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MUHAKEME NEZA 
Tahkikat nkişaf Ettikçe 
Yeni Tevkifler Yapılıyor 
Üç Kişi Daha Tevkif Olundu, Yüz 

Kişi De isticvap Edildi 
8vna, 9,,.,( H......a) - 1 tubat dufuqa llylem•k timdfclea .... 

• • dise.inia ilk tabklkab bitmek: klla olmaktadır. 
h eredir. TahWlsatu idare ..._ Mahkemeye-~ .... 
heyetin başında biuat Emnl1et aunlann adedi adli tahldkabn 
İtleri Umum Mftdllrft Tevfik Hlc:U hitamından ıonra beW olacatı 
Bey meıgul olmaktadır. Ôjreail- ljreailmektedir. MuhakemeDID ya-
cliiioe g&re, çok dikkatla yapılan kında baılayacağı da uiqalmak• 
leticvaplar neticHindı hldi1enin tadar • 
..... evvik ve mDrettiplerile bu Üç Tevkif 
ttlretklrların pe9lerine takılmıya Buna, 9 ( HUIUll ) - Hldlıe 
)eltenenlerin ıuçluluk •niyetleri tahkikatma idare eden Tevfik 
te...mea te1pit edilmlfllr. bk Hlcll ve Adliye Mlfettlfi Nec-
1••1dflerdea ıoara 1ealdea teYldf mettla B.ler don Vail Fatia Be,t 
•clll.nıer de iaUc•ap ufbaaıadan liyaret edip uzun mllddet ,erır 
l•çQtitlerdir. Bu auretle ilk talı- tDler. Tahkikat inlritaf ettikçe yeni 
ldlcatu; tekemmlll etmui bir ıla tevkiflere IUıum ı&rlllcftllll an-
-...ıea1 olmuttur. Tahkikat •e lqdıyor. Don de yeniden iki kiti 
leticYap evrakının keıif bir tomar daha tevkif edilmiftlr. Bular 
t.,lcn ettiii babar alıamaktadar. ..,._."• Gul Hz. ni• lcs,ilerl kuzucu Cemal ve LDtfl llm1ade iki 
Tabkıkat doıyalan pek kııa bir haber 1oktur. Buaaala berabe kltidlt. Ayrıca latanbul'a tlt· 
•lddet •o•• AdllJ•J• yerllecek, muhakemenin bqlamak lıen oı ( DHamı s Gıaofl .. ,fada ) 
•tlteakib.a mahkeme aafhaıı bar 
hJacaktır. . 

Bur•, 9 (....._., - İqyekl
!et11a tebliği Ye Adliye Vekilinin 
11ta.abuldaki beyanab, Wdiaenia 
=~~keme tafhuına ait •eziyetini 
-.rıa etmiıtir. HAdiıe maznunla
:'.. muhakemesi nizami mabke
.!erde glrtllecektir. Di•anıbarp 
-wlciliae ltizum ıörDlmedlii anla
:.'.~•ktad r. Fakat tlmdiki halde 
~llDlarıa burada mı, yahut 
'dil bir yerde mi mahkeme 
"-t tcekleri baklanda kat'ı bir 

Resmi Tebliğ 
----· ----

Ankara, 8 (A.A)- a.,veklletten teblll olunmutturı 
Adllye ve Dahlllye Veklllerı Bursa'clald letldklerl 

ve aldıkları tedbirler neticesini icra Veldllerl Heye
tine arzattiler. Hldlaenln mahiyeti hakkında verllen 
izahat ve allnan tedbirler muvaflk görUlmUttUr. 

Hldl .. yl ve mahiyetini RelslcUmhur Hz. nln teb
Hlterl tenvir etmlttlr. 

cumhuriyet adllyeslnce takibata devam olunacaktlr. 

On Milyon Liralık Büt
çede Neler Var? BUIÜK 

16 
IATF& '1a Sene lstanbul'da (125) Bin Kişi 

Yol Parası Verecek 

933 S•nesinin 
Güzeller 
Güzeli ---
Türkiye Güzellik Kıra-

liçesi Bugün Seçiliyor 
933 Tarki1• tfll•Dik maıa· 

bak ... buıBn 1apılacak Ye neti-
cede bu Hnenla ıBseller ıBsell 
ıeçilece~ "pamhurl1et •• reft. 
kimbl tarafmdu tertip edllea 
bu mlubak• baab d&t buçuk
ta C8mharl1et •atbauıada 7 .. 
pılaeak, ka•aDU ıtk.U. lıml 
bu ıece Tokatlayaada •erlJecek 
olu dauh pycla ilin edilecek
tir. Mıubaka1a OD Hldıı alsel 
lfUrak edecektir, 

