herine hararetli mua
meleler olmalctadır. 

Bunlar Muayyen Tiplere 
Ayrılacak 

lktısat vekAleti ihracat mad
de\Jerini muayyen tiplere ayırm .. 
ta karar Yermiıtir. Bu karar 
cUmleainden olmak lzere Zf"ytla 
•e yumurtanın latauclardize eclll-

meıi için allkadar ticaret odala-
. rına tebliğat yapılmııtır. Bu hu· 

ıusta birer nizamname projead 
ha:z.irlanmaktadır. Projeler yakın-

da lktısat veklletine, alAkadarlara 
gönderilecektir, Vekalet projet .. 

ri tetkik ettikten •• lca9 edeD 
tadilAtı yaptıktan sonra ıiirayı 

devletu gönderecektir. 

Kaçakçı Kadın 
E ir Kadın Yakalanarak 

fviahkemeye Verildi 
Üsküdar'da lcadiye mahalle

sinde oturan tucu Durmuş ağa
n n karısı Emine hanım tarafın .. 
dan kaçak ıigara kağıdı satıl
makta olduğu zabıtaya ihbar 
edilmiştir. Bu ihbar Uzcrine za
bıta memurlan Emine hanımın 
evinde tahnrriyat yapmıılar •• 
ıobamn içinde bir mikdar kaçak 
ıigara kAğıdı bularak mUaade
re etmişlerdir. Emine banam ya• 
kalanarak mahkemeye ıevkedil
miıtir. 

Bir Kayık Battı 
Llrnammızda bulunan Franaı• 

bandıralı Piyer Loti vapuruua yDk 
götürmekte olan Burhan lıminde 
birinin kayığı bir araLk civardan 
geçen bir Şirketi Hayriye •apu
runun da1R"alannın teıirile bat· 
mışttr. Bı rh ~n kurtanlmışhr. 

Şubat 2 

Günün Tarihi 

Şehir Meclisinin ilk 
Toplantısında 

Vali Bey Bütçe Vaziyetini 
İzah Etti 

Şehir mecUai dOn ıubat ç ima 
denealnln ilk celaealnl akdetti. c.ı. 
H açılınca, azadan vefat eden ıigor• 
tacı Hamdi Beyin hatarumı ta ı:lı 
l~ln bir dakika sükut edildi. Sonra 
Belediyenin 933 blltçul hakkındaki 
makam tezkeresi okundu.Müteakiben 
Vali Muhittin Bey yeni blltçe hak• 
kında izahat verdi ve dedi kiı 

•Yeni aenede temizlik itler:ne dnha 
fasla dikkat edilecek, Zeynepkıiınil 
haataocai açılacak, fen heyeti yeni 
mGbendlalerle takviye olunacnk-1 
Beyoj'!unda bir meıarlılt YOcud~ re• 
tlrilecekti ... ,. 

Muhittin Beyin lı.ahatlna göre, 
reni bütçeye beledfye borçları içiq 
bir miktar tahsiaat konmuıtur. Ha• 
zirandan itibaren 200 bin lira fatlm• 
ilk paruı daflhlacak, ilk baharda• 
itibaren yolların in ıa 'Ye tamirin• 
baılanacak, letanbulun tam manui!6 
bir eeyyah ıehri haline ıetlrllnıol 
için utraıalacalı.hr. 
Taıdelen ıuyu tahaiaatından (100) 

bin Ura tenkla edil mlıtJr. 

Baytar kadroıuna yeni tenede lld 
baytar daha lllve edilecektir. Vall 8. 
yeni bütçe hakkındaki izahatından 

aonra terkoaun milbayaa itini anlat• 
mlya batladı, fakat ru:ınamede olma• 
dıtı için bu mesele ikinci toplantıya 
bar akıldı. 

Milteakıben vefat eden Hamdl 
Beyin yerine bGtçe eneDmenlne Galip 
Bahtiyar Bey aza aeçildi. Meelia pa• 
ıarteal ııGall tekrar toplanarak 933 
bCltçealnia mO:ıakerHlne baılıya• 
eaktır. 

Sif Ah Toplandı 
Unkapanı Polia Merkezi memur• 

lan •••eliai a-ece Unkapanı d•arın• 
clald fOphell kahYelerde taharrly.t 
1apmıtlar, bazı kimaelerln OıcrJı· 
rlnJe taıınmuı yasak olan kama, 
bıçak H tabancalar bularak mÜ• 
eadere etmi4lerdir. 

Bir Yardım Sandığı 
Para borsası acenteleri kendi 

aralarında bir leaYiln undı}ı tesiı 
etmitlerdir. Sandık muhtelif ıebep" 
lerden dolayı çalı4amıyacak olan 
acentelere her ıuretlo yardım e de
cektir. 

Ceviz istiyorlar 
Londradan bnzı firmahır ihra cat 

ofiaine mOracaat ederek memleketi• 
miııtden cevl ı: almak btedik.erinl bil
dlrmitlerdfr. 

Atina'daki 
Murahhaslar 
Geliyor 

Yuoanlıtanla aramızda 1apılecak 
ticaret mukaulenAmulnin esaıları 
liıerinde a6rüım•k üıere At"na'1• 
ritaılt olan Türk murahhae haleti 
farın ıehrimb• gelecektir. Yun anlı· 
larla lnkitaa uğriyan mfi:ıaker11tın 

tekrar baılamaaı •• mC11ait bir ntt• 
tiee alınmuı kuYntle muhtemel ıö
r Glmek teeir. 

1 
Son Postanın li Hikage si ı Pazar Ola HaMJn B11g Diuor Ki: ] 

J - Almnnyada az zamanda 
.ıaelu oldu Haaau Bey .• 

2 - Fon Papen 
den sonra. .• 

Jubinuin- 1 3 - iktidar mnkiine Şlay· 
her aelmiıtL. 

4 - Bu 1efar de HAtler Baı
Yekil oldu. 

• 

S H·aaan Bev - aldırDJa a1i-
1İm, eaaıta deİiıea biç bir ıey 
)'•iri 
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Hergün 
1t ":.:ndericaflmızın çoklıı

ğ t:ndan dercedilememiş

f i r. 

Ergani Hattı 
Sanayicilerimiz Yerli Mal

zeme Vermiye Hazır 
Sanayicilerimiz Ergani batb· 

nın inşasında para yerine dahili 
fıtikraz tahvilleri almak ıuretile 
kürek, kazma, kOskD, payanda, 
çimento, cıvata, travers, potrel, 
ribi yerli malzeme vermiye karar 
vermiı bulunmaktadarlar. Avru• 
padan gelecek malzemenin de 
aym ıerait altında montajı bu• 
rada yapılacaktır. 

Zam Meselesi 
Hükumetimiz Yunanistan 
Nezdinde T eşebbüsat Y apb 

HOkfi.metimiz Trakyada Yu· 
nan araxisinden geçerken vagon 
başına alınan yirmi beı lira zam• 
mm kaldırılması için Yunan htl· 
kfımeti nezc!inde teıebbllsatta 
bulunmuıtur. -----

İcra Reisi 
fstanbul fcra Reisi SUat Bey 

lzınir Ağırceza Mahkemesi Reiı
liğine tayin edilmiştir. 

Murahhaslanmız DönUyorJar 
tillkumetimiz ile Yunanistan 

aras .nda cereyan eden ikhsadl 
mUıakeratta bulunan Ofis Mn
dUrü Cemal ve Ticaret Odası 
umumi kitibi Vehbi Beyler yarın 
ıehriınize geleceklerdir. 

Bir Taltif 
Heybeli Deniz Lisesi İngilizce 

muallimi M. Vernon'a Fransız 
hUkümeti tarafmdan ofisiye de· 
kademi riitbesi verilmiflir. 

AhdUihamit Veresesine Bono 
Gayrimllbadiller AbdUlhami· 

din hazineye intikal etmiş olan 
ve Yunanistanda kalan malları 
için veresesine bono verilmeain~ 
itiraz etmektedirler. 

Müfettişlerin lçtimaı 
İilc tedrisat müfettişleri dün 

ıöz derleme işi için tekrar top· 
lnnnıışlardır. Toplantıda fiılerio 
nasll doldurulacağı ve muallim· 
lerin nasıl çal şaca!dan hakkında 
•lıucıcak J,ararlar görUtUlmi.\şWr. 

ŞairiAzdm Şerefine 
Şairilzam Abdülhak HAmit 

Beyın 82 inci yıl dönümilnü kut· 
lularnak üzer~ 5 şubat pazar gllnil r eyziati lisesinde merasim yapı· 
&caktır. 

Tetkikat Biti 
1 lstanbul gümrüklerinde tetkJ .. 
ttat yapan ecnebi mütehassısı 
tetkikatını bitirmiştir. Yak nda 
Ankaraya dönecektir. 

G ·imrük Teftişleri 

Resimli Makale D Günler Gidiyor D 

I 

Zaman elindeki sopa ile her sabah gOniln birini mufye gllmOyor. Reıimde gördoann0.1 yunrlaklar, aDnlerl 
ifade ~den birer ıemholdür. Zamanın 8nünde biri çalışkan, dj,terl tembel iki genç Yardır. Gllnler birer birer ma· 
ziye 8 üldillıç• biz de bayatamızdan bir kıımını kaybediyoruz. Her geçen 1rün mazi oluyor. Elimizden pkan 
ırünle~f: istik bili; faydası olmazH, ı•çın aenelere yeni bir tene daha IIAve etmektea baıka bir l•J yapmıyoruı 
demektir. 

• 
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Gazi Hz. nin Seyahatleri 
Gazi 1-lazretleri İzmirlilere Selim Ve 
Muhabbetlerinin Tebliğini Emrettiler. 

dim olunmuştur. lzmir, 2 ( Hmıusl ) Reisicümhur Hz. Vilayet ma
kam:nı, Kuma tdanltğı, C. H. Fırkasını ve Belediy1!lyi 
teşrif buyurmuşlardır. Vilayett~ Vali Kazım Paşa 
taraf.ndan Ege mmtakasınm iktisadi vaziyetı ve 
Vilayetin umumi vaziyeti ve bilhassa maarif 

ziraat ve kredi kooperatif hareketlerini gösteren 
rapor ve l rsıfik ve albümlerle küçiik Mender 
Celat gölü, harita ve layihaları Reisicümhur Hz. ne 
arzedilmiş ve ayrıca tifahi ımıruzatta bulunulmuştur. 

Belediyde Gazi Hazretleri ıehrio ihtiyaçlarile 
çok yakinden alakadar olmuşlar Ye kendilerine 
uzun uzadıya muhtelif işler hakkında izahat 
verilmiştir. 

Gaı.i Hz. ayr:lırken Belediye Reisi Behçet Salih 
Beye Iımir halkının gösterdiği samimi tezahürat ve 
muhabbetten doldyı çok mütehassis olduklarmın 

iblAğıuı emir buyurmuşlardır. Gazi Hz. azimette 
C. H. Fırkasmda Gaz.i Hazretlerine reis Hacim 

Muhittin Bey tarafından fırkanın yeni intihahatına 
ve bugünkü fırka mevcuduna dair cetveller tak· 

ve avdette gilzergAhtaki halkın pek coığan teza• 
hlirat Ye samimi alkıılım ve ya~a avazelerile 
karşılanmışlardır. 

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

İsmet Paşa 

Pansiyonlu Köy fvlektep
lerini Çok Beğendi 
Antalya, 2 - Başvekil Hz. 

bu akşam Elmah Kiirkllkeli tari· 
kile Finikeden Antalyaya dön
düler her üç kazada fevlrn!Ade 
tezahUrat yapıldı. Yoll.:ır hahlarla 
döşcnJ1İ7ti. Paşa Hz. pansiyonlu 
köy mektepleri, sıtma mücadelesi 
ve su işleri teşklabnm mesaisil~ 
yakandan alakadar oldular. 

Pansiyonlu mekteplerde köy 
çocuklarının yetiştirilme, beslenme 
&İstemini çok beğendiler. "Bizim 
istediğimiz ve takip ettiğimix 
tarz, köy çocuğunu l.öy bayatın
dan çıkarmadan yetiştirmektir. 
Siste,niniz güzeldir. Bozmay. nız,, 

buyurdu!ar. 

S. Şükrü B. Gitti 
Pariste Ormıaıılı borçları mu

kavelesini imzalayacak olan Sa~·
raç oğlu ŞUkrU B. . ~iin akıam 
Par is' e hareket etmıştır. 

İkramiye 
Şark Demiryollara firketi .. mi.i'l~ 

tahdeminine yedi liradan 30 11:-aya 
kadar ikramiye vermi,tir. 

Bir Çocıık 
Babasını 

Öldürdü 
Bucak (Hususi) - Burada 

feci bir cinayet ohnuı Devri kö· 
yünde Şehri Ali Ef. iamiode bir 
adam 12 yaımdaki oğlu Mehmet 
tarafınd:ın öldtirUlmUştür. Bu kU· 
çilk katil babasının, kendisini 
dövmesinden muğber oJmuı ve 
bir glln babası yatağında uyur
ken av tüfeği ile lizerioo ateı 
edip öldürnıliştllr. 

Belgratta -- --
Muhalefete Meydan 

Verilmiyor 
Bclgrat, 2 - Eski Müalnman 

fırkası reisi Mt!hmet Spaho, he
yecan verici haberler işaa etti· 
ğinden dolayı Saray Bosna poliı 
mahkemesi tarafından 20 glin 
ha se ınahl ü ın olmuştur. 

Muhalefet Hırvat grupu reııu 
M. MaçC:c de bir ecnebi gazeteye 
verdiği ınü!Bkaltan dolayı tevkif 
olunmuştur. 

Kazım Paşa 
Konyada Şerefine Bir 

Çay Ziyafeti Verildi 
Konya, 2 - Meclis Reisi KA· 

zım Paşa Kız Mualliın Mektebilo 
Liseyi ziyaret etmiş, derslerdo 
bir milddet bulunarak talebeye 
ıualler sormuştur. 

Bilahare lktısat Müdiriyetin• 
deki yerli nıamulAt ve mensucat 
meşlıerini gezmit ve Halk Evinde 
C. H. F. tarafından verilen çay 
ziyafetinde bulunmuştur. Kazırn 
Paşa, burada e1naf cemiyetleri 
ml\messillcri ve halle ile yakından 
temas etmiş, Halk Evi reiıi tara• 
fından söylenen nutka: 

"Reni çok samimi bir surette 
kabul etmiı olan Konya halkına 
mUteşckkirim, bahis buyurduğu· 
n:.ız hizmetlerim, doğrudan doğ· 
ruya vatan millet için ifaııoa 
borçlu olduğum vazifelerdendir. 
Mamafih bu vazifeleri ifa eden 
her vatandaı gibi ben do iftihar 
duymaktayım." demişlerdir. 

Balkan Konseyi 
BUkreşte toplanacak Balkan 

Konseyi tehir edildiğinden mu• 
rahhaslarımız Ankara'ya dön
müşlerdir. 

r,-----------------, 
Sözün Kısası 

Bir Şeyin 
Kıymeti 
lVedretindedir 

-----------------N. ~ 
KlAsik ikbaatta mtUearife kı· 

hkh bir kaide vardır. " Bir şeyin 
kıymeti, nedretindcdir,, derler. 
Azlık her zaman kıymet ifade 
etmemekle beraber bu esası ko
yanlar ekHriyetle isabet g5ster
mi§lerdir. Size bir miıal ıöyliye
bilirim: 

Memlekette ıeali filimcilik baş• 
ladı. Stndyo açıldı, makineler 
getirtildi, filimler umarlandı •e 
saire... Fakat ya artist... Gelıla 
tehir Uyatroıu, hemen Vaıfi Rıza, 
Bebıat, Bedia, Neyyire, Hazım 
angaje edildiler ve filim buulana 
vUcut ve kafa emeğile başarıldı. 
Günlln birinde huıuıl mahiyette 
bir tiyatro mDaamcreal vermek 
IAzım geliyor. Fakat ya artiıt ... 
Gelıin şehir tiyatroıu. Hemen 
Vasfi Rıza, Behzat, HAzım, Bedia, 
Neyyire angaje ediliyor ve mUıa
mere bu sayede Yerilebiliyor. 

Geçelim. Başka bir misal dahaı 
Mühim bir vergi kanununun 

tatbik edllebilmeal için bir ko
miıyon kurmak 14zım geliyor. Fa-

kat ya mllteha1111... Gelsin Ali vey• 
Veli Bey. Hemen yevmiye ıu ka· 
dar lira tahıiaat ile bu maruf 
mnteha11ıılar tavzif ediliyor ve 
itler yllrllyor. 

Evkaf ile Maliye araıında bir 
ihtilaf var. lıi bir komisyona ha· 
vale etmekten baıka çare yok• 
tur. Fakat ya mlltehaasıa. .. Gelsin 
Ali veya Voli Bey. Hemen yev• 
miye şu kadar lira tahsiaat ile 
bu maruf mUtehaS111lar tavzif 
ediliyor ve itler yilrliyor. 

Misalleri anladıktan sonrıı. ne
ticeyi kendi kendimize bulabi
liriz. Artist Vaafi Bey ayni mev• 
simde sekiz vazifeye angaje edil
miştir. 

Keu mUlehassıı Ali veya Veli 
Beyler on iki komisyonda vazife 
ifa etmektedir. Hakikaten bir 
şeyin kıymeti nedretinde imitl 

Türk- Yunan 
Ticaret Müzakeresi lnkı

taa Uğradımı? 
Atina, 2 - Yeni Tilrk • Y u

nan ticaret milzakeresine memur 
Till'k murabbaslan hariciye nazln 
M. Mihalakopuloıu ziyaret et
mişler Ye yeni talimat almak 
Uzere Tilrkiyey• döneceklerini 
aöylemiıtlerrlir. 

Bir Tevkif 
lekAo tahkikatı devam etmek· 

tedir. Diln eaki iskAo memurla· 
rından biriıi daha tevkif edi· 
mittir. 

Bir Kaza 
lzmlr, 2 ( Husuıt ) - Pollı 

MüdUrU Fevzi Beyin bir otom o· 
bil kazası neticesinde kol komiği 
çatlamıttır. 

Talebe Mübadelesi Ankara 2 ( Hu~uıi ) - Güm· 
rül 1 _____ _:_ ________________ ~-------~----------- Romanya hükOmetl Türkiye 
B c ve nhisarlar Vekili Rana r · "'\ darülfünunu ile talebe mübadele 
pey Muhafaza kumandanı Seyfi J S TER j NA N 1 J STER J NA N M A / etmeyi teklif etmiştir. Teklif 
aşa ile birlikte cenup hududunu tetkik edilmektedir. teftişe gitmiştir. 

Bandırma muhııbirimiı:in geçen gfin gau:tomiı:de 
intişar eden bir meatubu \•a r dı. Diyordu kı: 

m'ktarı 30 bin kıloyu bulmaktadır. 

Romanya Ka_d_m-la-r-Birliği Reisi 
p Romanya Kadınlar Birliği Reiıi 
d;enaes Aleksandra Komtakuzen 

b . rt ıubatta şehrimize gelecek 
ır k f ' 

t on erans Yerecek Belediye 
•rafınd . ' 

•• .1 •n ıerefnıe bir ziyafet 
n eceıktır. 

" Şehrimizde bir ıen• ıarfındn 2Hl ~ kılo rakı, 585 
ki'o konyak, .58 kilo Hl.ör, ve 168 kilo tarap ııaıfc· 

dilmittir " 
Yani aşaj'ı yukarı bir ıoencd• sarf edilen ımiskirat 

Ban ırmA küçük bir yerdir. Nufusu bet on bini 
geçmez. Senede 30 b ın kilo içkl, iÜnde 87 kilo içki 
d"mektir. 

KilçilcUk bir huabada günde 87 kilo içki, taka 
dcğtl, rakam aöylftyor, 

JSTER JN AıV, JSTER JN ANJI At 

Türkçe Kelimeler 
Ankara, 2 (Huıuı1) - Şubat 

ıonlarında içlimalarına başlamak 
Uzere reaml lisandaki idari, ilmi, 
fenni ıstalablann tesbitl için bir 
komisyon teıkil edilmiıtir. 
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Alnıany:ı 
Ve Tiir;.,c 
Tütiinleri 

Şit Peygamberin Mezarı 
Alnumy \<İa Tlirk UHU ı 1 crincle 

aranılan evsaf hakkında yapılan 
bir ankele gelen cevaplardan 
birini lcıcirlerimizin na:ıarı itibara 
afmatarı laıım gelen baz nokta
lara temas etmesi itibarile aşazı

ya derç e 1iyoru2; 

Çok Eski Bir Şehir Olan T arsustaki 
Mezar, Şit Peygambere Mi Aittir? 

Bir Alman l~itiin taciri divor 
ki: ••Türkiye biribiriuden 111.alc 

olan ve gerek ik.iın ve gerek 
toprak it :bar ile yekdiğerındtın 
farklı bulunan mınt.ıkalarda pek 
muhtelif m hiyetlc tntrinler istih
aal eder. Türkiye tülünleri.ıi dört 
büyuk gru, a tt!frik etmek m\iın

ktındiir. 

A) iz.mir ti\tüııl~ri, B) Mar
mar:ı tiilün 1eri, C) Sanısun ve 
Bafra tiHii lleri, 0) Ta,ova tütün

leri. 
A) İunir liit iinlerinin istimale 

ne kad.ır elverişli oldukları 

urnumca tan nrnışlır. Ve milnaıi· 
Unflh de~ildir. L~ııeli, kokusu bu 
tUtOnU Almanyada ıigara har
manları için elı.em bir unsur ha
line getirmiştir. Bu tlllünlerin 
itlenmesi hususunda iki noktai 
nazardan şayanı dikkat bir terak
ki müşahede edilmektedir: Eıki
d,.n ınıth ulnn bliyUk bir k.ımı 
kalıp usulünde iılenirdi. Bu usul 
fabrlkftda tUtUnlerin aynlması 
ameliyeıioi uıattığı Ye binaena
leyh masarifi tezyit ettiği için 
rağbette değildir. Makul bir dil
tUnce ile son ıenelerde hemen 
blitlin mahsul (tonga) olarak 
lşlcnmiye başlanmıştır. Bu tonga· 
larm tamaınile temiz olınaaı icap 
eder. Fabrikacı ancnk bu takdir· 
de miktardan gaip etmeden tü
tünleri işliyebilir. Bu hususta 
dahi ıayam dikkat terakkiler 
göze çarpmaktadır; eskiden lon
galar kırmtı ihtiva ettikleri halde 
şimdi bundan ictinap etmiye bil
h.1ssa itina gfüıteriliyor. 

Tanua (Hususi) - Tarsuı'un 
~n bnynk camii olan Ulu cami
nin kapısının yananda 9ayanı dik· 
kat liç moıar urdır. Şit ve Lok· 
rnan pcyğamberlcrle Abba1tler• 
elen Me'muıı ha:ifev• ~it olan 
bu mcı.arlar biıi T.rıuı tarihi 
(berinde bir parça tovekkufa 
ıeYk edt'r. Malum olduiu Uzer• 
Şit pe) 6aınber in anların en bO
ytlk baLaaı olan Adem peyiam· 
berin oğludur. Eğer bu mezar 
hakikate.ı Şit peyğambero ait 
ise T arsuı çok eski bir şehir 
demektir. Ve Şit peyğamber 
kavmile burada yaıauııştır. 

Şehrin Fenikeliler ta.raf ndan 
to~is ~dildiği hakkmdaki malumatı 
tarihiye bu ıuretle çUrUmektedir. 
Lokm n peygamberin mezarına 
geJince Yunanlıların EsUpyoı de· 
dikleri bu ili< bekim ve hakim 
peygamberin de Tarsusta yaşamıı 
olmaı muhtemeldir. Fakat Beni 
1-lamiriyıa hü~~u netini kuran Kah· 
tan veya Yaktan bin Ahir kabi· 
lesinden Şeddadm oğlu Lokma-

T ekirdağında 
Tayyare Şehitleri ihtifali 

Heyecanlı Oldu 

T ekirdağı (Hususi) - Tayyare 
ıehitleri ihtifalı Gazi heykeli önUn 
de yapılmı11tır. ihtifal çok heye
canlı olmuı, bUtUn mektepliler, 
askerler ve ahali ihtifale iştirak 

etmiştir. Y o- Y o salgını Tekirda· 

ğ nda lstilAi bir ıekil almıştır. 

Mektep çocuklarmdnn yaşlı başla 

adamlara kadar herkes Yo • Yo 
oynamaktadır. 

