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Ruslar Hududu A şm ı şl ar 
I --~~-----

işin Vahim Netice 
V ermiyeceği Sanılıyor 

H•rllln, 23 (A.A.) - ı 
Kirin vllAyetl dehllln· 
• Yunnlng'd• bir hu• 
dud flAdls•el vukubul• 
..... ve ruz k•d•r 
Sovt•t Rusya ••k•· 
rtnfn Mançukuo hudu• 
dunu •tlıldarı haber 
verlhllektedlr. 

&o• Paata ı Hlcllse 
haldand• bundan b• .. 
ka gelmlt yeni ltlr h .. 
Mr ,oldur. Bu, bir lhtl· 
••He, ranlıtlıkla toprek 
'9avl•U de el111uf •I•· 
blOr. 

s .... ı R••-•n •••i ,.,.1c hfU.•·"-· aıMı.r 
Marf fetli Bir Soba Temizleyiş 

Kl'nlcüamam (HU8111t) - Burada bir ıoflr vardır. Ada Bay Hl
HylncBr. Bay Ha.eyiafa aoba bonıları ve baeaaı yaaa yana kuramla 
tloJmat. Temidemek latemft. Arkadaflarından b,ılai, sobanın içine 
Wr mlkdar bant ••rptikt• aonra ateılenecek olursa kurumların 
derbal borulardan çıkıp her tarafının ayna Kibi olacağın söylemft. 
Bu if• Htı1eyinln de akh yatanı. Geçen ıabah uykudan 1 \kar kalk· 

,-
Soyadı 

Nizamnamesi 
Soyadı nuıl alwrY Haari ııım

ler altnmaat Hangileri değifeoeldirt 
Sise l»ütllıı bunları öfreteoek olan 
9 uncu 1&yfamııdaki ıtttuudur. Onu 
okuywıua. Zorluğunusa gidermit 
olurıwıua. 

----·------·---------------
lzmir Vilayetinin 

iyi Bir Teşebbüsü 
lzmlr, Muallimler• V • 
Memurlara Takıltle Ev 

Yapbnyor 
lzmlr (Huıuıt) - lzmlrln dt.• 

prll vallal Bay Kizl• Dlrlk, 
Ankara.ta Klltlr bakaahiU• t .. 
maea ı•çerek çok allılm bi' 

•u ·W.·~;:~:=:::::-.ı::::-::::::=r--'T:~~==!\!:9'~:ıt:IJ!n~1 kadar bant •armt· .,..._.. jtliilce y.-i • 
Yaptığı çıkıoın ucuadald bezi de kibritle ateıllyerelr ıobanın aizım 
kapamlf. Az aonra bez yaaıp ta ateı baruta ılrayet edince mOthft 
bir patl&Jll olmuı. Soba parça parça olmuf. Her bir parça oda 
'indeki eıyayı darmadatın etmit- Minderler, yorıaD!v tutuımuf. 
!flııeyin de bu lıalden ıaıırıp kalamı. &.dekiler korkulanndan 
!İıaçmıılar. Civar komıular ,UrlitUden ıokağa fırlamııJar. Nihayet 
w aal-..lmıı ve herkeı Ba1 Hnıeylnin fea dalrHlnde yapbfı bu 
.. arlfetU temlzlliln hayranı olmuıtur. Maamafih bu ft epeJ 
rhaya mal olmUf, ehemmiyetli denecek bir zarar Yermfttfr. * 

Çingeneler l&tiklô.l Peşinde 
-----

Hindistanda Bir Kırallık 
Kurmak Azmindedirler 
Kırallan Miıel K vik Sovyet Rusyadaa 
· Geçmek Müsaadesi istiyor 

Blkr.., 21- Çlnıeneleria •• 
llfldlltıa olduklara memleketler
den bir taaeal de Romaayadır. 
Roman1a çlnıeneleriala krallara 
iMie nrcbr. Ada Miıel Kvlk'dlr. 
f' •icat hl'-1 bitin çlnıeaelere 
famildir. Rom•8J• çlaıeaeı .. 
ttnd.. bqı.. m11ataza• bir 
1'11kamet halinde çalı... •• Y•t•· 
taa çinpneler iH So•y•t Ruaya· 
WacLr M ldlçlk bir climhuriyet 
~aliacle So•y•t Ruayayı teıkll 
•den 10ayaliıt clmlaurlyetlerdea 
1»iaW lltkll ederler. Maamafih 
an.yada ••vcud diğer çlnıeneler 
"1itel IPikla hllk&mdarlıjlaı 
laaımlflarclır. BOtlla d&ayada 
IJle•cud tabaaımn mikclan•• o, 
14 milyon aaymaktadır. Miıel 
k vlk bundan kııa bir zamaa evvel, 
l..ebiatancla, Şunla ormanlıj"ıada 
btıttln dtlnya çinıene ı_nuı:ahbaı· 
larının yapbklara bir kongrede bu 
lbevlde •-vilmiıtlr. Miıel Kvik'ln 
ilk hareketi, m••cud tabUile 
beraber L.hiıtaadaa kalkıp •1111" 

çı ... ,.. lcıralı lllı•l Kelle 

tazam bir ylrllytıle Rom•yaya 
kadar gelmek olnıuıtur. $iiıKll, 
Çernovi., ı•hrl Gi•uı•da k~rarıih 
kurmq· v• niiiliil · Blkrete ıit· 

( D••••• 3 ttaett Jilzde ) 

ls•l.r -11.ı •• Cizı .. Dl.rllı 
teıebblıl it uha1111a atmak yo
luada kuv•etll bir adam attL 

lzmlrla ı•alt JDllD nhuımn 
tam ortaaında, ya•ıua aahuım 
ertadaa kaldırmak lçla 200 evli 
bir (Muallimler bulvarı) telia ve 
lata edilecektir. {Muallimler bul
yarı), lzmlrin ileri ktlltnr hareket• 
)erini yaptmak için, her mıata
ka muallimlerinden daha fazla 
çabımak isteyen lzmlr muallim· 

( Denmı 3 inci 1tl:a:de ) 

8. Titülesko 
Ve Fransa 

Blkret. 2S ( A. A. ) :- Dıı lılerl 
ltaka•ı Bay TltllHko, Adnraal ıa· 
zetealala aBıl itin çıkarmıı oldutu 
hu111ıl bir nüıhsda çıkaa yaı111nda 
ıBılo c'.iyorı 

" Biı, fraa1ayı ıevl1oru11, tünkl 
l~rilalaha bir 1aJfa11aı hGrriyete tahılı 
iit•ift:r. Ve .... ,ı. laukukuaa karıı 
yapJlnnı teearu Ye lfratlann Sala• 
ı•ı••ll itin •• IJI . çarelere ltaıvur .. 
muıtur. ,, ........ . 

En iyi Tllrk kum191 
•• 

YUNiŞ.ır. 
Sabt depoıu: 

Y e11ı PCt•tMhtlne udd ... , Tar· 
. ..ı•r• ...,. ......... ,.,.,_.. 
~--T .... 118415 ... _ _, 

• 
ır Hldise 

içki Meselesi -
Y eşilaycılara Müjde 
Rakı Yapılııı Azalmıya Yüz 

Tutmuıtu, Fakat ••. 
içki lnlılaar ldareıl tarafllldaa 

Japılan iatatistlkl•re ıGre (1934) 
yılı &çnacll iç ayı içinde idare 
fabrlkalan, idare naaına 1al11aa 
fa~rikalar ve huıul Amiller tara• 
fından yapıla• rakı mlkdan (1933) 
yılının ayal aylarma bakarak 
( 103,294 ) litre daha azdar. h 
duruma ay ay ılateren iatatlıtik 
ıudurr 

1933 ( uv.) 1934 

Te•muz 557.286 476.4" 
Ajut• 557. 760 506.043 
Eylal 679.736 608.987 

1.694.782 1.591.483 

Bu latatlatii• söre rakı yapıbıı 
azalmııtır. Temmuz Ye Apatu 
aylannda bu ekallme lüa olwaa
cak kadar çoktur. Fakat !,lal 
•)'I içia Yerilen rakamlara bakı• 
lacak oluraa rakı yapılıp yeniden 

6aTUrkçe 

Ayasofya 

Tn•ila hıı...ı. •l•fhr•• 61r •••cı 
çotalmıya ytlltutmuftar. Oç ayın 
toptan •kailitı ( 103.294 ) litre 
olduğu halde yalau EylOI ayın-
daki arbı (30) bin litreye yakınc:br. 

Müze Oldu 
81,tlk ıanıın aoaluiada ldL Yer- 811 beldemedlti k•rtılık, onu 

yldatln dCSrt Y••ıadaıı lataabula alna .. ıırtaeak : 
etlen her ulu•daa iaıuı•, bizi bakıe- - Vay, ne dlyor1unu•? Aya1ofya 
lan altıada ezmek lıter l'lbi tepeden mlze oldu ba... Diyecek. 
tınata ılzerek, kılıç bellerinde, ti• Bea de batı•• 1allıJarak :. 
fek ell•rlade dolatbkları bir l'lladL - EYet, dlyeeetim, . Araaofyayı, 
AJHofya 6nfbıde, blylcek bir kala• Hınıtıranhlda Mll.Jl•aalık arHıada 
baltk 1'6rmlıttım. fçleriade Rua Ye kara bir çah ,ıbt, dalaa rıllu J(İı 
Ermeal dll•açlarıa (terellmaa) b11lua• bırakmak iıtemedllr. Layik TlrklJe· 
dutu bu kalabalıtıa laıiliz l'Hl'İ•el re ruqaaı da b• idi. 
( ••nah ) lerl oldutuau ljreamekte Tirldye, bu iti ea rltll ıtalalle 
l'eelkmetllm. yaptı, Ml•t•r l Aeuaun bu 11d ile 

Gezrhaeilerdea ltlri.t Fraaaız dilile lteki yüdaü blriltiriadea aJlftlıtı•ıı 
ya•ındakllere 1811• ı6yllyordu: fi•, Aya10fya, ArallOfJahktu çık• 

- Aya1ofya inliyor. Bu blylk mııtı. Bura11 •• kilime olablllr, ne de 
kubbeyi Tlrkleria elladea kurtaraa- caai oluak kalabWrtlL ita •ysuad, 
lı1ız !.. bu Hki tapıaafı ( aaltetl ,, mlseye 

Şimdi, ba l'Hfimeiyl l'lrHm ıera• çnirmekti. 
catı•ı Her Ml•tu!er 1 Hey MaıySler, 

- Miıter, eebiniz.d• OD kuruıuaus hey Kiryoılar, bey Baylar, Bayanlar ı 
YU mı? Aya1ofya artık •• bidm, De de 

- Ne yapacaluıaıı ? ıiain... O ' 'tarih,, ia oldu. Cebiaiade 
- Sise Ay&1ofra mlze.lDI ıea- oa kuruı ufaklıtıaıa •ar1a ıapkaauıı 

direcetim f çıkarmadan içeri gireb11ira1nlz. - .lf-Jf-
-==-=-------~~~=======~~~~~ ~ 

Kara111uk nihayet Iİnektir •••• mide bulaachnr. 



2 Sayfa. 

(Halkın Sesi) 

Yumurta 
ihracatımız 
Ve lngilizler 

İııgilizler, nidleri hiJruına, piya· 
a&larım yumurtalanmıza kapa
dılar. Bu hadisenin bizdeki akli 
tesın derindir, dün, bu müna
aebetle bir takım alakadarlarla 
kona§tuk. Bakınız bize ne 
ııö~ lediler: 

Bay lhean ( Kumbt.pi Kadırga 
meydan 12) - Yumurta bizim tütün· 
den ıonra gelen en verimli bir ihraç 
maddemizdir. Eskiden menede 14 
mi'yon liralık yumurta aatardık. 
F kat 10'1 senelerde bu miktar çok 
dltıtü. Şlmdj de fngiliı:ler .flmdiye 
k dar bix: açbkları yumurta piyan• 
ımı k patmıtlardır. Biz de LııJltere
den birçok mal alıyoruz. Al tyerifin 
karıılıklı olma11 lizımdır. Biı. oraya 
avuç avuç para verirken fng·liz.'erln 
h ç bir ticari n jktiaadi aıadlaıma 
olmadan tam ihraç meniminde )'U• 
murtalarım zı almamalan çok tuhaf
tır. Ökonomi Bakanlığımııun b.lhaHa 
bu meHle üz.erinde durarak tedkikat 
va..,.maaı çok yerinde bir it olacakbr. 

• Bay Rafet Bağtur (Ak.saray ldlçük 
I..inga 11 ) - Geçenl~rde yumurta 
fiatları ylkMlec:ek dediler. Çok an'İ•
dım. Çüokl yumurtacılc:rımız iki ee
nedeaberi çok urar .,ardller. Geçea 
HDe İapa•ya1a rönderilea mallanmız 
iade edildi. Bu y(l:ıde.a de ilkbaharda 
klylll araaı•da fena J»ir propal'aoda 
yapıldı. Kırk yumarla bir kunata l•e
eekmiı dPndi. K.ayll tayuklan•ı pa
zarlara dökettk oa beı kurup Htb. 
Şimdi de pat diye l.Fltere plyua· 
lannı ytzlhnlze kapattı. Ba menim
alz luıpııuma yumurta tllccııranın yara
aına hız. n biber ekti. İaa-iltere bizden 
mal aJmadıtı laalda ltize boyuH mal 
Htıyor. Ticari anlaımalanmu Ye kon• 
tenjan liatelerimiz tekrar ,.azd- reçiri
Jerek icab ederae lngiltereye kartı mi.alile 
mukab-leye geçmemiz IAz.ımC:ar. lkti· 
aad iılerinde çok haHaa olan Ôko
nomi bakanlığının bu huauaa naz•n 
dikkatini celbedinlL 

"" Bay Mümin (Ayasofya Park kıraat-
haneei) - Biz.im yumurtacılar haki
katen çok bedbaht ada•lardır. Bu 
aene Sa•aanda kona-re yaptılar 
Yumurta kooperatifi ve yumurtealar 
banka11 kuracaklarda. Hlikftmetten 
yardım latediler. Fakat hiç biriai ola
madı. Şimdi de ihracata laazırlaıaırken 
lagtltere hilkumeti bizde• yumur .. 
almıyor. Eter bu tarzı hareket de
yam edene yumurtac1Jarnnızıo hail 
cidden fecidir. Ôkonomi bakanlığımız. 
bu bayati meseleyi tetkik etmelidir. 

iki Kumarbazın KavgaSt 
Evvelki akıam Beykozda, Ya• 

hk6yde kahYeci Rıf ahn kahYeainde 
kumar O}D&yan Ali ve Mustafa 
ka.,gaya tutuımuılar ve bu hal 
yakayı ele •ermelerini intac 
etmlıtir. 

Belediye Kooperatifinin 
Yardımları 

Belediye memurlar kooperatifi, 
taksitle. azalarına bayramhk el
bite Ye le•aı.tm •ermiye bqla
mıtbr. 

SON POSTA 

Apartman Sahibleri, Dikkat! 
Kiracı Gibi Görünen Açık2öz 

Hırsızlardan Sakının 
Bay Muatafa Karagtimrllkte yeni bir apartman 

yaptırmıı. Henüz içine kiracı bile girmemit- iki glln 
enel apartmanın önUnde dururken, Zeki adlı eyi 
glylnrnif bir aabıkalı gelmiı. Apartmanı gezmek 
lstemiı. Yananda da yine aabıkablardan birlai 
varmış. Bay Mustafa kapıyı açmış pek mDıkUlpe
send aanınen bu kiraaya her tarafı gezdirmiş. 