ubelerinde 
apılmışl 

~~~----~~~ 

Defterdarlığa 
Ehemmiyetle 

Verilen 
Tetkik 

Raporlar 
Ediliyor 

Bir rwll ,. .. .ııule /Mll•el .-ti #·-
Me•ıak olarak haber .Jdap Glzll Vergi Ve Emlak 

auaa tire ıehrimlzdeld MaUye Soa •amaaluda Delterdarhta 
Tahall pbelerile Malmemarlak- 7ealdea birçok lbbanıamelv 
lanadan bualanada yolau n ıladerilmlftir. Ba Uabanıameler-
kanun1aı hareketler teıblt edil- den bir luamı Yerıi kaçakçdak-
mlttir. Defterdarlık tetkik ... laruıa, bir kıamı da hazineye ait 
morları bir mnddettenberl bata. mallan fmall olarak ltpl edea-
Tahtil ıabelerinde •• Malmldlr- lwe aittir. Deltedarhk lbbaraa-
IDklerinde tarama ıuretlle teftlt meleri ehemmiyetle ılıdea ı.e
~• tetldldv J•pıyorlarch. Yaka- çlrmekte ve takip ettirmektedir. 

Ba 11....-wti lrua muc1blk. 
ncla ba............ ""':ldk ... bçakçehlr 1apanlar n tauhaeye 
aamm muameleler t ... alt mallan ıfdlc:e bDaaular 
murlanaaa yaptıldan teftitler •Dhi• miktarda para cez .. 
aeticeaiade meydana çıkarılmır ldemiye mecburdurlar. Alınacak 
br. Bu ba1U1ta tetkik memarlan cezalardan bir laamı bunları ihbar 
tarafwdaa Defterdarbja mabt.. edenlere aittir ve bu ihbar ikra-
lif raporlar Yerilmittir. Defterdar miyelerl pefiD olarak verilmek:e lir. 
Bey raporları ehemmiyetle tetkik MUhlm Bir ihbar 
etmekte, ıuiiltimal ıekllade olan Diter taraftan bazı tac:ideria 
yolıua muameleler Dzerlade GOmrDi• ibra ettikleri fatura• 
ehemmiyeti• durmaktadır. Bu lana numaralarını tahrif etmek 
meıelelerle allkadar olan Mali1e taretile flmcliye kadar batır •• 
mlmurlarınm itim n lılYiyetlerl hayale gelmlyen kUlflk bir oyun 
te•bit eclllmektedir, Tetkikat ile mllbim miktarda kazanç Yer-
neticelendikten ıonra ıullatlmal tlıi aakladaklan baklanda Def-
mamunlan tamamen meydana terdarhja bir ihbar J•pdaufbr. 
çıkmaı olacak ve kanunen icap Defterdarhk bu ihbar luriae 
eden muamele yapalacakbr. tahkikata bqlamqbr. 

ldtınhl- • ıoi •lk11 topt., .. luınentlesi 
B/ttıl•• Haıın Tilrlcigeni11 lıer l•r•/ıntla 
,,,,..,..,. 6lr .,,i•ti111lztlir. Senelenlir 011aa 

...,., i#ilıad: l1i11 •Hlt beltlelertln .-ı.,. 

... raıaları Wld on• di11lrmelr içiıa ne /e
tl.Wrlıltlaro luıtlan .. oıtaı. Bltan ,.,,, •• " 
•llncelerin;dn 6a aevi• l i ~im114ı itiz~ laoy•
tuıı H1'fflirtir. 

Bir ilci Güne Kadar 

Son Posta'da 
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------------------------. ! .... ~ ......................................................................... .. 

Halkın Sesi J 
~-

Tek Bir Cahil 
Kalmayacakbr 

llaarif Vekili R-09 t Ga
lip Bey, muhtelif ve.ilelcrle 
cehaletle naacadele için kat'1 
karar &hndıtanı blldirdl. Bu 
lrı.ıııuııta halkımız diyor ki: 

eokru B. (Üsküdar Atik V•lde 
lbtlarbatı Caddesi 12 ) 

- Akhiaudao bir k6ylü Maar"f 
Vekiline bir mektup yaur&k k6yleMt· 
deki üç ıınıfJı mektebin beı aınıfh 
mek\ep 7apılmuın1 ve cinrdakl üç 
mekteJMlı. ldSyün çocuklarının da 
kendi k8ylerinde yapılecak bir pan• 
aiyona yerleştirılmHini lıtemiştir. 
Maarif Veluli bu mektubu memnunf· 
yelle kartılamış ve köylü Mehmet 
Efendiye mektup yaamııtır. Halk 
ldareıinin böyle feyizli netieelerinl 
ıer-.kle ciddea babtiyarıL 

* Ş&kn B ( Tepeb._.1 Tut.kop ran H) 
- MHrif Vek61eti Om111ilite kU'fl 

W. «lal açmaya umetmltth· Yl.
.-e1 uırda •kuyup yazar olmamak 
•adar a71p bir .. , yolrtar. Hele 
1. ·aım slbi yeni bir rejim kuran H 

J•tamıya aamedea bir mlUetin lçin Je 
lmn:Uerin bulunmaa1 ciddea ayıpbr. 
Çabuk yGkaelmemia lçin çok oku
J•P yaamıya ibt yacımıa Yardır. Kir 
lercle çocuk panaiyonlan açmak fikri 

'" munhktır. EHMD lamel Pş. da 
W.- be7anatında lı~yla çocutunu 
lıaytalükten çılrarmadaa okutacatı• 

tle• ttir. 

* mil B. { g lirı öapı ~uttanha-

mlimr 3 ) 
- Cimhuriyet idare•i yatanı yek· 

pare bir nrlık yapmıtlır. K6ylüı0 

lle 9ehrrll•I araı nda bir fark yoktur. 
Heplmla müaaYıyi:ı. Memleketin her 
lı4teainde metep açmıya timdıl k 
bnt~eml~ atÜHıt defildir. Mektepleri 
olmıyın klfylerin çocuk arına mek· 
tepti bir k<Jyde pan.lyon hayah 7a-
9atmak çok faydalıdır. Bu panalyon· 
tard:ı ayt1ca kay mua,eret dcral de 
Ycrıleceti için yapılma.ı temenni 
.d len bir te1dir. 

* Alı B. Be91ktaı Ihlamur caddeei 
1~) 

- 86ten vatanda,laramıaı okut· 
•ak, memlekette iimml bırakmamak 
her Tilırkin candan arzu elt ıl'I bir 
9eydir. Maarif Vekaletinin b~yle bir 
proaram haurlamuı hepimizi Hvia• 
d rm ıt r. Köy ülerımiz de artık kendi 
•enfaatlerlle meşsrul olmıya batla· 
mıılal'dır. Maarif Vekiline bir arka• 
da,ına mektup yaı.ar r.bi müracaat 
edenlerin buluama11 da memnuai
tly•• kaydedilecek haHlutler dendir. 

Aylık 
Yoklamaları 

Dul, yetim ve mütekaitlerin 
altı ayhk yoklamalarına ayın 
( 11) inden itibaren baflanacak· 
tır. Y "klamalar elki yerlerinde 
yapılacHkhr. 

Turing Kulübün Resmi KabuJD 
Türkiye Turing ·we otomobil 

kll\bllnUn Türk· Yunan Turizm 
ı besi, Yunan aefiri şerefine ya
na T okatlıyanda hu• uıl bir ka
bul res:ni tertip edecektir. 

~ 

DABi'LI 

"H•.J ' ucum.,, Emri Vermiş 
Ağır Cezada On Dört Maznunlu Bir 

Cinayet Davasına Devam Edildi 
Sekiz ay evvel Y eoibahçede AbdUrrabman Efen

dinin bahçesinde ye evinde bir düğlln yap1lmıı1 bu 
dDğnnde davetlilerden KaragUmrllkte Atikalipaıa 
mahallesinde oturan Ramıızan Efendi tabanca ile 
öldllr6lmUıtUr. Dfin Ağır Ceza mahkemesinde bu 
cinayetin davasına devam edildi. Maznunların adedi; 
munuoların oturma•ı için ayrılan yeri dolduracak 
kadar çoktu. Dar parmaklığın içine ( 14 ) maınun 

kuftu. Bunlar ıahitken hakikab .&ylemedildcrl için 
ıuçlu mevkiino dllşmUılerdir. Dlln mahkemede 
maktulün iki kardeıi, huır bulunuyordu. Bunlardan 
Rifal Efendi hldi ıeyi anlattı ve cinayetin Kan1n
filin "bncum! ,. emri vermesi üzerine Hnda tarafın· 
dan tabanca ile yapıldığını ıöyledi. 

gelmişti. Bunlardan yalnız (Htıda) mcvkuflu. Knran
fJl,AbdOrrabman, Emin, Fethi, Kerim, Hayri, Zeynel, 
DaYut, Haydar Ali, Haydar, Abdrllrrabman, lıllm, 
Nuri iaminde diier on Oç Arnavut da gayri mey. 

Hüda ve diğer ıuçlu arkadaıları ise mUUefikan 
Ramazanın, öı kardeıi Rifat tarafından öldlrtıldt
ğllnO ıöyliyorlardı. MUıtantik kırk kadar phit 
dinlemiştir. Maznunlar Ye awkatlan dOokU ceUcıde 
mlldafaa pbidi dinletmek latediler. Muhakeme 15 
ıubata bırakıldı. O gün 30 kadar tahlt dinlenecektir. 

Çorap Söküğü Yerli Pirinç 
Siverek Belediyesinin De İstihsali 
945 Lirası Dolandınlmış Arf ıyar 

Geçenlerde bahıetmif tik: Şeb· 
rimizde .. emtiai umumiye" iımin· Piyasadan aldığnnıı malumata 
de bir ticarethane açan biriıl göre geçen ıene Anadoluda ~az· 
memleketin her taraf na listeler la pirinç iıtihıal edilmiftir. Pıya· 
göndermi~, iğneden ipliğe kadar sada bir miktar yerli pirinç is· 
her ne ıipariı edilirse derhal toku olduğunua ve bunun bu 
g3nder;Jeceğini bildirmiş. Fakat •enenin ilk alh ayındaki ihtiyacı 
ıiparişlerin parası peşin olmak tamamen karşılayacağı söylen· 
şart na da listelere ill•e etmiş. mektedir. Pirinç mlistahsilleri ec· 
Bu listelere gfivenen birçok kim· nebi pirinç idbalinin menedil· 
ıcler "enıliai umumiye,. ticaret· meauu temenni etmektedirler. 
b•nesine muhtelif eıya sipariş EvYelce bu yolda lktıut Vekl· 
etmitler ye parasını da ıiparişle Jetine mOracaatlar yapılmıştı. Bu 
birlikte pqin olarak gösıdermit- huıuıta tekrar müracaat edile-
lerdir. Fakat ticarethane her coktir. Anadolu ekstra pirnçlerl 
nedense bu ıipariflerin hiçbirisini toptan 18 ile 22 kuruşa kadar 
g6ndermemit •e petİn aldıtı pa· Hl lmaktadır . ----ralan da iade etmemiştir. Bu 
hususta IOD fltnlerdo alakadar 
makamlara yeniden ıikiyotler 

yapılmı~br. " Emtial umumiye 11 

ticarethanesi Siverek belediycıini 
de dolandırmıştır. Siverek bele· 
diyeıi bu ticarethaneye demir 
au boruları ısmarlamıı ve peşin 
olarak ( 945) lira göndermiştir. 
Fakat aradan bir bayii Z8.lllan 

geçtiği halde ıipariş yerine geti· 
rilmcdiği için Siverek belediyesi 
tehrimiıdeki allkadar makamlara 
müracaat etmiş, tahkikat yapıl

masını bildirmiştir. Fakat zabıta
mo b&ttlo araştırmalarına rağmen 
ticarethanenin sahibi bulunama-

Nışanhsını Yaraladı 
Poata Ye Telgraf memurların

dan Mehmet Lfttfullah Efendi 
Karagthnrilkte oturan nişanlııı 

Mtıfide Hanımın evine cebren 
girmif •e kıza kama ile muhte
lif yerlerinden t.blikeli ıurette 

yaralam ştır. 

Maarif VekAletine Teşekkür 
Baıı kitapçılar, Maarif Vekl

letioin mekteplerde tek kitap 
usulile tedriıat yapalmua hakkın· 
da verdiği kararı memnuniyetle 
karıılamıılar Ye bu husuıta Maarif 
VekAletine bir teşekknr telgrah 
çekmişlerdir. 

Dağda Başladı 
Bağda Bitti I 

Yuon: JI. T.,.n.n 

Nefis Bir KUçUk Roman 

"Dağda b.aşladı, bağda 
bitti I" de eski ve yeni 
sevdalar arasındaki 
uçurumu göreceksiniz 

Yakında Son Posta'da 

Havlucular 
Harici Rekabetten Müte
essir Olmaya Başladılar 

lapaaya ile TDrklye arumda 
:yapılan aon ticari anlatmaya g6re 
lapanyol mallan Tor ... gtlmrillde
riadea aerbea l'oçmektedir. Piya
sadaki bazı tacirler lapaayaya 
baYlu aiparif etmiflerdir. Bir kı11m 
mallar da gBmrDğe gelmip. Bu 
vaziyet lstanbul ve Bunadakl 
baYlu fabrikalarını düıOodOrmiye 
bqlamıttır. S6ylendiğine g&re 
fıtanbulda Oç bDyDk havlu fab-
rikuı •e yUz elli teıglb Yardır. 
Buraa' da ise teıgih adedi bet 
ylbD bulmaktadır. Havlu tacirle
rinin ,,udiji m&lümata .......... 
lucular evvelce Japon havlularını• 
rekabetinden mlitee1&İr olmut
brdt. Şimdi lıe l.panyol havlulan 
TDrk ha vluculuğunu mllteealir 
edecektir. Bunun için İkbAt Ve
lıAletine mDracaat edilecektir. 

Don Gelen Buğdaylar 
Den Anadolu Ye Trakyadaa 

&.tanbula on iki ngon Ye iki bia 
altı ~uya) buğday gelmit Ye iyi 
maJlann kilosu 5.85 kurapaa 
aatılmifbr. Bir haftadanberi buğ
day piyasa1ında malın cinsine 
göre 6-7 para kadar bir d6a81c-
1Dk •ardır. 

Maarif Kooperatifi 
Haber aldığımıza glSre, yirmi 

lise muallimi tarafından bir maa
rif kooperatifi kurulmHı için 
hazırlığa baılanmııtır. Kooperatif 
Beyazıt civarında bir ortamektop 
Ye bir de lue açacak, burada 
ucuz Ocrctle talebe okutula
caktır. 

Af yon Satışı 
Ticaret boraaıında afyon pi

yasan canlaamııtır. lnce mallu 
il.zerine muameleler olmaktadır. 
Fiatlar 1050-1075 kuruı ara•a
dadır. 

ı · 
Günün Tarihi 

-
İhtikara Meydan 

Verilmeyecek 
Şeker Tacirlerinin iddiası 

Dofru Değil Mi ? 
ÖtreatlifinalH ı3re flctıaat VekA• 

letl ltı..llt e11aıı pisaıaaile yakın• 
Üa al&kadar olmaktadır. LOıuml!lu• 
tereffllere meydan •erllmeme1i lçiıt 
Ticaret MOdblOkled daima aya01k 
bulaaacaldarchr. 

S• s~maaluda teker plJauıı 
tekrar 70kHfmek htldedı ır6stc,.. 
mektedfr. Bazı tacirlerin. piyaaa ~ • 
bol teker çılrarıldıfı için muval it t 
bit mOddete labiaar etmek iizer• 
teker ithalinin durdurulmasını i t • 

dikleri alJylenrnektedir. Bu taciri rir1 
latlnat ettikleri Hbabı mucibe "oll 
aaıaanlarda piyasaya çıkar lan şeker• 
lerin maffaflı oldutadur. 

Bu aahada falcer tacirleri aru n• 
da lhtlllf çıkmııtır. Şeker tac'rl 
Hayrettin Bey bu me1eleyi fU ıurell 
• ... k•t• etmektedir: 

• - Taelrlerla ellerincleld maHa 
d- ltlr kıımı ıeçea ..... ptir'lııı 
olan mallardır. Hük6met bU ar lı 
bu malların MJ"beat çıkanlma ın 
mUaaade attl~I halde bir kmm taclr 
ler ellerlndcıkl malları doljun f,atl 
aatmalc için bunlan ırümrlkten çe·' 
memitlerdl. 

Fula maaraf bladlğl iddiası d 
dotru detlldir. Çönkil bu(ila p;~ı 
.. da aatılan tekerlerin bir kıamı y 
ıetirllmiftlr Bündan başka lktıSI 
Veklletl teker iılnl btr elden ida 
edeceJiai bildirerek Yelclletin ha~rl 
olmad.a f9ker •lparlt edilmeme..,J 
teblit etmittir. Şeker manlut ..., 
müddet meaedlldlfl takdirde f,al 
JOkHlecek ve bundan ml•tehlİ• 
mutaı.arrır o'acaktır. " 

Zeytin Meselası 
llıtual Vekiletl ıeytinln tip .,.ı 

aynlmaıına karar Yerm ı •e bu k~ 
rarmı allkadar dairelere M'dirnııttit' 
Alllr•ur cfalre?er yapılacak fhr•e• 
nizamnamu' için zeytin ihracat{ il 
ranı dant ett k1erl halde Uarautçıl 
içtima• ıeimemiılerdir. Bu if 
aOratle halli için tekrar davet 
aBnderilmı.tir. 

Raks Akademisi 
Ankara, 8 (Huausl) - Ma 

Veklletl Muaiki Muallim Mekt 
J&mDcla bir rakı Ye sahne a 
elemim biaa11 yaptırmıya k 
Termit, hazırlıklara bqlamışhf· 

ŞUpheh Bir Madde 
fıtanbul GDmrük Muhafaza 

mGdOriyeti memurları diln, Balık 
ı.arında yateı Koçobodo'nun 
kl .. ada S6 ldlolak tlplıeli 
madde bulınutlardır. Bu 
ıDmrlk kimyah.neeiade 
edilecektir. 

Grip 
Çoğaldı 

Soll ıünlerde t•hri mbde 
YalL•aıı 11k, ıık ırörülmiye batl• 
tar. Mektep talebelerlnkeo ba 
ırlbe yakalandıtı ribl ba:ıı da, 
de de ıriptea haata meat 
rBrllmektecilr. Ha YAlann buaa 
baaaa kapab rttmeai denm 
takdirde rr"bin artacatı ...... 
meldadir. 

Son Postanın Resimli Hikage si: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

- Biaim hOylk birader mOt
W. bir muharrirdir Haaaa Bey. 

••. Şimdi1• kadar ciltler do

luu kitap J••da. 1 
... BUhaua, eaerlerl gençlik 

uaaaada futa raj'bet ıartr· 

••• Son eaerinl 
.enecfe bitirehildL •. 

ancak d6rt 

1 

Ha•• Bey - Aalatıl~ 
ıenla apbeyln beauı wr 

Mp ........ y--·--



9 Şubat 

Hergün 
M:'ndericalımızın çoklu
tundan dercedilememiş- l 
lir. 1 

...,_,_, . . . ..- - -.. 

Bir Şirketin 
Mukavelesi 
Feshedildi 

-

İzmir, 9 (Huıuıl) - Şehri· 
aı'zde bulunan lktısat Vekili 
Cellif Bey tetldkltırino davam 
etmektedir. CelAI B. Ticaret 
Odasında Sanayi birliği aza· 
•mı kabul ederek k.sndilerilo 
lzmir mıotakası aanayi nziyeti 
hakkında görüşmOşler, ihtiyaçla· 
rını tespit etmjşlerdir. CelAI B. 
l11parta havalisinde tetkikat yapı· 
tığı sırada Keçiborlu'daki ma· 
dcnleri işleten Fransız şirketinin 
eldeki mukaveleye muhalif ha· 
rcket ettiğine vakıf olmuştur. 
Haber aldığımıza göre, 'irketin 
rnulc velesi feshedilmiştir. Bu ma· 
denleri iıletmek Uzere hükfıme· 
tin de iştirakilo yeni bir tirkot 
kurulacaktır. 

Almanya İle 
Y eııi Bir Ticari An !aşma 

Yapılacak 
Şehrimizde bulunan Berlin 

Sefiri Kemalettin Sami Paın vg. 
L:ubulan beyanatında ezcUmle 
demiştir kiı 

- Almanya ile olan ticari 
nıOnaAebahmızın inkişafı için yeni 
tedbirler ve e.saılar üzerinde 
çalııılncaktar. 

Birkaç gllne kadar Ankaraya 
giderek ornda icap eden tema.· 
l rı yaptıktan sonra Berline 
döneceğim. lki memleket ara· 
ımda tııkaa esasına milstenit 
Yeni bir ticari anlaşma mevzuu· 
bahstır. Almanyu'da bu mlizakereyd 
lkma\e çalışacağım. 

Pamukculuk 
Bir TUrk grupu Adana pa· 

tnukları l\zerinde geniş mikyusta 
lı yapmak Dzere tetkikat yap• 
tnaktadır. Grup hariç piyasadaki 
Pamuk mile seseleri ile hali 
teına tadır. 

Kalafat Yerinde 
Sabıkalı Kadir isminde biri 

Balatta kalafat yerinde çalıı· 
hlakta olan kalafatçı Ş!lban ve 
Recep ustalar.o elbiselerini çala· 
rak ıavuşurken yakalanmııbr. 

Senebaşı 
Ankara, 9 ( Huıusi ) - Mali 

•eneb şmın marttan itibar edil· 
lneıi için kuvvetli bir cereyan 
••tdır. 

Maraşm urtuluşu 
el Şehrimizdeki Maraşhlar yarın 
MetUlfunun konferans salonunda 

daraşın kurtuluı gllnünll tes'it 
• eceklerdir, 

Ev Sahibinin Ba~ma Gelenler 
1 ~ostunbnşında oturan Niko 
~lllınde biri oturduğu evin sahibi 
te~d~m ~alyopinin odasına gire· 

1 O lırasını çalmıı ve yaka-
•n1tı1ştır. 

Turing KulUhUn Şubesi 
Tu k' T tu ıt· r ıye uring kulübünün 

r ıye-Y . b 
llliş b unan §u esi teesslls et-
'\' ' u nıUnasebetle cuma gUnO 

onan ef' · 
k b l .•rı erefine bir resmi 

.ı tertip dilıni.itir. 

SON POSTA 

(Resimli Makale a Lüzumsuz 

1- Erteıl gOn bir kır •tlencuine 
gitmek Omldile yatan bir çocuk 
sabah kalkıp ta hava11 yağmurlu rlSr
dü~il zaman kadere iıyan eder, 
çırpımr durur. 

2 - Çocuk kalmıf inranlar da. 
auu)arıoan akal tahakkuk ettiğini 
glirdüklcri zaman lıyan duyarlar. 
Kuru isyanlar bu kabildendir Ye 

kaybolmuı blr•r kunettir. 

3 - Bir yelkenli ile d nizi atmıya 
~·hıan bir remlcJ, yelkenlerlnl 
rib:ııara uydurmıya ınecburdur. Aksi 

takdirde remi batmıya mahkOmdur. 
Biz de kendimizi bayahn rOıgArlarına 
alııhrmıya mecburua. 

TELG '.AF HABERLERİ 

Yeni 

( Ba9tarafı 1 iocı fi' y fnda ) 

tiği anlaşılan UJucami hatibi 
Tevfik Efendi de orada tevkif 
edilmjştir. 

Tevfik Efendi lstanbulda Sir-
kecide Eskişehir otelinde bulun• 
muı ve Bursa MUddeiumumiliği· 

nin mUzekkeresi Uzerine yaka· 
Janmışhr. Bugün şehrimize geli· 
lecektir. 

Yüz Kişi Dinlendi 
Buraa, 9 (Hususi) - Dün ye

niden yapılan tetkikat ilo hAdise 
mevkuflarmın yekünu 24 olmuş· 
tur. Tahkikat Heyeti tarafınd~n 
iıticvap edilen ve malömatlarına 

Firariler 
Pasaportsuz Gidenler 
Suriyede Tevkif Edildi 

Berut, (Hususi) - Pasaport• 
auz olarak hududu geçen Mar
dinli Ali Hüseyin, Ali Mehmet, 
Aziz Mehmet, Mehmet Hasan, 
Abdürrahman, Hamit, Yusuf ve 
Mahmut ismindeki adamlar Suri· 
riye polisi tarafından yakalan· 
mışlar ve buraya getirilmiılerdir. 
Bunlar TUrkiyeye teslim edile· 
cektir. 

Bir Fabrikada Yangın 
Dün Balatta Süreyya Paşa 

mensucat fabrikasından yangın 

çıkarak 200 l<ilo yUn yanmışt r. 

32 Bin Çakmak Taşı 
Diln ihtisas mahkemesinde 

32800 çakmak taşı ıatarken 
cUrmfimeşhut halinde yakalanan 
Şevki, HUsnn, Osman ve iki 
Tevfik Beylerin davalarına devam 
edildi. Gelecek celsede mildafa· 
alar yapılacaktır. 

müracaat olunanlar da yUzden 
fazladır. 

Tazim Telgrafları 
Bursa hadisesi dolayiıile bir

çok şehir ve kaıabalanmııdau 
Gazi Hz. ne, bu hAdiseden do
layı nefr t izhar eden ve Büyük 
Reise hlirmet ıtunan telgraflar 
gelmiştir. 

Ankara, 9 (Hususl) - Vekil-
ler Heyeti dün Baıvekil ismet 
Paşanın riyaseti altmda toplandı. 
İçtimada Bursa hadisesini mahal· 
Jinde tahkik eden Adliye ve Da· 
biliye Vekilleri hadise etrafında 
izahat verdiler. Dün de BaşvekA· 
lele, birçok şehir ve kasabaları-

Gazi Hz. 
Relsicilmhur Hz. dün Dolmababçc 

urayında meşgul olmuşlardır. Her· 
lin Sefiri Kemalettin Sami Paşa ile 
lstanbul Meb,uıu AhdGlhak Himlt 
Beyler diln Gazi Hz. terafandan 
kabul buyurulmutlardır. Don birçok 
zevat saraya 1rlderek Gazi Hz. ne 
bilvaaıta arsı tazirnat etmişlerdir. 

L-------------~--~ 
Gazi Hz. 
Sabık Hıdivi 
Kabul Ettiler 

Şehrim~z~e bulunan sabık 
Mıs:r Hıdıv~. Abbas Hilmi Paıa 
dün saat dort buçukta Dolma• 
bahçe sarayına. giderek Gazi 
Hz. ine arzı tnzımat etmiştir. 

Gazi Hz. Abbaa Hilmi Paşayı 
huzurlarma kabul ederek görllş· 
müşlerdir. Abbas Hilmi Paşa 
bugün Adıiya vapurile ftalyaya 
gidecelc birkaç gün Napolide 
kaldıktan sonra Kan ıehrine 
hareket edecektir. 

JSTER iNAN, lSTER 

mızdan Buraa hidiıesini tel'in 
eden telgraflar gelmiştir. 

Polatlı 8 - Dini menfaat
lerine alet ederek temiz ve saf 
yürekli Türk evlidını zehirlemekte 
ısrar eden yobazların Borsada 
çıkarmak istE"dikleri hfidiseyi bal· 
kımız büton mevcudiyetlerilo 
lanetlemiştir. 

Belediye Reisi: Tahsin 

Türkçe Ezan 
Anknra, 9 (Hususi) - Bura• 

ya gelen haberlere göre memle
ketin her tarafında Türkçe ezan 
okunmaktadır. İstanbulda da bu 
kararın tatbikatma geçildiği bil
birilmiştir. 

Borç İtilafı 
Eski Borçları Nasıl 

Ödeyeceğiz - -Ankara, 9 ( Hususi ) _ Ku
p.onlar itilafnamesi martın on be
ııoe kadar imzalanmış buluna• 
caktır. Bu mukavele mucibince 
ödenecek meblAğ yetmiı senede 
ödenmek tızere faizile beraber 
7,600,000 altm Türle lirasıdır. 

ilk taksit 530 bin, ikinci tak• 
ıit 550 bin Ura olacaktır. Altıncı 
seneden aonra her taksit 700 
bin lira olarek •eritecektir. 

Ankara'da ZelzeJe 
Ankara, 9 ( Hususi ) - Dün 

sabah dokuz buçuğa doğru ~eh· 
rimizde kuvvetlice bir zeh:ele 
bi11edilmiştir. 

lrlanda Devlet Reısliği 
Dublin, 8 ( A.A. ) - M. De. 

Valera 54 reye karşı 82 rey ile 
ıerbest JrJanda devleti reisliğine 
intihap olunmuştur. 

~ 

iNANMA! 
Son Hnelerde Türk futbolculuğunun günden güne 

aanduğü hakkanda ortaya zaman uman iddi lar atılır, 
bunn mukabil de müdafan.ar yapılır. lstanbul futbol 
heyeti reisi Zeki Rıza B. bu husuıta uzun bir beya• 
ı at yapmıştır. Zeki 8. ncilmle di)•or ki . 

" Son iki üç ıene fç nde iyi futbolcu aafını haiz 

gençler maalesef ender yetitmi4tir. Bet sene eYvel 
tnnıim olun n program bunu takip eden heyetler 
larafınd n her nedeou idame dt'rilmemiı ve ilk 
lıaınlcde elde edılen muYaffak.yetler yar1da kaimi b 
So seneler içinde iyi oyuncu yctiştirılmemes:ninş er~ 
büyük &flbeU budur. 0 

}STER iNAN, iSTER iNAN.MAi 

Sayfa 3 

~,----------~----------~ 
Sözün Kısası 

ilaç 
Değil Haraç 
Meselesi .... _ _. 

Söyleıniye hacet yoktur ki 
ekmek, zaruri gldalaran en başında 
gelir. lıaç her saman zaruri de
ğildir. Fakat tiddetli bir ihtiyaç 
kartııında bir tutam ıulfatonun, 
bir okka aomundan daha kıy
metli olduğunu anlamamak mllm
kiln değildir. 

Şu kı1a bqlangıçtan ıonra 
meseleye gelelim: 

lstanbul Sıhbıye MOdOrlOğO 
iki eczacıyı mahkemeye Termit, 
sebep, ibtiklr meselesidir. Halkın 
en ziyade kullandığı bir 
ilAcı, bu Ud eczacı plyaaadan 
ıon gramına kadar toplayıp de
polarına yerleştirmiıler, sonra da 
ellerini pantalon ceplerine koyup 
maruken koltuklara yerleşmiıler. 

Tabii iki eczacının inhisan 
allana geçen bu ilAçlar, son ai .. 
tem tayyareler gibi tutturabildik
lerine yükselmiıler ve fakir ha .. 
talar bu devadan alamaz, kulla
namaz ve tabii tif a bulamaz 
olmuılar. 

Şimdi fU aykm vaziyet kar
' sanda siz içinizden ne der1eniıı: 
deyiniz. Ben dııımdan tunları 
s6yliyecoğim: 

Herkea gibi 11katçılar da 
bir lokma ekmek vo bir hır
kaya mubtaçhrlar. Fakat onlar 
aradıklarmı bulmak için hastala
rın ölllmUno dua ederler. Bu dua• 
nın mUkİfatanı da cenaze mezara 
indirildikten aonra g5rllr Ye ölün
ceye kadar böyle yaşarlar. Onlar 
mezar taşlarmın yosunlu aölkele
rinde barınarak avuç açar
lar. Fakat il Aç bezirgAnlaranın 
vaziyeti öyle nJ ya!.. Onlar, 
iJAçlarının haracını manikürlü 
tırnaklarile ciğerlerimizden sökU
yorlar. Bunların yaptığa, atckile
rinkinden çok fena, daha çok 
bayağıdır. 

Kıalın Biraderi 
On gün Sonra Ankaraya 

Gidiyor 
Ef gao Kıralmın biraderi ou 

gUne kadar Bağdat'tan doğru 
Ankara'ya gidecek, oradan lstan
bul' a gelecek vo hUkfımet namı
na Perapala1'ta mi1&fir edile
cektir. 

Diktatörlük 
Lübnanlılar Hürriyet Ve 

istiklal istiyor 
Berııt, (Hususl) Lübnan 

matbuat erkAnı Fransız fevkalade 
komis rliğine bir muhhra ver
mişlerdir. Bu muhtırada LUbnan
da bokum süren diktatörlüğe 