Son zamanlarda tilki avı da 
pek rgbet bulmuıtur. Tilki deri· 

)erinin her biri 3 liraya 
astılmaktadır. 

kadar 

Bir hususta HitUnün manipU· 
lasyonuna daha fazla ihtimam 
gösterilebilir: lzmirde daha henüz 
manipülasyon esaımda yeşil ve 
olmamıı genç yapraklar kAfi 
derecede ihtimamla tefrik edil· 
memektedir. Bu gibi yapraklarm 
daima acı bir tadı vardır. Ve olması ve bunların f abrikalarca 

bu menıe mallarda aranılan ey. 
partiye cüz'i bir mil<tar bile ilAve 1afı haiz olmamaları dahi Amil 
C"dilmi' olsalar tekmil yaprakla- olmuıtur. 
r n içimini bozarlar. D) TaşO\'a tutuııleri bilhasll8 

B) Marınara nuntakuında ye- Erbaa ve Tokat mahsulleri ıene· 
tişcn tl\tünlerin, yani Gönen, lence Almnnyada bl\yük bir rağ· 
Band rma, Bursa, İzmit, Düıtce bete mazhar ohnuşlardır. Yap .. 
mahsullerinin yaprakları gUzel, rağm inceliği, renginin açık altın 

olması, lezzetinin hafif ve yumu· 
randımanları fazla, renkleri cazip- ıak ve ayni zamanda tath bulun· 
tir. Bu tlitUnlerin Alrnanyada çok ması bu tiitüaleri Almanlara 
rağbet bulmamas nın ıebebi içim· bilha!!Hı sevdirmiştir. Filvaki meı· 
lerinio Alman zaikasma göre kur tUtl\nlerin evsafı Alman ıev-
f aıla sert olması dar. kine tamamen tevafuk etmekte• 

C) Bafra ve Samsunda pek dir. l11tiblakatm burıa rağmen 
k Almanyada gittilcçe tenakuıu 

muhtelif ıymette tütünler yetiş- ınezkür tUtUnlerin çok fena ma~ 
mektedir. Maden ve Dere mah· nipüle edilmiş olmasından ileri 
•ulleri kokularmm nefaseti dola- ~clmektedir. Taıova tUtnoleri 
yısile bih:ıkkin büyllk bit şöhret Sanl'iun uıulünde işlenilip uzun 
kazanmışlarsa da diğer mıntaka- balya haline ~dirilir. Bu balya· 
lar n. bilhassa Bafranın bazı larm mubteviyatt llç kısma B) rıJır. 

BUyUk bir tarihi kıymeti olan 
Ulucamlln kapıeı 

nın J ak ve Mısıra aefer ettiji 
malumdur. Mezarda medfun olan 
Lokmanın bu Loman olma11 da 
da muhtemeldir. Maamafih dint 

> 

kitaplar burada medfon olluı 
Lokmanın ıahibi ı:ebur Davut 
penıamber zamananda yafam.f 
olan Muvabhitlerden olduğunu 

yazmaktadırlar. 

Memun halife herkesçe ma· 
lamdUr. Adaleli ve medeniyet• 
hizmeti çc.k olan Me'rnun ıoa 

zamanlarda biıans üzerine aefer 
atmiı ve T arıuıta bizan:aa galebe 
çalınca bağdatta kuranm mahlük 
olduğunu tasdik etmiyen Ahmet 
banbell ve Mehmet bin Nuhi zin· 
cirlerle bailı T anusa celbeyle
miıti. Zulmün cezaı:nı veren ö!Um 
onu da burada elini koymuıtu. 
Memunun 813 tarihi mil•dında 

halife olduğuna ve 833 te YO· 

fat ettiaine ııöre Ulu ca
miinln o zaman mescit olarak 
yapılma&1 Ye Konradao da ca· 
mi olmasa çok muhtemeldir. 
Binaenaleyh her no de olıa çok 
eıki ve tarihi bir kıymeti Tardır. 
Bilhaaaa menberi Türk ıanayil 
içinde nadide denecek derecede 

kıymetlidir. - Halis 

Merzif onda Güzel Bir 
Bando Teşekkülü Var 

Merzifon llendoeu 

Merzifon, (Huıuıl) - KaH· 
bamızın gUzel bir bandoıu var
dır, Bu bando her Hne yapılan 
ıenliklerde, mllsamerelerde dal· 
ma hazır bulunur. Hatta ramazan 
geceleri, başka memleketlerde 
ıokakları devul sesleri doldurur· 
ken, Merzifonda, bu bandonun 
sesi duyulur. Bando an f bir 
ıahsm tcıebbllıOnden meydana 
gelmif; ve birçok mahrumiyetlere 
rağmen devanı ettirilmittlr. 926 
aeneıinde kUıat edilen İdman 
Yurdundaki gençlerin maddi 
yardımile ınuhitin derin bir all· 
kasına dayanarak meydana gelen 
bando Fazıl çavuı lıminde bir za• 
tın himmetile mllkeınmel bir hale 
gelmiıtir, Fazıl çaTUf bu 1an'atı 
askerlikte öğrenmiı; ve beşinci 
Kafkas fırkasından da bir madalya 

••• 

almak ıerefine nail olmuıtur. Bu 
değerli adamın bandoıu ihmal 
ediliyor. Bir zaman Tllrk Oca· 
ğımn, bir 1aman belediyenin 
himayeainde bulunan bu varlık 
bugUn de, Tayyare cemiyetinin 
himayesindedir. 

Halbuki bu işler ye bunların 
korunmuı dotrudan doğruya 
Halk ETierine aittir. 

Kasabamızda çok özlU bir 
gençlik bulunmasına rağmen ma• 
attee11Uf henUı bir Halk Evi 
açılamamı~lır. 

Babemehal gerek bu bando· 
nun ve gerekıo memleket gençli· 
ginln cDmhurlyet umdclerioe uy· 
gun bir ı•kilde şuurlu bir ham· 
le ile ylikıelmesi için Halkevi 
teşkilAtmm Merzifon'• da teımil 
edilmesi lbımd•r. - Çagatay 

i 
Menıleket Manzaraları 

Edirne'de Kış 
Ve Fakirlere 
Yardım 

Menıleketia her tarafında 
olduğu gibi Edirnemiz.de de d&ra 
beı gündenberi çok ıiddetll 
soğuklar hUkilın ıUrmekıedir. 
Kar durmuıtıır. Hararet dereceıl 
11fırdan aıni ona kadar inmlf. 
Tunca donmu~tur. 

Avrupada ve bilhaua Al
manya ile Romanyade hararet 
dereceıi sıfırdan aşağı 32 ye 
kadar dUtmiişti\r. Onların adedi 
pek Çoktur. 

Şiddetli soğuklar dolayııllt 
Himayei Etfal Cemiyetinin kömdı 
tevziatına başladıima memnunl• 
yelle haber aldık. Diğer taraftan 
Halk Evi içtimai yardım 111bcıile 
fırka idare heyetimiz de elden 
geleni yapmaktadır. Fırka reiıl· 
miı lbrabim Bey geçen akıım 
fırka ocak reiılerini toplıyarak 
HilAliahmer ve Himayel Etfal 
gibi hayır cemiyetlerinden ma
ada her ocağın fakir vo yar
dıma muhtaç ıavalhlara bu meY. 
almde elden gelen yardımm ya• 
pılmaaı lüzumunu anlatmııtır. 

Bunun Uzcrine ocak idare heyet 
Jeri faaliyete geçmiıtir. 

Bozdoğan' da 
Bir Senede Ne Kadar 

Dava Görüldü 
Bozdoğan, ( Hususi ) - Boı.· 

doğan asliye hukuk mahkem .. 
alndo ıon •ita ay zarfında 245. 
aulh hukuk mahkemesinde 535, 
aıliye ceza mahkemeainde 7.t_ı 
sulh ceza mahkemesinde 227 
dava intaç edilmiıtir. latintak 
dairetindc 57, mUddeiumumilikte 
397 muamele görülmllştnr icra 
dairesinde 259 illmsız icra, 83 
llAmh icra yapılmıı, 269 da ceza 
llAmı infaı edilmiştir. 

Bozdoğan HilAlianmer Kongresi 
Bozdoğanı (Huıusi) - Hil41f. 

abmer kongresi yapılmıf, yeni 
idare h"yetine maarif mcmunı 
Oıman, muallim Muıtafa, orınan 
muamelat memuru emin, sandık 
emini Nurettin Beyler ıeçilmir 
lerdir. Heyeti ldaro reisliğine ha. 
kim Sabri Bey intihap edilmiıtlr, 

Muş'ta 
Halka F aydah Konf e

ranslar Veriliyor 
Muı, ( Huıusl ) - Muhasebıl 

hususiye bUtçeainin yo1lar Yt 

mUeasesat inşaatına daha nıUaalt 
bir ıekiJde tadili için umumi 
viliyet mecliıi Talinm emrile içti• 
maa davet edllmiıtir. Valimlı 
gerek ıehrin imarma, gerek aha• 
linin tenvirine bUyUk ehemmiyet 
vermektedir. Eski Türk Ocatı 
binası ga:ıdno haline ifrat edil• 
miı ; Maarif MUdUrlUğli tarafı~ 
dan valinin emrile burada kon• 
feranılar tertibine başlanılmııtır. 
Balk konferanslarla çok alAlcad•t 
olmaktadır. 

yerlerinde yetişen Hitünler pek A) aç m (yani İçi), B) mezar (orta 
t ld kl d At d tabo~a) C) kapak (Ust fabaka). T J 'd Kırka "'gaç, Akhisar Ve Soma 

aer o u aran an manya a 1 aş ova tütünlerini ınanipUle a VŞaD 1 a 
makbul dağildirler. Hey'eti umu- edenler açımın etrafına bundan Muallimleri 

Kastamoni' de 
miyeai itibarila Sa maun ve Bafra iki hatta Uç 11mf daha aıağı Kar Yağıyor Bayram Feci Bir Kaza Oldu Kırkağaç, ( Huıusl ) - Kırkıe 
tütünlerinin iıtihlAki Almanyada olan yapraklardan nıUtcşekkH fkf Neşesiz Geçti TaYıanlı, ( Husuıt) - Arefe- ağaç, Akhisar, Soma Muallimler 
çok gerilemiıtir. Aıı maden v.. Uç ve bazen de dört tabaka e· ı·~· rk k • t 1 " k k k kt d ı A Kastamoni ( Huıuıi ) - Şehre den bir aUn evvel uhur topu ır ıgı ıenc 1 ong reaı op a• 
dere mah&ullerl, çok pahala ol· apa oyma a mar. yni za. e mıf, memleket maarifini pek 
maları yUzllnden Almanya için manda mezar için de atağı nevi- mebzul miktarda kar yaimakta· atılırken bir kaıa olmuş, topu yakından alAkadar eder bahisler 
._ b" . . 

1 
d ld den yapraklar iıtimal etmekte· dır. HaTalar ıoğuk ve karlı olduğu t r ı"kı" enç ko d k Uıer;nde mu···akereler ve mUna• 

lift ılı iıhma eüi ir. a mıya memu g Y u - • • 
e dirler. Bunun neticesi olarak her için bayram ıönllk H neş'eaiı 

Samsun tULUnlerine rağbetin balyanın ancak yarsı, ihtiva el· ıeçmiıtir. Tayyartı ıehitlerinin ha· ları barutun atetlenmeden tW\'•I kaşalar yapılmııtır, konıro lçha 

l 
..J s h 1 . 1 i r·ı·k t' . d l gelen muallimler kasabamızda 

au masınna amıun ma au il meıı Azım gelen UitUn nev'inden tıralarını taziı için yapılan ihtifal n ı • ı ne ıcesm e yara anmıt-

1 d f 
. b' k d"W f d h Uç rUn kalınıılardır. Kon: rey• 

aamı a tan a ena cmı ır ço ve ıger nıs ı a a aıağı nevi· çok parlak olmuf, bl\tUn Kasta• lardır. Gençler tedavi altına .:.a ~--Hi1unlar.in nhı.a .. .v.a c.ı~ &~~--'-'.cu11:.1.wı.ı~---------_JJm!!!..20~D!!!il!!!il.!•r..r ....!i!!h!,!tl:!:f a!_!l~•....!Jİ l!t!!ir:!•L!k~e!.!t[.!!m!!.!İ!l!!•~r!!_d!!irı.1wJWıall~ğıl!:... ________ _J_jlQlk~t!.!e~djri~ıa!3tL!mbU~f~e!ttlit~l~e~ri~n~d~e'.!_o_N~,...-. _j - . ar ır. Orhan Be ri aHt etmi tir. 
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1 Gönül işleri , __ Siyaset Alemi ı: 
Gülünç .. 

Bir İhtilaf 
Mevzuu 

Muharebelerin n• kadıar ıülOnç H 

nıan:ııı111 ıooeplerdeo doQ'dufunu g•ç• 
lnİf mlaaller blıe çok defa 8tret• 
lll.İftir. Fakat biz, bu d.,alerdeıı ibret 
•lın1tyı:a ve eık.l hatalarda inat •derla. 
Miı1tl olaruk aiu, Cenubi Amerika• 
da baılamak lıtidadını ıöıteren yeni 
bir harbin ıı<llünç nıevıuunu 18 .. 
hreceğlm. 

Bu ihtlltf Peru ile BoHvya hUkd• 
tnetlerl ar aaında çıkmıtbr. 

Peru aakerf, R'eÇH eyl~I ayında 
Bolivya'ya alt Letlıya lıiınlt bir ll· 
manı ltırııl ettiler. Bu llman n t•hir 
Bolivya'ya ait olmakla beraber Bo· 
li'Vy11.'n1n hududu haricindedir ve 
Aınu:on nehri üıerindedlr. Peru'lu· 
ların bil hareketini bir meydan oku· 
lrla telekld eden Bolivya derhal 
Letlsya'ya &1kcr iÖndermiyı teş•b
hOı etmittir. Fakat bunun için de 
donanmaaın'ı lıareket• getirmittir. 
Bolivya donanması nflboten küçük 
r•nıilerden ınUt••nkklldlr vo Ama
.ton nehri, beynelmilel .. yrü1efere 
açık olduğu için donanma bu nehri 
l•çecek ... Letl•y•'r• aıker çıkMa• 
eaktır, Donanma yoldadır ve ş!mdl
J• kadar yolun yarııına varmtşhr. 

ÇGnkO Boli vya'nın eu yakan Umanı 
ile Letlaya araamdakl muafe nehir 
ilauinden 7000 ldlo metredir. Artık 
•İz. bu muharebe ubeblnln elddi c lll• 
bilecotine ve kendiıine ıit bir tehre 
7000 kilometre katettikten ıonra 
varabilen bir dnlet kuvntinfn bu 
ıehir tlaerlnde hiklmiyet hakkı iddia 
•tmekte haklı olablleceafne ialerH• 
nl:c inanın, ldaraenlıı: inanmayın. 
Fakat. hakikat bund;ın ibarettir. 

p !lreyya 

F ord Fabrikaları 
Detroit, 1 - F ord fa br 1 kalarında 

lre., bltmlt~ amele tekrar ite bat• 
••nıı9t1r. 

M. Şeron Ne Yapmıf 
Parlı 1 - Sal>ık Maliye naaırı 

M. Şeron bütçe açıA-ının 11 milyar 
oldutunu aöyllyorek mubaleğa yap• 
l'btttır. Yeni Maliye naurı M. Bonn• • • Ç•tın 6 milyu olduğunu ıöylemek· 
tedt Ek . b r. o da Parlı gaute.l bu 

•reketin Hbeblnl ıormaktndır. 

lvan Kröger Meselesi 
ltr latokholm 1 - Sabık kibrit 
d alı Krög~r' in moll rezaleti 
il 0ltyı:sile, şirketin idare meclisi 
tt 111•ınm muhakemesine baılanmıt· 
,~·11 Dava baıka bir güne tehir 
~ttir. 

BABİGI 'flLIBAPLAB 
' Karilerin 

manya nın Siyasi vaziyeti Suallerine 
Cevaplarım 

- u 25 yaıan<la Taridatı yerinde 

Bir Leh Gazetesi, Hitler Kabinesi Mür- ~:;.ıı::nc~T.itt 0ş~!d,1e:~ b~;~ 
Hnedenberi 36 yaıında bir Er-

t e ci Ve Kıral Taraftarıdır 1 Diyor ~::
1 

::1~~71~:~.:i:!?ıfu
0

~!~t 
Parll, ı __ Tan ıa:ı:etHl Hltler'in reddetmek iıtemfyorum. Fakat 

iktidar me.,kilne ıelmHlal 1• etra• meı'ut olacağıma emniyetim yok. 
fmdakllerln teairl altında kalan ve Slı ne dertlnlı? 
lhtlltl kunotlerl karş11tnda boyun AH Celll 
•ten Hindenllurgun dfı v• yorıun• Bir defa kadın alıden hayli 
lutu Ue veyabut ihtiyar relala iktidaı yaılı. Birkaç Hne ıonJ'a kadının 
mnkUnde yıpratmak ,uretlle Hltler yOzUne bile bakmıya cesaret 
m•Hluln• bir nlbayet nrınek sr• edemezlinll. Sonra aranızda mil· 
ıruıu ile hueket etmfı oldufunu liyet farkı l'&I'. Buatto teviılrken 
lıah etmektodir. Birinci takdirde bu iki kuıur görftnmez. Fakat 
Mitlerin Fon Pap•n ve Fon Şlayıer yarın eevda azaldı mıydı, aranız· 
den ıonra munffak1yetılslitl halinde da geçimsiıliğe aebebiyet verir. 
Hindenbura-un bir RlyanticQmhur 
buhranının önüne ıeçmiy• munffak Herhalde bu terait mea'ut bir 
olamaınnaı mUrokilndilr. yuva kurmıya müsait ıörllnrnliyor. 

ikinci t•kdlrde, Hltlercller elle• lf. 
rinde memleket dlıa-lnlerl olmadıtJ " Bundan takriben Uç aene 
halde, memleket dablltnd• a1ayişl kadar evvel iki göıtı de kör ve 
mu haf a:ıa etmek, ltaisliğo ç'1re bul· ihtiyar bir kad..uın kızile tanış· 
mak mecburiyetinde kalacaklardır. t O i 
Fakat, Nazilerin rel•I yalnız alolid• ım. na Um t •erici mektuplar 
bir tahrikAtçı detil1e kendlainl kon· yazarak hayat arkadaıım olma• 
trol etmek lıllyenlerln fevkine çıka· llDI rica ettim. Kabul elti ve 
bilecekt'r. Geçenlerde Cin. Japon kuvvetleri arıı.erndak l •iddetll mücadeleye Şan ben\ bekledi. Bu bekleylfi bana 

Hıtlorln icraatına intizar etmek Kay Kuvau tehrl ıahne olmuı Ye ha.rap olm•ııtur. Rnmimiıde Şan Kay olan ınerbutiyetinden mi, yoksa 
liıımdır, Zira hUcum lı.:ıtaatının eairl Kuvan tehrinln cenup kapısı görünmektedir. Bu !upı Çinliler arasında para buhranım geride bırakan 
olan Hitler ya ıniiıbet bir it 1rör•· ' dünyanın blrincl kap1111 • namile maruftur. evlenmek fikrinde ııençlerin bu-
cak veyahut mUthlf bir iflba uarı- lunmayı~ı noktai nazarından mı 
yacaktı r. enı· Fransız ah. . ınUtalAa etmek l~!ımgel ceğln( 

Hltler Keblneel Mtırtecldlr l n esı takdir edemiyorum. BugUn ken• 
Var-1ova J - Nimre1mt Robat diıinden uzakta bulunmaklığ'Jm 

Nik gazetesi diyor ki : Ve Bu·· tçe eselesı· mesolenin etraflı tahkikine mani " Hitler kablncal yüzde yilJı mUr- l 
tecl, Cümhuriyet aleyhtarı ..,. Kıral o uyor. 

"Herıeyi harap eden zaman ve 
taraftarıd ı r. ,. 

Rayiştag Fesih Edilecek 
Berlin, 1, Rayl,taj', pek yakında 

fe1lh edilecektir. Umumi lntlhabab 
5 01artta yapılması muh temeldir. 

lngilterede Vergi 
Londra J - Varidat vergisin· 

de tah!Jilat gittikçe azalmaktadır. 

tahsilat 13, 67 O, 000 in gillz lir ası 
iken geçen sene 22, 180,000 idi. 

Romanya HUkOmeti Müşkülatla 
Karşılaştı 

Bukreş, 1 - Vayda Voyvot 
bllkümetl, dun parlAmento hu:ıu· 
runa çıkmıtbr. Hlikftmetle Kıral 
arasmda çıkan ihtilAf dolayısile 
muhalifler hilkfımete ıiddetli hU· 
cumlar yapmıılardır. Mecllstekl 
bava, hnkOmetin bUyUk mUıkU· 
IAtla karş ı laıacağım göstermek· 
tedir. 

ParJı, 1 - Meb'uıJar kabln•nln 1 
tefekkOI tuzı bakarınd~ muhtelif 
mOtalealar yOrUbnekte .,. bllha11a 
ıo"yaliıt ekaerlyetl blrlltlnl bozabl· 
lecek olan ıon vekaylden bahHyl•· 
mektedir ler. 

Scayaliıtlerln kendilerini mukave• 
met gCSıtermly• aevkedecek olan 
faaliyetlerinden .,. kin 1riltmelerin• 
den korkulmaktadır. Fakat ıui te• 
fehbilmün muvakkat olacatı .,. M. 
Daladlye'nln mocliıt• okuyacatı be• 
yanname ile .oayalbtlırl kendisine 
celbedecetl miltaleuını ileri sür-
mektedirler. 

Aaıl mü,külAt, biltçe meaeleılnln 
miı:ıakoremine 1riritlldij'l zanıan bat 
1röıtereoektlr. Soıyaliatlerlo hUkQ· 
mete lttirakl tefebbilıilnOn akim 
kalması dolay11il• radikal ıoıyaliıt 
grupu ile Soıyallıt IP'Upu aruında 
biraz ır•rgin 1lk vardır. 

Nazırların masleklerl 
Parlı, r - Yeni Frana · :ı Jt abin~-

afnde 10 avukat vardır. Avukat na
.1ırlar ıunlardır ı Pol Bonkur, Şotan, 
06 Manyı, Lamur8, M:yele, Enak, 
Frot _.., M. Dnkoı. Muharrir ve ga• 
ıetecl nas1rlar şunlar dır ı Leyr, 
Franıuaa Alber, Saro, Danyelodur. 
Kay doktordur. Paganon mflheodl .. 
tir. Ser 11nayl meb'ueudur. Bonne 
ŞOrayı devlet aza milllzlmidlr. 
Appel bahriye zabitidir. Patenotr 
ıuete müdürüdür. 

Pıırl• 1 - M. Heri yonun Maliye ~ 
Encümeni Reiıi olmuı muhtemeldir. 

Pelcin Hazineierl 
Nankio, 1, - Milli hükumet 

hali hazırda Pekindeki impara· 
torlara ait bir fatoda bulunmakta 
olan hazineleri Naokindekl bir 
11atoya nakl tmeğe karar vermiş--
lir. 

ayrılık benim tabayynlAtımı da 
ıltllst etmi,, ve onunla hayat 
aı kadaşhğı etmemi imkAnsız kıJ.. 
mıştır. 

''Verdiğim sözden dönmekle: 
öksüz bir kız kalbinin senelerce 
ıllslediği hayallerini ve nmitlerlnl 
mııhvetmiı, tutmakla: ıevgial bu
lunmıyan bir aile teıkilini kabul 
etmiş vaziyetinde bulunuyorum. 

"İkincisinin imkAnı yok. Blrill" 
cisinin vicdanen iftnahı çok. No 
yapayım? 

Edirne: Rıdvan ŞUkrQ 

Siıi lAkayt yapan; ı:nman ve 
ondan uzak kalmaktır. Fakat bir 
defa kızla görllf llnll:s ve hi11inizl 
tecrUbe ediniz. Balkl hiS1İnizde 
aldanıyorsunuz. Bu itte kızm hiç 
bir kabahati olmadıtı için onu 
bedbaht etmiye ve sukutu hayale 
uğratmıya hakktnıE yoktur. 