Fakat beğendirememiş. Kiracı taalağı aparhaanı 

gezerken taYan arasındald bavullara ve halı denk· 
lerlne g6z koymUJ. Erteal gün iskarpela ile kapıJı 
açmıı ve hamallara bavulları, denkleri yllldetmif .,. 
aıvıtmıthr. Polis bavullardan birkaçını Zeyrekte 
leblebici Mahmudun dükkinİnda bulmllf. Zeki 
bUaaara almak Ozere bunları buraya bırakmıı ve 
diğer eıyayı satarak kemallhatırla eğlenlyormu9. 
Jp. tahkiki ile beşinci mUstantik meşgul olmaktadır. 

Bu Nasıl fş? 
Bir Şehirde Doktor Adedi 

T ahdid Edilir Mi? 
Son zamanlarda Anadoludan 

birçok doktorlar fehrimize gel· 
mekte Ye burada muayenehane 
açmaktadırlar. Bu hal bıw dok
torların ıikayetine sebeh olrnak
tadır. Etibba odası lıtanbulda 
doktorluk yapacak kimselerin, 
evveli, odadan bir vesika alması 
ondan ıonra doktorluk yapması 
esa11nt kabul etmiftir. Bn huıuıda· 
Sıhlıiye Bakanhğı nezdinde de 
teıebbu.ler yapılacakmlf. 

Bir İrfan 
Kundakçısı 

Nihayet Yakayı Ele Verdi 
Polia epeydenLeri çocuklarını 

okutmak iatiyen bazı kimselerin 
irfan severliğinden istifade ederek 
birçok kimseleri dolandıran bir 
şebeke}i taklb ediyordu. Nihayet 
dün bunlardan A i adlı biriEini 
yakalamıştır. Arkadaşının da Ra· 
ıid isminde birisi olduğunu tesbit 
etmi,tir. Ali bllhassa Anadoludan 
çocuklanna Iıtanbul mekteblerioe 
vermek istiycnleri mekteb kapı· 

larında yakalıyarak para ıı:ıdm· 
yormuş. Ba\akesirli Fatma adlı 
bir bayandan da otuz lira dolan• 
dırmııhr. Fatma mektebler açıl
mış, ders aeneal yarıyı bulmuş, 
bir tnrlD oğlunun mektebe kay· 
dedilmediğinl görünce lstanbula 
gelmiı ve Aliyi yakalatmışlır. Ali 
tevkif edilmiştir. 

Şehrimizde Rumen Ve 
Çekoslovak Talebesi 

Sene baıı münuebetile dnn 
ıehrimize Daçya vapurile (50) 
kadar Rumen ve ÇekosloYak 
Üniveraiteai talebe,ai geJmift.r. 
Talebeler yılbnıını burada geçi· 
recekler Ye aonra memleketlerine 
döneceklerdir. Bugiinlerde Yu
nanlı talebe de beklenmektedir. 

Bu Gecenin 
Nöbetçi 
Eczaneleri 

Bu gece nöbetçi lca acak eczane
ler şanlıı.rdm 

İsmail llakkı ec:r.anesi (Scbzade
ba.şı), Suııd 

0

ecz11.nesı (KaragtimrUk), 
Nazım eczanesi (1'opknpı), Tolidi ec
zanesi (Balat), llikınet ec.zaneıi 

(Eyüb), Hasan Hulusi eczııneıi (Uu
kapanı, Zeyrek), 'l'eoCidoa eczaneej 
(Yedikule), Belk11 ecuueAi (Kumka
pı), Kıad ee:ı:anui (DJvnnyolu), Heşır 
Kemal eczanesi (Sirkcc.) EJlıem Per
tev eczanesi (Ahara)), lmrRhor ec
urne i (Üsküdar, İmrttlıor), Bnkırköy 
Merkez eczanesi (latuyon caddesi), 
Alueddin Sıhhat eczanesi (Kadıköy, 

Moda), IMat Muhtar eczımesi ( Kadı
köy, Pazaryolu), Şinasi Riza ec:r.auesi 
(Büyük•da), Matkoviç eczaneıi frü
nelbaşı), KemaJ ltebuJ eczaııeai (1.s-
tiklil caddesi), Galata Merkez ecza
ne1i (Karaköy, Doğruyol), Şark Mer
lı:n er.zaneıt (Şişi ), Y Pnıtura11 ecza
nesi (Ka•impqa, Yemtürkıye ec:r.a-
oeıi (Halıcıoğlu). 

Güzel San'atler Umumi 
rfiUfattiş'igi 

KOltlir bakanlığı tarafından 

yeniden ihdas edilec~k dörrumIJoo 
mi miidllrlükten Güzel iBn'atler 
umumi müdürlüğüne, Bakanlık 
müfettiılar:nden lsay Rcıad Nuri· 
nln tayini kuvvetle muhtemeldir. 

Fırtına Hafifledi 
Dün Küçük Gemiler 
Boğazdan Çıkamadı 
Fırlına dlln 6ğleden ıonra 

biraz hafiflemiıtir. Rüzgar dnn 
de yıldızdan •• oldukça aert e ... 
mİf, Karadenizde bir bayii deniz 
yapmııhr. 

DenizyollAn idaresinin (Cilm
hurlyet) vapuru dün Karadeniz 
1eferin<len dönmllftilr. Havanın 
tamamile durulacajı umulmamak· 
tadır. Kllçük yapıh gemiler din, 
Boğazdan dqarıya çakamam11lar, 
Büyükderede Ye Kavakta bekle
mitleroir. 

Hukuk 
Fakültesinde 

Üç 1 alebe Ceza Gördü 
Geçen ayan 29 unda Hukuk 

Faklilteiİ birinci sı0tfında devam 
karnelerinin kontrolu eanasında 
b:r hadise olmuı, gelmiyeo tale
belere ait birkaç karne meydana 
çıkmııtı. Hukuk FakUltesi inzibat 
Mecliıi, bu hadise ile alakadar 
Uç talebe hakkında on bir ay 
muvakkat tard cezası vermiştir. 
Fakat bu talebeler ilk defa ceza 
aldıklanndan cezaları tecil edil
mittir. 

Sif Ah Araştırması 
Evvelki gece fdırlo muhtelif 

aemtleriode yapılan aramı netice

r 
Sadakal F.t1r 

lıtanbul Müftülütün en ı 
En"yi _Eyi _Son_ 

Butday 13 11 10 

"\ sinde bnzı kimselerin Üzerlerinde 
taımmaıı yasak olan tabaoca, 
kama ve saire bulunarak muıado· 
re •dilmiıtir. 

Arpa 20 16 O 
Üzüm 104 78 65 
Hurma 312 260 O 

Ha-.a kuYYetim'zin yükselme Ye 
arlma91 için her türlü yardımın yap 1-
maıı yurd borç anınız n en ileri gelen
lerinden oldutun an Diyanet it eri 
relıa!iğinden nrilen fetvaya göre ı-:
dalımi fıbr ve nl.U Jle mOkellef 
olaa'arın Tayyare cemiyetine yardım
da buiunmalara b•yao olunur. 

Bir Köpok lsırmas1 
Fındıklıda Bayan Nuriyenin 

köpeği komıuaunuıı kızı Fatmayı 
bacağı.ıdan ı11rmıt. Fatma tedavi, 
köpek müşahede alhna alınmıthr. 

Esrar Saklayanlar 
Evvelki akşam yapılan araı· 

hrma neticesinde kahveci lbrabim 
ile Isnaailde bir miktar esrar bu· 
hınmuı ve yakalan1D1flard1r. 

Birinci klnun 24 

[ Giinin Tarihi J 
Ölüme Sebeb 

Olan Mühendis 
Hadiseyi Nasıl izah 

Ediyor 
Mecidiye kl.JGnd• Zin.al ılrketl 

mUdtlri Bay Teyfik AJinia yaptırdıtı 
nhı ltaaabaı kazarken l..ail oğlu 
Alinin a:omOoe Hbeb olduğu iddia· 
ılle yakalanan Zingal ılrketl milhen• 
dialerinden AYuıturyalı Albert hldiaeyl 
ıöyle izah etmektedlrı 

- Benim birçok itlerim Yardır. 
Bay Tevfik Alinin yaptıracağı kana• 
lın yerini de l'ardGm. Toprağın çok 
ıatlam oldutunu tahmin ertitim içln 
fukur açılarken deatek konmasana 
lllzum göıtermemiıtım. Halbuki top· 
rak çürükmüf, ben de dlAer iılerime 

bakarken buraya bir daha uj'raya• 
madam.,, 

Bayanlanmız Ve Halk Fırkası 
Balıkesir, 23 ( A. A. ) - Vitlyet 

içinde C. H. Farkıtaına yazılan bayan• 
lal'UI aayıaı on bine yakındır. 

* Deaizli, 23 ( A.. A. ) - Denizli ba• 
yanları C. H. Fırkaaına yazılmakt•• 
dırlar. Sayılara berl'ÜD artmaktadır. 

Erzlncanın NUfuau 
Erzin.an, 23 (A.A.) - Viliyetimlz 

nlfuaunun (139,152) oldutu anlatıl· 
mıfbr. Seçim teftit heyeti llateleri 
••••ıtır. 

Bayaaluın d• Jıua~aalle artan 
b11 •ncuda ılSre, Erzincan Yillyetl 
bu kez bir f azlaaUe dört .. ylH 
çıkaracakbr. 

Erzurumda Fırlul Kongresi 
Erzurum: 23 ( A. A. ) - C. H. P. 

Villyet konıreal toplanmıft bir Oye 
dıtta kalmak Ozere uki idare heyeti 
iyeleri ıeçilmittlr. 

Yeni ldan heyeti baıkanlıtıaa 
Hkl batkaa bay Meaud aeçilmiıtir. 

Birinci Umumt MUfettı, 
Şebrimisde bulunan birinci umumi 

...,.ttie BaF Hilmi yarıa Toroa eki .. 
preaile Dlyarıbekire gidecektir. 

Hukuk T•l•be•lnln Yeni 
Kongresi 

Hulruk f aklllteıi ta· ebe eeml7etl 
gelecek laafta fnkallde bir kongn 
yapacaktır. Bu kongrede idare her
etinia yenidea seçilmesi ltJ •lSrilfl• 
lecekllr. 

Beşiktaş Kulü
bünde ihtilaf Mı? 

Spor mabafili•de dlS•en dediko· 
du\ara göre, ıon Galataaarayla yaptıtı 
maçta (~ - O) galib gelerek lik ma~
larının ilk devrealni birincilikle bitlrea e., "ktat takımı oyunculan arasına 

bir mtlddettenberl ihtilif girditi ıGy• 
leni1or. Bu meyanda iki hafta enel, 
Beıiktaıın Feaerbabçeye yenilmeaiala 
bu yüzden oldutu ileri allrlllilyor. 
Bunua Hbebl baza oyuncuların idare 
tal'ZlDI betea•emeleri imif. Hatti it
lerinden bir kısmı (Valdeıpor) klObil• 
•• sirmitlerdir. batillflan halletmek 
n Beıiktaı klübQoO datılmaktan 
kurtarmak latiyea aeluea kadar 
sporcu, baD teıebblalere l'iriımltler 

Son Posta 'nın Resimli H!!!_ô.g_e_s_i_: ________ R_a_z_a_r_O_la_R_as_a._n_B_. _D_iy_o_r_KJ_ı_· :_I-

nuulumu kimler deldi; 
~ .. lmez dedılr: yine geldi. 
Karaklflo haline bak 
Oeçen yazlar M eüseldi 1 

tlç .......... llOalr:ta. 
S..cbJı: aft açaeaktı. 
u-uuttık glzel gialu 
BiN8Min bçacaldl .. 

ı . Böyle giderse bu an; 
Dayanamaz bu rüsg&ra.. 
Kıt giydiıU kardan roeu 
Bahçedeki ağav)an.. l 

Şoba yanar UY alev; 
Odunu yer aaııkl bir dey 
Biraz fazla tif üyüııce; 
Solr:alr:tao kaç 11caktır eY •• 

c:a-'9C ..... 4'19 ....... -

Bu çaldığım davul 8oodu .. 
Sntime bH.ktım ondu; 
Daha fada çalamam ben 
Soğuk fada elim dontlu.. 



t:::ıı:;.,,. Z4 ıwarmcı .i<anun 

Bir Namus 
Düşmanının 
Yaptığı 
Bir Ev Yıkıldı, Üç Klıl 

Yaralandı 
Malatya, (Huıuıt) - Malatya• 

1• on dakika kadar mesefede 
Adak iıimll bir semt vardır. 
Bay Hamdi ile karııı Behiye burada 
otururlar. Behiye gllzelc• bir 
kadındır. Evlilik hayatlaramn on 
"ııeyt bulmasına rajmen blribirlerlnl 
'ıldırasıya Hvmektedlrler ve çok 
••dık bir bayat yaıamaktadırlar. 
liamdinin bir de kapı karıı ko
tuıu vardır. Adı V eyaeldir. GözO 
B.biyededir. MUmkUnae kadını 
Harndinln elinden almak, değilıe 
alıll bir ortak olmak iatemekte
dir. Eaasan Veyıel ile Hamdinin 
ataları açıktır da. VeyHlin ta· 
kiblerinden usanan kadın vaziyeti 
bir atın kocaıına açar. Hamdi 
V •yaele karıı dehıetll surette 
lcinlenmiıtir. Yine bir ınn V eyHl 
tGphell bir ıurette evinin Gnlln· 
de dolaıırken Hamdi dııarı fır· 
lır •• iki cltııman boğuımaya 
baılarlar. Bu ıırada Hamdi ta· 
banca11na aıılarak VeyHlln kar· 
llna doğru birkaç kurıun ııkar 
'• ka\,ar. 

Karde9l V eyHlia Hamdi tara· 
fı1adaa yaralandığını öğrenen on 
8d yaılarıadakl k&çük kardeıl 
t.!ehmed de evinden bir ıilAh yaka· 
layarak Hamdinin evine dalar. 
Evde, cereyan ede& hadise 
)'fizDnden •ilaıan Hamdinin yedi 
yaıındaki çocuğuau bacağından, 
on Ud yafandald bir diğerini de 
ağzından yaralar ve savuşur. Aı 
ıonra gerek Hamdi. ..... k Mela
med yakalanmıılardır - • 

lzmir Vilayetinin 
lgi Bir Teşebbüsü 

( Baıtarafı ,1 iacl yO:ıde ) 
len için yapılacak; her muallimin 
bu mahallede bir eYİ olacaktır. 

lzmlr Beledlyeal metre murab• 
baı (75-100) kuruta arsalar nre· 
rek, yangın aahaaındakl harabe· 
leri ortadan kaldırmak yelunu 
ltatmuttur. ( Muallimler Bulvara ) 
hııaata Ankaradakl yapı koope· 
ratifl tarafından deruhde edile· 
atık, ve en kııa bir zaman zarfın
da inıaata başlanacaktır. 

(Muallimler Bulvarı) için lrab 
•den plln ve krokiler tamamen 
\az.ırlanmııtır. Belediye yapı
lacak inıaat için yangın sa
hasından tat ve ıaire verecek, 
hu suretle ucuıa mal edilecek 
olan evler mualltmlere haıır ola· '•k on bet takıitte ödetilecektir. 

Vallmb, memurlar koopera· 
tlfine Ankaradan ıönderdijl 
bir tel yazısında memurlar için 
d. böyle bir mahalle lnıasının 
faydab olacatını bildlrmiıtlr. 

SON POSTA 

Resimli Maka!e I! Beklenıesini Bilelim! 