nihayet verilmesi, kanunu esasinin 
tatbik olunması talep edilmek· 
tedir. 

TUrk Dostu Ecnebiler 
Haber aldığımıza göre Turlng 

klUp yeni bir karar ittihaz etmiş
t' r. Bu karara göre Türk dostu 
olan ecnebilerin Sarayburnunda 
heykelleri yapılacaktır. Şimdilik 
tetkikat yapılmaktadır.I Bu tetkikat 
yakanda ikmal edilecektir. 

Seylanlı Nazır 
Kahiredeki ıimendifer kongre

ıinde bulunmak için memleketin
den ayrılan Seyliin Maliye nezın 
M. Goone Tilleke dün fehrimiıe 
ıelmiştir. 



4 S.yfa 

• 

Memleket Manzaraları 

Dört_qolda 
Portakal Hasta
lığile Mücadele 

Dörtyol ( Huıual ) - Bundan 
Uç aene evvel Dörtyoldaki porta
kal bahçelerinde TUrkiye'de ~ö
rllJmemiı bir hastalık ıuhur et· 
miıti. Hastalık iki ncvidi, hasta• 
lağm biri, ağaçm gövdesinde ve 
yapraklarmda, diğeri de kökünde 
tahribat yapıyordu. o ·erhal gelen 
mücadele heyeti icap eden tetkı
katı yapmıı ve neticede bu baı· 
tahğm toprağın uıun mllddet 
gtıbrosiı kalmas·ndan n"t'et etti· 
ğini tesbit eder~k ağaçlar n teda· 
visine ba~lam.ştJ. Yapılan müca· 
dele ınycsinde bu~Un bu hastn· 
lılctan eser kalmam ştır. 

Diğer taraftan bu heyet por· 
takal cinslerinin 1111Ah ve tenev· 
TilÜ meselesi ile aliikadar olmuı, 
halka Taraus Narcnce fidan! ğın· 
dım gatirtilmiı turunç fidanları 
ile Kıbr.ı, Trabluı, Yafa cinsi 
portakal fidanları tevzi tevzi 
etmiştir. Bu fidanların ytbde dok· 
un beıl tutmuıtur. 

Bilhassa yenı ve husuıt suret· 
t• yetiıtirilen portakal bahçcle• 
rine ekilen fidanlar meyva vere· 
cek hale gelmiştir. Bu fidanlar· 
dan iki ıene ıonra mahsul alına· 
bilecektir. 

MUcade!e Heyeti reiıi Eıref 

Bey haatalığm 6nüne geçmek 
huıuıunda yaptığı mücadelede 
olduğu ribi portakal cinslerinin 
tenevril ve ıslahı huıusnnda 

yaplliı teşebbüste de muvaffAk 
olaJJuf buhmmaktııdır. 

Ordu' da 

Tüyler Ürpertici Feci Bir 
Cinayet Oldu 

Ordu, ( Hususi ) - Burada 
feci bir cinayet olmuş, FortUn 
oğlu Muıtafa Ef. tliccardan Sarı 
oğlu İhsan Ef. yi öldürmekle 
maznun olarak yakf'lanmıştır. 
Tahkikatıma göre hadise ıu 

tttkildc cereya~ etmiştir: 

F ortOn oğlu Mustah Ef. 
iskeledeki gcnçl~r gaımosunuu 

ıahibidir. Maktul Ihsan Ef. nin 
yeğeni 18 yaşında Mustafa 
Gençler gazinosuna giderek 
sazendelerden bir kua söz atmıf, 
gar.ino sahibi Mustafa Ef. de 
Ihsan Ef. ye ~iderek: 

- Yeğenin Mustafanm bu 
hareketi benim ticaretime sekte 

- verir. Terbiyesini ya ıen ver, 
yahut ben icabına bakayım 
demiştir. Fak at lbaan Ef. den 
bil' temiı dayak yemiıtir. 

Ertui akşam 18 yatındaki 
Muıtafa tekrar gazinoya gitmiş, 

biç yoktan gUrUltO çıkararak 

ıaxinocu Muıtafa Ef. nin kaf as:nı 
yarmıf, birkaç el de ıilAh atnııthr. 

Bu eanada kart•da bir baıka 
ıazinoda oturan Ihsan Efendi 
yeğenınm tccavUzc uğradığını 

aanarak hemen yerinden fırlamıı 
ve tabancasını çekerek Mustafa 
Efendinin gazinosuna girmiştir. 
Gazinocu Muatafa Efendi de İh· 
ıan Efendiyi elinde ıilAhla 
görünce korkmuş, tabancasına 
aarılmıf ve ateş etmiye başla· 

mıtlır. Ihsan Ef. isabet eden 
ku11unlarla maktul dUtmUı, 
Muıtafa Ef. yakalanmıttır. 

SON POSTA 

1 MEMLEKET 
• 

HABERLERi lktısat Sütunu 

·:ı-.----------------------------------------~ i Memlekette 

Bir Deniz Faciası lkıısadı 
Ordu' da Mahvoldu Zannedilen Hasan 

Kaptan Nasıl Kurtuldu 
Ordu, (Hu· 

ıuıi) - Karade· 
niı kış gtıolerin· 
de dcniı yolcu
larının gözünde 
bUyUyen bir he
yuladır. Her ... 
ne birçok de· 
nfa facialarına 
sahne olan Ka· 
ra deniz bu ae· 
ne de rahat dur· 
manııf, bir kaç 
gcıniyl hırpalaınıı, • gcı:nicilere 
korkunç maceralar geçirtmiı-
tir. Geçenlerde de yine mllthiş 
bir m8cera dul ulmuştur: 

Kcrzeli Hasan kaptan çifte 
direkli yelken gemiıile memlc· 
ketine giderken Çarıamba açık· 
larında ve sahile 12 mil mesafe· 
de fırtınaya tutulmuş, birdenbire 
başlayan dalgalar ilk anda gemi· 
nin köpeşteıini kAmilen kırmıı, 
dUmeni de iıo yaramıyacak bir 
hale getirmiştir. 

Gemi artık idareıix kalmıf, 

dalgalar arasında ve fırtınanın 

M. Kemalpaşa'da 

Bir Latife Büyük 
Bir Facıa 
Doğurdu 

M. Kemalpaıa ( Hususi ) 
Kazamıı n Çırpan mahallesinden 
Şaban oğlu Eşref iıminde bir 

delikanlı omuzunda çifte ile ge· 
çerken sokakta Yo • Yo oymyan 
arkadaşı mebmede tesadllf etmiş
tir. Mehmet liitife olarak ellerini 
havaya kaldırmıt ve: 

- Ben hazırım, çek bwkalım 
çifteyi demittir. 

Eşref tc çiftesini boı taudığı 
için IAtife için niıan alarak tetiği 
çekmiı ve bu anda çifte ateı 

alarak Mehmcdi yere aermiilİr. 
M"hmet defnedilmiı, Eşref yaka
lanmıflır. 

Tarsus'ta 
Meçhul Bir Şahıs Bir 

Şantözü Yaraladı 

Tanuı, (Huıuıl) - Şehri· 
mizde evvelki akpm eararengiz 
bir adam, genç bir ıantözU atırca 
yaralamııtır. Karanlık bir ıokak· 
ta arkasından yeliterek ıanUS&Dn 
baldırını bıçaklayan meçhul carih 
bentli yakalanamamı,tır. 

Adana'da 
Hapishane'de Mahkum 

Miktarı Artıyor 

Adana (Hususi) - Ş~hrimiıio 
hapishanesinin mevcudu gUn geç
tikçe artmaktadır. 

Elyevm umumi mahkum mev· 
cudu 975 olup bunun 30 u ço• 
cuk, 25 i kadın ve mUtebakiıi de 
erkektir. 

aeyrine tabi bir halde denizin 
ortaıına dotru ilerlemeye baıla· 
mışhr. 

Gemi açıldıkça rahne bUyU· 
mUı ve aular dolmaya baılamıt· 
tır. tayfalar bu vaziyette canla· 
rını kurtarmak için filikalara at· 
lam:ılar, geminin aahibi olan kap
ta'11 da kendilerile beraber ıel· 
miye davet etmiılerdir.Hasan kap
tan mal canın yongasıdır diyerek 
gemiden ayrılmamıştır. Tayfalar 
bin mllıkUlit ile aabile çıktıkları 
ıaman hldiıeden Liman Uaireıini 
haberdar etmiıler, liman blltUn 

Liman Dairele
rine keyfiyeti tel· 

ırafla bildirmlı, 
yelkenlinin aetl

rllmeai için de 
motıtrler çıkar-

mııtır. Fakat 
yapılan bütUn ta• 

harriyata rağmen 

gemiden bir 

niıane bulama· 
mıılardır. 

Aradan beı gDn geçmİf, 
Hasan kaptanın hayabndan ta
mamen Umit kesilmiıtlr. Fakat 
bet gUn sonra Samıunn mllte
vecciben yola çıkan moUSrcll 
Mehmet Feiı ufukta bir karalb 
görmnı, gitmiı ve arbk tamamen 
iıkelet haline ıelen iki direkli 
ıemi ile H&1an kaptana bulmuı 
ve ( Vona ) limanına ıetirmiıtir. 
Ha1an kaptan beı gOn beı gtce 
harap gemisinde bOyUk bir tı· 
vekkUlle fırtınanın dinme.ini ve 
bir ııeminin kendiainl kurtarma• 
ıını bcklemiıtir. 

Tekirdağ Sporcuları Güzel Bir 
Müsamere Verdiler 

Teklrdel Helk•por Takımı 

T eklrdağ, (Huıuıf) - Tekirdağ Halkspor kulQbtı gençleri bay• 
ramda bir mUıarrlere tertip etmlılerdir. Müsamerede spor hareketle
rinden maada muılkl, edebiyat, tiyatro, monoloi 'fe hitabelere de yer 
•crilmittir. Tiyatroda Cem ıultan piyesi temıil edilmiştir. Müsamere 
çok muvaffak olmuştur. 

Cebelibereket'te 
Heyecanlı Bir At 
Koşusu Yapıldı - -

C•belibereket (Huıuıt)- Şeh· 
rlmiıd• bOY.Uk bir at koıuıu 
yapılmıtbr. Üç yaşındaki tayların 
lıtirak ettiği 1200 metrelik 
koşuda Ceyhanlı Hamit Ef. nin 
kısraj'ı birinci gelmif, 50 lira 
almıştır. Dört yaıındakl kısrak
ların iştirak ettiği 1200 metrelik 
koıuda Cebelibereketll Dede 
Ef. nin demirkırı kıırafı birinci 
gelmiş, 50 lira almıştır. 

2800 metrelik koıuda Cebo
libereketln Kösereli köyUnden 
Mehmet ağanın bnklakırı kısrağı 
birinci gelmiş, 150 lira almıştır. 
Bu koşuda jökeylerden iki kişi 
dUşmüş, biriai hafif, diğeri ağır 
ıurctle yaralanmıtlır. 

3800 metrelik bllyUk taham-
mül koşuıunda Arap cinıi ıekiz 
at içeriılnde Adananın KUrkçU 
köyUoden Abdurrahman ağanın 
açıkkır atı birinci aelmi9. 150 
lira almıthr. 

Antep'te 
Nüfus Gittikçe 

Çoğal maktadır 

·Gaziantep, (Hususi) - AlA· 
kadar makamlann yaptığı bir 
fıtatlatika na:ıaran, ıehrimiı nO• 
fuıu gittikçe artmaktadır. Geçen 
ıene içinde tehrimiıde 559 do-
tum olmuıtur. Bunun 304 U er
kek 225 i kııd:r. Bu miktar 

mUlhakattakt dotumlarla 1334 
adedini i[eçmektedir. 

Halbuki geçen ıene lçind• 
ölenlerin miktara 451 dir. Diğer 
taraftsn şehrimiz ve mülhakahn· 
da 698 çift evlenmiş. 13 çift 
ayrılmıştır. 

Muğia'da Tutun Satışı 

Muğla, (Huıusi) - Tütün ıa
lışları burada hararetle devam 
etmektedir. Fiatler 55-56 arum
da değifmektedir. 

Haraketler 
Uıak ıeker fabrikaaının 932 

Uşak Şeker ıeneıi faaliyett 
931 aeoesinc ni.-

Fabrikası petle oldukça fas-

ladır. Fabrika f aaliyetinl günden 
gUne arttırmaktadır. Geçen aen• 
yani 931 de Ütakta 55,000 loD 
pancar iıtihaal olunduğu halde 
932 de 72,000 ton pencar elde 
edilıneıine muvaffakiyet basıl ol• 
muıtur. 930 da ise 31 .OOO ton 
ve 929 da 25,000 ton raddı;,I .. 
rinde pancar iıtihıkl olunmuılur, 

GörUIOyor ki bu mmtakada 
her sene 20,000 ton raddesinde 
bir fazla iıtihaal •iki olmaktadır. 
Bu fazlalık, b6yle her aeoe art• 
tıkça memleketimizde ıeker ima• 
lltı da artacak ve bir gUn hariç
ten ıeker celbine ihtiyaç kaim .. 
yacaktır. Bu sene fabrikanın 
l l,60v ton ıeker imal edeceil 
Umit olunmaktadır. 

* Ziraat Veklleti Adanadı 

Mersinde çıkan pamuklan• 
mızı, fenni bir 

Pamuk Te· ıurette temizle• 
mizl•me 
J mek için Merain• 
stasgona de bir temizleme 

iıtasyonu teıiılne karar 'fcrmir 
tir. V ekAlet. bu huıuıta tqebbU. 
ıata airiımiıtir. Halla bu iş lçlD 
Ziraat Bankaanıdan 120,000 lira 
almııtar. En kıymetli bir iıtibıal 
membaımıı olan pamuldana 

temizlenerek para etmuine çala• 
ıan Ziraat Veklletiae burada 

tUkrammızı kaydetmek bir 
borçtur. 

* HUkömet, Ziraat Bankuı 

lraat Veka- vaııtaaile ıimdlyt 
kadar 15 milyon 

{etinin Bul- kilo buğday satın 
agMıibagau almııtır. Satın 

alma iıi buğday 1atııı dUşllk 
mahallerde icra olunmaktadır, 
Ziraat V ekAleti ayni zamanda 
buğdayın memleketimizde fiat 
ve ıeyrini ve iıtikrarını g6ıtere
cek bir de broıUr hazırlamaktı• 
dır. Vekilet beı aiti mahalde 
ailolar yapmak niyetindedir, 
Buğday alımına önllmUıdeki ıene 
icap ederae daha sr•niı mikyasta 
devam olunacaktır. 

Eıklıehirde kurulacak oıaa 

Eski şehirde 
Kurıılacak 
Şeker 

ıeker f abrikaaı 
yalnız AlpuJlu •• 
Uıak fabrikaları• 
nan tekel' verimı. 

F1Abrikası ne illveten iıtih-
sal olunacak ıekerlc memlek•tla 
ıeker ihtiyacını karıılamalda kal• 
mıyacak ayni zamanda ci•arında 
ıeniı bir ıurette bir pancar ıl
raatl vücuda ıctirilerek metrftk 
topraklardan k6ylUlerimiıin lıtl• 
fadeaini temine yarıyacakbr. Bun• 
dan birkaç 1ene evvel Ankarada 
toplanan ziraat kongresindn Tllr
klye topraklarından YaaaU olarak 
bire dört - dört buçuk mabıul 
alındığından babsolunmuıtu. Hal• 
buki yer yer tatbik olunan zirai 
sanayileıme ile bu mahsul rakamı 
çok artmaktadır. Meaeli bugOll 
Alpullu civrında istihsal olunaa 
pancRr mahıulU bire 26 derecr 
aindedir. lıte kurulmaya başlıyaD 
bu fabrik11larla bir glin göreceğiJ 
ki zirat verim çolıtan bire diri 
buçuiu ırc~miıtir. 
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9 Şubat 

Siyaset Alemi 

Avrupa Her Za
mankinden Fazla 
Gebe Görünüyor 

Bir k111m lnıili• v• Franıu: ıa• 
••to· · · •rınııı neırJyahoa bakılacak 
ol\I . rıa. Almanyadakl hOkun1et detl· 
t•lclltı, aabık Kay .. r ikinci Vllh•l· 
rnlrı de Almanyaya dönmHlrıi intaç 
•d•cektır. 

d Bu, umumi bir kanaaıt:r. Sebebi 
l • •udur: Sabık Alman ••ilahtı Hit
b•rln. iyi bir dowtudur ve llaerinde 
h OyQk nilfuzu nrd1r. Bu itibar ile 

1 
•be.11uın Ahnanyaya dönmeıl için 
•ap •den teıebb(llQ yapınaıl bekle
~lyor. E~er fU vcy• bu möllhua 
1 

• Hltler bu teklife muhal f•t ede
oelı; oluua, ıabık Tellalıtın her tOrlO 
rrıtı' il hl u yeti Our'n• alarak bıtba111u 
,ı.ıat Almanyaya ••tlrmeıi ilmlt 

o,unuyor. 

Bunun için eabık Kay.erin, m•v:ut d8rt otomobilin• lllveten Oç tane 

0
•ha otomobil aldıtı ve Felemenkte, 
00rn ıatoıunda bulunan eski Al

"'•11 ••rayının bu yedi otomobil ile 
P:k yakanda Almany•y• hareket 
• eceA'I muhakkaka yakın bir kat•ı
>'•tle beyan olunuyor. Maamafih çı
ltan bu ıaylalar, yaptlan netrlyat, 
latnıen umuınlyetle aabık Kayaer 
'•rafından tekıip cdllmlttir. T ekılp 
~dllınlttlr amma nılyet böyledir. 
rn •lbukı Alman imparatorunun Al
i a

1
n1adan uzaklnımaaı, mllttefik-

er n h d dQkl • arp •onun a lOzumlu ııör-
erı bir aarurettl. Onun 

ı•!deUııe ne ln,,.lltere ne de 
tal • • 

Yanın muhalefet etmeleri b•kle· 
::ın•L Fakat Franaa için vaziyet 
bl Yle değild r ve bu me1ele, mllhlıu 
b'~t hAdiıenln dotmasına uıbap ola-
~ r, Onun içindir kl Avrupa, bu-

20 n, her umandan fasla ıreb• ıts
r l'IÜ Yor. - Srıroyyn 

Hindistan'da Grevci Kadrnlar 
Boınbay 8 - Franaa'ya ihraç 

~dllrnekto olan bir nnl ce•lz top• 
(l•lll11.kta fit htam olunan 5000 kadm, 
u:retlerlnin tenzili dolay.aile ırn 

n etmiıler dlr. 

Timurtaş Han 
" londra 8 - Birkaç hafta evnl 
.~ıt Fesinden adedilerek g8ı hapıl 

' 
tına alınan lran Hbık 1aray nazırı 

•rb l' b •ıt bırakılmıtbr. Tfmurt4f Han 
" tan'dan Hora1an'a i[İtmiıtlr. 

Yunanistanda Kontenjan 
at Atlrıa 8 - HUkOmet bir karar
:ıı.:llle ile, kontenjanlara alt buı ah• 

ION POSTA 

BARİC:I TILOBArLAB 
A 

Asi Zırhlı Tutulamadı 
--

Hava Krovazörleri Ve Torpito Muh
ripleri Gemiyi Takip Etmektedirler 

Lahey, 8 - Y•rll naDrettebatınan 
iıyanı berine oradald kumandanın 
elinden alınan ve kaçan ZaYen sıh• 
im henD• tevkif edlleınemi,tir. Har· 
biye nazırı, Za ven Pr0Yenıl7en sıh
lııı byanı mOna1ebetile meb'u1an 
mecliainde lzı.hat nrmlı ve a1llerl• 
kat'iyen mazakerata a-ir:ııniyecetlnl 
ıöylemittir. Nazır, uiler kaylt ve 
tart.ıs tHli ın olmadıkları takdirde 
yapılacak bir ihtarı milteakip kuyvet 
illlmall ıurotile hırekete ıeçilec:tlnt 

ılSYfemlıtlr. 

Nazırın söaü birçok defalar meb'· 
uılar tarafından kHilmiıtlr, Ayan 
mec:J ial de hükGmetten izahat iste• 
mlıtlr. 

Soıy•liıt ıazetelerln orduya da• 
fıtılmuı menedilınlttir. 

Zaven Eeıameng'ln En kuvvetli 
Zırhlleıdır 

Batavya, 8 - Hıva kruvazörleri 
H torpıto muhrlplori ati ıemiyl 
takip etmektedirler. Filo bu takip 
için Surabayadan k8m0r almakta
dır. Rerangta a1ker tahılt edilmlttir• 
Filonun hnrekatına alt her türlO ha• 
berlerin neıri nıenedilmittir. 

Zaven Provcnıiyon .r.ıhlııı iki 
28 lik, 15 ilk vo on 7,5 luk topla 
mOcchhezclir. Tayyarelere karıı topu 
yoktur. Hu gemi Felemenk fıloıunun 
ıilab ltlbarilo en kuvvetli harp ıre
mlıidlr. 

Fakat saatte 16 mil katetmekte· 
dir. 2.t senelik ukl b'r gemidir. 
Asi gemiyi taklbeden Yava kron• 
.r.lSrü 15 lik toplarla milcelıhezdir. 
31 mil katetmektedir. Yan krova· 
zörGndo iki deniz tayyarul vardır. 
Diğer t:>rpltolar da 35 mil 1 atetmek
tedirlor. 

Prusyahlarln Vatanperverliği 
Bertin 8 - Pruıya Dahiliye nazırı 

M. Görlng Prusya memurlarına hi
taben bir beyannaıne netretmiftlr. 

Naz r, " Pruıya'yı eaki Prusya 
idealine te•afuk eden blltün medent 
faziletlerin b ir nOmuneal hlllae ıe• 
tlrmlye ve Tatanpernrlilde allkaaı 
olmiyan her t•yi ıökOp atmıya ,. 
dant etmektedir. 

.Frıı.nsız Baınklll Pol Bonkur latlfaaını Termeden evvel, muhtelif esnaf 
comıyetlerl, Meb'usan Mecllıtnde hazırlanmakta olan vergilerin arttırılmaaı 
JAylhası aleyhinde Parla'te bUyllk nümaylıler yaptılar. 

Resmimiz, bir çiftçi cemiyetinin Meb' uean Meollal önünde bir nümayloten 
döndükten ıonra meçhul aıkerln abldeaino 1:elenk götOrOtUnO gögtermektedir. 

Silihları Bırakma Kon
feransı Canlanıyor 

---
Berlin, 8 - Cenevredekl Alman 

murahhas heyeti Sillhları Bırakma 
Konferanıındakl mllzakeratı canlan• 
dırmak için, konferanaa bir meaal 
programı verecektir. Bu proırnm, 
Fra11aız veya lngilia pllnı gibi değil
dir. Program, tlmdlye kadar yapı lan 
tekliflere karşı Almanyanın illrazlarını 
ihtivlt edecektir. Teklifler giall tu• 
tulmn\ttadır. Bcrlin mahaflli, devlet· 
lerce kabul edilen hukuk mQuvatı 
prenıiplnln, ıilAhları bırakma mu
l<av~lenamHinln gerek Almanya vo 
gerek dlter devletler için ayni tart-
ları ihtiva •tnıesinl lıtilzam etmekte 
olduğunu el emmiyetle kaydetmek· 
tedirler. 

Almanya, yalnız keyfiyet itibarile 
müsavat ile iktifa etmlyecek, b~lkl 
ıilihlanma huauıund4 da diter dev
letlerle ayni hukuka ıahlp olmayı 

lıtiyecektlr. ŞOphealz Almanya, pa• 
uca sıkıntıda bulunduğu ıaman bu 
haklarını lıtJmal etmiyecektir. 

Almanya hOkümetl bu ıuretJe 
dolambaçlı ve fakat mfie11lr bir 
vuıta ile Alman orduıunun ruhi 
haleti Ozerindc bir te1lr icra edeuk 
ve bu orduyu Naal fırkasının mil• 
llyetperver ldeallııe bağlamıt ola
caktır. 

Lltvınof f'ran•ız planı hak· 
kında diyor ki : 

Moıko.a 8 - Sovyet Hariciye 
Komiseri M. Lltvlnof, Cenevrede 
ıillhları bırakma umumi komlıyonu• 
nun toplantısında Franaıa pl6nı hak
kında demt,t:r klı 

Franıı:ı tekliflerinde ıilihlarln 

bırakılması kat'iyen emniyet mese
lesin• tAbl tutulmaktadır. Sovyet 

ı•f" ·~- :. ' 

~il etmittir. 

lllliiiiiii TEFRiKA NUMARASI: 76 

• • 
C:EPBI GE ısı 

fırına verdiğini işittiğim zaman 
artık iti anlamalı idim.. iaflet 
etmişim. Evvelce sana yardımınla 
yaptığımız i,lerden yetmiı bin 
lira kadar kazandırmışhm. Otuz 
bini de kendi ıekA ve meha
retinle, doğrusu berk~ıe parmak 
ısırtacak ıeytanca hır aıanevra 
ile kaıandın. Şimdi aıatı yukara 
yUı bin liralık bir kadmıın. 
Artık namuı kıralını bu temiz 
kazanılmıf para ile Y•fatır1ın. 

yazdım. Maçkadaki apartımanda 

mevcut etyayı vakıl ben almıı 

idim. Fakat bunlara tasarruf 
iddia edecek değilim. Zaten ni· 
yetim artık lıtanbula aelmemek. 
ÇUnkU ortalığm hali benim hc>e 
tuma gitmiyor. Almanlar hapı 

yuttu. Biıimkilerto. gelince artık 
mukavemet imkAnı kalmadığmı 

kendileri de biliyorlar. Geçen 
gUn erkandan birinden aldığım 
bir mektupta bana: 

''MI L L f 
tr· • 
ı~ Muharriri: 

.. F •kat ben bunu tenin yeni 
•'\I' ilb;r•ceğin bir oyuna haıırlık 
bu görllyordum. Vakıa HD 

Ilı rtıUthiş oyunu hazırlamakla 
k,~!iulaınşaOn. Falı:at bu ,ir· 
dik~n kırına değil. Hem o 
Yllk &flı Aşıkına birkaç rütbe 
knı &eltecek bir iı, hem do bizi 
Q

1 
•d~cek bir marifet oldu. 

t,ıra\rol bizi Romanyadaki koreı-
er i · tin .t•ne saldırtarak peşin pe-

t,n bızden otuz bin lirayı aldık· 
U, •onra Aşıkına o dik baıhhğı 
tı,.d tnUlenasip §erefli bir iş yap

Cll ·~· Bu kadar ince manevrayı 
ıar~ ın bu işlerde fenlenmif, ka-

~ntnıı kndınları bile yapamaz. 

f~te &tidadını tebrik ederim. Bu 
:Yutt v 

anır(\ uguınu:ı kazığın acııını 
kıtda~ ~·ldukça unutmam, Şimdiye 
kır 

1 
ıze, hele o faz ı lct, namuı 

a ı Far k B ltaıa d u eyefendi vasıtaslle 
u ırdıkl b' 'tlin B· . arını ır çırpıda kDl 

•diy~r. ~ıın . Macar hlll feryat 
ti •ıte biuesine düıeo 

ROMAN,, 
Burhan Cahil 

ziyan altmış bin liradan aıa~ı 

değil! 

Şimdi bolld de lıtanbulda, yaı 
ıeldiği ıçın ıllpheaiz ada da 
n&11lıa inflet •dip te tapusunu 
tenin lizerine çevirdiğim köşkte 
faıilet kıralı ntıkınla keyif f!di
yorauo, hakkın var. Bu işte 
kazanan ıensin. Hem aııkına 
iıtediği gibi ıerefli bir it yap
tırdın. Hem de eıki ahbaplarına 
seni anlamayışlarmdakl belAhet
lerile mütenasip bir kazık attın. 

Harbın başında seni dOıtUğiln 
mezbeleden çıkarıp varlık haline 
getirdi~lme şimdi yanıyorum. 

Ne çarekl senin gibi zeki, 1ı,Uzel 
ve fettan bir kadına ihtiyacım 
vardı. Valı:ıa senden ilk zaman-

lar istifade etmedim değil ... lnkAr 
etmem. Fakat kadınla ciddi iı 
yapılmaz, en can alacak yerde 
adamı yaya bırakır derler ya. 
İtle o ıözU unuttum. Sen o namuı 
kıralı erklm harpla mtrdmcjl 

Fakat bilnıını ki ıerefi, na• 
muıu için okadar titizlik g6ste· 
ren fazilet imparatoru erkAnıharp 
beyefendi blSyle bir kadın dala
veresile kaıanılmıt paradan iıti· 
f ade edecek ml? 

Bunu zannetmiyorum. ÇUnki 
o zatı şerif, şerefine, mesleğine 
bir zarar vermeden yalmı b ir 
( evet ) demeıile kazanabileceği 
daha çok paralara omuzunu çe• 

virmiıtir. 

Kim bilir, sen belki onu d 
kendine bendetmiı ol bilirsin. 

Bu mektubumu nelcadar ıUku· 
netlo yazdığımı görUyorsun. Tabit 
artık aramızda hiçbir alAka kal
mamııtır. Artık istediğin gibi 
bar kette serbeatıin. Seninle 
para ve it Uıerin• temas etme
mt1i için ( Asıop ) Efendiye de 

- "Vaıiyetten Umitvar deği
lim. Yakında bir veıile ile lıvlç
reye ııeleceğim. Bana ılmdiden 
(Zurib) le bir kllçllk villa alt ,, 

diyordu. 
Parası olan iç.in meıele yc.k

tur. Ben esasen elim6 geçeni 
(Bank Federnl) e yabrd:m. Müt
tefiklerin dağılmasile neticelene
ceği muh klcak görünen hıırp 
biter bitmez kapnğı fsviçreye 
ata c ğım. Zaten { Geneve) de 
Flore ıant'ta gllzt:l bir köşküm 

olduğunu bilirsin. 
Benim ni; etim harpten sonra 

seni de ornye getirip ömrümüzUn 
ıonun im dur İsviçre' de a ude 
yn!Jamaktı. Sen hevesin kapıldın. 
Korkarım ki eline geçen 
paraları da israf edip yine 
eski haline d6nmiyesin. Bendeu 

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 

' Cevaplarım 
., 

..\ııJ,arada F. B. A Beye ; 

Madamki kızı baıkaıma nişan
lamıılardır ve madam ki kız da 
bunu kabul etmlıtir, arhk ıtzin 
için emrivakii kabulden başka 
çare yoktur. Bırakınız kız mea'ut 
olıua. Sfa de Hadetinİzİ bıtka 
yerde arayınıs. 

~ 
Bayoğlunda Ali Ziya Beyı: 

Mektubunuzdan anlaşılıyor ki 
bu kadını ıılab etmek, yola gtr 
tirmek mUmklln detildlr. Artık 
tekrar iltica ederse, kapılarmııu 
kapar, ona boşka bir mUltecl 
arama&ını ıöylersiniz. Kendi hevesi 
için çocuklarını ordan oraya taıı
yan bir kadına merhamet edi
lemez. 

* ır. Beye: 

Sizde Melenkoll haatahğınm 
başlangıcı rörUnUyor. Kendinizi 
bir a&abiye mllteha11111na göıte
riniı. Fakal IAaJ,.ttayin bir dok· 
tora gitmeyiniz. Taommıı ve 
ciddi bir a1ablye mUteba11111 ıld 
kurtarabilir. 

* Kadıköyd• Bedriye Hanımı.; 
Mahkemeye mllraca&t ederek 

iımlnizin değif tirilme1lni lıteyini:ı. 
iki ıahit ve mahalle ihtiyar b~ 
yetinin taıdiki bu meHleyi balle
kAfidir. Kendinizi beyhude yere 
UıUyorsunuz. 

HANIM TEYZE 
f ~p.~ .. :::::====================:.;~ 

h•yctl murahbunaı emniyet mHe-
1 inin ne kadu mnhlm olduğunu 
tRmamen mildrikttr. Fakat biltQa 
milletlerin emniyetini kefalet altına 
ıılmak için yeJrane deA-lln bile en 
iyi vaaıtanıa kat'i Te hiç olma1:1a 
aıamt derecede ıilihlarlD bırakılma11 
oldutu kanaatindedir. Mlltecavlzin 
nuıl ve kim tarafından tHbit edile .. 
ceğinl tetkik eylemek ll:r:ımdır. 

BütDn meml•ketlerin lıtlklAI, em• 
niyet ve müdafaa hu1U1larmda mtl· 
ıavi haklara malik bulunmalara iti· 
burile, lıarbı Uk IJAn edon, a1-
keri lıa r ck•tlere ilk ba9lıyan, ilah.. 
devlet mütecaTlı tar.f olarak 
telekkl edilecektir. Siya1I Hvklllcen 
ve iktıaadi hiçbir mOlihaıa, ıu uya 
