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45 Dakikada Bir Cinayet 
Vaıinıton, 12 - M. Ruzveltla reyaıetlnd• toplanan Amerlk hu· 

lcukçulan konferanııaa tevdi edilen bir iıtatiı~it• gire Birleılk Ame
rilcada her kırk beı dakikada bir cinayet ıılenmektecllr. Adi cnrnm 
-.hkiimu olarak lıaplıhanede bulunanlann mlkdara ( 140) bin ve 
elrtbnıe mlcadele eden zabıta memurlannm adedi 400 bindir. 

16 
Sayfadır 

1( d. Kurtuluyoruz Rüşvet Verirken .. 
&DSCr eD _ Bir Sarraf Yakayı 

L d B• H t • öı·· M h Ele Verdi 
OD 18010 tr 85 aneSJ, um a • Polis dtba w, rllfvet verme 

ku" m H taları tyı· Etti•ğl iddiasında t c11rm1methudu yapnııı v• Bttaya· U AS • mln Efrayim adh bir sarrafı yakah· 
Geçen hafta· yarak MOddelumumiliie vermlıtir. 

~ın ilk ınnlerln• Hidiıe ıöyle cereyan etmiıtir: 
Qe "lo dr ( DeYamı 14 üncü rttzde ) 

D a,. DID 

•~bur haıtaha· 
Delerinden biri: 

"K •iller ha.:a• 
tahtının 118• 

r~ı:.·· tedaviıi 
nlannı ara• 

~akta olan la· 
h oratuvarının, bu 
h •ıtalağa en nl-

8) et galebe ,.al· da.X. • T 

• 1111 " ilin et• 
hı' ti •ı 1 fakat ayni 
~~!ilanda, aaptığı 
1 ti~Un tecrllbe
•rın hep hayvan 
\rUcudu llzerlnde 
tedkik edil lvinl 
lnı ' an ~licudu üze· 
rinde tedkikat .Kıın• .,. mlkrobil• l•6or11tuvflrırı 111iic11delHi 

~•Pnııya henüz imkAn bulunama• 1 haneahıo bir kadın ~üracaat ede-
•iını da bildirml t' rek, kanaer tedavııınde gazete-

Bu tebli"l ı' \ 1 • t ı Jere tebliğ gönderen haıtahanenin 
rinde çıktatı g :U..U~gı.:baf~,z(s~:: t bir hayli ıeç kalmıı olduğunu 
day Ekıpr ... ) 1azete1lnln ldarr ( DeHmı 14 ünei yGzde ) 

Japonyada Bir Casusluk 
Tokyo 11 - 1932 den beri 

JıJ.Pon dilini 6grenmek tlzere 
japonya'da bulunan bir Fransız 
deniz mOlizlminin bir cuualuk 
itinde allkadar oldutuDdan ve 
tevkif edildiğinden bahsediyorlar. 
Zabiti ele veren vazifesine nlha• 
yet vedlmit bir hizmetçidir. 
Zabit hizmetçinin iddialarını red• 
detmektedir. 
llu Da Bir Japon Casusu 

Santiyago, 12 ( A.A )- Üze• 
rinde bir deniz ll11llnün pllnları 
bulunan bir Japon tevkif edil· 
mittir. 

Davalı Bir Alacak 
Meselesine Dair 

Yazıcı Bay Hüseyin Cabfdln 
bir ticaret itinden dolaya Sovyet 
Ruıyanın latanbul harici ticaret 

( DH•mı 14 inci yOzde ) 

6z TUrkçe 

Soyadı Seçiminde 
Bir Kolaylık •• 

-----
Kendilerine ıorach balolar, kay•u 1 Demiraalaa, Aalaademlr tlbi aalamah 

lçlncle... Çlakl, aldıldan ıoyadını, (maaah) ıo1adları 1apat.Ulri1. 
lıqkaları da kullaaıyorlar. Birçokları, Blylelikle, birkaç JI• ldflala, W. 
bu ylzden ad aeçmeti ıoaa bıraktılar. tek ıoyadını payl•ıamamaları pbtur-
HerkH alacatını alıın, biz de rerlye pnıuduldafa da yer kalmamıı olur. 
bırakılanlardan bir tanHini Hçer Bu 1ola sidecek olanlu bir •Yal· 
alını. diye dlılnenler pek çok... çın" alzlnOn, elli 10yadı verebilecek 

Aacak, fUDU da röz Gnl11de tut. kadar Hnl'İD oldufun11, denedikleri 
ma' rerek ı Oa yelli, on ıekiz mllyo- zaman fÖHHkludir. 
nuı. Afatı yukan heP bet kitinin bit Yalçıner, Yalçmkaya, Yalçıntekla, 
bark (aile) kurdufuna ır3re, (3-3,S) Yalçıntuf, Yal9.ndat, YalçınyuYa, 
nıilyon ıoyadı bulmak iıter. Bu kadar Yalçınıoy, Yalçınöz.., Ve daha blyle 
ıllzO, yer yCiztlnOn en zengin dUlerin· niceleri bulunabilir. Bundan ötUrDdlr 
deki ıödilk (lügat) lerde bile bula- ki ıoy•dları aeçiminde, biraz da kea• 
mayı.z. lı b6yle olunca, yapılacak tek dimiz kafa yorub,~ baıkalarıaın bula .. 
bir it nr ı SlJz uydurmakL. mıyacajı, bulmajı dDılaemlyecefl 

Bana kalsa bunua bir güçllttl de adları uydurmah7ıa. 
yok. 5az geliıi, "aralan" ı ele alalımı Bunu yaparuk, hergüa ı 
Batına, ıonuna birer ek getirerek, - Ben ae ad bulıam? •• Diye ıuna 
Alpaalan, Kılıçaalan, Aılaner, Eraalaa, buna baı vurmaktan kurtuluruL Jf.Jt-

Tasarruf Haftasının İ!k Günü 

Helke•i•ıl• düıelr• topla11tı 
[Y azı11 12 aot nyfamısdadlr] 
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* oi 0 mkap1 12) - Bug6n n 
taa rruf ve ikt s t haftaaı ol uğunu 
11 ndcn 1 ıtiyorum, Len bir senedır 

boıt )i m da k akça k ra gGn için 
o duğ nu herk •ten iyi anlarım. Fa
k t ne yap yım ki cebimde kıı.ıma 
alAç te r kJ lçın komıudan aldığım 
yüz. kuruft n faz'a p ram Joktur. 
bugün t yyare pıyangoaundca bana 
bOyllk ikramiye ç ksa hepsini yerll 
ma Jara veririm Ye itıia dursa fabri
ka! Tı caolandırıram. 

"" Bay M hmed Alı (Beyoğlu Sır • 
ı Yıler 91) - Dünyada ikt.aadi buh
ran Yar, bzauça zhk, paraaızlık y r 
diyorlar. Benim bunlara aklım ermız. 
Al ın Ye gOmGt madenleri boyuna 
it iyor. Mevcud alım vo 2ilmil1 stok
lar Uzerine ilave yapılıyor. Mılletlerin 
k .rt roiği altın ve iOmGf paralar 
banknotlar da ı. nbille g6ğe çekflmit 
detüdir. O halde bu 11kıatı nereden 
dokuyor. fna nların bir.birine ol n 
emnly taizliğl Ye ltimnhıı.I A' serm -
reyi piyasadan kaldırınıı ve muııt al 
bırakmı,tır, AYrupada ban bankal rın 
k_.alan ağzına kadar alt n do'udur. 
Fakat umumi itimat. z'ık hunJ rı 
ltlettirml) or. 

DGnyada lkt andi buhranı kaldır· 
mak için evvel& insanlara itimat ve 
emniyet n manaaını öğretmelıd r. 
Sonra da para '>ir! t:renl•rl yerli mah 
almeya Ye •ermayaJ rlnl ltletmıye 
tepi etmclid·r. 

..---------------------------~ Yur • • 
Ayd her al e yar•mıar kilo OzDm, 

incir, fındık, ayınt p f •htı glbı 

y rli ve şifalı yemltleriml:ıden yese 
l cm s bh tça daha n~lam oluruz, 
h m d yurdumuzun l:u değerli 
y m eri p % r zlıktao kurtulur. 

Yurdda : 
o a 1 incir, fın k, a"inn ••• 

lllç gırmeL 

Yurdd t: 
P hllunlar ze7tinyağını ntçln 

aevcrler? En lJİ kuvvet ıurubudur 
da ondan. 

Yurddsş: 
Çocu unun antlam Ye kuvvetli 

o mu nı iıstiyorı n, ona bot, bol 
ih:Om, incir, f ndık, fıltık, portakal, 
elma, kayau yedir. 

il t İktıHt ve Taa nuf CemJ1et1 
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-H brliyacakıın1z: Bundan Uç buçuk ay kadar 

vvcl g rib hır ihtilAftan bnhsotml , EyUpte edd bir 
hamam duvannm, bu duvarın y mnd ki dükkan 

ma aid olduğuna kar r verilmfıtlr. Fak t tayin 
edilen bir aylık mühlet içeri inde öndeki dUkkanm 
sahibi kendısiue deatekliyecek bir baıka duvar 
yaptırın mııhr. s h'pl ri tar frndan bir tOrlll p yla ıl mndığım ynz· 

mııtık. Bu ihtil&f iki gün vvel gllrültlilil bir n ticeye 
nrmışhr: 

Eyllpte Cnmiikeblr mah llesinde bulunan yanmıı 
bir hamamı salın alarak ) enlley n B. Abdurrahman 
i minde b

0

risf, caddeye bakan kııımd eski hamam
dan arta kalan bUyUk bir duvarı da yıkmak istemiş· 
tir. Fakat, o duv nn diğer cepheıine yaalablmak 
euretile ıonradan yapılan dükkfının aahibi buna razı 
olma ış, ) rı duv nn kendi ine id olduğunu il ri 
ıllrmü tnr. Bunun üzerine mahkemayn düşen bu iş, 
hamamcının lehine bitmiı, bUyllk duvarın eaki h ma-

Nihayet evvelki ıabah h maman sahibi adamlar 
gönder rek k ndine id olan duvan yıktırmıya 
başlam br. Taı.ar yerinden söküldükçe dükkanın 
arka mı knpntan kı ıml r da açılm>ş, diıkklinın ıalıibl 

Nasıl Girmiş? 
Bir Delikanlı Taarruz Su. 

çile Sorguya Çekildi 
Aksar yd Camisok ğında 

oturan m kin 'st H lil oğlu Ha> ri 
arkada ı Rcmıl ile beraber bir 
gece Y eıiloğlu m ha ilesinde otu
ran Hayan Makbulenin evinin 
orkaıındaki ağaçtan tırm n rak 
i~eriye girmf ler ve Bayan ~ak
buleyl tehdid ed rek ( 25) liraaı· 
ru almıılardır. Dün iki suçlu bu 
iddia ile Ağır ceza mahkemesin
de sorguya çekileceklerdi. Yalnız 
Hayri &elmiwti, o da auçunu inkAr 
etti ve : 

- Bayan Makbule randeYucu• 
dur. Remzi de benim kılavuzum. 
Beni oraya eğJenceye götUrmli~tU. 
Makbulenin dostu bizi ıörünce 
fialUmUz.e hücum etti. Ben eve 

damdan değil, kapıdan girdim, 
dedi, Mahkeme diğer suçlunun 
zorla getirilmeıi için tehir edildi. 

ile hamamcı arasında bir gllrliltft başlamıştır. Fakat 
işe polis el koymuf, me eleyi tetkik ederek yıkıl· 
mn ına mllanade etmivtir. Şimdi duvar tamemile 
aıağı indirilmektedir. F k t bu duvar dayanan 
dUkldinın fenni vaziyeti tesblt edil cek, yıkılmak 
tchlik i mevcud olub olmadığı araıtarılacaktır. 

Bahtı Kara 
Yurddaş için 

f~gal ıene ~rinde ö dürü1 en bir 
alyahi Fr naız neferinin katilini haber 
vermediği için (20) Hntl hııpi• cua• 
ai e Güyıın zmdanl rıno. gön erilen 
Beyoğlu polta münz.zilcrinden Bay 
H mi içın bir t k m hnyır ev rler 
t rafınd n ld remize gönderi n pnrn 
m kt rı (290 ) kuruıu bul Uftur. 
Bu parayı ver nlerin iıimleri mGFre
dntile ya:ı lm mışt J'. lst kleri nzerinc 
kaydediyoruz: 

Comal Bey lokantası müıterH -
rinden B y Nazım ve Salim yüz.er, 
ayni lokanta mOşterilerinden yumur-
tacı Bay Haınit n Selim )rirmi 
beıcr, HüsnOtabiat lokantası aahfbi 
Bay Mehmed ve latiklil caddesinde 
Narin lollantaın eahibi Bay Hasan 
yüz, ııynJ cAddede knhveci Bny Ligo-r, 
mahallebicl Zeltcriyıı, Rıza ellıoer, 
m hallebicl Bay Mustafa Yirmi bef, 
Cemal Bey lok•ntaa ndıın abonecl 
Bay Ahın d elli, garson Bay Yakub, 
y rdımcı Bay Kbım v B y Kapt n 
yirmi be er kuruş verm·ı erdir. Bu 
listenin y kQnu (1050) kuru9lur. 

Afyon Satışı 
Alb Ayda Bir ~ilyon 
Lir hk Mal Gönderdik 

Aldığımız malO.mata gore, 
uyuşturucu maddel r lnhiı rı uzak 
oarktan 300 sandık afyan için yeni 
ılp r~ olmıştır. Bu ıatıı 300 bin 

lir kıymetindedir. Afyon lnhiaa
rma dun de yine 300 bin liralık 
baıka bir aatıı teklifi ) apılmııtır. 

Geçenlerde de Amerikaya 200 
kUsur bin liralık afyon gönderil
mişti. Son alb ay içerisinde ida· 
renin yaptığı afyon ihracatı bir 

mi.yon liralığı bulmuştur. Piyaaa 
çok canlı ve istekli olduğu içJo 
daha da artacağı umulmaktadır. 

Muallimlere Ceza 
Maarif inzibat meclial dlln 

eabah maarif idaresinde toplana• 

r k devamsızlık a6ateren birk ç 
muallf m hakkında ceza kararları 
vermlitir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Umumi yekün ise yukarıya kaydet· 
tiğimlz gi i (2905) kurut en son d -
kikad 1 Bahç kapı , Umum Em ı: 

işleri mOeu se i • hibı H y Emin 
K nayınao d yfi%. kurut te rru 

ergisinde 
Cem,ı adlı biri knçnkçlftllk 

parkı cıvarmda Ethemin bosta
nından evvelki akıam araba ile 
lihna çalarken yakalanmıştır. 

lf 95 numaralı trnmv y ara• 
bıısı Tnk&imde Haçiğin otomo
biline çarparak ha nra uğro.tmııhr. 

Devlet M tbauına ait 2043 
numaralı kamyon EminönUnde 
Arif Tekin adlı birine çarparak 
yarala mıı tır. 

lf Vatman Hayrlnin idareıin· 
deki tramyay arabası Beyoğlun· 

da Karabet adlı birine çarparal< 
yar lamı~tır. 

lf Ayte adlı hir kad n ile 
Oımnn ve Ihsan adlı iki erkek 
Sirkecide kaçak cıgara satarlar
ken yakal nmışlardır. 

ctm'ştir. Bu ıu ell umumi yekun 
(3005) kuruta yükselmi Ur. Şunu da 
kaydedelim ki u pzra, biz.im açtığı
mız bir fone J' •c.i için değil, ınrf 

gönillden kop n bir h yır itl için 
verilmekt ir. 

Hakkı 'I okkan istiklal r adal
JRSl Takmıs 

Dlln asliye UçUncU ceıa mah
kemesinde, hakkı olmadığı halde 
İ•tiklAI madal) ası takmaktan ve 
Osman adında birisine ıövmek· 
ten auçlu Yenikapı sandal idare 
memnru Murad oğlu Mehmedin 
muhakeıneaine başlandı. Mehmed 
cUrmUnU inkar etti. Mahkeme 
şahitlerin çağmlması içlo tehir 
edildi. 

inhisarlar İdaresi 1935 de 
Brllk elde açılacak olan bü} Uk 
uluslar araın sergisine lıtirak 
et mi} c kernr vermiıtir. 

Bu sergide Türk tlltün ve 
cigara]arı ile yorli içkilerimiz: teş· 
hir edilecektir. Öğrendiğimize 
göre, Tfirk tuzları da 1ıergide 
gösterilecek, fakat ıablmıyacak· 
tır. inhisar ldareal kurulacak pav• 
yon için 30 bin liralık tahıi11at 
ayırmaya kerar vermiıtlr. 

Satmış, Fakat. 
Zeyrekte Mevlfıt adlı bir ço• 

cuk Haaan adlı biri tarafından 
kendisine utmak için verilen 
heykelleri aahp para11nı iç elti· 
ğinden yakalanmııbr. 

Birinci klinun 13 

Gün .. Tarihi 

a r -
" . 
gış e 

Verilen malumat g6re, Tn k • 
teıldliit k drosund esaelı değişik k
Jer y pılmcaı tak rrur ctmlf v y nl 
bir ka o anrla •ı a bq 
tır. Ye l dro .. T rkofi• ı 
11' en fy· • tak"Viye il ektir. 
arada Ofisin latnnbul u oand 

emur ad@di de iki m·ıu çok t 1 • 
c ktır. 

Bu ar da Tilrkof • bağl nnklıy t 
n tarifeler ~ubeai i tnnbula n 1 • 
dllmlt ve burad ç lı m y b ti m f• 
tır. Bu ıub in itlerine Bay Mua f 
Nuri bakm kta ır. Bundan b şkıt 
ofiain Mersin ıube1i ç ltnıf, mUdOr fi .. 
ğGne merkez müıavirlerinden Bay Z ya 
Emin tayin edilmiftlr. 

Teftişler 

Diğer taraftım Ökonoml Bakonlı• 
ğınn bağlı müesseseleri teftio etm le 
üı re Bak nlık teft f heyetinden Bay 
Nahid Tah•io, Hidayet ve Şevki ıeh .. 
rimiıe ıelmiolerd r. Kı• bir zamandı 
buradaki mlieaıeıcleri t ftiı edecekte• 
Ye raporlarını BakanlıA"a bildirece .. 
lcrdir. 

Ticaret Bürosu 
Ticaret müdllrluA-ü Jiğvedllelldea 

bul vl iyete bağlı olarak çal ş n 
Tlc ret bUroau lçın dun Bakanhkt n 
emir gelm'otir. Bu mildGrltik dOnden 
ltih ren ofise batlnnnrak çılıtmıya 
baılamıılardır. Büronun dige.r it e 1 
bugilnlerde Of ıe devredi ecektir. B 
bUroya bakan B. Hayreddin lçlı eri 
umum mlidurUltil mu lit mQ ilr• 
IG~Gne ıeç·Jmiotir. 

Zeytinyafilar Yüksellyor 
1ımirde zeytinyağ' piyaaalll 

gittikçe ıağlamlaımaktadır. Şim· 
diye kadar 200 ton zeytin) ağı 
ınblmııtır. Yalnız son hafta için· 
de sahlan ı.eytinyağı miktarı 
100,000 kiloyu bulmuştur. Yemek• 
lik yağlann ldloıu 25 kurut• 
yükseldi, Piyasadan diğerleri 
araaında lralyan v manlar 
mal lmakta olduğundan fiatlar 
daha da yftkselecektir. 

iki ÜfUrUkçU 
Kumkapıda Asador adlı ın

kallı bir ihtiyarla Karabet ismin· 
de bir genç lifllrUkçfilUk yapar .. 
ken cfirmUmeşhud halinde yaka 
lanmıı ve dUn mUddeiumumtlığ'ı 
gönderilml tir. Suçlular ikinci 
mustanti kliğe verilmişi erdir. 

Ansızın ÖldU 
Sirkecide 

oturmakta 
birisi kalp 
ölmOttilr. 

Viyana otelinde 
olan Mahmud adh 
ıekte5inden anımn 

Başbakanımız 
Dün Ankaraga 
Vardı 

Ankııra, 12 ( Huauıt) - Bntbtıkan 
ismet İnönü, S hb t Bakanıle be
raber buraya dOndD, meraaim Ye cof'" 
kunlukla karıılandt. 

Son Posta 'nın Resimli Hikô.yesi : Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 1 ______ ..::_ ______ ~~-----::-::-::--:--:-----------------------------------

B k Hama au oldu altı 
Oruç der•em hıuıır altı; 
Çok kı~ ıler yapar h rgün 

• ıabah ıabah kahvuUıl 

r .. ıuruf hı&fta& 1 ,. ııdı, 

Sarfedenlcr acab kimdı 
lJaYulumla bu işlere 

)( arışmayı iıtedimdi 

He san Beyin Ramazan Mlnllerlnden: 

lier ttmı ıı crlı malı 
Hem bakmalı, hem almalı 
Kumat, şu bu, gömlek pabu~, 
))aha sonra birkaç halı. 

B.ık d wulu:ıı ı dl .. r du ıı ıium 

n •n çıı.rştdl\ neler buldum? 
•. u da yerli bu da yerlı ! 
A ı ttı yıue hep umudum 1 

1.tl g ... hn ıu ) ti eli den, 
.N er1Jdeılıl.le, ammıı. uedenl 
Geroklıfor buguu yarın 

Y etı meli hep hu yerden 
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4 Sayfa 

Memleket Manzarası 

Dıyarıbekirliler 
Kışın 
Nasıl Eğlenirler? 
• Diyarıbekir, (Huıust) - Bura-

! da kıt gllnlerinde eğlence mah· 
duttur. Zabit Yurdu ılnemaaı yaz· 
)ık yerden kıtlık aalona lnmiıtir. 
Buraaı yazın bandosiJe, ıesli sinema 
hoparlörile, güzel tarh ve tanzim 
edilmiş çiçeklerle donanmıf bah
çHile, oturanları naaıl memnun 
ediyorsa kış günlerinde de lyifılm, 
temiz ye 6ıcak aalonlarile halkın 
temaıa zevkini tatmin etmektedir. 
Hafta da dört defa gösterilen ae· 
çllmit filimler ve yapılan hiımet 
halkı son derece memnun etmekte 
ve sinemaya gelenler daima zevkli 
bir gece geçirmektedirler. 

I 

Yurt müdUrti Bay Sadi ıine· 
mada yenil ikler vlicude getir· 
mektedir. 

Buraıı lükı olduğu için halkın 
diğer bir kısmı da çalgılı kahve
lerde vakit geçirirler. Her ımıf 
halk bu çalgılı kahvelere devam 
eder. Çalgılı kahve... Üçkadın 
hanende bir kılirnet bir cllmbllı 
çalan Uç te erkek! Kadınların ıs· 
hrap çektikleri yUzlerinln ıoluk

luğundan belli. Hayatını kazan· 
mak ve birçok halkı memnun 
etmek için gece yarılarına kadar 
kahvelerde hanendelik eden bu 
kadınların rahat yUzll görmedik
leri muhakkaktır. Bazılarının birer 
de çocuklan -.ardır. Kendi ço
culdarını geçindirmek mecburi .. 
yetinde olan bu kadınlara acıma· 
mak mUmkUn değildir. 

Bu kahvelerde herkea bir 9arkı 
lıter. Herkesin arzuıunu yerine 
ıetirmek mUmkUn olmadığı için 
de baıı ıtırUltOlU münakaşalara 
yol açılır. Fakat bunlar zabıtanın 
1QOdahale1I ile bertaraf edilir. 

Çalgılı kahvelerde ıllkunet te 
yoktur. GUrUltUden ve patırtıdan 
aaz dinlemeye imkan bulunamaz. 
Çalan çağıran belli değildir. 
Buna rağmen balkın bir ktamı da 
buralarda eğlenmektedir. 