Hanımfogz• 

TEFRiKA NUMARASI: 69 itiraf edeyim. tsana Ö} le geiiyorl<ı 
bu vazife, ıana teaadUf eden 
ıon fuaattır. Bunu kaçırma! 

namusuma, askerliğime gUvenile· 
rek verilen vazifeyi ıuiiıtimal et· 
mek auretile orclu, Arabistan 
çöllerinde aç ve çıplak kalan, 
Sarıkanu~ta ıoğuktan ölen, Ça· 
nakka!ede canını veren ordu ıl• 
IAhile kazandığı ganimetten yilı 
yirmi bin lira ziyan edecek ve 
çalman bu para ile kumar masa· 
larında rest çekilecelc, içki maaa
larmd· kokteyl çekilecek ve fa· 
hite yataklarında edepsizlik edi
lecek değil mi ? 

ramanlar kaillarını bunuıı için 
dökmediler. Tllrk neferi köyUntı 
bunun için terketmedi. TUrk 
anall yavrusunu bunun için a•· 
kere vermedi. Ve ben bu Uni· 
formayı bunun için taıımıyorum. 
Eğer bana verilen vazifelerde 
bilmiyerek bir hııta yapdımaa 
allah tahit olıun ki vicdamm 
temizdir.. ve eğer iıtikbal bana 
m sleğimdo hiç birıey yadetml
yoraa bir yavrumun batına yemin 
edeyim ki bu mahrumiyeti, lekeli 
bir mazi bırakm1ya tercih ederim. 

• • 
CBPBE G ıs 

''MiLLi ROMAN,, 
Mubarriri: Bar han Calıit 

tu Bu itin hakikaten mUhim oldu· Genç erkAna harp dikkatle 
. nu ve en nufuzlu kimseletliı bu dinliyordu. Müıteh:r:i bir dudak 
ıı p . d 

Gfın e koştukla mı öğrendim. bOkUıle güldli: 
hl •ren akşam paıa geçerk~n - Maşallah hammefcndimi:ı, 
rar •P•ratlf almak için bana uğ· askert meseleleri bir erklnı harp 

tn şta. Ağz•nı aradiru. O bu b ı B tne,eı at i tetki' ediyorlar. u ne 
ı, e etrafmda dönen entrika- doıtlulc? 

tı hah 1 f ht e .er a mış, ıo kendi vazı· 
tn d hnı9. Bunu Levazıma bırak· 

il 8~~ halletmeyi muvafık bulmuı. 
:Ye . ' ıyor muııun, onun bazı çok 

tınde jestleri vardır. Bana ı 
ita - I<imaeye emniyetim kal· 
uy:aı. Heyetler, Meclisler do 
butJınak ve anla;mak çarelerini 

fular.. diye tikAyet elti. 
dte mesele bundan ibaret. 

•U 
1 

enç kadın zarif bir tebeı· 
nı • ilAve etti : 

•er~. lıte paıa ıenin için karar 
gı zaman• - n· . Yalnı• ınba şı Faruk rnUkemmel. 
., terf· · 

•n a~ağı b~nı yapmalı. Bu vazife 
•&ıifes' d' ır kolordu kuma.ıdanı 
ki ıc~i ır, dedi. Bundan anladım 
için rah tlerfi ettirece~ Şimdi 

l\ •ttl nıi? 

- LAtife etme Faruk! ciddi 
olalım. Ben ıent kalben severim 
ve seni çok dUtUnUrUm. Evliıin, 
çocuğun var. lıtikbalin var. Ha· 
yat omuz baıına dikilen birkaç 
sırma, göğıo takılan iki Uç ma• 
dalyadan ibaret değil... Harp bir 
bir aaker için ıeref Ye iıtikbal 
meydanıdır. Senden gururunu 
kıracak bir ıey bel<lemiyorum. 
Fakat aenin yerinde olan her 
adamın yapacağı bir f&} isti· 
yorum. 

Faruk dudaklarında aynı 

tebeHUmle sözllnU kesti! 
- Buyurunu& hanımefendi 

emirlP.rinizl bekliyorum. 
- Sen iıtediğln kadar baka· 

nt et. Ben Hna doıtlutumu 

- Ne ıuUnasebet. Y arm ak

ıam gidiyorum. 
- Gidecekıin vo bu iti biıim 

hesabımıza yapacakıınl 
- Yanil 
- Kereıte .,.. zahireleri sat-

makta, muhafaza •tmekte ıser· 
bestıin. Kimae aenden beaap ıo· 
racak deiildir. Bu ıatııı benim 
için yapacaksın. Ben herteyi tah
kik ettim. Sana bir iıdm verece· 
aim. Onun nanuoa denedec•k-
ıin. Okadar. 

_ Bana ne kalacak? 

Otu• bin llra. 
Zatı lımetpenahtlerlnel? 
Yln• okadarr 
Mükemmel. Demek bu iıl 

alanların klrından baıka yalms 
biz altmıı bin lira kazanacaAu. 

- Evet. Afaiı, yukarı bir 
iıtikbal. 

- Parlalc bir istikbal. Acaba 
bu i i alanlar ne kazanacaklar ? 

- Bize ne 1 Bana peıln ola· 
rak altmıı bin lira vereceklerini 
Yadettller. 

- Herhalde altmıt bin lira 
da onların kazanacaaı muhakkak? 

- Belki 1 
- Ş'ıl halde benim t•refime1 

Genç erkAnıharbio g5.zlerl 
oyuklarından fırlar gibi biiyUmllf, 
ditlıari biribirine vuruyordu. Si
nirden yumrukları ııkılarak de· 
vam etti: 

- Yağma edilecek bu erzatı 
çamur parçalarım vesika ile kemi· 
ren halk değil, metreslerinin sarhoı 
salyasile kirlenen gerdanlarına 

inciler takacak aenerller yiyecek 
öyle mi? 

Çalınacak o keresteler oğlunu 
v babasını, kardeıini, ökOıUnll, 
dav rını, malını memlekete veren 
köylUnUn harap damını yapacak 
değil, sokak yosmaları için 
Adalarda kAşane kuran duy· 
iusuı, vatansızların kazanç ser· 
maycsi olacak öyle mi? aldanı· 
yorsun Dilruba. Geçen gUn haa· 
tanede bir kaçtn& iardllK-Uıı kah- , 

Beni çok yanlıt anladın. Fikrini 
değiıtirmlyecoksen ıu dakikada 
aramızda biç bir doatluk kal· 
mamışhr. Eğer bana biraz hllr· 
metin vana bana bir daha 
bu bahıi açma! Senden çok 
nezaket, dostluk giSrdUm. Fakat 
izzetinefsime hOrmet et. Beni 
incitme! 

Genç kadın Hpaarı olmuftu. 
Zekisınm bütün kuvvetini sarfe-
derek, en tehlikeli rakipleri atla
tarak hazırladıjı bu fırsat ta 
elden gitmitti. 

Genç ıabit yüzünün sert çiz· 
gileri, kalınlaıan damarlarile 
kartısuıda tunçtan dökülmüş bir 
heykel gibi duruyordu. Bu dik 
başlı, yUrekli adaml eritmek im· 
kaıu yoktu. 

( Arkaııı var ) 

' 
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D ünga H adiselerl 

Beyazlara 
Düşman 
Siyahlar 

Afrikanm ıarp terıflarmda 
_A_f._r-ik_a_d_a_, - Portekiı bllk~me

tinin bir mDıtem• 
müthiş bir leke1i •ardır ki 
çete gaka- adına Langola 

landı derler. Her Afri-
ka toprağı gibi bu mıntakanın 
eıaa halkı da Zenddir. Bittabi 
müstemlekeci ıihulyetile muame
le görür. Bu topraklar aeneler
denberl medeniyet namına lıgal 
edilmiıtlr. Fakat medeniyet na· 
mıoa bu biçarelere yapılan ıoy 
aadece eziyettir. Lanıola halkı, 
uıun ıamandanberi ıöre ıeldiil 
fona muamelenin tesirile uf Ye 
çocukça bir kararla memleketin 
beyaz ırka menıup halkını orta• 
cian kaldırmıya kuar Termiıtir. 
Bunlar, aralarında pli bir cemi
yet tcıkil ederek taraf taraf ve 
tenha yerlerde te1adOf ettikleri 
beyaz loaanları 6ldUrmlye ba1la-
m11lardır. Bu eırarenglz dnayet· 
lerin · faillerini arıyan ıablta uzun 
•aman muvaffakiyetlizlik kartı• 
aında kalmııbr. Bu gizli cemiye
tin ıiyab azaları, daha mlUhit 
bir kararla fikirlt.rlnl bir an ev• 
yel tahakkuk ettirmek latomiş 
Te tehirlere ıu Yeren nehirleri 
zohirlemiye ye bu ıuretle bötlln 
beyazları 61d0rmlye karar Yer-
mişlerdir. 

Angola aabıtası, bu ıeytanl 

teşebbüsten tam zamanında ha· 
berdar olmuı, gizil cemiyetin 
anlar nı klmilcn tevkif etmiıtlr. 
Bunların adedi elli kadardır. 

ll-

Amerikaoın Detreyt ıehrln• 
den Ajan• Röyter'e bil· 

-0-,-d-F_a_b-rı-· dirildiğine aı6re 

kalarında merkezi Dotreyt· 
te bulunan Ford 
otomobil fabrika~ .._ ____ _, Grev 

lan, 2ayri muayyen bir zamana 
kadar faaliyetini tatll etmittir. 
Bu fabrikalarda, takriben ve as
ıarl 100 bin amele çahşıyordu. 
Fabrikaların kapanmasına Hbep 
6000 amelenin llcret meıeleaiu• 
don dolayı grev yapmış olmal ... 
radır. Amele tarafından herhangi 
bir teca•Uz yapılabileceği naıarı 
dikkate abnaral' febrikalar zabl· 
tanın mubafazaaı altma kon
muttur. 

* Grip ıa1gmı, bu ıen•, en 
büyük tesirini İngiltorede 

---Gr-ip--ı göıtermiıtir. Ha .. 
valaran son dere-

Salgını ce ıoğuk altme-
ıiue rağmen haatalığın 1eyrinde 
hafifleme istidadı görünmemek
tedir. Hastalık, bu ıe11e batmda 
baıtlamıt ve o ılln, bugün hergUn 
bir parça daba artan bir ılddetle 
geniılenıiıtir Şimdiye kadar yani 
bir ay zarfında bütUn lngilterede 
gripten 6lenlorio adedi (1589) 
kiıiyi bulmuştur. Bu rakam, ge
çen ıenenin aym mcninıioe kıyaa 
edilecek oluna (548) kiıilik bir 
fazla göıteriyor. Y almz Loodra 
ye civarında gripten ölenlerin 
adedi (570 l ) bulmuıtur. 

SON POST ANI "' 

iLAN FIATLERl ••••• --lllnın t•1k stttun1 satırı gazetenin 
metin yaıısile vasatt 4 kelimedir. 

2-Ayni yazınrn 2 satırı 1 eantimdir. 
3-Daha kalın ,.e daha ince yazılar 

santim ile heaap edilir. 
4-Sayfasına göre illnla.r atağıdakl 

füı.tl 13re tfLl~idir: 

~ . Yh fantlml - inci 4JQ Kr. 
2 • 250 • 
3 • 200 • 
4-5 • 00 • 

IJij:tı.ır ı;ayfalar<la 50 • 
bon ıa.yfa 1' 25 ' 

ae•••••••••e•••••••••••••• .... 

SON PO'STA Şubat 2 

Mühim Bir Askerlik Meselesi · Karı Mektuplan 

Niçin Ordular Motörleşmek Kazamı;Ja
Mecburiyetini Duyuyorlar?~;, Doktor 

Muhtelif mil· Amerikalılar baTa 
letlorin erkAm· fllolannı ku.-
harblyoleri, mUa- Tetlendirmekl• be-
takbel muhare- raber kara kuv· 
beye naaıl hazır- Tetlerinl de mo-
lamyorlar ? Sa- törleıtlriyorlar. 
bık A 'fuıturya • ÇllokO llcretll 

olan •• kıımen 
Macar d or uıu mahdut bulunan 
aıker! mlltehaa
aıılarından MI· 

ralay Franıuva 

Julye, bu UDYan 
albnda, muhtelif 

ordulann vazi
yetini tetkik edi· 
yor, harpten ev• 

Yelkl fikirlerle 
harp IODU tec
rGbelerfnln temin ettltl deraferl 
kartılaıtırıyor. ileri allrdBğl fi. 
kirler ıon derece ıayanıdlkkattir. 
Onun için karilerlmiı:e arzetmeyl 
muYaflk ıördilk. 

Müstakbel Muharebe 
Ve Erkanıharbiyeler 
1914 Hneaine kadu bUtlln 

erkAnıharbiyelerin harp fenni 
hakkındaki kanaatleri hemen 
hemen blribirlnin aynı idi. Mu
harebe Te aeferberlik pllnları 
bUyük bir benzeylı arzediyordu: 
Bu kanaate göre bqlıca rol 
tllfek ve ıllnıUye dayanan plya· 
dede idi. Bunun haricinde, bazı 
ıeogin memlek4!tler, piyade kuv· 
vetlerlof, hasımlarından fazla 
miktarda topçu ile kuvvetlendir
meyi muvafık ıörOyorlardı. Bu 
auretle. beher bin piyade neferi 
için top adedi niıbetf, ordunun 
menıup olduğu milletin zensılnllğl
ne gare l\ç ile yedi araıında 
deiiiiyordu. Bu niıbet hariç; 
piyade kuYYetl, ordularının en 
mllmtaı kuYvetini teşkil ediyordu. 

Büyük Harbin Tecrübeleri 

Aarl orduların motörtu Vasıtaları 

yapmak iken harp sonuna doğru 
milthlt bir allAh haline geldi. 

Motörleşme Meselesi 

ordulannın ma .. 
rafı kendilerin• 
fazla ağır gelml• 
7or. ltalyanlar ha· 
Ta kuvvetlerini 
F ran11zlar lae da
ha muhafauklr 
dananarak plya· 
deyi tercih edi
yor Te bu ılla
hı tank Ye tayya-

1 relerle kuvYetlendiriyorlar. 

~ 1931 senesindeki ltalyan ma-
nevraları buna bir mlaal olarak 
g3sterilebilir. Bu manevralara 1000 
askeri tayyare lttirak etti. Kar
i• tarafın elinde 400 tayyar• Yar
dı. Hedef MilAno ıehrl idi. 

Neticede, bu merkez tahrip 
olundu ve Milano bllkQmetl ıulb 
lıtemlye mecbur edildi. Bu tecrO
be göaterdi ki, kat't bir hava 
faikiyeti temin edilebilirae, baıka 
ailAha lUzum olmadan tayyareler
le harbi ka1anmak mUmkOndUr. 
Son ltalyan deniz manevrala
rınm mevzuu da ıu ldiı 100 
harp gemisi ve 200 tayyare, 
16 bUyUk nakliye gemiıile Trab· 
lusgarptcn ltalyaya nakledilen 
bir &1kerl kıtanıo mtidafaa ye 
tahribine memur edilmişlerdi. 
FranH, F a1la ana vatan araıın· 
dakl vaziyeti ifade eden bu ma• 
nevralar mOnasebetile endiıeye 

düıttı. Onun nazaranda Trabluı· 
garp Ceııair ile Tunuıo, İtalya iae 
Fransayı temıil ediyordu. Son 
Fransız, İngiliz, Ruı manenaları 

Kazamızda htık6met clokt~ 
rundan baıka doktor yoktur. 
Bu yllzden bilhaaıL köylUler haı• 
talarını muayene ettirmemektr 
clirler. ÇUokU köye gidecek 
doktora (25 lira ticret vermeli 
lhımgelmektedir. Kaza, hllkömet 
doktorlarının ayda bir gUn ve 
bir ıeco bir köyde kalmaları 
usulOnO koymak acaba kabil 
olamaz mı? 

Devrek: M. Safi 

DDrtyolda Hamam Yoktur 
Burada hamam yoktur. BU• 

haua portakal mevıiminde mu
bayaa için ıebrimize gelen •• 
birkaç ay kalan yabancılar b\S 
ytlzden çok ııkınb çekmoktediflll 
ler. Belediyenin bir hamam ya~ 
brmaıı çok faydalı olacakbr. 

Dortyol: S. M. 

Ramazan Davulu 
Ramazan davulu için burada 

halktan para toplanmaktadır. 
Bir davul azami beı alb liraya 
alınabilir. Halbuki her evden 
20.30 kuruş alınmııbr ve bu 
paranın yekünu iki yilı liraya 
yakın bir yekün tutmuştur. Aca• 
ba davul çok mu babalıya 
almmıııır? 

Ferik.Oy Paıa uıaballeei: Bursalı laınall 

Malkara Postanesi 
Tekirdağ poıtahaneainda na• 

mıma gelen gazete ve mecmu&"' 
ları açıp okuyorlar. Bunlardan 
bazıları da kayboluyor. Malkara 
poaatahanesl de cuma gUnlerl 
kapalı bulunuyor. Bu postahaneııld 
cuma gllnO açık bulundurulmall, 
gazete YO mecmualanmın da 
kaybolmamasının temini mllmkUD 
detilmidir aca ha? 

Tektrdaf;1 Ya\'uı mahalleai 17 No. da 
AH Galip 

1914 ıeneıinde bir Franııı 
piyade f1rkaaı 9600 nefer, 24 
mitraly6z ve 36 toptan mürek-

Harbin tecrObeıl Ye makine
nin terakkiıl, bntDn erkAm har
biyeler için eski usul piyade 
ve atlı topçuyu g6zden dOşlirdn· 
Ehemmiyeti zırhlı tanklara ve 
tayyarelere yerdirdl. 

da göz 6nllne getirilince, mlla-
takbel muharebenin, mnbarebeyi ~------------J..ıı 
yapacaklar tarafından ilAm harp [ C 1 
etmekaizin havadan Ye mot8rlerJe evap artmlZ 
karadan ani bir taarruz yapma• ---------------"" kepti. 1918 de, nefer adedi · 

2300 • indirildi. Buna mukabil 
mitraly&z, torpil toplarının adedi 
420 ye çıkarıldı, topların miktarı 
lae 412 yl buldu. Ayni zamanda, 
bu ııDJflnra ayrılan askerlerin 
adedi de arttırıldı yani bu ımıf-

lar kuvvetlendirildi. 1g14 aene• 
ılndo bir topun idaresine 32, bir 
mitralyöziln idaresine de 14 kiti 
ayrıhrken harp ıonuna doğru bir 
topun Yeya mitralyözUn fdareaine 
3 kiti kAfl rörllldü. Bu ıuretle, 
makine, lnıan tuarrufunu temin 
etrniye ba9ladı. 

1917 ıeneıi yazında, FJandr 
muharebesine baılamak ve Alman 
ıperlerinl tahrip etmek lçhı İn· 
giliıler, obliı Ye el bomba11 da· 
bil olmak Uzere 4 milyon topçu 
mermiıi yakhlar ve kat'J bir ne• 
tice alamadılar. Bu topçu muha· 
rebeainio masrafı 240000 lira 
tutuyordu. Ayni para ile 17000 
tank yapılabileceğine Ye bu tank· 
larda 4 milyon mermiden daha 
mftkemmel it göre bileceğine 
göre, makinenin ehemmiyeti ken
dini göıtormiye batladı. Ayni hal 
harp tayyareleri için de vctriddir. 
UH 4de 5000 piyade neferi için 
blr tayyar• heaap ediliyordu. 
19\Sde bu rakam 55e çıkb. Har• 
bin baımda tayyarenin vuifeal 
ıadec• taraaaut Ye iatibbarat 

Şimdi piyadenin Yazifesi, yol 
açacak olan tanklardan sonra bot 
araziyi işgal etmek olacak, ılivari 
cephelerde ortadan kalkacak, 
topçular ise k4mileo motörlcşe
cektir. 

Maamafih hiçbir ordu, bu 
yolda kafi karar Yerip tamamlle 
molörleımit delildir. Bunun baı· 
lıca iki aebebioi kaydedeceğim : 

1 - F ennl keşifler biri birini ye 
ıık ıık takip ettiği için maaraf. 
tan çekiniliyor ve bir yeni harp 
aleti çıkmak lotlıan karıııında 
beklemek ter~ih olunuyor. Onun 
içindir ki mOstakbel muharebe 
patlak verdiği ıaman botun or
duların motörleımiı oldujunu 
a8rmek belki d• mlluıktın olmı· 
yacaktır. 

2 - Hemen bnttın ErkAnı• 
harbiyelerde moYcut mubafasakb 
ıihniyet. 

Son Manevralar 
Muhtelif ordular tarafından 

ıon zamanlarda yapılan maneY• 
raların hedefi, eaklai gibi muha· 
rebenin taliini piyadeye mi , 
yokıa moUSrlU tanklarla tay
yareleremi bırakmak llzımgel• 
diiinl tayin etmektL lnailiılerle 

larilo baıhyacak demektir. Betiktat'ta Sababettin Beye: 

Gaz Meselesi 
Bunların haricinde, olde bir 

diğer ıilih daha yardır ki adi 
manevralarda tecrübe etmek 
01ümkl\n değildir. Bu ıilAh 1raz· 
dir ve ağlebiihtimal, havadan Ye 
tayyareler vaııta1ile kullamlacak· 
br. Bu huıuıta bUtUn dUnya te
reddüt içindedir. ÇUnkll herkeı 
karı•aındakinln naııl bir gaz kul
lanacağını bilmemektedir. 

G6z yaıartan, boğan Ye bot· 
makla beraber tahribat yapan 
gazlorl biliyoruı. Umumi harpte 
bu ıillh bUyllk bir lı g6rmedL 
ÇUnkU maskeler kullamldr. Ve 
umumiyetle bu ylizdon •erilen 
ıaylat yUıde ikiyi ıeçmedi. Fa· 

kat yeni keıfedileo gazlerln mit• 
hlı tahribat yapacatı ve basan 
blltün bir muharebe meydanında 
canb inıan bırakmıyacağı mu• 
hakkaktır. ÇtınkU bir gaı maa• 
kesini uzun müddet taıımak mllm· 
kUn değildir. Onun içindir ki, 
timdi, gazlere karp da muhafaza 
tertibatı bulunan tanklar yapıl· 
maktadır. Bu noktadan da ordu• 
larm motlSrleıtirilmeıi bir ıaru
rettlr. Netice olarak diyebilirim 
lcl harp t•kniJiuia ter1kkJ11, ,.,. 

EvvelA gözlerinizi tedavi ettlr
meniı lAıımdır. Doktor kitap okll" 
mamıa mllsaade ettikten sonra 
anıiklopedik malumatı ihtiva edeJl 
kltaplan okumanız faydah olut• 
Anaiklopediler ai:ıl tatmin eder. 

• 
lbrdiıı 'do RıLa Efendiye: 

- Sualleriniz kimyaya aittir. 
Memleket hastanesi kimyakerin• 
IOruDUZ. 

Tekjrdııgrnd& Ali Galip Beye ı 

- Şiir dl11Uncelerin, biılufd 
" beycanların bedii tarzda if ad•" 
ıldlr, ruhu tatmin eder, gazetelel 
baklki brajlarım ıaklarlar. Fak•• 
latanbul' da blltlln gazetelerin tabS 
miktarı elli bini geçmez. 

naylcl memleketleri, biribiriP1 

karı• müthiı birer düşman haliıı' 
ıokmuıtur. Buna mukabil, yfıs' 
bu memleketler, çiftçi devletlel

1 

nuaran hava taarruzlarmdan d~ 
ha fazla müteeuir olmaya 11111 

ktımdurlar. 

dil'' labık Avusturya - Macar or 
ıni ralayl arındl'11 

F'ansıwa Julg• 
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Ozcan Bayram Kartı Satıgor 

- Hammlar, Efendiler.. Bayram kart
larınızı buradan alınız.. Hem ucuz, hem de 
ıarlf kartlanm yar ... 

Ôzcan - Ayhan ben de 
bu kartpoatalcı gibi para 
kazanabilirim. 
Ayhan - Nasıl? 

Ôzcan - Ablamın bir ku

tu kartpoıtalı yar ... Tamam •• 

itte bunları satarım. 

- Beı kuruı ... Pabah 
değil .. , 
- Aman ne z rif kart-

lar ... 

Öıcan - Tongaya bastık, Ayhan... Falso 
meydana çıkacak. 

- A... Ayşe teyzenin bana geçen bayram 
gönderdiği kart ... 

Özcan - Hanımlar, efen• 
diler •• Yaklaıınız. Bayram 
tebriği kartlarım var .. Hem 
renkli .•• Hem ucuz ... Hem
de zarif ... 

- A .•• A ... Bizim Ôzcan 
kartpostal satıyor, ondan 
alalım. 