bu m mleketin hu1Uıl menfaatleri 
ilbl hiçbir d•lll tecnOaO haklı 
gfüıtereınez:. 

sana baba nasihati 1 Bak kııım 
İnliBn iyi ıeye çabuk alııır Ye iyi 
ıeye ahıan adama Allah dlltkUn
IUk yUzU göıtermeain. Çok acı 

ıelir. 
Bu IAfımı aklında tut. 
Şayet Avrupaya ıelecek olur

san beni bul.. Ne kadar olsa 
eski ahbaplık vardır. Oynadığın 
şeytanca oyun vakıA beni çok 
kııdudı ama zarar yok.. Biı pif
kin adamlarız. Otuz binle, batta 
yUz binle yıkılmayız.. 

Haydi hoşça kal. 
Eğer namus ve fazilet kıralı 

genç erkAnıbarple evlenmeye kal

karsan evvelA kendi kendini bir 
vaftiz et. Tövbekar ol. Çünkü o 
adam hayat adamı değil .. Vazife 
oşıklorma baıı BnUnde ev kadını 
lfrıımdır. 

Şeker z.ade Hakkı 
Kaymakam Faruk bu uzun 

mektubu yar1 hiddet, ya11 
Hayretle okudu. 

Bu mektuptan Dilrüba Hanı

mın h kikat kendisine bir fenalık 
etmed iği anlaşılıyordu. H tta 
İ) ilik etmişti. Çünkü Şeker zade 
l ' ıtkkı Bey namına ortağı Macar 
mliz. yedeye girmemiş olsaydı 
yekün bu kadar yllksehniye
celtti. 

( Ar :.uı var) 



1 Sayfa 

Dünya Hadiseleri 

Görülmemiş 
Resmi Bir 
Rezalet 

Avusturya Meb'uıan Meclisin· 

Avusturya de, senelik bütçe· 
Telefon /da· nin milzakeresl 

sırasında, şimdiye 
resinin Den- kadar nadir gö· 

sizliği rillmll1 rezaletler· 
den biri daha meydana çıkmış· 
tır. Bu rezalet, huıusİ telefonla· 
rın "Siyah oda,, namile maruf 
~aireden dinlenmcıl meıelesidir. 
Hadise, Avusturya posta ve tel· 
graf Yo telefon bUtçeıi mUzakere 
olunurken bazı ıoıyaliıt meb'uı· 
larm ifıaah llzerine meydana 
çıkmış ve anlaşılmııtu ki A vuı
turya hllkQmeti, Viyana' da tele· 

fonla konuıulan herıeyl dinletmekte 
Ye icabında buna dair A vuıturya 
polisine rAporlar •erdirmektedir. 
Hatta, telefon idaresinin, flatler
deo tikAyet eden bu:ı aboneleri 
tehdit etmek için, bunların husu-
11 muhaverelerini ye aile ıırlannı 
bir ıilAh aibi kullandığı Ye bu 
auretle bu aboneleri davalarından 
•azgeçirdiil de 1ablt olmuıtur. 

~ 

Franııı. ıiYil mUhendiılerile 
askert topçu talebesini ye-

dir Casus- tiştlren Paris'tekl 
Politekinik Mek· 

luğa Dair tehi Mndorn M. 
Eydu casusluk ittihamile ve dak· 
tiloıile beraber geçenlerde ltalya· 
da tevkif olundu. Ajanı haber
leri, bu zatın yirmi d8rt ıene 
hapse muhilm olduğunu da iki 
aOn evvel bildirdiler. Vaktile bu 
ılUunlarda bahsettiğimiz bu hA· 
diae, tabii neticesini almakla 
beraber hais olduğu ehemmiyeti 
kaybetmiş değildir. Fransız askeri 
VO f OD l!eminde mllhim bir mev• 
kil olan bir lnıanın, böyle adi 
bir caıusluk itine karııma11 bU
yllk bir hayret uyandırmııbr. M. 
Eydu, ltalyan zabıtaıı tarafından 
tevkif olundup zaman, llzerinde 
eıer bırakmıyan gizli mOrekkeple 
yazılmıı mektuplar, ltalyan hu
dutlarmın krokileri, Franıız Er
kAnı b~rbiyesine hitap eden 
mektuplar, birçok notlar, uzun 
dUrbinler, fotoğraflar bulunmuw
tur. Profeı<Sr Eydu'nun muhake
mesi esnasında, tetkiklerine dair 
birtakım Fransız sabiti-erinden 
talimat aldığını itiraf etmiştir. 
Fransıı siyaset ve askerlik Alemi, 
bu hiidiseden çok mUteeasir ol
muıtur. .. 

Geçenkl İngiliz kabinesine 
giren bir İngiliz kadın ·------· Yeni bir Ka- nazırından sonra 

dın Nazır şimdi, yeni teşek
klll eden Ameri-

Daha kan kabineıine 
de bir kadının girmesi kararlaı

tırılmııtar. Yeni nazırı tayin eden 
adam, mart ayında iktidar mev
kiinl ele alacak olan Yeni Cilm· 
hur Reiıi Rooıvelt'tir. Yeni 
Amerikan ~kadın nazırmın ismi 
Miı Franseı Pcrkenı olup Meaai 
Nazırlığını Ozerine almaktadır. 
Bu kadın, birçok içtima! eserle· 
rlle maruftur. 1910 ıenesinden
beri iıe, muhtelif 1&nayl iılerinde 
mUhlm vazifeler almıştır. 

Bahkesir lik Maç!arı 
Balıkesir - Maçların birinci 

devresi bazı nizami aebeplerdeo 
dolayı keenlemyeklln addolun• 
muştu. ikinci devre lik maçlara 
bu cuma gllnU baılanacaktır vo 
milaabaka ldmangllcn ile idman• 
yurdu arasında olacaktır. On 
marita son müsabaka yapılacak 
ye futbol maçlarının noticeai 
taınif edilecektir. 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bi~enler -t-1 _s_öz __ ve_Jş--r 

Hint Fakirlerinin Ölümü,Ne-?ençler 
f A 

ıbret 

es )maktan Daha Kolaymış Aı::;:!:.~!~ilhasaa Amel 

Esrarengiz 
İtalyan gaze

tecilerinden Ar
naldo Fracearoli 

lı:ada bilyUk ve muazzam fabr' 

Ve Anlaşılmaz Bı•r Hayat katar kurmuı olan aanayiciler' 
çoğu ufak ve mlltevazi bir te 
gAhla iıe başlamışlar, intizam 
bilgi ile, azim ve irade ile çalış 

son zamanda 
Hindistana ıeya· 
hat etmit- Hint 
fakirlerinin ha· 
yatını göz don 
geçirip tetkik 
etmiş. Korriyera 
Della Sora gaze
tesinde bir yazı 
ile mDıahadele
rini anlatıyor. 

Fakir demek, 
bizim anladıta
mız manada Hfil Ye aç demek 
delildir. Fakir demek, bayabnı 
beden riyazetlne •akfeden, 6lllm
den ıonra ruhun bir baıka ka· 
hba girerek tekrar hayata aYdet 
edeceğine inanan adam demektir. 
Onun için Hint fakirleri, 6mlir· 
lerini mahrumiyet içinde geçirir
ler vo bu ıuretle nefislerini ter
biye ettiklerine Ye bu terbiye 
hareketi ile Allaha en yüksek 
ibadeti yaptıklarına kanidirler. 

Bu kısa izahattan ıonra, slSzU, 
aııl makale muharririne bırakı· 
yor uz: 

Malabar aahillerinde dUnyanın 
Oç fevkalAde insanile tanııtım. 
Bunlar tamamen çıplaktılar. Fa
kat kalçalarının llzerinde "Dotl" 
fımini Yerdikleri ince bir bez 
parçaıı vardı. 

Bunlar, 61meden ölebilme ıır· 
rına ermiı ve ıonra iıtediklerl 
ıaman dirilmif kimselerdi. En 
ihtiyarlarının, vUcudilnlln kızıl 
rengi llzerinde daha beyaz görU· 
nen uzun bir sakalı yardı. Diğer 
ik.iıl daha gençti Ye ihtiyarın 
mUritlerl idi. Çnnkll ihtiyar Hintli 
fakir sınıfı içinde mertebelerin 
en yllkseğlne ermlı bir adamdı. 
Bunlar, tarikatlerinln taaavvuff 
mahiyetini kabul etmiş, fakat 
Allaha ibadet etmek için ne 
rahip, ne de kAhin olmayı iste· 
memiı kimaelordi. Bunlar, fiç 
fakirdi. 

Eşrarlı Bir Hayat 
Her nçn Delhiden geliyor ve 

Ceneveye, Seyitin Adasına gidi
yorlardı. Makaatlan, orada bir 
fakir mektebi açmaktı. Kendile· 
rile tanıştığım ıaman, fakirlere 
mahsus bir mektep açılabileceğini 
hayretle karşılamıya mecbur ol· 
dum. Bu hayretimi gören ihtiyar 
Hintli fU izahatı verdi: 

"- Bu, alzin zannettiğiniz 

gibi hakiki bir mektep değildir. 
Bu, bir tarikattir ki muayyen vo 
çok elestikt tatbikatı olan tek 
bir kaideye tabi bir zllmre bir· 
liğidir. 

Bizim merkezimiz Delbidodir. Bi
lir misin ıen o yeri ? 

- Evet. Zannederıem ıizln 
tarikatin merkezini de biliyorum. 
Bu, Y :nişehlrden çıkarken kUçUk 
kulübelerden mUrokkop köy değil 
midir? 

- Nasıl biliyorıun? 
- Bir akıam, beni oraya bir 

papaa götllrmüştll. Ondan bili
yorum. Adı Luka'dır. 

- Hatırladım. iyi bir do .. 
\um dur. 

Hintli ihtiyarla aramızda mUt-

Hint taklrlerlne alt gerip 
iki manzara 

terek bir doıtluiun bulunma11 
cesaretimi arttırdı. Suallerime 
devam ettim ı 

- Siı hiç GldUnnı mO ? 
Bu ıuale ihtiyar adam biç 

cevap Yermedi. Fakat müritle
rinden biri mukabele etti : 

- Gençken llç defa öldll ve 
tekrar dirildi. Şimdi artık yeni 
bir tecrübe yapmak istemiyor. 
Fakat ısrarım Uzerine o da tU 
mUtaleada bulundu : 

- Son defa ölnşümUn Uzo· 
rinden tam on beş ıene geçtJ. 
Şimdi nltmıı yaşından fazlayım. 
Bu yaştan ıonraki ölUmden sonra 
artık ğerl gelmek gUçtnr. 

Hayret Verici Sırlar 
- Bıçak, iğne, çivinin slzo 

zarar vermediğini, ateıin vücu
dunuzu yakmadığını ıöylerler. 
Doğru mudur? 

- Doğrudur. ÇnnkU, ben, 
aklıma maddt lzbraplara duyma· 
mayı öğrotmiılmdir. 

- Bunu nasıl yapabllirılnlz? 
- Okumak, dnınnmek •e 

dua etmekle. ÇUnkll iıtırap, nf. 
bayet, tahıl bir mntalea YO ihtl· 
sasbr. Bir defa buna alııtıktan 
ıonra artık acı duyulmaz. 

- Olabilir. Alııabilmek için 
ne yaparıınız? 

- Buna çocukken alışılır. 
Çnnkll o ynıta bir fikrimiz yok· 
tur. Esaaen ızbrap bir fikir de 
değildir. Bir ıey değlldir. Sonra, 
daimt ıükQta varmak gurur ve 
Omidl her ıeyl kolaylaştırır. 

lıte bak vllcudüme, bu vUcu
de otuz aeoe müddetle bir çok 
hançer ve lğne ıirip çıkmııtır. 
Herl(iln bir bıçaia Yllcude bir 

parça soka ıoka 
nihayet tama· 
mile ıokmaya 
alışmak mllmkün
dllr. Şu işaretleri 
glSrOyor musun, 
onları, belki eski 
yara yerleri zan· 
nederain. Halbu 
ki onlar " yol ., 
durlar. 

- Ne yolul 
-Bıçak yolu. 

HergUn bir par• 
ça giren bıçak 
atızları, .Ucu· 

do~~., lıte bu yolları yapmır 

lardır Dikkat edersen görllrılln 
ki fakirler, ricutlerlne bıçak IO

karlarken muayyen yerlerine ıo
karlar. lıte bu yollar. 

- Fakat ya YUcudllnllze na· 
ııl atq yapııtırıyoraunuı? 

- Akıl emredince deri de 
itaat eder. Bu, allaha yaptığımız 
hediyelerdir. Ona karşı ferağat 
gösterirken gUler yUzln olmalı· 

dır. Meseli ıu gördilğUn mllri· 
dim, bir cam parçasını çiğneye 
çiğneye yiyebilir. Fakat hirglln, 
bir İngiliz kadınin verdiği bir 
parça çukulatadnn midesi bozul
du. Bu, onun plı bogazlığının 
cezası idi. 

rak işlerini büyütmüşlerdir. Ha 
ret ve takdirimizi celbeden but 
muvaffakiyetler sanayi hayatın4 
henüz yeni atıldığımız için biıd 
pek aı.dır; fakat hiç yok ta deği 
dir. Bu şekilde bir muvaffakiyc 
eren mUeaaeıelerimizden biri R 
yolin diı macunu fabrikasıdır. 

1925 senesinde, milli bayct 
mıza en bUyUk bir ıiddetle kast 
dil~n kanlı ve feci mUtareke gO 
lermde, lstanbul iıgal edilir 
memleketin hakiki sahipleri 
hakkı hayat verilmezken ı 
ifgOıar genç, Necip vo Ce 
kardeşler, bilgilerinden ve az 
iradelerinden batka ıermayel 
olmadan Radyolin diş macunu 
çıkardılar. KUçük ve mtitev 
bir el tezgAhr, bugUnkO mUke 
mel fabrikanın temeli olcl 
Tezgih kl\çük; fakat içind 
çıkan it güzej, temiz Ye sı 
ldL O zaman 1ıtanbul piyasa!' 
da bu iki genç böyle milkemrfl 
bir işi başarabilmek için adeta b 
mucizo yapmaları lazımdı. Çü 
kil ne Teşviki Sanayi Kanuo 
vardı, ne himayeci bir gUm 
tarif esi ve ne de ithalAt eşyası 
kartı bir seddi çin teşkil ed• 
kontenjantıman usuln... Herşe1 
burunlarını ıokan işgal kuvveti 
rinin müdahalesi... bu azim m 
kUlAt, iki kardeşi yıldırmadı. O 
lar, kendi kendilerinden başlı 
hiç kimseden yardım görmed 

- Peki nasıl ölUr ve ıonra bu iti yürlıttiiler, başardılar 
mfttareke senelerinde, İstanbul 
bir Türk fabrikası kurmak nnı 

Nasıl Dirilirler? 

l nasıl dirilehilirılniz? 
- Bu da bir irade meae

lealdlr. 
- Affedersiniz amma, eğer 

ha it bir irade meaoleal olaydı, 
hemen bUtUn lnaanlar dirilirlerdi. 

- Bu, ıadece iradeye, te
fe~kilre ve akideye tlbl bir 
ıeydir. 

- Bu it naııl olur ? 
- Uzun oruç gUnlerinden 

ıonra mezara girmek kıYamı 
gelir gelmez vilcudlln her tarafı 
mumla kapanır. Yalnız ağıı açık 
bırakılır. Sonra dil de ağızda 
boğaza doğru çevrilir, Yllcut 
yağlanır, mühUrlU bir torbaya 
konur ve etrafına duvar örOlmUş 
mezara ıokulur. Üzerine laf ve 
taşın Ozerine toprak yığılır Ye 
meselA on boş gUn, bir yeya iki 
ay ıonra mezar açılır. Fakir 
biraı zayıftır, fakat kıaa bir 
masajdan sonra gözleri açılır. 
ilk defa mezardan çıkarıldığı 
zaman kalbi durmuştur. Ôlllm 
tamdır. 

- Toprak altında, yemeden 
naııl yaııyabilirsiniz? ~Bunun mu• 
hakkak yerleri olmak gerektir? 

- Bilmiyorum. Fakat anlı
yorum ki sen buna inanmıyorsun. 
Fakat hakikaten ben de bir 
ıey anlamıyorum. Yalnıı, bOyUk 
bir hafiflik duyar adeta haYa 
tabakası haline geldiğimi hisse
derim, o kadar. 

- Bunda, vUcudunuı için bir 
ltkence mahiyeti var mıdır? 

- Hayır. Fakat bu kelimenin 
manasını da tasrih etmek lAzım· 
dar. Sana, bu mUnaıebetle genç
liğime alt bir batıra nakledeyim: 

- Uzun zamandan beri Gar'Oh • 
lnaanların ayyakkabı giydiklerini 
ye bununla gayet rahat Ye çabuk 
yUrtıdUklerinl görllrdllm. Kendi 
kendime tecrübe etmiye karar 
yerdim ve bir çift ayakkabı teda-

seılni yaptılar. 

On Uç ıene evvelki müte\I 
Radyolin t~zgAhı, ıimdi TürkiY 
nin dit macunu aarfiyatının yii 
de 92 ıini temin eden Ye liste 
Mııır, Suriye, Kıbruı, Rados, f r 
Efganistan, Filistin, Irak, Aro 
wtluk gibi ıark memleketleri 
ihracat yapan bnynk bir fabti 
olmuıtur. 

Radyolin'in ihracat yapabile' 
kadar rağbet görmesinin ıebe 
milli ve beynelmilel sergilerd 
madalya almak ıuretile tak 
edilmesi, kimyakerlerin ve bll 
triyologlorın tahlil raporları 
ağızdaki mikroplar fizerine Y' 
bğ'ı kuvYetli tesir dolayııiledir· 

Necip ve Cemil, bu iki I< 
detin gerek memleket ve get 
hariç r.iyasalarında kazandıkl 
muvaffakiyet kendilerini işleriıl 
teıvik etmiştir. ilk defa işe b 
ladıkları alAt ve edevatı gittik 
tekemmUl ettirmişler ve bı.J 
blltlln müstahzeratın imalini el 
trlkli man.inelere tevdi eyle 
lerdir. 

lkl kardeşin mesaisinden 
kan netice bugl1n dit mac 
itibarile Türkiyeyi AYrupanı1' 

gOzel macunlanna ihtiyaç his 
tlrmiyecek dereceye Yardırn1 
Gençler bu mesniden ibret slı~ 

rik ettim. Ve hayatımda bı.JIJ 
daha müthiı bir işkence göt 
dim. Derhal çıkarmıya ıne' 
oldum, fakat ıiz, hiç mnte 
olmuyorsunuz. Şu hale glSr0 

benim nazarımda, işkence ' 
mek noktasından ıiı daha 
bahtsınız. 

.. bıl"" Hintli fakir, işte bana 
anlattı. ,ıl 

Arnaldo Frac6•1 



OCUK SAYFASI 
Eskimo J-ıikagesi Lu 1-.ıuftanııı Bi imecesi 

«""-~~ 
..r."·~ 

Cbinook Groenland'da mea'ut 
bir Eakimo çocuğudur. Kutupta 
kardan yapdmıt kulnbelerde ctg. 
ran Eakimolar, aablle bir gemi 
Ja~&athğım 1 ördliler bu geminin 
beyaz gemicileri, kendilerini gör
nıiye ~elen Eskimo çocuklar na 
•ubtelif hediyeler yerdiler. Chi
•ook' a da bir bcru yerdiler. 
Gemi sahilden a7nlanca CbinGOk 
buz kayalannıa lzerine çıktt, 
boru.Ue aideıa pmicileri .. ıım
ı.da. 

Fakat pml tfttiktea aonra 
Cbiaook'un kftçllk Eskimo kulD
beainde kavga ba\7ladL Birkaç 
ıDndenberi, sahildeki balıklar, 
t.lyük foklar ortadan kaybol· 
-.a.rdı. Cbinook'un babUJ hid· 
cietle bqını aalladı, o, zaten b .. 
Jııları hiç seY.nezdi. 

- BIUUn yiyeceklerimizi ka
C•rdalar. Bu Yerdikleri hediyeler 
de aiursuıdur. DedL 

B&t&n Eskimolar, çocuklannm 
laediy•lerinl denize atblar. Çocuk· 
ların hepsi ağladılar, amma. ister 
istemez ruı oldular.. Chinook 
razı olmadı. 

- Babam aldabyor, dedL. Ba 
'-diyeler hi~ te uğursuz değildir. 
0.di, borusunu iki buz kayU1mn 
ara11na ıaklııdL Herglln babk 
&YJDa giderken borusunu alır 

calarlardı. Baba• Natcbu buoa 
feaa balde kızardı. Hediyesini 
•linden almak için birçok cezalar 
••rdi, Yerdi, fayda etmedL 

Bir glln kulubeainden Javq-
11 kaçtı, kayaları• aruaodan 
bonuunu aldı, buz d•ğlannan 
laerine çıkarak çalmıya baıladı. 
Bir de batını çevirince karı sın· 
ela kocaman beyaz bir Şimal 
•1111 gördü. 

Cbinook: 
- Mademki balıklar, bu bo

tılnun •esinden kaçıycrmuş. de
~ ben de bunu çalarım, Ayı da 

Çar •• Dedi .• 
Bir çalda, iki çaldı, Ayı kaça· 
~ yaklaımıya bqladL 

Chinr ok tabanları kaldardıtı 
gibi aoh, ğu kulUbesinde aldL 

O gece yatağından bir plln 
dliflindU. Eger ben bu ay.ya 
yakalarsam, babam boruma al· 
maz, dedL 

Ertetıi aabah erken kalktı, 
demir mızırağı aldı, buzlann or
taaında derin bir kuyu açtı. Bu 
kuyunun Ozerine bliyilk bir hay• 
Yan postu aerclL Üzerine bllyllk 
buz par~arı koydu. Kendi de, 

bir buz kayuanın arkasma uk· 
landı, boruaunu 6ttDrmiye bqladL 

Ayı, suyun kenarında balık 
Rvlamıya çahııyordu. Boru sesini 
iıidince, çocuj'u yakala.mak üzre 
koıtu. 

Buz kayalarının &zerinden at
byarak geldi. Borunun ıeldiji 
tarafa koıarken kuyunun içerisi
ne düıtü. 

Chiuook, ayının dilftüğilnll 
görlloce, kOftU, babuına haber 
verdi. Eskimolar, kadın erkek. 
mızraklarını aldılar, ayıyı yaka
lam ya koıtular. 

Birkaç dakika aonra, ay . nın 
elini yaktıkları ateşte k•zarlap 
mükemmel bir ziyafet çektiler .•• 

Cbiuoo'c, 
- GördilnDı ya... Dedi. Ben 

ayıyı bu boru ile avladım dedi. •• 
Bundan sonra Chinookun bo

rusunu kimn almıya teıebbüs 
etmedi. 

Bir 
Oyun 

Arkadqınıza rastgelince der· 
şiniz: 

- Senin eldivenlerin evlidir •• 
Arkadaıınaz bu söze k üler •• 

Siz ispat edeceğinizi s6ylersiniz. 
Tabii o da, bunu ispat etmenizi 
iste,·. Siz de dersiniz ki : 

- Peklll. Senin iki eldivenin 
var. lki, bir çift meydana getirir. 
Çift evli demek değil midir? .. 

Arkadaşınızı bu ıuretle yaka· 
faımş olursunuz .• 

Köpe_k Kafalı 
Bir insan 

Afrika'da k6;>ek kafah bir 
insan bulunmuıtur. Bu adamın 
kafau aynen bir k6pek kaf aaı, 
Yilcudu insand.r. Ve k6pek eibi 
bavlamaktad r. 
ısı~-==============:.:::========-

1 talya 'da Doğmuş 
Olsaydınız I 

~~t 
... 

Elinde kGpU ile kuyuya giden 
Roza bir ltalyan köylllıllnDn kı
zıdır. Elbisesini kirletmekten mu
hafaza için &nüne ( pinaf ore ) 
ismi verilen bir önlilk takm11tır. 
Önlüğü dahi elbisesi kadar gn
zeldir. Bu 6nlllğ0 evinde keten
den örmüıler Ye gayet ince bir 
işle iılemişlerdir. Rozanın elbisesi 
6nlllğünden çok daha zarif Ye 
san'atklrane iflenmiştir. ltalyan 
köylerinde çocuklar ekıeriyetle 
böyle giyinirler. Buralarda moda 
öyle çabuk çabuk değişmez. 
Rozanın buluzu havelladandır. 
Havella bir nevi ipektir. Elbise
nin yukans • koJları, arkasındaki 
parça hep bu ipektendir. Baıın· 
daki mendil de kırmızı ipekten
dir. ltalya'nın cenup köylerine 
gidecek olursanız, ekseriyetle 
halkıo k rmızı giyindiğini sı6rUr
ıünüz. 

Mario ismindeki erkek çocuk 

BİR KÖPEÔJN ZEKASI 

Bir avcı La.,eklerini, kaçma• 
malan için bir tuzaia kapamıf .. 
fakat gittiği Jerden dönememİf. 
K6peJder burada aç kalmıflar ... 
Eğer kurtaran.azaanıı açlıktan 
6lecckler. Bu kOpeklerden Bç 
tanesini hnrriyete kavuttura bilir-

misiniz. Elinize kalemi alınız, her 
k6peiin 6nllndekl hattan bq
lıyarak hllrriyct J&zıuna lrlfml-
ye çalıpnız. Bakalım kaç taneainl 

. kurtara bilecekainiz. Ba bilmeceyi 
kesip ıanderiniz. Dojra halle
denler• -.ağıdaki hediyeler Yeri
lecektir. 

Bu Jimnastiği Yapınız 
Ayaldanmzda kanan cereyanuıı 

temin etmek, ve bileklerinizi gG
zellcıtirmek için bu resimde g81-
terilen idmanı Oç defa tekrar 
ediniz. Yere yllzllkoyun yatınız. 

Yavaşça vllcudunuıu kaldırınıı, 
ellerinizi yere koyup başınıza ar
kaya abnız. Ayaklannıza arkaya 
d"ğra kıYJrarak b&f'DIZI 1etlftir
miy• çalıııoaz. Buna muvaffak 

l 

olbne11a kadar bu •areketi tekrar 
ediniz. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

26 klnunuHnl 93.1 tarihli nllah• 
mııdaki bulmacadaki parçalan bir
leıtirerelc fil ll'eJdana çakaranlar 
ara•ıadan hediye alacaklaran laimle-
rınl at•taJa JHIJOFUL 

HedİJe alacaklardan lıtanbutda 
bu1unarı karilerl'llizin pnartc•İ, 
perıembe gilnleri 6tled.a sonra 

ta en ziyade sivri ktUlbUe m&f. 
tehirdir. En ziyade seYindiği fey 
de bilyllkJer gibi beline baila
dağı kemerdir. Bu kemer deriden
dir, kenarlarana gllmllt. geçmiftir. 
&zerinde bir cebi vard.r. 

bizzat idaremize sel•rek bedlyelerlal 
almaları lhrmdır. 

Yalnıı taıra kartlerlmilia bedl
yeleri poata ile adreslerine •CSnderillr. 

Birer Dolma MUrekkepll K• 
lem Alacaklar. 

İ itanbul kıı Ortamektebl taltbealn· 
den 199 Peride, latan hul erkek Jisell 
birinci ıınıftan 6.H HayrettJn, PerteY· 
niyal llaeal talebesinden 814 Şemsi, 
latanbul lı:ıı Ortamektebl talebeti ndea 
184 Muasaeı, Eyüp Orb.mektebl tale
,beaf nden 69 .llebmet Sebatl, latanbıd 
kıı Orta.mektebi talebeılnden 57S Ha
lide, Davutpa9a Ortamektebl ikinci 
ıınıftan 87tS Hayri Rey Ye Hanımıar. 

Birer Dolma Kur.un Kaıemı 
Alac.kl8r. 

lataııbul kıı Ortamektebl taleb .. 
sinden t 8J Sabahat, letanbııl 54 unca 
llkwektep talebesi ıden M ırat lııtan
bul lnkıllp liaeal talebeaiudeıı ı TS 
Naci, Kuhç'\ımede Buca batı 10kak 
15 Fethi, Jıtan hul 44 üncn ilkmektep 
t:ıleheslr den 862 Kemal, Jıtanbul kıs 
Ort.amektebi talebesinden '3 lfuzaf· 
fer, E7np 86 met mektep talebesin· 
den 192 lrfa:ı Bey ye Ha Hmlar. 

Birer AllıOm Alacaklar. 
lıtanbul kıı Orhuıektebl taleboe!n

deu 15 Fethiye, Ankara ean'at nıek· 
tebl talebetlnden 185 Ramazan, Salihli 
altınnrda m•ktebl dör"Unca. ıınıftaıa 
461 Ayıel, latanbul kıı Ort.amektebl 
t&lcbeeinden 466 84liba, Yedikııle ha
eıha ı za mahallesi numara 93 Meliha 
llhan, A :ıt :>b r belediye ınuhaalhl lb
ıan Bey kı:.ı ?;oı abat, Ankara Çanka-

1 - Bu k6peli dDnyada 
hiçbir feye dej'ifmem.. Ôyle 

aekl ha19aa ld... Herıtıa. 

2 - Fırına li
der, bir kOçük 

ekmek satıa alır. 

3 - Paranıa 
kuaurile beraber 
ekmeif bur•J• 

ptirir. Bir atı• 
ekm•kc'. 

4 - Şaka yap
mak niyetile pa
ranın kuıurunu 
eksik verir. D6rt 
kurut Yereceii
n• 3 kuruı werir, 

1 - Fındık (Klpelin lamidir) 
bftyllk bir sür'atle fınndan uzak
iqır. Buraya bir adamla beraber 
ıelir. Kim olduğunu tahmin ediniz. 

ya lnrnır- ktobi blob·utnden 108 Klmll
ran, S .liıııt alt.ıno da 11~.~u~ı:tebl dör
dllncü ırnıftı:ı 4!)2 o:·ı, Oeıh•ına .. 
p .,.., O ~ın .r~ool bt-lncl aı.,utu '11 
H~ıı Zi1•1 U,a.11•r :t1 •b'• iL Orc.a"'"'1'• 
tebl t~l&tt6•h•i•·• 661 81.bı aa .M-hrrıe& 

- Kim olabilir ? Haa ıo •e Be7 • .r. 
- Polisle beraber ıelmu uai? 
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Haftada lki Defa Spor 

s SPOR 
Perşembe ~Cumartesi Glbılcrl 

Çıkan Spor Sayfalanmw 
Okuyunuz. •. , 

F enerbahçe Mi? 
Cialatasaray IVlı? 

Fener Kaptanı Zeki Bey Maçın 
Ehemmiyetli Olduğunu Söylüyor 

Cume ıuna ç•rpıfacak Galataearay • Fenerbahçe kaptanlarının 
bir maçtan evvel el aıkı,ıarı 

Yaran Takıim ıtadyomunda 
yapılacak Fenerbahçe - Galata• 
uray mUsabakaaınıo ehemmiyeti 
eıki maçlardaki derecede olma• 
makla beraber ldOplerin lik 
maçlarındaki nzlyetlerl nokta• 
ıtndan şayanı dikkattir. 

Bu seneki lik maçlarında her 
rakibini mağiup eden ve ancak 
seçen hafta lstanbulsporla bera
bere kalan F enerbahçclil.sr puvan 
itibarile en ilerdedir. En kuvvetli 
rakibini olan Beşiktaşla araların· 
da bir sayı fark vardı r. 

Galatasaraya gelince, bu eski 
klübümüz maatteessüf lik maçlara 
tasnifinde ıonlara yakın bir Ya• 
ıiyete dUımUştilr. Sarı kırmızılı
lar yar nki maçı kaybettikleri 
takdirde bu ıeneki ıampiyonada 
OçUncülüğll bile kurlatamıyacak 
kadar geri kalacaklardtr. 

Bunun içindir ki, yaran kar91-
laıacak olan bu iki takımın 

yuncul&fl eYvelA aralarındaki 

ezeli rekabeti sonra da klüplerinin 
ıampiyonadaki vaziyetlerini dü
•Unerek oyniyacaklardır. 

Yukarıda 'öylediğimiı gibi 
Galatasaray • F encrbahço reka· 
beti eski halini k .. ybetmit olma
ıına rağmen yine maçı yapacak 
oyuncular için ayni ehemmiyetini 
muhafaza etmektedir. Eıki vazi• 
yetin kaybolmuı bulunmaaı seyir· 