Denizlide Asma 
Fidanlığı 

Denizli, 11 (A. A.) - Huıuıt 
idare bu yıl meyva fidanlıtında 
73 bin 500 meyva fidani yetiıtir· 

mlıtir. Bunlar vilayet içindeki 
mey va yetiıtirmiye elverlıll 
ldSy ev kentlere para11z ola .. 
rak dağıtılacaktır. Nerelere ne 
kadar dağıtılacağı tHhit edilmiı .. 
tir. Gelecek yıl daha çok meyva 
fidanı ve aama çubuğu yetlıtirmek 
için de hazırlıklara baılanmııtır. 

Trabzonda Bir Vak'a 
Trabzon, 11 (A. A.)- Maçka 

kaıasında Alemdar Muıtafayı 
6ldUren iki katll, buaUo Trab
ıonda ıorıuya çıkarken maktulun 
oğlu tarafından Uzerlerine tabanca 
ile ateı edilerek yaralanmıılardır. 
Yaralılar haıtaneye kaldırılmııttr. 

Bir Evli Adamm Sevdası 
Kaı, (Huıusl) - Çadır k6-

yUnden Hacı Davut oğlu Veli 
kızı 15 yaıında Elif ayni köyden 
Ahmed oğlu lbrahim ile aeviımit, 
onunla bern ber dağa kaçmııtwr. 
Kızın anası babası kendisini 
araya araya bulmuılardır. Ahmed 
oğlu lbrahim evlidir. Kızın ana 
ve babası mahkemeye giderek 
Ahmed oalu lbrahlm aleyhiae da· 
Ya açmıılardır. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLER/ 

lzmirde Sabahlar Karanlık Olur 
--~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~-

Şiddetli Kışlar Geçiren lzmirliler Karın Rengini Bilme~-
ler, Çünkü On Senede Ancak iki Saat Kar Yağmıştır 

lzmlr (Huau· 
c:i\ - lımlrln ya .. 

aıcakları ka
a dı belirıiı, 

ı t çok tehll
keH bir de kııı 
var. Bundan ötU
rU kıı mevsimin· 
de gezinti mak
sadile lzm[re pek 
gelen olmaz. 

lzmirln kıı 
sabahları dönek
tir. Hık, bahar 
günlerini hatır· 

latan neı'eli bir 
aabah içinde 
gözlerinizi açar· 
sınıı. Civar dağların mat renk
lerini aydınlatan güne~ln ıııkları 
ılıl yanıltabflir. Paltonuzu atarak 
ince bir pardeıü ile ıokağa çı· 
kacağınız olur. 

iki aaat sonra ha-.anın değişir 
yakıcı bir ruzgar, dondurucu bir 
soğuk yllzUnUzü, kulaklarınızı 
kamçılar. Bunun ıonu nezledir. 
Soauk algınlığıdır, griptir ve ba
zen daha kötll bir haatalıkhr. 
Bu aebeble lzmirin ha-.&11ına "kah· 
pe,, diyorlar. 

İzmirln karı beyaz değil, inci 
daneleri gibi parlaktır. Bu kadar 
ıoğuk ve havası değiıken bir 
memlekette kar yağmadıj'ı ıöyle· 
nirae kııın İzmirde bulunmıyanlar 

Kaşta 
Beı Kiıi Koyun Otla tan 
Bir Kızı Dağa Kaçırdılar 

Kaş, ( Huıual ) - AğaçköyQ .. 
ntln Hacıoımanlar mahalleainden 
13 yaşında Ibrahlm kuu Fatma 
dağda davar otlatırken birdenbire 
çalılar araaından fırlayan sillhb 
beı adam tarafından yakalanmış, 
data götllrUlmUş ve orada birkaç 
gün alıkonularak berbad edllmiı· 
tir. Kızm kaçırıldığı ıayl olunca 
takibata baılanmıı,ve kaçıranlaran 

Hasan, Veli, Muıta, Kemal, Yuıuf 
adlı köylüler olduğu anlaıılmııtır. 
Kız aerbeat bırakılmıı, köyOne 
dönmUıtUr. 

Sim avda 
Köyler 9 Mıntakaya Ayrıldı, 
Köy Ki tipleri Tayin Edildi 

Simav (Huıuıl) - Kaymakam 
Bay Kaya Simav köylerini dokuz 
mıntakaya ayırmıı, ve her mın· 
takaya bir kAtip tayin ettirmiıtlr. 

Bu köy kitipleri Yaıifelerine haf'" 
lamışlardır. 

Ki.tipler köylerdeki mlıafir 
odalarını birleıtirmekte, Diğer 
ml11flr odalarında okuma ve 
okutma yerleri vllcude getirmek• 
tedlrler. 

Köy kltlpliğl teıkil&tı köylü· 
nUn birçok lılerinl kolaylaıbr

mııtır. Bilha11a yol yapımı, köy 
belediyeıi nokta11ndan bu teı· 
kilit çok faydalı olmuıtur. 

Bir Köyde Hırsızlık 
Naıilll, ( Husuıl ) - Hamzelll 

köyünde bir hıraıılık vak'aaı ol
muı, köy bakkalı Mehmedin köy 
meydanındaki dükklnma ıece 
hıraızlar glrmlı, bir miktar aigara, 
ıeker veaaire aldıktan ıonra bak .. 
kaim çekmecesini kırmıılar, 100 
liraaını almıılar, alacak, verecek 
defterini de yakmıılard&r. Zabıta 
hırsızları aramaktadır, izlerini bul· 
muıtur. Yakında yakalanacakhr. 

hmir kııla meydanı 
belki de ıaşarlar. 

Son on sene içinde yalnız bir 
defa İzmir halkı ıehlr içinde kann 
rengini• beyaz olduğunu, o da 
ancak bir, iki aaat için görebil· 
miştir. Kııın ıoğuk günlerinde 
lz:mirJ kaplayan dağ:ar beyaz kar 
örtUlerlle çevrlllrken lımlr bir 
dondurma kutusunun lçerlal ıibl 
kuru bir aoğukJa titremekten 
kurtulamaz. Eğer farzı muhal kar 
yağmak iateıe ıoğuk yağmur da· 
neleri halinde çehreleri delip 
geçer ... 

* lzmlrio kışı, kendiaine göre 
huauslyet taııyan manzaraları 
canland11ır. TUrk lzmirln çalıtkan 

halkı yazın oldu-
ğu gibi, kıt sabah· 
ları da erken kal
kar. Gün doğma· 
dan bir, bir bu .. 
çuk saat önce 
otuz beı binden 
fazla kadın ve 
erkek fabrika ... 

mekclıinln sokak
lara döküldük· 
leri görUIUr. Fab
rikalarda it ba
tı altıda yedide 
olduğu için emek 
çiler birer aaat 
ara ile it baı· 
larmda bulunmak· 

için aoluj'u aokaklarda alırlar. 
Ancak lzmlr belediyesinin ten· 

Tirat tasarrufu lzmir sokakların· 
da aabahları hiç te hoıa gitmeyen 
manzaralara yer bırakıyor. Ka
ranlık aokaklarda kapaklanma
dan yUrümemenin imk&nsııhğını 
anlayanlar zaruri olarak cadde· 
lere çıkıncaya kadar el fenerleri 
kullanmak mecburiyetinde kalı· 
yorlar. Bundan yirmi Hne evvel 
mahalle aralarındaki ıUnnet ev
lerine giderken kullanılan bu 
fenerlerinin her aahada ilerilemiş 
olan lzmlrin aokaklarında pek de 
hoıa gider bir manıara yarat
madığmı ıölemeden geçilemez. 

A. Adna11 

Karamanda Ceviz Kütüğü Satışı 

Satılmak User• iıtaayona getirilmiı bir cn-iı kiittiğü 

Karaman ( Huıusl} - Bura- genç ağaçlarının keailmemeıine 
da ceviz ktıtllğll aataıı çok art· itina edilmektedir. Kesilen Ye aa· 
mııtır. Ceviz klltUğU halka fazla tılan ağaçlar yaılanmıf, bUyllmUı 
para temin etmektedir. En kUçUk fakat aağlambj'ını, iyiliğini, gil· 
ktitUk bet ton ağırlıiında bulun- zellJtlnl muhafaıa etmiı ağaçlar-
maktadır. Karamanda pek çok dır. KOtUkler lstaıyona kamyon· 
ceviz ağacı vardır. Maamafih ce- larla getirilmekte, bir kamyona 
.tz mahıulOnUn a.zalmamaaı için ancak bir kUtuk yUkletilmektedir. 

Manisa Kadınları 
Büyüklere Sevlnclerlni 

Bildirdiler 
Manlaa (Huıuıt) - TOrk ka· 

dınına Saylav ıeçmek ve aeçllmek 
hakkmın nrilmHinl Manlıa ka· 
dınları bUyilk bir coıkunlukla kut· 
lulamıtlardır, yapılan bUyUk top
lantı neticesinde Şükriye Abbaı, 
Sabire Osman, Bedia ilhan, Melek 
Hakkı, NefiH Allmcan, Nükhet 
lhıan, Saime Mehmed All imza .. 

· larile AtatOrke, Mecliı baıkanlı• 
tına, Baıbakanlıia, Fırka genel 
kltibllfine teıekkOr telgrafları 
çekllmlıtir. 

Yozgadda 
C. H. Fırkası Kongreleri 

Devam Ediyor 
Yoıgd, (Huauıi ) - C. H. F. 

ocak ve nahiye kongreleri bitmlf, 
Akdai madeni konıreleri de n ... 
tlcelcnmiıtlr. Sorıun kazaıında 
ocak ve nahiye kongreleri devam 
etmektedir. Boğazlıyan kaıaaında 
da kogrelere devam edilmektedir. 
Kaza kongreleri bittikten aonra 
ivllyet kongresi yapılacaktır. Bu .. 
tün kongrelerde faydalı itler gö• 
rUlmUı, müabet kırarlar almmııtır. 

Birinci klnun 13 

J Tarihi Fıkra 

Ayırd Et 
Bakalım 
Pirincin Taşını! 

Sevgiıl okuyucularımız ara· 
sıra bize bitikler yollarlar, öte· 
beri sorarlar. Bu ıorgularm içindo 
dUıUndüreni, gilldUreni vo kızdı· 
ranı vardır. DUn elime ıunulan 

bu çeıid bir bitik ise beni uz.un 
uzun uğraştırdı; pirinçten taş ayık· 
lamak değll pöstekide kıl say

mak kadar bana uziintU verdi. 
Bak.mı okuyucum ne yazı· 

yordu: 
.. Bay M. T. f 
" Bir yerde gözllme fÖyle bir 

yaıı çarptı : 
Vengo ancor Marte ıevnol 

nnir, ionon Vogliı partlre da 
Gupido e da Bacco 1 ,, 

.. Bu tek ıözlerle ıöyle denilmek 
iıteniliyormuı: Merrih dahi gel· 
mek iıteraa ıelıin. Kupidon ve 
Baküıtin gitmesini iıtemem! " 
Yazıcı alSzUnUn aonunda 11 bu ıark 
uzanlarından birinin sözüdür,, 
diyor. Size ıormak lıterim : Bu, 
hangi uzauan deylıind~n alın· 
mııtır?,, 

Buyurun, itin içinden çıkın. 
dUşUndUm, taıındım, dolabıma 
yanaşıp bütün orada olan kitap· 
ları karııtırdım, sonra yine baıımı 
ellerimin içine alıp dUşUnmeğe 

daldım. Birden kafamın içinde 
bir ııık uyandı, gözlerimin önüne 
farı'ca bir deyiş geldi, tek ıöderl 
şöyle idi: 

Menü claıi verahü ruyi nigu 
Eger Cemıid mi ayed "biya,, g(l! 
Bilmem, hangi bakan oğlu, 

ıil zurna olup köçeklerinl fırıl 
fırıl döndUrttUrUrken yavların bal' 
kınına uğramıt ve kendlline 
" aman kaçınız ,, denilince bu 
deylıl ırlayarak u çal bire çoğur, 
dırlanmaya kula asma ,, diye 
haykırmıı, ıonunda da ayılamadao 
kafaaını yavlara kaptırmıı. 

Anlatılıyor ki İtalyan yazıcı, 
bu faraça sözll kendi diline çev· 
rlrken Merrlhl, KUpidonu, BakUıll 
ıokoıturmuı. Bu, bence böyle· 
dir. Güç te olıa ıözUn nereden 
geldiğini bulduğuma lnanım var· 
dır. Yalnız okuyucularıma yalva· 
rırımı Beni bir daha böyle sına· 
yıılara aokmaaınlar. Bu yol açı· 
lır da dilimize çevrilen her yazıyı, 
özlle karıılaıtırmaya kalkışırsek 
itin içinden çıkamayız ve çeviri• 
ellerimizi gllcendiririz. lylıl okuyup 
geçmektir!.. - M. T 

Kas Hususi N.uhasebasinde 
Kaı, (Huıusi) - VilAye hususi 

muhaHbe mlldUrU Bay Muharreıll 
Zeki buraya gelmlf, kaza buıuı1 
muhaaebe itlerini ve hesablanoJ 
tetkik etmittir. 

EIAzizde Havalar Çok iyi 
Gidiyor 

Elazlz ( Husuıi ) - Elizizd• 
aonbahar çok hot geçmektedir• 
Şimdiye kadar hiasedilir derecede 
aoğuk olmamıştır. Birkaç gUnIUk 
yağmurdan ıonra yine litif bit 
aonbahar ha•ası başlamıştır. 

Tireboluda Yol Yapımı 
Glreaun (Huıuıt) - Y atmurh• 

zamanlarda taşıb geçid vermeyeıı 
Gebnara derealnln ıalahına baıl•• 
nılmıı, Gireaun - Tirebolu yold 
tamir edllmlf, otomobil gidip ge
Uıt baılamııtır. Şehir içinde S..
ledlye de yollara parke ve ka_I. 
dırım döıetmektedir. 

Yozgadda ilk Kar Yağdı 
Y ozgad, (Huıuıt) - Yılın ilk 

karı yaamııtır. Bu sene havai~ 
geçen aeneye nazaran çok ly 
gitmektedir. Çiftçi çok memnun• 
dur. BlitUn arazi ekllmittir. 



~ Biriud kanun 

(Siyaset Alemi ) 

Avrupa 
Barışının 
Bir Kazancı 

S YUal haYayL bozacak l'<irilnen 
:-ruıoslav - Maoar Jhtllifı, lngiltere 
Lle Franaanan yt:rinde nıödah!lleleri, 
italyanın da ihtiyatlı hareket etnıHile 
hcrkeıi memnun eder i'Orönen bir 
•nlatnaayla nihayet buldu. 

Fransa YugoalaYyadan ayrılmunak 
lc ıı rarında idi. ltalya iae Macar dava
ıııada beraber yilrildü. Fakat Ceneno:• 
deki nıurahhaıı Baron Aloizl muahe• 
delerin tadili hakknıda ötedenberl 
lllaluın olan Italyan görü40nil izah 
İderken bir d~fa daha tekrarlad ı ki 
talya, mevcut muahedelerln değiıea 
"• beliren yeni ihtiyaçlara göre tadil 
edi inıeıinl ister, herhant"i bir zor 
•e kuvvet hareketile bu emelini tahak
lc~k •ttirnıek iıtemekten uzaktı,. Şu 
~alde; harpten ıonra Avrupa barııını 
•ıaılı bir surette t•hdid eder a-örunen 
nıuahedeleri tidil cereyanı ıiyasal bir t'0 rram olmaktaa çıkıyor, dip'. o~atik 
ir tabiye mevzuu oluyor. Aynı za· 

llıanda muayye~ bir duy(unun da 
lfadeıi haline relıyor. İtalyanın Ce· 
"•\rrccıe aldıtı lndem ( yaziyet ) fU 
haUıe muahedeleri tltJil lmklnlarını 
ı&ıa)c bir atiye •erlletmiı olmaktad·.r. 
Avrupa barııı namına bunun böyle 
olrn .. ında büyük fayda vardır. 

Sürflyya 

Müdhiş Bir Yangın 
Faciası 

18 Klıl Ôlmü1t 40 K;ıf 
Yaralanmış 

loıiag (Amerlkada) 19 - Ko•1rrede 
bulunmak Cber• buraya gelen birçok 
ıtaylavların oturdutu otelde bu aabab 
Y•nrın çıkmıı ve ateı okadar çabuk 
bGynmnıtilr ki oteldekiler kendl!er:onl 
nehre atarak kurtulmıya Çlllıımışlardır. 

18 kioinin öldüğü ve 40 kiıinin de 
Jaralandıtı bildirilmektedir. Öltnluria 
beti .aylndır. 

Ser Meseleel 
Ceaevre, 12 ( A. A. ) - Sv'da 

Pl•blılt ( umumi rey ) 11raıında bu.lu· 
llacalc olan uluılar arası kuvvetler 
16yle teabit olunmuıtur; 1500 lngiliz, 
~300 ltalyan, 260 Holandalı ve 250 
••eçlf. 

HARİCİ 
Aınerikada 

r Silah Ticaret' 
Rezaleti 

Vaıinrton, 12 ( A. A. ) - DGpo• 
dCJ Nemeur1 ıl!lh fabrikasının, bar• 
lılye Nnaretile uzlaıarak, lmaun lla· 
t iyat iıtoklarından (l ti0,0001 fiıeti 
Japonyaya satmıı olınuı hldlııeal, 
ıi!Ah ticaretini tahkike memur &yaa 
konıiıyonuna haber nrii.mittir. 

Bu fabrikanın kopya defterlerin• 
den ıureti çıkarılan 1932. t~i~li bir 
mektupta, bahriye daırt!aının, bu 
ıipariıia kabul .,.. !fa edilmesini tat• 
vip ve hattA arzu ettiti yaz lıdır. 

Fransa ile Sovyet 
Rusya 

Siyaıi Protokol Baltık 
Dev~et~e1 ine De Bildirildi 

Ri,.a, 12 ( A. A. ) - F ranaa ile 
·Soyyet Ruıya arasında imzalanan ye 
bu deYletlerden hiç birinin ö•eklne 
danıımaden baıka!arile muahede 
akdedemlyecetine dair olan protoko· 
Jun kopy:ıtuı ıeçen hafta Çekoı:o
vakyaya oldutu ribl dün de Oç Baltık 
deY!etlne Sovyet ve Fransa Elçileri 
tarafından verilmittir· 

Yalan Mı ? 
Belgrad Gazeteleri Ma

Cftr ların Sürülmediğini 
Yazıyorlar 

Belgtad, 1! ( A. A. ) - Vreme ve 
Politika gazeteleri Macarların ıllrill• 
düğ'D hakkındaki iddiaları reddederek 
ecnebi ikamet ruhsatlarının yenll•t· 
tirilmemHi her devleüa hakimiyet 
hukukundaa J)ulunduj'unu Ye Yugoı
lavyanıa bu hakkı yalnız yanlıt yol 
tutan nya 1Dpbell Macarlar hakkında 
kullandığ nı kaydetmektedirler, 

Operada Yuha 
Viyanı., 12 ( A.A ) - Berlin ope• 

raaı orkestra tefi olan Krava dCln 
gece Viyana opera•ında orke•trayı 
idareye çıkbfı zaman halk tarafından 
yuhakrla karıılanm~ıtır. Kran •· aon 
ıaınanda Berlln spttasına tayin edll
mittl• Bunun lzerlae derhal yerinden 
çekllmiı ye kontrabnın hemen feshi 
için op.ra idaresine mOracaat etmittlr. 

KUbada KomUnlstllk 
Havan,., 12 (A. A.) - KomDniıt• 

lerin tiddetli faaliyete i'eç~ce~d~rl 
vi!iyetlerde örfi idare llAn edılmııtır. 

1 Harb T ehlikesile Her Za
man Mücadele Edeceğiz 

Sir Con Simon Böyle Diyor 
Loadra, ıı ( A. 

A.) - Din akıam 
okudutu bir ıly
lnde, Harieiye 
Bakaaı Sir Con 
Simoa, Uluılar 
Kurumuaua J'enel 
barııa waıterebile
cett yararlıklardaa 
yana göz alıcı iki 
arnek ı-•tirıniıtir. 
Sir Con Shaıon, 
birinci örnefin Sar 
meaeleıinia halll 
oldutunu ıöyledJk
ten soara demit
tir ki: 

" - Şimdi Ulua-
lar Kurumunun 
inl'iltereye renel .. 
baraıa blzmet et
mek fırsatıaı Ye• 
ren ikinci mu-
nffakiyetine geli- Bir harb hazırlıiı görtlnütU 
yorum. Yugoılavya kıralı Alekıan· bir inanç duyııuıu relmittlr. Buriln, 
drıa Ulyler Grpertici ölGmll 1ar:lnden kamu, kurum kon1eyince yaplan 
Yuroılavya ile Macariıtan aruıada düzenler yUz6nden çn almak iıiahı 
acı bir dna çıktı. Her iki memleket wOrllltGıtlnln l'eçecetini Sar'da dlse-
blribiriae ıitemler etti. nia boz.ulmıyacağıaı ummaktadır. 

Bu karııhklı lttthamlar o tGrlG Acun barııı için ortadan kaldırılan 
ınruldu ki, baıı kimselere bundan bGyllk bir 11kınb ela Mar1ilya Bldl-
yirmi yıl kadar iaceki bqka bir rllmD yllzllndea Yuroılavya ile Maca• 
clnayetia neticelerini hatırlattı. riıtan araaıada çıkan denıizlitia 

Ancak, Uluslar Kurumu, her iki dizeltılmiı olma11dır. 
tarafa, konsey m?.1111 etrafında top· 
)anmak, araya ılrenlere de ıealerlni 
ltttirmek fırsatını verdi. 

Fransada 
Buğday Meaeleıi Şiddetli 
Münakaıalara Yol Açtı 

Naris, 12 ( A.A.) - Butda7 piya-

Bunun netlceıi olaraJr, b• dava 
bal ve faslolunmak llzeredir, ye hid
det yüzünden patlak vermesi ihtimali 
buluna11 faciamn nihayet önllne ıeçil• 
nılıti r. ıu ım ıalah kanununu müzakereye 

Genel bant•, l'erek kendimiz, ve devam e<mekte olan Fransa Mebusau 
ırerek çoc .. kl&Jımıa ve ~ütU• dlnya 
içia •atlamak llzer• her fırsatı ara• 
makta ve her fınattaa iıtifade 
etmekte devam edecej'iL ,, 

Uluslar Kurumuno Kar'ı 
inanç Arttı 

Son rapılıb biten toplantılar, 

U!uılar Kurumuna acunun inancını 

arttırmııtır. 
Birkaç &'il• içinde Sar'da yapıla• 

cak kanunun çavını almak iti bekle· 
nirken duyulan 11kıııtı yerine artık 

Mecliıi, uzun milnakaatadan ıonra, altı 
ay mtlddetle ecnebi butda7larınıa 

memlekete girmeaini meneden ve 
radikal ıosyaliatler tarafından yapılan 
teldifi 246 reye karıı 307 reyle red
detmittir. 

Son Posta ı Buıtday mea leai 
Fransada günlln en mühim derdidir. 
Bu derdin, Flandeıı kabiaeıiain vazi
yetini zorluklara nü,firmHi ve timdi 
detilse bi!e ileride bir kabine bulıranı
na sebeb olması muhtemel gClrülebilir.) it Bu kuvvete bir lagiliı .Generalı 

uırıanda edecektir. 
·----..---------..,......~ ........ !1!!!!!!1--~ == f _ 
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Behice, birden döndü, cıgara· 
•ını Yere altı, ayağile bastırdı: 

- ikinci sualinin cevabını, 
fteye tekrar ıoranuyorıun? 