Kıı butırdı, yeryü :ıil karalulud: rın korkunc akiılerile kaplıdır. Fak, t hava •• krı dar k .. rr.n!ık oluna olıun o 
kapkaraalı~ b~lutl•~ıa ardında parlak ıııldı ıl k bir ıilneı 1akhdır. Sabırlı olunuz., bahar yine gelecek v. tabiat bQtOn 
ıDzc l 11&.lerılı ~ne bızim olacaktır. Sabrın sonunda ıellmete çık f , LeklemH:ni bilmekle mümkündilr. 

----

SON TELGRAF HABERLERİ 

Dördüncü Kurultayın Son 1'oplantısı 
Dün Dağılan Kurultay 801 K-;nun, 33 Tefsir Çıkarmış, 207 
Karar Vermiştir. Beşinci Kurultay Bir Martta Toplanacaktır 

Ankara, 23 - Dörc:lüncG btt· Umum MUdllrQ Bay Cemil aıahk- deki kıymet Ye ehemmiyetten 
yDk Millet meclisi ıon toplanbıını lara da Vali Bali Bay Muıtafa bah1etml1: 
yapmıt ve bu toplaDtıda 26 ka· Arif ve Bay Muammer seçilmiı· - Batarıcılığımızıa kaynaj'ı 
nun, 6 karar ve tefsir çıkarmıt- lerdir. Akayın Belediyenin yar- AtattırktUr. Türklüğe yaptığı ıR-
tır. Şehir ve kasabalardaki ağaç• dımı ile köprDye yeni iakele yısıı; iyiliklerle bepimlıin yürek· 
ların korunmaıı hakkındaki ka· yapması haklıı:ındakl kaoua da ka· lerlnde tUkenmez gOnenç yaıatan 
nunun ileride ormaa kanunu ile bul edilmlıtlr. Ulutumuı Atatllrke batf ıhj'ımm, 
birlikte koauıulmaaı kararlaıtı· Bundan ıonra C. Üybat (Te- sonıuı aaygalanmııı bir daha 
rılmış, mllzakereal geri barakılmıı· klrdağı) nııı bu devrenin l Mart ıunarız, demiıtir. Kurultayda 
tır. lıtanbul rıhtım, Dok antrepo 935 e kadar tatil edilmeal hak· rıhtım mukavelesi kabul edilirken 
ıirketinin satın alınmaaı hakkın· kandaki takriri okunmuı ve alkıı· Ba} mdırlık Ye Adliye Bakanları 
dakl mukavelenin tasdiki hakkın• larla kabul edilmiıtir. da birer nutuk söylemişlerdir. 
dakl llyiha ile bazı dairelerin Başkanın Söylevl Beşinci Kurultayın 
bUdçelerlade mUaakale icra .. , Bu mUnaMbetle kurultay e.,. Üye ••Y••• 
TOrldye il•. Yunaalıtaa ara• kam Klzım Ôzalp bir nu· Beı:nci kurultay bir martta 
•!ndaki Tıcaret mukavele· tuk ıöylemiı 4 Mayıs 1931 de toplanacaktır. Bu sene 90-95 Oye 
sıne batlı anlatma, Amerika toplanan dördUncO mecliıin 287 fizla çıkacak, Mecl:ıte 407 • 
tebaasının lıteklerl hakkındaki toplantı yaptığını, 801 kanun, 33 412 saylaY bulunacaktır. Umumi 
anlaşma llyihaları da onaylanmııtır. tefıir çıkardığını ve 207 karar Meclis intihablan aaylaY aeçimln-

Mat?uat Kanunun~n. ~.1. inci. verdiğini anlatmıı, dil, kılık, den birkaç gün ıonra yapılacak, 
maddeıınd• yapılan değişıklış-e aıt ıanayl, soyadı sahasında çıkarılan içişler Bakanlığı saylav ıeçiml 

kanun da onayla?~ış, Devlet Şurası kanunlarla Tnrk kadınına 1eçme mazbatalarını basbrmıı, villyetı .. 
Umum KIUplığıne Gllmrnkler Ye seçilme hakkının verilmesin· re aöndermlıtir. -

- -· 'r---_,_.,-----·, s·-. .. 
Bir Vacton o 

lf edige Ediliyor 

r--------- A B. 

Gazetelerden biri bir yandan 
lt elyırn:ann, öbUr yandan cia Ha-
beşlilerin sınır boyuna a•lcer 
yoırnmakta olduklarım yazdı. 
Hafif bir sa..aş korkusu varclı, 
derken geri kalan meslekdaşlar 
da arka ayak oldular, iı ehenı• 
miyet aldı. Y eraiı; değildir, fakat 
iki tarafın ba:ı.ırlıklan arasında 
ıöylenenlerden daha mUhim bir 
nokta vardır ki, nasıl olup ta 
şimdiye kadar ıöze zarpmadığ;· 
na şaşıyorum. Eu nokta Habeı 

imparatoru Hazretlerine hediye 
edilen bir vagonun hikAyesidir, 
lıitınedinizse anlatayım : 

Habeı imparatoru Hazretleri, 
yurdunda dalaşırken, yolculuğu• 
na daha artık bir par,)h vermek 
için, Pariae gittiği zaman orada 
görUp aevdiği 16 mcı Lni'nin yal· 
dıılı arabasını satın almak iıter. 
Ve bu istek nzerine de siyasal 
konuımalar baılar. Fransız hU· 
kumetinln, eıki hllkômdarları
nın birinden arta kalan bir 
arabanın yeni bir bDkOm ·ar 
tarafından beğenilmesinden Kı
vanç duyduğunu sanmamab. Bili• 
kls aıkıhr, ve itin içinden dlplo
matca bir manevra ile çıkmak 
iıter. Ve haımetli lmperatorua 
Hfirlne der ki : 

- l 6 ncı Lulnin arabaaı göH 
hoı görUnıe de, hakikatte çok 

11ki bir modeldir, tahta11 da 
kurtlanmııtır, çürllktür, haımet
penah buna binmek iıterse, oturuı 
oturmaz dört tekerleiin ortaıın· 
dan aşağıya iniTermek tehlikeaile 
karıı karııyadır, iyiıiml, Fransa 
hUkfımetl haımetpenaha bir ••· 
gon hediye etıin1 

* 
Hikiyeyl okuyanlar araıınd•, 

belki Habeşiıtanda demiryolu bu· 
uomadığını ve ba bakımdan 
hediye edilecek vagonun da ite 
yaramıyacağım dilşllnenler bulu
nabilir. Nitekim ben de öyle sanı
yordum, fakat sonradan öğren
dim ki CibuU ile Adlı .. Ababa 
araıında bir demlryolu kumpan· 
yası Yardar ve bizim Şark demir· 
yolları kumpanyasından daha 
me1uttur. Çünkü ne otobllı reka· 
beti ile karıılaıır, ne de ficretlerin 

Suikasd Davası Türk Ve Yugoslav Baş- Balkan Kupası indirilmesi · teklifini ıiıtır, beğen· 
· bakanlarının Krşıhklı diği gibi hareket eden bir ıir· 

Atinadan Çok Karııık Yunanlılar, Yugoılav)arı kettir ve tabii Imperator hazret-
HaLerler Geliyor Telgrafları lerine bir vagon hediye edilece· 

Atina, 23 _ M. Venizelosa Ankara, 23 (A. A.) - Bay 2-1 Yendiler ğlni işitince sevinir. ÇUnkU lükı 
yapılan auikaadin muhakemesinin Yevtiçin Yugoılavya başbakanlığı Atına, 23 (A.A.) ~ 15 bin denilebilecek bir tek Yagonu 
billmUddet tehir edilmeai, gllnlln ve Dııiıler Bakanhğını tııerlne seyirci, elçiler hDkUmet erkAna vardır, o da Franıtz demiryoJia .. 
mUnakaıa ve mDbahase mevzu· alması ve işe baılaması dolaıile 6nllnde ve çok bllyllk bir feYk rında yıllarca tepe tepe kullanıl· 
udur. Muhalefet, bu karara ıid· kendiılne Baıbakan ismet lnönU ve içinde Balkan kupa1t maçlarına dılctan sonra kadro haricine 
detle bllcum etmektedir. Bomba· Dııiıler Bakam Tevfik RUıtll başlanmıı ve Yunan takımı Yu· çıkarılmıı bir ihtiyardır, lmpera· 
ları atanlar hakkında yapılan A~as tarafmdan tel yazıları çekil· goslavya takımını 2. l yenmiıtlr. tora icabetti mi hep bu vagon v~ 
tahkikat timdiyekadar bir netı'ce m ttlr. H T ld rilir. Sonra bu vagonun ihtiyarlıktan 

······························································ Bir ırıız utu u i b" k 'ği d h d vermemiıtlr. Ayan meclialnde de gayr ır e ıı a a var ır. 
!arınan vekilleri muhakemenin F d dl b" b k 1 T k O d bUtU 1 1 d hükumetin hattahareketl tiddetli ua a ı ır sa ı a ı ara • a o yo cu •agon arın a 
Pirede yapılmamasında tarar et· 1 d M t hl h d b' d old ğ lbl b v k kt l tenkidlere uğramıı ve liberal aza• cı ar a a o anın a ır ar ı· u u g aı e ıç no a a-
mektedirler. Bunun içia kanunt d iki d k ) '- d k b' t d dan Bay Manuelidlı maznunların ye en en •ıya ça ar11.en rın a anca ırer ane ar yere 
bir çare bulmuılardır. Müddei· k ı t l'ktl B d 1 d b" 1 blnıaye aördllklefinden bahHde• ya a anmıt ır. ma ı r. U ar yrr er en ır n-

cek kadar ileri gitmlıtlr. umumt ile bikimleri ıabid olarak Üıküdarda Yangın ciıl Haımetpenaha, ikincisi de 
ıöstereceklerdir. Bir adam hem bat papazına mahsusdur. Haımet-

Yenl lhtllll ••rlalar1 ıahid, hem hAkim olamıyacağı için Üaklldarda Salacık iskelesinde penahın maiyetinde bulunmak şe· 
Atlna 23 (Huıuai) - Palaslı• davanın baıka yere nakil zaruri Saylav Bay Hamdlnio evinden refine eren diğer adamlar, da.-

raı ye Pangaloı tarafdarı zabit- olacaktır. yangan çıkmıı, bu eY tamamen, tDncelerlle baıbaıa kalmak iıte· 
~ lerin blkQmet aleyhinde bir ha· Atioa, 23 - Hükumet Pire Maliye Memuıu Bay Memduhun yip te, dar bir yere kapanmaı. 
'ringeneler istiklal Peıinde reket hazırlamakta oldukları ıöy- MUddeiumuıniıl Riganakoıu de- evi de kıımen yandığı halde ihtiyacı ile karıılaşıaca ne yapım· 

A. Adnan 

( Baıtarafı 1 iacl yüade ) lenmektedir. General Kondil:ı ı:ıtirmiye yerine Atina Emni· ıöndOrUlmUştOr. K lar? Yakıa Adlı - Ababa - c:ı.,, 
llılştir. Orada So•yet Ruıyanın ıaylalarm a1ılsıı olduğunu söyle- yet MOdllrll Gerer.osu tayine ka- Ber1in Elçimiz aza Atlattı demyiolu kumpanyası her kom• 

la
lornanya elçlıindea bir mlllikat mittir. Maamafih General Palaa- rar vermittlr. Ankara, 23 - Berlin Elçimiı partamana uf ak tefek Emaye bir 

temfttlr. Makaadı ıudur: taraıın Filorloe yolu ile Yuaanls- Adliye Bakanından baıka dl· Bay Hamdinin bindlii otomobil nesne koydurmuı iae de bu yetiı· 
Eter Sovyet Ruıya müsaade tana girditl ıayiaaında lırar edil· ğer Bakanlar da Baıbakana iıti· bir ataca çarpmıı, Bay Hamdi memiıtir. Şimdi kaygııı lmpera-

•derıe Romanyadan Beaarabya mektedlr. faları 1 vermJılerdir. Yunan ka- kırılan camlarla ballfce yaralan- tora hediye idllecek va&onda dar 
Jo~Ue Sovyet Ruıyaya geçecek Suikasd Davası bineıinde bugUn değlıiklik yapı· mıf, dij'er yolculara bir ıey ol· yerlerin çogatılmaaı için ne ; •P"" 
•• oradan, tabaaile beraber yll- AUna 23 - Suikasd ıuçlu- lacağı umulmaktadır. mamııtar. lacağmı anlamaktadır. 
rtlye yQrOye Hindistan• fidip * 
~•nj nehri luydarıada bir çinıene r ıs TER /NAN lrS TER I NA NM A ·' "'\ 'SözUn lusaaı: Habt.tt itlııl .. 
Lllkfirneti kuracaktır. Miıel KYik, dece bir ıınır kavaasınduı ibate\ 
"'Urac:atı yeni bükümete So•y•t sanmamah, bir de lmperatorı he 
ltuıyada Blro-Bicaa iıminl taııyan Ba•ka memleketlerde de kıt ohu. Hem de ne kıt. Oouo fiat değiıtirmeıi bnaoıo açıp kapamasına değil, diye edilecek vagonun tekliru ••· 
loıyaliıt çingene h0k-6metini Hele Balkaa ve brpatlara yalcın memleketlerde derec~uin ~~meo ilmi olan iktaeadi ıartlara bailıdır. Bizde in , yl.ı etmek meaelHi Yardır 
.. odel ittihaz edecektir. ııfır altı (10) a, onbett dü~tüiü ıık eık görülegelen hal· derecenin yUklelmeıi veya alçahna1ıdır ki fiat tahanül- • 

y lerdendir. Fakat orada yakacak ve yiyecek fiatı dereeHin lırini idare ediyor. Nitekim hararetin bir parça azalması \1 Dcmiryollarında Uc,ı r 
eni Telefon Hat!arı viiklehaHİ veya aloalmaıile alakadar delildir. Kömürün odun fiatmı çeki batana \ 20 - 40 ) kuuı fırlat" s h . 

Ankara 23 - Afyon, Eık:ıe· tonıı Haziranda ile İH liciaoikiouncta 4a od•Jr, deiiımu. mı r. j eya at 
latr •• Kotahya ile Ankara ara· ısr ~ I A il s r'. l'fl A ~ Aııkara, 23 - Dc:vı• ! l>~···· 
illllda teiefoı.ı alrllımeleri bati•- yo.iarında tenı.Hit:ı tart~• M"tt• 

-•tur. L-------------·---------------------------- kadar \iı:&ahhıuttu· . J 





24 Birinci klnun 

( Siga•et Alemi ) 

Yeni Bir Çıban 
Başı Daha 

ftalya ile Habeıi•tan araaında blr 
11aır bldi•em ,eklinde bqlayan an• 
taıamamaalıtın daha geniı bir ihlillfa 
fol açacaftaı tahmin ettirecek 19beb· 
hr H defildir. Eu•en italyanıa 
-ffabeı toprnları laerinde 6tedenberi 
••elleri nrdil'. ltalya, .ıvaı •onu 
P•~ takıiminn hak•ı:dıta utradıfını 
lddia etlerek Habeıi.tanın kendi•ine 
l.u aüfuz mıntakaaı olarak Yeril••· 
•ini i k l.temit dej'ildir, ıaeıhur Adua 
IDuharebeaine ve ltalyanların hez"me• 
tine mlncer olaa muhar•beden 
nvel de ltal1amn bu topraklarda 
~azil nrdı. Demek oluyor kl Valval 
'kuyuları ainnada ltalyanlarla Habeı 
takerlerlnia çarpıımasil• aeticeleaen 
lllOsademo tamamen fer'i birıeydir. 
Aııl halli lcabeden ltalyaaın mlstakil 
4dan bir memleket Ukkında emper-
1aliat emeller bealeyip bealeınedJtl 
lanııdır. Medeniyet derecesi ne 

BABIGI 

Mühim Bb ,J 
Yakalayıı 

Bir Cani Kutyepof Hl
diaeainden Bahıedlyor 

Pariı 23 ( A. .A.. ) - Portıkis po
liıi ulın Rua olan Serj Ledtld ilmin
de bir adamı yakalamııtır. Bu adam 
Odeaa'da dofmuıtur. Sonra Franıaya 
gelmiı ve iılediji bir cinayetten do· 
lap hidemata ıakkaya mahkO.m ola· 
rak Güyana İnkedilmiıti. 