cilcre aittir. 

Bu itibarla oyuncular yarın 
sahaya çıkarlarken yine ayni he
yecan ve asabiyet içinde buluna• 
caklnrdı r. Halk arasında (Galata• 
ıaray-Fener unçlar& beili olmaz) 
cümlesi bu ynzden darbıme1el 
haline gelmiştir. 

Y armki maçın nasal bir netice 
vereceğini kat'i ıurette kestirmek 

mllmkUn olınamasma rağmen Fener· 
bahçelilerin manen Ye maddeten 
faik bir mevkide olduklarını ka .. 
bul etmek lazımdır. 

F enerbahçe takımı bilha88a 
bu ıene Galatasaraya nazaren 
çok kuvvetli olduğunu ıaha tlı• 

tllnde de iıpat etmiıtir. Yarmki 
maçta Galatasarayın lehine teza• 
hür edebilecek bir kuvvet varsa 
o da •ars kırıoızılalal'm cHare
tJdir. 

E11&Hn cuma wQnktl maçın 

mukadderatını tayin edecek olan 
en mUhim Amil de budur. Yalnız 
Galata1araylıların eaki manevi 
kuvvetlerini bili muhafua edip 
etmedikleri kat'ı ıurette belli 
olmamııtır. 

Bu mOhim imtihanı da yana 
geçirecek olan Galatasaraylıların, 
klobnn de istikbalini yakından 
aJAkadar edecek bir maça çı k-
tıklarını batırl ıyarak olanca gay• 
rctlerile kuvvetli rakiplerine karıı 
koymiya çalııacaklan muhak· 
kaktır. 

Cuma gUnktl maç hakkmda 
F enerbabço Kaptanı Zeki Beyle 
görllıUrken hAııl ettiğimiz kana .. 
afe; Zeki Beyin bu maça zanne
di:diğinden fazla eheınmiyet Yerdi .. 
ğioi ıöyliyebiliriz. 

Zeki Bey, her futbol maçının 
tehlikeli olduğunu vo bilba11a 
Galatasaray ma.çlaramn çok nazik 
bir haleti ruhiye iti olduğunu 
ıöylllyor. · 

Galatasaraylılar da, klnbnn 
ıimdiye kadar duçar olduğu 
matlubiyetlerin yarınki galibi
yetle 11ilininreceğinl ve 1ahadan 
galip çıkmak için biltUn varlık· 
larile oynayacaklarını ıöyliyorlar. 

Bu vaziyet karşısında Gala• 
tasataylıların manevi kuvvetlerini 
hilA mubaf aza edip etmedikleri 
bakkmda verecegımnı: hUkmU 
yarınki maça kadar tehir ederek 
beklemeyi muvafık görüyoruz. 

p o 
1 Cebeli berekette 
Spor F aaligeti 

Cebelibereket ( Husuıl ) -
Bu teneye kadar abl kalan 
Cebelibereket geoçliil Halk Fır
kaıının hiınayHl ve Vali Ziya 
Beyefendinin ıayretilo kendilerin
den iıtenilen faaliyet aah111na 
firmittir. 

ilk iı olarak teıckknl ettirilen 
Gürlek Spor on beı gDn evvel 
Ceyhan sporla bir futbol maçı 
yapmıt bir llçle kazanmıtbr. Bay• 
ramın Uçüncil gOııll de Dörtyolda 
Döryol İdman yurdu ile bir maç 
yapmıı ve ııfıra karıı Uç gol ile 
galip gelmiıtir. Gllrlek aporlılar 
Dörtyollu kardeşlerinden gördllk
leri aamimiyet ye hlisaükabulden 
çok memnundurlar. 

Bu maçların reyanşı ilk defa 
Ceyhanda Ceyhan aporla, ıonra 
da Dörtyol İdman yurdu il• o .. 
maniyede yapılacaktır. 

Yarınki 
Futbol 
Maçları 

Taksim ıtadyomunda dat 
11,JOda Galatasaray·Fenerbahçe 
B takımları 13, J5de Hil&l-Ana• 
dolu ikind kllmeleri, 15 te Gala• 
taıaray·Fenerbahçe birinci takım· 
ları futbol lik maçı yapacaklardır. 

Yine cuma günli Fener bahçe 
ltadında 1aat 11,30 da Süleyma
niye-l/ efa Kumkapı B. T; saat 
13, 15 de EyUp·Beylerbeyl ikinci 
kUmeleri, 15 te SUleymaniye-Vefa 
Kumkapı birinci takımları karfi• 
laıacakhr. 

Voleybol Maçları 
Y ann Galataıaray lokalinde 

1aat 5te HilAl·lıtanbulıpor, 5,30da 
Kasımpaşa • Galataıaray, 6 da 
SUleymanlye· Fenerbahçc, 6,30 da 
V cfa • Kumkapı • Eyüp Yeleybol 
takımları ara1mda ıampiyona 
maçları yapalacaktır. 

Adapazarı'nda 
Lik Maçları 
Başlıyor 

Futbol lik maçlarına yakında 
ha1lamak için heyet icap eden 
iatihzaratı ikmal etmek Uzeredir. 
Bu ıene Adapazanndan Gençler-
birliğ'i Yeni HilAl, ldmanyurdu •• 
Sakarya klUpleri lik maçlarına 
lttirak edeceklerdir. Hava mUsait 
olursa bu cuma gUnU Gençlerbir
liği ile YenihiJAl ve Sakarya ile 
TürkgtıcU takımları ekaerıia maç• 
ları yapacaklardır. 

R 
c ... , .. tt perıeınb• - e_.,,... ,thsleıi 

9l•als isen laaftada iki ·~· .. ,,.. HP-'••k· 
tedlr. 

P•l'f••'b• ~akil •p• .. yfaııada dil111• ·~ 
lollU't:ketlerl •••lelııet spw b&dlHlert •ardar. 

Camarteat Nyf:ıaıaıh ı .. cama ,tüJ ·~ 
ia1Jot tafıılllh J&&ılJChr~ 

Avrupa Futbolu 
Nasıl Gidiyor 

Fransız Milli Takımı Alman Takımile 
İntikam Maçına Hazırlanıyor 

lngllterede muvaffeklyelll bir turne yap•n Rapld takımı kal••ln• 
lnglllzler b•r•ll•rHk goıonu at.rken 

Anupa futbol llemlnln ebem• niln ln,Uiı kupaıı maç1annın 
mlyetli meyzulanndan baılıcuım nihai mllıabakuında ikinci kom .. 
Avusturya futbolile lngiliı futbo· den bir takıma yenilme1idir. 
lunun mUkayese1i teıkll ediyor. Kupa maçlarının bidayetin• 

AYuıturya milli takımının İngl- denberi baıta Jiden Arcıenal ta• 
liı milll takımına karıı oynadıiı takımı biç Omlt edilmediği bir 
muvaffakiyetH oyundan ıonra anda yenilerek kupa ıamplyoJto 
baılıyan teknik ml\nakaıalar ne- luğuna veda etmiyo mecbur 
ticeılnde Anaturyanın blrlnd kalmııttr. 
ıımf takımlan hakkında lngllizler
de bUyUk bir teceaıUa baıladı. 
Bu yliıden A YUaturyanın en kuY
vetll takımlarından olan Rapld 
İngiltereye davet edildL Awıturya 
takımının lngilterede yaptığı maç
larda netice itibarile galibiyeti 
temin edememe1ioa rağmen iyi 
bir intiba bırakbğı mubakkakbr. 

fngiliı. münekkitleri, Rapid 
takımının Gl&1kov futbolcularile 
yaptığı ve (3-3) berabere kaldığı 
maçtan ıonra yazdıkları ıitayiıkAr 
yazılar dikkate ıayandır. lngiliz 
mutaha11ııla11 Avuaturya'lılarıo 
futbolda tahmin edemedikleri 
kadar ilerlemit olduğunu ehem• 
miyetle kaydederek AYuıturya 
sisteminin göze hoı ı&rUndlliU
nll de ilAve ediyorlar. 

Muhakkak olan bir ıey ftl'aa, 
o da lngiliz efkAn umumlyeıinin 
kendilerinden baıka milletlerde 
de futbol oynandığına lnanmıı 

olmasıdır. 

* lnglliz futbolllnde ikinci mftbim 
Tak'a da meıhur Araenal kulDbil· 

* Gözlerimizi lnılltere ve Avuı .. 
turya'dan Fransız ve h alya'y 
dağru çevirdiğimiz zaman, ltal
yanlarlD dey adımlarild ilerledi• 
ğini ve Fransızlann henilz boca• 
lamakta devam ettiklerini görü
yoruı. 

ltalyanlar istikbalde Av•ııtur
yahlan bile ıeçebilecek eıaalar~ 
kurmuı ve herglln ilerlemekte 
olduklanm cihana maçlarla göı· 
termişlerdir. 

Fransızlara gelince, daha g•
çen ıenedenberi profesyonellifl 
kabul etmlı olan bu millet fut
boldaki beynelıollel varlığını 
meydana koyamamııtır. 

Franıız federa1yonu profe ... 
yonelliğl kabul ~ttiğindenberl 
mukayese yapılabilecek beynel• 
milel bir maç olmadı. Bir ay ıonr• 
Fransıı milli takımı ltalyanlarla 
bir maç yapacaktır. Fransız milU 
takımının İtalyanlarla amaU5t 
olarak yaptığı maçlarm neticeleri 
timdiye kadar Franıızların çok 
aleyhinde idi. 

Bu maçm neticesi ve tarzı 
cereyanına nazaran Fransı z fut ... 
bolcularımn profesyonellikten et .. 
tikleri iıtifadeler aıağı yukarı 
belli olacakbr. Fransızların •ıır 
de Berlinde yapacakları int.•ıı·::: .• ı 
maçı ehemmiyetlidir. Alman MilU 
takımını geçen sene ııf ra kartı 
bir golle masrlinı ed\'!ıo ::-:-anı•• 
takımının bu lwue Btı .c'den d• 
galip olarak avdet edip edeml
yeceği malum değildir. Her iki 
taraf ta bu milli maça bOyüli bll 
heyecan ile haurlanmaktadır. 

l<ayseri· Halkı Çok Heyscanll '/• 
Güzel Bir f.~·~ç Seyretti 
Kayseri (Husu;. ' - .. .,·mart .. 

ıine mUıadif hayran:. · ~nri gUoO 
Halk Evi ıtadyomund.... ı{ayscrl 
kuHlotl ile Lise ara& nda •uk ıdr 
ıel ve heyecanla bir maç old&l
Kayserl ıpor hakim bir <ı)J11JI 
(). J galip ıeldl ve bir kupa lı~ 
ıanı:mşbr. 
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' - Kısım. ••n gazetelerden 

birine ~öaderdifin bir mektupta 
Iİ• manzumeıini yazan ıairi tanı• 
lllak iatediğini yazmıııın •. 

- Evot annef 
- Fakat kızım Namık Kema· 

lln ıenelerce enel ölmUt olduj'u· 
•u bilmemek aenin yaıında bir 
insan için ayı, değil mi?. 

BeyazrtHavuzundan 
Elinde ultası Hcyazıt meyda· 

n na r.eldi. linvuzun yanında bir 
bahçıvan çiçeıderi dUıcltiyordu. 

- Bahçlvan bu havuz kimin· 
dir., 

Kimin olacak, herkesin?. 
- Burada oltamla balak tut• 

9&m acaba bir kabahat olur mu?. 
- Hayır efendiın bir mucizo 

olur. 

mes'ut Gün 
Otuz aene evvel aevişmiıler, 

fakat o zamandanberi bir daha 
biribirlerini görmemişlerdi. Tek· 
rar tesadüf ettikleri zaman eski 
ıünlerl hatırladılar.. kadın: 

- Hatarlıyormuıunuz, 
otuı ıene evvel benimle 
lbek istemiştiniz.. bende 
reddetmiştim .. 

Erkek hatırladı: 

dedi, 
evlen

bunu 

- Evet hammefendi. Şimdi 
ılze bakbkça o glin hayatımın 
ile me.'ul bir 1rlloU imiş diye 
dtııUaOyorum •. 

Her Sabah 
Birdt!nbire coşarım, 
Her sabah uganınca .. 
Pencert1ge /coşarım, 
ile,. sahalı rıgamnca .. 

Yavaşça bağırırım, 
Dugma?sa laagkırırım; 
k. omşıımıı çağırırım 
Heı sabah uyanınca •• 

Benim komşum bir genç /cız, 
~anki berrak bir gıldız, 
C1örüşürüz 6iz galnız 
Her saba/ı ııganınca •• 

Derim komı•m ıu,.ılsın? .. 
Sen gönlümde asılsın, 
G;;ı lci gönlüm açılsın 
Her sobalı •11anınca.. 

HulQal 

MİZAH 
Terlik e 
Çıktı 

Alacaklı borç· 
lunun evine geldi. 
Kopıgı borçlunun 
karısı açtı : 

- koram ev
de yok efendim .. 

- Beni yine 
olt!atnııga kalkı
yorsunuz. Fakat 
kolag kolag gidi· 
cilerden değilim. 

/şte kocanızın etJ· 
tle olduğuna bir 
ılelil.. Ayakkabı· 

J.1rı burada. 

lçerclen bir er
i.: ek sesi duyuldu: 

- Terlikle so
kağa çıklı dese
n • 1., 

mahsuben 
Bir Şey 
Madam Rebeka 

oğlunıı doktora 
götii.rdü: 

- Doktor, oJ. 
lum bir be.ı lira• 
lık yuttu .• 

- Ô:ileden •on· 
ta geliniz ıi,,.di 

balcamaml 

Yeni 
Zengin 

- Yeni ~eagin 
oaa•ındon balır
tlı .. 

- Bıırayo •e
lin .. 

Uıakları lıiz
ınetçileri hep 6ir
tlen koştular .. 

- Bu gece hiç 
uyuyamıyorum .. 

- Ne oldu Be
yefendi? .. 

- Ne oldu di-
ye sormıya cesa

ret ediyorsunuz. 
D..aha ne olacak ? 
Hi:tmelçim oda
dan Allah rahat-

lık versin.. degip 
çıkarken göz luı

palclarımı indi,... 
megi •nalla.. 

Sekiz 
Dil Bilmek 

Doktkr hasta· 
••nı muayene et
likten senra: 

- Diliniz bi· 
nız l>ozuk, dedi, 
lıaslt1 tereddiit .t-
ti: 

- Peki fakat 
ıinıdilı'k malam
Hn de bir 1'19 

veremez mi•iniz? oaıun a•c••lnd• ell:ncı defa reslmlerl ahnan gelini• d•m•t 

- Acaba laan
gisi ? .. Ben .ekiz 
dil bilirim .. 

/ ,_ __________ ~ 
- Huauel otamaltll• takalmetr• kanutdutunu 1 

da •enden gltrdUm .. 
- Kir• atamablllne blnmlyell ne kadar taa•r- \ 

ruf ettlllml lltrenmek letiyarum.. 

Fena Tali 
Selma Hanım 

• müteessirdi. Za· 
t1allı kadının tam 
iki sene euvel 
kocası kaybol
ınuştu. O zaman
Janberi ne gören 
11e de gaıagip ga
f'lmadıjına dair 
birıeg dugan çık
çıkmı#ı.. Dostla· 
rından biri ile bir 
pn bu balai• ;; .. 
zerinde konaıur
larken, dostu de
di kiı 

- Ne jena ta· 

liiniz ""'""' lıa· 
rıı•e/endi .. 

- fu hale bak, ne aldutunu llllmlJor gibi 
•rnaya d• bekıror •• 

- D•••n• ll•fkaaına ~•ktlrdlll ezııetlerden 
biraz d• kendi• ne hl••• ayır1yor. 

Mühim 
Alamet Be,ıe 

karısı hir otoıno-
6ilde aon mr•aıı. 
6itligorlardı. Po
lis düdük çaldı; 
JO/Ör olomohili 
6irdenbir• fi,,,.. 
Jurdur 

- Caddeli• 40 
lcilornelı • len fas
la ~lmir~lini 
bil OT .. ıuıın? .. 

içeriden Ah
JMt Beg et.fHlll 
wn/i I 

- Ke6aluıt o
"an delil poli• 
efe11di 6e11 /aulı 
,11,,.esini .&gle
dim.. Mülaim 6il" 
mesel• var .. 

Nedir o 
.. ahim mesele ? .. 

.. ,..J~ 'l 

1 

1 
1 Nehir Gibi 
1 -

Bir muharrir den behHdilt. 
yordu: 

- Azizim yaaılan o kadar 
aeyyal ki adeta bir nehir fibl 
akıyor •• 

- Evet doğru hatta okuyan
lar, okurken boj'uluveriyorlar •. 

Kabaltk 
Suıao Hanımefendi ( p1traoteı 

içinde ilave edeyim çok fazla 

ti~mandır.) Geçen akıam anlı· 
tıyorJu •• 

- Amao efendim bu erkek· 

ler ne kaba ıeyler. Geçen glln 

tramvaya binmiştim iki kişilik 

ıırada oturanlardan yalnıı ~ir 

erkek kalkıp yerini vermek iat .. 
di •• 

- Siz buna kabalak mı dl
yorıunuz ? .• 

- .J-bil efendim. Yalnız bir 
kiıl kalktı, ben okadarcık yer• 
llİJP oturabilir ml1dim? 

mektepten 
Oğlu hafta 10Duada mektep

ten relmiıti anne IOl'du: 

- Bu hafta mektepl•D ma
klfat retirdin mi? •• 

- Hayir anne fakat arlp 
retirdim. 

Eve Dönerken 
Hergün ona rastlarım, 
.Akşam ne dö11erbn.. 
Balamaz.am ararım; 
Akşam "" dön.,/um .. 

Korkuyordu en önce, 
Alıştı ıün geçtikçe; 
Karşılaştılc, dedim, cel. 
Akşam ew dönerken .. 

Gülügor ıimdi çapkın, 
Geçiyor hana galcın, 
Dokunma, dlgor, sakın, 
Akşam ftHI dönerken.. 

Anlarım 1ldi1inden, 
Versa lcorkmam eşinin; 
Gidecef im ,,.,inden 
Akı•m .w dönerken.. J 

lamel --------

•vt;..:.••mlnl Jeptılım ilk eUzel icadını eevlp 

- Evet. Koca· 
••n ilci Mm•dir 
••JOgıp gaJOma
fiılına dair 6ir 
laab.r almadım, 

dt1/aa /enası .. 

- Dt1laa Jentuı 
neJi,. ? •• 

- Kal"lm ile
ride aiden otomo-
6i ldeki kadının - Ben geceterl J•ta .. ken pare cUzd•nlıwt 
başındaki ppk•gı Y••lllımın altına korarım. "'·· -o 

91Pklll zam•na kadar reamlnl J•ptıltn pdınler 
mlJdl ? •• - Bu 11ilzd•n 

4e tekrar eulen"· 
11•'1• evvel ı••• •• manzara .... - Hayır. fakat. 

... . »•Perdıın.. ..,,,,., .... 
- Eywah, lıtOJ• nu1ntama . ....... 
- Zarar' JOll ... ntmefendt 

Odlmerl11, •llNP MJarım. 

mahakkak 6Ömıek - Banim için im kan rokl 
İ•tedi de.. Yetiı- - Niye? 
Mele mdcbu,.iP- - Yaallll ..... ta••• rUkaellr ,. .... , uyuya-
tirul• idik.. MamL 
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Dertlmnin Honılldeqz~~ Yazınız 

K AD 1 N 
f SON POTA l kada•lllft n pat ...... 

•llkadar eden menulara IMr teTde. fala 
ehemmiyet nrmeldecllr. 

Şlmd- MBTa haftada Mt deh ICaclrw .. r 
famıs olacak n bu U)'fada taıalar bul1111acaktır· 

GhelUlc aeaelelert, ... aodalv, feRpe 
n11w• terbl)'ffl, e.lıahla sib.UIJI, n s.ı.ı, 

el itleri n .. tre... 

~----------------------------~ 
Ev .1.~adLnı 
Neler 
Bilınelidir? 
Bardakları 
Nasıl Yıkamalı? 

Bardakları , sırçaları iyi yıka· 
mak ve parlakl ıjın1 muhafaza 
etmek için evvelA sabunlu e.cak 
auda yıkayan z, bardakları eUzUI· 
mek üzere terkediniz. Badehu 
moğulc auya sokup çalkayın ız, 

bunlara yumuıak temiz bir hav
lunun üzerine bırakınız. burada 
kendi kendine süıülDr, L:urutmıya 
ihtiyaç kalmaz. 

E/lerirıizi Yamı11k V• 
Begaz Nasıl Y opabilirsiniz? 

Soğuk havalarda da etlerinizi 
beyaz ve yumuşak olarak muba· 
faza edebilirsioız. Ellerinizi enelt 
iJİ bir sabun ve ılık •u ile yıka
yınız. Badeba •otak •UJUD ~ne 
blr',aç damla limon ıuyu ve ko
lonya suyu illtt~ ecliniz. Ellerinizi 
bu auda çalkay oıa. Gece yatar
ken ellerinize krem drllnlb. 

Hasltıga Buz. 
Nasıl Bulmalı? 

Bazan mühim llutalıklarda 
haataya buz ilzam olur. Bulmak 
mllmkUn olmazsa bir miktar sllt 
ile farabı kar ıtınnız, bezi bu 
mablütun içerisine aokup hasta• 
nın İclp eden yerine koyunuz. 
Sntle şarap gayet ıoğuk bir 
mahlut meydana getirir. 

Eti Nasıl 
Anlc malı? 

Et alırkeaı etin aert olmaauıa, 
gevşek olmamasana dikkat ediniz. 
Yumuıak et bayat demektir. 

Ne Yemek 
Yapsam 

Hindi Salatası 
1 'indinin beyaz etleri "nçnk 

parçalar halinde kesiniz. Ker~ 
vızı, pancar , b.ıvucu, patatesi 
haılayınız. Badehu salata tabağı· 
nın dibine evveli bir sıra hıyar 
turıusu, kereviz, bir sıra pancar, 

bir sıra patateı dizdikten sonra 
bindi etlerinin n· sfını Ozerine dö
künüz, üzerine zaylinyağ, limon 
Ye hardalla yapılmıı bir salça 
gezdiriniz, tekrar üzerine bir 
aıra haruç, bir aına parçalanmıt 
kırmızı turp, bir aıra hıyar tur
ıusu dizdikten sonra etlerba c!i
l•r oııf ını dökftoOz, Ozeriae tek· 
rar yağ, limo.ı ve hardallı salçayı 
ıeçannız. Sebzeleri tuzlamayı 
unutmayınız. En Ozeri11e mayda
noz salça11 döktükten sonra Oze
rini bezelye ve kayaamıf 7umur
ta ile sllıleyiniz. 

Meyva Peltesi 
meyvalan iri iri llOJUP, JU••r

lak ı arçalar halinde haurlayınız. 
Bunlar, portakal. baaana. armut, 
elma, kiraz ve Yİpe reçelleri de 
olabilir. Bir kabın lçeri8iae bir 
bardak toz teker d6küob, iz•· 
rini au ile &rttOkten monra kay
natnuz. Ba mablibm içi.ne 1"1 
7aprak jelltia ilin ediniz. Jela
tinla beraber kesilmif meyvaları 
da ilAve e,Hniz. Eğer çok ııekerli 
sevi vorsan:ı, tadını tadar, iatedi
jlniz miktar şeker illve edersi· 
niz. Şekerli au koyulanmıya baı
lay ı lca çıkaran z, soiuk bir yer• 
de dooduru .ıuz. 

VOcudUn gBıelllğinl temln J 
için yllrllyilfilnllze, otul'UfUnlWI, 
eğilifiaıize dikkat etmelisiniz. 
Fena oturuf, fena yOrUyfiJ, vücu
dünllzQ bozar. Nasıl oturmalı ? 
Sandalyeye dimdik oturunuz. 
Otururken .Ocudünüzil ne 6ne, 
ne de arkaya eğmeyiniz. Ayakla• 
nmzı biribirinin üzerine dayaymız. 
Arkanızı iyice sandalyeye daya
yın z. Ayağınıun yere değmiye
ceği bir sandalyeye kat'iyen 
oturmayınız. Eğer aandalye çok 
yüksekse mutlaka ayaklarınızı 
ya küçük bir aanda1yeye veya 
yast ğa dayayınız. 

1 

l!Jı.ı 
Yukardan birinci Pe•n D"*1ge 

dantelinden 1ap lmışt r. Kumaşı 
beyaz. daoteleleri kırmızıdır. 
Pelerini beyaz pikedendir. Ortada 

maYİ beyaz rodye krepinden )a• 
pılmııbr, büluz. ko11ar hep birden 
kesilmiıtir. Be inde maYI krepten 
bUyük bir kemeri •ardır. 

Sağda: Bu elbise odaya giril
diği zaman bir bulut tesiri yapar. 
Elbiıe bulut rengi kirJi mawiJeo 
yapılmıştır. Omuzlar ndaki eşarp 
açık gök mavisinden yapılm ş. 

kenarlarındatd volan koyu mavi
den geça.iıtir. Krep jorjettendir. 
Bu elbise ıarı, etarp kremle por
takal renginden de yapılabilir. 

Çocuğunuz Nasıl Oturmalı, Nasıl 
Yürümeli, Nasıl Eğilme!i? 

Par is Radgosunuı. 
Verdiği Moda 
Havadisleri 

Nu l yOrDmeli ? Doğru ytırll
meği &ğrenmek için ıu talimi 
yapmız: Baıınızın Dzerioe bir ki
tap koyunuz. Kitabı düşilrmeden, 
Ye vücudünüzü eğmeden yllrDmi
ye al tınız. YDrürken vOcudllntlz 
dimdik ve omuzlarınız yukarda 
olmalıdır. Bafınızı ne öne eğmeli, 
ne de arkaya atmalısınız. 

Nasıl eğilmeli ? yerden bir-

J feyl kaldırmak için, rulmde 
gördDğllnDz tekilde eğilmeliıinia. 
Ağırl ğınuu iki ayağınızın herine 
atmayın.z. Ağırlığınızı, yerden 
kaldaracağınız ıeye en yakin olan 
ayağın llzerine atınız, diğer aya• 
ğınızla mllfazene yavarak eğitiniz. 
Vilcudn bozmadan yere eğilip 

kalkmak bir hllnerdlr. Eğilirken 
karnınız muallakta kalmamalı. 

karnınızı kaldıracağınız etyaya 
yakin olan ayağın dizi llzerine 
dayar, yerden kaldırırsınız. Ar
kadaki ayak ta dlltmemek için 
muvazene temin eder. 

Kadınların elbiseleri tlzerine 

geniı, bOyllk tOller 1armaJarı bir 
salgm halinde ilerlemektedir. 
Chanel terzihaneai kahfe rengi 
havana tnliinden elbis1t, turkuvaı 
tlil6nden tenİf l Oyük kollu elbi· 
aeler ·re tOlden jaketler teşhir 

etmiştir. 

Le monier terzihanesinde bu 

aene en çok beğenilen model: 

ince jeraey ile Peaur d'ange •• 
kadife ile karııbrılmasile meydana 

aeleo elbiaedir. 

Balolarda, lokantalarda. rece 

yemeklerinde kadınlar baılanna 

beyaz ttlller ve renkli tnyler tak· 

maktadırlar. Kadınların bqlannda 

aallanan bu tllller gayet hoı bir 

manzara meydana ıetiriyor. 

Malyneux terzibaneainlo • 

çok beienilen prensea biçiminde 
bir beyaz elbiıedir. Ba elbisenin 

portakal rengi jorjetten bOytık bir 
kanadı var. Diğer kanadı yeıildir. 

Bu kanatlar koltukların altına 

tutturulmuıtur, boyundan aeçiri
lerek istenilen ıekil verilebilir. 

Sokak elbi9eleri için enfira 

Ye kazmir yDnleri modadır. 

Sinema Artistleri Arasında 
Erkek 
Modası 

- ---
Sinema artistlerinden Marlen 

Dretrich ortaya bir erkek kıy&• 

feti modası çıkarda. Bu moda a• 
zamanda sinema artistleri arasın
da yap ldı. Derken modanın 
merke~i olan Paris' e de intikal 
etti. Şimdi moda terzihanelerl 
ilkbahar için erkek modası hazır• 
lığı yapıyorlar. Yukarıda erkek 
kıyafetinde birkaç artist g6r0• 
yoruz. 

Soldan birinci: Lilga• 
Ha,.,,.., OrlııM: ller' 

Pilc/orf, Salda• 6iri• 
cü Jlarle• Ditrih. 

Paris Kızlarının Çivileri Nasıl 
Çakmalı? 

Yeni Saç 
Modası 
Parisia en b&yllk tuftlat ... 

lonlarandan 6irinin AJ.ibl ola 

berber Antuvan gece tunletlerl 

için fevkall1e zarif bir tuvalet 

modası çıkarm ıtır. Parla azlan 
arasanda pek rağbet bulan bu 
tuvalet, çebrt.yi de fevka1'de fİrbl 

ıWermekteclir. 

ÇiYileri duyara kolaylalda 
çakmak için uçlannı ıeytinyağa 
babtmah badehu duYara çivi
lemelidir. 

Sofa111 Ça6alc Kızartnıoi 
için Ne Yapmalı ? 

Sotaolan tavaya d6ktDkte• 
ıonra lzerine au doldurunus. 
Atette Dç da.ika kadar kar 
uttıktan ve auyunu çektirdiktell 
ıonra yat ili•• edinia. Y ağdd 
da d&t dakika ıeçirirHaİZ aota• 
lmanr. 
Re•ıl 6ozalm11ı Ş.m•ı,.ıerı 
Na.ıl P•lutmalı ? 

Gllneıten ıemsiyenin ren .. 
bozulur. Bu ıemaiyelerio rengilli 
iyilqtirmek için kuvvetli çay ~ 
ailmeli, kuruduktan aonra bil 
elbiH fırçuile fırçalamalı. 
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•Son Po•ta" Holh·utta huıHt muhabiri 

•ulunH 7 .. lne Tlrk raıete1ldlr. H~ 

llnt aubabirirnis. ber hafta bbe mektup 

1and.,ı. •• ıinema Alemini• lçyibüail SİNEMA 
.. Soa Poıta,, •aftada iki defa •ine ma 

•yfuı rapar. Bu .. yfalarda tlGnyanan 

n ,..ı ıln .. a laaberlerl. artiatlerln 

bayab n liııema itlemiadekf san' a t 
anlatır. eere7anlanndaa bahHclllir. _____________________ ) 

• • 

Yaşlandıkça Güze-)eşiyor Valantinosuz Holivut 
-

Holivut için Bir V alanti-
noya ihtiyaç Var 

Hollvut, (Huıuıt ) - Bir ıa· 
manlar yalnız Holivutun değil, 

dUnyamn en güzel erkeği olarak 
tanınan ve tapınılan meşhur Ru
dolf V alan tin o ISleli yıllar geçli, 
fakat emin olunuz ki onun bu
atln ba1retlni çekenler pek çok· 
tur. KüçOkJUğU, hatta ilk geoçliği 
aef alet Ye ııtırap i~nde geçen 
bu gOzel erkek, taliin ıarip bir 
cilYeai olarak birdenbire parladı 
Ye milyonlar kazandı. Fakat ece
lin pençesine pek çabuk dtlıen 
V alantino, hiç tımit edllmediji 
bir ıDnde hayata gözlerini ka
padı. Bu ölllmden yıllar geçme
ılne rağmen onu unutmıyanlar, 
unutanlardan daha fazladır. 

Meg L~monye'yl tanıyoraunuı. Tiyatrodan ıinemaya geçen bu tirin yıldız, mtltebaııııların ifadesine 
ıöre, gllnden gllne daha gllzel ve daha cazip olmaktadır. Arkadaşları ona " Yqlandıkça gllıelleşen 
kız n iımini takmıılardır. 

GOzel Rudolfun ebedi ıevgl· 
llsl olan Pola Negrl bili onun 
hasretile çırpınmaktadır. Meıele· 
nin asıl tuhaf tarafı ıudur ki ıon 
zamanlarda Holivutta tekrar Va• 
lantino modası başlamıştır. GUzel 
Ye dilber yıldızlardan birçoğu 
ıon gUnlerde ortaya yeni terane 
atmıılardır. Bunların ı5yledikle
rine bakılacak olursa "Valantl· 

nosuz Holivut, kalpsiz bir kadına 
benzer,, miıl Bu gOıel erkeğin 

6\Umünden ıonra onun yerini 
tutmak he.esile Holirota baglloe 
kadar binlerce erkek gelmlt. 
bunlardan hiçbiri Valantinooun Yeni Bir Yıldız Doğuyor 