Beyhan, bir rüyadan uyaıuyor 
ılblydf: 

- Sahi, unuttumdu 1 
Behice, dane dan• söylecll ı 
- Ben, burada Cevad Galibi 

"•Yorum. 
Beyhan, donuk doauk bakı· 

Yordu: · 
'-• - Cevad Galib ani ?. O da 
IQlll ? 

Behice, kayıdıızca omuzlarım 
0Ynatb ı 

1 - Harun $1aalialn arkad8f" 
•rınclan ... 

Beyhan garlb bir tereddUd 
içinde idi; .Ulmek mi kızmak mı 
lcab edlyor ? Genç kıı bunu ke1 
::r•nılyor, karar yermekten kor-

ar gibi etrafına bakınıyordu ı 
- Burada buluımak için e•· 

Velce ıCSzleımlımlycllnil ? 
Onun, oldukca aakia bir ta

l'tr~a, hattı biraz da uyıal uynl 
•orllfu, Behlcenln botuna ıitmiıU: 

- Hayır... Hayır... O, bu ta· 
rafta oturur; ı1 ıüç hak getire .•• 
Dolaıır durur... Fakat aana, bir 
tuzak lıazırladığımı zannetme .•. 
S~nin bugUn, bana geleceğini 
hılrniyordum. Cevad Galib, eğler.• 
celi çocuktur. Meclisi pek tatla· 

dır gülmekten kırılırız. 
'Beyhan, Behiceye uğradığına 

ona uyduğuna yavaı yavaı piş
man olmıya baılamııtı. Bu çattı• 
ğı derd, ne idi 1 Harun Şinasinin 
kendisi olmasa, onu hatırlatacak 
bir gölge çıkıveriyordu. Behl· 
cenin etlence, mecliıl pek tatla, 
deditl gene de kim bilir, ne cinı 
tataıı, yavan soğuklardandı?, 

Beybanın, dUıllnerek neı esiz 
durutu, Bebic•nin ıözOndan kaç· 

mamııtı: 
- Buaa da mı canan 11kddı, 

Beyhan? 
Genç kıs arkadaşının ıözle-

rlnden kaçınmak iıtiyormuı gibi 
baııaı öae eğmiıtl; hafif yori[uD 
bir aeıle, fısıldadı: 

- Hayır, canım ııkılmadı ..• 
Yalnız, mecliıinizi bozacağım, dl· 
ye korkuyorum. 

Behice bir kahkaha attı, ellle 
Beyhanın omuzunu tutup ıarabl 

- Of, bu kadar çekingenlik, 
neye? Hanıl meclisimizi bozacak• 
ıın? Cevad Galibe raıt geliraek, 
deli dolu söyler, biz de gUlerjz. 
DOıUndUğlln, ehemmiyet verdiiin 
ıeye bak! 

Behice, birden ayağa kalktı! 
- Şu tiıman yahudl karısının 

gözleri bizde... Bu kadar göı 
hapsine gelemem, buradan çı· 

kalam. 
Beyhan da, plAjdakilerin ıure· 

ta kayıtsız görUndük!eri halde, 
a-fzli gizli; kendilerile meıgul ol· 
duklarının farkında idi: 

- Çıkalım! blltlln gözler, 

bizde •.. 
Behice, plijdan çıkar çıkmaz, 

biraz ilerdeki gaıinonun kapısı 
önünde duran arabalardan birini 
çevirdi. 

Beyhan, arabada soruyordu: 
- Cevad Beyi, oracta bulaca

tını mı tahmin ediyorsun ? 
Behice yutkundu, başını 

salladı: 
- Ne kadar ahnganaınl. Ben, 

bugün, muhakkak Cevad Galibe 
rastlamak, muhakkak onu bulmak 
fikrinde, niyetinde dejillm. Baht 
iti, teaadnf iıL.. Sen de eğlenir· 
ıln! Y alnıs, bea, önce zaonetmit
tim ki ..• 

Durdu, ıöylemekten vazgeçmiı 
ıiblydi; Beyhan, ısrar etti: 

- Zannetmiıtio ki? 
Behice, ellle arkadaıının di-

ıine vurdu: 
- Samimi ıöylUyorum, yine 

kısma! 
- Hayır, kızmam! 
- Meral, canım.. Ben, aenl 

Harun Şinaıiye karşı bu kadar 
aliikaaız tahmin etmiyordum. Hele 
bu alikaıızlıA"m, nefret, tikılnme 
derecelerine yardığını hiç ummu-
yordum. Habrımdan bile geçmi· 
yordu, Cevad, Harunun arkadaşı· 
dır; yeni bir anlaşma zemini bu· 
lunurl diye dUıttnUyordum. Mama• 
fih, Cevaddan biç çekinme.. O, 

büıbUtün ayrı tiptir. Herhalde 
hoılanscakıın! 

Beyhan, cevab vermiyor, din• 
liyordu. Behice, eHle onun diılnl 
dürttll: 

- Somurtma, cevab ver. Şa· 
yet ııkılırsan, çabucak eve döne
riz. Bizi, oraya bağlayan mı Yar? 

Beyhan, kendi kendine hare· 
ket etmediğini, başkaları, tara• 
fından idare edildiğini anlamıyor
du. Acaba, bu, ahlikının yumu• 
ıaklığmdan ; mantığının, muhaka· 
mesinin, iradeainin gevtekliğin· 
den miydi, yokaa ; bu vazi} eti, 
hadiıeler, vık'alar mı doğuru-

yordu. 
Bir kere, kendi ayağlle ıel· 

mitti 1 Makul bir sebep olmadan, 
şımarık bir çocuk gibi ıomurta· 
rak dönüp gidemezdi .. 

Beyhanın, talih, kısmet, mu· 
kadderat, gibi meçhul kuvnt 
veya mefhumlar hakkında mllabet, 
muayyen bir fikri yoktu. Limon· 
lukta yetiten, çiçekler gibi boy 
atıp yetiımişti. Kış rüzgarlarının, 
kar fırtınalarının zehirini, acııını 
denememiş, tatmamııtı. 

Kllçük bir hldiıe, onu, faşır
tıvermişti. Hiç tanımadığı ve 
uzaktan görünce, ainirden tt\yle
rlni ürperten bir genç adam, onu 
seviyordu. Beyhan, aklında ve 
mantığında yer tutmamııken, 
sırf bir hayal ve hulya kamçısile 
kalbini harekete getirmek iste• 
mişti; mudur Sinan Tahsin 
tarafından sevilmiı olmak.. Bu 
hayal uçunca, bu hulya auya 
dU9Unce, Beyhan da kıvrıhver
mlşti. 

Gönül 

Bir Genç 
Kızın 
Hatası .. 

işleri 

Bugün 18 yatında bir genç 
kızın derdi ile karıılaıtım. Anka
radan E. U harflerile imza ata
rak bir mektub gönderen bu genç 
kız diyor ki: 

•• - 18 yaıındayım, hayata 
atılalı bir buçuk aene oldu, bu 
müddet zarfında 21 yaıında bir 
gençle taoıtbm, HYİftim, Aile
ılle de anünasebet peyda ettim, 
evlerine gider gelir oldum. Bir 
zamanlar aramızda evlenme 11öz· 
leri geçiyordu, ıonraları aeyrek-
leıU, nihayet bUıbUUln unutulur, 
gibi oldu. Şimdi nadiren ve tesa· 
dUfen bu bahaa dokunulsa, nitan· 
hm: 

-Aıkerlijimi yapayım da öyle! 
diyor. Fakat ben korkmaya baş" 
ladım. Teyzeciğim ne yapayım?,, 

Bakınız, 18 yaşında olan bn 
ı•nç kız bir buçuk yal evvel yani 
16,5 yaşında iken, yani o yaıtakl 
çocuklar mekteb aıralarmda iken, 
hayata atılmııtır, atılmak mecbu· 
riyetinde kalmııtır, bundan aile· 
ıini, ve muhakkak para kazanmak 
zaruretinde olduğu netlceainl de 
çıkarabiliriz. Bu vaziyette bir kız, 
tahıllini bitlrmemiıtir, tecrübe
lerini idinmemittir, ne yapar?. 
Şafkat haaretile, kendiaine açılan 
ilk kolların araaına ablacatı el• 
bete galip bir ihtimal dahilinde
dir, ve öyle yapmııbr. Hata1ınıa 
derecesi, nitanhm dedljl gençle 
arasındaki ., samimiyet,, in dere• 
cesine bakar. Eğer bu u ıamlml· 
yet ,, onu bir " metreı ,, olacak 
dereceye kadar atırnklemlı lae, 
maaleaef dllteceil kadar dnr 
milıtür. Kurtarılabilmeal mUm· 
klln değildir, karı11ındaki gencin 
temizliğinin derecealne tlbidir, ve 
erkekler laterse danlsınlar, bu 
gibi vaziyetlerde yllzde dok•an 
dokuz nankardftrJer, hatalarını 
tamir etmezler, eğer aamlmiyet 
.. muayyen bir derecede ,, kalm11 
lae, genç okuyucumu nftanhıile 
derhal konuımıya dayet ederim. 
Ya hemen fi'llyata geçilir, ya• 
bud da mllnasebat derhal keallir. 
Yapacak baıka t•Y yoktur. 

TEYZE 

Kendiai, sevilmlyecek bir kız 
mıydı? Harun Şinasi, aeYiyordu. 
Ukln niçin Sinan Tabiin ona 
ehemmiyet vermiyordu ? 

Harun Şinasi, boıuna giden, 
gözUnO ve ıönllinil kolayca çele· 
bilecek tiplerden olamaz mıydı ? 

Harun Şinasi en çok aevdiğl arkadaı 
TUrkanın ahbabı çıkmıfta. TtırkA· 
nm hatırı için, Harun Şinaai ile 
birkaç dakika oturmayı bile göze 
almıttı. 

Sonra, cuma aababı. evden 
kaçıyor. Dinlenmek, avunub eğ· 
lenmek istiyordu. Fakat burada· 
da; timid ve tahminlerinin aksi 
olarak Harundan bahsedilmiı, 
k•ndlsi değil1e bile, bir arkadaıı 
çıkmıştı. 

BUtün buolan, Beyhan aleyhi· 
n~. elbirliğile doatlan ahbabları 
mı hRıırlı~orlardı? YokH, bütün 
bunları sürükleyen mukadderatmı 
idi? 

Beyhan, için için kaynıyor, 
kendi kendine yemin eder gibi 
tekrar ediyordu : 

- Ne olursa olaun, ben de 
gevıek davranmamalıyım I·· Hem 
kaçmak neye 1 Kaçınca kaçmak 
isteyince, tehlikeyi savuıturmuı 
olmuyorum ki... Bilakis gUIUnç 
olu~ orum. .. Etrafıma, korkuye• 
rum ! Hiaainl veriyorum... Ne ka· 
dar korkuyorum?.. Cevad Galib 
değil, isterae Harun Şinasi gelsin 
onunla da konuımalı ve aç1k 
açık eğlenmeliyim J 

Beyhan, zihninden bu kararı 
verdiği ı:aman gözleri parbyordu. 

( ArkHı ur ) 
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Dünya Hadiseleri 
... 

ıı.lazete Satıcıları 
Arasında 
Bir Kavga! 

Gazete muharrirleri an11nda 
Sokakta arasıra münakaşa 

çıkar, tiddetlen
diii de olur. Fa
ka t bu münaka· 

bir fikir 
ilıtilafı 

ıanın gazete satıcılarına da aıı
Jandığı pek iıf clilmiş ıey değildir. 
Buna rağmen bu işidilmemit i•Y 
geçen gün Padste o!muo ve ı 

- Senin sattığın gazete dol .. 
ru &özlüdür, benimki daha çok 
okun4r, iddialarile gazete satıcı• 
ları arasında baş'ıyan mUna• 
kaşa, 250 kişinin iıtirrtk et
tiği bir kavga haline ge!miıtir. 

Polis kavgacıları gUç ayırmııtır. 

* Fransanm Cbauffalleı şehrin· 
de bulunan 18 ipekli ku· 

Jpelc. fabri- maş fabrikasmdan 

k l Ilı~ (17) si faaliyetleri· 
a arı us i t t"I t . 1 • • n a ı e mış.er• 

lt1hlılct1sıntit1 dir. Bu miloaae· 

belle neşreltikleri beyannamede 
bulAsaten ıunları söylemektedirler: 

"İşçinin gUndeliğini indirdikçe 
indirdik. Artık adamlar ekmek 
peynir mukabilinde çalışacak 
hale geldiler. Daha ziyade kesif. 
meıi mUmklln değildir. Halbuki biz 
be vaziyette de idare edemiyoruz, 
yaptığımızı satamıyoruz, binaena· 
leyh fabrikalarımızı kapatıyoruz. 

* 
Fransanın Auch tehri aha-

lisnden Mösyö Sutra bir 

Fransız mah- sabah dtikkAnın-
kemesind11 dan çıkmıf, poa-

taneye gidiyor-
garib bir mu11 yolda içinde 

__ v_a_k_' a _ _, takriben (40) lira 
bulunan cüzdanını kaybetmi11 

postanede işini bitirdikten sonra 
tekrar ayni yoldan dönerek geri 
gelirken, kapısının önünde H

IAmlqbğl _bir komıuauna cllz· 
danını kaybettiğini anlatmıı, 
lromıusu da : 

- Tuhaf fey, demlt, az eYYel 
vergi memurlarından Möıy<S Blan
ka buradan geçiyordu, yere eği· 
lerek bir fey aldığını gördüm, 
belki o bulmuştur. 

Hakikaten Möıyo Sutra da 
postahaneye . giderken mösyo 
Blanka ile karıılafbğını habrla· 
mıı ve hemen gidip onu bula• 
rak ıormuı, Möıyö Sutra 

- Vakıa yere eğildim, fakat 
eldivenim dUtmliıtU, onu almak 
için, demiş! 

iki adam arasında mUnakaıa 
çıkmıt ve cüzdanını kaybedea 
zat, lStekinl bulmuı olmakla itli· 
bam ederek mahkemeye vermiı 1 

Her iki tarafa tebliğ gide 
dursun bir gece Möıyö Sutranın 
evine bir papaa gelmiı : 

- lımini ve simasını unut
tutum bir adam ıize getirilmek 
Ozere bana 40 Ura Yerdi, boyu• 
runuz, vaktlle kaybettiğiniz pa• 
redır, demit! 

Şf mdi bu tehir halkı bir pa• 
pazm vakıf olduğu esrarı mec· 
buriyeıt görOrse söyleytip ı8yleye
miyeceği noktası etrafında mil· 
oakaşalar yapmakla meıguldür. 

Her akşam 

NOVOTNi'da 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

Dlnyada Olup Bitenler 

Eğlenceleri Kış Ve Kar 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

Biz Mangal Başında Pineklerken Başka Yerlerde Karlı 
Binbir Eğlen-

içimizde ıo
ğukta n çekinmi- fM';'-~~"'<i• 

yen, hatta kork· 
mıyaı·la ımız pek 
azdır. Öy.e!erini 
biliriz ki oğuk 
glinlerde 
ken ayaklarını, 

kalktıkları ıa· 
man da yüzlerini 
yıkamazlar. San
ki soğuk au on· 
ları öldürecekw 
tir. 

Damlarda kar 
zerrelerinin bi· 
rikmiye başladığ'ını görünce 
iki büklüm olarak mangal kena• 
rına, soba önOne çlSmeliriz. Eli· 
mizden geJae ateılerl avuçlayıp 
göğaUmllıe sokarız~ Bu korku, 
soğuk karıısmda bu debıetli 
çekingenlik; nedendir? 

ŞUpheıfz ki kıı, ekseriyetle 
felaketler getiren bir mevsimdir. 
Fakirler, bir avuç kömUr almak 
iktidarmda olmıyanlar için kıt 
mevsimi, bozgun gtlnlerl gibi dfr. 
Fakat medeni dnnyanın baıka 
memleketlerinde butnn bir kıı 
mevaimlnJ hep dııarda karlar ve 
buzlar araıında geçiren lnıanlan 
gördükçe ıoğuktan ve kardan 
korkmanın, hiç yerinde bir hare· 
ket olmadığına kanaat getiriyoruz. 

Buglln Franaada, Almanyada, 
lngllterede ve Amerikada, kıt 
mevsiminde evinde aoba veya 
mangal yakan.yan ı:angi çok· 
luk teudDf edilmektedı.r". <_;ünkO 
bu memleketlerde umumi olarak 
yer ahruya baılıyan zihniyet, kıı 
mevsiminin hayat ve nhhat lıı· 
kırdığı dır. Bize korkunç gelen kar 
ve buz yığınları o memlekette 
kadın, erkek, çoluk ve çocuk 
için en tatlı ve en zevkli eğlence 
vaıntaııdır. 

Bugtln Avrupa Ye Amerlkada 
kayak sporu, buz hokeyi ve buz
da patenle kaymak, yllzbinlerce 
meraklısı olan ba,Iıca Uç kıı 
aporudur. Ayrıca buzlar UstUnde 
yapılan diğer kıt ıporlarının ıa· 
yıaını Allah bilir. Oralarda yet· 
mişlik ihtiyarlar bile karlı dağla· 
rm yamaçlarında ıevk çıkanrlar. 
laviçrenin, ltalyanm ve Framıanın 
ve Avuaturyanın karlı yaylaların• 
binlerce kişinin l~Urak ettikleri 
kayak müsabakalarının zevkine 
doyum olmaz. Oralarda yetmiı, 
sekıen metre genifliğindeki uçu· 

rumları bir solukta atlıyan kayak• 
cılar tUmen tOmendir. Hele genç 
kız gurublarmın yanyana kayak 
koıuıu yapması, ömür llstilno 
ömllr katar. 

Bizde kayak ıporu henüz 

Yamaçlarda 

celer Tertib Ediliyor 

Yukarıda: korkuno bir uçurumdan sıçrıyan ciU'etklr bir kayakçı, alttı 
buz ti.atinde heyecanlı bir hokey müsabakaaı 

Eel karlı yamaçla• faz· 

laaile vardır. 

Şunu da söylJyellm 

ki kıt ıporları fazla 

bir varlık da lıtemez. 

Sırbna, kalın bir yük 

fanilA, ayağına IU geç• 

mez bir ayakkabı ge· 

çiren ~ve bir kAıe ııcak 

çorba içen herkeı kendisini karların 
içine atabilir. Yeter ki kıı günle· 
rl nin zevkini çıkarmıya alı4alım. 

Artık kıt günlerindeyiz. Belki 
bir ay belki daha az bir zaman 

····················································•••111•••••• 
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Kayakçı bir 
geno kız ve 

kayaklu 

ıonra lıer ~aralı beyaz karlar 
bürüyecek. Basık tavanlı, mlk· 
roplu odalarda nıangal kenarla· 
nnda kül kediıi gibi pineklemek, 
bize can kazandıramaz, billkia 
ölüme daha çabuk yaklqtmr. 
Fakir veya zengin, hepimiz kar 
yığınları arasından fııkıran sıhhat 
ve ıağlamlığı kana kana içmeli· 
yiz. Hiç değilse kızak da mı 
kayamayız? 

r ..U • ..... .._., ..., &:a.ı'- a.::ıı ı ·~• 

Kari Mektupları 

Selam ,_özleri 
Ve Hareketleri 
Değiştirilmelidir 

Yurdda öz Türkçe aıkunu 
(inkılib) var. Eskiden kalma d• 
ğersiz işler artık yok oluyor. Ya'" 
kıııkaız ıözler, ortadan kalkıyot· 
Biz, yeni ıoy gençleri buna ne
kadar seviniyoruz. Şimdi sıra; p 
yllı:lerce yıldanberl kullanılan ve 
öz Tllrklln ruhuna uymıyan ya• 
banca ve tatsız aelim.. Selamlar 
ma söz ve yöntemlerinin değişti-' 

rilmeaine yeni Türk rejimine, TOrlı 
benliğine uygun ulusal selim ve
aelamlaıma söz ve iımarlımnın 
ifaret belli edilmesine geldi. 

iki el birle9erek, tek el tutu· 
)arak, el göğüae götürülerek ya· 
pılan selimlaıma hareketleri n• 
lAmUaleykllm, merhaba, bonjur, 
tUnaydın ıelim sözleri bize ayktrl 
gelen ıöyleyişlerdir. Şimdi Türk 
Dili araıtırma Kurumundan bunu.'1 
tez elden bildirilmesini istiyoruz. 

Nasilli: Rıza Öz A~kun 

-.,,ı•ı· iiciirii&a: · · ~· · · · 
Havacılık ve •por - Ankarad• 

Tayyare Oemiyeti tarafından çıkarıla.o. 
bıı aylık 'l'Or ve hava mecmuasının 
132 nci sayısı da intişar etmiştir. İçin• 
de birçok güzel yazılar Ye resimler 
vudır. 

Ziraat gazetesi - Ziraat mek· 
tebleri mezunları cemiyeti tarafından 
ayda bir çıkarılan bu ziraat gazeteıinin 
9 uncu H.yıu da çıkmıotır. 

KUHUr - İzmirde çıkan bu on bet 
günlUıc Kültür mecmuaaıııın 27 nci 
sayaı da intişar etmittir. 

Şirketi Hayriye tarifesi - Şir• 
k•ti Hayriye Boğaziçi vapurlarının. 
934-936 ııeneai kı~ mevsimine mahsu• 
ıeyrilıefer tarifesi neşredilmivtir. lS kll" 
raş fiatla ıatılmaktadır. 

BU,Uk Gaaete - Büyük gaz~ 
tenin y6dinci sayı11 ç k gazel bir ka-
pak içinde dolgun yazılar ve reaiml .rle 
çıkmıştır. Bu sayıda cihan güreş şe:ııı· 
piyonu Kara Ahmedin Paristoki a.k 
muceralarını bilhassa okuyunuz. Bu 
ıayıda muhtelif müaa.bakalar, tefriknlar, 
hikaye, kadın, moda, sinema ve tiyatro 
aayfalan vardır. 24 ııayfa olarak 91k11n 
Buyflk Ga.zateyi bütün okuyucularımız• 
tavsiye ederiz. 
~---·~-~~--·--~=-·-----·--.. ----

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Sermayesi: 
llatigat : 

T. L 1.200.000 
130.000 

MERKEZi 
ADAPAZAAI 

Şubeleri: 

BANUIRMA, BARTIN, BiLECiK, BiGA 
BOLU, BOZOYOı<. BURSA, oOzc ..:, 
ESKiŞEHiR, HENDEK, lZ,ı\IT, KARA• 
MURSAL, KÜTAHYA, MUDU.ı<NU, 

M. KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLlı<, 
GEREDE, GEYVE, SAFRANBOLU, 
1EKARDAÖ, Ü::iKÜDAR, YENıŞEHlH 

• 
l.tanbul Şubesi: -------
4 Uncu Vakıf Han. Zemlnkat 

Tel. 22042 
Galata şubesi: 43201 
tirıküdar eubesiı 60590 

• 
&füsait şartlarla. 

Tahsile senet alır - ikraz muamelesi 
yapar-Havale ve mevduat kabul eder. 

Mevduat faizleri müdiriyetta 
görüşülerek tesbit edilir. 

• 
Komisyon ve .... -:arel kısmı 
Her nevi ticaret emtiası satı m B 

delalet eder. 
Tel. 23623 

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

iTiMADI 
Bankanın kendi sigortasıdır. 

Tel. 41937 

baılamıştır. Bu sporu yapanların 
ıayı11 henüz yUz kişiyi geçmez. 