- Alınız •• 
alınız ... 

fendim .. - A... A... Amcamın gönderdiği kartl ... 
Vay köftehor... Biraderden bana gelen 

kart... Bunları çalmış satıyor ... 

Kırınızı Derililer Arasında Doğsaydınız 1 

Kırın zı derililer, Amerikanın 

ille keşfinde burada bulunan yer
lilerdir. Bunlar .n derisi kırmızıd :r 
Kırmızı derili çocuklaran giydik
leri bu elbiseler deridendir. Or· 
ladaki erkek çocuğun llzerindeki 
battaniye renkli yUnle örülmüş· 
tur. Eskiden bunlar bizon deri
ıirıdcn elbise giyerlerdi. Soğuk 
havalarda bu derilerin içerisine 
kUrk geçiriyorlardı. Geyik deri· 
Binden gömlek, annelop deri· 
•inden pantalon, bunlar bu so
ğuk yerlerde sıcak tutar. Bu deri 
Pantalonları hala giyerler. Kızlar 
iki katla deri elbise giyerler. 
\V anpilm ismi verilen bir tüyden 

n 
Bir Zeka O,unu 

Bu oyu 1la umum arkada•ları
llııı aldatabi irsiniz. Arkadaşlar • 
0•ıa, içlerinden birini ayırın a larıru 
•lSyleyiniz. Bu ayrılan çocuğun 
••• b •ne beş kuruş verecekler. Fııkat 

U seçme :şi siz odada yo' ken 
~6Pılacak. Sız odada olmadıJın z 

alde içeri girince paranm k imd6 
0_lduğunu bu acağınız söyJi ) eet k~ 
••n12 s· d . l · ız o aya gırınce, u) urcu· 

rı bir ha ka yap mz. Bir el ı crı 
:eydanda, bir elleri arkalarındd· 
dır. Sizin elinizde bir k!ğ t var
_ıhr. Arkadaşlarınıza bu karr d n •• . r 6 

k ır 1 olduğunu söyleyiniz. Bu 
:gıdı her oyuncuya bir defa 
~ rUnUı. Fakat bu oyunu yapar· 
~il Çocuklardan birini sardaı 

: arak alırsınrı. O da halkada 
ı_.CJcuklarJa beraberdir. Siz kağıdı 
rıe.- ç ğ p ocu a sürerken arkadaıınız, 

00 
a,r.a kimin nvucunda ise, ıiz ona 

• e ınce v • • _ 

"ık ıag ayaıını öne dogru 
.. &rır • d 
oldu v • su: e paranın o çocukta 

&'unu • ıtn . auıar, avucunu açtırır-
12· Hı l · 

""' ç urnıe bunun farkına 
.. rntaz • • 

... ' sızın kAiıdıa aihirine 
Clr dururlar. 

başlarına çelenk takarlar. Büyük 
kızın belmde Wanpüm' den bir 
kemer vardır. Kızlarm elbisele· 
rinde ayrıca kol yoktur. Omuz· 
ları dikişsizdir. Çocuklar bu el· 
biselerle soğuğu duymazlar. 

ca a 
Şapkamı Nereye Asayım? 

Şapkan zı çıkard ğın z znman 
şüphesiz bozulmaınasını istersiniz. 
lşte bu resimde gördiiğünilz mo· 
deli ıiz de yapabilirsiniz. Bir kaç 
tane kürdan veya, ince ç ıbuk 
ahnız. Bunun etraf:na renkli kağıt 
geçirerek zamklaymıı. Bundan 
ıonra bir iki tane mantar alıp 
etr&fım oyunuz. Resimde gördU
gUnl\z gibi yuvnrlaklar haline 
getiriniz. Kürdan Y~ya çubuğu 
bu mantarın ortasına oturtunuz. 
ReıimU mecmualarda gördüğünüı 
bir iki rrımi kesiniz, bun~ara kalın 
mukavvalar üzerine yapı~tarınız. 
Bu resimleri kürdan veya çubuğun 
yukaris na penıle iliştirmiz. işte 
ıa~kaJarınızı asmak için mükem
mel bir sehpa meydana gelmit 
olur. 

Faydalı Ma/ümat -
Böce ler, i iye Ke5·1-
di leıri Ha e Daha Bir 

aşa 1 r 
Umum hayvanlar, yalnız, bB

cekler milstesna, bfüün barelcct-

lerini idare eden sinirleri ve bu 
inir'erin bağlı olduğu beyinlerile 

yaşarlar. Bütiln hayvanların ve 

insanların bayata bu beyinin sağ· 
lam olmas na bağlıdır. Fakat 

böceklerde sinirlerin teşekkülil 

diğer hayvanlar gibi değildir. 
Bunların sinirleri beyinlerine de· 

ğil daha ziyade vilcutlarınm fizc· 

rine bağladır. Böylece bir böcek 

ikiye kesildiği zaman vUcudunun 
her iki tarafında da bu sinirler 

vnrd r. 8J sinirier onları uzun 

mUddet bayatta bırakırlar. 

K.Ctrikatür --
1-lesap Dersin e 

IVıuallım Oglum, söyle b • 
kalını... Bir çeyreğin yarası ne 

eder? 

Çocuk - Geçen glln 

benim on par nı aldığı 

bu kadar küçük şeyleri 

etme demitdiniz.. Ben de 

dar kliçllk f ylori artak 

etmiyorum. 

Remzi 

zaman, 

begap 

bu ka
he ap 

• ·==-

l:Ju Haftanın Bilmecesi 

Bu Resimdeki Kelimeleri 
Bulabilir isiniz? 

Yukarıdan aşağ 1, 2, 3 numa
ralı haneye üç barflı bir kelimo 
bulunuz ki oturulan bir yer ma• 
nası ifade etsin. Yukarıdan aşağı 
2, 3, 4 numaralı hanelere Uç 
hıırflı bir kelime bulunuz ki 
ağaçlara ait bir kelime meydana 
gelıiıı. Yukarıdan aıağı 3, 4, 5 
numarah hanelere Oç harflı bir 
kelime bulunu ki bir iılm mey
dana çıluın. 

Soldan uğa doğru 1, 2, 3 
numarah hanelere Uç harfh bir 
kelime bulunus ki, yukandan 
aşağı 1, 2, 3 to olduğu gibi 
oturulan bir yer ifade etsin. 
ikinci sırada soldan sağa doğra 
2, 3, 4 numaralı henelere üç 
harfh bir kelime bulunuz ki, yu
karıdan aşağı 2, 3, 4 le .olduğu 

Çin Hikayesi 

andarinin 
Uzun Saçı 

Çinde W ung Zu isminde bir 
çocuk vardı. Bir gün babası: 

- W ung Zu, artık bUylldUn, 
dedi. Hayatını kendin kazanabi· 
lirsin. Bu önUmüzdeki dağı aş. 
orada Mandarin kimdir sor ... 
Mandarin Bing Ging'e git, 
it iste. 

Wnng Zu yola çıktı. Dağı 
aşarken bir kulilbeye raatgeldi. 
Kulübenin içinde bir feryat duy· 
du. Wung Zu pençereye tırmandı, 
içerde, yerinden oynamıya çalışan 
ve ağJıyan ihtiyar bir kadın 
g5rdü. Pençereyo vurdu, kadın 
ba, nı çevirdi: 

- Size yardım edebilir miyim 
dedi• 

Kadın çocuğu içeri çağırdı. 
Hasla olduğunu, suyu olmadığını 
söyledi. W uog Zu, kuyudan su 
çekti, k&dına g tirdi. İhtiyar ka· 
dm ordu: 

- Nerey gidiyorsun. 
- Mandarin 'gidiyorum İf 

lstiyeceğim 
- Mandarine hediye &Ötiirll-

yor musun? 
- Hayır.. ailem çok fakirdir. 
- PekAlA, bu şişeyi a1.. bu 

bir saç iJAcıd r. Bunu Mand&rine 
tötlir. 

1 1 2 3 

2 3 4 

3 4 5 
gibi afaçlara ait bir ıey me,. 
dana çıksın. Oçnncn sırada ıoldaa 
aağa doğru 3, 4, 5 numarah 
hanelere llç harflı bir kelime 
bulunuz ki yukarıdan ıııağı 3, 4, 
5 te olduğu gibi bir isim mey
dana gelsin. Bu bilmeceyi doğru 
halledenlere yilı kişiye muhtelif 
hediyeler verilecektir. 

Wung Zu şaşırdı... Amma 
münasebetsiz hediye dedi .. 

Ne ise yoluna devam ettl 
Mandarinin sarayma teldi. Mnn· 
darin tahtına oturmu§, Earayda 
toplanan bir mecliıe reislik 
ediyordu. 

Wung Zu o glin söz ıöylemiye 
fırsat bulamadı. Bing Ging yerin
den kalktı, giderke:ı Wung Zu 
başının kel olduğunu gördO. 

Ertesi giln sabah, erken erken 
Mandarinin yanına çıkb, ve hedi
yesini verdi: 

- Bu ne oğlum ... 
- Saçların ızı büylltmek için 

i1Aç ••• 
Mandarin ıevindi. Fakat tec

rllbeye koştu. Siyah bir kedisi 
vardı. ilaçtan bir damla kediye 
döktü, kedi bir Van kedisi gibi 
tüylendi... Mandarin memnund\J, 
il4çtan haıma bir damla dök• 
tUrdU. Hemen simsiyah saçlar 

çıkıverdi. Bir damla, bir damla 
daha, Mandarinin öyle uzun bir 

saçı olkuki, Memlekette onun 
kadar uzun saçlı Çinli kalmadı .•• 

Wung·Zu'yu saray n birinci 
berberi yaptı ... İyilik eden her 
halde faydasını görür. 

Geçen Haftaki Bilmece
Doğru Ha ]edenler • • 

mzı 
19 ki'lUOl.IHDi 1933 tarihli bul

macamııdakl tabloyu güJ:el boyayan
lar uuandaıı hediye alr.caklann iıim
lerlni aıaA"•Y• yazıyoruz. 

Hediye alacak kuilcrimbden la
tanbulda bulunanların paurteai, per· 
şembe gOaleri öğleden ıonra blnat 
ldarem·ze gelerek hediyelerini alma• 
Jarı lazımdır • 

Yalnız tafra karl!erlmiıin hedi
yeleri posta ile adrealerine RlSn
dcrilir. 

Birer Dolma Kal m Alacak-

don 731 Yusuf, lstaıılıul 28 nci ılk

mektop ta.lebfıııinden 106 Irta.n, K lb&• 

tat liııosl talobeııiııdeo 705 Na-ıım, Dl• 
v ... nyolu b·çki yurdu talebosiııdon 

M!lflde, lstanbul 5 tnci mektep ta.!&
bosinden 26~ Fahir, 1'taııbul kıı Or-

tamektebt talebeıioden sı 9 }<'atın&, 

KııragUuırQk 7 inci mektep talebesin· 

de •ı 151> B3br', !stanbul yedinci ilk· 
me' tep talol esinden 5U1 Emin, ı ... 
taııLul kız Ortamektebi 262 Naz'lliyo. 
Tllrk li&csl talebesinden 6'S N euhaı 

hır. Hanım •e Beyler. 
lstanbul 21 iııci meb.tep t&lebeıln · ( Arkat'lı ur ) 



• 
1 SaJfa 

Haftada Jki Defa Spor 

s SPOR 
Peııembe vtı Cumartesi Gftnleri 

Çıkan Spor Sayf alarımw 
Okuyunuı. •. 

Galatasaray Kon- lngiltere'de 
gresi Çok. Gürül- Müthiş 
tülü Olacak 

Üç haftadır beklenen aenellk 
kogranın yarın aaat Uçte, klup 
blnaaanda içtima edeceğini idare 
heyeti evvel ki hafta il4n etmiı· 
ti, 

Bu ıefer ki kongrada Galata· 
Hray klubUnlln kuruldugu tarih
ten beri görmediği mağlubiyetle• 
rln hesabı ıorulacağı, klup dahi
linde mevcut intizamsızlıklara bir 
çare dilşllnilleceği Yo ikiye ayrıl· 
mıı gibi görUnen Galatasaray 
emektarlarının aralarındaki ibti· 
liflan halletmeğe çalıtacakları 
aöylenmektedir. 1çtimada, menu
ubahl olacak ıu Uç eaaıın berbl
ri tiç dört gUnlUk mUnakaıaya 
Ye mOzahereye değer ehemmiyet· 
tedir. 

Senelerden beri yavaı yavaı 
bUyUmUş, kat'i tedbirler aranma· 
dığı ve işler oluruna bırakıldığı 

için bugünkU hal~ gelmiş olan 
dertlere iki saatlik mU:ıakere ile 
çare bulunabileceğinden bakkılo 
fUphe edenler vardır. 

Yarın [d içtimadan mUsbet 
neticeler çıkabilmesi için idare 
hoy'ctinin yalmz Galatasaray klu· 
blinüa menfaatini gözeterek konuş· 
ması elıemdir. Aksi taktirde ida· 
re hey'eti göz önUnde 'olan vakı
alara rağmen kendilerini behe· 
mchal müdafaaya çalışmak tara .. 
fını iltizam ederek esastan uzak
laşıua, bugünkü vaziyet olduğu 

gibi kalacaktır. 
Yarınki kongranın mukadde· 

ratı, Galatasaraym bugUnkU ida· 
resini beğenmeyenlerle, bu hail 
mazur görmek i&teyenler arasında 
başlayacak münakaşaların iki ta· 
raf n hOınüniyetilo hayırla karar
lua bsğlanmaaı lcabildir. 

Otuz ıen~lik bir maziye malik 
olan Galatasaray klObUnUn bu
ıUnkll halinden kurtulmuı ve 
yeniden eaki mevkiine kavuımuı 
iÖrmek istediğimizden dirki, ya
rınki içtimada iki tarafın da hOa
nllniyet hususunda pek c6mert 
davranmasını temenni ediyoruz. 

150000 
Kişilik 

Stad_qum 
ltalyada dünya kupaıı maçları 

için hazırlanmakta olan Roma<. aki 
ıtatyomua 150,000 kifiyi rahat 
alabilecek ıelde konulma11 için 
mOhendisler hOkOmetten kat'i 
emir aluııılardır. 

Maçlar 

Ar••n•t k•l•clalnln Mançeater 
8111 mUhaclmlnln hUcumuna 

mUthl• bir mukabeleal 

lngilteredo lig maçları en 
hararetli haftalarını yaııyor. in· 
giliz prqf es yon ellerinin en bUyUk 
ıeref addettikleri ıampiyonluk 
m.eç1arında no kadar çetin oyna• 
dıklnrı malümdur. Birinci kümeyi 

teşldl eden kırk kOsur klüp ara• 
sanda ilk safa geçip o vaziyeti 
sonuna kadar muhafaza eden klüp 
pel< azdır. Ekseriya ilk haftalar 
'Vaziyet mütereddit olur. 

Bu seneki maçların başlangı· 
cından beri Londranın meşhur 

takımlarından Arsenal en' tehli
keli rakiplerini yenerek ilk aafa 
geçmiştir. Bu klUbUn birincilik 
vaziyetini diğer takımlar çekeme-

dikleri için Araenal'a karıı olan 
rekabet umumi bir cephe halinde 
tecelU etmiye batlamıştar. 

Nitekim geçen gOn Mançester 
Siti tak mmın bir muhacımı A,. 

ıenal kaleciıinl ıakallıyacak gibi 
bir hUcum yapmak iıt•miı kaleci 

do buna iki yumruğilo tiddetli 
bir çıkıı yaparak mAni olmuştur. 
Reıimdo kaleCinin muhacımı daha 
evvel yıldırdığı g.örOIUyor. 

Avusturyalılar 
• 

itibarda 
Son hafa içinde lngilterove 

giden Avusturya kulüplerinin göı· 
terdiği kabiliyeti ve oyun Tekni· 
tini pek takdir eden lngiliz.ler 
bundan ıonra her mevaim birkaç 
Auıturya takımını daYet etmiyo 
karar ••rmiılerdir. 

Kays'ltr de )aıula11 çok heyec•nh iti.- oyundan aonr• ••rı ıacı
""r.ıaer • barabe.-e k•l•n K•Y••rl B taıumı 

p o 
Adapazarı 'nda 
Spor 

(Muhabiri mahıuıumuıdan )
Adapazar'ın bugOnkO vaziyeti ile 
reçen tenenin ayni mevsimindeki 

ıpor Yaziyetinl k!yaı edenek. 
arada pek bUyOk farklar ıörilrOL 

1932 bidayetinde klüplerin adedi 
Oç iken ıimdl beştir. Geceleri 

yalnız bir klllp açılıyorken ıimdi 
bUtUn klllplcrde her gece bir 

kayna~ma .ardır. Hemen uı,e 
edeyim ki Kaymakam Alp A&ah 
Beyin kıymetli mli:ıaheretl ve 

Belediyemizle Türk Ticaret Ban

kaıının nakdi muaverıetlerl ıay~ 
ilinde bu farklar elde edilmiıtir. 

Spor aahaıına gelince ı mev

simin so§'uk, sahaların çukur-
lu Ye çamurlu olma11na 
rağmen her cuma amlml 
futbol maçları yapılmakta ve 
gUnden gOno faal aza adedi art• 
maktadır. Atletizim YO gUreıe 
karşı beveskArların çoğalmakta 

olduğuna göre yakın zamanda bu 
sporların da fnkfşaf Ye terakki 

ettiğine ıahit olacağ L Hatta 
Sakarya ldilbll timdiden hususi 

bir bina lıticar ederek bugünler

de bir jimnastik ıalonu kllıat 

edocektir. 

Aııl kayda değer ıeylerden 

biri de Gençlerblrliğ i, Y enibilAI. 
Sakarya Ye Türk Gücü klllpleri· 

nin her husuıta pek kolay anlaşa• 
rak Ada gençliğinin JAyık olduğu 

yUksek dereceye varması için 

icap eden tetbirlerl hep birlikte 
aram alandır. 

Birkaç akıam evvel Sakarya 

kulnbllnOn genlı ıalonunun bir 

köşeıinde idareciler görOıtırlerken 

bu toplantıdan llham alan ıoaç 
bir ıporcu: 

Gençler geldi buraya 
Bitli girdi araya 
Sakarya ta9tı eabay& 
TOrkgU()U bedel dünyaya 

Mıaraile başlıyao bir umn 
manz11me yazmıştır. 

Velh111l Ada sporunun ancak 
teaanllt Ye aamiml rabıtalarla 

terakki edeceğini mlldrik olan 

kulllp idarecilerinin el ele Yererek 

çalıımaları memleket 1ebioe bir 

f Ali hayırdır. Her biri keneli 
muhitinde ciddi birer Yarlık olan 

kulllplerimiıin hep bir arada 
umumi dertleri arqhrmaları, 

amiml yuYalarınıD lokitafına ciddi 

amildir. 

Peşte 

Muhteliti 

Galip 

Meh•et l•I• 

Evvelki hafta Parlı mubtelitlne 

karşı oynayan Peıt• muhteliti ilk 
devreıi hararetli geçen bir maç

tan ıonra (4-0) galip gelmlıtlr. 

Macar oyuncuları F rauıız ıeyir-

1 cil•rini pek latml.o •tmemiflerdir. 

-
G•••t•Mb pert•ntM .,.. cumartut .-.ıert 

el111ak ... haftada iki •po· ••rfa• •etretmell• 
teclJr. 

P-.e•'b• ılald apor aa,,faauada dlnJ• •P9Y 

hareketleri 111•.W•••t apor hldi.n'erl •ardır. 

C•marteal Hyf uıad~ ı .. cwaıa ıhkl •9f' 
lena tafıUlh 7nıhdlr. 

Her Kuşun Eti Yenmez 
Fransızların Yegane Dünya 

Şampiyonları Dövüldü 

Va••I elklet dUnya bok• ••mplyonu Fransız Mercel Thll'ln zenci 
rakibi tarafınd•n dövUldUjU maçla alınm19 iki enstantane 
Biz.de bir darbımesel Yardır; arzuıile vaz geçmesi yüzünden 

her ku,un eti yenmez derler. ortada kalmışb. Şampiyonsuz ka• 
Geçen hafta Fransız bokılSrO lan bu sıklete )Ayık bir bokı6r 

Marcel Thil'de eti yenmiyecek bulmak Uz.ere her tarafta muh· 
ıiyah kutlardan birine teaadnf telif turnu•alar yapıld • Ameri-
ederek hiç beklenmiyea bir ıa- kahlar Vince Punde isminde bir 
manda dayak yedi. bokıörlln bu unvana llyık oldu· 

BUtUo Fransız ıporculannı ğunu, Fran11ılarda Marcel Thil'in 
mUtee11ir eden bu mağlübiyetle hakiki ıampiyon kıymetini haia 
Fransızların beynelmilel bokı bulunduğunu iddia ettiler. Bu id-
lleminde itibarlarını arttıran y.. dialara devam ederken iki bok• 
gino dilnya 4ampiyonlarınan da ı16r Franıada karşalqtılar. 
pek parla" olmadığı meydana Neticede Franııı bokıörll 

çıktı. Geçen hafta Pariain göbejin· l sralip geldi. Bu ıuretle herku 
de, kendi alıştığı .. ralt içinde, Franıızın vaaat ııklete dünya 
bokı aalnamelerinde iımi bile pmpiyonlujıınu bakkile kazaıa-
ieçmiyen Kübalı bir mObte· dığını kabul ettL 
di boksöre mağldp olan Fran-- Amerikalı Mikey Walker'in 
ııı bok.ara Yasat 11klet dOnya kendi rızaaile boı bıraktığı ıarn-
ıam.,iyonluğunu iki ıenedenberl piyonluğu bir Franıııın ele g .. 
taıımakta idi. Vaktile Amerika• çirmesl Amerlkablan fen" halde 
bların elinde olan bu ıampiyon- kız.dırdı. Franaızı para ile ikna 
luk Amerikalı bokı6rlln •aut ederek Amerikaya celbederek 
ııklet ıampiyonluğundan kendi döğdllrmeğe teıebbOı ettiler. 

Franıız bokıörllnOn akılla meoa
ceri ecnebi ıampiyonlara kar11 
Amerikada kurulan tozaklan bil
diği için Amerikalıların blltOD 
tekliflerini reddetti. Bunun Oze-
rine Amerikalılar baıka bir ça• 
reye baı vurdular. Fran!lızı ken
di memleketinde döğdürmek 
illere iımi dDnyaca taommamıt 
yeni bir bokalSrll Franıaya yolladı-

..-,." lar. Franaaz boksl5rtı henüz mil~ 
fı tedl addolunan zenci Tuuaro ilı 

rahat bir maç yaparak yfizbinler
ce frank kazanmak hevesine 
dDttO ve kunturatı hemen imza
ladı. Yoz.de yllz kaz.anac'lğtna 
emin olduğıa bu maçta Marcel 
Thil mailip oldup vakit borkeı 
gibi hayret etti. 

Buz U•tUnd• dana mU••b•k•· 
aında dUn ya blrlnclllllnl alan 
kızın d•naederken alı nm•• 

ltlr fotoğr•fı 

Şimdi Amerikalıların yapacae 
iı bir ıey kalıyor. O da F rans.
zı d~gen zenci Kübalıyı 
Amerikaya avdetinde diğer beyaz 
Amerikalılarla döğllıtUrerek Fran
ıızdan daha lAyık Amerikah 
boksörlerin me.vcut olduğunu 
dilnyaya ispat etmektir. 

Tabii Frans :ıı döven bir aca
ma galip gelebilecek k ymette 
diğer bir boksör olduğu f ı eo 
lıpat edildikten sonra vasat sik• 
let ıampiyonluğu da manen 
Amerikaya intikal etmiş o a· 

caktır. Şu bidlse de Amerikalıları• 
şampiyonluk hm:us:ında nel<ad r 
milliyetperver ve mutaassıp ol• 
cluklarına bir daha iıbat eder. 
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lşçı Kız <Jüzel.ıi- l 
ğini Nasıl Muha
l aza Edebilir? 

Paris'te Teşhir , 

ı:.aııen :Vıodeller 

Birçok1arına göre işte çalışan 
bir kız veya kadının güzelliğini 
muhafaza etmesi imkAnsızdır. Bu
nun mUşkil olduğu doğrudur, fakat 
bunu kolaylaştırmanın çareıi yok 
değilJir. Çehreye gösterilecek 
kllçuk bir itina kafidir. 