~~~---·~~~-

Ma r len Ditrih Şimdilik 
Son Eserini Çeviriyor 
G•çenlerde yine bu Hyfamız

dı meıhur yıldız Marlen Ditrib 
ile mensup olduğu kumpanya 
araaında rejisör meselesinden bir 
lhtilAf çıktığım yazmııtık ve 
demlıtik ki: Marlen Ditrih kendi 
tejisörU olan Şirenberg'ten ayrıl· 
inak istemiyor. Halbuki kumpan· 
Ja bu rejisörün mukavelesini tec
dit etmemişti. Bütün filimlerini 
Ştrenberg'in idaresi altında çevi• 
l'en gllzel Marlen bu son yaziyet 
karşıaında kumpanyaya dirsek 
~tirmiı, yapmakta olduğu filmi 
1arı bırakmak tehdidin' 1&\lur
llıuıtur. Bu ıuretle mUşkUl bir 
•aziyete dllıen kumpanya Mar· 
len'in ıinirlerini yatııtırmak için 
bir hayli uğraımıı Ye neticede 
buna kısmen muvaffak olmuıtur. 
'Yıldız ile kumpanya arasmda bir 
ltilifnıme imzalınmııtır. 

Bu itilifoameye göre gllzel 
Jddız evvelce Ştrenbergin ldare
ılnde olarak başladığı filme baş• 
lca bir rejisör ile devam edecek· 
Marlenin yeni rejisörü Ruhen 
Manıulyandır. Buna mukabil kum· 
t;nya, mızıkçılık ettiği için cici 

arlenden 200 bin dolar istemiş
~· l.te ıon itilAfname mucibince 

1 
uınpanya Marlenden bu parayı 
••nıiyecektir. 
t. Fakat me11lcnin Hıl mühim 

rafı ıudur: 
"-a Marlen Ditribin mukavelesi 
a. ~lr mllddet sonra hitam bu
C&•tır K linlrU • umpanya gtlzel yıldızın 

hareketlerinden manç i'e-

tirdiği fçin onunla yeni bir mu
kaYele lmzalamıyacakbr. Fakat 
Marlenin yarini doldurmak il· 
ıımdır. Çünkü Holivuttakl yıldız· 
lar arasında Marleo en yllksek 
mertebeyi işgal etmektedir. itte 
kumpanya bu boıluğu tamamen 
yepyeni bir yıldız vaaıtaaile dol• 
durmayı tercih etmiştir. 

Marlenin ;verini işgal edecek 
olan bu yeni yıldızın iıml Dorote 
Vektir. Dorote Holivutun yeni 
yıldızları araamda bilhassa Yllcu· 

dnnan ve sesinin gUzelliğl ile 18hret 
bulmuştur. MUteba11ııların yap
tıkları tahminlere göre, Dorote 
Vek bu çifte gUıelliğl ıayealndo 

Marlenln yerini dolduracak Ye 
yepyeni bir varhk olacakbr. Fa• 

kat acaba Marlen Ditrih ne ya• 
pacaktır? Şimdiki halde bntoa 

ıinema dllnyaaının merak ettiği 
mHele budur. 

Hallaluya 
L Maylıton, Holivutta A. 

Jolson ile beraber ,. Hallaluya n 

iıminde bir filim çevirm~ye bq
lamııtlr. 

Nevyork Sinamalarmda 
Nevyork ılnemalaranda 1930 

ıeneıinde 300, 19, 1 aenealnde 
432, 1932 seneılnde de 439 filim 
i'ISıterilmiıtir. Bu filimlerin kıımı 
azamial Amerikan mamulAtıdır. 

Bugun Yaşıyoruz 
Gari Koper Ye Joan KraTfort 

yeni bir filimde beraber rol ala
caklar. Bu filim ., Bu21ln J•fıyo
ruı " lımlni taııyacaktu. Bu filim· 
de Fra1110 Ton lımlnde yeni bir 
erkek ,.td11 da rol alacaktır. Bu 
1enl yıldıllD Klark Gabl'J taklit 
ettiği ıısylenmektedir. 

muvaffakıyetine erememiftir. Y aJ. 
mı bunlann içinde Klark Gabi 

biraz tutabilerek mllhJmce bir 
f6hret aahibl olmuıtur. Fakat 
Klark Gabi ıon zamanlarda sı8z
den dlltmiye batlamııtar. V alaa
tiooya hail pereıtiı eden, kalp
lerinden onun muhabbetini bir 

Şiddetli Gözler 

ilk defa olarak reıminl koyduğumuı. Jan Gallan F ranaız erkek 
yıldızlan arasında ciddi roller yapmak hususunda bllyUk bir 
ıöhret kızanmışhr. Jan Gallan bu töhretinl daha aiyade bakışların
daki tiddete medyundur. 

tUrHı çıkaramıyan dilber kadın 
yıldızlar, Valantino ayarında bir 
erkeiin, Holivutun· en bliyOk ihe 
tiyacı olduğunu ıöylUyorlar. Yıl• 
dızlar arasında baılıyan bu yeni 
cereyan, yavaı yavsı ılnema 

kumpnyalarma da ıirayet etmir 
tir. Bir kumpanya tarafından y_. 
pılan tetkikat neticeıindo &ğr.,. 
nllmlıtlr ki bugiln sesli fiimler
de dahil olmak llzere hiçbir fi
lim, V alıntlnonun çevirdiği filime 
lerin kazandıtı t&hretin derec• 
ılnl balamamıttır. O halde yap .. 
lacak ıey gayet baaittir: Yem 
bir Valantiao bulup HoHvuta 
retirmek ve ona filim yaptırmak
tır. Fakat acaba bısyle bir erkek 
na1d Ye nerede bulunabilir? l,te 
me1ele buraya gelince bir çık• 
masa girmektedir. 

Amerika kumpanyalarından 
birinin Avrupada Valantino ~ 
pinde erkek arattığı anlaşılmak· 
tadır. BöyJe bir genç erkek bu
lunduğu takdirde kumpanya bu 
adamı derhal angaje edecek, ona 
birkaç filim çevirtecektir. Şunu 
da ıöyliyelim ki Amerikada Va• 
lantino şayiaaı çıkınca, kendiler). 
nin Valantinoya benzediğini id
dia edenlerden birçoğu reaimle
rinl çıkartarak HoJivuta gan
dermiılerdir. Bakalım yeni y., 
lantinoluk kime nasip olacak? · 

Kanlı Sevda 
Çöl Araplarının Hayatına 
Ait Bir Filim Çevrilecek 

Alman filim ıirketlerinden biri 
Arabiıtan çöllerine ait, daha 
doğrusu çöl Araplarının ba1 atına 
1ı1Sıteren muazzam bir filim 
çevirmiye karar Yermiıtir. Ba 
filmin bOyllk bir rağbete mazhar 
olacağını kestiren filim ıirketl, 
masraf huıuıunda her tnrlD feda· 
kArlığı göze almaktadır. Filim 
çölde kanh bir aık bayatını gö .. 
terecek, aynca çöl Araplarının 
yaşayıJlarına ıtit birçok meraklı 
ye heyecanlı aahneleri de ihtiva 
edecektir. Kumpanya bu filmin 
ıenaryoıu için bizim paramızla 

10 bin lira aarfetmiye karar ver
miftir. Bir heyet yakında Arabi .. 
tanı baştan başa dolaf arak ç&l 
Araplannm hayabnı tesbit ede-
cek. Müteakiben filmin çeYrilm .. 
iline baılanacaktır. 

Nansi Karol 
Şirin ve minyon yıldız Nansl 

Karol geçenlerde hastalanmış Ye 
yirmi gün kadar yatakta yatmıştır. 
Bu sebeple gllzel yıldıı üç ay 
kadar istirahat edecektir. 

Kıralm Eğlenceleri 
Meşhur yıldızlardan Jorj Ar

llı'in çevirdiği ( Kıralın eğlence
leri) isminde filim hitam bulmuştur. 
Yakında Nevyorl aioemalarmda 

\ görterilecektir. ----
Gizli Cephe 

Ahnan filim kumpaı.yaların
dan biri .. Gizli cephe " isminde 
bir caauı filimi çevirmiştir. 
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İT'İ'İBAT VE TIBAB.Bt 
Her hakkı mahfuzdur. Naııl tlolda ? .. 

Na•ıl Y111adı ? .• 
Na•ıl Ôlda ? .. 

Kırmızı Örtüye Bir (Kur' an) ile 
Bir ( Ruvelver) Konuldu 

Bu. on isim tesbit e.dildikten 
eonra da şu kararlar ittihaz edildi: 

1 - Bu on zat mileuİ• olmak 
lı:ere gizli bir cemiyet teıkll 
edilecek. 

2 - Bu cemiyet -aşağı, yukarı· 
( Mason Cemiyeti ) teıkllltına 

benziyccek. 
3 - Cemiyetin daimi merkezi 

olmak Uıere bir ev tutulacak. 
4 - (Nutuk) ve ( tahlif ) ıu

retleri hazırlanacak. 
5 - ( Nikap ) lar dikilecek. 

Bu maddelerin kararlaıtaralmuı 
Hnasında, ea ziyade birinci madde 
llzeriude mUnakata edilmiıtl. 
( Cemiyetin iıml ) mt1elHine çok 
ehemmiyet verllmitti. Basılan, 
( ittihat ) iımini teklif etmft; 
fakat ekseriyet bunu reddeyle
miftl. ÇllnkO bu UDYBU, dediko
dulu bir istihale 1ıeçirmittl. 1313 
••nesinde latanbulda teıekkOI 
eden ( ittihat Ye Terakki ) nia 
bir ıuboal almak Uzer• Pariıte 
de bu nam albnda teeia edilen 
cemiyet, biç bir fayda temin ede
meden infisah etmişti. Sonraları 

Ahmet Rıza B. ile rüfekaaı tara• 
fından teıkil edilen ( Terakki 
Y• ittihat Cemiyeti ) de, (maksadı 
ull) t\zerlnde mUeaalr olamıyor. 

ıtındea aftne kuYYetini kaybedi
yordu. Buna binaen yeni bir 
kuYvetln dotduğunu llına etmek 
için yeni bir iaime ihtiyaç görll· 
l&yordu. Mnnakaıa netlceıinde, 
bu dilşilnllf galebe etti. Teıekkill 
edecek cemiyet laminin, ( 01-
manh Htırriyet Cemiyeti ) tHml-
yeıioe karar verildL 

Daimi merkeze ıelince .• bunun 
için tenha bir eY tedarik etmek 
icap ediyordu. MUe11iılerden 

Mllllzim Ömer Naci Hey Haaen 
beklrdı; yalnız yaııyordu. Naci 
Bey namına, ıehlr haricinde, 
( AIAtinl ) kötkll ile tramyay 
depoıu araaında ld\çllk bir ev 
bulundu. Zahiren buraıı Nad 
Beyin lkamet~lhı olacak, laaki
katte lıe, cemiyetin gizli mer
kezi olarak kuHamlacakt1. 

( Nutuk ) ve ( Tahlif ) ıuret
lerinln br·rlanmaıı, mDe11ialer
den iyi yuı 1azaulara haYale 
olunmuıtu. Birkaç zat tarafından 
ayrı ayrı yazılan bu ıuretler tel· 
kik edildL Bunlar biribirine 

meıcedilerek bir ıuret vilcude 
retirlldi. Aynı ı:amanda ( Nikap ) 
luın ılyab ve kırmızı bederile 
itn• Ye iplik te tedarik edildi. 
Ve bu ıuretle, bntnu hazırlıklar 
bttlrijdi. 

* Nihayet.. ( 322 ıeneal eylOllt· 
nöo Cuma geccıi ) mOeHiıler 
Ômer Naci Beyin evinde to~ 
landı. Bunlardan yalnız ( Edip 
Servet Bey ) nok1&ndı. O, reıml 
bir vazife ile muvakkaten bir 
yere gönderilmiş ve bu içtimada 
bulunamamııtı... Perdeler ıımaıkı 
kapatıldı. Evveli, ıiyah ve kır
mızı .bezler ortaya çıkanldı. 

Bu dokuz arkadaım hatıra• 
sanda ebediyen hatlı bir lı bıra• 
kan, gUlünç bir faaliyet baıladı. 
Derin bir seıwzlik içinde, bazaa 
makas tıkırtıları, baıan bez he
ftrbluı ifitiliyor, (nikap ) lar 

Talat B., Rahmi B., 

biçilerek dikiliyordu. Ekaeriya bu 
becerikıb ellere ipeler babyor, 
kın bir: 

- Aman.. 
Şiklyetinden ıonra, parmak· 

lannın uçlarında tebellllr eden 
kan damlaları emiliyordu. Siyah 
bezlerden, tamamile bqa ıeçe
cek torba ıeklinde birer maake 
yapalmııtı. Yalnız 16s yerleri 
açıktı. Kırmızı bezler de, boyun· 
dan itibaren omuzlan 6rtecek 
ıurette birer göğUılUk haline 
getirllmltti. Dlkiıçilikte mahareti 
olmayan bu ellerde, bunların 

--
RADYO=: 

9 Şubat Perşembe 
latanbal - ( llOO metre ) 18 Ne· 

bJI oğlu lamail Hakin B., 18,4tS Or
kestra, 19.35 Fr. dere (ilerlemiı olan
lara), 2U Seniye H., (ııaı) 20.30 tan· 
buri Rofik: B. ve arkadaıları tarafın
dan teıuıil, 21 tanburl H.efik: B. ve 
arkadaılart, H gramofon, ajanı ve 
borsa haberi, eaat ıı.yarı. 