ı Halbuki yurdumuzda Avrupa ve 

11'1~•-----------••r Amerikadakilerden çok daha gtı• \.__, om~== -·:& - z 

Doktor ID 
E~n2 !:!t!,~~~a~l.. 
~-... Ttl ı 24131 • (MOS) ~----------~-
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Başta _Elmas o Güzelliği 
Bu Sene Saçlara Elmas N• 8 V d 

Takmak Moda ışasta a yosu, ütün Ücu a 
Son haftanm en mUhim bldi· 

•elerindcn biri de lngilteredeld 
dn .. 
b ğfjndll. Peri ma allanm andıran 

u diığUn ayni zamanda bir moda 
meşheri de oldu. Senenin en ıık 
•aç tuval•tlerl orada görllldU. 
Resnıimizde bunlardan birkaçını 
gös~eriyoruz. Ortada muhtelif 
tekılletde tarnn-
ııı:ış, gayrimunta· 
t 111 ayrılmış saç 
~uvaletieri vardır. 

r tancıind buk· 
le er 6ndo top-
l anmıştar. Bir ta· 
nesi de !arkadan 
«>ne doğru ta-
~an~ıştır. Fakat 
epsınde yiv el

llaa!arla sUslenmii 
bir lUy fle örtUl
nıüştUr. 

Diğer realmdo • 
de Yine arkadan 
öne doğru ta· 
rannıış bir HÇ 
tuvaleti vardır. Saçlar arkadan öne doğru tarandıktan ıonra alında 
ter. döııdilriUerek tek bir bukle yapılmışbr. YUzll çerçeveleyen bu 
b k e dUğUnda pek çok beğenilen tuvaletlerden biri idi. 

j ________ Ç_o_c_u_k_la_r_ı_m_ı_z_a __ IJ __ a_ir ______ ıı 

Tırnak Bakımı 
Çocuğun ağzını, bumunu, ku· 

1rtklarım, kulaklannm arkasmı 
~~llıizlemeyl bugUn artık biç kimaa 
1 Rnıaı etmez. Fakat hrnaklarını 
teınidemek birçoklarının akhna b• 1 e gelmez. Halbuki hr:nakların 
lenıizlenmeslnl hem çocuğun 
teınizliğl ve hem de sıhhat baln
nııudan gayet mllhimdir. Zira 
tkaeri çocuklarda parmaldarını 
•lllıne ve yahut da hrnaklannı 
Yiıne itiyadı vardır. Bu vaaıta ile 
Pelc çok mikroblar çocuğun haıım 
~2.Uvlarına girebilir. Te çocukta 
dlç heklenileyen hastalıklar mey· 
ana getirebilir. 

k 'Bunun için çocuk daha pek 
UçUk iken bile yemekten evvel 

elleri · k 
1 

111 ve tırnaklarım yı annya 
• •ıtırmalı ve bunu onda bir itiyat 

hkaline geUrmelidi. Bundan başka 
e s · d erıya tırnağm etrafındaki e· 
til . er kalkar. Bunlar ya çocuğun 
sın· ı ır ne dokunur, koparır ve 
Yahut ta kendi kendine kopar ve 
Çocuğu dehşetli rahataız eder. 

Bu tehlikelerin önüne geç· 
~ek içila hergünkU ihtimamdan 
J aıka bir de baftalak temizlenme 
hb.ıındu. Çocuk küçük iken bu 
b~ftahk tuvaleti anne yapar, fakat 
b ıraz daha bUyllyünce kendisine 
ıralunalıdır. Her hafta çocuğun 

ellerini sıcak sabunlu auyuıı içine 
koyub bir mUddet tutmalı.. Eğer 
10.kuktan çocuğu• elleri HrHeş· 
rnı15e suyun içine biraz da gıliae· 
tin ilave edilebilir. Bundan sonra 
Çocuiun parmaklarının biçimine 
Köre tırnaklara kesilir. Bir korda· 
nın ucuna bir parçacık pamuk 
•ararak tırnakların içi de tenıiz· 
1:nir. Elr daha yıkanır. ucu knt 
blr teyle tırnak etleri geriye doğru 

1 

itilir. Bu dertlerin kalkınaaına 

mani olur. 
Bazan tırnak uçlarindekl etler 

eertleılr ve bazıları bunları keser
ı~r. Bu kat'iyen doğru değildir. 
Zira kesmekle önilne geçilmez. 
Çocuğa da bu itiyadı vermelidir. 
Sertlctmenin önüne ancak sık yı· 
kama •• daimi bir dikkatle geçi· 
Jebillr. Deriler itildikten sonra 
bir daha yıkanır. 

Ellerinin bu kadar temiz ol· 
maıı çocuğa iftihar vereceği için 
onlan muhafaza etmek ihtiyacım 

duer. -----~ 

ı Cazi e Verir 
Şimdiki Balo c biselerin·n ar

kası a~ık olduğu için yalnız yüze 
mnkyaJ, yapmak, ya nız yiızil 
glh:elleıtirmek, güzel görünmek 
için kMi değildir. Vücudun bütlın 
açık yerlerinin de gllzel, vun u-

eder. EJb"ae'erl ve yUzlerlnin 
makyajı gllzel olunca herşeyın 
tnmnm olduğunu zannedenler 
nld nırlur. Yapacağm z ıeyler 

nl rdır. 
B loya gitmeden bir akıam 

evvel banyo yapınız. Suyun içlno 
iki dolu çay kaş ğı o· ıaıta a ınız. 

Bu nişastalı banyo, cildi hem 
be; azl br, h m de yumuşatır. Aı 
km ızı ve biltün a kalan yer-
lerin·zı badem· 
yağile iyice oğun 
veyahut bir baş
kasına oğdurun. 
Cildiniz badem
yağmı f yice içfoct 
yulaf unu, azıcıli 
sabun ve aıcak 
eu He iyice yıka· 

ymız. Clldl bes· 
leylci hır krem 
sürünüz \'e bunu 
mUmkllnıe b r fıt 

ç ilo I} ice lçi
riniz. T kr r l· 
cak u, yulaf unu 
vo bu a } ık y nız. Soğuk ıu 
il çal a ayı ız. 

YUzuntiz için kul ndı nız 
krem v pudrayı, ar n ı: için de 
kull n bi irılniz. Y nlnız daha kn· 
hnca o) r k slirm n·z 1 
E_; r s .u pudra ku 1 ız 
aDrdOkten • ra b · r e dinn 
parçasını tizer4ode aezdil' Q 2. 

Arkanızda nasır, et beni gibi bir-
göx n zlin atirmeıile 

• k rartıp onu bir ben hlllne ıe-
H · iz.Dirs lerh güze Ieı i, dliı 
l m l için sıcak zeytin yağanın 
içine sokup bir müddet tutunuz. 
So rn bol bol yıkayınız. Bundan 
b vve a yulaf ununu sütle 
1 t rıp s rll Uz o ra da hmon 
su u f e uğuıturunuz. Kırmızı ise 
yeş l pudra slirbn' z. Çirkini kten, 
ıertlikten, buruşukluktan eHr 
kalmaz. 

~ Elışleri 1 Elmas Meraklısı 
'------•• ------------- Hanımlara .. 
B Ç rtu··su·· U ay Geçen sene Cenubi Afrika 

maden erinde keşfedilip 75 bin 

Çok G ··zeldı·r log'Jiz lira k kıymet biçilen ve 
Yonker adı ver:'en e mas henUz 
ıatılamam br. lngiliz Kıralının 
sahip olduğu KUIHnan elmasınBurada gördUğllnUz örnek c • ~ 

rafı antikalı keten bir çny nıasnsı 
örtnsU için fevkalade güzel olduğu 
gibi hıterseniı bunu yaitık için de 
kullanabllirsiniı:. 

Resimde gösterildiği gibi evYelA 
te} e lenecek. Sonra işlenecek ve 
en sonra da keıilecektir. Eğer ya
pacağımz örtli kllçUkse örneği ga· 
zeteden kesip l5rlUnnn köşes·ne di· 
ki iz. Sonra itlerin üzerinden teyel
leyiniz. Kiğdı çıkarıp atı 117. örnek 

teyellonrniı olarak aynen örtunüzlln 

üzerine çıkmış olur. Bu suretle 
keteni kurıun kalemle klrletıne· 

miı olursunuz. Bazıları bunlara 

renkle lılemekte iseler de dliz 

beyazla işlemenin verdiği güzeUiği 

hiçbir fey vermez. Eğer keteniniı 

renklise o zaman elbette ketenin 

renginde işlemek daha uygun ve 

daha gi\zel o'ur 

dan sonra dünyanın en bliyllk 
milcevheri olmak lizvre tanınan 

bu taş, merkezi Londrada bulu· 
nan Diyamont Korpore} sin 'in 
elindedir ve satmak için sarfettl· 
ği bütnn gayretler neticesiz kal· 
m şhr. Bu taşın satılmıynrnk Uze· 
rinden her geçen sene kıymetin· 
den üç bin lngiliz lirası düşUrmek· 
tcdir. Çünkü bu para onun al
gorta bedelini ve satıld•ğı tak· 
d:rde ödeyeceği kıymetin faizini 
ifade etmektedir. 

Kadın Okuyucularımızın 
Suallerine Cevaplarımız ,,.. 
Dayan (Şükriye Mehmet) e: 

Mektubunuzu pek uzun ve 
ehemmiyetli 16rdnm. mDaaade 
ederHniz Cuma pi evde oku· 
yacağım, cevabuu da t.Uditialz 
ıtbl lauıu.ı adnılnize ı~nder .. 
cejim. 

* B&y (R. K.) a: 

Paraaın ehemmiyeti ifgal et· 
tiğinlz me•kle ve beslediğiniz ha
yale bakar. İş evlenmeleri de var
dır, hisden doğan birleşmeler de. 
Meıelenin ba9langıcrnı bi!miyo• 
rum, nasal fikir vereyim? 
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8 Sayfa 

Evlendik 
- Geçen so

ne yanınızda 

ıördUğüm genç 
kızla beraber 
gezmiyor mısınız? 

- Bir senedir 
hayırf 

- Darıldınıı 
mı? 

- Darılmadık, 
evlendikf Yol vergisi İslamiye gelmi11ler .• 

SON POSTA 

•• 

L 
re 
c 

Onların hesabı kitabı yok IDli, hen \'O?eli bir aeno olu) or r 
Size kartı olan aşkım o kadar hararetli ki J 
Evlenelım, bir ocağımız olur 1 

- i İ ıci k ~'Hl l 13 ~ 
~ 

Hangi 
iki çeneli tlt• 

man keman 6ğ'
reniyordu, hoca• 

Kemanı 

çenenin altını 

koy 1 

Dedi, iki çr 
neli tiıman aor· 
du: 

- Hangi çe• 
nemin altına ? 

a::::===========::ıı::::ı:============:: ____:_;;.=:;:::==~============================-======-::==~-======================================:::::oc====-=:ıaa:ı------.......... .....::::ı=ıı:=:======= ~ 

'~J ____ F_ı_k~-•-'•-'----~ı~ :f GÜLDÜ DÜM 

Gftzel kadın neden bugtin, 

Senin hiç gülmilyor yQzQn, 

Hem b8yle ıarOnce; btltih 

irimi urdı, bir lııGzlln •• 

-""\ ....-----~----

Karakolda 
Bu kadar genç yaıta nır

•ızlık yapmıya ııkılmıyer musıun? 

- Ben hıraız değilim .. 

- Çaldığını lnklr ml edi-
yorsun? 

- lnkAr etmiyorum amma, 
ben hırsız değilim, babam hasta, 
'lnun yerine çalıııyorum. 

Kırlldı 
Çocuk koıarak annesinin ya

nına geldi; 
- Anne hani babamın, ba-

basının, babaaının babaaından 
kalma vu:o yok mu ? 

- Var, ne olacak ? 
- Bundan ıonra o kimseye 

kalmıyacak .. 

Neden? 
- Koıarken çarptım, kınldı. 

GOııel kadın baaa ıöyle •• 

Seni Ozen bir ıey mi Y~r? 

Bir enab ver durma, a7Je, 

S67lemuHn içim atlar .. 

GtU diyorum, ltaydl blraa.. 

Gülmez lıen danlırım; 

Deme oJmu, deme olmaı 

Sonra Hndeıa ayrılırım. 

GöldOa bak balr, itte itte; 

Saaa çok yakııır 1Glmelr.. 

Hallediliyor bu İf de .. 

Kolaymıı gG9 olmadı peld 

Mizahçı 

------------------~·_J 

- Aynada eyi aöremiyorsu· 
nuz, isterseniz bir kere de btD 

giyeyim de kuıuru var mı, yok 
mu bakın 1 

r 
SEVDiM 

Haııoda bir mavi bere; 
Bere, bere, bere, bere •• 

Gtdi1or bak nerelere; 

Nere, nere, Acre, nere. 

S·çları bir yıtın ipek, 

ipek, ipek, ipek, ipek •• 

YüzQ pek bot aankl bebek: 

Bebek, bebek, bebek, bebek 1 

VOcudOnll gôrdOm blraı, 

Biraz, biraz, biraz, biraa; 
Kollar beyaz, ense beyaz, 

Beya.:ı, beyaz, beyaı, beya:ı 1 

Blı 71lzyllae geldik, dedim; 
Dedim, dedim, dedim, dedim .. 

Gilz.el kadın aenl ındlm; 
Sewdlm. ıevdlm. eevdim, ıevdlm t 

IMSET 

... ı __ F_dc~~-•l_a_r __ t 
iş Arıyan 

Bay Ahmed, Bay Mehmede lf 

arıyordu, aordum : 
Bay Mehmed doıtun mu 1 
Hayır 1 
Ya niye ona it arıyorsun 1 

- Beı yUa lira borcum var, 

it bulamayacak olursa bendell 

parayı lıtemiye kalkacaktır. 

Dişçi 
Amir memura darıldı; 

- Dlln benden diıçiye ıJde· 

ceğlm diye izin aldınız; ben atıl 

kahvede tavla oynarken i&rdUlll· 

- Doğru aöyllyorum, diıcly• 

gittim, evvelden kararlaıtırmııtık 
ditcl arkadaıımdır, kahvede beni 

bekllyecek; tavla oynayacaktık! 

n==================-====-=ır:===-=====-============-====:zı..:w:::==--====-====-::mı::======-=================z======--=---=-=--============~ 

- Bu yumurtadan dUnkll gibi bir plıiç çıkmaaıaa lmkAo yoktur ... 
- Taze mi? 
- Onu bilmiyorum. Fakat 6rdek yumurta" 1 

Düşünce Anlar 

Korku 
Suphl Bey, kar11ı aokağa 

çıkbğı zaman dalma arkaaıodan 

yUrUr, çok kııkanç mıdır da? 

- Hayır kıakanç değildir, 

karııının çantaaını dlltUreceğinden, 

bir baıkaaının alacaiından korkar. 

Soracak 
laprltizme ma1aaında: 

- Karınızın ruhu geldi. Ne 
aorac11k11anız ıorun ? 

- Kıtlık fanilalarımı nereye 
sakladığını öğrenmek latiyorum 1 

- Sana kaç kere muayenehaneme gelme ciiye tenbih ettim; içt' 
ride za)·ıflatmıya uğraştığım bir kadrn var. Seni bu halde görUtı 
karım da olduğunu anlaraa bir daha hiç gelir ml ? 

Çok Bilen 
Bay hb:metciye tenbih etti: 
- Ben yarım aaat kadar bir 

yere gideceğim, ben yokken bir 
kimse ııellrae beklemeılnl söyle,. 
sini 

Rontkenclnln ,,.-~--;::::::::-~-..~r.o:"!'.:-w-~--:~--__,~-:::c:::.:'.=:~~=-=::-----------~ - Aıçınıı her 
yemeği pitirme
slnl blliyor da 
ne diye kovu• 
yorıunuı 1 

Tren 
çıkııtı. 

Tediye 
kondUktörU yolcuY' 

- Ya bir kimseden baıkaaı 
gelecek olursa ne aöyllyeyim? 

Bilmem 
Doktor baataya sordu: 
- Bugün naaılıınız? 
- Bilmem doktor, don gece 

okadar fazla rahatsızdım ki, adeta 
öldOm gibi ıeldl.. Siz daha iyi 
anlaraırnz ya, bir muayene edin 
de bakın! 

çocuğuna bir 
paata verdim. 

- Yiyemem! 
- Dedi.. aor• 

dum: 
Neden? 

- Babam da· 
rılır. 

-Babana a6y· 
lemeyiverirsin? 

S6yleme
aem, rontkenle 
knnıma bakıp 
anlar!. 

.. 

- Bu pia çocukla oynamıya gitme demedim ml 1 
Oynamıya , gitmiyorum anae; dövlltnıiye gidiyorum 1 

Açıver 
Erkek bir konaena kutuıunu 

açarken kadın da cıgara içiyordu. 

Kadın ıöyledi: 

- Hayatta her9eyl yapmak 
ko! ~ ydır .. 

Erkek cevap Yermedi; kon· 
aerva kuluaunu açmaya ça'ııtı. 

Bıraz aonra yoruldu : 

- Hayatta herşey kola~ı aa, 
dedi, şu konserve kuluaunu 

- Çok faıla 
yemek bildiği 
için .. 

Anlama-
dım .. 

Öyle iıe 
anlatayım, aklı
na esene ka
featekl kanarya· 
yı bile kesip pi· 
şiriyor. 

- Üçüncü mevki biletle bi
rinciye ne diye biniyoraunuz ? 

- Hem ucuz, hem rahat ıt' 
yahat ede) lm, diye 1 

Var Mı imiş 
Çocuk babasına aordu: 
- Baba Nubun gemlainde bel 

cins hayvandan birer çift varJllll 
öyle mi? 

- Öyle çocuğum .• 
- Balıkların da her cinılO' 

den birer çift Yar mıymıı? ~ 

Affedersiniz, masayı yaı.Jışlıkla şemsiye diye alıp gidiyordum 1 açıver! - Anne, anne misafirin şnpkasına bak; delinmiş, akıyor 1 
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Seyircilerin 
Göz/erile 
Yıldızlar 

Bir Amerika gazetesinin. ılne
ma yaldızlarını naııl gördliklerl 
hakkında seyirciler arHında bir 
anket açtığını yazmış, birkaç 
yıldıı hakkındaki lntıbaları koy· 
muştuk. Builln de diier yıldızlar 
hakkındaki görUşlerl yczıyoruz : 

Klodet Kolber - Amerika 
alnema meraklılarının btıytık bir 
ekseriyeti bu yıldızın pUrilzsllz 
blr güzelliğe sahip oldutunu 
teslim etmiilerdir. Fakat rolle
rinde Grete Garbo kadar mu• 
•affak olamıyor. Bunun da aebe· 
bl, beyaz perdede bUtUn muvaf· 
fakıyetin güzellik ıiye1inde elde 
edileceğini zannetmit bulun~a
ııdır. Halbuki evveli ıaıı at, 
ıonra güzellik henba katılmalı· 
dır. Sinema meraklıları Klodet 
Kolberin en ziyade yllrüyüşün
dekl ahenii beğeniyorlar. 

Mae Veıt - Bu yaldız çok 
c:azib olmakla beraber, daima 
gUlen ve gönüllere hitab eden 
kuvvetli hlr bakışa ıahib olmaıı 
onun yegane husuıiyetidir. Ma• 
Veıt giyinmek ve tuvalet yapmak 
lıuıuıunda da diğer yıldızlardan 
llıtUndUr. Rollerini, güzelliğini 
biç hesaba katmamak auret:le 
tam bir artiıt düıüncesl yaptığı 
için beyaz perdede de akaamaları 
çok azdır. Yalnız rol icabı hld
detlenmeaini pek becerememek
tedir. Kahkahaları çok teairlldir, 
konuıması da iyidir. En fena olan 
tarafı, rol icabı merdivenlerden 
inerken aksak yUrüme&idi. 

Şu Amerikalılar hakikaten 
çok garip ıeyler. Bir yıldızın 
merdivenden Jnrneaindekl hare
ketine kadar dikkat ediyorlar. 

Marlen Ditrjh - Amerika ıe· 
Jircllori hemen mUtteliken bu 
Alman yıldııını gUıellikte ve 
rollerini iyi yapmak huıuıunda 
•tsiz ve en muhteşem bir yıldız 
o~arak telakki ediyorlar. Bilhasaa 
r5zlerinin çok derin i!adelere 
nıalik o!duğunu ilerini elirüyorlar. 
Rol icabı düşUnlirken aldığı ta· 
\·ırJar çok beğenilmektedir. Bu· 

Ruhi Kıılır 

Ho!ivudun en yeni yıldızlarından 
olan Ruhi Keeler gUıelce bir kız· 
dır. Fakat aeıi çok parlak ve 
billur ıibidir. Yeni erkek yıldız• 
}ardan Dik Povel ile beraber 
"FlirtHyon,, lıimli bir filim çevir· 
mittir. 

~ ....... _, ___ _ 
na ml!kabil kahkaha atarken 
yüıUoe ve vlicudUne verdiği ha
reketler biraz yapmacıklıdır. 

YUrl\yüşleri, sabah meltemi 
gibi ahenldi ve fııılblıdır. Bir 
kanapenin arkasına dayandığı 
zaman aldığı vaziyet hiddetlice 
sahnelerindeki tanrları çok mü· 

Helen tlorgen 
Helen Morgan Amerika aah· 

ne1inln en aan'atkar yıldızlarından 
biridir. Kend;ıini ıinemaya almak 
için çok uğraımıılar, fakat mu· 
vaffak olamamıılardır. ÇUnkU 
tiyatroyu çok aevmekte, ıinemaıım 
aan' atten mahrum olduiunu ıöy· 
}emektedir. 

kemmel görülmektedir. Giyinme
sine de diyecek yoktur. Fakat 
ayakları biraz bllyUk olmau ne 
iyi olurmuş. 

Jon Parker - Seyirciler ve 
sinema meraklıları bu yeni yıldı· 
zın güzellikten başka birıeye aa· 
hib olmadığını ıöylilyorlar. 

yolardan Gelen Haberler 
Bir Kumpanya Sinema Yıldızları için 

Son Moda Bir Köy Yapdırdı 

•• Kahkahalar geçit resmi ,, 
f ıimll yepyeni bir fi.imde hat 
rolü oynayan yeni yıldıılardan 

Joe Moriıon'un bu filimde ıöy
lediği kıvrak ve oynak ıarkıler 
Amerikada derhal moda olmuştur. 
Halk timdi ıokakta, caddede, 
evde ve hullH her yerde bu 
ıarkıları ı6ylemektedir. Joe Mo
riıon o filimde yirmi ıarkı a6y· 
lemiıtir. 

_. Gllıel ve aan'atkir yıldız
lardan Mae V eat ıon zamanlarda 
ata çok merak aardarmıı, binler
ce dolir vererek llç tane mü
kemmel yarış ata almııhr. Bunun 
neticesi olarak Mae V est otomo
billerine binmez olmuıtur. Bot 
vakitlerini hep at gezintilerlle gc· 
çirmektedir. Bilhasaa dört nala 
kalktsjı zaman altında hayvanı 

çatlatırcuına koıturmaktadır. 

lf- Çakır gazın erkek Garl· 
Kuper aile hflyahna çok bağlı
dır. Evinin ,.. ocajının aaA'lamlı

her ıeydcn ziyade düıUnUr. 

..... ··-······-····················-···-·-·---

Yuk•rıda g•nİ 11ıfdı::larda ı 
Meri B11gç, altla Mir ... • Lo11 

Bu sebeple Hollvuddakl kadın 
yıldızların Garl Kupere karşı iti
madlan çok fazladır. Garl kadın
lara kartı çok samimi, çok mUl
tefit, onlarla candan arkadaıtır. 

'f lngilteredeki ıinema ıtUd
yolarında çalııan ıinem operatör
lerinden biri. fotoV,afcılıkta bU· 
yllk lnkıliplara 'aebeb olacak yeni 
bir ketifte bulunmuıtur. Bu keş• 
fin mahiyetinin neden ibaret ol· 
dutu henüz ifıa edilmemekle be· 
raber objektifle kulJanma ve fo .. 
totraf makinealne yerleştirme tar· 
zında ehemmiyetli değiıikliklcr• 
den ibaret olduğu Hnnnedillyor. 