Bu adam, beyaz muhacir RUllann 
reiıi General Kutyepofwı esrarengiz 
bir ıurette Parlden kaçınlmam itinde 
faal bir rol oynadıfmı itiraf ıtmlıtir. 

Son Posta ı Bu General beyaı 
But teıkilitınm reiai idi Ye blrgöıı, 
ıttp•silndtlz tetkil&bn merkezine git
mek bere evinden çıkmıı, ıoma isi 
bybolmuıtu. 

•lursa obun ltalya kiclar lhb•ıiatan 
4la müstakil biır dnlettir Ye lau ilml 
J•kdijerialn tamami1etial taDUD•f 
Ulaılar btrlitl lamamnan 8ye.tdirler. 
kaldı lııi v .ı..ı Wc:Hs•ai .. kkmda 
flab.,iatanm Uerl •lrdltl idclla aarilıı
dir n bu lliaau•ta, tHadllfen o 

L ı 

Hind - lngiliz 
Jarada eiv.-. hlanu la,Ulz-Habef 
'1udud he1etllıi laaüiz lyelerini ıa1ald 
«8•ter .. ekte6. Habeıiataaın ulualu 
blrlifin• •wditl •• notaya ... , 

Anlaıamamazlığı 

1 - MG•clameden bir sün ••Yel 
iç ltalyaıa ubld ••lip Habeı u
ılcerlerlaia itp1 •flifi kampı keıf•t• 
IDİflerdir. 88 •ada bir de UYJU• 
Uçmuftu. 

2 - Alet emri, ilk defa ltalyaalar 
tarafıadaa verllmlftir. Bu ıırada iki 
tanue uç ..... Ye bir tank mitralyade 
ateı açmıfbr. 

3 - ltalJUlarıa taanuına baıladıtı 
aamaa Hab., M5betcllwladea baıka 
aiter a•kerı... klmllen çachrlarında 
Ye Haltet hucllld Jae1•tl•ln buaberiade 
J>ulunaa iki •ltral78z de art .. lil bir 
halde lt•hlnu1ord•. 

4 - Aaknler sfbl tadın.ula bu. 
luaan Hab•J ı.e1etiala lkiaal zahltl 
atoı Hıinl lflderek çadarıadaa çıkar· ... , ......... . 

6 - Valval ltalylalarıa iddiası 
.gibl ftalyanlıı.rın değil Habetlilerindir 
t•e itu aolda ..... -...ı-- lfpl 
f edilmektedir. t 6 - Valnl hldl1t!l tek delildir. 
Oadan üç ... t0•ra ltalyanlar difer 
Lir hldiae daha ~ıkarmı1lard1e ... 

G&tldtjl ...,. Ud tarafla 
ddiaları ul•• kurumunu, •ır Sar, 
lr Mnprl, Wr ATUaturJa - .. 11.t 

lıadar .&.,U. d6 laerlaalde ,.ai Ye 
•lhlm bir .... ı. ile kaqdaıtır•lf 
laulun11Jor. 9a da ••Ycud pbaa 
•ılarıaa bir ,.al•i•I UIH eJle•lt 

oluyor. - 8liena 

Bombay, 2S (A.A.) - Bütla •em• 
leket ye tlearet aahafill, la.,Uter• De 
Hindiıtan arHıadakl ticaret aadlat••· 
•mı• yakmda ı .. a edlleeefi llaberin
dea me•nual1.Uid.ik 8'6atermekteclir. 

Hiadlıtaa ticareti odaluı feder .... 
yoauaun çıkardıfı HJUaamed• de• 
ailiyor ki: 

Konuımalarda Hbadi.taaıa •••fa· 
atlerl slHtilmemlftlr. 

Ba ucllapaa Hiadlatanaa •erıt 
•ahtarlyetlal ISldlneek blr mahiyet 
ı&tınaektedir. Zira Hladiataam .... 
aaJI Ahaıaada •ealflemed bl'ndan 
bB1le blylk Britaa1anıa Yetoıu 
kartıaıada kalacaktır. 

Fransız • İngiliz 
Konuşmaları 

... re., w fA. "' - .,. •• ~ 
ko•ut•al.ar• .tla ıaat 16.15 de nllaa .. 
yetlea..ıt " la .. U. Dlf itleri Bakam 
Bay Joa Si••• Pari• WJlk elçlai .. , 
Oerk Ye orta elfl ltar Calar.:IMU, 
Fraum D11 itleri Bak ... laa1 ya) 
ile pnel kltibl b'1 Leprla yaaaadaa 
... ı.ı bir aarette aJftlmatlardar. 

Kona,.alu, Ana:C polltlkuaam 
UlledO. .. it •eıel .ı lzerl .. • •• 
u•a.ı bir pldlde Japdmfbr. Bay 
Joa Slaoa n kanu euabl F,. .... ,a 
ıfbaltlerdlr. 

Edebi 
T.tr;ka .. 

14 I 12 I 93' 

- Altk, •n• •ehelcllr1 Bu 
kadan bile ..... Beylaaaın yerin· 
de ben olsaydım, aenl, naııl kuk· 
la gibi opabrchm, 16rürd11D?... 

1 
Amma Beylum da, Beyhanmlfl Ön• 
teki burun lavırmalan, nazlan . 
ile idi, pmcD ba çiçek açılql, ne 
oluyor?.. O 11U1Baralar, bbe .ı 
hniı? Dar, Wr pncluaa ptlrlr, 
tap ıedlj' ı hyanml 

Di ..... 
~ ..... , •Wi&kllilı Bebic .. 
za•ettlll bir '' açabt " d .. 

, ... alairlerlnl ldar• ede-
ilmek lçia elaya, lllbalWle w

.-Uyor• llira lateme.ı. ITd Dç 
.bardak lc•d de, alnirlerinl uyur 
\\ırmak ldıl, adeta bir Ulc ıtbfclJ. 

Sopk ,..eılerle kanalannı 
doyura.,tu, qleyfn eT• dlametl 
diitllnmiJoıllıwch. Motör adalar is
tikametini i•akmq, Marmaraya 
doğru af a .... Birden CeYad 
Galibin Hll ;etueldl: - ...__.ar, beyler ••• Bir tek· 
lifim var. 

BMlll IYtlar oaa çemlmipl; 
Cevad Gaa, devam etti: 

Vakit, ukea aayıhr, Çıaarca-
ta gidelm mi? 

Herku ltlrlbirJne soruyordu: 
- Nenlli oraıı? 
CeYad Gali&, anlatb: 
- Alb, yedi, ..ım, clokuz, 

• uarlak çlaarlan yar... Ôyle 
lla ılW n• demineral bir pa
aan ••r ki bir etini ,._.dip. 
Dize, kalıbım b ... biliriml 

Behice, C.Tad Galibi elli• 
1111turdu: 

- Yolwflu yollanaa da bili
yorum... Olmaz, çok pç kahnz. 
f:ye haber yenaedlk merak ederler 

Beylaan da arkaclapnı tasdik 
ediyordu: 

- Uak yen tltmlyellm. Gln 
lraru .. du d&aeli& Ben, Kacla-

lrlJlae tidecelim. 
Harun Şiaul, alr' atle ablclıı 
- Sizi, motlrle Kadıklylne 

lurakırm. Beylaaa. 
Beyhu, slllhuer ıibl dudak 

layırdı: 
- Meılll 
Belde., yaYatça koluadan 

çeldyorda: 
- Beylau. biraz auik oJ •• 
Beyhan, omuzlaruu 07nab1or-

du: 
- Aldırma; buraya alaya, 

etleamiye ıelmeclik mı°? iti ıftcl 
mralap tepifat mı glzetecejfm? 

Sen de garibaia... Somurtma, 
durp11 durma, diyen, HD deiil
mldlıı? 

- Fakat sende, pek hakaret 
eder tibl muamele ediyoraua. 

SOM POStA 

Leningrad Cinayetinin 
Verdiği Neticeler 

Zinovyefle Kamenefiiı De Tevkif 
Edildikleri Bildiriliyor 

Sorye• erkanı [ Stalin, Vorotilof, Molotof ve Mi.re] Kirofua oeaa..U.de 

MoıkoYa, 13 - Lealapad Sovyeti 
relıi Kirovua katil mhuehetll• 
timdlyı kadar teYkif edilenlerden 
bqka Zlnovyef, Kamenef, FedoroY, 
Safarov, Şaro•, Karlia, FeviloYiç, 
Bakın, Vardtn, Zalonbkl, Gorıenin, 
Bulala Gertik•, EYdoldmoY, Ko•tin de 
7akalan1D1f\ardır. 

MoılcoYa, 23 ( A. A. ) - RByter 
•J•nn muhabirine glrt Zl•oyYefin Ye 
diğer bir takı• ldm•elerln a~m on 

· altısında te•kif edildiji rHmea 
bildirilmektedir. Bu tnkifat, Klrofun 
katli tahkikatı netlceılade icra edil· 
mittir. Kamenef de mevkuflar arası•· 
dadır. Bunlar n ikisini itham için elde 
delil bulunmadıtından vaziyetleri 
lıuıu•i bir mahkemeye arzıdil•cek 
Ye idareten atlraGn edilmeleri mHe• 
IHi t etkik •dilecektir. 

-......... ~-----...... Moakova, 2J (A.A.) - Gazeteler, 
iç liya1a l•na.I• •WU. temler 
yapmaya batl•••t olaa il. Klrowa 
katli lladiae.t laaldanda daha timdldea 
uua uzadıya mltalealar Hrdetmeye 
baılamlflardır. 

Ba pzeteler dl7orlar ldı 
1 - Bay tr..aa kat'I laacli .. •l, tam 

bir komplo ....W1etlai almlfbr. 
2 - TeYkif edUmlt olaa bitin 

eıhu komlnlat farkUI UH adan 

- Abk, bundan daha hotla
nıyorl 

- im, ... ı 
C.Yad Galib, tekrar ıoru· 

yordu: 
- lizim teklif kabul ediı.. 

medlmi? 
Harun Şinasi, btlylk bir n ... 

zaketle ellerini upfturuyordu: 
- Geç kalmadaa koi-kuyorlar. 

Haldan da var. Baıka bir&Dn ar· 
tık. .. 

Cevad Galib, danlmıt glbl ho
murdanıyordu: 

- Benim bulundupm bir 
gln, habnmza reHrıc, itte o za
man yanananııl 

Behice, bir kahkaha kopar-
mqb: • 

- Bir ıezlntl, •tlentl olur da, 
sablliniz, balunmu olur muaunaı? 

Cnad Galib, kollann( kavu,
turdu, kqlaruu çatb: 

-Fakat buaclaa hakaret çıkarJ 
Bellice, 11rtuu lakemleye ela· 

1ayarak bayılacakant ıibi aahte 
kahkahalarla ıJilmeye bqlamıtb: 

- Va~ •ahi ne bGytik fell-
ket... CeTad Bey, alz, bu hakareti, 
b11111Ula temlzlemellainiz .•• 

CeYad GaUb, 16zlerlnl açarak 
dojrulmuttu: 

- Nuıl, nU1l? Kendi kanımla 
mı temizleyeyim? lfle, bu biç 
aklıma gelmemiıti. 

Behic~, hafif hafif s6ylenen 
bir ıarkı duyarak dandli: 

- Be~ h1n, sarhOf n:u oldun? 
Üç bardak bira, Be} hana .ça• 

kır keyf etmeye kafi ge.mlıti. 
Göz kapaklan dttımüı, uzun 

olmakla berabu yolluiaa tat•!•lf Ye 
Jeoloji bakımından ZlaoYief, Kamanef 
Ye Troçldain ffkirleriae tabi bir ta• 
kım ia .. nlarcbr. • 

3 - Bu adamlana pJ••I, tetlaif'" 
plik tarikile rejimi deliftirmek Ye 
eyvel& Leninrradıa ldue•inl ele 
p~irmek ldi. Mabatlan kapltallet 
rejimin yeaidea hakim ol•aaıaı te•hı 
eyle•ektf. 

4 - ZlnoYlyefin akldelerlal ko
mlnl•t fıka•ı ile komlnid geaçllfla
dea kabul edenlerin miktarı pek 
azdır. 

5 - Komploya l•tirak edta .,. 
baaıa bütln memleketi bir ••r•ll· 
zeft• ıürlklemek kabiliyetinde 
o)mamalarana binaen bunlar, fırkanın 
adata k albi meeabeıinde olan 
ve Stalininln bOyilk ~ ostlarından biri 
••huaea .uti .Slclılrmek -...retBe .. 1ı .. 
•adlannı elde etaiek tarlkiai lhtirar 
eJ •mitlerdir. 

6 - Feaatçıların teıebblaleri p•· 
tinen akamete mahkum idi. Çinici 
Stalinln riyuetladeld farka daima 
komplolan ve her t•ki deki eatrlka .. 
lara daha ortaya çıkmadan akamete 
utratmanın yolunu bulmuıtur. 

Bu komplolar •• entrikalar, iater 
hariçten reisin, iıter dahilde tertib 
edilmit olıun, Stallnln riyaaetl altın
daki Fırka, gerek iktiHdi .. ıanayl 

kıvrık klpiklerl çajla } eıill ıGz
luini galgelendirmittL Denizin 
parlak llciYertliği, glk ylzthılln 
açık maviliği içinde, Beyhanın 
parlak altın aaruı aaçları, hataya 
doğru kayan güneşten fazla par-
lıyordu. 

Behice, ona bakb Ye kendisi
ni gthel bulma11ııa, gizelliğiae ve 
nefsine itimadına rağmen imrendi. 
yllreğinde bir ııza duydu. 

Gonce lial dudakları daha 
fazla lazarmıtt yanakları daha 
tatlı pembelqmiştl. Behic•, 
ubahleyin, onunla alay etmlftl: 

- Maaırlı, Hindli prens mi olsun? 
Fakat f imdl, onu, bu mahmur, 

çakır ke} f halinde g&rönce, alay 
edemiyordu. Beyhana hikahn 
siJdirdiğl tactan daha yükaek, 
dalia kıymetli taca kim 
aiydirebilirdi? O, gllzelHjinin tacile 
doğmuştu. Madenler ve tq par
çalarmdan örlllecek tacların ne 
kıymeti olabilirdi? 

Beyhan, Behiceye cevab ver
memiıti. Denize mi, ufkun bot
luklarına mı, nereye bakıyordu? 

O, mechuL,. Al al dudaklarının 
liaflf arAhğından, ince seale ıarkı 
ılSylOyordu. Behice, onun keyfini 
bozmak iıtemedi; aadece bakıyor 
ve dl\tDn&yordu: Şimdi bu, gOne
tin bir puçası gibi parlayan yav
ru lrızı, Harun Şinasi mi a'acaktı? 