Sabah erkenden işine yetiı· 
mele mecburiyetinde olan bir kızın 

çehr sine sarfedecek vakti yoktur. 
Faknt bu dediklerimizi her kı• 
yapa ilir. Sabah kalkar kalkmaz 
soğuk su ile yllzünüzU yıkayın z. 
Soguk su cildi taıeleştirir. Derhal 
llzet·ine bir suğuk krem sUriinUz, 
badehu gayet ince bir pudra ge· 
çirinız. Bu ancak sizin on daki
kan za alır. 

Esmerler İçin daha kalın pudra 
daha muvafı.dır. Eğer çok sıcak 
Ye h va5 z bir yerde çal ş•yorsa• 
nız, yüzünüze ıüreceğiniz pudranın 
kokusuz olmamat na itina etmeli· 
siniz. Bunlar sıcağı göriluce, he-
men yllzilnüzde pişer. 

1 ıçbir zaman yüzünüzdeki 
puc'raları çıkarmadan, yani yıka· 
mad n yilzünüze pudra sürmeyi· 
alz. Akşam işinizden döndükten 
aonrn soğuk sabunla yUzünllzU 
yıkaymız. Y alo z bu au ılık olma· 
lıdır. Pudra sUrmezden evvel 
tekrar soğuk su ile çalkalayınız. 

Gece yatağ na gitmezden evvel, 
ııcak eu ve ıabunla yllzünüzU 
yı 1rn-.ın z, cildinize kremle masaj 
yal ınıı. 

Uz.un ı ün bir yazıhanede otu· 
ran kızlar hazımsızlığa, iok baza 
uğr •rİ r. Havasız yerde çahtanlar, 
kan zafiyetine uğrarlar, Lütün 
ciltlerini muhafaza için midelerini 
faaliyette Lu 1undurmuya ve gıda
lara ıa itinaya ihtivaç.'arı vardır. 
r,e gitmezden evvel muhakkak 
kal vdlh etmelidir. 

Karan bahar 
Öğreten 

Karnabahara iyice ha1lamal1. 
Kti\:uk parçalar bilinde keameli, 
tav.ıda yağı kızdırdıktan sonra 
içerisine az miktar un kızartmalı 
karnabaharları da bunun içerisine 
karı,tırmalı. Badehu iyice yağ· 
lan lf bir tepsiye dökmeli. Kıy· 
ma' ı soğanla kavurduktan ıonra 
bun an Uzerine dökmeli. Ayrıca 
bir kabın içeriıine l:ir buçuk 
ka ı ' yağ koyup, bir buçuk ka
tık un kızart,r1ab, içeriıioe bir 
miktar süt ve dört yumurtayı 
çalkayarak karıştırmalı, koyu bir 
muhallebi gibi piıtikten ıoora 
karn1tbaharıa üzerine dökmeli. 

- Soldan 1: Bu manto ta· 
mamen elbiseye benzemek· 
tedir. Önünden elbise, ar· 
kasmdan mantodu(. Koyu 

kahve rengi draden yap·lmış· 
tar. Omuzları gayet s eniı 
kesilmiştir. Arkadan bir düğme 
ile iliklenmektedir. Kolunda kuzu 
derisinden bir karpuı: vardır. 

Yüksek yakası da bu kürkten ya• 
pılmıştır. Bu tıpkı uzun bir V 
ıeklinde kesilmiştir. 

Ortadaki model: Bu model 

Kroşe 
Bu elbiseler iki veya Uç ya• 

tındaki çocuklar içindir. Bunları· 
örmek için kullanılacak iğneler 
aşağıda gösterilmiştir. Eibise şu 
suretle öriiJmelidir: Evvela arka· 
dan başlamah. Yüz iğne hesabı 
ile başlamah on altı sıra örmeli. 
Önün bir tarafını 34 iğne hesabı 
ile başlamalı her tarafa ve s•ra 
örmeli ampiyezmanı aynca 6r· 
dükten sonra elbiseyo yt:rleştir· 
meli. 

Manto: Mantoyu <'a ey.o 

1 Çorapların Dayan
ması İçin 

ipekli çoraplar ekseriyetle to
puklarından yırtıhrıar. Buna mani 
olmak için topuklara eski bir 
çorabın topuğunu çıkarıp dikmeli. 
Bu iki katlı topuk çoraban da· 
yanmas nı temin eder. 

/pekli Kumaşlardan Lekegl 
Nasıl Çıkarmalı ? 

ipekli kuma,Iardan leke çıkar
mak için lekeli yerleri giliserin 
ile uğmah, bir aaat kadar böyle· 
ce terketmeli. Badehu lekeli 
yerleri tuz ruhu ile uğmalı. Sa· 
bunlu su ile çalkalamah. 

Fırında kızardıktaa ıoora çıkar
malıdır. 

Jenny terzihanesinindir. 
Siyah düğümlü bir ku· 

maştan yapılmıştır. Vücudu gayet 
ince gösterir. Önleri hiribiri üze
rine gayet genİ!J olarak binmek· 
tedir. Siyahla karış k beyaz ermin· 
den bir şal yakası vardır. Arkası 
modelde gösterilmiştir. 

Sağdan t: Eu manto da tama· 
men elbise pibidir. Kumaşı siyah 
y\indendir. T pkı bir gimono s.ribi 

geniş biçilmiş. önleri biribiri 
üzerine binmektedir. Kolları kürk· 
tendir. Bunun yerine siyah ve 
siyah işlen.niş tirikodan da yapı• 
la bilir. 

Yakası sivri b:çilmiştir, boyun• 
da bir kıravat gibi bağlanmıştır. 
Eğer bu tirikodan olursa, dUğllmU 
daha "zarif olur. Bu manto ile • 
salona girildiği zaman, ·ancak 
siyah beyaz bir elbise ile girilmiı 
tesiri yar-maktadır. 

________________________ ,_;.., __________ __ 

Çocuk 
ve· a arkadan 
EO iğne ile 
başlama) . On 
üç 8 ra örme
li Öııilnün bir 
tarafmı 34 iği· 

ne hesabı ile 
başlamalı bir 
tarafına yedi 
ııra örmeli. 
Kolları 25 iğne 
hesabiyle bar 
lamalı ıekiz 

a ra fSrmeli. 

Yaka~ını iki 
iğn., iJe batla• 
yıp, her sırada 
bir iki iğne 

fazlalaştırmalı, 

aekiz 1antimet. 

re oluncaya 
kadar bu teıa· 

yüde devam et· 
meli. Yakan.o 

ortasına geldik· 
ten aonr a iğne
leri azaltmıya 

baılamala. Ya· 

Elbiseleri 

ka tam olduktan ıonra manto- J nun tlzerin• ı•çirmelidir. 

Ev Kadınının 
Bileceği 
Şeyler 
Palto gakalarmdakl 
parlaklıkları nasıl çıkarmalı? 

Paltolar uzun müddet kulla
nıhnca yakaları ve dirsekleri par
lar. Buna mAnl olmak için parlı· 

yan yerlere kese kağıdı koyup 
UtU g 'çirmelidir. 

Kapı topuzlarını temizlemek 
için kolayı kaynatıp bununla ail
meli, badehu bir fanill ile par
latmahdır. .. 

ipekli Çoropla,.ın Daganması 
İçin Ne Yapmalı? 

ipekli çorapları yeni aldığınız 
zaman ayağımza giymezd~n evvel 
ıu tedbiri alınız. Bir kabın lço
risino su doldurunuz, bu ıuya 

bir çorba kaşığı tuz koyup eritl· 
niz. Çoraplarısuya koyup iyice 
ıslabmz. Badehu bunları ıudan 
çıkarıp iyice sıkınız. Bir havlu 
içerisine bir miktar sabun tozu 
dökUnUz, çoraplart bu havlunun 
içerisine sarınız, badedu tekrar 
çorapları havludan çıkarıp sıkı· 

nız ve topuklarından ipe asıp 

kurutunuz. Tuz ipeği kuvvetlen• 
clirir, çabuk yırtılmasına mani 
olur. 

==·~--=============::;;.;;::;;;;;::;;::====•• 

Ne 
Yemek 
Yapsam? 

Korn klavr keki- Bir çorba 
kaşığı koro klavr, bir reçel ka• 
şığı ter\!yağ, bir kahve kaşığı 
beykmg veya soda, bir reçel 
kaşığı şeker, bir yumurta. Bu 
ölçUyü iııtediğiniz mikdar çokal· 
ta bilirsiniz .. 

Şekerle yağı karıştırarak bir 
krem gibi kabartmaz, yumurtayı 
ilave ediniz, tekrar çalkaymız, 
Korn Klavr, beykınn g pavderl 
karıştırınız. Kızgın bir fırında on 
dakika kadar pişiriniz. 

Hindi köftesi - Yilı dir
hem hindi kıymaı:, bir çay 
fincanı peksimet tozu iki ezilmiı 
patates, üç dört tane makineden 
geçirilmiş soğan, iki yumurta 
sarısı, tuz, büber, beyaz soz. 

Kıymayı soğan ve patateşle 
karışt:rınız, badehu bir kabın 
içersine bir çorbıtka,ığı yağ, bir 
kaşık un, tuz yarım fincan ıfit 
koyup pişiriniz. Bade bu sUdll 
de kıymaya karıştırınız. Bunlan 
yuvarlak köfteler haline getirdik· 
ten sonra reksimet tozuna ve 
yumuriaya bulayarak yağda ka
zartmız. Sofraya ç karacağımz 
zaman üzerine yağdan geçırilmiı 

kırmızı büber dökünüz. 

Hintli çorbası - Hindinin 
köfte 1çin ~öğlis etleriııi aldıktan 
aonra kemiklerini bir kaba ko
yup kaynatmalı, içerisine bir 
miktar da tuz ilAve etmeli. Hin· 
dini' yağlarını da bu auya ilAve 
et eli. Badehu içerisine bir beyaı 
turpu rendeliyerek koymalı. Bun
dan başka, soğana da rendele-
meli, kereviıı: ktikietid ince ine• 
kesmeli, bir miktar i.a Kere\·iı;io 
yaprağım koyrnalıclır. Eğu o ci• 
Yar .. içerisine bir miktar duınuS 
etl d• koymabdır. 
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Çok Sevilen Yıldızlar 

Almanya'da bir filim mecmuua • ~ HYllen yıldı.ı.ra lfnnmek lcfa hlr anket ........ Aakete 
Yerilen ceYaplar neticainde en çok le9llea w hejenilea pdalar fı5yle teıpit •dilmlftln Blılaci ita 
Rlaa. lkhıd Uyan Hayt'tir. Bu rnimde lise ea fuJa ı•ilea Jlldızlarm birer yeni ..... w taktim .U. 
rar-. Safda ıeYimll ita Riaa, aolcla U,- HaJt gl1el erkeklerden VUU SteDer De birllkte. 

Şarlo için Dedikodu Tarihi Fi/imler 

Cihan Komiği Sesli Filme Moda Olmaya 

N . o·· d ? Başladı 
ıçın uşman ır • Sin ... ..,._... .. ., • ., .. 

bularu'ftl' .............. 
llcbaacll .......,.... aetlcal olmakla 
beraber aon 1&111aalucla bir ele 
menu kıthi' bncllal ılatenalr 
tir. Sinema bmpanyalan ıllDI 
ıe•aryo bulmak bu•-da pir 
mekGllt f81aDi>'• batJ8llllflarclar • 
Sevda, ciaa,el " .. Jdatluk sfbl 
me'ftU!ar arblr çolr ealddljl icla 

___ , ___ _ 
llethur komik Şarla. aklU 1 ve nihayet hutalanarak ,atala 

....... a .. nld bir dltmamdar. dlftO. FiHm tabii derhal hlPlr 
a... hir kaç defa yazm11bk. b bırakılmadan imha edildL Çarll 
Fakat Şarlon• ba dOflDUbğlaaa Çaplin işte bmaua beriae llzlil 
.. kiki ıebebinl biç kimae bilmez ainemaıııo biaman bir dOfmam 
Ye Şarlo bu hususta ıimdlye ka- keallmiı Ye bir daha ılslll filim 
.... ldıue1• hiqey ll&Jlememiftir. I p'Yİl'lneml1e 1emin ehni1t ha 7e-
Fakat dinrlarm kalaia nrclır. lllİDİDe de ucl.k kalmlfbr •• 
farlon• ba sOM kadar ..ıcladt- Şimdi ba me..ele lberine Holl-
la bu • •• bir hizmetçial ta- wt'ta mtıthif bir dedikodu ba .. 
ı.fmdaa •Na wrulm111tur. lalDlf Ye baaua doinı olup olma• 

Cihan komiğinin eararını mey- dığına anlamak &sere gazeteciler 
.. na wran bu 'adam Yaktlle o· Şarlo'nun e'Ylnl mubual'a albaa 
-. yanında maujcıbk yapan almıılardır, 
~o iamiade biridir. N6g· Şarlo uzu •arlar kup.,. 
1-ko, komik prlonun aödtı filim ancak ıuol41 aöylemiftlr: 
""911aanhğı bakkı.1da bilJiklerlnl .. - Mükemmel bir Jalaa uy-
'1ıle anlatıyor: darmuılar. Buaan ula Ye elUI 

.. Çarll Çaplin, .. Şehir ttıkların 1oktur. Fakat ol• da •• çakar. 
..... deki ıoa betik filmini çe- Bir iaıum kudi kusuruna ula-
..... eden a -JD• owvel horkoatea •aea da al-' bir Pf detU mhlir?., 
liall olarak lttta, fakat tamamen 
~ bir filmi çevirdi. Çarlrma 

- ....... takip 'f• tara111&t 
:- aazeteciler her oedeue bu 
.... ~- ,J laaberclu oLnadaJar. 
~ D olqpalanna da İlak... JOk 
..._ Filmin çevrilmeai ibnl ota.. 
""1ct.n aoara Çartl Çaplin ope
'Mlrleri ile beraber K.allfornlya• 
~ en Ocra bir yerine aitti. 
...,ada ••erini tetkik edeeekti. 
;t.tUt'ta veya baıka bir yerde 

. .......... bir tetlrilr J•p•anı• imkAm 
~ Gittiii 1erde İM Çarll 
nı.=.. lla'tn lami bile ifitilmemiıtL 
~ bir '•londa ÇarU, hen ft 

tlrl•r hazır bulundap halde 
lleterilmiJe batfaodı. 

'•• .. '°k ....... t .. 
"1olm"fla. KacU...W ıer 
::. Çaril O kaclu 11Wcla Ye 
.. !l'!Ud ..,......., ... 

Yıldızların 
Sevmetlilcleri 

Sin, meıh• 11lchılar111 MY. 
mediklerl pylerclea kıaaca bab
ıedelim Norma $erer teyahattaa 
hiç hOflanmaı. Klodet Kolber el 
11kmaktaa çok ılnlrlenlr. Gnta 
Garbonu u ai1ade 11lnldıta 1•1 
m'9afir kabul etmektir. Ul1an 
... ,.., plnllatala ,..,. ... 
aevmeı. Erk• yıldlllard• Ra
mon Noqrronua uylna Oe ....,. 
hiç •oı deiflclr. ----. 

Sovyet Filimlıri 
Lehllıtaa lalk .. eti ,... .... 

olanmat olan 1 &owpt filmbda 
Lelaiat.mMI ltlaılfae ....... • .. 

•İP 

balkm rafbetlnde11 dGfmBttDr· 
S.all fUlm cJdakto IOlll"a moda 
oı... operet fillmlerlnla de arbk 
moda• .... lz•edlr. 

KumpaaJalar Lu YUIJ•t br-
111ında tarihi ••nulan • .ı. 
IDIJA .......... rdar. Sl,ı.diflne 
ıtn~ alaema meftl. 
mlnde mlllalm tarihi hldlael•den 
lktlbu ecfihllil birkaç ffllm ce .. 
rlleceldlr· Helhat ın..,..,.ı .. , .................. , ........ 
tarllıclerbadea le ...,. tarUd .....,,... ................. 
pje .-lf*.Falsat t.1111 .... 
salar .............. 1r .... 
ftlimler pk munfla olacata lcfa 
kamp...,.._. ba ltularaah el• 
mde tmlal fillmlerl deyaa ettl
remlyecelderl efe Beri .......... 
tedlr. 

"lni••ara " Bir .. clclet •nel lr•aaclaü 
lrluda ................ ..... .. _ ........... .... .......................... ................ .,. ........ 
llllhr· 

Bir illa 
Çdoel•ftkr•'ma .. -... ,.., ..... .., ........ 

panyıu illa etmfttlr. 

Erkek Elbisesi Modası 

Kadın' Yıldızlar Erkek Kı
yaf etineMerakSaldırdılar 

Amerikan kadın modU1 Ale
minde l>l,ek l>lr heyecan hlkilm 
llrmelrteclir. Bunun 1ebebl, bir 
mlddetteaberi, bir kwm Iİnema 
artiıtlerinin kama kıyafetini bı
rakarak .kek elbisesi giymel .. 
ridlr. Kad.. modiatıralan mndl-

lra1mı tem.O eden heyet, bu 
eveya11111 amamllew• .. inden " 
lsaclmlu uuıada •kelr elM
...a g1,.ek mocla•mn u..ı.. 
..... .._ korkmakta•. Me
..a.. ... ..,d. ..... ticari 
bir malaiyetl .... oldata ip. 
laeyıcaa bunclaa U.t pBJOI'. 
Kadm kıyafetiae mblr elblıetinl 
tercih eden mtlatler bilhalU 
Marlen Ditrih, Greta Gubo n 

cllter mllılm bir dmredlr. Ban
lar, ud kıyafetlerini bırakıp ..
kek elblaelhd ıfJmek prabetln• 
cltltmelerladeld abebl tlfle lula 
ediyorlar: 

Bis, HollYUtta cleal& keaaruacla 
ot.na,__ EYlerlmida ini pl&je 
dar. Plajlarda 1rac1uı elblaell , .. 
n.. erkek la,.U.tl düa elftdr 
B ol11J8r. O-. lçla •kek elbl
...ml terc11ı ec11,--. u .... .ıua 
bu. layafetlmld kat'I 111ntt• ... 
ilftlrmek lltediilmlu bw tlelil 
değildir. 

1 

Artiatler,n bu izahatı, mul
aef, iradın modisbralan ılindlnt-
1101 tatmin etmiş değildir. anı.,, 
l>a artistlerin &n ayak d'lm'alile 
erkek elbiso modasının kadıalu 
araıında yayılacağına kanidirl•. 
Bu lıal, Holivutta bir takım te
eulr uyandırabilecek pyialua 
çıkmamna ıebep olmuıtur. • 
pyialarıa çıkmannda Iİllcllr
mtllaim bir Amil oldufunu zanu.. 
clea utistler mahlceme1• mir .. 
eata karar •umiflerdir. 

Süzi 
Vernon 

Glael tizll Franm ,.W. 
Sim VerDOD ıeçea ala ., ...... 
bin ••atalanlalftır. clerbal , ... 
la dlpllflQr. 

Fakat l>a butahk iç gDa tfe. 
Yam eltikden ıonra geçmlı " 
pmdl yıldıı muhtemel bir tehJI. 

kedea brtulmUfhır. 

Bir Yıldız Oldu 
Çekollonk,a'am .. raf ._. 

ma utlltl olu Naltala" Putrel 
ftfat et.lplr. 

Bu Haftanın Filimleri 

...... bclar çe'fl'llea tlrkçe Mali &U.leria en alkemmeli elu 
•Kan• beal aldata-... EIMara •• llılü'te blttla mmaffakiyetle 
•••am edl1or. Oper'cla elan akıamd•a itil>.rn Gizli Tetkillt ... 
miDde bir Hflkelt filmi Latladı. Artimlc'te bu akıamdan ltahuea 
metbur ,.tdıa U,aa Hayt ile Gllatay Fralih.in çevirdikleri •seala 
kim oldul- ltBmek i.temiyorum. lemindeki aftzel filmi seyrede~ 
liL Yulı:arald relİmde Artiıtllc •• Opera'da oynanaa fillml•ıdea 
•irer manzara 1lrilyor11Unm • 
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İTTiBAT VE TBBABBİ 
Her lıakkı malı/ uzdur. Ntuıl tloltl• ? .. 

................•..............• Nasd Y aıatlı ? .• 
T e.frika No. 52 Nasıl Ôldl ? .. 

Prens Sabaddin Bey Ermenilerle 
Münasebatını Arttırıyordu 

Prenı Sabahattin •• lımall Hakkı 
Beyler de, (bUU1n milletlere ayrı 
ayrı haklar yermek ye onları 
kendi muhitlerinde, kendl fikir! .. 
rine uyKuu kanunlarla idare et
mek etaıma mftıtenit bir meıru
tiyet) tal~p ediyorlardı. 

Prens Sabahattin Beyin pren
ıipl•ri, T alit Beyle arkadaılarının 
botuna gitmedi. Buna binaen Ah
met Rıza Beye taraftarlak etmiye 
karar verildi.. Bu karardan ıonra 
daima Ahmet Rıza Beyle JDUha
bore ediyorlar, ( ittihat Ye T .. 
rakki Cemiyeti ) nin organı olan 
a-azetelcri getiriyorlar, Rumelinln 
her tarafmea da~ıtıyorlardı. 

Talat Beyle arkndaıl rmın bu 
.. nadaki yaziyeti, henll:& bir 
( teıekklll ) mahiyetinde değildi. 
Hiçbir cemiyetin iımini taıımı

yorlar ve kendileri de yeniden bir 
cemiyet teşkil etmek teşebbOılln
de bulunmuyorlar; aadece bir 
propaganda Yaaıtası olmakla iktifa 
ediyorlardı. 

* Sellnikle. bu ıekiz, on arka· 
dq her tOrlO tehlikeyi g6ze 
alarak bu ıuretle çalıtırken, Pariı 
tekiler de biribirlerini yiyorlardı .• 
Aralarına yeni yeni unıurlar da 
karıımııtı. Mııırh Mehmet Ali 
Pqa, ( Prens Sait Halim ) gibi 
kıymetli ıahsiyetler Ahmet Rıza 
Beye muzaharete baılamışlardı. 
( Prenı Sait Halim ) Mııır lttıhat 
ve Tenkki ıubHini açmıt Ye 
riyaHtini deruhte etmitti. 

Buna mukabil, Prenı Saba· 
hallin Bey de, Ermenilerle müna
aebetinl artırıyor, bilb11n ( Hın
çakyan ) komite.ile adeta mütte
fik ve mUttahit bulunuyordu. Bu 
komita en nüfuzlu ıeflerinden 
( Cihanglllyan ) ı, Prenı S•bahat· 
tinle daima temasa memur etmit
tl. Cibangülyan, gayet cOretkir 
Ye her davayı kanla halletmiye 
taraftar olan mDfrit bir komiteci 
idl l.tanbulda Babıali baakmmda 
patrikhanede bulunan ( oımanla 
armasını), binlerce halkın önünde 
duvardan ko.,arm ş, yere atmıf, 

ayaklarının altında parça, parça 
etmİf.. Ve ıonra da, yOzlerce 
fedainin önüne dllterek, (Babıali) 
önlerine kadar gelmişti... Bu 
aletli komiteci, gerek (Babıali) 
ye taarruzda ve aerek (Oımanh 
Bankaıı baalnn) ındaki muvaffa
kıyehlzliğioi bir tUrln unutamı· 
yor; hele (Artln Dadyan paıa ) 
ile (patrik kaymakamı, Partogom
yoı Ef.) nin katilleri hakkındaki 

teıebbllıün •uya düterek mıu .. 
ıebbiılerinin de mahktm edll
metini bir tnrltl hazmedemiyor
du. Bu mahkümlardan biri, mab
puı bulunduğu (Bodrum kaleıi) 
nden denize allamıı. ölümle bir 
çok mikadeleden ıonra, Yuna• 
niıtan tarikile Avrupaya geçerek 
komiteci arkadaılarına iltihak 
elwifti. lstanbulda Ermeni komi
tecilerinin maruı kaldıkları taı· 

yıkat, Anadoludaki mil•ellah Er
meni çeteleri hakkında yapılan 
ıiddclli takibat, Ermeni komltele-

·iui daima kin ve intikama aevkedi 
yordu. Fakat çok gariptir ki, ... 
kin Ye muti bir tebaa olmaktan, 

TDrklerle kardetçe yaıamaktan 
memnun olan yerli Ermenilerin 
her tDrlll iıyan Ye ibtllll fikir
lerinden çok u:ı•k yaıamalarına 
rajmen. ekaerlıi Kafkaı Ermeni
lerinden mllrekkep olan bu ko
miteciler, bütün Osmanlı lllkeainl 
kan Ye ateıe boğmak istiyorlardı. 