Bu aayedo lfığm fotoğrafcı• 
lıktaki ehemmiyeti ortadan kal
kacakmıı. Bu keıif ıinema aaha· 
ıanda da çok bUyUk iılero yara• 
yacak azami taaarruflar temin 
edl1ecek, tabii neticede de filim
ler bugUnktinden çok ucuza çıka· 
cakmış. 

* Seaaiz filim ıamanında birçok 
fillmlerlni çılgın alkıılar arasında 
Hyrettiilmiz Macar yıldızı Vilma 
Bankl on beı gtın evvel fena 
•. ide haatalanmıı ve yatağa 
dtitmllıtDr. Böbreklerinden ıstırap 
çeken bu eıki güzel yıldıı, bir 
ameliyat ile iyi olmazsa hayatın
dan ltmlt keallmek Jizıml'eJmek
tedlr. 

'f Paramunt kumpanyeıı, Ho
livud civarında kendi memurleırı 
için 34 evden mUrekkeb çok aırt 
bir köy yaptırmıtbr. Bu köy ayni 
1&manda Marlen Ditrlhin yeni 
çevireceği bir filim için de kulla
nılacak, filmin birçok sahneleri 
bu aarl köyde alınacakhr. Ö} le 
bir köy ki mektebi, telgrafhanesi, 
kiliıeıi, tiyatroıu, konferans sa
lonları, hulasa ihtiyaç ve konför 
namına her ıey vardır. 

lf.GUıı:el yıldız Silviya Sidnoy 
ıon zamanlarda yeni çevireceği 

bir filmin senaryoıuna çah§ırken 
haatalanmıf, yatağa düımüştür. 
Doktorlar kaf aaının çok yoruldu
iunu, istirahat etmesi lazım gel
diAinl ıöylemişlcrdir. Fakat arfoı .. 
tin haatalığına asıl ıebeb, senaryo 
çalıımaıı değil, herglln iki roman 
bitirecek derecede fazla kltab ve 
gazete okumasıdır. 

Ta'a Birel 
Y eDl yıldız.lardan Tala Bire) 

vaktil• bir lokanta aanonluk 
yapıyordu. Çok ı.engln bir genç 
bunu ıevdl, nlşanlandalar. Fakat 
Blrel daha evvel f aklr bir deli· 
kaab ile candan ıevltmişlerdL 
Gazel kız, sengin gençle e\ı le· 
neceklerl ıırada fakir aevgiliainl 
hatırladı. gizlice onun yanma 
kaçtı. Bu ıuretle ıevgi uğrun· 
da bllyUk bir ıerveti ayak• 
larının altına almıı oldu. Fakat 
bu bidiaeden iki gUn &onra bir 
ılnema rej'sörll onu Holivuda 
göturdU ve Tala Birel tel·rar 
ıervete kavuınıuı, ayni zamanda 
ıevgiliıiııi de kaybetmemiı oldu. 
Ancak fakir sevgiliıi Uç ay ıonra, 
tam evleneckleri 111rada soğuk 
algınlığl netlceı'.nde ölüverdi. 



SON P-OSTA 
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1931 de Balknn fudbol i&mpiyonasına iıtlr k eden miill takımımızın Sofya ııahasınd alınmıı resmi 
Balkan futbol şamşiyonası bu 1 goılo.Y milli takımının aon tecrtibe lacak bir r kip ol rak ortada 

sef r Atinada oluyor. Bu oampl· maçı Fransız milll takımma karıı Bulgarlar kalmış olacaktır. 
yonaya iki d fa iotirak eden mJIIi Pariste ol caktır. Bu iki mlllet bu der ce dik· 
takımımız bu sefer girmiyor. Eğer Yugoslavyada Uç klşld n mU.. katle hazırlanırken Bulgarlar da 
herhangi dı temas muvafık gö- rekkeb bir komite millt takımı bot oturmamı lardır. Onlar d 
rülmliyorsa bundan evv iki vampi· seçiyor. Bu komite, takımın yapa· Yunan topraklarınd yapııc klan 
yonalara niçin girdiğimizi sormak bileceği iti kuvvetli bir takım maçlardan galip çıkmak lizere 
hakkımızdır. Yunan ıporcularil kar ısında görmek Uzere Fransız· Uerinden gele 1 ıirgem miti r 
&ram&.zdakl dostluk tam manasile laran Parist yapılmak üzere t kili ve takıml rını lld antr norun 
y rindedir. Atinada b·zi milli ttiklerl mllll t masa razı olmo~ nezaretinde haftalnrdnnberl ç • 
takımı çok gllzel karşılarlar ve tur. Ayın on altısında Paristo lı tırmışlardır. 
pek mllsait bir h v içinde çar- Fransı~ milli takımına karşı oyna• Almnn haberlere göre, busefer 
pı§abi irdik. Vaktile ha%1rlanmış yacak olan Yugoslav milJI takımı diğ r defol rd n daha aıkı ol • 

d k 'hf ı .f tb ıu ü l 1 Fransadan doğru Atinaya hareket cağ be zlye B ikan futbol 0 sa~l1b. 1 1~.bi ~ ~dm zd ç k edecek ve ayın }irml dördtindo şampiyonası m netice&ine göre 
şere ır ga. Y~ • e e ere Yunan milli tnkımilo Bnlkan şnm· anOmlizdelı:i mev im galib çıka· 
memlekete dönebıllrdık. Seneler- . t f' cak takımın olsun memleketimize 

b 'dd~ b. f . h. pıyon vmın as ıye oyununu oyna• 
den erl c ı ır aaliyebne şa ıt kt davetini federasyondan bekleriz. 
olamadığımız miUi takımımızın bu yac~ ır. I I b k d fddJ H ç olm zsa Balk n futbol mpi· 
fmıatt n istifade edememesine ugo 8

" ar u fa ard ey yonunu kendi abamızda o sureti 
il üldU .. il U b 1 d B Ik hazırlanırken beri tara tan ıı u· g rmUş oluruz 

z . g m z u. sıra ar 8 a an 0 nlılur onl r der ccsinde gayret . · 
ampıyonasına gır c k komşu mil- .. t . 1 8 . d b 1 t Altmordu Ku~UbUnU Kongresı 

letlerin bu turnuva için ne kadar gos erıyor ar., __ ıry ey an illeri a• Altmordu kuliibll reisliğinden• 
idd• h I d ki bildi k mamlanmış Oıau unan m ta• y . . .. k • c ı azır n ı aranı rere . enı nı.zamnameye gore ti 

milli takım işini okuyucularımıza kım kadrosu Macar takımlarılo lizım gelen kongrenin 21/12/934 
tekrar hatırlntmıı olalım. sık sık m ç idman! n yapmıı vo cuma gilnü saat J 4te toplanac ğı 

Bu seneki Balk n futbol şam· nefes kabiliyt:tinl en yllkı k da• azaya bildirilir. 
piyonluğunu her ne bahasına receye getirm:ştir. SUleymaniye l{ulUbUnUn 
olursa olsun almak fıteyon Yugoıa En ç tin hesımlnri olan Yu· f(ongresi 
lavlnr milli takımlarını çoktan goslavları aym yirmi d6rdUndekl Sillemanlye yen çekimi kuru-
eeçrniş bulunuyorlar. Seçilen Yu· maçta yendikleri takdirde korku· mu başlrnlığmdan: 

A (Terbiyei Bedeniye Yurdu) 
Yurdun yıllık toplantım 14/12/34 

cuma gllnü saat on buçuk çağında 
yapılacağında yurda bağlı bUtUn 

üyelerin gelmeleri say1rılarla ödenir. a 
Amer;kan Boks Federasyonu 

sabık cihan şampiyonu Karneranın 
nleyhine eıkl m neceri t rafından 
yapılan ittihamlar Uxerlno bir 
tedkik komisyonu tevkil etmişti. 
Dev adamın eski meneceri şlm• 
diye kadar Karneranın yaptığı 
ekseri maçların danıııklı dövnı 
olduğunu bUtUn dUP-yi<l o llAn et-
mişti. Bu U bit skandal 
üzerine tahkll:1ıtı ba,!·yan 
Amerikan Bokı f de.! v~~ ıou 
celsede Kameranın ce ı~b• ·nnı 
dinlemft ve gösterilen 'l_.;U.n~"~: 1 

o cevabların kafi olduğuna kana• 
at hasıl edilerek dey adama bir 
ceza verilmesine karar Yerilmlı tir. 

Böyle aaır bir ltUhamdaa 
kurtulan Karnera bokıla para 
kazanmasına devam edcbileceifn· 
den çok memnun olduğunu Ye 
eski menecerinin kendiıino fenalık 
etmek Uzere öyle lttilıamlarla mea
Jeklnl lekelemeğe çalııtığını illn et 

miştir.Bu vak'adan ıonra boka meı· 
leğinde daha ciddi çalıımak Uze• 
re ic.manlarma devam ede ı Dev• 
adam Cenubi Amerikada y.ilptığı 
bir maçta beklenilen muvaffakı
yeti gösterememiş ve rakibile 
berabere kalmıştır. 

d 1 1 

Y apt.ığı maçların ciddi olduğunu 
reımen bildiren Kamera 

nera ıu tekilde ceyablar vcrmiıtir: 

ahküm Otomobilci ~urluldu 
l&t miyorek adam öldUrmekten 

suçlu tanınmış lngiliz otomobil 
yar şcılarından K ye Don 10 
Birinci Kllnundıı cezasını bitirmiı, 
hapishaneden çtkmışhr. 

Yarınki 
, 

açlar 
Fener bahçe - Beıiktaş 

Karşıla ıyor 
Yarın yapılacak maçlar ar • 

sında Beıiktaş sahasında Fener· 
bahçe • Beşlktaı oyunu ehemmi· 
yetil karııJaşmalardan biridir. 
Bu maç lik tampiyonasmm en 
milhim çarpışmalarındarı biridir. 

Diğer maçlar: (Fener ıaha· 
ıında) lstıı n bulıpor - V ııfa bl rincl 
takımları. 

(Tak.sim saha11nda) Haliç. • 
Bakırköy birinci takımları. 

Şeref sahasında olacak Be
tiktaı • Fenerbabçe ma:ının ne· 
tlceıine göre bu aeneki lıtan· 
bul ıampiyonluiunun birinci dev· 
re aonunda hangi takımda kal
ması daha çok ihtimal dahilinde 
olduğu belli olacaktır. Fener• 
bahçe yenildiği takdirde ra1db· 
}erinden epey ilerde olan Be
tlktaf takımınm birincJ devreyi 
birfocilikle bitirmesi muhakkak 
bir vaziyete gelebileceldir. 

Birinci kAnun 13 

Memlekette ıpor 

lzmir ( Hl·susi) - Geçen cu
ma ganil A s nca · s adyom n a 
fu bo iln r s r şalıid o d uz 
sürpir.zlerd n birini d a g 'rd . 

mrbuçuk sene zam nd b rı 
lzmirde mağlfib edi em e Altay 
talomı Tnr spor ibi z if bir la· 
in tarafında 2·3 mağ üb oldu. 

Bfr'ncl devre ·a r 
doğru Türk porlu r in vv 
kible i ·n hen z atam 
dan doğ n bir he can a 
oynu r a cı Ce 
p njonuna ra m T rk por l r 
ilk go:lerlni ap.?yor r. Devre 
bu netice ile b"tiyo~. 

iki el partiye bn !andığı vakit 
Altaylıların birçok gol yapac ğı 
il mit diliyordu. V nziyet hiç tc 
beklenildiği gibi olmadı. Tilrkspor 
anğ açığı Altay müdafonamı fazla 
çılmasından istifade ed re üst• 

üste iki gol da yapıyorlar. Bu 
~, ziyet oyunun bitmeılno on beı 

devam ettik! ri 
için hiç olmazsa ber berlfk sayı· 
ım dahi yap m cLın aahadan 
mağlub çıktılar. Galıb Türk spor 
t kımını teb - ederiz. 

Bu maç.t n sonra K. S. K. İz· 
mir apor takım} rı karşılaıbl r. 
Müsab ka ço hey canlı geçti 
n ticede İzmir 2-1 .ıallb geldi. 

Altay tak.unımn atletleri 

aatte 100 Ki o etr 

Saatte ytl:ı: kilometre ai.ir'atlo kayan Oç kişilik bir lusak 
Avrupanın her tarafmda kıt edilmiştir.O kızakların dörder kişlliL 

sporlan baıla.mıştır. Iıviçrede ya• olanlarında aaat tutulmut ve bi· 
pılan ıon kazak müsabakalarında rinciliği alan kızağın saatte 100 
Bobliı denilen Uç, dört kişilik kilometreden fazla bir ıUr'atie 

O maçı mllteakıb dUnya f&m
piyonluğunı.ı tekrar knzanmaına 
imk~n ka1madığı hakkında gaze

'F!rin ya:r.dıldarı makalelere Kar-

Eski menecerimin yaptıiı maç• 
ların mUrettep olduğu hakkında 
ortaya attığı fena ve ağlJ' ittlham• 
)arla bütün aaibım 1araıldı. Şimdi 
bak kazandım bundan ıonrakl 
maçlarırula hakiki kıymetimin he· 
nllz bitmediğini göslerecoa"imi 
Umld ederim. ..._ _____________ J_, 1uzaklnrla ıaşılacak aUr'atler temin kaydlğı tesbit edilmiştir. 

-



Birglin Y aanağızla, Sivriburun 
mektebin bahçesinde oynqan 
lrdeklerin llat8ne kova kova IU 

dökerek ıalatmıya uğraşıyorlardı. 
Kocagaga Küçük Fino da ağız· 
lannı açmıılar. ıatkııı pşkın 
bakıyorlardı, O 11rada Hocaları 
geldi: 

- Na6l•uğsat••ym. Ne yap
ıanız onfan ıahrtamazsı!llL Yal
nız korkatonmnrz o kadar. Neden 
ıırat111nazsınız acaba hiç d61Jto
d8nltz mfi 7 De-cff. 

Çocukfarın hiçbiri cevap vere-

meyince an1•tmıya başladı. 
- EvvelA 6rdeğin ttlylerl o 

kadar aık ve o kadar dü~ pll
rliıslb:dllr ki havuzun içinde ~il· 
zerken bile ıu derilerine kadar 
p·emez. Sonra 6rdekte yağ gibi 
bir ıey çıkaran bir beı vardır. 
Bu yal her tarafına ve tllylerino 
kadar yayılır. Biliyorsunuz kl 
yaf ite m hiç bir zaman karıtmaz. 
Onun içln lrdeğe d6ktüğüııllz 
•u da ttlyf erinin lllflbıden kayar, 
derfsfiıe kadar gitmez Ye Iİz de 
onu ıılatamauınız. 

l.__ __________ H_lk_i_Y._• _________ =ı 

Tuhaf Bu lıık 
l m. ı. •llflWı. 

Iıık bir yanıp bir aonoyordu. 
L:qey olmadan, gecikmede yetiı· 
ıin diye_ Oğuz acele edip duru· 
yordu. Tam yaklaıacağı sırada 
ıpk a::!nııya baflac!ı. Azaldıkca 
azahyordu.- Nihayet &oebltlln lh· 
dlL Fakat bulutlar dağılnufb. Ay 
aydını ldt. Oğuz yine yolunu _g_ö

rebiily-0rdlı.AdHB,adım yaklafb. Tam 
if'nia olduğu yere geliııc.e etrafını 

Gölge Oyunu 
Bunlan Parmaklannızla 

Siz De Y epa biljrsiniz 
Bir duvarın önünde durunuz. 

Buradaki resinılena dikkat ediaiz. 
Ellerinizi buradaki eller gibi ya
pmaz. Duvarda ıiz de aynı göl· 
geleri göre1:ekainiz. Yalnız elleri· 
nlzin ıı kla du~ar arasında kal· 
mua ıizımdır. Bayle olmazsa 
<1 var,1 ö]O'eleT' çıkmaT.. 

...................... _··-·--····-··-·-----· 
aradı taradı hiçbir py bulamadı. 
Y a1wz orada kapı ıibi bir 
yer gördtı. içine bakınca bir 
çok taıların •1 aydıolıjında 
elmas gibi parladıfını ve kendi· 
sinin uzaktan ıtık zannettiği 
pylerin banlar- olduğunu an-
..._ Psr it J' · "C:''~ ... _._ ........ 
dağı kadar doldurdu. Sevine ıe
Yine, kop kep eYe döndO. 

Annesi ocajm başına oturmuş, 
merak içinde- oj''unu beldlyordu. 
Kapıdan içeri g;rdiğini prlince 
g6zlerf parladı. Oğuzun ilk ı6zü 
ıu oldu: Anne, ateld odunları da 
fçerl getlrecetim. Artık istediği
miz kadar odun yaka biliriz. 
Çllnkll zengin olduk. 

Bu Haftanın Bilmecesi 

Evinize Hangi Yoldan 
Gidebileceksiniz ? 

Anne eri Günerle Doğanı yaı 
için bir köye götlrmDttl. Köylln 
ilerisinde ağaçlar araaında bir eY 
tutmutlardı. Bir giln aanul G~ 
nerle Doğam PJ't•Y• yolladı. Fa• 
kat tam ne d6aeceklerl ••man 
ortalığı kaim bir m kaplamıya 
başladı. Glnerle Dopn yollarım 

ıaprdılar. Annesi de eYde mera · 
içinde oalan bekliyordu. Fakı ~ 
lkiai de akıllı çocuklardı. Nihayet 
dojru yolu bulub eve d6ndlller. 
Siz de acaba onlar kadar akıl ı 
mı11nız. Onlann bulduğu yolu s :.. 
de bulabilecek misiniz? Halledil· 
miılni blae ghderln, biz de aize 
hecRye yollarız. 

1 Bilmece 1 .._ ______ _ 
Geçenki Bilmecemizi Kazananlar 

29 lkinoiteşrin tarihli bilmecemizde ı ........... ·-···--.... ·-··-·-··•-•H•••••••• 
birinci ikramiyemiz _olan bir yazı Talihli Küçük 
takımını Kabatat Jiali 6 lDGl auuf-

~-411okus;!a.!:t: C:.-. "T:: Okuyucumuz 
nan diğer kaaan&Jl okuyuculanmıllD 
hediyelerini puarteli peqemhe günleri 
ögieden sonra ldareban~mizden alma
Jan lazJmda. Tapa okurlarımıua hı· 
diyeleri poata. ile gönderilir. 

Birer albUm al•caklan Karı
dilli liıeıeinden 202 Necmiye, Uzuo• 
köprU Hayreddin mektebi 1S2 Rukiye. 
lıtanLul 28 üncü İUmiekteb 1tnaf 4 
ien 457 Türkin, Diyanbekir Guipqa 

mektebi 2h Şey. 
ket, lstanbu? 1-ı' 

1 

Ortamektelt .... 

~ r Resimli Hikige 1 ... . ~ 1.---~~~=-------
Kedi Kardeşler 

Macide, Af7• 
karahiıar u.. 3 
A dan 833 Mıh
med Rüttü, 11-
tanbul 8 tincil 
meJdeb 1'5 Mid
hat, Aııbra ti 
ret lilui 4. ... 
den 81 Kemsi 
Bay Ye Bayaıı· 
lar. 

Birer fite Geçen.ki bilmea..· 
kolon,. ala- mi.de biriaci ikfa
Cllldmn t,t.•bal miyemiı olan bir Köytin us llnd• kah• kar ~ 

laUan toplaniyordu. Sert bır 
l'&zglr, ortalığı knıp kavurmaya 
~lamlfh. K6.ylüler gftndelik 
ltler:nt bitirib e.vleriae girmiye 
Uğraııyorlardı. KOçik Oğuz da 
•\le gırerken b:ı ıOrll odun ya• 
lcalaınq. Ocağın kenarına yığ· 
~ı. Annesinin iti bitib l~erl 
llnnce odunları ıardl. "Aman 
oğlum, bir gecede bu kadar 
odun yanarsa sonra k•ıın ne Ya• 
P&nz. Bilirsin ki fakiriz. Sen ba 
odunların yarısım tekrar çı• 
icar da gördükçe canımız yakmak 
S.terneıin.,, 

Oğuz yalvardı, yakardı. Fakat 
anneai d'nJemedl. Odmılan ku• 
e&kladı. Tekrar oc!un·u:a 1 'tl r~U. 
Dönerken gözil ilerideki daga 
ftltti, Orada tuhaf bir ıtık vardı. 
«Galiba seyyahlar yardım iıt;yor• 
lar, gi'dib köyUn bekçisine l• -- lıer 
•ereyha,, decll. 

Anneaindea lzla aldl •..• '• 
fitti. Bekciye ı6)'1edi. AJdıl'IDRdı. 
"Madem ki ıııklan var. PekAli.. 
Demek ki bizi iıtemiyorlar. Yana, 
Dk iı, gider, bıkarız,, dedi. 

Oğuz buna bir tGrlO kanmadı. 
Gitti başkalarına da ıöyledi. Fa• 
icat biç biri rahat yerinde• ayr1-
lıp dağa çıkmak istemiyordu. 
.. O kadar merak ediyoraan, ıit 
kendin bak,, diyorlardı. Qiuz 
eye döndü. Dağarcığına ekmek. 
Peynir fl in koydu. Eline de bir 
IOpa aldı. Dap doğra tuwan-

Bir sDn anneleri iç. kedi 
kardet• para verdi. "Bakkal.ı gi· 
din, .. ker ıandaldarı, fıçı filin 
yari& alta plin de 10ha ı çabu· 
cak yakala. 

Pamuk hem fıçıyı yuvar· 
lamıya uğraşıyor, hem de ıöyle· 
nfyordu: 0 BuaOn de en sevdiğim 
yemek vardı. Ben ıidlnciye kadar 
0111-ı laerteJi .Wp .. pllr4t.e:elder. 

Kedi kardefler bakkala 

parayı verdiler. Bakkal da onlara 
iki bü7lik talla kubı ile bir fıçı 
~erdi. 

Derken pamuğun aklına bir teY 
ıeldL Hemen &çımn lçlne girdL Be 
raberce yuwrlanmıya baıladı. A· 
iabeylerl ıeldi, ıeçti. Onlar ar• 
kadan "dur bizi de belde., diye ba 
jırdalar amma nafile; duna kim. 

lki erkek kardq kutu
lan aldılar. Zavallı Pamuğa ela 
kocaman fıçıyı bıraktılar. "Bis 
çabuk ıidelim ce o ıelmedea 
karnımm doyural m.,, 

Oralar gelinceye kadu 
Pamuk aevdiii yemekten llçllnc:ll 
defa tabağını do:duruyordu ... Am
ma da geciktiniz, yo!u kaybettin'z 
sannettim., diyordu. 

fudbol topu kaza· 
Cumhuriyet Orta nan Kmttoprak 
mk tehi l3 Fikret, ' mcı mektebden 
Boatancı iıkele Bay Sacid 
memwru Bay 
Ahmed kızı Semiha, latanbul Rum im 
llkmekMbi ıınd 6 dan Eleonoro s ... 
duka, l.atanbul kız Onamekteb 388 
Hikmet, Patababçe lııcirköy No. 16 da 
Ba1 Zıhni kızı Zuhal Bayan •e Baylar. 

Birer kutu epacak alacak• 
lan latanbul 24 üaoii 1.ıkmektep t'18 
Süheyl&, Elkitebir liseli mad 1 den 
40 N uriye, latanbul erkek liHai 4 A 
daa 296 Samim, Eciinıe Cumhuriyet 
mektebi aımf 2 den 12' Orhuı Bay 
ve bayanlar. 