Harun Şlnası, motörUn kOçfi.. 
etik kamarasında oturmuş, abur 
miıafirleri1e konufuy cırc!u; lAkin 
araStra gözleri Be~ hana dala• or, 
)'iiz•iehn <• gi uçuve.r·~ordu. 

Huun Şi.ıasi, Boyhana liyık 

Sayfa 5 

1 [ Gönül işleri ] 

Okugucu/a,, ıma 
Cevablarım .. 

İmza11z me.ktub yollayaa okuyu· 
cumaı 

1 - Kızımızın yap beniz 
kllçUktlr. 

2 - Zaten biz onu kendi 
aevdiğine deiil, bizim seçtiğimize 
verecejiz. 

3 - Mazur g&rlinllz, gibi 
cllmleler bir kız ailesi tarafından 
söylendiği zaman, sadece hakiki 
ıebebi glzlemlye mahaua beylik 
clmleler olarak tellkld edllme.o 
ildir. Binaenaleyh alze tavsiyem 
bu hakiki aebebl arayıp bulacak 
b · r va .. tayı temin etmek ola
cakbr. Ancak bundan ıonradır 
ki kıun ailesİllCe beslenen fikri 
deilftirmlJe çalıımak mllmklhl 
olabUir. O zamana· kadar mira• 
caatlanaıza fa .. Ja Yeriniz, hatta 
kazla konuımayımz, yahut ta ko-
DUftujunuzu belB etmeyiniz. Karp 
tarafı blabtlttln lozdırmlf, tamir 
edilmez bir lf yapmaı olanmna. .. 

Ba7 (Murad Vural)ı 

ETet enelce lmu•ı " Hamm-
te1z.,, olarak ab7onlaa, luam .. 
hk beylik kallmaca, bir aralık 11-
ala dlflbadtljlalz fibl (Bayaa 
teyze) diye atma11 tuarlachm, fa
kat Frauızcaya çevirdim, ., Ma
dam tante,, ıibl bir clbnle çakta. 
ıarip buldum, belki Fra1111zcap 
çeYirmekte, ona bakarak ıtllhç 
bulmakta haba11m amma, fazla 
eleyip mk dolmmakdama (bayan)ı 
atıp aadece (f e,ze) buamnı bı
rakmayı daha kolay buldum. 

Dlll detlftirmlye rellnce, sa
zetcdea bana bir mllblet Yerdileı 
tedricen yapacağım. ' 

TEYZK - ··------ ·--
ve ıerek diplomasi 1ahuında kaydt 
ıayan naüvaffakiyetler elde etmlttir• 

7 - Gazeteler memleketin muka. 
MI llatflllcllerdea kurtanlmaaam Ya 
fukamn tediye edilmnlal taleb et
meldedirlw. 

Prnda g <-aete.i, ilk defa olarak 
mukabil lhtilAlcilerla i•imlerl yanında 
ZlnoYlefla, Kamenefia iaimlerinl zikr. 
etmektedir. Ba •az•te, eiıaayetia mu• 
laarrlkleriala bu tarafta araaılmHım 
Ja&maktadır. Ayna gazete, t•flwin Ye 
bilhuaa bGylk, •••ilmlt Ye Y•P.• 
ıef Stalinln etrafında aaflarıa daha 
ziyade aıklattırılmaı:nı tavsiye et
mektedir. 

değil miydi? Behice buada tered· 
dnd etmiyordu. Beyhan, onun ba· 
ıında~ •ıkındı. Fakat, parası var• 
dı. Bmdllderi fU motör, onun in
kir edilmez bir kuneti, ,az yu
mulamaz bir lıakb ldL 

Beyhan •tır •tır r&zlerinl •Ç· 
mıtta: 

- Öyle tuhaf tuhaf ne bala-
yoraun, Behice? 

- aeni nyrediyordum. 
Beyhan, hemen toparlandı: 
- Ne o, yoksa farkında ol-

madan bir m1hıaıebetsizllk mi 
yaphm? 

Behice, onun bu çocukça tel&
ıına gOIByordu: 

- Dalmışbn, ıarkı söylüyor• 
dun da onu dinliyordum. 

Beyhan da kahkaha ile ınlmlye 
baılamıfh: 

- Seıinı de ne rtızel, deifl 
mi? 

Behice eğilerek ıordu: 
- Ayıb mı oldu? 
- Bak dtltfiadtlğln pye .. 

Cenaze laflDllyoruz yavrum •• AYa• 
mı pkbj1 kadıır bajır, çaiar ... 
Martlleri mi llrklltmekten korku
yorsun? 

Cevad Galib, kamarada bir 
dolaptan çıkardığı bir deste 
iıkambille hokkabazlık yapıyor; 
kiğıtlan açarak fala bakıyor, 
herkes( ayrı ayn etJeniyordu. 

8irax, Harun Şinali geldi, 
Cevad Galibin kulağma fısıldadı: 

- Yalnız bir tek ıife blra 
kaldı... Adaya dönelim de, bir 
kua daha alalım mı? 

( Afkul YI 



6 Say·a 

. 1 

Stüdyolardan Gelen Yeni 
Ve Son Haberler 

Klara Bov Anne 
Ses Makinesi 

Nihayet Klara Bov da aaaı 

oldu. Bir hafta kadar evvel nur 
topu aibi bir çocuğu olan bu eakl 
çapkın yıldız, timdi lohuıa döıe· 

ğinde yatmaktadır. Biliyoraunuz ki 
Klara Bov seaıiz ılnema zama• 

nrnda parlamı9, çok zengin ol• 
muıtu. Çalııtığı kumpanya onu el 
Ustllnde tutuyordu. Fakat gene 
ve güzel bir kız olan kızıl saçlı 

Klara erkeklerin iltifatları karıı· 
11ında kabana ııiamadı, tı•ardık· 
ca ıımardı •• aayııız çapkıahk· 
lar yaptı. Bunun btlUlD ıırrını 
huauıi katibi bllf yordu. 

BlriilD 011u ,ncendirdl •• o 
kadın da Klaraaın btHQn çapkın· 
hklannı, daha dotruau aık reza· 
Jetlerini açıta vurdu. Buaun tlze
rine Klara Bov bir müddet lçi11 
sinemadan çekllmlye mecbur kal· 
dı. ÇUnki krediılnl kaybetmlfti. 
Birkaç aene için mUnzeyi bir lıa· 
yat yaşıyan Klara Boy tekrar 91· 
nemaya dUıttl ve bu sırada Reka 
Bel adında ıenç blr de· 
likanlı ile anlıerek evlendi. 
Seıll filimde de çalııan bu 
kızıl uçiı yıldız utık çapkın 
değildir ve kocasını hem aev· 
mekte, bom de fena halde kıı· 
kanmaktadır. 

Klaranm anne olduğunu lıl· 
ten gazetedler hemen köıkUne 

1'oımuşlar onu tebrik ettikten 
aoora ihtiaa1lırını sc.rmufl~r ve 

Oldu, Yeni 
İcad Edildi 

ıu cevabı al11111lardır : 

Bir 

«- Ne zamandır aane olmak 
lıtiyordum •• oldum Çok me1'u
dum. Artık çocuğumla ufraıa• 

catım için alnemadan ayrıla• 
caj'lm. » 

Jıf. Bir Fraaıur: mUbeadlı, al· 
nema tlemlnde büyük Jakıliblara 

aebeb olacak çok mlhim bir 

keılfte buluom•ttur. Bu fea ada• 
mı bir bayii ufraıtıktan aonra 
çirkin Hslerl ınıelle1tlre11 bir 

makine fcad etmiıtlr. Çok kolay 
kullaaıılı olaa bu ••kine ayar• 

landıktaa ıonra •• kadar ılrldn 
olur1a olıua laer ıHI ıUıel ola· 
rak akHttirmektedir. Artık be• 
yas perdede kGtll 111 lıitmlye• 
ceti.ı demektJr. 

lf Amerlkada ainemacılık yeni 
bir buhran daha geçirmektedir. 
Bu yeni bubraa, Amerika hllk6-

metJnln filimlerden fazla Yergi 

almaaı yllzUnden çıkmııtır. Amerl• 
kadaki bUUln ılne•a kumpayaları 

hllkümete müracaat ederek ver· 
gilerin azaltılmasını iıtemlıler, 

fakat Amerika hUldimetl kum· 
panyalara maaraflarmı kııtıkları 

takdirde vergi yükünden kurtul· 
muı olacaklarını blldirmiıtlr. 

Şimdi bütün kumpanyalar yeni 
bir taaarruf hareketine ılritmiı· 

SON POSTA 

Kam illa Hor n 

'

Kontes Vilma 
Filminde 

Kamille Horn ae~ılz rum za· 
manında parlamıı ve bir hayli 
ıöhrot almıı olan bir Alman yıl· 
dızıdır. O zaman çok güzeldi. , 
Şimdi oldukça yaılanmıştır. Fakat 
aeıinln güze.lığine deyecek yok· 
tur. Bu ıebebledir ki sesli film· 
deki yerini el'an muhafaza edi· 
yor. Geçenlerde Güstav Frölih 
ile birlikte "Kontes Vilma,, isimli 
bir fllm çevirmiıtlr ki Paria sin.
malarında gösterilmektedir. 

Yeni bir Ylldız 
Sinema dünyB1ında yeni bir 

yıldız daha parlamııtır. Iımi Jeasl 
Mathenı'tir. ilk filmi " Cuma 
13,, adını taıımaktadır Ye Paria 
ılaemalarıada muvaffakıyetle göa 
terilmektedlr. Bu gene ve yeni 
yıldız ıinomadan çok memnun 
oldutunu, 6lün<;eye kadar ıine• 
macılıktan ayrılmıyacağını aöyle· 
mektedir. 

Jozefin Huçlnson 
Gene bir kız olan Joıı:efin Hu

çlnıoa beyaz perdenin buaUn için 
ıönmiyecek telakki edilen yeni 
yıldızlarından biridir. Bu gUzol kız 
geçenlerde " Atk ıııkları,, adın· 
da bir filim çoYirmiıtl. Şimdi do 
iki filim birden çevirmektedir ki 
mevtim ıonuna Yarmadan bu fl
liaıler do bitmlt olacaktır. 

Bir Haber Dah• 
Berlinde çıkan Borllner Ta· 

ıeblat gazettalnde okuduğumuza 
göre meıhur lıveçll yıldız Greta 
Garbo yakında sinemadan bUı· 
biltlln çekilmek kararındadır. Al· 
man gazetesi bu haberi, çok iyi 
haber alan ve yGzde ytız inanıl· 

Spi••lll o• ••g•a11u 
maıı lazım gelen bir kny~.' . . 
öğrendiğini de ilave etmekte<.. r . 

ti> 
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Yeni Filmler 
Franıiıka Gaal "Yeıil 

Meyvalar,, ı Çevirdi 
GUzel aeıll yıldızlardan Fran• 

ılıka Gaal « Y efil meyvalar~ 
lalmll bir filim çevirmlı, ilk defa 
geçea hafta Pariate gazetecilere 
göıterUdlkten ıonra seyirciler• 
lraHI baılamııtar. 

• Franıız yıldıılarandan Ar• 
man Bernar ile Janln Merrl • •Ka• 
dmlar locası,. isimli bir filimde 
baılııa rolleri oynamıılardır. 

lfo. uo, ıuçludurl,, Varıovada 
bir ıtlldyoda bu iılmde bir Leh 
filmi çevrilmlıUr. Bir claayetfa 
hlklyeıl olan bu filim bUyllk blr 
rağbetle krtılllllllllftır. Bu filmin 
1enaryoıunu Morozoylç iıimli bir 
kadın hazırlamııtır. 

lf. Tablatteld bUttın renkleri 
fUme almak için girişilen teıeb
btııler çok muvaffaldyetll neti• 
celer vermektedir. Bir lngiliz 
mühendisinin iddiasına glSre 
cok yakın blr iıtlkbalde bil· 
ttln fillmlerin renkli olarak çev• 
rllmeal mtımkUn olacaktır. Bu 
ıuretle renkıiı filimlor tarihe 
kar11acakbr. 

Llli Garlan 
Ayaklannın vo bacaklarının 

dOzıUnlUğll• t6bret kazanmıt 
olan Ull Garlan, denlleblllr kl 
ılnema yıldızları arasında en 
muktesldidir. MUmklln olduğu 
kadar az masraf yapar Ye taraf .. 
tan ço çoldnlr. Bu eb b çok 
paruı yardır. 

Suzi Vernon 
Geçenlerde bir araldı hasta .. 

laDan Franuz yıldızı Stızl Vornon 
eyllqmiıtlr. Şimdi kayak mnıa• 
bakaıma haıırlanmaktadır. Stld 
eporu. bllhıua kıı ıporlınm çok 
••Yer. 

Adolf Manju 
Meıhur erkek yıldadardan 

AdoH Menju ıeçonlerde bir ıe
alnti unumda, içinde bin dolar 
bulunan çantaaım dtııOrmUJ, bir 
daha bulamamqbr. 

Okuyuculara 
Cevablarımız 

.lııkarada Ba7 Hamdi Nuriye: 

SeYda" aık maceraları, öyle 
anlııılıyor ki fillmler için her za· 
man mevıu olmak kıymetini mu• 
bafaza edecektir. Bir ılnema mu• 
h. rrlrinio yaptıiı heıaba sıöre, 
Amerlkada ıon iç ıene içinde 
çemlen flllmlerln Jbde ıeksonl
nln •••ıuu aık romanlannda• 
abnauıbr. Tarihi menular ikinci 
derecede kabyor. Amerlkada bay• 
dudluk hAdlaelerinln filme alın• 
maıı da bir moda hllkmUndedlr. 
ÇUnktı orada halk bu flllmlerden 
çok heyecan duyuyor. 

~ 

Bebekten K. K. imza1lle meklub 
ıönderen Jkuyucumuza: 

Sinema senaryoıu hazırlamak 
kolay değildir. Aııl mesele yapı· 
lan senarypyu beyendlrmektedir. 
Size ıunu ıöyleyelim: Geçen sene 
Amerlkada açılan bir ıenaryo 
mUaabakaaında dokuz yl:.>. :Jen 
fazla aenaı '. ~ tedkik edll.,,ic, bun• 
lardan ancak ıeldı. tanH[ ltaUki• 
fat alabllmiftlr. Çok çal•,-Ulluııı. 



24 B'rinci kAnun SON POSTA 

~ .. 4':~""""'""""'~~~~-~-----·...-.....""'-"·~.-.. ....... ~""~ .... - "_ ...,,...,,,...,_ 

r 
YURD iÇiN 

-1-

Yurd f!e•g iai, ulu, derin, 

Hır iilkiidür bitimi yok! 

Bu umuya (emele) emek nrio, 

Tini (ruhu) taıkıo gönenci (ıııadeti) 

-2-
Burda anoek gezenin bil, 

Baıın gökde, alnın liOtkl 
Bu ülküye diz çök, eğil, 

Acuna ak alıo.Ja çıkl 

çokl 

Vehbi Cea Atka• 

Bebenin Gülüne .t-t .k "" l . 
1.1.ı aye erı 

Bebe babaıı uyurken perdedeki çiz2iler gibi duvara çizgiler çizdi ve bunlar y.lana benzedi. 
Babau uylndan kalkmca .•• 

YURD iÇiN 
-3-

Fabrikayla doluyor bak, 

Yurdun bugün tüm dört yanıl 

Genlik buldu köoe bucak, 

Attık yurddan her yabanıl 

-4-
U~rao, didin, durma bir keı 

Yurd işile dolaun her yani 

Kötülüğü yumrukla ez, 
Başarırıın korkma dayan! 

Vehbi Cem Atkuıı 

L-------------------
. 