Bu eınada fıkenderiye' de bir 
kongre aktedilmiı, buna Prenı 
Sabehattin Bey de fikren iıtirak 
eylemitti. Konır•. lıtanbul' da 
bir karııaldık ç karmaya ve ecnebi 
det'letlerinin müdahalesini celbe
decek bir ıekilde, kanlı bir ha
dise yaratmaya karar \'erdi. 

Bu "ıc. (Veragazmıyal Hınç:ık) 
komitHi tarafından. komitenin 
(Amerika ıefi, Aleksan Vahe ) 
ile ( Zare Koçyan) memur edildi. 
Bu iki cUretklr komiteciden 
AlekHn, yanında ( Sofi F aren ) 
iıminde ı;enç bir komiteci kadın 
olduğu halde bir Meaajerl Yapuru 
ile lstanbul'a geldi. Sofi, zaten 
Franııı tebaasından olduğu için 
elindeki pataportla bilAmtııkOllt 
karaya çıkh. Aleksan ise, bir 
ıremici elbisesi giydi. Rıhtımın 

tenha zaman na bekledi. O da, 
hiçbir mlişkllllta maruz kalmadan 
fıtanbul toprakl rına ayak baaa
rak Soff ye iltihak etti. 

Zare Koçyana gelince; bu adam 
Avrupa trenile hududu geçti. 
Tren (Aya1tafanoı - Yeıilköy) e 
gelince uıull11c.k trenden indi. 
yarım 11at sonra banoliyö trenile 
lıtanbula geldi. Galatada, eski
den tarudığı - yine komiteye 
menıup - bir Ermeninin oteline 
mUıafir oldu. 

Bu iki arkadaı lıtanbulda 
birlettikten ıonra derhal terti
bat aldılar. ilk verilen karar 
fU oldu: Aleksan, Beyoğlun
da, Aımalımesçitte ( Fransıılının 
apartmana ) denilen apartmJJn· 
da bir daire tutacak. T eıki
l•t için adam bulmıya baılıyacak. 
Bu. adamları. daima gece vakti 
(T epebaı bahçesi) ne yollıyacak •.• 
Zara Koçyan ise, Beyoğlu ile 
Kas mpafa arasın<la bir evde 
saklanacak. G .. ndüıleri ıokaıia 
çıkmıyacak. Ancak ieceleri, T e• 
pebaşı bahçe.ine gelecel<. Orada 
- aradaki parola mucibince -
AJekaanın gönderdij-i adamları 

görecek. Bun arla görütecek. 
Par ve talimat verecek. icraat 
zamanını bekliyecek. Tam zamanı 
gelince, haz rladığı fedailerle ite 
giriıecek, bombalarla resmi de
•airi •e ı farcth,-oleri tahrip 
edecekti. 

Derhal bir pro}•raman tatbi
katına başlad lar. Zarekoçyım bu 
itlerle meı ul olurken - Kongre
nin mukarreratı cnmleıinden ol
mak üzere - ~leksan Vah• de 
bUUln ıcfarcthanelere birer mek
tup i önderdi. 

( Arka91 Yar ) 

Açık mulıabeıe 

Mektup Sureti 
( Sevimli Son Poıta'aıa dlnkl 

nGabuınd• ( ittihat H Terakkı ) 
tefrikaaında ufak tefek bazı hatalara 
teıad6f eltitimden benecbidr tHhi-
1allılcıe miıbaderet o'.un -'u. 

Tallt Paıa mcrlnım S.linlt• 1314 

Hnulndı ıelmlt n Beledl1ede ıelırl 
iki yüıı elli kurut maaf ahrlcen yaal 
i'eldifiala daJaa haft.t8ıada HJa Oft 

betinde iptida benim ile H Yilıbafl 
Naki Bey ile alrl1rn01tGr. Hukuka
mu:ı kendi•il• Sellnit• welıaHlnl 
mlitealnp baılamııtır. Ya:ıdıtın11. ıibl 
posta Hyyar memuru olduktan aonra 
Manastır'• 1tlderken • Sellnlk lata•· 
yonunda Naki Bey ile i'3rOımDı 

oJduj'u dotru detlldlr. ıhtfmal ki o 
nk\t ba,ka bir sabit ile ıörltüp 
t•nıtmıt olacaktır. (ÇaYUf Manaatan} 
toplantıaı 318 aenHinde olmayıp 315 
aeneal atuatoaundadır. Ve toplana• 
bizler de yedi kiıl detf I, ıelda kiti 
ldık. Sekiainel arkadatımıa da o 
zaman tebdllbava ıuretile S.llnlk't• 
bulunaa Ye Balkan muharebeainde 
Binbaıı rlltbeaile ıeblden vefat eden 
MOlbımenel Mecdettln Beydir. Ha
tı·aaına hürmeten yazmaya ruecburum. 
Zaten bu aeklı kitiden buriln Naki 
Bey ile benden başkuı hayatta 
detildlrler. 

Sonra benim memur yetim de ( Se
llnlk redif livaaına mlllhak detil mer• 
hum Yüzb11tı Nuri Bey gibi on birinci 
Sellnik redif fırkaaı erlı.inı barblye
aine mülhak ) idi. Çnut Manutırı 
lctimaında Pariatekl Amaayalı famail 
Hakkı Heye mektup yazıldığı 
gib\ herkes n •lal haline a6re 
tehri a!dat dahi t .. ahhilt etmiı ve bu 
parayı Pariıe ~öndermittik. Ufacık 
izahatım lii:ıi tenvir edene pak nıem
nun kalacatım ••• ) 

81-1-0 l3 Kadıköy: Mütekait 
Binb111ı Kemal 

Ceuabımız: 
Eaer miz n ve inlu 'ilnnıızın temel 

ta~ını teıkil eden • xin gibi unutul
nıuı bir kahramanın mektubunu •iz
den bin a'madan aynen dercettitl
m :ıden dolayı bizi af buyurunuz. 
l!unu. lir ıeref addettik •• cOr'et 
gösterdik .•• 

Birkaç defada arzett ·k ki, bu Her 
yıt1nı:ı muharririn dımatından çık
nuyor. Herzürı, o devri idrak ot• 
mit olan en itimada şayan zevat ile 
müllkatlar yapılıyor. veaıkalar top• 
!anıyor, ondan ıonra bu aülunlua 
geçiriliyor. Takdir buyurursunuz ki, 
bu zevatın ~kaerls, bir haylı yaılan
mıştır. Hafızalarında ufak tefek tarıh 
yanl•tları ol nak tabiid"r. J~te blx bu 
küçük h talanda ancalc ııizlu gibi 
biu ve tar:hıınlze alika rö•teren 
c:ddi Ye l içinde h •'unan ze
Yatın İr4at, ikaz ve tenkıt erile ıalah 
ediyoruz. 

İşat( · huyurduaun uz noktalar ara
ı•n da, yalnız Tıtlit Beyin Naki Bıye 
tesadüfü noktuında ierara mecbu· 
rux. Çünkü laınıni aöylemiye mezua 
olmadıtımız çok mühim bi• zat, 
blı.e o tHadüf Ye muhaYercyl aynen 
not e ~·rnıişt r. Bununla beraber, 
Ta i Beyıo zahi inizlo d · ı eY•el 
aöı ' uo, olması da ... yet t. •,iidir. 
Diter hatalı noktalarda da bl:ıi lkaa 
buyurunanız, minnettar olur us. 
H rınotlerinıizl lütfen kabul buyu• 
r uz efendim. 

Muharrir 
\. B. iııııalı ırırkt·ıp s ılı.bırıe: 

Son Poıta ailtunlarında yer l:ulan 
hu yazı, en kuvvetli cHalara istinat 
eder. Ş mdiye kadar bunun akal 
ublt olınaını4tır. • Bu tefrikada, o 
aaydığınız zevattan; ele reçiri e!Jı• 
!enlere m racaat edılmedıtinl ne 
bil"yoraunuz? Bır giın z hmet ede
rek ma baamıza teşri buyurunanız, 

bu tefrikanın ne mfl4kuUt ve tetlci
kat ile vGcude ıeldit nl bizzat wll· 
rGrailnU:ı Hotunuza rltnaiyen nokta
lar hakkında bir tek mıtdde ı(" •te
rebUmlt oluyd1nı:ı, mektubunuz pek 
çok kıymetli olurdu. Şimdiye kadar, 
bu tefrika hakkında aidatımız, yGa
lere• mektup aibi... Ga. >·nls, -
kendi aleyhinde dahi olu - haldı 
ten1"tlere yer werm~kle iftib .. r eder. 

Se11 Po.ta 

Kilis'te 
Kar Yağıyor 

Kiliı, (Huaual) Trahom 
mllcadeleıine dHam edllmekt .. 
dlr. Sıhhiye VekAletl kaıamızda 
tekrar ı,yyar trahom mücadele 
teıldlAtı yapılmaamı kabul et· 
mittir. 

• Son hafta ıarfında ıehri-
mıııe bol ye faydalı yatmur 
yalmııtır. 

Bucak'ta Bir MUsamsre 
Bucak ( Huıu.sl ) - llkmek

tepler talebeleri tarafından güzel 
bir mU1amere Yerllmlıtlr. Mllta· 
merede bnton talebe Yelileri ha
zar bulunmuılardır. KUçUkler çok 
muvaffak olmu9lardır. 

Dört Gün Daha 
lstanbullular is
rarla isteyince 
Pazara kadar 
devam ediyoruz. 

iKi YÜZLÜ ADAM 
bütün lstanbulluların harikull
deliğinde :!tifak ettikleri dün
yanın en heyecanla Herldir. 

Rejiııör 

RUPEN MANUL YAN 
Ayrıca şimdiye 
kadar görttlen 
vahşet hayatım 

gösteren 
filmlerin en 
mükemmeli 

KONGORiLLA 
Matlnel r ı 2,30- 5- Gece 9,30 te 

LEllDAB'd 

Şubat 2 

Aleni Tetekkür 
Uful e b'ıleri uksllz bırakan pede

ri ın ıhı gerek biııat cenaze mer .. iml· 
111 ve goırtıl,se tıı.lırıreu Teya 91faben 
tee11ilrl tri ınize l9tirak bilvllklillUn f1 
göııtereu muhterem zevata ve doıtları

ıııııa ıoııııuı te9ekkllrlerlmiıin anına. 

gaıııt,n'ılıı de Alet 1 uyur ııaıııııı rica 
ederiz. 

Merhum Oama• 
~lahılumları: 

Ali Haydar 
Fethi Zınr 

Ziver Be7la 
Kerimeleri 

MGnibe 
Mehtabe 

Siret 

TEŞEKKÜR 
btaıılıııl Tic rı t Oda11 alalllndan 

A lınıct Hı rııdi Be~ iıı vefatı b .. ebile 
tec111llrunHize ve cenaze merulmhıe 

l4tlrak 7.ahmetlııl ihtiyar eden ve tlfa
lıı ile tahriri tazıyt;t lfH.fuuda bulunan 
7.e\atı ımama '' Belediye ve Ticaret 
O l.iları reiıı ve aıavı wuhter melerlue 
'c matbuat ve mtl •ueıtatı mal ytı ve 
1 cariye H' arkad1tş arına 11~ rı ayn t.r 
ıokkür<le bu.anma • t11e11ürUmOs ma· 
ııi olduğundan bu vaııf~nln ifaaına 

dtı .Llet l>uyurulm•itlllı rica oylerım 
1 tlı ın. 

Merhumun allMI namına Y•i•nl 
Aw-ulı:at : Mehmet Mlnfr 

Müessif bir lrtlhal 
Eıbak Adliye nazırı Necmettin 

Molla Beylo mahtıımu Hayrettin Bey 
bir oıllddctten bert çekmekte olduğu 
hastalıktan kurtulamayarak duo ıabah 
ıaat 1 • O ra.ddelerlnde irtihali d:ınba
ka etm·ıttr. Cenaıeal bugttn ıaat 
11,80 da Cilıangirde'kl evlerinden kal· 
dırılarak Beılktat'ta Slnanpaıa camii 
ıerifln te namazı kılındıktan ııonra Şlr• 
keti Hayrlyenln74 numar&lı v puru ile 
Beıiktaı iıkeleaioden harem lıkele1i· 
ne ve oradan da Karaca Ahmet'te alle 
kabrfııtamna nakil ve defin olunacaktır. 
Ailenin genç ve balak bir rOknanu 
g&ybederek çok ağır btr acıya uğramıı 
olan Necnuttin Molla Beyefendiye Te 
ailesine ııabır ve ecir. merhuma da 
11\1\~eret temenni ederiz. 

KARIM BENi 
ALDATIBSA 

BllyOk Türkçe operet filmi 

ELHAMRA 
\e 

MELEK 
alnemalarında miıilaiı bir mu
vaff akiyetle devam etmektedir. 

ak::m AS Ri Sinemada:~~ 
Muazzam varyete ve elnema pro,..ramı; M••hur uçan trapezler 
VORTLAYLAR, BUyUk hokkabaz ve elhlrbaz ROLP HANSEN ve 

toplu adam K. ZOBEL tarafandan fevkal de numaralar. 

Sinemada: DON JOSE MO jlKA'nm temsili 

SON AŞKIM 
İı•,lanyolca ıöılü ve ıarkılı film. 

Hauıiş: 'erbe t dülıuliye varakaları bu hafta için muteber değildir. 

Sevimli- Şen· Neı'eli 

MAURICE CHEVALIER 
ile. beyaz perdenin illhi kraliçeıi 

JEANETTE MAC DONALD 

BU GBC:B BINi SBV!! 
filminde ılrndiy• kadar yaptıkları eHrlerln en rll:ıellnl yaratmıtlardır. 

Rejisör: ROUBEN MAMULIAN 

GLORVA'da 

ÖP 
~:~.-;; MİLTON'un 

BENi 

ıon 

lbd • 

GiilliııçHl v-e neş'cli bii)tik koıııt>diııııı gordıığli fe,k.ılade rağbet ve 
ka1.andığı paı l,ık ıııtl\affakiyet hasebilt> bir kaç gtin daha 

iraesine (levaııı olunacaktır. 

Bu akşam: YENi FOX JUKNAL'de: Biltnn dllnya haYadislerl 
revl\ hali11dt" S(eçiyor. 

Bu akşam M 1 L L E T Tiyatrosunda 
Saa'atklr Naıit ve Fahri Beyler Şamram •• Hermine Ayten, 

Saadet ve Muzaffer Hanımların iıtirakile 
iki bUyUk oyun birden 

ELEM YOLCULARI ı KADIN ERKE~i ALDATIR MI? 
2 perde t Komedi 3 perde 

Cuma gOntı ıOndös •• 1ıece bOyftk nıftaamer• 
Duhullr• 20 kurut alle loca .. 120 kurut 
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Ahmedi Zindana Attılar 
Markiz Cenapları, Ahm~de Çok Ağır 

Bir Ceza Tertibini istiyordu! 
Gcllt. ıidiılerl aayılacak der•

tede ıeyrek dllıen ahbaplar, 
timdi, eYlenecek çata ıelen otul
lannı da peılerln• takıyor, Mar· 
lctıtn ıerbetlerini, tatlılarının ne· 
faıeUni mıthedı ede bitiremiyor
lardı. Geceleri, bayak bir heaap 
"• dikkatle pencerelerden aıatJy• 
d&kOlen ıoiuk ıu kovalarına rat
IDen bir takım sı&rOnmeı man
dolinlerin bitmeı tUkenmez 
iniltileri duyuluyordu. Bu hal 
ıllıel LUkHzya'ya da fena tesir 
Yapıyordu. lıtihaaı kesilmlı, ba· 
lcııtarı koyulaımııb. O dereceki, 
ıaibayet Markiz di Kaatro kat'ı 
bir karar almıya mecbur oldu. 
l<ocasmııı muhalefetine rağmen 
LUkre:ıya için bahçeden başka. 
'bir yere çıkıp gezmek mene· 
dildi. Ayrıca, annesi tarafından 
lenç İlıaanların hal ve tavrı 

hakkında yerilen uzun bir konfe
tınıı da dinlemiyc mecbur oldu. 
809 zamanlarını geçirmek için 
bir kcrgef tedarik olundu. icap 
'den malıeme getirtildi Ye 
hariçle temas, bu suretle kesildi. 
Bu hAdise, LUkreıyanın iki aUn, 
IQUtemadi •uretle suratını aııp 

l\\<:enmesini intaç etti. Fakat 
UçnncU gUn olup ta vakit geçir· 
inek için kergcfini gerdiği zaman 
tGıllnlln önOnde hasıl olan ı, 

ilbodcli, onda, yeni yeni taHvvurlar 
doğurdu. Bu model, bir eşek, bu 
'feğl yularından çeken iri, yarı, 

heybetli bir adamdan ibantti. 
\' e hiç tUphc yok, annesi onu 
b•hçede hapıetmiye karar ver· 
diği r.amnaı, kız•nın aklında 
~Gyle bir it mode'inin hnsıl ola- ı 
lleccgini dUtUnınemişti. 

O suretle ki, bir sabah erken
d,n, biraz hava almak için Mar· 
ktı cenapları bahçeye çıktığı 
'•nınn, hayret ve hiddetinden 
Çatlayacak gibi oldu. 

Manzara ıu idi: 
Sırtı gömlekılz bir Ahmet .•. 
Kuvvetlı adaleler güneşin ilk 

~ltaltıları altmda büıbUtün teba

~~· ediyor ... Merkebin yuları elin· 
• Yavaş, yavl!f yl\rUyM. 

~ Merkebin UstUnde ise, küçlik 
lddalcna'nın yerine LUkrczya 

:tu,k ınuı, ırUJe, ilUle kergefini 
0 uyor. 

p tlBu, evde, yeni bir hAdisenin 
11' •k vermesine ve bu hAdise 
ı .. ' beraber bir kaç tolcııtm ıak· 

lnllıına ıebep oldu. 

••rt Abnıet, derhRI kaçıp gitti, 
h, in' gömleğini geçirdi. Bir haylı ili: 8~•n genç dilber ise bahçe· 
bir bır köıesine çekilerek yeni 
~ kUıkUnlUk veaileıi buldu. 
~,~•tnafilı, bir aaat ıonra, ıcs 
b •trnarnak için ayak ucuna 
\ı~'\ baıa ilerleyen Ahmet'in 
•ray edf çevikliğilc Lilkr~ya'yı a: bulnıaıına mAni olmadı. 
ruıuu,r •ırada ve bütün bu gü· 
len" •raa.n<la küçük Madda-

•te" · · tUrıu b gına arı} or, fakat bir 
kı:vetaiı~l~rnıyordu. Bu muvaffa
ki koı ıtınin verdiji yeiı iledir 
t.nl•tt up •nneıini buldu derdini 
.1\ 1 Ve b ' 

bnıet'le b u arada ablasmm 
lıö .. ainde d •raber bab~nin bir 

6"6tUlklerinl nakletti. 

Hiddetli Markiı tekrar yerin· 
den fırlayıp t• kızının petlnden 
koıtutu :ıawnan Ahmet'I eski ve 
daimi ıUköneti içinde buldu. 
Fakat rDzel Lokrezya'nın aaçları 
bir parça daitlmıfh. 

HAdiHyi haber alan ihtiyar 
marki, konan Ahmedi, zindana 
atlırdı. Marklı iae, heyecan ·n 
dehıetinden ağlayan kızma, biraz 
ıonra daha iyi hırpahyabilmek 
için yavaş 1eıle okıayıp teseJli 
ediyordu. 

Bu ıırada Maddalena bah· 
çenin yUksck yetilliklerl ara· 
ıına eaklanar11k olup biteni 
öğrenmek için kulak ve 
gözlerini dört açmış, ba, • 
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bot kalan boı •ıek lae fıraat 
bu fıraat diyerek sebze tarhlarına 
dalmııtı. Birinin feJAketi, bir 
baılruının ıaadetini dojurur k•· 
ziyeal, burada hakla bir iıpat 
yeri bulmu9tu. 

* Karıımın kulak zarını patlata• 
cak kadar yilkselen feryatları 
arasında muhterem Marki Di 
Kastro olam biteni pek iyi anla-
maınıf h. Fakat hakiki yaziyeti 
biraz ıonra kavradığı zamandır 
ki hiddetine pay~n bulunmadı. 
O akşam, d~hşetli bir dayaktan 
ıonra Ahmeti huzuruna çıkarttı· 
lar. Marki de beraberinde hazır 
bulunuyordu. GUuıl LUkrezya yer· 
lere öeçerck ve uhmcından kıp-
kırmızı. kesilerek baş bahçıvan 
Ahmelın kendisine kartı aldığı 
hilrmetsiı vaziyeti anlatmak mec· 
buriyctinde kald., Bunun Uıerine, 
muhterem Markiz kızına bir siJle 
a~kederek odadan koğdu, arka-
sın.dan . da, bu gibi vaziyet· 
Jerm ıcap ettirdiği mUnaslp 
söıler ıöylecli, ıonra kocası-
n.n yanına s; t-ldi ve suçlu 
hakkında ibrt't olabilecek bir 
ceza tertibini teklif ntti. Muhte
rem Markiz, anadan, baLadan ve 
birçok göbek aı rı nisbetlerle 
asil bir ailenin çocuiu idi. Bu 
intisabın verdiği emniyetle olacak; 
sokak kad olarının bile ıırasında 
knllıtnmıya utandıkları tabir ve 

kelimeleri kullanıyor, Ahmede tertip 
edilmesini iıtediğl cezanın mahi
yetini açık, açık anlatıyordu. Bir 
ara geldi ve Markiz cenapları 0 

derece bUyük bir ıiddetle l<oca
ıına hitap etti ki, ihtiyar Marki 
oturduğu koltukta irkilrniye mec~ 
bur oldu. Markiıı cenaplarının 
Ahmet için istediği ceza, saray 
haremlerinde kullanılnıak için 
zenci erkeklere yapılan ameliyatın 
ayni idL Kocaaının kanayıı ve 
anlayıı kabiliyetini biraz hafif 
bulduğundan, ayni zamanda fik· 
rini de bUtün ıarabati ile karşı• 
sındakine telkin etmek istemesin
den her icap ettikçe icap eden 
kelimeyi icap eden yerde Ye ay· 
nen aarfediyordu. 

Sanki mevzuubahı olan kendiıi 
değilmiı iibl, iki hizmetçinin 
muhııfazaıu altında ~• arasında 
duran Ahmet bOtUn bu gllrUltli
Jerc aldırıı bile etmiyordu. Bu 
sırada ihtiyar Marki de dUşUnll
yordu ki cerrah ve operatörlerin 
malüınat Ye haı.akftti ne derece 
faıla olursa olsun, bu gibi hldi
ıclerde meıarhi• boylıyao insan· 
lar mühim bir yekun tutuyor 
ye bu albl cerrahi müdahaleler 
fena neticeler \'eriyor. Diğer 
taraftan Ahmodi eıki doıtu 
Amiral Andre Dorya kendisine 
hediye etmiıtl, onun bir bedi· 
yeıini böyle bir akibete uğrat
mak ta Markiye hoı gelmiyordu. 
Sonra, ihtiyar Markinin gençliji 
bir haylı fartınalı geçmişli. Ah
nıet gibi gUçlU kuvvetli bir ada
mın, baba olmaaına rağmen gU· 
ıe\liiinl ı&rmemeılik yapamaya
cağı bOyUk kızının yanında ve 
daimi temaaile aklını kaybetme
ıini de mUmkün 1ıörllyordu. 

( Arkaeı ur ) 

Sayfa ,3 
=-=~=- = ==-

Recep Bey Dün Faydalı 
Bir Hasbıhal Yaptı 

- -- -
( B t•arafı l iııcı M) fa la ) 

letme uhğ dır. Bu noksanı ıi· 
dermek, memleketi aHlilettirmek 
IAııındır. 

lıte Recep B. pek aanıiml 
geçen ''ft çok faydalı olan baabı· 
haline bu dilşUnce ile ba9ladı. 

Muayyen bir mHele h ıkkmda 
konferanı urccek deqildi. Bina-
enaleyh mllsahabe zeminini tayin 
ıtmelerinl baııruna b.raktı. Fakat 
evvelemirde ıözleri bir plyHİD 
temıilinl takip ettltl için aan'at 
hayatı Uıerinde birkaç fikrini ve 
dUıünccaini anlatmakla batladı. 