Birer mUrekkepll kalem •· 
caklan lnkılip liHamden 1061 V etlad, 
İstanbul 44 üncü İJkmekteb 6 İMİ af 
610 Fikriye, Vefa liH8l 346 Slleyrıı&aı 
İltanbul kız Ortamektelti 520 Müıerrer, 
l.tanhul •natlar mektebi 533 Sabahad· 
dia Bay " Bayanlar. 

Bir• muhtara defteri alac:ek• 
lar: Ankara Erzurum mahallesi Yazı• 
cıoihı ıokak No. 7 de Sıdıka, İıtaabul 
10 uncu mekteb !9 Nevin, İstallbul 
45 inci mekteb 2 Mesrur, Konya aYU• 

kat Bay Muatafa Fevıi oğlıı Akif 
Konya Gazıpaoa mektebi 4 üncti ani 
258 Meliha, İetao.bul kaz lilMiHen 
Paüz.e, A.ntal~ a Damlupın&r Bkm•k· 
tebı aınıf S ten 314 Ahme<l Ziya, tıı.
tan ul 10 uncu melrteb 26 Berrin, 
Çorlu Şocaaddin mektebi No. 'l08 
lıtımbul k z muallim mek&ebi 227 
Ba~ a.ıı ve li&l"lar. 

( Sonu yarın ) 
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Reslmll BüyUk Milli Roman ~·-----.. Şehzadebaşı H İ L A L S İ N E M A S 1 N D A Bugünden itibaren _ 

TOMBUL MİRASYEDİ 
.ı\o. 106 13-12-934 

Sinemamızın ikinci fedakarlık haftaaı: Bu hafta yine iki bUyUk film gösterilecektir. 

JOHN BARRYMORE • LIONEL BARRYMORE ve ETHEL BARRYMORE gibi üç bUyflk 
san'atkir kardetler tarafından temail edllmit Fransızca ıözlU dUnyaca tanınmıı 

~-----•~ Yazan: Sermet Muhtar Alus ~--··---~ ·-RASPUTiN ve ÇARiÇE 
Tahsine Bir Altın Çıkını Verilmiftİ .• 
Buna Allah vergiıi derler. Her 
kula naılp ve mllyesHr değildir 1 

Perver Hanım yine çömeli· 
verdi: 

- DinleBenizc ne diyor? .. Ali· 
mallah pek betime dokundu, 
yüreğim ııhrem ıahrem ol· 
du... Ayol duymıyormısınız, 
bak1anıza içeridekinin söylendi· 
ğine. Artık bu cihandan 
usandım, bıktım, tarumar oldum, 
diyor. 

Üçü de, renkleri uçmu9, her 
taraftan bırakmış, hatta gözleri 
yqarmıı bir halde idiler. Fıaıl· 
<laııyorlardı: 

- Ah dünya ahi .• vah Tah· 
~incfğJm vahi.. Senin ayağının 
pabucu olmayacak, kapına uıak 
girecek herifler, pap rltbelerine, 
tııra ııra nlıanlara, bol bol maa .. 
lara kc.nıunlar. Ceblerinde takır 
ıakır liralar mecldiyeler, araba· 
larda gazainler, ıevklerinde ıDrt· 
aıUnler, sen biçare topal bir terzi 
parçası.un yüzllnden ıılık farel .. 
rfne dan, koca latanbuJua aokak
larma aapamayıp yolunu ıaıır ; 
bir buçuk lira için dUnyayı ken
dine zmdaa ette ab ve fiıandan 
böy!.. inlm inim inle. 

Artık ıabra takatı tllkenen 
taze dul, paldır kUldür kendini oda· 
ıına atb. Konaolun tıat çekmeıini 
çekip torbaya elini daldırdı; awr 
Iadı. 

Otuz mu kırk mı, saymadan, 
sarı lfralar1 ibriılm torbaya koyup 
yine çehnel apal, ellerini DİUf• 
turarak, Bolsesla yanına girdi. 

TorbaJI Beyin önUndeld seb
pa nın nstllne bırakıb, bir kenara 
b U T.lllllvercU. 

Utancından ağzını açamamıı, 
ne topal terziden, ne de Mirden, 
Pirden babsedememiıU. 

Kapı arabğındakilerde ne h .. 
j ccan, ne öfkeı 

- Gördün mll beceriksiz, sünepe 
icadının yediği naneyi Mahmure? .• 
Kardeı otuz betini ıeçiyorum. Bu 
Icadar kibarlar, kişi zadeJerle 
t anııhm; böylesine raatlamadım •.• 
ı. eyencUn mi ıu liudala karının, ıu 
mank çıtağın yaptığını? Bu kan 
kadar alık yoktur dediğim valat 
hakıız mı imiılm ? 

- Ovendireden de anlamıyor. 
Saatlerce söyledik, tenbih ettik, 
yine hepsini unut. Kakavan Çer
kea halayıklar blle bu kadar dan• 
galak delildir... Sen adamın 
yamna ıfr, torba doluıu lirayı 
bırak ta dudağını kıpırdatmadan 
bir kenarda divan dur... Burada 
r.ı cceileımenıiz, didl9memfz aankl 
neye yaradı? 

Sofadan, öhö öböler, plıt piıt• 
ler alıb ytlrOyor, ıenç kadın birini 
, .uymayordu. 

Perver artık dayanamadı, 
çatırda: 

- Glıtlm, bir llbıa teırif et 1 
Zaten bllnce olan, çapraıık 

bir vaziyete ılrince ıaıınp blla
~Utla alıklaıan Melek Hanıma, 
bir etmediklerini bırakımyorlardıı 

- Ayol l9erlde hap yutmut 

gibi ne duruyoraun ıöztımlln 
elifi ?.. Adama elblHnfn, parde
siinlln lafını açaana; Mir'ln midir, 
Pir'in midir dükkinın1 tarif 
etsene.. Hoı nerede olduğunu o 
biılerden ilA bilir a. Bu kadar 
vekil YUkeJA ile dtıılip kalkmıı 
zat .. 

KüçUk Alll Yine Bohçasını 
KoltuGunun Altına 

Sıkıttırıyor 
Tombul Mirasyedi, KüçUk 

AJJıyı Horhordaki eve kapatalı 
iki buçuk ay kadar olmuıtu. 

Allı Hanım bu kapanık yaıa
yııtan aon derece bezmi,tı. O 
kadar aıkdmada, bunalmada idi 
ki suratından dOı•n bin parça. 

Arbk herıtın, her ıaat, ıa· 
kaktan tutan yanm baı ağr111nı, 
ıoğuk algınhfl kınklıflnı, mide 
bozukluğu çarpıntıaını bahane 
edip kendini pencere öntlne ah• 
yor, baıını cama dayayıp aaat• 
lerce aokağa bakıyor, baatayım, 
rahatsızım diyerek aiız açmıyor, 
dOıUnUyor, dDıDnUyor otlu dll
tllnUyordu. 

Çamaakııl V ebbl ı 

- Yine ne Yar ciğer k6ıem, 
raftan ıOoger mi dOıta, yokıa 
Karadenizde bir ıemi daha mı 
batb? •• Haıbl ıeç elmaıım, batan 

. ıeml IH emret, yerine bir kalyon 
alalım, tek yOzlla gUlaUn!.. Diye 
ıırnaıa ıımaıa enHsioe damlar• 
ken, Alb öteki pencereye aidiyor, 
Tombul orayada yaklqınca Baala 
hanıma 1ealenlyerdw 

- Harıımteyze, ıahmet amma 
helidald lbrije biraz ıu kormuaun? 
Kovayı kaldırmak değil, parma· 
ğımı kımıldatacak mecalim yok! •• 

Kendini, karanhlr, dapdaracık 
abdeathaneye ahyor, yarım aaate 
yakın orada kalıb dUtllnllyordu. 

Ah, bu evden, bu hayattan 
bir kurtulaa ... 

Vehbi, yine kapının 6nllnden 
ayrılmayordu: 

- Alhcığım, çok mu rahataıı:· 
ıın? .. Aıağıdan mı, yukandan mı? 
miden fazla kaynayor1a ağzına 
parmak aal, kurtul yahul.. Zorun 
karnmdanaa bizim kocakan (yani 
annesi) sDrgllnlük için bir takım 
kuru yapraklar haılayıb içer, o 
anda gözllnn açar. 

Aıajıya Yar ku\tYetil• baiırı· 
yordu: · 

( Arka1ı nr) ....... nı~ıe.•· ·~~·-· s www 
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Tepebaıı Şebir 

Tl7atroıunda 

Bu akıam 20 de 

HAMLET 
5 perde 

Yazan: Şeksper 
Mfiterci mi: 
Muheln 

Wli81 ... _ W41il!IAI 9ıol .. ll 1 1 1 -tee-ıa.tııft!W ... ı-ıao-

Eski Fransız tlyatrosund• 

Bu akta• Hat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 3 perde 

Yazanı Ekrem Retlt 
= 

~---. Yeniden açılan 

BfJYiiB EMPIBYAL OTELİ 
Beyoğlu, İngiliz ıefareti yanında 6 • 8 No. 

Temiz ve Haliç'• bakan odalar • SUslU salonlar • Banyo 
daireleri • Teahl11at • Mutedil fiyatlar. (5028) 

JAMES CAGNEY tarafından temail edilmiı Fransızca ıözlü bUyUk zabıta ve heyecan filmi. 

2 
- (KABIN AVCISI) - aru,;.:~~:~,ıır. 

Bu akşam TÜRK sinemasında ~--~ 
feYkalade hej ecanh ve eğlenceli Franaızca aözltl bir film : 

ŞEY KAZANAN iN 
Oyoıyanlar : Serbeat ve çevik oyunu ile herkese kendini aevdiren J A M E 8 C A G N E Y 

Saf Ye masum güzel MARiON NiXON Cazibedar ve derin bakıtlı VIRGINA BRUCE 
Emsalsiz bir temsil · mliıteana bir vaz'ı sahne. fıaveten: ECLAIR JOURNAL (En yeni dünya. haberleri) 

Tasrırruf 
Haftasının 
ilk Günü 

Uluıal tutum ve 6konoml haf· 
tam dUn baıladı. Ulua Kurultayı 
Baıkanı General Özalp aaat 16 
da radyoda a6ylediğl a6ylevle 
haftayı açta. 

Şehrimiz Halkevindede ıaat 16 
da bir toplantı yapılmıı; Ulu 
Kurultayı Bqkanının bu nutku 
dlnlenmittlr. General KAzım Öz· 
alpın ı6yleme'f'i bittiktea ıonra 
HalkeYI Baıkanı Bay Ali Riza 
bir a6yleY a6ylemlıtir. 

Aynı zamanda dllndea itibaren 
llkmekteblerde yazı mtlaabaka• 
lar'ına baılanmıı, talebelere tutum 
ye yerli malı etrafında yazılar 
bazırlamalan blldlrilmittlr. Vitrin 
mtısabakasına lttirak eden (30) 
mUe11eH de vitrinlerini hazarla· 
mışlardır. Bu vitrinler hafta içeri• 
ılnde, jurl heyeti tarafından ı&z· 
den geçirilecek, birinci ve ikin· 
eller aeçllecektir. Ulusal tutum 
kurumunun hazırladıiı vecizell 
kartlar her tarafa aaılmış, bez 
levhalardan bir kısmı da dUn 
caddelere ıerllmiıtir. 

Hafta lçerlainde tutum kum• 
baralan alanlar arasıada kur'a 
çekUerell kazananlara hediyeler 
verilecetl f çlo, dün bir çok kim· 
ieler bankalara müracaat ederek 
yeni kumbara almışlardır. Bir 
çokları da kumbaralarını boıalt• 
mata bılamıılardır. Uluıal tutum 
kurumu, Cuma günü yapılacak 

büyilk propagandalar için hazır· 
lıta ıeçmiıtlr. 

Ankara, 13 (Huausl) - Yerli 
mallar Ye tutum hafta11 dUn 
Halkevlnde Ulua Kurultayı Baı· 
kanı General Ôzalpın çok özlll 
bir a6yleYile ve ulusal c:ow
kunlukla açıldı. Gece de 
radyoda yine ulua kurultayı baı• 
kanı ye ulusal ökomonl Ye 
tutum kurumu Bqkanı KAzım 
Ôzalp bir a8ylev söyledi. KAzım 
Ôzalp, ilk ıözlerinde yUce önde• 
rlmlı Atatllrke derin ıaygalannı 
bildirdikten ıonra, beıinci tutum 
yedi gününü kutluladı, içinde 
bulunduğumuz yılda uluaal öko
noml bakımından yurdda yapılan 
ı•nlı ve zengin itleri aöıgeliıl 
etti, birçok yeni ve bUyUk fabrl· 
kalar kurulduğunu, daha da ku· 
rulacağını anlattı, sonra dedi ki: 

«- Yurddaılarım, ıörOyorsu· 
nuz ki, Tnrk ulusu durmada4 
çalışıyor. TUrk ulusunun aanayl· 
Ieıme işini, kurtuluş ıavaımın 

(bir yeni yönü olarak ele alması 
,OnUn modasma uymak için de· 
tildir, unayllaıme, ıoyaal, ıiyaaal 
·bir ıergfnliğln ortaya atbtı bir 
ıerçekliktir, Sanaylleıme erkin 
uluaun ta kendial olduğu içindir 
ki, Ttırk ulusu onu benlmsemiıtir. 

Bir Ulkenin aanaylleımemesl 

Bu akşam S A R A V sinemasında 

ÇELLiNiN 
MACERALARI 
United Artilt'in mühim Ye allka babı 

Franaızoa bir ıaheaeri. 
Oynayanlar : lld blylllr artlıt 

CONSTANCE BENNET ve FREDl!RIC MARCH 
FOX JURNAL'da ( Huıuai film olarak) Prenıea Marina ile 

Dük da Kent'in izdivaç meraıiml blltUn teferruatile. 

Sinemanın en ıllzel ve en ıevlmll çift artlatl 
GUSTAV FROEHLICH • CAMILLA HORN 

Bu hafta S U M E R Slnemasmda 
HAYATTA BiR DEFA 

nefis ve neıell komecll müzikalinde ıörlnmelrtedirler. 
FOX JURNAL de : ( Huauai film olarak) Prenaea Marina ile Dük de 

-.ı--• Kent'in izdino meruimi bütün teferruatile veaaire ..• v. ı. ,.. _ _.., 

1 Bu hafta 4 ' '11/A __________ , 

Ş 1 K Sinemada Pek dun fiyatlarına rafmen 1 1 
inanılmaz... Fakat doğrudur il 

Tamamen renkli n Franaızca ıözlü ASRİ SiNEMA 
MUMV ALAA iki bUyOk film birden 

ıöıtermeğe devam ediyor ı 
MÜZESİ Bu alqamdan itibaren 

muazsam film kemali muvaffakiyetle 
devam ediyor. 

Son lfllnlerlnden istifade edlnlı. 

salt ham madde ve ıalt toprak 
Orünlerl yurdu olmaıı ne korkunf 
blrıey olduğunu aon 100 yıllık 
tarihimiz bize apaçık ıaaterir. 

Oımanlı lmperatorluğunun par
çalanma11nıp son 100 yıllık gtln· 
lerl yalnız ılyaıal bir batııı detll, 

ıünden ınne aanayi ıtıcnnn biti· 
ren bir yurdua acıklı ıBrtınUtii
dUr de. ,, 

KAzım Özalp aydışını ıayle 
bitirdi: 

" - Bayanlar, baylar, 

CLARK GABLE Ye 
CAROL LOMBARD 

KADIN ve KUMAR 
Franıızca söılll filminde ve 
JAK HOLT ve 

BORIS KARLOF 

MASKE ARIASINDA 
Eararenıfz macera filminde 

Bu akıam: BOYOK TOMBOLA 

Atallirkfln yUkıelr öıeliğl ile ba· 
ıarılmakta oldupnu dDıDnerek 
ona karp minnet borcumuza her 
yerde anmahyız. 

Gelecek yıl bu· yıldan dah11 
ilerde olacağımıza inanarak a6z• 

Blltün bu itlerin uluğumus 
=="'=;::z:&--==-==========---=------------

lerlmi bitiriyorum. ,, 

talihe komanda etmek ve i nsan ın kendı gemisini istediği hedeft yürııtebh-
1mektir. Sağlam sinirler müthiş hayat nı ıı cııdelesinde muvaffakiyetln en h4 
te nıinaııdır. Binaenaleyh sinirlerinizi 

Bromural .. l(nou .. 

ile kun·etlendiriniz, bunun miisekkın \'e mukaHi tesiri her ıstt eorulur, 
H ıç bir zararı vok ıur ve alışıklık \•ermez. 

10 ve 20 komprimeyi ııa,·i tup· 
ıerde e~zanelerdc reçete ile satılır 

Knoll.A.-0., kimy evi maddele r fabr i kaları, L ud wigshafen s/Rh in. 
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iTTİBAD ve TBBABBI 1 

8 inoi kıııım No. 137 
~asıl Doldıı ? .. 

Naııl Yaşadı? •• 
Nasıl Ôld•? 

Her h•kkı m•hfuzdur. 
13 • 12 - 984 

~:=======>.!iya ~akir ~,===========================:# 

Enver (Paşa) nın Sözleri, Bazı Hayal-
perverlere Büyük Ümitler Vermişti .. 

Yine her taraf bayraklarla 
donıtnmıı.. yine zafer ıenliklerl 
Yapılmıştı. Aradan birkaç gün 
geçer geçmez Bulgarfıtanında 
ıeferberliğinl ilin etmesi, Bulgar 
talebt>lerinin Sofyadaki Osmanlı 
•ef areti binaaı önünde, doıtane 
nUınayl§ler icra eylemesi kalbler· 
deki zafer Omitlerinl kuvvetlen· 
dirmiıti. O aralık Meclisi Meb 'u· 
sana ıelerek umumi vaziyet hak· 
kında meb'uılan tenvir etmek 
Jıteyen Harbiye Nazırı Enver 
Paıa, Çanakkale'de kazanılan 
ıaferin azamet ve ehemmiyetin· 
den bahıettlkten ıonra, ı&zll ya• 
Pılacak itlere çevirmlf·· ( Birinci 
kanal hareketi ) nin bir muvaffa· 
kiyetaizlik olmadıj'ını ı&ylemlf .• 
( Sina çöllerini geçtik. Kanala 
Vardık. lngilizlerin tedariklbnı 
tetkik ettik. Neticede anladık ki: 
Mııır ıeferlnl yapabilecej'lı. ] 

Demiıtl... Enver Patanın bu 
ıözleri, bazı bayalpenerlere 
Jlne bllyllk Omltler Yermiftl. Hal· 
bukl birçoklar~ bu husuıtald hla
lerlnl Hklamıyarak Eavel' Paıa· 
IUD bu parlak nutkunaa 

- Yem boruıu. 
Demiflerdl... EnYer paıaaıa 

• hiç bir heıab •e kitaba lıtlnad 
etmeyen • bu nutku, hiç tllpheılı 
ki hayalden ibaretti. Fakat onun 
o ııralarda daima (ikbal) e dotru 
ylrllyen tali yıldızı, bir mlddet 
daha 1&dakat ı&ıtermlı... Zafer 
llmitlerlnl kuYvetlendirecek hldl• 
ıeler zuhura ıelmiıti. Bulııarlana 
da ittifak bOkumetlerlle mUıt•re· 
ken harbe ıirmeal.. Bir taraftan 
Almaa •• Avusturya ordularının 
•ınanıız taarruzları karııımda 
bunalan Sırblıtanın, diğer taraf
tan da Bulgar hücumlarına maruz 
kalarak hergün parça parça eri· 
IDeai; Oımanlı 19ferinln. de ku•· 
•etlenmeıl demekti... Blhuıuı 
kahraman Sırp orduıu, meml .. 
kellerini adım adım aralanlar ff bi 
lbDdafaa ettikten ıonra lnhilll 
•tınlı.. Alman ye A vuıturya tiren
lert, neıell zafer düdükleri çalarak 
Sırbiatandan geçtikten ıonra, coı· 
kun tezahürat araıında lıtanbula 
l•laıfıtı. lıte o zaman, Oımanla 
lıGkiimetinl bu harbe ıllrükleyen· 
ler; muhaliflerinin kartılanna 
dildlmftlerı 

- Gördtınllı mU.. lıt• bu, ya• 
loada kavuıacatımıı (zaferi nihai) 
•in en ıertlfli bir merhaleıidlr · 

Cebren harbe aürüklemiıtl. Bu 
vaziyet, Alman ve Avuıturyalılar· 
dan ılyade, Osmanlı · kebinesinl 
teJaıa düıUrmüıtU.. Çünkü, Ça
nakkale mağlubiyetinin intikamını 
almak isteyenlerin • hiç bir ciddi 
mUdafaa eahab ve veıaitine malik 
olmıyan • Edirne vlliyetl arazisini 
çignoyib geçerek Çatalca iatih· 
kamları önftne dayamvermelerl 
pek milmkünda. 

lıtanbul halkında yeniden bir 
telif baılamıf .. Bu da; baıta En
ver Paıa olduğu halde, lttlhad 
ve Terakki rOHa11nın maneviya· 
tını bir daha ıarımıfb. Bu ıırada 
kabinede dirtakım tebeddüller 
huıule gelmişti. Meclisi Meb'uıan 
Reiıi Halil Bey, Hariciye Neza• 
retlnı ıeçirilmiıtf. Evvelce iıtlfa 
eden ve bu lıtlf aaından pek güç
lükle vazgeçirilen Şeyhlsllm ve 
Evkaf Nazırı Hayri Bey • llçilncU 
bir vazife olarak • Adliye Neıa• 
retinl de der'uhde etmlıti. Adliye 
Nazın lbrahim Beye Şürayidevlet 
riyaaetl Yerilmif, Edirne V aliıl 
Hacı Adil Bey • Halll Beyin ye· 
riae • Mecliıi Meb'uıan rlyaıetl· 
ne ıetirilmiıtL Sadrazam Salt 
Halim PaıaJ a gelince, bu zatln 
de (tarafa •ıreff mOlôklneden, 
Mısır · HıdiYlyetlne uıbll tayin) 
buyurulacağı lıitilmiıtl. Fakat bu 

rivayet, (akıl ve mantık) ile dü· 
ıünenler üzerinde gülünç bir teair 
husule getirmitti. M111r, tamamen 
lngilizlerin elinde idi. Filhakika 
Enver Paıa Mecliıi Meb'usan kfir.· 
ıliaUnde irad etliji ıon parlak 
nutkunda (ikinci bir Kanal hare
keti) ile Mısrın fethedilivereceği· 
ni kat'Jyete yakan bir liaan 
ile ıöylemiş ise de, henllz 
bu da hayal çizgisinden ileri geç· 
memiştl. Bu vaziyette ( Mııır ) ın 
Oımanhlarla 'alakasından bahHt· 
mek bile gUlllnç bir ıeydi. Artık 
buraya (Tarafı eırefl mlll6kineden 
yeni bir Hidiv tayin buyurtmak ) 
hiçbir ( akıl ve mantık) ile ölçll
lemezdl... Meselenin bu gülDnç 
cepheal yanında, bir de acıklı 
tarafı vardı. Mısır Hldivi Abbaa 
Hilmi Paıa, metrutiyetlD illnın· 
dan beri lttihad ve Terakki Ce
miyeti erkAnı ile hoı ıeçineme· 
mitti. (Arkası var) ............................................................... 