~ ................................................................. -- .......... 4_ ........................................ , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ---·--

Hayvanlar Konutuyorl.. Borclan• Şapka Ha.Jvanlar Konutuyorl .. 
k Afacanla Cin-

ma SÖZ koDUfU} Oİ'• 
Afacan baba· lardı : 

llna ıordu : Afacan dedi ki: 

- Baba, borc• 
)anmak ne de
mektir? 

Baba11 aüldll: 

- Bakkalm, 
kömtlrcUnlln, ka· 
aabın bulunduğu 

yerlerden geç-

- Ben ıenln 
babanı biç gör
medim Cingöz! 

- Sahi mi? 
- V allabi gör-

medim. Acaba 
annen ıanıın, 

sen kumral, ba· 
ban da kumral 
mı? 

- Ah kardt'fİm, bilmezsin. Bu gazetelerden memek, baıka 
.ıeler çeki oruz. Akıam Oıtlerl ulatalarm üstlerini yollar keıfetmek 
böyle gazeteleri• kapayınca, biz aç aç dolaııp du- demektir 1. 
ruyoruz, bir ıey yiyemiyoruz 1. 

- Ben nebi
leyim, biç gör
medim, babamın 
başmda ıapka 
var 1. 

Ta•ıan - Karmm fena halde ağrıyor, Tilki 
kardeı 4C Yılan kardeıe git, yuıyuvarlak olıun, aeıı 
de bu yuvarlağln içinden aeç, karnının •in•• ke
ıillrl. » dedi de una pldim. 

Akll Ta bit 
Zengin çocuğunu mektebe 

verecekti, ıorduları 

- Benim babam gnlle kal• 
dırma ıampiyonu.. Güllelerden 
birçoğu eskidiği için babam ye
nilerini yapacak. 

Birhl 
çaldı: 

Klrahk 
kiralık eYln kapııını 1 

- Hangi ımıfa Yerecekıinlz? 
- TabU blrind mufa.. B1s 

dalma birinci aınıf otelllerde 
oturur, birinci meYk:de ae1ahat 
ederiıl 

Gülmek 
Afacan ıoluk t0luta 

bahçede 01nayan Cbaı&
ılln yanına kottuı 

- Gel, babam mer
dlYenlerdea dlfttll. 

- Sahi mi?. 

- Ne ile yapacak ? 

- G6rmlyor muıun? Kırlardaa 
mantar toplachm, mantarlarla 1 •• 

Ba ey klraLk ma? 
- EYet, tutacak mı11nn? 
- Tutm1yacatam, daha enel 

batka bir ev tuttum! 

Ayvalar 
Babaıı Afacanı he .. b

dan imtihan etmek iıtedl: 
- Söyle bakayım oj'

lum, cebinde iki ayya 
olıa da, ben de 11na bir 

tane Yeraem,kaç ayYan olurl. 
- Üç baba!. 
- Aferini.. AJYılar-

dan birini kard .. ine a6-
- Bu n• rezaleti.. lbkl ke!~ - V allahll. Hem de tir Yer deaem de, Hn 

illeyi bir araya getirip lr mer e6tllrtlp Yenen, UÇ tane 
6-1... Bil .. dOMln naili ı. Annemle lldmlı h ı 
"111 yazamıyorsun. yu aw a r · 

1 

Yalan 

ıanıaa ne Japacakıın?. bir tarlD kaldıraaadık. - Oç baba!. 
- Bir daktilo tutacatım - Neden, çok mu - Yine ml llç?. Dolabtan reçe! alclığ.m 

~;:_ __________ ajul. Ana Fare - Ne o aYIAdım, cbtln mi airıyor?. =~~:.::.baba!. ban~ ~!1! :;i.df'd11;6Y~:~ Sinekler - Hayır bel GDlmek- Yana Fare - Hl. hl 1.. •Ya elitim atnrn 1 .. ,. - Kardeflme 1Gtlrp meğe · kalkma annel.. 
Afacanın baba11 huta idi. ten biz de kuvYet kaldı mı? diye aklıma ıeldl de, onun için ağhyorum 1.. Yermem ki babal. • .......... -----···-·-........ _ .. _ ... , 

Upuzun uzanmlf yatıyor, koca Semerkand 
lcafaaı yaıbk tb.erinden panl parıl ktU rengi boya ile babaaının Yeti,acek Müsaid Değil Afacan hararetle derllne ça• 
ParLyordu. Bir aralık Af acam, baıma bir ıeyler çizmeğe bqladı. lıııyordu. Baba11 aordu: 
hattayı bekleıin diye oda~• Birden bire odaya giren hanım Çocuiu olan bir kadına Mektublanna makinede kendi - Ne yapıyenun orada ço-
harakblar. Anneli 11kı 11kı tenbıb l•JH bu hali a6rtlnce f&Prdı: t0rdular: JUan bir tlccara tanlye ettilerı c•iuml •• 
•tttlı N d - Cotrafyaya r•hmyorum 
L__ _ Salma ha, dikkat eti. Ba· - Nel. e 7ap11onun on a - Çoeuiunuu ilerde ae yap- - Bir daktilo al! baba.. .- r 

--.ıa 11&0ne ılnekler konaraa rumarcak? malı lıtlyoraunuz? - Kanun mlsalcl detti - Amma önllndeld harita!. 
lto.ı.. 1 da. Afacan ıayet tabii ce•ap - Şair.. - Kanun d - iyi ya, Semekand f8llrinl 
· Afacan beklem•i• bat • yerdi: mtlaal delil ae anyorum. 
FaJcat alneklv durmadan vuhyor- - Ne rapacapa annedjim. - Edebiyat okutturuyor ma- demek? Babuı batını ıalladı: 
a.,, bab .. mn kafaıma koaup Sinekleri koymaktan bıkbm. Da· nauı? - Allah allaL dedL Vaktile 
L f bk b ba b·r •-mcek aA-1 - Birinci daktilomla e•len• .., •onup kallo7orlardı. A acan ar amın 11na 1 v.-u •• .. ben de onu aramıfbm, aramı.-
lıazclı. KoYmaktan yorulmuftu. reıml yapıyorum. 861lece •inekler - Hayır ılm~illk yalnıı ıaç- dim, lklnclainl alaam onunla da hm amma, bulamamııbm. Hail 
Gitti. Yağlı boya takımını aldı, hiç konmıyacaklar. lannı uzattınyoruzı evlenemem yal bulup ta ortaya çıkaramadılar mı? 

..... eeeıııııe••••••••e••••••eııeeı••••••• ·····························••e••••••••eeeeııııeııı••··························••eeıııeeııııııııııııııeeı•••••e~ ... 

YURD iÇiN 
-& 

YürUyene yol dayanmaı, 
İşledikçe artar gücUul 
Sevin bugün ne yapsan az, 
liarca buna tttm var gücün! 

-6 -
Ata Tiirkiin ııoyııadanız, 
Adıklıyıı höhr~tliyiz) ünümtiz var! 
Aık:unlardRn (inkılAb) aldıkca hız, 
Yurda genlik, gönenç doğar!.. 

Vehltl C.m AtlPa• 

., Aptal Atın Hikayeleri VARIZ, TÜRKÜZ ' 

\ptal at akıma aeleni J•par 1 •• 

Ôa Tlrkçe 
Varız, biziz, Tilrküı bizler, 
Dağlar, o•a, kır denizler, 
H er yöne bak bizden i ıler, 
Varız, bıziz, T ürküz bizler. 

lf. 
Ocçü (düşman) kimdir, gözcü kimdir1 
Biz gözcüdo göz bırakmayız, 
Her çağ TürkGz, &unç aylıyız, 
V arıı, biziz, Türküz bizler. 

V•ıiatl - Suaa Y ... a 
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ahneye Yeni eniŞahıslarÇı ıyordu 
-------..---

Ya göılerimin kararması... Bu 
Vehbi oğlanın haline, bu U%Until· 
lere de il ana, taı olsa dayan· 
maz ... kardeşler beni biraz halime 
bırakın!. de) ib eline bir limonla 
kolonya ıişesinl almış, Tabsinin 
bir mUnaaebetsfzlik çıkarmadan 

tadile tuzu ile gelme11ini dört 
gözle b klemiştl. 

K~ıo başından sapıb sete 
doğru yUrüdUğünU, yanında bir 
kadın bulunduğunu görünce yüre• 
j'ini sımsıkı sıkan mengene derhal 
gevşeyi ~ermiıtl. 

Bolses yalnız değildi; yanında 
iki kiti de vardı. Biri, orta boylu, 
koca kaf ah,komik Ahdinin tan oya 
çıkarkenki kaıları gibi papuç 
kadar kaılı cici burun bir adam. 

Öteki baıı ıapkah, tahta 
perde kılıkh, ak ağa ıurath, bir 
katının yar111 bıçak yaraıile git· 
mif, ıoluk ceketli, diz kapakta 
pantalonlu bJr Jpılz. 

Pabuc kaılı cici burun, za• 
manın meJhur nekrelerinden Ye 
dalkavuklarından meıhur 88 
Kadri idi. 

88 Kadri 40 hk kadardı. Kaı· 
larının sekiz rakamına benzeme• 
tinden 6tUrO 88 lakabı verilmlıtf. 
Har deliğe girmiş çıkmıt bat 
vurmadığı aan'at kalmamıı, ipsiz 
aapsızlM"la diltllp kalkmıı, omu'l· 
daşlar arasına katılıp tulumbada 
takım uçmıı, bir Yakitler tiyatro• 
culuk ta etmlf, nihayet otuzunu 
geçtikten sonra paıa zadelere ve 
mirasyedi beylere dalkavuk ol• 
muıtu; yani blçilmft kaftan olan 
asıl m ıleğini bulmu~tu. 

Vaktinde, bilmem hangi pata· 
nın konağındaki tayalardan biri· 
nin oilu i.mJ.t. Bacak kadarken 
bile ele avuca ıığmazmıı. Öyle 
fırlama, afacan ki baı edilir albl 
değil. Daha o yqta tuhaflıkta Ye 
taklld yapmada yekta olduğu gibi 
yaramazlıkta da •ti, menendJ yok. 

Kocamuatafapafa Rllıdiyel aı• 
ker;yealııde, atıç bel& ikinci ıınıfa 
kadar okumuı. 

Amıeal konağ1n emekdan ya, 
paıaaına yalvarmıt. Bu yumurcak 
oğlam yab mektebine yazdıralım 

diyo eteğin., ayağına kapanm11o 
Kuleli f dadlaindeki ıınıfı mahau• 
sa kaydettirmiıler. 

Oğlamn okuyup yazmadan, 
çahııp adam olmadan ziyade me
rakı uçarılıkta, komiklikte. 

Yalnız deH tenbelliğl değil 
ımıfta türlü araııhklar etmek, 
koca duvarları aııp kaçmak, so• 
kakta kanunlarla gırtlak gırtlağa 
gelmek, poeta olurken tUymek 
gibi vukuatları da katmerlıttikçe 
katerlepnif ..• 

Mektebden kapıdıprı edilmiı. 
Yatı kU~k olduğu için alaya 
yollanılmayıp evine g6nderllmif. 

Dedik ya, nekrellğe, komik
liğe son derecede i11tidadlı. Baı 

arzuıu akt6r olmak, t•noya 
çıkmak. 

Galatadakl Amerika tiyatro
ıunda, per'1ecl çıraklığından it• 
beşlamıı. Kel Hamdinin Şehre

minindeki salaıına, Kavuklu Ham
dinin Bağ.Nırbatındakl orta oyu· 
nuna, arkasından Abdidin Dl
reklerarasıadakl kumpanyaama 
girmto, anu una kavuşmuı, 11ah
neye çıkmıf. 

Üç beş aene tulüatçdık etmiı. 
Bakmış ki bu gidiş gidit değil, 
iki çeyreği haklayabilmek için 
canı burnundan geliyor. 

(Ah ardlarıı.a bir karısııam. 

ıenli benli olsam 1 ) diye can at• 
bğı kantocu nnzeninler de kar• 
şıdan görUndOğU gibi değil. Ya· 
kından bakınca en körp al ana· 
sile yaııt ... 

- Tiyatroculuk mu ?... Ziya
de olsun 1 Demif. Bir daha ak· 

• törlllk lafını ağzına almamış. 
Yaradılışı girgin, sokulgan. 

Bcıiktaş ve Nişantaşı tara· 
fmdaki kalantor paıaların hlln· 
kar yaveri mahdumlarma ve 
damadlarına, babaları yeni öl· 
mUş, küfllilere yeni konmuş olan 
mlrıısyedi beylere çatmaya beş

lamıı. 

Maskaralık onda, taklid onda, 
hokkabazlık onda; başlı başına 
bir kumpanya... Sonra, sözünll 
sohbetini biliyor; halden meşreb· 
den anlıyor; kartııındakinin me· 
rammı şıp deye çakıp nabzına 

aöre ıerbetl dayıyor. 
Böyle bir adam yayan ka· 

lar mı? 
O da kalmamıt. Beylerin 

koltuğunda, faytondan faytona, 
kupadan kupaya gelsin ıeyir 
yerleri, Beyoğlu Alemleri; içkiler, 
ahenkler, eğlentiler .. , 

Gittikçe gradoyu yükseltmiş. 
Sadariznmların, seraskerlerin, 
kaptan patalarm oğulJariJe ense
ye tokat... Dalkavukların. lord 
cinsinden olmuı. 

88 Kadri dedin mi Ustttne 
yok. lıtanbulda ne kadar genç 
ve apiko ve vUkelazade Yarsa, 
harman ıavurur gibi para serpen 
nekadar miras eritici varH hep· 
sinin gözbebeği. 

Bolıesin yamndakl ıapkalıya 
gelince, o da methur pllllkal Ta· 
natdı. 

Tanaı, lıta.nbuUu ve Tatavlah 
amma Yunan tabauı. Galatadakl 
( Anupa tlyatroıu ) nun meşhur 
pandomlmacııı. 

Tiran yani hainlik rolünde 
bir daha 6rneğl yok. Mtthur 
Todorl, Huanın kumpanyaıtma 
girdikten ıonra tek kalmıı. 

Pandomimada, bıçaia diılerl· 
nln arasına 11kıtdınp çeki}or 
çifte tabancayı; bir, bir daha şür
letiyor. Kurıunu tfikcnlncı pfra 
gibi sıçrayıp atılıyor, gırtlata ya
pışıyor. Boyuna öldürüyor, boğu
yor, sekiz on klıiyi -arka arkaya 
yere seriyor amma oyun bitip 
ıurabnı yıkadı mı, o kanlı, hay
dud herifi arama o gitmiş, yerine 
tenliğine doyum olmaz biri gelmiı. 

içki meclisinde, etlence ilem
lerinde neş'eli mi neı'eli, alaycı 
mı alaycı. 

Ayni zamanda bıçkın mı? bıç
kın, Galatanın, YilkHklialclırımı· 
nın, Beyoğlunun Hki kurdlarından. 

Galatada KömUrcll, Kemeraltı, 
Arkadi, Kasımpaıa 11rtlermda 
Kirlidere, Yenişehir, Macar gibi 
en alt tabaka ıokaklardan 
tut, Beyoğlunda Ziba, Yeni-...................................................•....•..... 
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Tepebatı Şehir 

Tlyatroıuada 

Bu Aktam 20 de 

HAMLET 
5 perde 

Yazan: Şekspear 
Mı.itercimi: 
Mu hain 

çarşı, Çiçekçi, Dervİf, Ti· 
monl gibi harcıilem yerlere, 
Bayram, Çeşme, Çukur, Sağıol, 
KalyoncukuJluğu, Tarlabaşı, Gla· 
vnnl, Venedik gibi bir gömlek 
fistiln semtlere, Tepebaşı, Tak
ıim, Pangeltıdnld hu.eust ve gizli 
evi re lrndar girip çıkmadığı kapı 
yok. Piyasanın yıllanmışlarından, 

yeni tilredilerinden bilmediği, ta
mmadığı hnsba da yok. 