Ankara - ( 1038 metre ) 12,30 
Aokara.-Palae orkeiltraaı, 18 Hı. (Ma
hur fılslı), l!J ajanı haberleri, 19.lô 
Edip H. tarafı ndao viyolonsel ko nao
ri, 20 hava .raporu, 20 gramofon. 

Varıova - ( 1411 metro ) 18.0ô 
oda musikisi (plfi.k), 11 kahve muıi· 
kiaı, 21 hafif konser, 28.15 dıı.ns mu
sikisi, 24 kahve mualklıl. 

Pette - (5~0 metre) 18.a~ Man-
dltec:ı.ı takamı, 19.30 plAk. koııaeri, 
20,50 Ali musiki ınelı tebinden yay 
koneeri (piyano refak atile .lirahmı ye 
Schuman 'm eserlerinden), ~2.45 ha
berler, lmre Jılacari Slgau takımı., 
28.45 opera orkestrall, operet parça
ları. 

Münib - (5aıl wetre ) ııo,ao tan· 
lıur ve koro (Yugoslav halk ıarkıları), 

lı!l.~ö viyıııı, ~:.,a5 ;:)chiller'iıı ıiirleri
ıı i n ıarkı haline getirilmesi. 

Vıyaııa - ( 517 metre) 18.o:; çay 
ıuuııikiısi, ıuUsalıfLl,;eler, ~t.lı!O opımıt 

ve valıltır (Joıııf Hotıer tJlkııuıı, :.a.:.'O 
dana ınuıikisi (t .. gıı.ıııııli). 

Milioo - Torıno - Florenaa :.u 
pllk, ~1 habtrlcr-plik, ~~ tfıw•il ( iıı

tirabatlerde mU1&balıeler.) 

Prat - ( 4tt7 metre) 17.16 wueikl 
ıuüaahıı.oeler, lö.iiO plll.k, nıu1ahalıJ

ler, ~0.40 Jill Zeyer'in cR•ı.hu ile !ıla· 

h ulenıı.• ısi mit ıu usi klli daııeı. 
Roma - (441 wetrtı) 111.60 ıeu

fonık konser, ~4 habe.rler. 
Bükret - ( iSll4. wtıtre ) rn gra-

mofon, 14 "ezıı., 18 karııık ıuııs1kı, 
19.~5 kıı.rıfık kuıı111.4r, :!0.35 .Hilkreı 

opıırasıııdaıı cKaııııe • isıuıli Dıılıbes'ın 
opera tewııli. 

Brulau (. 8~5 ıuetrtt ) 17.15 n 
wuııııuei. haberlor, 20.öô akıam kon· 
sori, ~1.05 Vagııer'iu eserleriuden fil· 
tııı.ruıorıik konıter, milıahabeler. . .............. -... ··-···-· .................... ._ ___ 

UNUTMAYINIZ 
Ye ioaıııluıaz dun fiaUarla iyi mal 

alma'< fırsatını ka\'ırmayıuu.. Galatada 
Lazaro F rauko tlcarethanealode, ba
oıwlara ~am&fll ve cih&1 takıml&rile 
ıtriyat ve tuhafiye levazanıatı eldea 
çıkaralmalttadır. 

Mlth8t tUkrU 8. 
C.mı,.etta ilk (He1ett Allre) .. 

haıırlanmuı, epeyce u1:1111 allr
mtııtO.. Saat, ( alaturka ) t1çe 
ıeliyordu. Artık dikit itleri 
bltmlı, timdi bu tarihi ıahnenln 
dekoru hazırlanıyordu. Ort•ya 
bUyllcek bir maaa ıetlrildL Ma
aanın llıtllne de kırmlzı bir artll 
Hrildl. Ortaya bir (kur'an) ile 
bir revolver konuldu.. Dolruı 
arkadaı, ( nikap ) larını fiydiler. 
Göpılnklerinl de omualarına 
ıeçırdiler. Ma1anın etrafına di
zildiler.. Koçuk bir petrol llm· 
baıından ıllzOlen hafif ay
dınlık, bu Hhneye Hrar ile 
mallmal bir man:ıara veriyor, bu 
korkunç kıyafetlerin duvarluda 
bllyftyerek lrtiıam eden tekilleri, 
efsaneYI devlerin lçtimaana ben· 
ı:iyordu. 

Güb 
28 -

( Arkaıı var ) 
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Tayyare Baloeu 
Tayyar• balo•u bu akıam Pera 

PalH aalonlaranda verilıcektlr. 
Baloda kıymetli eua plyanl'oları 

çelr.ilıcek, senıin, sarif kotlyonlar 
datı tılacaktır. 

BOyOk aalonda tayyare modelleri 
filo billDde birkaç defa uçurulaeak 
H bitin ıa)onlar kilçGk ve blylk 
yüalerce balonlarla tezyin ıdlleeektlr. 

Gece yarı•ından ıonra ıaat '~,, te 
Dar0lbeda7l aan'atkArlarıadu Hbım 
Beyle Halide H. tarafından kOçGlc 
bir iakeç ılSylenecektlr. 

Bu aktaın ıon mO.abakaya ittlrak 
edecek olan ıüzel er de tayyare 
balo•una dantlidirler. 

$ulaat 1 
~ 

On Milyon Liralık Büt-
çede Neler Var? 

--
( Battarafı 1 inci aayfads ) 1 

Hridat bDtçealnde en kabarık 
yekftnu arazi, bina, kazanç, ... 
yım verıilerinden alınan Yiliyet, 
ldarel buıuaiye Ye maarif bl11e
lerlle lapirto ve lıpirtolu içkiler 
inhiıarından ve feraı harcmdan 
alınan paralar tetkll ediyor. Bun-

' farın yekünu (2, 782, 500) lira tu
tuyor. Gelecek ıenenin haftA ta
tili ruhaatiyesl (50) bin liradır. 
Geçen Hne bUtçesine hastaneler 
ha11lab olarak (60) bin lira kon
muıtu. Bu ıene (20) bin lira tah
min edilmiştir. Haller hasılata 
geçen aenekinden (5,500) Ura 
faı:laılle (40,500) liradır. Üç ,ene 
eYvel bütçeye kabristanlar haıı
lata olarak ( 1,676) lira konmuı, 
ieçen •ene (100) bin lira tahmin 
ecUlmlıtl. Bu Hne bu faela ( J 30) 
bin Ura konmuıtur. 

İtfaiye masraflarına siıorbı 
%YER Vik 

akıam: Şehzadebaıı 

MİLLET 
TiYATROSUNDA 

ıan'atklr NAŞiT ve F AHRI B.ler 

YI temıil arkadaıları 
ŞAMRAM· HERMINE-AYTEN 

Hanımlar b1rlikte 
Naılt •e Fahri Beylerin en bGylk 

muvaffakıyetlerl olan 

DEHHI EFENDi AilESi 
Yod•il 3 perde 

Bu plynte iki sau'atkAr karıı kar91ya 
Ayrıca r Komedi 

( MONBEY • Tiyatro Müellifi) 
Kanto• Solo - Düeto • Kuarteto 

Dühuliye (20) aile locaları (120) 
kuruştan itibaren 

Cuma gUnO fevkalAde müsamere 

ıirketlerinla iıtirak hl11eai ı•çea 
senekinden (20) bia lira aokaa• 
nile (80) bin lira konmuttur. 

Yeni yapılan llıım, kaldın• n .. 
ııf ln1a masrafı haıılatı oluak 
(60) bin Ura tahmin edllmiftlr. Bu 
Yaridat 8ç nne eYYel (1,434) •• 

ı•çen 932 Hne ıiade (6,500) lira 
idi. Bu sene imtiyazlı firketler-

den (425) bin lira menfaat hl .. 

Hal alınacaktır. Yeni yap.lan 
tehir rehberinin yaridatı olarak 

blltçeye (10) bin llra konmuttur. 

& GÜZEL 
Kadını, dekoru, 
erkeği, san'atı 
mevzuu, muzlki, 
ayrı ayrı öyle 
gtizel, öyle gtlzel 
i veremez ta ......... LL&m 

altı güzel de 
belki 

KADIN ASKER OLUNCA 
bunu sen de du
yunca durmadan 

fırsat ara; 
haydi koş 

ALEMDAR'a 
Matineler : 2.30 • 5 ı.ce 9.30 da 

9 Per,embeden itibaren 

Bu akşam GLORYA'da 

KARNAVAL 
Venedik'te Karnaval oenlikleri ara::1ıııda geçen şayanı 

hayret, zengin, cazip ve romantik bir film. 

Mtlmesıillerl: Tradejiyen M A T H E S O N 
LAN G, D O R O T H Y B O U C HI ER 

Ye J O S E P H S C H 1 L D K R A UT 
Bu mümtaz eser, Mavi Tuna filminde büyük 

muvaffakiyetler kazanan 

RODA SANDOR 
Çıgan orkı:strasuıın iştirakilo filme çekilmiotir. 

FOX JURNAL mühimdir. 
••M:ı• • • • 1 ••• ~ ...... ·-• ıt•ı .,..tı••··· ••• -· .. • • • • .... • • 1 ....... 1 • • __... ...... ---

15 Şubat Çarıamba akıamı 21,46 te yeni ve zengin programlle 
MÜNiR NURETTiN KONSERi 41m __ _, 

Bu akşamdan itibaren A s R i Sinemada 
Sahnede : Şimdiye kadar görülmemiş 
muazzam ve fevkalade varyete programı: 

VORTLA YLAR Meıhur uçan trapezler 
ROLF HANSEN : Büyük hokkabaı: •• ıibirbas 
K. ZOBEL : Alnında top taııyan adam 
TUREY BALET HEYETi : ıi:ı:i sonderece memnun edecektir. 

Sioamada: Dilber yıldız JOAN CRA WFORD'un g&rDlmemlt filmi. 

~ZAPT OL M 1 YAN._, 
Halkıınılm eıı zıy.ı I<' ~e-vdiği 

MORIS CHEVALIER ve JEANNETTE MAC DONALD 
tarafından harikulade hir tan:da temsil edilen 

BU GECE BENİ SEV 
süper filmi haftanın mi ılsiz muvaffııkiyl!tidir. 

ELHAMRA ve MELEK 
Sinemalarında 
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. 

~----~r.-----------------------------------------... ~---------------------..... --......... ~ 

A.BMET REiS ÇAPA MARKA 
Müstahzar atı 

Ahmet 
....... .__ ___ .._ _________ 12 Y•z•n: Piger Me/011 -' 

Münzevi Yaşıyordu 
SAH LEP 

Ahmet 
Takip 

Reisin 
Ettiği 

Gizli Bir Maksat 
Anlaşılıyordu ... 

Bu, onun bayatı için llı.ımdı. 
Sonra aeni dDıUnecekti. lıte bu 
•uretledir ki baıtan baıa gezip 
dolaıtığı denizler, artak Ahmet 
lteiı için ıeniı fakat daima mah
dut bir ıahadan baı\ca bir mana 
ifade etmeıniye baıladı. O, bu 
.. banın geziciıi •e alııkanlık 
lt•kile de karşısına çıkacak her 
dUımanın baı bclAsa idi. 

Bu ıırada, bir ara lstanbula 
kadar yolunu uzattı ve bizzat 
laman padiıahı tarafından kabul 
olunarak icap eden iltifat •• 
•tiyyelere nail oldu. Sokaklarda 
10rtırken, etrafını bir alay çoluk. 
Çocuk alır, ihtiyar innnlar, onu 
Yavrularma ıöıtererek bu ytıkıek 
•irnayJ daima hatırlarında tutma• 
larım ıöylerlerdi. 

Ahmet Reiıin en bUyUk ıevk
ltrtnden biri, uğradığı limanlara 
baıtan baıa dolaımak, aahile 
bağlı gemilerin kimlere alt oldu
iunu 6ğrenmek Ye teaadUf eseri 
olarak içlerinde, eaki bir fellket 
•rlıadaıil• karıılaıbğı zaman ona, 
•linden ıelen her lyiliil ve yar
dımı yapmakta. 

Çok defa lae. kendi kendine 
~r köpye çekilip dllfOncelere 
dalar, gGlgeli bir camün ıerin 
~6feıine ıizlenerek tefekkUre 
•anr, çıkarken de, fakirlere •e
tltmek Oıore imamın 6nlin• 6yle 
bır para koyardı ki, ihtiyar •~ 
taldıyı hayretlere aalardı. Her 
kabç aahibl gibi fazla dindardı 
•• bayar yapmayı ıeverdi. 

Anlldolu aahillerinde dolaşbğı 
•ıralarda amca11 tarafmdan Ce
lairde namına çok muhteıem bir 
._ray aatın alınmııtı. GUrllltU 
'nerkezlerinden uıak olduğu için 
~bmet Reisin çok boıuna gitti. 
lıabçeainde, bilhasn limana hA· 
~im küçük ve gUıel bir pavyon 
•ardı. Ahmet Reis bu pavyona 
)erleıti. Bina, Berberi tarzında 

hpılmış, dört köşe ve taıtandı. 
bar bir kap111 vardı. Yine dar 
\ir yoldan yUrUnerek icabında 
~olay mUdafaa edilmek Oıere 
keılıln hatlarm sata ıola bnko
ltaı bu yol vaaıtasile evin geniı 
\abçesine çıkılırdı. Bahçenin or
laıında rOzel bir havuz •ardı. 
\' • haYuzun etrafını anıl ey en pal
~iyeler ytıkseliyordu. Bir kUçtık 
~ar •e bir nevi milıtahkem 
'-•vki hlııini •eren bu pavyon
.ı_ da Abmedin en çok hoıuna 
ilden yer, denize bakan •• bi
'-aun bDttın aenlıliğini kaplaya
t•lc açık deola rllzglrlarım içine 
aı.. ıeniı ulondu. iç a•ludao 
tliadigi ıaman loı bir korıtlor-

ll ı•çilerek a6ı kamaıtıran 
'tcLnJıja çıkılıyor •e doğruca bu 
"1ona giriliyordu. T aHnı yükaek 
:• kubbeli, du•arları beyaz ba· 
.~ala idi. Her taraf birçok 
~ lhlarla aUılenmiıti. BtıtDn bun
•ta maceralı bayat nm muhtelif 
:•lannda toplayan Ahmet, çok 
l ,~•l bir kollekaiyon ve bu kol
•11:aly ı ._ on arı ayırarak buıuıt ar-

cl •lar Ylicude getlrmiıti. içlerin
~ •iri atızlı ve el kadar re
'- yataganlardan tutunuz da 
• l•rek yılanları kadar ince •• .__. ı. •••n paayol kıbçları, 

Afrikanın siyah 
n aert aiaçla
rmdan yapılmıı 
yay ve oklar, 
Ozerlerl tDrlU 
yazılarla anılU Ye 
yuvarlak arap 

kalkanları •e daha ~~~ı~==~ll!!~illll~~ birçok gemi uma ~ 
ları vardı. GOn
dUzleri, gUneşin 

ılyasile altın ve 
çelik panltılar -
uçan bu kollek- KUr•kil bir harp ll•mıaı 

aiyonların Dattlne ı•c• çöktUğU f bu aesaizlik içinde birer gölge 
zaman, mafribin beyaz aydınlıiı halinde yabp kalkan Uç bUyDk 
altında mavimtnak ıtıklar yayı~ koraanın dua ederken kıpırdat-
lırdı. Sa§' ve sol tarafa geoit tıkları dudak hareketleri ye civar 
divanlar konmuı, yere gUzel ha· seniliklerde ıakrıyan bUlbUllerin 
lalar ıerilmiıti. Fakat denize ba· ötOtO duyulurdu. 

kan k11ım, baıtan baıa ve eakl * 
Epeyce u 1 d arap tarzında reniı bir ıemiden zun ıaman ar an-

ibaretti •e bir bakııta bOtOn uf- beri. artık Ahmet Reis denize 

- B•b•; -n•, Ç•Y ve llahv• yerine sıhhat ve kuvvet 
kaynaıı getirdim ı 

- Yar ol aziz v•vrum •• 
ku kavramı ya mDaaitti. açılm~yor~u. Y etiıtirdiği ıenç 

muaymlerı kumanda mevkilne 
Bu saJona, yalnız Ahmedin 

1akmları girebilirlerdi. Çok defa ıeçiyor •e deniı.leri, onun namına 
Tekh·d•I Sulh Haklmllllnden. 

Tekirdağının Yavuır. mahallesinden ~-------------. 
Alemdar Zade Mehmet 

Vapuru alçak iıkemlelerlo O.zerinde tUrlU onlar tarayorlardı.Onua bu hare-
ketsizliğini, feçmit eaaret deYfr• 

koku uç.ın meıbur naneli arap lerinin omuzlarına ç6kerttiil yor-
ıa11nıa etrafına halkalanır, konu- gunluia •erenler çok oldu. F .. 
fUI' ve dOşUnUrlerdi. Onun bu kat aı bir mtıddet aonra baki· 
aobbetlerlnde, bilhasıa Turıut kati kabul etmek ltıımreldl. 
reiı H amcaaı Oruç Ali bulu- Ahmet Reiı, deniıe çıkmak iıte• 
nurdu. mlyor, ve bllt8n gctnlerlnl, ıelıre 

Sakin ıamanlarda yeşil ••ya hlkim olan tepedeki eYinde ıe-
mavi renk alan ·deniz, rUzglr çlriyordu. Haricen haata ıörDn-
Hince morlaın·, tııtUnde biribirinl mUyordu. Pok aı ıiyaretçl kabul 
kovalıyan beyaz dalgacıkların ediyor, bot ıaaıanlarını dua et• 
hıtırhsına, kademeli Cezair bah- melde ıeçiriyordu. Bir mOddet 
çeltrinden yUkaelen bin bir ıtırlı ıonra beı •akit namaı kılmaktan 
binanın fıı·ltaıı kanıırdı. Onlar: bıkarak babçeainde çalııan bOtDn 
Ahmet. Turgut ve Oruç AH; an- esir fellahları yanından uıaklaı· 
net batmadan evvel aptulerini tırdığım, bahçrvanlık itlerini biz-
alarak kıbleye döner, birer hayal zat kendisinin ıle aldığı şayi 
ıibi gOrUltU yapmadan yilrOyen oldu ve bunun Ozerlne dedikodu· 
esirler, ortaya konan ıininin Oze- cu bUtUn dilhır ç6zUldn. Vaktile 
rine yemekleri dizer ve çekilirlerdi. Ceneve' de çektiği eıaret menkı-
Az •onra, t•hrin ileriıindeki burun helerini dinlemit olanlar Ahmet 
Oıerinden birdenbire aemaya fır· Reiıin gizil bir makıat takip et• 
lıyan ay, bu muhteıem dekora tiğini anl.:makta gecikmediler. 
azametli bir mahiyet verir, bUtlın ( Ara.kası var ) 

aıçı Ali kızı Hatice hanım ile o ma· 
halleden Kasım oğlu Mehmet Bayram 
efendi ve valldtal Fatma hanım be
yinlerinde mUtehaddıs tarla n bağla

rm takalml hakkında cereyan etmek· 
te olan lıalet ıuyu dnaaının muha· 
kemeelnde müddeaaleybleriu mahalll 

ikameti meçhul bulunduğundan bak· 
lannda il nen tebligat ifasına karar 
vertlınlı 'e muhakeme 18 1938 per· 
9embe ıonilııe bırakılmıı olduğundan 
o gOn mOddeaaleyhlerln Tekirdağ 

ıulb hukuk mabkemealne gelmeleri, 
alui takdirde hatlarında muamelel 

kanuniye ifa kılınaca~ı iltn olunur. 

Yeni model Allegro 
Bfr veya iki yOılQ blçaklları 
cvvda tap aOrtmc' ve 
badehu kıyq Gurtııc:ıcn 
ıcçlrmdc surctlylc biler, 
Eyi tıraı olabllmcll • • 
l<ln herkese luımClıt. • 

MOhlmtckcmmillil'-~ 
Ht~rdt aatılır. 

Unıuaıl accn talaru 

8ınkhatd Gıntenbdn ve Şsı 
Galata-Stamlıul 

iSTANBUL ZİRAAT BANKASINDAN: 
Karyesi Mubamaıea luymetl 

Tapu kaydı mucibince miktara 
Mevkii Clnıt Dönüm E•lttk 

Kartal Meıell ayazma Tarla 200 4 

" 
Kumlar Boatanın Dıııf biueıl 3000 10 

" 
lataayon civarı Ar .. 1100 Ziri 2141 

" ÇefGJe baıı Tarla 600 10 
il Ça•uıotlu deroıi .. 75 2 2 

" 
Soianlık clYarı 

" 
1~ " il " .. 600 30 

" • • 400 16 

" ÇaYUfOfCIU dereai 
" 

100 4 

" " " 
200 6 

" Kesimoğlu kuyusu • 300 10 
.. Çavuşoğ)u dere1i 

" aoo 10 

" " " 250 8 

" " " 
aoo 10 

Maltepe Üıküdar caddeıi 
" 

30 1 
,. Kuruçeşme 

" 40 2 

" 
,. 

" 80 2 2 
Pey akçeai ve ihale bedeli nakten veya ıayrarnUbadil bonoıile &denmek tlzere yukarda yazılı 

gayri mnbadiller emval fartnameaine te•fikan açık arttırmaya lıonulmuıtur. ihale 11-2-933 cumartesi 
günü aaat on be,tec'ir. Taliplerin muhammen kıymeti üzerinden yOzde yedi buçuk pıy akçelerile 
bankamıza mUracaatları. Şartname bankamız kap11ına aeılmııtar. 

Dr. A. KUTIEL Verem Götualerl aayıf o\anl11dald ekatırilklere bllyük ehemmiyet 

fa 
t ••rm•lldlr. KATRAN HAKKI EKREM teblılcenin önln. w•çer. 

Kank4y Birekç , .. , .., aS1n4a No. 3f. 

BOLENT 
VAPURU 121 Şubat Pazar 

Zoaıuldalc, laebolu, Ayancık, Sam
ıua, Ordu,GlrHun, Trabaon1 SOr• 
•••• •• Rlae'y• azimet •• a•detle 
ayni iıkelelerJe Vakfıkebir, Garele 
H On1•1• utrayarak ••det ede
cektir. 

Acentaıı: Alllye han No. 1 
Tel. 21037 

GÜL 
Yapraklarının 
cazip ve göz 
kamaştırıcı 

rengini 
Simon Kremi pudra11 
ve 1abununu muntazaman 
btimalile temin edebillrıl· 
nht ki bu auretle cildin te
mbleamHini yumuıatmaıı 
n bealenmeıl ~ibl ilç mak
sadın huıu!G:ıe yardım eder 

' CBEME 
SIMON 

(KREM SIMON ) 

Ankara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
Map rn ve kır1as wecdik 

Anafııırtal&r caJlieıı 

1 rl('fun · J377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtaliye e~yuı 
\'e mektep levazımı 

Her türlü Potoiraf 
levazınu ·makineler 

ve amatör i~leri 

Etem Pertev ıtriyah 

Kütahya çinileri 
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İSTANBULDA: 
Bir ÖIUnUn H6t1ra Defterinden J 

İNGİLIZ CASUSLAID 

PARA ve KADIN! 
Bu iki Kuvvetle Dünyanın En Müthiş 

Orduları Bile MağlUp Edilir 
-·-

Enverle mUlAkatımııdaa d6rt 
rün sonra (Greta) reımen benim 
metresim olmuştu. tliç kimsenin 
miidahale edemiyeceği bir ıekil· 
de, beraberce yaııyorduk. 

----
Üç ~l\n sonra ( Mister Corç ) 

ile Büyükada 'da ki otelde karıa
laşhğ.mız zaman, bana ilk •lSyle

1 Şimdi onun tözleri, elimdeki t.a- ı - Siz~ açık •6yleyim, Miıter 
bancanm ıert ve parlak çeliği Corc.. korkuyorum .•• 
gibi parlıyor •• $:.özleri mi delerek Korkuyor muıunuz? •• OvY •. 
kalbime doğru uzanıyordu. İşte bakınız, bizim için bu keli-

0, t~kr•.~. söylerni!e ba.!ladı : menin biç mana11 yoktur. Kor-
w. . - . Şımdm.. Gelehm gorece- kak insanlar, hayatlarında biç 
gınaz ıılere... Her tnrlll malfıma- bi k ı 1 · 
tan, bizim için, favdast olabilir. rıkey azkaoamaz ar. yı yaıa• 
lktaıada ait t . l o·~ ma ' anca ccıur ve atılgan aaavvur ar.. ıger 1 1 h kk . 
devletlerle yapılacak matı mG- o. an arın a adar. Dıkkat v.e ba· 
zakareler •• Memleket dahilindeki ••retle yUrllnecek yolda, hıç bir 
aiyast dedikodular •• saire.. vesaire.. tehlike olamaz. Şayet bir tehlike 

diği söz ıu oldu: 
- Teşkilitamıza 

tunuzu Londr.ı'daki 
kezimize yazc!ım. 