C 1 C 1 DUDAKLIK 
Dllayanıo ~D Hbit 

dudak bOJUI, 

FARUKl'nin CiCi 
allıtıdar. Hiç bh te
maala allinmez. Ya
kama lıile ;ıkmaa. 
24 aaat dudakta bbr. 
Tecrilbeal kolaJdll. 
• Depoıu ı Sultanbamamıoda 

FARUKi GUZEL KOKULAR 
._İlll_19 mağaauıdır. • 

l•tanbul ikinci icra Memurlufundan 

Emniyet Sandığına 
birinci derecede ipotekli olup tamamına yeminli ehli vukuf tara• 
fından (1500) lira klymet takdir olunan ve l11tanbul avrat pazarında 
kOrkcO baıı mahallesi kürkcUçeşmeal ıokağında eıkl 25 yeni 35 
numarala bahçeli evin tamamı 14/1/935 PazartHl gllnl\ aaat l 4 den 
16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile ıatılacakhr.Arthrma bedeli 
mezkur kiymetin yUzde yetmiı betini bulduğu takdirde mezk(ir 
ev ahcııı Uıtnnde bırakılacaktır. Akal halde ıon arttıranın taahhndn 
baki kalmak Uzere 29/1/935 Salı gllnll saat 14 den 16ya kadar yine 
dairemizde yapılacak olan ikinci açık arttarmaaında dahi arttırma 
bedeli takdir edilen kiymetin yüzde yetmlı beı:nl bulmadığı ıurette 
2280 numaralı kanun ahkAmı mucibince geri bırakılacaktır. Arttır
maya girmek iıteyenlerln mezkur eve takdir edilen kiymetin yüzde 
yedi buçuğu nlsbetlnde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu •ermeleri lazımdır. Hakları tapuya yazılı olmayan ipo
tekli alacaklılarla diğer allkadarlar bu haklarını ve hususile faiz 
ve maaarife dair olan iddialarını ilAn tarihinden itibaren yirmi gUn 
içinde dairemize blldirmelidlrler. Akal halde hakları tapuya yazılı 
olmayanlar 1atıı bedelinin yaplaıtınlmaıına ıiremezler. Blrikmiı 
bina be nkıf lcerHi ve belediye vergileri alıcıya aittir. Daha çok 

malumat almak iıteyenler 16/ 12/934 pazar gününden itibaren dairemizde 
aıılı bulundurulacak arttırma ıartnameainl ve 924/389 numaralı 
dosyasında ıbeYcut Ye mezkur eYİn enaf Ye meaaha ve ıalreainl 

1aıterir yaıiyet Ye takdiri kıymet raporunu g&rUp anlıyabileceklerl 
ilin olunur. (8485) 

Sayfa 13 

J Soyadları 
Küçük Ad Karşılıklarile Yeniden 
Soyadı Seçenlerin Listesini Yazıyoruz 

Tlrk dili arattırma korumunun 1 
ıoyadları için gBaderip bizim de ba1· 
makta oldutumuır: aıı: Tlrkçe ıoyad· 
lara llıtHl yarıda kalmıthr. ÇOnkl ı 
f6nderllmemektedir. GanderilirH 
baamıya dnam edccetimiıı; tablidlr. 

Geri Tabako tOtGn deposundan iatifçl 
bay Mehmed Yılmaz, Emlak Ye Eytam 
Bankaaı latanbul ıubeai telefon me
murHi bayan Hikmet ve Çartıkapı 
Ayakkapıcılar Cemiyeti karıııında 
No 91 debay Haaan Fehmlnin mata• 
zaaında bay lımail Gllngar, Emlak 
Ye Eytam Banka11 İstanbul ıubeal 
Baı•eznedan bay İzzet, p11tacıaı bat 
Su:1d, memurlardan bay Şadan, Ka• 
bataı liaeai tarlla cotrafiye muallıml 
bay Sami, fakiıehir timendifer fabri
kaıı elektrikoiıl b•y Ent, Aıkerl 
Tıbbiye birinci 11nıftan bay Muzaffer, 
Kaaımpafa 1S inci mektebden bay 
Nedim, 7 nci mektebden bay Sudi, 
Ankara İnhiaar Umum MGdGrllğllnde 
bayan Naime Zerrin, Samıun Gazipa
ı• mektebi muallimlerinden bayaa 
Atiye Dotan, Emlik Eytam Bankaaı 
tahıilduJarından bay Ruhi otlu Y •
dlkule lllrmektebden bay Nihad 
Ahmcı, Galata polfı fmerkeai Kapıicl 
komlacri bay Vehbi Sokmaa, 
Galata poliı merkezi polia me• 
murlarındaa bay LQtfi Gökcelr, 
Fındıklı karakolu polia memuru b&J 
izzet Kaya, Deniz l'•dikll mektebi 
mGdürl Biabatı bay Niyazi Ye oful• 
ları bay Mithat n ba1 V edad Demir al, 
Darlllceır:e Çocuk haatalıkları mite• 
laaaaıaı Dr. bay Fahreddin, Urfa ııtma 
mGcadele haatahanHi bathekimi Dr. 
bay Muhiddin, Dize• Frenl'I mlca• 
delHlnde eHa memuru bay A. illıan 
•• Boludakl alle efradı SltGr, lıtan
bul polta telgraf baıçeYİrl'enlitl 
muhaaebe memurlarından bay Hakkı 
Ye otlu Lnaaım ce•irgenlitl eYrall 
ambarı memuru bay Kbım Aydım, 
mltekaid poata memurlarından baJ 
Ahmed Ergin aoyadını almıılardır. 

Y alnıs bay BHim Atalayın bir luıım 
yeai ıoyadlarile, adlarının aaılları 

Arabca ve Fanca olup bunlan 3z 
tOrkçe mukablllerile detiıtirmek 
iıtl1en okuyucularımız için kartıhklı 
klçilk ad liatelerlnln n•ırine devam 
ediyoruz. Bu karıılıklı kilçllk ad liı
temiz ynın bitecektir. 

Yeni Bazı Soy Adl•r1 
Ankara lçiıler Bakanlıtının ııkar

mıı oldutu .. KBylerimizn adındaki 

bitikten B. Atalayın ıoyadı olarak HÇ• 
titi kay adları llıteaini datıhyoruır:: 

Arbaç, ablak, acar, açar, adı•an, 

adar, af tar, atın, ati uç, ahı boıı:, ahı· 
ıun, akbaf, akcıun, akçin akçoru, 
akhan, akman, aluın, akaongur, ak
ıunırur, aktaf, aktotan, alaçam, ala
l'llz, alakoç, alboa, alca, alfalı, aldıf, 

alpa, alpaıut, alpaYut, alpu, altat. 
altunan, altunbuta, altuataf alyaıut, 
anar, ancın, araman, araç, araa, ardıç, 
ar.ut, arı1an, arlrat, arpaç, arpas, 
ar1landot•uf, anlaatotmuı, arzuman, 
atabek, atay atça, atlaa, aYarbelr, 
anan, aya1, a1baı, a1dın, aydotmuf, 
ayhan, aytemtlr, aytota• aJlotdu, 
aytotmuı, a1Yaz, azı, azman, babar, 
bacı, bacnak, batra, bahadoa, bahıi, 
baklan, bakıı, baleban, balcam, balcıa. 

KUçUk Ad K•rtıhkları 
Şeyda • eoıkua, çıl .. n; tllbe. 
Şahret • anl'ı, atak, ata•, çap, çaY, 

c••ultu. dan, dayua, aap, tla, inek. 
Şule • alaY, oılt, ıtık, yalaza, 1alıa. 
Şakra • 3tet, Bvet. 
ŞQkr8D • ara1an, kulduk. 
ŞQkllfe • çiçek. 

Tabir • arca arı, arıt, temiı 
Tahıin - alkıt, ıepik. 
Talip • dilekçi, iıtekcl • 

Tarık - cel'•t. seter, ı8'ek, 
UIYI • H,.elr. pedaJr. •luf, 111ea, 

Jtlce, ylkHlr. 

Ülfet - •lıtkıa. nın~ 
Ümit • erim, irim, umu, umut. 
Vahit • tek, yalaıL 

Vail· YGce, ylluek. 

Vecibe - borç, dlt•r••· 
Vedia • oruacak. 
Vefa• yapa. 

(Sonu Yarın) 
Yeni soyadı alanlar 

Adliye ikinci ticaret reiai Bay 
Turhan Paıayitit ıoyadını almııtır. 

* latanbul Poata ye telpaf hat me• 
murlarından bay Şevket Yılmaıı:, Alem
dar belediye tahail memurlarından bay 
Nail Acar, bay A. Nuri Gönenç, bay 
H. Buri ÔztOrk, bay Arif Kaan, bay 
Mahmud Yavuıı:, odacı bay Rıza Bulut, 
emniyet mOdGrlCltll beıinci ıube mil· 
dGrD bay Danit TOrkekul, emniyet 
mDdOrlüğO santral memurlarından bay 
Ali Rıza Ten.Biz, EminBnü poliı mer
kezi adli mukayyidi bay Vahid Vıırdar, 

doıya memuru bay Saffet Sungur, 
poliı mernuru bay Celil Oalal, taharri 
memuru bay Kizım Yılmaz, bay Hik
met Meriç, emniyet müdürliltll ilçOncll 
ıube lçilncll luaıında bay Muıtafa 

Oaer, bay M zhar Onla, Kabr..taıta 

Dllemre Soy•dı 
Ulu Bnder Atatark Morl' mldGrl 

Ye Tıbbıadli profHörl bay Ali Sah•• 
Dilemre ıoyadını nrmitlerdir. 

50 Milyon 
lngilterede lısizler için 
Bir Yılda Harcanacak 
Loadn, 12 (A.A.) - Haftada ıe

cuk yaıına 3 dea 10 Hklzine kadar 
Yerllmeaiai emredea Ye parllmentoya 
aBnderllecek olan itıialere yardım 
nlaamaamHİ haaiaeye Hnede 8 mil• 
yon lngtlf z liraaına mal olacaktır. 
(TGrk paraaile 50 mil1oadan fazladır.) 

lnglltere Harb Borçlarını 
Yine Ödemiyor 

V aıinwton, 12 ( A.A ) - lngiltere, 
Amerikaya ol .. D barb borçlarının bu 
ay takıitini de 8demiyecejlnl bildir
m!ttlr. 

Noelden Sonra ... 
Londra, U - Deniz ıillbları ko

nuımaları, buailnkl hiç bir it ya
pılamamıı •aır:iyetlle Noel tatilinden 
ıonraya kalmıttır. 

Tayyareci Ulm Bulunamadı 
Honolulu, 12 - Bir haftadır yapl• 

lan araftırmalara ratmen tayyareci 
Ulm bulunamamııtır. 

Ulualar Kurumunda 
Cenevre, 12 ( A.A ) - Uluılar 

Kurumu Umumi Katip Muuinlitlne 
Sovyetlerln Pariı Maalahatalzarı M. 
Rozemberg Hçllmiıtir. 

Demiılerdl.. Fakat aradan u 
bir ıaman ıeçer geçmez anlatıl· 
lllıfb ki, bu ( ıerefli merhale ) de 
bir ( ıerab ) dan ibaretti. Çanak· 
kale kahramanlarının çelik ıine
ılni yarıb lıtanbula geçmeye 
nıuvaffak olamıy.ım lniiliz ve 
Franıızlar, cihan tarihinin kay· 
detnıedlği acı bir mailübiyeti 
kabul ederek nihayet Gelibolu 
Yarımadaaını terk~dip ıitmişlerdi. 
Fakat buna mukabil, Seliniği 
ltgal ederek oraya yerleırniıler •. 
Çanakkale mailfıbiyetinin acııını 
çıkarmak için Rumelide büyük 
bir galibiyet teminin• teıebbüı 
•tnıiılerdi. 

Bugün matinelerden itibaren iP EK Sinemasında 
Atla• Okyanoaunda MUdhl• 

Bir Fırtına Var 
Nnyork, 12 (A. A.) - Bul'Ga bu

r ııya eritmeleri lazım l'elen MajHtlk, 
Vatinton ve Pariı Tranaatlantik Ya· 
purları, fırtına ylbGnden 36 1aat 1r•çi· 
keceklerini telıiale bildirm\ılerdlr. 

( Jeneral Saray ) ın kumanda 
ettiil bu muazzam itilif ordusu, 
•v~ ela Yunaniıtanı tazyik etmiş .. 

s • 
1 

J]f'yecao ve dehıet filmi .•• 
Mnak ve esrar fılmi .. 

GÖRÜNMIYEN ADAM 
f ılıuınden dahı& kuHetli, 
daha müthıt bir ıalıeser 

M Si Z • 
1 

ADAM 
Bütün dünya matbuatı 

tarafından 
temıil 
edilen 

Çardaş Fürstin Martha Eggerth iSMi iLE ÇALKALANIYOR 

Unort adındaki lnaillz Yapuru, 
deaiade güçlllk çekmekte oldutunu 
bildiren bir telıiz çekmiıtir. 

Su Baskını Fellketl 
M ınilla (fili pin Adaları) Kogayan

Villyetinde ıu baakını yüzünden 29 

kay harab olmuı, 9000 kiti yurdıuz 

kalmrttır. 

Parlate Flrdevsf GUnU 
Pcıriı, 12 ( Huıuai) - lran ıalri 

Firdevaiain bininci yılı bugün milli 
kütüphanede büyük meraaimle kut· 
lulandı. 
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Kadınlarımızın Meb 'usluğu 

Egeli Hemşirelerimiz Dü
şüncelerini Anlatıyorlar 

( Ra~tarafı 1 inci ylzde ) 
Bayan Saadet durmuştu, dft

tllndü ve konuştu: 
- Şey... Bir ıey batarıma gc· 

llyor ... Kadmlara uzablan bir bak· J 
ka mukabil bazı vazifeler istene· 
cek... Bunu muhakkak görüyo
rum... Şüphesiz ne söylemek iı· 
tediğim anlaşılıyor. Kadınların 
askerliğinden bahsediyorum. 

Meb'us olmak! hayır... Fakat 
11«'ker olmak isterim. Türk Kuru-
mu krdını aaylav yaparken ben 
neden aaker olmıyayım? Neden 
erkek gibi memleket kurumuna 
vazifemi Türk adamının yanı ba
şında, cephed4' yapmıyayım? Bu· 
nu bilhassa kaydediniz, cephe 
gerlıi askeri değtl, ıilih kullanan 
asker ..• 

Bu ıırada yanı başımızda bir 
baıka okutur görlinmnıtU. Adı 
Bayan ismet olan bu okutur da 
fikirlerini söyledi: 

- Enstitll ruhunu benimsemit 
bir okutur sıfatile konUfuyorum: 
Ben tahsen evimde çahımayı, 
cebhede g6receğim Yazife kadar 
kıymetli bulurum. Kadın beden 
sahasından ziyade fikir aahasının 
yapıııdır. Harbde kadın mu· 
vaffak olamaz mı? Buna hayır 
diyemem... Askeri bilrolarda, 
levazımda muvaffak olabilir. 
Cebbeye kotan erkek, geri· 
de bırakbğı bUUln bir yatan• 
dan emin olarak, gözllnll Ye dll-
9UnU1UnO arkada bırakmadan gl· 
debilir. Türk kadını alhnorduda 
bu Yaz.if eyi görmedi mi? 

* Bir bölllk Türk kızı araaından 
uzun boylu birj, yannld Türk 
eıvlnin bir anası •• belki de Tllrk 
uluı kurultayının bfr Byeal dileği· 
me, ince glilntlerlni gizlemiye 
lDzum görmeden çevap \terdi: 

- Yalnız Sovyet Ruıya, ka· 
dını asker ocağına çağırıyor. 
Benim çocuk yaıımdanberi hiçbir 
kız arkadapın olmamııtı. Çocuk
ken b ·r asker yapısınd.c. idim. 
Daima koşar, ata biner, oynar 
ve sıçrardım. Sonra ..• 

Zannetmem ki, genit Türk 
küt elerinin enerj k varlıklar na 
d yanan, özil infıl'ıiz, T8rk or· 
dusu, hiçbir ıaman kadınlartn 

yardımına ihtiyaç duyıun... An
cak dllşOnlil orum da : TUrk tari

hi de, Türk akıncıları araıında 
yamanlık gösteren Türk kadını, 
Türk ordusuna yardım için değil 
de, vazifeıbi yapmıt o mak için 
gönüllil as <er yazılacaktır. Türk 
kadını kalem orduaunun erkim· 
harbi de olabilir. 

Sayla• ıeçme Ye seçilme iş'ne 
gelince; bu, bliyiik bır had sedir. 
Amerika kadınlarının bize veri
len haktan heyecan duyduklarını 
öğrendim. Onların he} ecanma, 
hendim<leki heyecanı dtışünerek 
hak veriyorum. 

Sıra, pek yaramaz b'r kız 
olan incili ZUhtüye gelm.ıtl. 

Ona dedim ki: 
- Sizin dütUnUıünUz ve lhti

saaınız nedir? 
- AtatlirkDa, Türk kızına, 

Tnrk kadınına cemiye't lç;nde ya• 
raşaıı yeri lıaret etmesini min· 
netle kartılanm. Bundan duydu· 
ğum övünç ıonıuzdur. Kadının 
çok özln vaz'feleri var. Ev nin 
kadını olmak, çocuk yeti,tirmek 
iater. Bu vazife saylav seçimle
rine, siyasal haklarını kul~anma· 
ıına mini değil( lr. 

Kadınlar.o ukerliği de konu· 
fUluyor. Bu, çok ho,uma aitti, 
1evinç duydum. Çünkll bir ' aaker 

çocuğuyum. Bir böllik askerin 
caddeden geçişi kalbime ıo ıuz 

bir heyecan bırakır... Şimdilik 
fzciy im... Beiki asker olmak ta 
talifmin bana uzatacağı bir hedi
ye olur. 

Enstitü çevirgenl Bay Hasip 
bu sırada bir bayanla yanı· 
mıza gelmişti. Adı Nezihe H fzı 
olan bu bayan arkadatlarını 
iğneleyen fikirlerini ıöyle anlattı: 

- Neden dfişündUkleriml giz· 
liyeyim... Kadınlar arasmda bir 
meb'uı isteklisine raatbyacağımı 

ummıyorum. Ne diyeceksiniz! 
Meb'ua olmak için otuz; yatını 

bitirmek lbımmış: Hangi kadın 
otuz ya~ını, heng~ kızda on sekizini 
aşdığını itiraf elmlıtir. Bu, dün· 
yanın her yerinde böyledir. Ancak 
sözlerim batkalarını gllcendire· 
cekse yazmamanızı dilerim. 

* lzmirde kadın aaylavbğı için 
adlan tlzerinde söz dönenler ıa
yılacak kadar azdır. C. H. F. idare 
heyeti Oyeıinden Benal Nevzadla, 
Kız Muallim Mektebi çevirgeni 
Bayan Sabihamn iıfmlerl kunet• 
le konuıuluyor.. Bununla beraber 
reamt ağızlar ıimdillk fazla bir 
ıey ıöylemekten çekiniyorlar. 

Rüşvet Verirken .• 
( Baıtarafı 1 inci yüıde ) 

Komisyoncu Bllnyamln Efrayim 
evvelisi gün kambiyo muralnb
liğl ihracat servisi memurlarından 
Bay Nedime ıelerek aahte bir it 
yaptırmak için rUıvet teklif et-
miıtir. Bay Nedim bu sahtekar· 
lığı kabul eder gibi götUnmUı Ye 
(45) liraya da pazarlığı plılrmlıtir. 
Sarraf parayı bir glln sonra getl· 
receğ:ni ıöyliyerek oradan ayrıl
mııtır. 

Bay Nedim bu teklifi amirine 
açmıı ve Emnl}et MiidUrlliğlln
den gelen memurlar odan n do
lapları a ve masa altlarına yer• 
leşf rilmışlerdir. Sarraf Bünyamin 
Efrayım (45) lira gibi az bir para 
ile bil} Uk bir men aate konacağını 
düşünerek dun Bay Ned'me gelmiş 
ve karşısı a oturarak iç"nde 45 
lira bulunan bir zarfı kendisine 
uzatmıttır. Bu sırada polis memur· 
ları aak andıkları yerlerden çıka
rak Bünyamin Efr yiıni yakııla

mışlardır. 
Bünyamin Efrayım bu bekle

med ği net;ce kar ıs da ş lfırmıf, 
dili dolaşdak memL rlara: 

- Ne yapayım. Bir cah'Uiktir 
yaptım. De; erek cü münü itiraf 
etmiıtir. Müddeiumumilik BUnya· 
mln Afraimi birinci müstantikliğe 
vererek hakkında tevkif kararı 
almıtbr. 

-· •• ' •••••••••• 1 1 ............... .. 

.QIPA ~Ar{f(A 
Müs4 ahıal'Alı 

HU8U8ATUNLA/ll 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Öz Türkce 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece ---
Boı dlSrt köıelerl aıağıda ya· 

zalı manalara gelen öz TUrkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçirmiş, hem 
de öz: Türkçe kelimeleri öğHn· 
mit oluraunuz ! 

12345678 

ı 

Soldan ••la ı 
1 - Dilkkln - bty 
2 - Çotun zıddı 
3 - Bahrisefid 

4 - Bir nota - arzu 
S - Iatırab ~ Aydın aesile meı· 

burdur 

6 - Yoldu tun zıddı 
8 - Faailet 

Yukarıdan •tal• ı 
1 - Meb'ua 
2 - Aaıl • knnt 
3 - Batına bir K getJrilince kır-

mak maadaruadan emrihazır 
4 - Zahmet • cemi edatı 

5 - Eımek mudar1ndao emrllıazır 
6 - itaret aıf ata • ayakla yuru1an 
7 - Alaturka yuvarlak mualki aleti 

8 - Hayret edatı • miyav miyav 
diye bağıran hayvan 

···-·········· .. ·········································· ... 

HASAN KREMi 
ihtiyarları gençleıtirir 

ve gençleri g · ze'leştirir. 

Hasan Kolonyası 
Dünyanın en 

limon çiçe deri 
yasıdir. 

nefis 
kolon-

BASAN 
Yasemin Lila 
Viyolet losyon ve 

lavantaları çiçeklerin ve 
inceliğin ruhudur. 

Nesrin Kolonyası 
Hasan kolonyasının 

yavrusudur. Çok güzel 
ve çok ucuzdur. . 

Hasan Briyantini 
Gençlerin hayat ar

kadaşı · ır. Likid ve 
arjantina nevileri bir 
ıaheserdir. 

•• 
Zayi: Kili• gümrüğünden aldığım 

279779 numaralı ve 8 Teşrinıevvel 934 
tarihli bir kıtıL manifatura wakbi.ııun u 
kaybettim. Y •niıini alacağımdan mez· 
kur makbuzıın hükmü yoktur. 

Kiliıt~ı Manifatura tüccarı 
Z.ki AyıD,abı 

Kanserden Kurtuluyoruz 
( Battarafı 1 inci yO:ı:da ) 

söyler. Bu kadın gazete idareha
neslnce, tamnmııtır, der ki: 

- " Beni bilirainiz. iki acne 
evvel de size gelmiştim. O zaman 
hastaydım, kanserin pençesi ya· 
kamdaydı, öleceğim gfinil bekit. 
yordum, fakat sonra kanseri le
romle tedavi için busu:,i tecrübe
ler yapan hususi bir doktora mü
racaat ettim, bugün her vakitkin
den fazla sıhhatteyiw, lizer;mde 
kansere dair en küçiık bir iz bile 
yoktur. 11 .. 

Yine ayni günde ayni gazete• 
nln idarehanesine batka bir kadın 
müracaat eder. 

Bu kadın bir yıl evvel, dok· 
tor1arca ölüme mahkum olarak 
görülmüştü. Kansere tutulan uz· 
vunun ameliyatla kesilip atılmasına 
imkan yoktu, yafaaa yaşasa llç ay 
yaşar, deniliyordu. Fakat bukadın 
yaşının çok ilerde bulunmasına 

rağmen bu hastalık ytız.nnden 

ölm.fye razı olmamıı, hususi ıerom 
tecrllbesi yapan müesseseye git· 
miıtir. BugOn 11hhattedfr. Yaşın• 
dan beklenmiyecek kadar 1Uçlt1 
kuvvetlidir.,, .. 