1.. ·-

a:: . .. 
m 

Amerika Ve Borçlular1 -
V atington, 23 ( A.A. ) - Alabama 

ayan UyHI Bay Bankberap, borçlannı 
ödemeyeD ülkelere ödOnç para veril· 
meaini yaaak eden Johnson kanunu• 
nun kaldırılmaaını nya detittlrilme• 
ılal leteyeceti ıöyleamektedir. 

Ba1 Bınkhearp, bu kanunun Ame• 
rlkan pamutunun Sovyet Ruayada 
ıabl•uıaa da •nı•l aldutunu 1Ö7• 

le mittir• 

Fransız BUd~eal Kabul Edlldl 
Parla, 25 (A.A.) - Saylavlu meclial 

1935 büdçeıiai üçtlnel okumada (liO) 
reye karıı (478) reyll, iyan mecllai de 
(11) reye kartı (284) reyle oaamııtar 

(kabul). Fakat lıtlidsede baaı detitik-
ı;ı.ı •• vaoınıılır. 

Birinci klnun 24 

,ı--ı GUSTAV FROEHLICH 
--------------------------------------GUSTAV FROEHLICH 
GUSTAV FROEHLICH 
GUSTAV FROEHLICH 
GUSTAV FROEHLICH 

AŞK ŞATOSU 
fiminde bu Peırşembe akıamı 

S A R A Y Sinema~ında 

Sinemanm 1 O senede bir yaratabileceği BiR HARil<A 

.liSi v 
Hakiki Tarzan, dünya ylizme şampiyonu 

JOHNNY WEiSSMÜLLER 
TARZAN ve SEVGiLiSi filmi kadar HAKIİ<i - MÜTHiŞ 

MUAZZAM ve AKILLARA HAYRET veren bir film ne 
yapılmıştır ve ne de yapılacakhr. 

Bu, İ P K Sinemasının 
ıw:a en bUyllk muvaffaklyet filmidir. 411-----• 

Tııkd. nıı ılo şcıref duyduğıımuz 

ŞOPE 
Eski Fransız tiyatrosunda 

Bu Akta• aaat lO de 

ve AŞKLARI 
ÇARŞAMBJ\ : M E L E K 'te 

DELi DOLU 
Operet 3 pordo 

Yazanı Ekrem Retlt 

l_I_n_h_is_a_r_Ia_r_U_. _M_u.·_ d_iı_· r,_ıu_· ğ_iı_· n_d_e_n_:__. 
Tahminen 3000 adet) Boş i11pirto tenekesi: Pavabahçe fabrikasında 

,, 500 kilo) Çul ve kanaviçô parça11 ı Cibali Levazım 
ambarında 

,, 140 adet) Birer kiloluk boı eter şişesile 
130 ,, ) muhtelif eb'otta boı ıişe: CibaU fabrikaımda 

Bu Uç kalem malzeme pazarlık suretile sablacağından iıteklilerlo 
30/12/934 P1tzar günü aa t 14 de % 15 teminatlarlle birlikte 
Cib lide Levazım ve Mübayaat Şubesine müracaatları. (8529) 

ve Eytam ankası ilanları 1 
rsa 

Esas No. aı 
629 

Mevkii ve nevi Depozito 
DiYanyolunda TUrba karıııında Dostluk Yurdu 2520 
araasından ayrılma 22 harita numaralı 280 
metro murabbaı arsa. 

Yukarda yazılı araa 5 KAnunusanl 1935 Cumartui ıttntl uat 
onda pazarlıkla satılacaktır. Alıcıların gösterilen iÜn Ye saatte 
depozitolarlle birlJkte Şubemize gelmeleri. (639) 

Mukaddema Aksaray GurebahUaeyinağa mahalleli külhan sokağı 
9 numaralı hanede mukim iken halen lkametğAbı meçhul bulunan 

Rqit efendi kerime11l Lütfiye hanıma 

IST AN BUL iKiNCi iCRA MEMURLUGUNDAN: 
Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkUr Sandık idare

sinden 4/1/932 tarih ve 50319 numaralı senıd mucibince lıtlkraı 
~ylediğiniz yirmi bet liranın tesviye edilmemesi baaebile meblağı 
mezbur borcunuzun yllzde dokuz faiz ve yüzde Uç kumsllyon ve 
faiz ve kumıüyon ve masar:f yekunundan yüzde lld buçuk mua• 
mele vergial ve maaarifl icraiye ile maan tahalll huıuıunun temini 
zammında merhun bulunan bir . pırlantalı yllı.llk, bir elmash 
saat, bir altın yiizllk icra ve iflas kanununun l 45 inci 
maddesine tevfikan paraya çevrilmeıl için daireye mUracaatta 
bulunan alacaklı meıkür Sandık ldareal tarafından talep 
edilmeıi üzerine olbaptakl maddel kanuniye dairesinde tan· 

zim ve berayi tebliğ mUbaıiriae tevdian tarafınıza gönderilen ade
me emri zahrma milbatirlnin Termit olduğu mepı1hatta meıkCır 
mahalde ikamet etmediğiniz blldlrllmiı olmasına mebal tebllgab 
muktaziyenin bir ay müddetle llinen tebliği takarrür etmit olmakla 
tarihi ilandan ltibnren 934/3894 dosya numaraslle mnddeti muay· 
yanei mezk6re zarfında icranın durmasını mutaıammln tlfaht veya 
tahriri olarak bir itirazı kanuni sut veya borcunuzu eda eyleme
diğinlz takdirde maddetl mezkürenln hitamını müteakip beneçbl 
talep merhun mUcevhera.tmızın paraya çevrilmesi huıusundaki mu· 
amelitı lcraiyenin ııyabmızda lnf aztna iptldar kılınacağı malumunuı 
olmak ve bu husustaki ödeme emrinin tebliği makamına kal111 
bulunmak llzere keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. (867 4) 

Eskiıehir Nafıa Baımühendiıliğinden: 
Eıklşehlr • Çifteler yolunun O+ 100 - 2 + 145 arası ıose lnıaatı 

• 5863,68 • Ura keşif bedeli Ye kapalı zarf blçimile 9/ 12/934 
ıttnUnden 29/12/934 cumartesi gUnii saat on beıe kadar ekıilt

maye konmuıtur. 
isteklilerin keıif bedellnin ·% 7,5 kadar depozit vermeleri v• 

bu gibi yapı lflerlle uğraımıf olmaları gerektir. 
Daha çok bilai lıteytDleria Nafıa Baımtthendiıliğlnden ıor

maları. " 8491 ,. 





1Bllll . ve. Zambak 
BUyDk Tarlht Poman 

Mı harriri: A. R. No.: 121 24- 12 - 934 

Korsan Töresi .. 

Poyraz Ali, Esir Şövalyenin Kendi•ine Bağışlanma
ıını lıtemiı, Barbaros Ta Kabul Etmiıti .. 

- Dila ..• 
-Aldıjtm eairlerin içinde bir 

Franıız var. Onu bana bağqla· 
ması için reiae yalvardım. Sözüm& 
kırmadı. Amma, bir kere de aana 
danıımamı emretti. 

Barbaros, ıaağ elini kaldırdı. 
Kıaa kesilmiş olaa kıpkırmızı 
aakalının sert kıllarım karıthrdı. 
Çünkü uirlerin onca bllyllk bir 
ehemmiyeti vardı. itin• yaraması 

muhtemel olan bir esiri, tayin 
edeceii va&if• batından hiç1'ir 
tuvvet ayıramazdı. 

- Bu ealr geac mi? 
- Eh.. Gene ıayılar. 
- Forsa (1] da çahıablllr mi? 
- Y-azıkbr. 
- Niçla? Bu bir (Bey) mi? 
- Kencli.t, ben Beyim demeL 

Ve ilkin, Bey ıibi durur. 
- FldJ• verir mi?. 
- Bir manıır dahi veremez. 

ÇnnkD, dDtmaalannıa t•rrln• 
uj'ramıf.. Zaruret içinde kalmlfo. 
ionra da lapanyollar ıllae ulr 
clüımOf.. Ejer biz ti• oalardaa 
•ıir almaı&Jdık; Hakkıa ••rİDI 
kim bilir, na•l çekecekti?. 

- Ojul L. Bilirıia ki bltla 
( dal kılıç ) larımıo araılada Mal 
iki gözOmlla hebeji ıibl severim. 
Senden, ..tamdaki g6mletlml 
l>lle eairpm•m. Amma bizim 
korsan türellnce Hir, orta ma· 
lıdır. Foruda çalııabllecek bir 
eıir, biç ala 1(6tlrmez. Ya, ficl
ye&ini varir kurtulur.. Veyahud 
kim olursa 4»!aua, ziaclre vurula
rak kirekcileria oturatıaa otur
tulur.. .• Banda yalnız. fU var ki 
esiri kendin alm1111n.. Ret• 
Aydının da, g6nllhlll yapmı111L 
Var, eıirlnin baynnı 16r. 

Poyraz Ali, aevlne içinde Bar-
baroaun eline sarıldı. Btıyllk bir 
minnet ve samimiyetle 6pdllkto 
aoı ra, uirlarlo olduiu ftre doi· 
ru kotmıya baıladı. 

lf 
- Bizim, ••hin pençe· 

lerlnden daha korkunç 
pançelerlmlz vardır. 

Ilık bir sonbahar atınetl Top
kapı ıarayamn albn yaldlzh r .. 
Yaklanna ıolpn bir ıtık aerpl
yor; renılrenk camlardan aldlea 
bu apk, ku'bbe altuua lot ulo-

t aunda, ıll'lllala uatufa bir •ineler 
lzerinde oturan lbrabim Pqayı 

f koyu bir tllıa altında lurakarak 
onun çebrMine daha atır bir 

1tıeybet ve laqmet veriyordu. 
ikinci vezir Muıt•fa Pqa 1atıada 
lçüncll vezir Aya• Pafat aolun
tla oturuyordu. Ortada, Divaaa 
ta0111a1uo tucllmaaıma yamada 
4a orta boylu, kua ve alni ... 
iıallı bir adam ayakta duruyordu. 

Bu adam • o tarilate Orta 
Avrupada, bem lnhcınıo kudreti, 
lıem ele padak flldrleri ve dlzp 
aöz aöylemui ile taaınmq olan • 
t"r...Wvanya uılzadelariadea 
Slracla Palatinl Jarom Laçld ldL •• 
Laç)d, mOhim bir yazlfe ile lataabu
la ı•fttl. Kendilini ,anderen de, 
ijan ·zapa1,a) idi. Zapulya, Ma
car Krah L6inin laarb ••ydamn
da vefat etm11i lzerine oaun y .. 
rine ıeçmiftl. Fakat Oamanla or
dusunun oralardan uzaldaımaua
dan ıonra, Şarlkenin biraderi 
F ~rcHnant Zapulyaya kabir bir 
darbe ladinnitı onan taç n talı

•Jru zabdttmifti. Zapu&,a, apa- l 

dığı bu tecavOzden dolayı kayın· 
pederi olan Lehiatan kıralından 
imdad istemiıti. Fakat uzun mlld
det botuna bek1emi9ti. Artık o.
dan Omidinl keafnce, • evvele yap
tığı gibi timdi de - Tllrklere iltica 
etmek mecburiyetini hiaıeyle-
miıti. Bunun için de, mai• 
yetinde bulunan asalzadelerfn 
en becerlkllıi olan Liçkiyi lıtan
bula göndermiıti. 

Kıralı için lntuf dilenmeye ge
len Llçki, Iatanbulda gllnlerce 
beyhude yera beklemiıtt. Çllnk8 
ona hiç klmae ehemmiyet bile 
vermemifti. Nihayet, Venediklf 
(Lui Gritl)nin tava11utuna mtlra
caat etmiı, efeadiıl tekrar kıral 
olduğu takdirde ona pek b&yOk 
llltuflartla bulunacağına dair t .. 
minat vermiı .. Ancak bu sayede, 
Gritlnln delilellle vezirazam lb· 
rahim Paıanın huzuruna kabul 
edllmiıtJ. 

Ibrahlm Pqa, Zapulyanın bu 
Hflrfoi yukandaa apj'ıya kadar 
alzdlktaa aoara a&ze baılamıt: 

- Efendi•, Macariatan tacım 
•n evvel bb:dea lttemek ıerekti. 

[Arkua var] ......................................................... _. 
5 dakikada 

5 Y•t daha genç 
Muvafık bir pudranın 
istimali ile güzde büyük 

tahnvvül 

Bu tecrUbeyi 
yepınız 

Aıgari 5 yaş 
daha küçük ıö
rünmege 'Yt genç 

kızların arzuladıklar1 •aı. ve 
JUmu5ak bir ten elde etmege 
muvaffak olursunuz. Bu buit 
tedbirin biuat tecrübeıioi ya• 
pınız. Ylzönbün yalnıı yar111-
1U meıhur krem köpükltl To
kaloo pudruı ile pudralayıoız. 
Sonra, aynaya bakınız •• yll
zünüzln her iki kıımı araıın· 
daki bariz ve callbi dikkat far-
kı yukandaki r11imde olduğu 

gibi ıörerek bayr.a olunuz. 
Tokalon pudruı: ( HU1uıi bir 
uıul dalrHiode ) kre• köpüğil 
ile kanıtırılmıt yegiae pudra• 
dır. Tokalon pudraaıua bir 
ıeno kızın ıüzelliğini ve ıayauı 
hayret tazeliğini vermeğe mi• 
ıait kılan bu uaıurdur. 8110· 

dan muda, krem köpüğü, bu 
pudrayı her haagi pudradan 
lteı defa dalıa faıla 1abit kal
mamna medar olur. Yalnıı bir 
defa tatbik ebnelde Lütün gUn 
ic;isa ller türlü parlaklığı izaleye 
kafidir. Tokalon pudruım kul· 
laodığın11da yağmurlu 'H rttz
ıirlı hanlarda reueniz veya 
11c:ak bir ıalonda saatlere• 
danı eu~niz teniniz daima ter 
ve t11e kalacaktır. Bu pudra, 
bet kadına hemen bir kaç yq 
daha genç ıörüom81ioe müıait 
kılar. ıtuntazamaa kullaıınaas. 
Krem köpiğü, hakik.- cihli 
&ii&ellet&irir ,. k'lne&lepdiri• 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 
Bot dört köıelerl aıağıda ya

zılı manalara ge:en 6z Türkçe 
kelimelerle doldurunuL Bu sa• 
yede hem vakit geçfrmif, hem 
de 6z Türkçe kelimeleri 6iren· 
mit oluraunuz r 

1 2 3 4 s 6 7 8 

Soldan Al•: 
1 - Taleb et•• 
2 - MGctemi çalııma 
8 - Bir aota - bir aota • dahi 

maaaıına 

4 - Müddet • kenar 
1 - Ôlmemlt • hayret 
6 - Baıına bir K retirlllnce dem 

• ıart llhikHı • iılm 
7 - Hafta 
8 - Kına koymuı olan 

Yuk•rıd•n •'81• ı 
1 - Milli 
1 - Azmaktan iıml fail 
8 - Taharri maaHıaa relen türk· 

çe kelimenin ikinci n dlr· 
dünctl harfleri - balak tutulan 
dellkll t•Y • ıonuna bil' L 
l'etlrlliaoe 1ene 

4 - Hallı - ıahıi zamir lklacl 
ıahlı, mlfred 

S - Hasta • cHed 
6 - Bir nota • ekli et - memleket 
7 - Sıfırın küçlfü 
8 - T ecri be etti 

·-···-· .. ············-·······-······· ... ············-··· 
24 Saatin 
Hır sız/ıklar ı 

Kendlıine tHllm ıdilıa 500 
yumurtahk bir aandıtı yerine 
götllrmlyea hamal Oıman, Tak· 
ıim bahçesi arkasındaki Bay 
Haıanın kulllbıainl ıoyarak kaçan 
Rıza ve Mehmed adlı iki kafa· 
dar, Akay ldar11inden palto çalan 
Haaan, Beyazıtta Nermin aparta· 
manandan elbiae çalan Bahaeddin, 
oda arkadaıınıa ıapkaıını aıırao 
sabıkalı Suad, Erenköyde Be
rekek tavuk çiftliji ıahibl 
Bay Haaanın ıaat ve paraaını 
çalan Iımail tutulmuşlardır. 