Ekelk te ol••··· 
Mete piyeıi çok dar bir aahae 

içinde, bu.den yapılmıı baait de
korlar araamda temsil edilmiıtir. 
Belki birçok kuıuru Yardır. Fakat 
bu bir mukaddimedir. Bizi mem• 
nun etmeai icap eden noktaaı 

evvela atı için bnynk Umitler 
vermesi, ıonra da yaıı belki 
rubu aara geçmeyen bir tnrk 
gencinin kalbinden Türk duyıu
ıu ile doj'muş olmasıdır. 

Recep Bey bu noktada Faruk 
~afız'ıo aynı hisle yazılan (Akın) 
pıyesine temaa etti ve bu piyesin 
yaptığı manevi tesirlere dokundu: 

Piyeıin sahneye vaz'ı gllnUn· 
den bu ana kadar bir sene bile 
geçmediği halde bugUn yirmiyi 
mütecaviz Türk çocuiu akın adı-
nı bşımaktadır ve bu iıimde bir 
gazetenin ç kması mev.zubahs 
01maktadır. BugUn bu kadan ya· 
pılmıftır, yar.o daha fazlası ba
şarılacaktır. Kemalin tedrici ol
ması zaruridir. MeaP.11 bakınıı 
bugUn Daru:bedayi Sarı Zeybek 
isminde bir operet oynıyor, 
bu eser fransııca Le şeval Blanc 
adım taşıyan operetten adapte 
edilmiştir. Aslına nazaran gerek 
Balelerinde gerek RevUlerinde, 
hele musikisinde bir çok kusur
lar vardır. Fakat yabancı dilden 
bizimkine çevrilirken içine kendi 
ruhumuzdan ahnma motifler ka· 
tılmışbr. İşte bizi memnun eden, 
bize ümit veren bunlardır. Aynı 
dilıl\nceyi İpekçi Kardeşlerin 
yaptıkları filimler için de aerdede
biliriı. 

MUfkUllere Cevap 

Mukaddime bitmişti, Recep 
Bey hazıruudan tenvire muhtaç 
oldukları noktaları ıordu. Beyoğ
lu kaza reial Hikmet Bey söz 
aldı. 

- Halkı fırka elcmnnları 
vaaıtasile ten•lr ve lrıat hakkın· 
da fırkanın düıllncelerini ıordu. 

Recep Beyin hakikate teren· 
man olan kanantine göre bu 

1 
aahad• en büyük nı.ifeyi halk 
eYleri ve halk hatipleri yapacak
lardır. Memnuniyeti mucip bir 
nokta olarak kaydedelim. (35) 
balkcvind~n (34) U bu ıahada 
muyaffak olmutlardır. Birinin d• 
yardımını koıulmuıtur. 

Betiktaı klUbUnOıı umuanl kap
tanı Abdlllkadir Bey bu babia 
Ozerinde radyodan ne derece ı ... 
tifade edilebilecetini babrladı. 
Fak at maaleaef iataayooumuıua 
kuYYetl azdır. Proğramı noksandır. 
Bu huıuıta ne yapılabilecetlni 
ıordu. 

Recep Bey cevap Yerdi. Ha• 
kikaten bu, b8yledir. Fakat ı .. 
taıyonun (800) bin lira aarfı ile 
kuuvntleıtirilmHl mevıuhabiıtlr. 
Radyo makiaeleılaln ucuılablmua 
için gOmrnte alt ba11 kanual 
tedbirler üzerinde de mOtalealu 
yDrlltlllmUttl\r. 

Bunu müteakip ıpor teıkil .. 
tanın tarılni için bir mOıaYirla 
fikri alınacağından ve milli baJ• 
ramların daha canlı geçmeal için 
tedbirlere müracaat edileceğinden 
bahsedildi. 

Musahabe bitiyordu. Recep 
Bey kUçük bir lltife yapb: 

En dikkatle dinlenen konferans• 
Jar nihayet bir ıaat sürenlerdir, bu 
bir aaathk konfcranalarm ıonuncu 
onbeı dakikasınm faydalı oldugu 
da pek iddia edilemez. MUıababe 
hitam buldu. Fakat biı burada 
Recep Beyin muhtelif bahiıler ara• 
ıında bir aralık temaa ettiji çok 
mUhim bir nokta tlzerinde dura-
cajız. Recep Bey muhtelif teıeb. 
bUılerimizde kazandığımız muvaf• 
fakiyetlerden bahsederken dedi ki: 

Yaptığımız tılere bakarak gu .. 
rurlanmıyalım, blSbUrlenmiyelim, 
ve kendi kendimizi aldatmıyahm. 
Kazandığımız muvaffakiyetler ne 
kadar çok oluraa olıun hiçbirinde 
kemal yoktur. ideal kemal bizim 
nesle naaip olacak değildir, kemal 
gelecek neslin hakkıdır. Yapaca• 
ğımız fey daima, emin adımlarla 
fakat hiç durmadan gayeye doğru 
yürümektir. 

MUaahabe hitam bulduğu za
man Ankarada temsil edilmiı 
olan Çoban piyesinin muharriri 
Behçet Kemal Bey sahneye davet 
edildi ve kısa bir eserini okuma
ıı idenildi. Çok alkıılanan bu 
tiirden iıte en güzel bir parçası : 
Şuurlu heyecana Mete bir tim.al 

gibi, 
O büyllk Türk te biraı. Muıtafa 

Kernal gibi 1 
Allahıma ıulh yapan o, aılanc:a kük

reyerek 
Zaten her Tfirk, bir parçe Multafa 

Kemal demek 

Düyunu Umumiye Binası Harap Oluyor 
Baştarafı 1 inci sayfada ) 

bankalarda adet, bu gibi yerlerde 
hasıl olan rutubeti gidermek için 
kalorifer yakılır ve muayyen bir 
hararet dereceıi temin ediJir ki 
kasalar paslanmasın, madeni kı-
ıımlar bozulmasın. Halbuki, boı 
olan bu dairenin kaloriferleri de 
yakılmamaktadır. Geçenlerde, 
kasalardan biri açıldığı Hman, 
kaaalarm 0%crinde ıu birikintile
rinin haaıl olduğu ıörOlmllıtnr. 
Binaya bir aahip bulununcıya 
kadar bu hal devam ederse, 
yarın, uıun Ye masraflı tamirlere 

)Uzum haaıl olacağı tabiidir. 
Onun için, bu lıin bir an evvel 
halledilmesi lbımgeldiği kanaa• 
atindeyiı. Yarın koca ve mükem· 
mel bir binadan olmaktansa, bu· 
ıün ıu veya bu esas Uıerinden 
anlaşarak bu iti halletmek bir 
:ıarurettir. Hepıl hazineye alt 
olduğuna göre, buranın Belediye 
yeya herhangi bir daire tarafın
dan· lıgal edilmeıi mesele Jeğil
dir. Aııl mUhlm olan ıey, iyi 
cinı pirinç elde etmek uğurunda 
evdeki bulgurdan olmamaktadır. 

~ 

lktısadi Cephe Taksimatı N asılY apılacak 
Daştarafı 1 inci aayfada ) 

biribirine uymamaktadır. MeaelA: 
Her lktıaat mUdUriyeti birçok Yİ· 
IAyetlorin itine bakmaktadır. 

Bu uyaunıuıluktan dolayı ek· 
ıeriya lktısadi iılerde ihtilAflar 
bat göıtermektedir. lkta111tçıların 
biıe verdiği malömata göre; iı· 
tibıal, 1anayi, ihraç ve nakliye 
vaziyeti naıarı dikkate alınmak 
ye ticareti, aanayii ve Hİreyl 
raıyonel bir bale i•tİraıek için 

TUrkiyenin ilmi uıullcrl yeni ik
tısadl mıntakalara ayrılmıısı ve 
bilha11a ihracat ve ticaret birlik· 
lcrine ehemmiyet nrilmeal buyuk 
bir iktısadt inkılip addedlleblliı. 

Yeni yapılacak teşkilltta ik
tıaadi mıntaka adedinin bugllnk6-
ne nazaran hayli artma11 ve hw 
mıntakada birer lktıeat mOdOrl-
1eti ihdası muhtemo) aarul
mekt.dir. 
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fler Hakkı Mahfuzdur 
-265-

Bu hafiyeleri buraya musallat 
eden er, okadat kendi dertlerine 
düşmüşlerdi ki, bunları geri 
almnk, yahut: 

- Be ın zm çaresine bak n .. 
Diye haber yollamak hiç 

kim enin aklına gelmemişti. 
Aı tık İstanbul, en mes'ut 

aUnlinü yaşıyor, her taraftan : 
- Yatasın hürriyet .• 
S<tdaları taşıyordu.. Kaç gün

den beri tarassut memurlarına 
lcarş diş bileyen yalı hnlkı, 
birdenbire galeyan ettiler: 

- BUtün dünya, yaşasın hlir~ 
riyet diye iniın inim inlerken, 
daha halı\ bu herifler burada 
kazı< gibi dikilip duracak mı"? .. 
Haydi şunlara gOıelce bir dııyak 
atalım da, buradan kovalım ... 

Dediler. Fakat Molla Bey, 
der hal önlerine geçti. 

- Yoo.. artık onun z:amanı 
geçti . kabadayı olup ta, onu vak
tile v pmalc gerekti. 

Dedi .. 
Molla Beyin bu aözl"rinde, 

çok bUyUk bir hikmet münde
mictı. Evel. bu celAdet vaktile 
g8stcrilmiş olsaydı, hiç şUphesiz
dirki, 1ıenelerce devam eden 
(r.u\Om ve eyyiat) m ağır yükü, 
hiç kimseyi ezemiyecekti ... 

~ 
Fakat.. acaba, bu iki buçuk 

hafiyeyi kovmakla .• beş, on (Bey) 
ve }nhut (Paşa) yı it başından 
u.r.a klaıtırmakla ve, aadece: 

- Yaşasın hürriyet.. kahrol-
ıun i tipdat •.. 

Diye bağırmakla, (Devleti ali
yei osmaniye) nin (Zulüm ve sey
yiat} devri tamamen bitmiş ... 
BUtüı (Memaliki mahrusai şaha
ne), bir (güllük ve gülistanlık) 
ını olu vermişti? ..• 

Maalesef, hayır ... 
V kıa Bu korkunç fırtına, ( l O 

temmuz 1324 inkilabı) ile dinmişti. 
Fakat ulu dalğala11 senelerce 
devam ctmi~ti. 

I nun e bap ve avomili ne 
idi?.. (Saltanat devri ) ni tevarüs 
eden (ittihat ve terakki devri )nin 
idare si temi mi?... Yoksa .asır

lardan beri ( 1mperatorluk ülkesi)a
de yaşayan insanların, ruhunda 
y r etmiş olan tevekkül ve taham
mlil hi leri mi? ..• Ve yok a, {ttti
hatçılar devri) nde hadis olan, 
f ket bugüne kadar birçok kim
ıcler tarafından tamamen meçhul 
kalnn siyas1 ve içtimal hlidise
ler mi? .•• 

a 

Bu ualin cevabı bu eaerımı· 
r.in mevzuundan çok ur.ak oldu
ğu için, burada vereceğimiz ce-
vap, şundan ibarettir: 

- ? .. ? .. ? ... 
Caır. loğluı 27 kllnum aanl 933 

Ziya Şakir 

- Hulasa -
So:ı günlerde, muhterem Jcar ıle
rimizden b rçok mektuplar aldık. 
Bize ı;oruyorl ar: 
- Otuz sene evvel bizi idare 
edenler, bu kadar midi? Daia 
tunlar ve 7Junlar da vardı. 
Diyorlar .. Ve halta, bnz.a isimler• 
de zikrediyorlar. Tabii bu is 'mlerl 
bir. de b.liyoru:ı ve bunların ma• 
ıideki hayat v .: harekatı hakkın· 
da birçok vesikalara da malik 
bu:unuyoruz. Fakat, o:ıhıdar üze
rinde oynamak iıteınediğimiı. için 
bunlardan babae lüzum görmQ
yoruz. 
Esa ıen biz, bugün biten şu yazı
larımıza ba ,!nrken, ne fuzuli ola· 

lstanbul Dördüncü icra me· 
murluğundan : Emniyet andığına 
birinci derecede ipotekli olup 
tamamı 18676 lira kıymeti mu· 
hammine'i Boğaziçinde Ortaköyde 
Eski D;vanyolu dereboyu Yeni· 
boı.tan solrnğında eski I05, 103, 
109, 62, 6 yeni 3, 5, 62, 6, 36 
Numaralarla murakkam 6 No.lu 
dutluğun ancak gedikten Ari 
(7334) zira konak mahallile mu• 
kaddema bostan gediğinden mun
kalip ( IJ620 ) zira 62 No. 1ı 
bostan: Kadim en tev ii intikalli, 
Uç daireli bir bap hanenin tamamı 
açık arttırmaya konmuş olup şart· 
namenin J l - 2 - 933 tarihinden 
it~ baren dairemizde herkes ta• 
rafından görülebileceği gibi 
8 - 3 - 933 tarihine mUsadif 
Çarşamba günü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde nçık art· 
tırma ile snt.lacaktır. Arttırma 
bedeli muhnmmen lcıymetinin yüz
de yetmiş beşini bulmadığı tak· 
dirde en son nrttıraoın taahhüdü 
baki kalmak ilzere ı3-3-933 ta
rihine milsadif Perşembe gUnil 
yine soat 14 ten 16 ya kadar 
dairemizde yapılacak olan arttır• 
masında gayrimenkul en çok art· 
tırana ihale edileceğinden talip
lerin muhammen kıymetin yUzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey ak· 
çesini veya milll bir Bankanın 
teminat mektubunu hAmil bulun· 
malan liizımdır. Müterakim ver
giler ile V nkıf icare i ve Beledi· 
yeye ait tenvirat ve tanzifat rll-
sumları mUştcriye aittir. 2004 
numarala f cra ve iflAs kanununun 
( 126) ıncı maddesinin dördilncU 
fıkrasına tevfikan bu gayrimen· 
kul üzerinde ipotekli alacaklılar 

at 

rak kimseyi methO ıcnı etmeyi.. 
Ve ne de, lilzumsuz olarak tunun 
veya bunun seyyiatını yüzüne vur-
mayı ak amudan ve haynllmizden 
geçirmemiştik. Mnkaadımız, • eli• 
mizdekı vesikalara i" font ederek• 
yakın bir mazinin bugilno kadar 
a-izli kalan esrar perdeainl aç• 
mak, ibrete şayan olan birçok 
vakayl ve hidisab tarihe ka:a:an
dumakt. Biz, gerek bu havadiıi 

Ye gerek bunlara kuışan eşha ı, 
tamamen bitaraf bir katp ve ka· 
leır.le tasvir ettik. Hunlardan bir 
tek tanesine. ne intisap Ye ne de 
busumctimia Tar. SadP.cc iatikbal 
tarihini dütilndülc, ve sadece ona 
hizmet ctmiye çalıştık. Eğer bu
na muvaffak olabildikae çok 
bahtiyarız. 
Bu yazılarımı& devam ettiği mOd· 
detçe, bizi tenvir eden, yeaika 
Yeren ve yaaılarımız.a alika glh· 
teren muhterem karilerimiu t•· 
tekkürler ederiz. 

z. ş. 

1 taıılıul dOrdUncU icrıı. memurlu· 
ğuııdau: 

Tuımıııınn bet hin lıra kıymet tak· 
dir edilen bo~aı içinde Rumeli hlaa· 
rındıı arpa oıninl mahalle inde 8U yol· 
cu halen ııwzıırlık ııııkıığıud eski 1,3 
ve 1,8 yoıı balon 6! No hı kayden 
mukaddema yokdiğeriııo rıııtklOp arsa 
elycvrn lınııtı halen alıfap apartman 
tekli:ıde olan bahçclı ha ·ıoııın taın.ımı 
açık arttırmaya lı.oıımut olup 3-2·9 3 
tarlbtncle ı rt ıa ııesl div.;ııılınrıeyo ta· 
l ı k C'd h r k 25-:! 933 tıırılııı tı mOsadı f 

Cu ·ıı art sı gil ıı U sıınt t 4 dcıı 1 G ya 
kadar lstııııhul dörd!Jııcıı fora dairesin· 
dıı açık rttırmn suMtıle satılacak tar. 
Arttırma ikiı cidir Birinci arttırmada 
mezkOr gayri menkule Uç bin lıraya 
talip çıkııııotır. Bu kerre en çok artım· 
nın Uzerindo lıırak1lac:ı.khr Arttırmaya 
iştirak iç ı yUztle yedi buçuk teminat 
akçası alınır Müterakim vergi, l.ıelo
d'ye, vakıf icaresi mıı,t riye aıttir, 
1424 No 11 i cra ve ifl s k . l 19 uncu 
ınalldesiıııı tovfil, aıı hakları t pu eicil
Jcrilo sal.ı l t olıııayaıı lpote' il alncııklılıır 
ile ı.liğer ııUl\ta<larların ve lrt fak hak• 
kı alıiploriııiu l.ıu haklarını 'e husu· 
ailo hlz vo masarıfa dair ulan iddiala
rını illl.n tarihfrı deıı itıb:ırl1n 5 irrnl gUrı 
içindo ti\'r kı ıniisbltcln le bildirme· 
lori Jfı.ı-ınılır Aksi halde hakları tapu 
sicillcrlle SRhit olmıyanlar satıı bede· 
linin paylaşma ıııdan hariç kalırlar. 
Alfikadarlıırrn i9l.ıu maddoı kanuniye 
ahkamına göre haroket ctnıelcrl ve 
dnhn fazla ırııılumat alıııak isteyenlerin 
93~-1030 ılosya numarasilo rneoıurl· 
ycH miza ınflracııatları ila.n olun ur. 
er=:=-- ,_ 

:::aı 

ile diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz Ye mnsarife dair 
olan iddialarını, ilAn tarihinden iti
baren (20) yirmi gUn içinde evra
kı mUsbitelerile bildirnıe1eri, ak
ıi halde hakları tapu siclllcrila 
sabit olmadıkça satı~ bedelinin 
paylaşma& ndan hariç kalacakları 

cihetle nlakadaranın işbu madde· 

Zührevl has· 
Dr. Muhip Nur ttln talıklar. Babı· 

ali caddesinde Gayret kütüphanesi 
ittisalinde 9 dan G ya kadar. 

Dahlli va çocuk 
Dr. Galip Hal<kı hasta ıklım. S bah 
ak!J&m evinde ( Topkapı Tram. Cad. 65 
Cuma, pRzardan gayri 2 - 6 muayone
haneslııde {Aksaray, Etem Pertev ec
eczasi arka sokak 11 ) 

Operat6r U· 
Dr. Muammer Nurl,olog tennan-

11 hastnhklnrı mUtetrn sısı. Harbiyede 
trnmvay durağı kar,ısında No 65. Sa· 
lı vo Cu uı:ı.dan rnnda herğCln 14·20 ye 
kadar 

Mua yene ha• 
Dr. Ahmet Vicdani nea:ı:ıt Ve:ıı:necl 

lerde Letafet apartımaıııııın 2 inci kat 
2 inci daire ine naklotmi11tir. Ouma• 
dan maada hergün 8 - 12 ve U • 20 e 
kadar, paurte3f g 1 nlerl ınoccsntclir. 

Cilt ve zUhrevl 
Dr. Feyzi Ahmet haatahklu mu• 

tnhassm. Herg!ln sabahtan akıama 
kadar Ankara caddo.'\i Feyzi Bey haıı 
No. 43 Tel. 28899. -------

Dr. Cel•t Tevl lk idrar yollan has
a talıkları birinci 

aı111f mutaha!!sısı. Sirkeci Muradiye 
cnddesı Viyan& oteli karşısında No. 36 
hcrgUıı aat 1~ - 18. 

hergün haetal•nnı 
H. Stepenyan kabul •• tedavi eder 

Koron \ e ııairo chveıı bir ııurette 

yapılır. Beyoğlu Takııim Zambak ıo
knk ~o. 41 

do• 
Dr. Operatör Ahmet Aelm fum 

ve kadın hastalıkları m utahaasıBı mu
ayene: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu. 
15 • 18 Beyoğlu letikHl.I caddesi 
No: 193 (Opera siııı•ına knrıısı ). Tel. 

19GJ - 4,2221. 

Ö frengi, Be!ao• 
Dr. Hayri mer ğ'ukluğu ve Cilt 

hastalıkları mutahassısı. Ahnıı.uya 
eınrMı cildiye ve ıllhrevlye cemiyeti 
a-ıusından. Beyoğlu 1stik!M cadclesl 
Ağacaınli karşısında No. 133 HergUn 
öğleden sonra. Tol. Beyoğlu 43586. 

DlŞ TABIBLERI 
EmlnlfaU, Emln8nl 

C m I Ziya han 2 inci kat No -& 

Haııtalıı.rını cumadan maacla hergiln 
9

1
5 dnıı 18,5 a kadar kabul ve tedavi 

eder. 

Dl Tabibi Safi t Arif ~~::; 
Babçokapıda Ertuğrul mağausı kar
fl61nda Kasapyaıı bıını l inci kat. Sa
lıdan maada bergiln baetalarını kabul 
eder. 

nin meıkiir fıkraaına göre hare· 
ket etmeleri ve daha fazla malQ
mat almak istiyenlerin 932· 1979 
dosya numaruile mU ·acantları 
llftn olunur. 

S - • No. Semti Mahalleıl Sokağı Cinsi Emlftk No. Hi seai ttiaseye muhammin kiymeti 
130 Bakırköy Sakızağacı Frenk kilisesi KArgir hane 63 Tamamı 4000 Türk Lirası 
131 Pıııabahço Paşnbabçe Çinar iki hane ve bahçe 48-50 1·5 700 ., ,, 
. 2 Beyoğlu Kofoğlu Terazi Apartımcıa 36 1-2 25,000 " ., 
133 Boyko:ı Mescit Beykoz Hano 1 Tamamı 800 ., • 
134 Galata Arapcamil Mahmudiyo Arsa 125-127 " 1000 " " 
135 Çengclköy Çe ıgelköy Kuleli Han• 86 .. 600 ,. ,. 
136 Paıabahçe P .şabahçe Fenerli Haoe 11 3-8 300 .. " 
137 Kadıkay Osmanağa Dut Arsa ılraı 140 17 Tamamı 420 " " 
138 Beyoğlu K merhatun Şirket Hane 19-21 ı·3 1000 " " 
139 Burgar. duı Burgaz Mezarlık Hane 5 Tamamı 600 " " 

Pey akçesi ve bedeli ihale nakden veya gayrimUbadil bonosiyle ödenmek Oıere yukarıda evsafı yazılr gayrimenkullerden (132) sıra numa• 
ral Si kapalı r.orfla diğerleri açık arttırın• 11ureliyle satııa çıkarılmışhr. Kat'ı ihaleleri 2-2·933 Perıembe ruon aaat OD betledlr. 

Arzu edenlerin pey akçalarile bankamıza mürac atlıın fartname bankamıı kapııına aaılmııhr. 

hergiln 10 dan 18 o kadar bastıı.l 
Jtabul ve tedavi cdor. 

B 1 1 (Sabık Ca 
Uny m n si pan oğlu ş rk Va 

zahnnosl snbibı) Gedikpaıa MllseUt 
sokak nuınnra 20. Kabul eaatları 9-1 
2 den 20 ye kadar. 

d itin Elektrik tedavlıl, 
pllltln, altın damak 

iro. Arzuya. muv fık yapılır. Sirk 
Muradiye caddesi numara 26 biri 
kat. 

Şayanı Tav igt1 Müessesel•r 

TERZi ve Tllc. TERZiLER 
Terzi Şekibe 

beatekAr sokak No 2. 

---·~---~-------------~ 
Ö Terzi hı ne 

mer LUtfU Yavuz Son moda 

ı;erlne tık ve zarif kadın ve erk 
elbiseleri ehven fiatla yapılıyor. 
poııtaba.ne karıısında Erzurum 
numara: 5 

UHTEliF 
Bigalı Meh 

Methur ucukçuAu Ramaıa 
llk en nefis alaturka ve ala.fran 
eucuklarımız vardır. Bir defa tecrO 
ediniz. Balıkpazarında Mısır çarf 
kapısı karıısında kOfede No. 18 

Muhasip Ve Daktilo Hanı 
Ticaret moktelıinden mezunum, fr 
eızc:ı bilirim, on senedenberl yUks 
müesseselerdo .re'seıı ınuhasiplikto b 
lundum, kuvvetli boııservislorim v 
dır, herhangi bir vazifede çalışın 
Son Postada Adil Beye tahı"İ 
mtlracnat. 