Anlqılan kanserin ıeromla t .. 
davisi hususunda tecrll.beler yapan 
reımt mnesaeaeleria bittabi çok 
ihtiyatlı davranmalarına mukabil, 
huıusi bazı mtıeueaeler biraz da· 
ha cesaretle hareket etmişler ·re 

bu sahada epice ileriye gltmir 
lerdir. 

Diğer taraftan lagJliz hallonia 
yardımı ile fakir hastalan kurta,. 
mak için tes s edilmit olan "kan· 
ser kontrol kili igl,, de hu sahada 
büyük terakkiler elde etmiştir. 
Bu kurumun (t 2) aylık mes&ial 

hakkında neşrettiği son rapor, çok 
Umid verici mahiyettedir. Bu 
rapora nazaran: 

" Son (12) ay içinde muh

telif kanser vakaları tedavi edi(. 
miJti. 

Ilunlardan birincisi mibılıasran 
kadıa uz.uvlan üzerindeydL (30) 

hutadaa (4) 1 ölmÜf, (4) Q teda• 
video söze çarpacak bir iyilik 
görmemiı, (10) o lyileşmlye yllı 
tutmuş, ( 12) ıi kati surette iyiler 
mittir. 

ikinci kııım hastahklar g3ğftt 
kıımındaydı, 28 hasta tedavi al· 
tına alınmıştı. Bunlardan (1) 1 
öldO, (5) f tevakkuf halinde kaldı, 

(9) u iylleımeye ytız tuttu (13) O 
de kaU amette lyileıtl. 

Bağırsak kaDIUilıe tatulaalarıa 
sayısı ise (20) idL Bunlarda (3) il 
61dll, (S) 1 teYaldmf laalind• kaldı, 

(6) • t,UefllleJ• ylb httll, lat 
tarafa da kati Rntte lylleıtl." 

Şimdi lngilb gazeteleri bu 
llusuıl mlleueseni• kuvvetfencli
rilmeabal t.t .. ekte, hlllmmettu 
de aynca yardım beklemektedirler. 

Davalı Bir Alacak Meselesine Dair 
·----·---•••M• .. ••••••laMıeııO•••• 

( Battarafı 1 iael yladt ) 
mftmesailliğlnden 200 bhi Urahk 
bir alacak da..-amnı kazaadıjmı 
ve bunu icra 1 çin de Çlçerln va· 
puruna haclı koymaya teıebbnı 
ettiğini yaımıtbk. Bu münaae• 
betle Sovyet Ruıya harici ticaret 
milmessilliğlndeo aıağıdaki mek· 
tubu aldık: 

Efendim, 
Muhterem gazetenizin 10 Bl· 

rincikinun 934 tarihli nuabaaında, 
S. S. C. l Türkiye Ticaret MU· 
messilliğile HUseyln Cahid isminde 
bir şahıı araıında olan bir ticari 
itten doğan anlaşamamazlığın 
ticaret mahkemesine intikal ettiği 
ve Hllseyin Cahidin MUmesaillik· 
ten alacak ve taı.minat iddiasın
da bulunduğu ve mahkeme mu· 
maileyh leh.ne karar verdiği hak· 
kında yazılar çıkmıştır. · 

Bu yazılar doğru değildir. Çün· 
kil, Hlileyin Cahid mlimeas'lllği· 
m·z aleyhine dava açmam tbr. 
Esasen S. S. C. l Türkiye Ticaret 
mümessilliği Hüseyin Cahidle hiç 
bir vakit hiç bir ticari münaae
batta bulunmadığından, muma· 
ileyhin mümeısllliğimizden alacaklı 
bulunmam imkan haricindedir ve 
mllmessilllğimlz aleyhine dava 
açmam için de hiç. bir aebeb 
mevcud değildir. 

Vaki yanlıılığın taahihl için 

bu yazııun muhterem pıetenlzde 
neşrini rica ile teyidi hllrmet 
eylerim efendim. 

S. S. O. f Türkiye Ticaret Meme11ill 
İmza 

Son Poata ı Ba melmsbu 
aldıktan ıonra Bay Hheyin Ca• 
hide bafYUrduk. Bbe dedi iri : 

- Dava kazanılmıştır. Fakat 
ortada bir ,ekil ayrıhğı Yardır. 
Alacaklı olduğum mUeasese So•• 
torgflot isimli Sovyet Deniz Nak• 
Jiyat mOesseaealdir. 

Binaenaleyh vaziyeti bu 111• 

retle aydmlatmıt oluyoruz. ·--···------· .. ----····-----·-............ 
'osMANU BANKASI 

TÜRK ANONiM ŞIRKEl I 
TESlS TARİHİ ı 1868 

ermayeın: 10.000,000 İngiliz lira11 

Türki} enin başlıca şebirlerile 

Paria, I\Iarsilya, Nis,Londra n 
Manç ater'de. Mısır, Kıbns, Irak, 
İran, Filistin ve Yunaniatan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri 

vardır. 

Her turlu banka muameıereri 
yapar 

İstanbul Varidat Tahakkuk 
Müdürlüğünden: 

Eminönll Maliye Şubeal Muamele Yergili muhafaza memura 
iken 2265 numaralı teıkilat kanunu mucibince açıkta kaldığında• 
Muğla Viliyetiain Datca kazam Varidat kitipliğine tayia edibDit 
olan Muhittinin tarihi ilindan itibaren bir hafta zarfında Viliyet 
MuhaıehHinden harcirahıoı alarak yeni Yazife1i batın• ıltmeclijl 
takdirde müıtafl addedileceği illn o)unut. 118489,, 

Tayyare. Piyango Müdürlüğünden: 
Şariaamesi veçbile baaılacak evrak ve defterlerin 15/121934 

tarihinde mönakaaau icra edileceğinden taliplerin komisyona mU• 

racaatları. " 8376 ., 
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Do••rt Çocuk M~~~·~~~ ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · Bir Doğumda 

SON POSTA 

Geçende telgraf haberleri ara• 

ıında Almanyada Kontanı ıelı
inde bir kadının bir doğumda 

dört çocuk doğurduğunu bildil"' 
•iştik. Bugün de bu kadının, 

} M. Göring 
l<irli lılerden Uzak 

~ Olduğunu Söyledi 
~ Berlin, 12 ( A.A) - Hava 
bakanı ve Prusya Baıbakam 
General Göring, Almaoyanın 
barış azmini teyid eden ve ko .. 
lllllnizmi ezmek ıuretfü~ Alman· 
Yanın düny8 yr karıfıkhktnn kur-

' tardığını bildiren nutkunda, Rayş· 
tag yangını etrafında ~coebf 
gazefeler tarafından yapılan itti· 
hamları reddetmit ye k&ndisini 
bu gibi " kirli itlerden ,, çok 
yüksek s6rmekte olduiunu bil· 
dirmittir. 
Vaşingtoc Andlaşma,ıı 

Tok} o, l 2 (A. A.) - Hususi 
konsey heyeti umumiye halinde 

taplanarak Vaşt11gton muahf'de· 
sinin feshin~ taavib edeu komite
laln raporunu tetkik e:decektir. 

Lehiıtan Meclisi 
Varşova, 12 (A.A.) - Diyet 

aıechıl bir aylık fasıladan sonra 
bugUn umumi heyet halinde top

lanouşhr. 

Rıhtım Şirketi 
hükumete Teslim Hazır
lıkları Şimdiden Bc.şladı 

yanında bebekleri olduğu halde 
reaimlerinl koyuyoruz. Hatırda 

olacak, birkaç ay eyyeJ de Kana· 

dada bir kadın bir doğumda 
dllnyaya bet çocuk getirmittl. 

Son Posta 

fıtanbul BORSASI 
12·12· 1934 

ÇEKLER 
kuruı, kuruş 

Londra 623,75 Prar l ıg,Oı6S 

Nev • 1ork O,i9:>S41 Vlyna 4,2720 

Parlı 12,06 MadrU rı,s:r 

Mıll:ıo 9,3115 B•rlta J,9810 

BrUkae\ ll,4J60 VartoYa C,2115 

Atlua 63,9311 Peıte 4,21~ 

Cenevre 2,4560 1 ...... 79,3575 

~ ofya 66,1175 Bclgrat 3S,06S 

Amıterdam J,1758 Moa .. ova .~.25 

ESHAM ve TAHVlLA T 
Lira. Lira 

it B1nk.(Nasna)~ 
,, (fflmlle) 10,
" (MUeH •) Q5,-

0ama ılı hııa'r, 2J,30 
,.ıa.ık .. 5,
ilrk•tl Haydye 16,
H .. Ug 0,17 
Aaadolu"eov. 27,M 

• " GO P. 27,!Je 
An1t<fe"11" ıoov. 4;,tJs 
Şark O. Y. 00,
la • Tr.ıav 1 30, )IJ 
Oaklldar n J l,-
Terkoı 18, 15 
Hauııaal 27,-
'felefou JO 60 

Bomontl 11,00 
11133 la lkra'lı 97,-
latl <r.:ı.11 o .. bur g.ı,2s 
DUyıınu Mu. 00,
Sa( .. at tortip 1 47,

" • il 47,-
Rejl 2,20 
'lra-.• •-
k. btıa 14,50 
C.lrlll• • 105,S 
TwtH COl'.ll' 
t.baırı<r.Fo.1886 121,-

• • • 19Jj 9o,!i0 
• • • ıı1ı 114,00 

ı;..-d:lll -.-

MESKUKAT [•] 
J{urıı~ Kttrnş 

Tlrk altına 113J ,Hami&) • 49-1' 

luıı. li:JS (Ro1a~) 5250 • 
(Vahit) 47\'J Jr. • 835 

kld JOBIJ laao botlblr1fk • tı ı • 
llHc:ldlye 42,00 (Cümhıırlya.) 475,ı 
B11:ık ot (Oı. 8. 1 :l40 cH rn t) armalı vMJ 
~al n J..eılblrl " a lı 1 (R tat) • SJJJ 

470J 
,Vahit) • 520) 

\A&la) 4t.50 l•) Boraa ha ld 

Rıhtım Şirketinin hükumete 
de\'ri hazırlıklarına bllflanmıştır. 
Antrepolarda mevcut eşyanın 
•ayılmam için gtımrllklere emir 
•erilnıit ve dünden itibaren bu __ .. __ ... _ .. _ ........ _ .. _ .. _ ............ . 

it~ baılanmııtır. Antrepolarda tr.ııııl--~~~~~!I!'~~~-·' 

1 \ <..U1111ı ... ısyc.· ı 

birikıniı eşyanın miktarı pek BAtJKA l<OlViERÇiVALE 
fazla olduğu için bu sayım bir- İ T A L Y A N A 
lcaç koldan yapılacaktır. Böyle Sermayesi .Liret 700,000,000 
tetkik edilecek 18 antrepo Yardır. İ.Jtiyat akçesı '' SSO,OOO,OOO 

Merkezi idare : M 1 L A N O 
lat&nbul gümrükler BatmüdUrO ltaiyanın başlıca şehirlerinde 

B. Se}'fi, dün kendis:le g6rUşen ŞUBELER 
bir I İngiltere, ls vıçre, Avusturya, Maca-

aıubarrimize bu lt için ıun an ristnu, Çekoslovakya, Yugosl~vyı, 
96ylernlştir: Leh stan, Romanya,_ . B~~lgarı.sta~, 

, Mıııır, Amerika Cemahırı Mutte~ıde.sı, 
·- Antrepolardaki eşyanın Brezilya, Şıli, Uruguay, Ar.J&ntin, 

layılmaaı için emir aldık. Bun· Peru, Ekva~ör -.e Kolumbıyada 
lar L d l"- H Afılya~yonlar ı &ay etmekle meıgu ...,.. e-
llz k ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 

il teaeUUm alma vaziyeti yo • Galata. Voyvoda caddesı Karaköy 
tur. Bu it mukavele parafe edilw Palas ( T•lt>f. 2641 /t/J/4/5) 
dikten ıonra yapılacakbr,,, ~hlr dahlllndekl acenteler:· 
~., -· ·-- •. , , , , _ ... ,._, ·-- ·--.. lscıuıbufd t: ;\Jult oıcıyaa h1a11!kıu1i~a1 

1 em Nefrlyat: 
"Yeni Adam" ın 50 nd Hyı•ı 

la.r zaınanki unh mevzulu yazılıırile 
1 k11ııttır. Bay i•mail H kkı " Basım 
kurumu toplanacrk ,, b-9lıkh yaz• 
•ıada Önceden beri giitt j'ii kü'tür 
)ay mı düıünce rini aol byo~. Dr. 
Sadeddin Vedatın "bulma ve bulan " 
hay Abdillceb arın "Ulusal edebiyat,, 
Vahdet Gi.ı.tekinin " Topluluk edcbi
Y•b " ba9 ıklı maka eleri, iffet Ömer, 
N'yazi Renaz' Bıılt cıoğlu n Dotan .. . , 

U•nü imıah dört hikiye, " S"yu:t 
•cununda olanlar., cinaiy~t terl:iy •I 
•e dah'!l b;rçok dırterli yaz. ı .. bu H· 

11
••• topladıfı kıymetlerdir• 

'l'elef 2821. l3f'yoğluudı1; : stı a. 
caddeaı Telef.1046.Kampıyo <laıreeı 
llorHda Telt>f 1718. 

İZMİRDE ŞUBE '--------:" 
1 Balo ı_. ____ _ 

Şehremini Hlliliahmeri için 

Is an bulun pek fakir olan 
Şehremini Hili)iahmer nahiyesi 
namıua Şehzadebaşmda Letafet 
apartımao.nda 13112/934 per· 
ıembe gDnU akşamı bir balo 
Yerile\: ok lir. .... 

Müıeyyeo eıya, kıymetli hah 

1934 Bi~:=ü~a~:m;:r~ncfi Cum& Ağız, mikroplar iç·n açık bir kapıdır . 
.-OnG sabah uat 10 da Beyoğlu Cum· 
huriyet (Harbiye) caddesincıe Sipahi 
Oc tı karı ıında Ferah apartıman n n 
.& numaralı daire•inde meYcut ve ıra• 
yet maruf bir aileye ait zarif ve mü
zeyyen eşyalar müzayede •uretile satı• 
lacağı ilan olunur. 

Bronz marr.itrl iılemeH ceviz. kö· 
kOnden nıamul maroken undalyelerlle 
13 parçadan mllrekkep mGzeyyen 
yemek oda takımı, yüzleri yilnlO ka
difeden modern salon tak•mları, mu• 
hare ve kadife perdeler, Limon ata· 
candan ırayet %arif yatak oda t•kımı, 
2 adet .1ngl.iz bronz karyolalar, .. ıon 
m .. • lar, üstü kristal z z hane, kutup· 
h-ne, ebjerler, sedefli tabureler, aak-
ıılıkl r, tab'olar, davar ı atleri, 
barometro, elektrik avizeler, tab k, 
çay ve kristal su takımlar. portmanto, 
bib olar, masif gümiit hayli eıy l r, 
vazolar, Limoj tabak Ye çay takımları, 
sandaliyeler, mutfak eıyaları ves lr 
lüzumlu eıyalar. Hu•usi getirilmit 
emsalsiz elektrikli nlon gramofonu 
p:&klarile KRAUSE mark11la nefis 
Alman piyano•u Çaprast telli bilyük 
forma eski Tebriz, Dahan hahları ve 
ipekli seccadeler. Pey •ürealerden 
100 de 25 teminat alınır. S;ıtıf P•· 
tindir. (5757) 

Terbiyede Ahllk Prenslplerll 
Bu srünün en bllynk terbiye filozofu 
Amer"kalı John Dewaydır. Bu alimin 
birkaç eseri di'lınize çevri1mlıtlr. Bu 
defa Bolk z Hanım onun "Terbiyede 
Ahl&k pr•n•ip'eri,. adlı eaerini ter
cflme etmiıtir. Bu eser kOçOk fakat 
terbiyeci ve muallimler için kıymetli 
Ye bflyüktür. T edrinbn ve mektebin 
gayesini anlatan bu eaeri her mual
lime t niye ederiL Fiatı 25 kuruıfur. -

Bu Kapıyı RADYOL1N 
ile muhafaza 
altına alınız 1 

En maruf diş tabip:erinln iyi 
bir diş macununda aradıkları 
Yaaıflar ıunlardır : 1 - Dişin 
minasını ç"zmemell, 2 -
Hamızl tahammUrlere mAni 
olmalı, 3 Mikroplan 
6ld:lrmell, 4 - Dl; etlarlnl 
kuvvetlendirmeli. 

Bütiln bu vaaıflara malik 
'>lan RADYOLIN ağuda 
tıbbın iıtediği hizmetleri 
görmekle kalmıyarak ditleri· 
nlzl parlatmak aureti)e güzel· 
liğiıdze de hizmet eder. 

RADYOLiN 
Kullanınız 

~~----__ , ___________________ , 
MUHTıRAL, hARJTALlı, HER TORLO MALOMATLI 

HAYAT TAKViMi ÇIKTI 
Bu eısls Ye emu!aiz takvimin bklitleri vardır, Hayat takYiml i•mine ·n 
Maarif kutüph neai imzaa na ikkat etme idir. Fı tı 25, A a bez el ılis" 3· kuruı. 

,....-

4 



-- - - ---------- -- . 

-

Birinci kAou 13 16 Sayfa SON POSTA 
======-======================~==========~·.:============::::i:::::==============-===-~-=================~==-===== ----

Şekerli olanlara ekmek, francala ve nişastah maddelerle şel<er ve $&ker mamulatı zehirdir. Zayıflamal< ve şişmanlıl<tan kurtulmak için mutlaka 

ı 
.., . 

1 ....-.-~~ll atını e e ·d· tene sa 
Hasan gluten ekmeklerini ·re biakUitlerlnl ve Hasan makarna, un ve t•hrlyel.rlnl •• Hasan diyabet ıekerl ile çlkolataaını korkmadan bol bol yiyiniz. BUtUn dünya aan'at 

'H rekabetinde muvaffak olan Hatan Gluten mamullta Avrupa bilhaasa Romanya piyasasında mlithlt rol oynamaktadır . 

... : . . ... ' . ~=. ·ti.~ 

• 
ınsan Milyonlarca 

POKER 
P L A Y tıraş bıçaklarım tercih ediyorsa 
elbette bunun bir sebep ve hikmeti vardır. 

Deposu : istanbul Tahtakale No. 10 ~ 

•••••• , . . ~ . ~~ . ,. ~.. . . . . 

Tasarral Baltasında tasarral yapmak gerektir. 
Tasarral rapmall IÇID de bitin lbtlyaçlarınızı 

Sümer Bank 

Yerli Mallar Pa ar arından 
Tedarik ediniz. 

Bütün eşyada 

oıo 10 te zilAt 
DiKKAT: Bu tenzilat yalnız tasarruf haftasına mahsustur 

•••••• 
Pi ANOL 1 HEDENSA FORTE$TiN NEVA OL 
Uşümekten mutnellit J:Saeurdan amaııyaı.ız 

ağnlan, ıızıları, kulunç, kurtarır, memeleri kuru· 
ıiyatik ve romatizmayı 1 tur, mahveder. Kanı, 
reçirir. Vücudü kızdırır. ağrıyı derhal keııer. 

Ademi iktidar ve b&lgevşekll· 
ğine emsalsiz devadır. V akitaiı 
ihtiyarlıyanlara gençlik kuvvet ve 
kudretini verir. Bir tecriihe kafidir. 

Em1alaiı sinir ilacıdır. 'l'eeuürle 
bayılanlara, ııenelerdenberi yürek 
çarpıntııı çekenlere hayat verir. 
Evinizde bulundurunuz. 

TAM ATLA 
Tam atla• boıluğu dolduran bir yeniliktir. Umum mekteb 
talebelerile halkın birer tane edinmesi IAzım ve hatta elzemdir. 
Tam atlaa ( 33) pafte haritayı ve ( 68) sahife bakalorya malu
matını havi olup ( 125) kurut gibi ucuı hir flatla ıatılmaktadır. 

Satıı yeri : 1 K 8 A L ldtaphanesldlr. ~ 
~---------

ŞARK
1

P.Ai*ARI 1 
Eski BAZAR DÜ LEVA 

MAGAZALARINI 
Beyo lu 314 1 bklal c dd i 

ZiYARET EDiNiZ 
Lüks e a • 
levaznn ı · · 
DAiRELERi 

tam men t nzi ve z n çe 
tezyin edilmiştir. 

YENi VE DAiMİ MEVRUDA T 
EL VERiŞLi FIA TLAR 

HAMiŞ : Eski ııtoklarımızı ÇOK UCUZ fiatlarla elden çıkarıyoruz. 
Taıradan ıipariı kabul olunur. 

Baş 

Diş 

Roma
tizma 
agrıla
rma 

E 
v 
R 
o 
=r 
N 

Denizyol ları 
1f L H TM B I 

Hat lorl r K ra IJy K8 rOb ı 
T • 41162 - Irk c MUhUrdars • 

Haa Tel. 22740 
u:m:~ffi1':!!> ~.&tlma:m::ıJ 

aradeniz Yolu 

1 
CUMHURiYET vapuru 13 

Birinci Kanun PERŞEMBE 
gUnll saat 20 de Hopa'ya 
kadar. "8452,, 

Holantsa 

ean·k-Dnl ....... 

ISTANBUI. 9UBE8' 

Galata ı KaraRöy ,..... ·Meydancı•• Atalemd flan 

, ..... CürJQ ean1ea mu-ameıeıert. te-••• tca..._. 

UMUMf MOOOA&.OK. AMSTERDAM 

şu De ı e rı ı Amsterdam, Buenos Atr••· Hayt'•• 

ietant>uı. Alo de ~aneıro. S•ntos, Sao Pauıo. 

Taksim Abide karıısmda 

AV LOKANTA ve BiRAHANESiNDE 
Her akşam : MUHTEŞEM SAZ HEYETi 

BAYAN M0ZEVVEN 
Bay Kemani Necati, Tanburl Sellhattln, Kemençe Aleko, Piyanlıt 
Yorgi, CGmbllt Cemal, Neyıaa lb1an, Kllrnet ŞllkrO, mugaaniye Bay•• 
Semiha ve Suada Henenda Bay Celil, Hamid Ye Darbuka Ha1aa Tahıla 

Flyatlar her yerden mutedlldlr • 

ZafiyeU umumiye, lftilıuııbk ft kunetaidik laalltuacla bllylk 
faide •• teıiri 1örille11: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satllır. 

KARYOLA 
lalı:e, bronz, nikel ve çocuk karyolalarının 

envaı 9eşitlini ucuz fiyatla lstanbul Rıza paıa 
yokuşunda 66 No. 

ASRI MOBiL YA MAGAZASINDA 
bulabilirsiniı.Telefon: 23407. AHMET FEVZi ~ 

SATILIK~ 

Ucuz partıman 
Pangaltıda Kurtulut c ddul, Fatin 
efendi ııokağında 108 numara ı, asri 
konforu, hor dairesin o dört odası, 
b nyo, hevasazı, e eldrik ve terkos 
ttslı tı mevcut h rcı alem bir 
apartım n. Ucuz fiatle satılıktır. 

İstek i olıml. rın: Niş ntaşında 
Feniyo lis ıi mub ıebeclıl Cevıt 
Be)e milraca tları. 

Daktilo ll•nı111 Arannror 
Fransızca, Alman<'ll ve~ a lııgılızce 

bilmesi liizımdır. Sırkeoı Miınarkema• 
leddin c~dcleıi No. 34 e miiracant. 

11
Ölçü üzerine 
Fenni l{asık Bağlar• 

...................... ._. ....................• -......... ,-···-···-··--·-······ .. ·-·----······························ 
Sahibi: Ali Ekrem Neşriyat müdürü : Tahir 

Son Posta MatbaaSt 