- Yaaa ..• 

Mümkün olduğu kadar nüfuzlu giSrdOn Oz mo, ... d.e~b~I . döner ve 
dahil olJu- ve ealibiyet aabibi adamlarla yolunuzu degıştmrsınız... s~n, 
umuml mer- görUıeceksioiz.. Bunların fikirle- Mı11r' da, Arabistan•cla, Orta As-

- Evet.. Bunun için derhal 
lıe başlamahs nız. 

- Derhal mi? ••• 
- Şüphesiz. .• Maat·nıı, umu-

ml merkezin tayin edeceği mik· 
tara göro muntazamen verile
cektir. lı eanasında yapacağınız 
ma:ıraflar da ayrıca ödenecektir. 
Şimden, alelhesap ne kadar pa
raya ihtiyac oız var. 

- Bunun için henüz bir ıey 
ıöyliyemem. ÇünkU, ne tibi bir 
yazife ifa edeceğimi bilmiyorum. 
Evveli göreceğim iıi söyleyiniz 
de ona göre ... 

Mister Corc, birkaç saniye 
dOtündil. Ve sonra gözlerini göz· 
lerimin içine dikerek: 

- Size, vazifenizi tayin etme
den evvel, şunu ıöylemek iıterim 
ki, Herhangi işi alaraanıı alınız.. 
Bu İfİ mllmkiln olduğu kadar 
mahrem bir surette yllrübniye 
çalışmalısınız. En samimi bir doı· 
tunoza, en bemmiyetıiz bir 
ifşaatınız. hem sizi.. hem bizi 
bilyük bir tehlikeye dOşlirebilir •.• 
Size verilen bir işi muvaffakiyetle 
idare ve intaç etti{tiniı takdirde, 
mebzul teşekkUrlerle beraber, bol 
bol para da alabilirsiniz. Fakat 
herhangi suretle olursa olsun, 
yakaya ele verirseniz, bizden hiç 
bir mua•enet beklemeyiniz. 

- Hiç rni? •• 
- Hiç.. hatta, en kUçük bir 

aşnahk bilo. •• 
Tepemden, bir kova buzlu 

•u dökülmllş gibi titredim. Vay 
insafı z herifler vay.. beııı insana, 
en büyük tehlikeler• atıyorlar .• 
hem de uzaktan seyrine bakıyor· 
lar .. Mister Corc. patolonunun 
arka cebinden büyllcek bir ıigara 
ağız.ığı kutusuna benzeyen bir 
mahfaza çıkardı. Bana uzatırken • 
'6ıiıne dewama ba,lad: 

- Buyurunuz.. Şu kutunun 
içinde bir tabanca Yardır. Bu 
tabanca, momurlarımıı için ıureti 
mabsusaJa yaptmlmııtır. Şayet, 
bir iş esnaımda, bUtUn ihtiyatla
rın za rağmen ele geçerseniz, bu 
•ilihtan istifade edebilirsiniz. 

Mahfazıyı aldım. Uıulcacık 
açt m, koyu meneviıli çelikten 
yapılmıı olan ve zarif bir oyun· 
cağa andıran bu minimini ilet 
bana boylu boyunca yataa koa
koca bir ejderha aibi geldL Ku
tuyu, yava,ça kapadım. Tekrar 
Mistu Corcun yüzüne baktım. 

rini ve tasa nurlarım öğrenecek· ya' da hep bu usule riayet ettim 
ainiz. Bize malümat vereceksiniz. Ye hiçbir tehlike görmedim ..• 
Fakat.. bunlar, tabii iılerdir. Sizin elinize iki huvvetli ıillb 
Bunlardan baıka, asıl sizin me• •~riy?rum, Bunun biri, para.. 
mur old .. b' . d ki dıierı de (greta)... (Para ve ka-

0 da (Auguı )nu.~ ır lf varudır f : dın).. bu iki kuvveti yerinde kul· 
• ımanının m a aa 1 . 

Pi .. · 1 • k •e bı'zı anmayı bıltnler, nllnyamn en 
e1nmı e e geçırme ,, • 

teslim etmektir. mDth!~ ordularını bile mağH~p 
_ F k t ed~bıhrler. 

ya ~ ... H • • . Birdenbire kapı açıldL içeri 
• -:-- • 00 amdı Bey.. bızım (Greta) airdi. H eyecanıız bir 
ıılerımızde, (fakat •• ) kelimes~ sesle: 
kati yen .IC'evzubahı olamaı... (Bu - Dikkat. •• 
pek mşklU bir ittir.) diyeceksiniz DedL. iki saniye sonra, kapı 
değilmi? .• Tabii, böyledir. Likin wruldu. Kapının aralığ nda göril-
zekl kuvvetinizle bütün bu müı· nen garson, yavaş yavat içeri 
killtı yenmek "e maksadı huııule girerek ( Miıler Corc) a bir kart 
getirmek lazımdır... ihtiyatı elden Yerdi. 
bırakmadan, tehlikeye göğUs ge- Mister Corc. k111aca karta 
receksiniz. İcap ederse, bu uğur· baktı. B?.'ı~~ sall~~·'=. 
da, para dökecekı · oiz. - Mosyo Vasılakı ile aalonda 

Ö n bT. 
Başımı, peuçereye çevirdim. i r ş.e 1 arız. 

l ı k 
w h f Dı} e, ganonu savdı ve ıonra 

apa apa ar yagıyor, er tara w k lkt ki 
d 1 d El

. ayaga a ı, yanıma ya •tb. 
uman anıyor u. ım, yavaı ya Gö I . . . . b k b k · d k. k ı enmm ıçme a a a a: 

vaı, önüm e ı utuya kaydı, z d · k" k f' d 
B

. d · 1 k - anne erırn ı i ı ere-
ır enbıro onu a ma , Ye.. va• d k t k ce e onuş u . 

tanıma göz diken fU hain herifin 
beynini patlatmak iıtcdim... O, 
biraı milıteh1i bir ıesle sordu: 

- Rabatııı mııınız, Hamdi 
Bey?.. Renriniı birdenbire kıp· 
kırmı11 oldu. 

- ... E .. vet ••• 
- Muvaffakiyel temenni ede-

rim.. Haydi, timdi salona inelim 
de, başka işlerimize bakalım. 

Dt>di. 

-

Zafiyeti umumıye, i1tiha11ılık Ye kuvvetsizlik halatında büyUk 
fa ide ve tesiri göriilen: 

FOSFATLI 

Şark_ Malt 
HULASASI 

kullanınız .. H'!r eczanede satılır. 

• Küçük İlinlir 
Şayanı Tavsigtt Müenese1' [ Fagdalr Adresl•r JI 

....._ __ D_O_K_T_O_R_l _A _R -- ·--TE_R_Z~t -ve_T_Uc-. -TE_R_ziLE 

.. 
Bev.11• MUtcbH• 

Dr. Re t Kadri ... a Sirkeci. tram-
vay dura~ı, No 8 bergün ubııhtan 
ak,ama kadar. 

D M t a. ıı BevllJ• mlltehu· 
r. ehm• - ••••• Sirkcc.Idekl 

maayenehanealnl EminOnQ hanına 
(sa.bık Kar:ı'kat) naklotınittir. knbul· . 
hergUn ö~l"den sonra. 

Zührevi hH· 
Dr. Muhip Nurettin ta1ıklar. Baba . 

ali c:ıdde3inde Gayret kfltOph:mosl 
ittiııalhıde 9 dan 6 ya kadar. 

( Dr O il H ilk Dahili .. çocu • • P a 1 haala aklara. Sabah 
aqana ..-inde ( Toplupt Traaı. CacL 65 
Cuma, paz:ı.rdaıı gayri 2 - 6 mu:ıyone
hanesiııde ( Aksaray, Etom Pertov ec
eczıt i srı.-a sokıtk 1 l ) 

. Operatör U 
Dr. Muamme,. Nurlroloz tenHD· 

il hastalıklara mlltolrnssı!lı. Uarbiyode 
tramvay durağı kar~ısıııda No 65. Sa· 
Jı ,.e Cımı:ıdan mad hergon 14·20 ye 
kadar. 

D 
Mua Jtıneha· 

r. Ahmet Vicdani aea:aı vunec.I 

lerdo J.ct:ı'ot ap:ırtımanrnın 2 incl k:ıt 
2 iııci dairesine nakletmiştir. Cuma· 
dıtn ırıand:L hcrg(Jn 8 - 1:! ve U • 200 
kadar, p:ı7.arto3\ ~1nlcrl mt1ecınt1Hr. 

1 D Ci t ve zUhrev 
r. Feyz1 Ahmet baatalıklar mu• 

bha ımıı. Hıırgnn sabahtan ak9a.ına 
kııdar Ankara cad lesi Jo'eyzi Bey lıan 

No. 43. 're!. 23899. 

idrar yollan haa• 
Dr. CelSI Tevfik tahkla·ı birinci 

ıınıf ınutalıııssı ı Sirkeci Muradiye 
caddesi Yiyana oteli knrıısında No. 36 
bergOu saat 14 - 18. -------

D H 1 K Frengi, Belıo• 
r. ay r umer fuklutu ,.. Cilt 

baııtalıkl:m rrıutahasııısı. Alm:ıııya 

em·n1.ı cihliy«' vo zllhroviy" cemiyeti 
ua~ındırn. ne,·o~lu lstiklAl caddesi 
Ağ :ımti kınşı ında. No. 133 il rgfln 
Oğlodeıı soıır1ı. T 1. Beyoğlu 43:; 6. 

, Zı.ıbrevi haatalıklar 
Dr. Arl&t.dl Köprlibaıı Emtnôall 

' 

1 han cııalult Karaka, han,, No. 8 euına· 
dan maada hergltn 9 elan 18,~ a 
kadar. 

HergUn han .. 
Dr. Mehmel Halit al:ıde dahili 

hastaları ınua) c•ne eder. Pa:ıar gllııO 
fak irlcro parasızdır. Fatih parla kar
tıııırıda No. 1 

DIŞ TABIBLERI 
Z 

Emlnö .ıll, Eminönl 
Cemal lya han 2 inci kat No 4 

Hastalarını cumadan maada hergılo 
U,u <lan 18,5 a kadar kal.ıul vo tedavi 

eder. 

Dlf Tabibi Saffet Arll Muaye-
nehane 

Hnlıı;okıı.pılln Ertuğrul ınnğaınsı kar· 
ıısıııda Ka~apyan hıını 1 inci kat. ~a· 
lıdan ınand.ı ht•-gun h:ı.st:ılarını kabul 
eder. 

S hcrriJn baıtalannı 
H. tepe:ıyaıt kabul ve tedavJ eder 

Ko ro ı vo s.tirc forıı ı \fi dayıuııklı 

lılr ııuretto ) \}'t ır. llo.}uğlu Taksim 
Zaııı lmk ıwkak No. 41 

5Uleyman Faik Toklu OOlu 
Bah~oknpı. :::. l~ıuot llaD, linci kat 

No . ., yo ııaklctmt1tir. H r{!' la O dan 
ukş:ıınn kndnr ha!talarını k~.bul eder. 

Muz:alter HUsnU ı Beyoilu, 
mam ıok. No. 

2 Nuri li. upartuı .rn l,at 1. htırgUn ::ı:ı.at 
lJ ıl.ın ·O) o k.ıd.ır, 'e fc, kal\ io ah,·al
do ~<>celorı d·ıh lıa<1tal:ır nı knbu' ı ılı 

"il. SAIT Yen"poıtaoe cadde1. 
Vlora Han No. 11 

P<'r~l' ıı\ıc ,.e cumart.osiudon ınn.'lda 
h(lrı:;Un 10 dan 18 o kad Lr hastal rıu 
>ıab ı I 'e led wi cclrr. 

Bu 
' 

1 t (S•bık Cafal
nyam n • epan oğlu Şuk cc-

ı ıhaııeıi sahilıı) (;iedıkp. t:ı. l\IUsıllım 

ı ıkıd;: numara 2(). Kabul s.antları 9·12, 
~ den 20 yo k lıfar. 

Ele\ctrlk tedav!11I, kroıı 
Sadettin plllln, alhn damak veaa• 

irc. Arı.uya m ıı,. afık yapılır. Sirkeci 
~ura lıye cadde3i numara 26 birinci 

kat. 

Terzi '.klb. 
Haaımıa· terf 
... ı Dlvaııl 

besteklr ıokak No 2. 

Ömer LUtftl Yavuz Teni ha~ 
Son mod• 

zerine tık ve zarif kadın vo eri 
elbiseleri ehven fütla yapılıyor. l 
postahane kar919lrıda Erzurum 
numara: 5 

MUHTELiF 
Halkın Naz•.-ı Dikkatine 

Aırl vo fenni tı>ı-<ilAtlı& Biga im.I 
hauemiı.de yaptığımıı ıucuk n 
lamlara mıı., temiılik Ye nefaset iJ 
rilo ewaalsiıdlr. lJu iddiamız S 
hUkümet vo belediye doktorluğu 

baytarhğınııı muı:\ddal· raporıaf 
ıı hittlr. Topları ve perakend'J .J 
mahAlll Balıkpuarı Mıııırçarom k8' 
kar9ıııında 18 numarala •Sucukcıı 
salamcı Mehmet Ali-

Pl'•ngo itimat Glf elerl J• 

kar birçok kımıeleri ıengiıı etml 
Merkeıi :Fatihte tramvay oaddoıi 

mara: 14. Şubeı\ Beyazıtla Okçu 
1Ja91 numara: 89 

Unlkum ••pka fabrJk••ı ~ 
zerine ehven fiatla yeni foter, ka 
fapkalart ve bilumum tapka ta 
fç.ln müessedemlzl ziyaretiniz 
rufunHu temin ve iddiamızı ıı 

eder. Dabçekapı tekeroi Hacı B 
kar911nnda numara 84 

Tuna Ş•kerleme evJ Hak:kı 
tııkerJ .. 

leri ve her nevi mutena ve mUste: 
lilks maınulAtı. Eminönü 
'funalı Haydar 

Kardafler Ma§azası J!'k1~ 
iskarpiııl('riııclen ınutl.Lka alıntı. ti 
Divanyo u mubterik sult..\'l ııaray· ~ 
l rı ittlulindo GS - 8 f/ 

Salih Hane. ~irkccido Kar' 
bü!oyinc obı rnalıalle,ı Kargılı sok 
lö numaralı l11ıt oda bahçe ve mutf 
bir bap ki,ir ev ealılıı.tır aynı ha 
yo milraoa t. 

Bono - Mubadil, deyin son 
wuaure!Ata. 

İstanbul Balıkp ıı.ar No 6 aar 
Vasil 

8alahk servi agacı - 9 ili 
metro tulOnde lekele ,.e rıhtım f 
ıııın ınus.ut 63 adet ıervf ağacı e 
ltktır, tnllp ol. nların G:ıl.ıta Y ğk 
mnda )lustnfa klhya hanında Hıcl 
de ve ınrekası tirketlne mnracaatl 

Klrahk hane; Aksarayda Yu 
pata.da Arnpmanav ıokağında No 
7 oda bir aoh, bir mutfak, bahçe, 
Çok ucuz ol rak acelo kir lıktır. 1 
<lcktlere mllrnoad. 

MUrebblya; Lıu n ruüddı t 
dra yUkael. ınnıf n 1 lerl D('ıd{ 

ıncırebbiyolik cdon Yly:ı•ıa'lı hır ııı 

mnzel, burıld'l kil nr bir aile ne dl 
mllrebb

0

yelik etm k arzııeund•dı • 
Adrosı Son Posta E.M.B. rumuııı 

tahriren u ral'aat. ,,. ............... ~~ .... 
Küçük llan ŞurtlGrı 

1 - U'Uçilk ılAnlar haftada iki 

1 

netradllir. 

2 - Bir IIAn boı ııatırdıın lbJrett11 

Kalın .) aı.ı iki :ıtır sayılır. 

3 - Her aatır en aşa,tı 4 kellmeJ 

4 - ilanların bot satırJan faf 
lıor e tırınJan al rlCo\ aıa,:ıJ 
hatlor alınır: 

5 Hlıtd- lba• 5 aatardaa , .... 
ret lılnın bor Htır l~I> 

1 A1lı41 30) Kr. c>J Kr, 
a • 80l .. llM •• 
6 .. 1500 .. 3iU 

12 • 2800 • ..ı6J 
___ , ____________________ ..,, 



• 
• y ARININIZI SiGORTA ETMF.K 

İS TER MiSİNİZ? 

• 

• 
BI~ KUMBMA 

ALiNiZ. 

KUMBA lllQlliillı"" 
0 

Zİ MUHT A 
OLMAKTAN KURTARIR! 



SON POSTA .t • 
w:: ==== ::rn:; 

GRiPE karşı ASPiRiN 6' komprimeleri lmlla•ıaız. 
Taklitlerden sakınınız. 

844. Numaralı 
20,000,000 

kanunla müteşekkil 

Lira Sermaveıı 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Lirahk 

1.10,000 adet 
"B" tertibi hisse senedi ihraç ediyot 

Kaydın ba~ladığı tarih 
Kaydın kapanacağı tarih 

f:.11sse sen·etlerinin ödeme şekilleri : 

• • l. ŞUBAT 1933 
: 28. SUBAT 193S 

DEF ATEN : Kayıt esasında % 100 
ve ya T AKSITLE : Kayıt esnasında % 10 - 1/5/1933 tarihinde • % 80 

1/7 /1933 tarih:nde . Yo 30 - 1/9/1933 tairhinde . % 30 

Tevzi edilecek temettü hisseleri : 
% 100 • 6denecek hisse senetlerine sermayenin tamamı üzerinden 

0/o 6. (yüzde altı) 
Mukassatan &denecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

/o 6. (yüzde altı) 
Her hisse senedine senevi % 6 hissei temettü tevzi edildikten sonra 

~emettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan 
ikinci hTssel temettü olarak y;ne hissedarana verilir . 

N•adlnde ••Yit 111uameıeal 1'•P•lacak mGı••••••t : 
1'. C. Merkez Bankası Osmanh Bankası 
Türkiye Ziraat Bankase Banka Comerciale ltaliyana 
f ürldye it Bankası Poyce Orient Bank 
Emniyet SandıDı Felemenk Bahrisefit Bankası 

EmlAk ve EVtam Bankası 

susvz 
IABIJ~llJZ 

f l~ASIZ 
AIRI JIRITTI 
T•A( O&UMll 

~~A 13l>w11 l~rn3cJ~11 
llz(l<tırl~r.arı-y~l11 ız 

KIREMfD(R 
R AZ V l T E kremini tedarikte mlltküllt çekenlere, 

wüessesemize yazd1kları takdirde adreslerine posta ile derhal g6nderillr. 

60 GRAMLIK TOP 50kuruş1 125 80 Poıta maarafı dahildir. 

" " " Arzu edenler, bedelini poıta pulu olarak 16nderebilirler. 
Her yerde ıatalır. 

Oepoau : lat. Yetlldlrek: Sıvacıyan Han. Tel. 21031 

DiŞ BAŞ 
IBİPİ Ağralarm1 Ağrılarını 

FEVROZIN NECDET 
Kadınlana 

AYBAŞI 
aancılaraaı 

Mağlup eder. 
Her eczanl'Ôe bJlunur. 

Romatizmayı 
Nakrisl 

ÜÇ AYDA BiÇKi ve DiKiŞ ~-------------.lr----------------------------------, e KimHaiz çocuklara yardım • 

ı)r ıltı nedenleri nıtlt'AllE'ıem y -ıhırco terzi ve mskaatrır rııeııııılarını ı 
ınıı~ıı fakh·ot'eri vo içtimaı hı.yatta ihraı ttttlklt!rl m vki d ıla31ııile gurur 
hts e J r. ı:, son ı;o kolay l''ransız ueul(I ile 8 ayda tuvalet, erk• k ve kadın 
tay' ör 'e beyaz takımları teforrllatlle mükemmel öğretir ve dev r ıoıı unda 
Ma.mfco muııaddak t~had tnaınf' verir. Mezun olan blq:ok hanımlar kendi 
ho pl mııa moktop ac:mağa muvaffak olmu,tardır. Der.sl<'r 20 oul>atb. bl\f· 

M U C 1 Z E 1 1 HIMA YEi ETF AL CEMiYETiNiN 
ko•ıUmlO balo•un• hazırl•nınız. 

• Vali ve Belediye Reiıi Muhittin Beyefendinin himayeleri altmda 
23 ŞUBAT PERŞEMBE AKŞAMI 

Gibi tesir ediyor: Tokatlayan Hl onlarında nrilec• dir. 

lıyat•:ıktır. Talebe kaydı paurtesi, salı ve çsrtanıba gllııkrl icra edilmekt· • 
lır. Oodikpaıa Balipaıı caddesi Esirci Kenıalett n tok anı Yalı ram Asadur· 
Y"" ı:r. ernnesl f vkinde No. 1 C::edikpaş' bı( i vo d kiş dair• !it m••rtfıTll: 

Maum Noeml Asaduryan 

Babranı kaldır••ıra 
yardım etmek maksadile 

SA. T • 1 E 
Ayda 40 ila 80 kuruşa vererek 

3 ı ar vade ile 
2 den 5 sortiye kadar küçük tenvirat tesisab 

.._~------.icrasına karar vermiştir . .._ _____ r 
-

Hastalıktan yeni 1 kalkanlara, 
yorgunlara, kansızlara, 
iradesini kaybedenlere 

BIŞiB 
KEMAL 

Kınakına 
Hül8sası 
lat•nbul Yedinci icra Me! 

murıuıundan. Bir borctaıı dolayı 

mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar
rer bir adet pilano itbu Ş ıbataa 
ı ı inci cumartesi günü eaaı 15 ten 
itibaren Beyoğlunda, Aynalıçe,medı 

Çileıc ıokıığında S No. lu 8 No. tu 
dairesinde bilınU"ıayede parara çevri· 

~•~-·~-1~-'-•.t•.•.b-~~B•e•l•e•d-iy_~_•.i~ll_i_n_ı~~·~~'~-~~~~~ ~ ttA• ~···~ E _ ~ Teklrdal Sulh Hlklmllllnden 
V eaaiti nakliye reıminden olan borcundan dolayı haciz altar.a Tt>klrda~ıııın Kaıandere kö1 ünden 

alaoan 3177 numarala ve Albiyon markala kamyon Şubatın 16 ancı ıııütoveffa lbrabim ağanın terekesi 
usulen tahrir ~• te1blt edllmft oldu· 

perıembe gilnO aaat 11 de Takıimde K6atebek ıokatında Fiat ğ'undan ter<'kei mUtneffada alacak ..,. 

ıarajında bilmnzayede Hhlacaiı ilin olunur. bor~lular ve eair alAkadarlar varııa 
tarı bi llAndan itibaren bir ay zarfı oda 

FIRSAT: 

SAF İNGİLİZ ANTRASİTİ 
stoku elden çıkanlıyor. TONU 32 URA 
Krlplajdan sonra kam,on ile depoit• teslim. 

f9tanbul'da Merkez ı oatabaneıi karşıaında MemaUki ,arkiye 
F ranııs Bukaııaa •llracaat. 

T('kirdağ ıuabkeıııeıi tereke memur• 
luğunı ıııOracaatlım ilAn olunur. 

Son Po•t• M•tb•••• 

Sahibi ı Ali Ekrem 

Nefri1•' lılGcUirl ı Halil LAlfi 

Ziraat Vekaletinden: 
V ekllet fidanhklarında yetiftirilen k6klll, atıla kök il Amerika 

uma çubuldarile mYyYa fidanlan tl\kenmİf olduiundan daiıtma 
itine nihayet verilmiıtir. 

Fidan iateği hakkında devam eden mOracaatlara muamele 
yapılamıyacaktar. Keyfiyet alakadarların mal6mu olmak &sere illa 
olunur. 

Bahçe ve Bai 
Vifne, kiraz, kayı.., armut her 
nevi aflh fıdanlarla Amerikan 
ataçlan lberine her cinı DıUme 
atıh ve k&klD fidanlanmıs 
vardır. iıtifade ediniL 

--.Erenköy Kazasker Hafız--

Dr. Mahmut Ata 
Dotum ve kadı" hutahtı operatarG 

S l 9. l KadıldSy Ş fa 15 
aat . 

lS • 18 TetYıkiye Satlakni 
' KadıldSy a>334 

Telefon <1 T .,_. 4,.ı111ır.:ıı 
e•wıaıye ~-