Ply ngo itimat Olfel rl ~. 
k r Uirçok kimseleri zengin etmlt 
Merkezi Fatihte tr mvay caddesi D 

mara: 14. Şubesi Bcyazıtta Ok~ul 
baıı numara: 89 

Unlkum Ş pKe <abrJk sı rll 

zerine ehven fi:ıtla yenl foter, ka 
fapkaları Ye bilumum onpkn tam 
için müesses mizl ziyaretiniz tas 
rufunuzu tomln ve iddiamızı iı 

eder. Bahçekapı ,okerci Hacı Be 
kar9ısınd:ı. numara 84 

T Ş Hakiki 
una k rl m evi teker ıe 

ieri ve her rıe~ı mutena ve mOstet 
lüks mamul tı. Y.~mlnönU 
'l'uoalı Haydar 

Te Korda 1 r Majaz ı re 1111 

iskaırpinlerioden mutlaka alınız. • 
Divanyolu muhterlk sultan saray· ,. 
!arı lttisalindo 65 - 3 ti 

Satllık Hana. Sirkecide Kar 
hUeeyinçelobl mahallesi Kargılı ao 
15 numaralı ı,.,, oda bahçe ve mu 
bir bap kagir ov satılıktır aynı h 
yo ınUracaat. 

Bono - :\Iub&dil, deyin 
muamelıı.tı. 

hıtanbul Balıkpuar 

VMll , ......... -.-. ............... -..... .__ .. 
Küçük ilan Şurtları 

1 - U\tçük ilAnl r) haftada iki 
neıredilir . 

2 - Dir H!n bot satırdan ibare 
•Kalın ynıı iki satır sayılır. 

3 - Her satır o aıağı 4 kelim& 

4 - llfl.nların bot satırdan f 
her satırından ayrıca aıağı 
fiatler alınır: 

~ aabrdıua lbı· 
rot Ulnın 

1 1 A7hj'ı 

! a • 

1 .: ". 

300 Kr. 
800 .. 

·~ " 2800 • 

~ utırdaa 1 
her aatı.r içi 

dJ Kr, 

IGO " 
30J " 
560 • , ............ ·-· -....... ___ _ 
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Havagazi ve Elektrik ve Teşebbüsatı 
sınaiye Türk Anoniın Şirketi ( SATGAZEL) 

• 
1 LAN 

1 
lıtanhurda Havagaıi ve Elektrik ve Teıebht\aah Srnaiye. TU~k 

k ıouim Şirketi (SAT GAZEL), kııın 1u aoğuk zamanlarand.a aılele~ın 
Jhrnkat tedarikini kolaylaıtır;nak arıu~m ile Şubat ayı lçm ve aıle 
r~sferi hüviyet ciizdanlarının ibrazı Uzerin., aranır bir ton teslim 

· rnek ıartile Yedikule ve Kurbağalı dere (Kadıköy) gaıhanclerindo 
•lr kömUrOnO iıtiınaeıı tonunu 20 lir•Y• satmaia karar vermiıtir. 

aJ 
·~ Şirket nıezkür hüviyet cUıdanlar.na verilen kömUr 
d\ret edecektir. Alıcm n arıuıu Uıerine meıkür bir ton 

miktannı 

kok ayda 

a kilodan iki defada teslim edilebilecektir. 
l10VCR1YIIT: 

rıo K 1111esıı çocuklara yar~ıııı 

HIMA YEi ETF AL CEMiYETiNiN 
kostUmlU balosuna hazırlanınaz. 

altında J Belediy<> Re si Muhittin Bevef P.ndinin himayeleri 
23 ŞUBAT PERŞEMBE AKŞAMI 

Tol< ııııvan ~alonlarında vl"r'lcce tir. 

•f Dr. HORHORUNI 
gııııınöııü Valide kıra:ıtlıa·ı08İ ) :uıııı
'k! dairl'sinde bıı!ltal. rıııı salıahtarı 

akıanıa kadar to in\ 1 {'•l• r. 

!-A'llll-~ Tel 2. 4 t J ı 4111--~ 
,., wy;;ç j!g§ 

kUW 

EskJ,ehlr Blr.ncl icra M•· 
murluOunaan. 'l'.ııııaınııı:l (ı..., l) lir:ı 
kı) lll t ıa ... c!ir oluıuuı E'lldıehirdo )O· 

ı ili lı ıllı tf,. gii mcyd:uı me\· kii n do 
l i ;, No. uat ili 1111 h ıııe ıuıu\ bah~en ıı 
taı:ıını: 

lh·:!·!l3:.I t:ır'lıiııe ıııiisnılif <.'Uııı:lr· 

tesi gUı U s:ınt 15 1o E ... i, bir Biri d 
İ<.'r:ı rn••rnurluğ"uııda atılar.ıktır. 

Arttırımı tartıı:ııııo i 81-H)33 tarl-
lıindeıı itilı, rtııı hf.'I bulundurul:ı· 
c:ıktır. J\rttJrma ikıııc'dır en Zİ) ade 
arttırarıııı f!:r.criııdo Jıırnkılıı.ca.ı:tır. 
.Ar tırnınya ittirJık iç! ı 1 fizrlo on te
ıııııı:ıt ul.ç:ı"ı litzııııdır. llnklnrı tapu 
s· cili ıhı ııabit olınıy 11 ipotek alaı·al•
lılıırile d fiur :ılil.kndarnnın vo irtifok 
hak ı;ahipluriııi•ı hu haklarını husıısi-

Jo faiz \'tı me nri!e dair olan iddin· 
la.rıın U~n tari!Jindon itibar1tn 15 g'ln 
'l ırlıuda cuakı müslıittırllo biriikte 
lıildirmeleri laumdtr. Aksi halde h:ık
Jsm t:ıpu tıicılile eabit olmıyanlar u
tıt bedelinin paylatma ındaıı. har Ç 
k llır'ar ve bıded ye rOsu nu ıle dol· 
Ui.'•~o '\6 masarıfa aaire mOtt .. riye a•t 
hulunduğ ı ''t} RIAkAdarıuın c~ld ;P.ra 
kanunuı un lJ!} uııcU maddeıııne tor· 
fiki hareket etrrıelcrl JOzumu ve dıı.h:l 
ll\'I. a m:ılOmat alm:ık iatiyenlfırırı 

!):L-16~ d aya 11uınara"il6 memuriyc· 
tirııt~e ırıllr ıcaatlan i Jl olunur. 

e 

SON POSTA 

En Kibar Hediyedir -- - ---
,Bahçe ve Bağ--, 

Vişne, kiraz, kay s:, armut her 

nevi aftla fıdanlarla Amerikan 

aj'açları Ozerino her cins UzOme 

atılı ve köklü fidanlarımıı. 
vardır. iatif ade ediniL 

Erenköy Kazask~r Hafız 

BeyoOlu DördUncu Sulh Hu
kuk Mahkemeaınden. 'ferıko.siııc 
mıılıl.erııcco v.~ı·ı.> ı.:t ıuoan Ulıanie 
Paııaz.yaı cfoııdi ubdw:nnde bulunau: 

1 - BAyoğluııd.• }1a. g.ıltı mahal· 
it sinin Cobul sokar;-ıııda atik ( 131 ) 
mllkcrrer •'odit 13 .'o. lu ( 800ll ) lira 
k!yıncti m.uh.u"?ıııiueli bir baJ' haıı~ 
nın ııısıf huısusı rU umu dolllliye "e 
1 hale pııl u m ll9tc.rial ıı" :tit olmak il ze
re aeık ~rttırınıı surtıtila 4 mart !>93 
~ıımartesı sıı.at lö te Mtılacaktır. ·r~
lıp olırnlarııı kıyıı eti mııb.lmnıiuenin 
yüzde yedi lıuçıı~u ıı .ııbetinde pey 
a~ç.aııııı alarnk meı.kfır glln v, s.ınt
t... Beyoıdu ttlirılUncU ulb hukuk 
mahkeıııu;iııclo hazır tıuhııımaları fııı· 
la ıııal.0.ıııat a'ınıL.;: ve ıııuı.a) e-Je tart· 
nAmesını gl\rıııok istil .,11 or g:1J • t:?:i 
No. ilo nıahkoın" kaloınhH• ıniirnc:ıat
ları lf11.uınu i fh oluııur , 

•& MX*ıffi 

-J'ERVET 
.AN 

R 

- ..... . 
Sl -~ 

cadde,iode ı 1 No. bostan aahibi l\hdam Ana 

" ,, 
" 

Ala 

•• .. 13 No. 
41-.31 
89 

mağaıa 

arı.ı il 

" 

Yuvakim vesaire nriılerl 
Tana,aki variıi 

91 
OJ 
95. 97 
9J 

dilkkan ,, 
dnkk~n " 
dcı11irhane,. 

hane 
lO l arsa 
103 aran 

Hacer ve Meliha H. 

Abdülbari Ef. 
laz:ırı Ef. 
Yuvan Ef. 
Hiristo Ef. 

7'1. • 70 fırın arsa.ı 
112- ı 18 lcah\•e \'e saire 

Ekailefon Ef. 
Çorci Ye Bodoa 
Safiye H. 

Ef. 

12ı baraka 
Ycdilrnle baltkal sokakl3 aru 

15 aru 
17 

Y edikule orta ıokak 9 
arsa 
ana 

17 • t9 arsa 
21 arsa 
23-l.)- _ 7 ar.sa 

29 
10 

Yediku!e 1 kelo ca-ldesi 1 

3 
5 
7-9 
15. 17 
19 
21 

Y cdilrnJe n «'y.Jıuı sokak2- 4 

8- 10 

depo 
arsa 
araa 

arsa 
arşa 

arsa 
mağaza 

ll'98 

tabağhane 

~raa 

12- 14- l 6araa 
Yedikule C:ımi sokak 2 araa 

4 araa 

Remzi Ef. 
Yanal<i Ef. 
Şaban veıaire 
Hacı Oıman Ef. 
Hafıı Kazım Ef. 
Salaınon Ef. 
Arsa Ef. 
Mt>hmet Neıip oğlu 
balckal Mehmet Ef. 
Hafız Klıım Ef. 
Pinhas Ef. 
Mustafa Nail Ef. 
Ümmlliülıüm ve saire. 
Hasan Hüsamctlin Ef. 
Hacı Mehmet Ef. 
Karebet Artin Ef. 
Mehmet Ef. 
Karabet Ar tin Ef. 
Hllseyin HilınO Ef. 
Haf .1 Kazım Ef. 
Meçhul 
Meliha ve Hacer H. 

16 .,.. 

20-22 hane 
14-16· 16araa 

Hacı Mibal, Marya Dimo 
Hacar Meliha H. 

24 ztrl& 

32 arsa 
34 araa 

Y edikulı MUee2in 5 aran 
Hasan S. 7 arıa 

9-11 hane 
Yedikulo MUnıln 16· 18 ana 
Hasan ıokak 26 arsa 

28+30 ana 
32 arıa 

Y edilrnte Fabrika sokak9 ana 
11 ana 
11 araa 

2 arsa 
Y edikuleRıf t Ef .sokak6 arsa 
YedilrnfeKnrnko! aokakl arsa 
Yedikule Hacıhasnn 1 - 2 arsa 

aokak 6 haıc 

V asil Ye saire 
Haca Muatafa •• aaire 
Emin Ef. 
Meçhul 
Sufya H. 
Yanaki Ef. 
Dimitri Ef. 
Yorgi Ef. 
Aleko Ef. 
Ana•tasiya 
Fethi B. 
Mehmet Nuri Ef. 
Kostantaniye Kozma Ef. 

ti " 

Mecnun lbrahim ağa 
Hüseyin ve saire 
Hncı Mehmet Ef. 
M~çhul 

Zil ha • 
Doldor Şi.\krU vesaire B.ler Y edikule Tahağhane C. 1 arsa 

5 mağaza 

2 bane 

Yedikule birinci cadde 15 fabrika. 

17 arsa 
19 arsa 
23 arsa 
25- 27 fabrika 

O umbiya 
Kun cu Kara Mustafa 
Canbezdi i ticnr.ndaki fab
rika 

Meçhul 
Meç~u) 

Mehmet Mediha 
Mehmet vo Mediha 

Fatih Dairesi Belediyesi MUdürryetindeo: Kulıçcşme aokakla
rının tan:ılm kıl nan haritası üt.erinde sahibi emlakin bir gfina iti
ra:cları olup 01madıirnın tetkiki zırnnn><Ja balAda gö&terilen eınllk 
ve arsa sahiplerinin adrcıılcri malum olmamasından dolayı Ebniye 
knnununun 12 ci 'ıaddesi hnkmOnc tevfikan m ıhaUine ası:an harita 
Uzerine bir itiruları olup olmadığm n tarihi ilAndan itibaren on beı 
gUo ı.arfmda tahriren daireye beyan eylemeleri ll\ıumu teblli 
makamına kaim olmak Uzere illin olunur. 

* Tephirhane memurları için yaptmlaca" otuz adet kaput kapalı 
ı.arfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar ıartname almak için 

her ıUn Le Yazım müdürlüğüne müracaat etmeli, mUnakauya iİrmelc 
için de 44 lirahk temio•t makbuz ve) a mektubu ile teklif mektup
larını tJ-2-933 pa:ıarteai gUnU aaat on beıe kadar daimi encüme

ne vermelidirler. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Maltcı>e Tecribegibı için oilmunui ve;-hile ve ı az.arlılda "120 r tt 

adet ) t"rli Hasır satın alınacaktır. 
T !iplerin nliınuneyi gördllkten •onra pıız rlıf!. iştirak etmek 

Uzere 117,5, teminatlarını hamilen 8·2-933 ç. rşarnba gllnU saat 
15 te Galatada A ıın salım komi yo'luna miir ıc,ıatları. 

Milli iktısat ve Tasarruf Cemiyetinden: 
Verit Mallu r>iv•nro•u biletluinden i .. bet Yakl olan numara Hh p!er\ 

lı~diyeler Qİ 4-2-1933 tarihinden İllbu"n bir ~y urfı~tla Balıçok:ıpı'da Dl>r
düncl.l Vakıf Hanı ilçııııci\ katta Cemiyet İ lanbul tub•ıi reiılitind•n herıl• 
ötled•n ••••I eııdan on ikiye k•dar alabilırler. 



ÇAPA MARKA 
Müstahzaratı 

BAHARAT 

' 

Yemeklerinizin 
NEF ASETINI 

•• 
LEZZETiNi 

\ 

Yalnız ç A p A M A R K A 
kullanmakla temin edebilirsiniz. 

İf llaaa alııc Ye kuvetsızllk 
taide Ye teılrl prlleaı 

FOSFATLI 

Baharabnı 

ŞARK MALT 
Hulasası 

KASIK 11AGLARI - TIBBI KORSELER 

W 
Poıta ile btalof11muzu •e 
ılparif waraka•ıa lıt•JlnlL 

A. KIFIDES 
Beyoğlu: lstiklil caddeli Posta sokağı No. 1. TeL 41429 

Dr. ARA NIŞANYAN 4mm~ 
B yoğlu To~athyarı oteli f-4Dluda il ktep .okak Si No. la muayeaebaoeelode 

basta arını sabahtan aktama kadar kabal n tednl eder. Telefen 408'8 
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Hr..ıl6. KATllAtl HAm EKRlll te..._.. ..... ....,_ Verem 

Ka~••rl lcr• Dalrealnden: 
Tlccudan Kayqrlnla Setenlnl ma
hallHinden Şah Hlse1la zade Meh-

met Klmll " Buirclll ude S.ylt Hall I 
Efendiler h•ldunda KaJHri AıllJ• 
tfukuk blldmlltindea Yerilea 11-10. 
932 tarlla Ye 857 - 964 H 31 - 10.9.>2 
tar b •• 1389 • 10.l& numarala iki 
kıt'a ifllı kararınan tenftzine batla• 
naralc adi .. kilde tHflye edlhnek 
Ozere 23-1-933 tarihinden itibaren 
lfll• masa11 açalınıt o!dutundaa. 

1 - Müfliı Mabmet Kimli H 

Seyit Halll Efendilerde alacakla olan
larla buıtiar yed nd••d •mnl ize· 
r"nde bir wa .. a latihkalr iddia•• J•pa· 
cak kimselerden TilrkİJ• memleket• 
lerlnde sak n olanlarao tar.hl ilin
dan itibu·en nlb•J•t bir ay ecnebi 
memleketinde bulunanların 45 •ün 
sarfında ıf iı idar.-l nanı1na Kay1erl 
icra Memur'utuna müracaat etmeleri 
•e iddialarını i•pat eJec ·k delilleri 
(Mn•t. defter hullsalar1, aalr na.ka) 
nın •'11 Yaya euretl muaaddaklarını 
raptetmeler. 

2 - Hi ifa a hareket icra Ye lflll 
K•nununun 336 ıncı maddeıl mucl
b.nce ceıai mı a'ul yeti miletebim 
olmak ibere •r•l mldd•t i~inde 

mllfl sltıre borçlu olanları11 kendilerini 
.,. borçları ınllcdarıaı bildirmeleri. 

3 - Her ne auret \"e aıfatla olur
•• olaun müflialere ait mallan eli .. 
rinde bulunduranlaran o mal tln
riadeki rüchaa haklara mahfua kal• 
malı ,.,t le keza •Jni mOddet için
de daire emrine tevdi eylemeleri 
ak.el tak~rde makbul maıeretleri 
bulunmadıkça cezai mes'uliyet• ma
ruz kalmakla beraber richan b•kla
rından da mahrum edllecelderl. 

4 - IEi&s•an lfllsın açılmuandan 
ltlbcren müf!İllere yapılac.lc t•dl
J•' ın bOkümıGz bulundutu. 

S - 2 tubat 9.l.l pertembe •lal 
H•t 13 te Kay.eri Tıcaret Odası 

Mecl si •alonunda tik alacalddar 
top auma11 yapılac.ıtıodaa toplan• 
m•ya iştirak etmek üaere her ala
c.klınıa b zzat hazar bulunma•• Y•J• 
b r Yekil g8ndermH1• 

MGfHeler!e birlılde mUtterelc 
borçlu olanlaran YC kefillerinin n 
borcu telrefffll eden ıair lcimHlerla 
de toplanmada buluamata hakları 
oldup l An olu:ıur. 

lablnbul UçUncU lcraeınd•n: 
Bir borcun temini ifa mabcuı H 

pareya çe\"rllme•i mulcarrer bg. Top 
Pat •ka 5 9ubat 93.1 tarihinde ıaat 
12 dea 13 e kadar Mabmatp•tada 
95-97 numaralı dilkkinda llcfael açdı 
art ırma ile satılacaktar. Tallplerln 
mahallinde memuruna mtlraeaatleıl 
Ula olunur. 

KarHrl lcr• detreelndanı 
KayHri Hliye mahkemeıiala 29.9-931 
tarih •• 960 numarala lcararlle lfllıına 
bGkmeclUmlt olan Ka11erlde Kab
raacalar çarflııada tlceardaa arla
'"ukJu Ha1aa ata sade Haca Ömer 
El. ala tansim edilH defteriae 
rlre lflbıa ba•lt asul tatbik adil· 
mek ıuretile talfiyealne karu Yerle 
t.rek tarihi llAaclaa itibar.. lflb 
açalmıtbr. 

l - MGfll• Haea Ömer El. dea 
alacak lddlannda balunanlann Ye7a 
1edladekl mala latlltkak lddiuı Ja• 
pacak o'anlaruı tarihi ll&nd.. ltlbe
ren bir a1 ıarfında lcr• dareıd lflb 
idare.ine mO..acaatlerile alacak YUI• 
kalara nya d.ıfterlerinla Hal Ye ea
reti muHddalcalaranı ta\"dl etmelerL 

2 - Ayaı •lddet ı,ınde mGf .ıı 
Haca Ömer Ef. ye borçlu olanlana 
kendi erlal H borç ... ktaraaı blldlr
melerl akıl laalde icra lflAa --.. 
DUD 338 lllGI madde.i lalklml macl
blace eezal mH'•Ufflla• .. rua 
kalacaklara. 

3 - !ier ne HNt ft aafatJa ol .... 
.. olsun mtlfliH elt ..ııarı ellerinde 
bulanduraalar içlacle • •al lserla• 
deki haklara .. hfu kalmak ........ 
a1nı mGddet aarfıada daire emrlae 
meık6r malları t••ll• etmeleri abl 
halde B anca madde •aelblaoe 
oeul mH'ullyete aauu. kalauklan 
•ibl ceman haklanacltua 4a •alarum 
edilecaıı .. 

4 - Baait taafl,. ...... itle 
ra• edea alacakhlardaa her laaafl 
birlalala maaa ma•raflaraaı peıl• te
diye etmek •ar•tlle tufl1eala •• 
ıekilde ifuıaı ba mlddet ltlntle 
l•ti1ebilecelclerl illa oluaar. _ ......... ~ .•.. 

SUSlJZ 
IABIJ~llJ 

fli'~ASI 

AIRI JllllT 
T8A( O&UM 

'31Jı111l~1n3cJ 
IJz(1<1Jri~rArı y:.iil11 ız 

"" / KIRllMIDIR 
HAZ V J T E kremini tedarikte mlltkü'lt çek 

takdirde adreslerine posta ile derhal ı&a 

TOP 50 kuru~ ı P ta fı d 

mOeseesemize yazdıkları 

80 T os mura a 

" " " 
60 GRAMLIK 

125 
Arzu edenler, bedelini poata pulu olarak ılnderebllirler. 

Her yerde Rbhr. 
Deposu : lst. Y • ldlrek ı Slncı n 

Biçki Dersleri 
Betiktat dikit yurdu madara Şllk.rfl 
Beyin eseridir. Bloklyt kola1bkla 
kendi kendine öğretir, ftatı l liradır. 
Taıraya 221> kur119tur. Yalnıı dllı:lt 
yurdunda aatahr. 
B.çki, dikit, ppkacahk Ye realm 
denlerl almak ilteyenlere ba )'Utta 
hu aRl Ye u ııı u mi den Terillt Ye 
her vatandq kabul elunar. 

Akaretler 64 No. 

MOZA YEDE iLE SATIŞ 
Cuma gana ıaat 10 da Beyoğlunda 

Takllınd• Mes rhk ıoltağtnda 48 ııu· 
marah Bahratot u apartımanııı '1 na
marah dairesinde mnout pyet ma-
HJ'Jeıa f'tyalar mıııayecle ıure&lle 
u.tılacaktır • 

B fe. drff• Tar, otomatık kare ma· 
ea ve U adet metin kaplı ıandaly .. 
den mürekkep mUıe1yen url ataja 
yemek oda takımı, kadife kapb 1 1ı: .. 
n•pe, 1 koltuk, 6 adet undalye •e Uo 
otft perdeden1 mOrekkep Tonet aaloa 
takımı, aynalı deılap, laTAbo Te ,. .. 
maaaıından qıfkekktp keatane apoaD· 
dan mamul nefis ya&ak oda talumı, 
bttfe-, mMalar, l~kt talı:ımları, ar&belk 
bburehr, bronı masif elektrik uise
ler, ıalamandta Ye çini ıobalar, T.bo
net p~mutolar, balaHaYar, alnger 
cltldt makloul, 14' paroadaa mUrttk· 
kep ıofra takımı, Çin PJ takımı, Ay• 
nıonkl imzalı kadrolar, yent halde 
muıammalar, kaclela takamı, vaıolar, 
biblolar Ye u.lre. 

Bettlng martı. neflı blr piyano 
Anadol11 ve Acem halılan ve ıeo-
oaclelerl. 

Yapraklannın 
cazip ve g6z 
kamaftlna 

rengini 
Simoa Kremi ..... 
nl8baauu matua ... 
ı.t1...... ... ...... 
nls ki ba •uretle clldla te
aaldeame8ial ,. .. ,ae. .. 
H .................... ke ........... , .... .-
C B i • • 
sı•o• 

(KREM slMON) 

latanbul • mca icra 
ıuıundanı Bir de,a.dea 
mahcuz \"e farubtu ••karrer 
l•taabulda Bahkpaunada 
Mk .... daa 14 numarala Jak 
Efeadlaia ......... da bul 
adet la,ıua markul kua 1 
Jau maki.... 1 Met 9 lldl 
maNaı 1 adet kopJA ma 
aclet çini aoba SOO kabl bahk 
.. lwlh11lla 4-2-9.l.1 tarihine 

flaG •••t 18 il& 1 katlar 
mesklrda bUmlsayede ••b 
daa talip olaalann ,.'".ı nldt 
klrda laaar nluaacak •• 
_.acaat •Jl•••lerl illa 
ehac!l111. 