····--··-······················-····"······-···-·····--c Toplantı, Davetler ) 
K•aımp11•• KulUbU Kurult.yı 
KHımpaıa ıpor birlitlain yıllık 

kurultayı 28 blrlacl Klaun Cu•a 
9'1aü ıaat 9,30 de birlik evladı 
toplaaacakttr. Bltla iye ( asa) lerla 
l'elmelerl dil••••ktedir. ................. -................................. -····-

Z.Jh Galata idhalat gümrUiü mtl· 
diirlügüoe ait 29·9-95 l tarih YI Sg85 
numaralı lteyanname euanm muayene
ıinden ıonra kaybolmu9tur. Y enilİıli ala
cağımdan 81kiıioin hükmü yoktur. (2C6) 

lıtaobul İkinci Vakıf hamuda 
Alber Sadi 

:z:: TAKViM= 
Ola PAZARTESi Kuı• 
il 24 1 ••I KANUN 8M 47 - Arabi 
17Raauaa llU ..... -r ... 

.... 2Jt 7,. 
Ot•• 7 11 12 13 ........ ı,. 

-Ru•I 
il hl Klaa ISll 

Vakla ... , Vua 

Aile•• 11- 11 e 
Yae.. l it 1124 
'-•ak ıa ıı ı 11 

Ditlerinlzla 

Dislerinizi 
kokusunu 

DiŞ AGRISI 
ea,ka hiçbir ağ
rıya benzemez 

mrıncı kanun :ıt4 

çtirllme:meıini lıtiyoraanaz agzınizı sabah akıam 

RADYOLIN ile temizleylniL 

beyazlatacak, mikropları öldUrecek, nefes 
izale edecek, dif etlerini kuvvetlepdiracek 

ea mlHıir dit macunu .. 

RADYOLiNdlr 
fatanbul 4 üncü icra meaurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına 
1500 lira mukablHade blrlnei derecede ipotekli ol•p Y emlall iç 
ehlivukuf tarafıadan tamamıaa 3000 lira kıymet takdir edllea 
Pendikte Baielat caddealade Peadlk malaallalade uld 588, 
493, 189 Ne. h maaltalaçe bir bap aqap •Yln açık arttırmaya 
vazedilmit oldatu ve 28-1·935 tarlhia• mDaadlf Puartul ılal 
aaat 14 ten 16 ya kadar clainde blrlacl artbrma11 icra ec111 .. 
cektir. Arttırma bedeli loymetl •11~a•lllİn•nba % 7 6 lal bul
duiu takdirde mllıterltf lzerinde bırakılacakbr. Abl tak
dirde ın ıoa arttıranm taalıhldl baki kalaak lzer• arttınaa 
15 ı&n mOddetle temdit edilerek 12-2-935 tarlhlae mlıadlf SALI 
ıtınl ıaat 14 ten 16 ya katlar keza dairemizde rapalacak lldad 
açık arttırma1ında arttırma bedeli kıymeti malaammiaeala % 73 lal 
bulmadığı takdirde aatıı 2280 No. lı kaaua alaklmıaa tentkaa 
ıerl bıraluhr. Sabf peıi•dlr artbr•ıya lftlrak etmek lltiyealerha 
kıymell mahammiaeala ~ 7 ,5 alabetiade pe7 alcpel ••7• .ull W. 
bankanın teminat mektubunu hamil bulu11maları lizımdır. Haklan 
tapu ıicili ile ıabit olmıyaa ipotekli alacaklarda eliler allkadaraaıa 
ve irtifak hakkı ıabipleriain bu haklanDI ve huaulle faiz •• ma• 
ıarlf• dair olan iddlaluw enakı mhbltelerl ile birlikte ilin tul• 
binden itibaren nihayet 20 pa zarfında dairemize bildir
meleri lhımdır. Akal takdirde hakları tapu alcilli ile sabit obaıyaa• 
lar aabt bedelinin paylaıaasıadaa laarlç kahrlar allteraklm ••rıl, 
tenwiriye, tanzifiyedıa mlltavıllit belediye rtlaumu ve vakıf borçlan 
borçluya aittir. Daha fazla mal4mat almak lıtlyınler 12-1-935 tul· 
hinden itibaren herkeain 16rebilmeıl için dairede açık buluadurulacals 
artbrma ıartnameal ile 4 934/2276 No.b doıyaya mllracaatla mezktar 
doıyada mevcut veaalkl 16rebileceklerl ilin olunur. (8670) 

--------------------------
Mu1'addema Ey&p Niıanca Arpaemlal caddul 31 numarala hanede 
mukim iken halen lkamıkılhı meçhul bulunan Oı•u Bey otlu 

Halid Beye ( ticarıtlı meıgul ) 

lstanbul ikinci icra Memurluğundan: 
Emniyet Sandığaaa rehnıtmek auratlle mezklr Sandık ldaruin

den 23/11/931 tarih ve 49416 namaraL HD•t mucibince latlkraı 
eylediğiniz yirmi liranın te1Ylye edllmeıDell liaMbUe meblliı mez• 
bur borcunuzun ytızde dokuı fail Ye ylıde Dt k•mlayon •• 
faiz ve kumüıyon ve masarif yek4nuadan ylzde iki buçuk muamele 
vergisi ve maaarlfiicraiye ile maaa tahılll lauıuıuaun temini zım• 
aıada merhuo bulunaa bir çift roza kipe icra •• lflla kanununua 
145 inci maddeıln• tevfikan paraya çeuilmeıl için daireye mira· 
caatta bulunan alacakh mezktr Sandık ldarul tarafından talep 
edilmeai llzerine olbaptald maddel kanuniye dalrulade tanzim ve 
berayl teblli mtlbatirln• tevdlaa tarafıaua ıöaderilen 6d••• emri 
zabrına mObafirhain vermlt oldup ••truhatta mı&kar ••halde 
ikamet etmeditlniz bildirilmlf olmasıaa mebni tebllıab maldulye
ain bir ay mllddetle Dinen tebliii takarrlr etmlt olmakla 
tarihi illndan itibaren 93413900 doıya numaraı·ıe mlddıti muay
yenel mezkQre zarhnda icranın durmaııaı mutaıammıa tif alal Yeya 
tahriri olarak bir itirazı kanuni Mrd veya borcunuzu eda .,ı. 
mediilnlz takdirde m8Cldetl mezktrenla laitamıaı mOtealop beneçld 
talep merlaun mDcevlaeratmıun paraya çenllmffl lauıuıundald mua
mellb lcralyeain 111abınazda lafauaa lptldar kılmacala mal6munuz 
olmak ve bu buauatald idem• emrinin tebliif makamaa kaim bu· 
lunmak &zere Din•• tebllt kıhmr. (8673) 

Denizyollan lıletmesi Müdürlüğünden: 
935 aeneıl içinde idaremizce •apar ltletilec:ek olaa hatların 

kahve ocaldan puarhlda kiraya ••rllecektir. Puarhk 29/12/934 
Cumartul tini Aat 15 te ldaremll Le•a11m Ş.flljiade yaptlacak· 
br. Pazarlık•• mukanle prtlanaı atreamek uti,..ı.r laer ~ 
W..İllia lAY~ Ş.fliila• alracaat et .. lldlrler. 118621,. 



24 8irlaci klaus. 

j}ütenevvi ve müntehap çeşitler 
En mftkemmel cinsler 
En dun fiyatlar ••• 

itte; ubn alırken aazan dikkate alacaftnız baıhca yaaıflar 

Empermeablllze 
-.,.andleberg,, 

Ye•• ~çmeyu 
.... b•rrr.. 

PARDESüLERi 
••• 

IEa mUkemm.a 
ku111 .. larla ............ 

PALTOLAR 
••• 

lf...r ft ieıarlame 
son 111oda 

ELBiSELER 

Garanti 
eskimez 
ve har renkte 

MUŞAMBALAR 
••• 

l(adın va 
Çocuklara 
matanewvl ve 
mUntellap 

c•tltlerd• 

MANTOLAR 
•• 

MUSAMBALA 

TEDIYATTA TESHILAT 

SON POSTA 

lstanbul aaltr• birinci hukuk 
111ahke .... alnd ... Mem•liki Şarki
ye Franaız baakuma merhun iki bin 

adet pamuk ve nebati 1ağlar Türk 
anonim ıirketi hiıae 1enedatının birinci 

açık arttırmuı olan 19-11-934 tarihin-

de kıymetini bulmadığından ikinci açık 
arttırmuı 25-12-!+34 tarihine mBıadif 

Salı ıfuıü eaat 10 da l..tanbul eıham 
ve tahvilat bo·naında icra lrılınaca· 

ğından talip olanların mua~ yen gün 

ve eaatte ıııatıı mahRllinde hazır bu-l ~arı iları olunur. (6185) 

lstanbul asliye birinci hu
kuk mahke111eslndenı Selanik 
baukaaınıo alacağına mukabil Ha.· 

ralamboa .Andooyadia Ef. tarahndan 
mnkfır bankaJ• merlıun bulunıilO beı 
bin 1 bre yin ipi ği 26-12 934 tarihine 

müaadıf Ç.artanıba giinii saat 10 dan 

12 ye bıiar O.Jatada nhbmda anerkez 

rihtam baa1oın k•l'1••ındaki eıılri ıtl"11· 
rllr un aı.ıtıepo•un ia transit olarak 

~tr arttır•• ile aatılacağ-mdaa talip 
olanlann mahallinda muayyen gün ve 
aat&e baaır buluomalan ilin olu-
nur. (6186) 

Matbuat Balosu 
( B•••m K •nllnu ) 

e .. ua Kurumunun balo•a ltu 
aeae 51 lkiHillhuada at.kaim 
..ıoalarıacla nrilec:ektir. Matbuat 
hloauamı •• 4-nce •llkem ... ı 
oldupııu lll1le•tJ• liİn• yok&ur. 
e:rçok lrimnl• ,.... bu ltaleyu 
beklemelct~dirler. H.wrlıldara bat
lanıtUttır. Ba • 1alnıa cemiyet aıaaU. 

Sa)a 11 

O.. .. ııelel-den beri tanır. a()rıl.,da •• soOuk 
alg alıo-chld çabuk tesirini bilirsiniz. 
EB ...... tr-ın tekeffül etti§i ASPiRiN, sizi bUt 
.... ....,.. •h; memrMln edeceldir ... 

Z.H7eti ~ ı.Hhaaı:dık Ye kuvvetai:dd, balibncla bilvilk 
faide Ye tesiri görillen: 

FOSFATLI 

KM 
HULASASI 

satılır. 

Evvalki!erınden daha sagıam ve 
ağızları daha kııkin olan yarıkh 
llllette tıraş bıçakları ile salca
lımzı mOkemmel lair ıurıtle ttrıı 

atmif vı ayni zamanda 
bir bıçakla birçok defalar 
tırıf olmuş olursunuz. (137] . ~ 

ELEKTRiK Radyatörü 
TAM SICA.KLIK 

Fiatlarda Tenzilat 

SA de 
VERESiYE SATIŞ 

davet ilerine mahau.tur. Jr .. •-liiiliıllimı _____________ İİll _____ _ 
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Vitami Arpa .. .. ozu 

Kalori Yulaf .... ozu 

d lrmı'k •• •• ozu 

Kuvve Türlü .... 
ozu 

Kudr Pirinç .. .. ozu 

Kan Ça dar .. " ozu 

Can Niş(!~fa 6zü 

Hayat Patates özü 

6ıhhat Bezelye özü 

Neş'e 
' 

M11rcimek .... 
OZU 

Nefaset ' • Begaz mısır özü 

Hasan Ozlii Unları 
Çoc:aldannua J•dirlnlz. latedllderlni •• H'fdllderlnl bıkbrmıyaralr detfftlre detfftlre 1ecllrials. Vltaml•I •• lraloriel tolr ot- ba mlbmmel edtl ..ıar1a yavnduınn 
n:eşell aabbatli, tombul, kaoh canlı olurlar. Çabuk bOyUrler, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri kuvYetlenlr, ishal olmazlar. HASAN UNLARILE YAPILAN MAHALLEBI Ye 

ÇORBALARIN Te tatlılarua ve pllrelerin ve yemekleri• lezzetine payan olmaz. Huan Eaa depoıu. Taklitlerinden .. Jonınız. H•••n m•rk•••• dlkk•t. 

Xo/d~.~.., 
Gibbs 

tro~ sabunc 
istiyorum 

lo/laftlnt. ds 
tlo1cl Krem' il olduqunc.lan 

cıldı tahrıf etmez 

--- CEVAT ---• 
Sojak alııabj'I, aule. aiyatlk, b .. 
•• cl,iı ağrılan için •• faydalı ve 
mOaekldn iliçbr. BatDn eczanelerde 
1·6-il • orijiDal madelll bt\llarda 
laer eeı a8den &l'llJllllZ. 

felıllltirah, Hatıralı, H... tarın malnmatla 
H AYA T takvimi çıktl 

au ..... •• emulmı takrimia taklitleri vardır. Ha1at takYlml 
fımiu Ye Maarif Kltlplumeai lau•n• .Ukkat etme!idir. Fiatı 2S 
AIA be& cUtlW 3S kunt-

1 Yılbaşı hediyeleriniz için 

AHARIADIS 
BE 

No. 

YA 
MAaAZASINI OetUnde ince bir blbaka 

(Krem Pertev) ta,ıyan bir 
cllde ne eoluk ve ne de 
.... a hl bir 

zıraret ediniz 
BOYOK ÇEŞiT 

UCUZ ve SA(;LAM MALLAR 
kullananlara aorareanız 
elze bunu a&,Hyecektlr. 

Denlzyol ları 
:1L1T111 Si 

DOBTOB OBFANIDll 
Aeeat .. lerl ı K11ra'ıe81 Kl.,rl\aıı 
Tel. 4tJ'2 - lirkeel Mthlr•araade 

ZOhrevl •• clld haatalıldan mltela uaa. Tokatlı1aa Otell br ... ıada Sutensl 
ıokatı No. S Nil Apartımaaı 2 nei kata aaldetmlttlr. Telef. 43734 

___ H .. Tel. 
22740~-ll ~-------~\ GÖZÜNÜZ AYDIN 1 

iskenderiye Yolu DlBCOVICH vı fUreklsa 
KARADENİZ •apuı'U 25 Bi- Teli 44708. 7. 41a20 

rinci Kinun SALI 11 de laken- ATRp• •e Şark limaıalan aruında 
deriye'ye kadar. 118633,, mutaaam poıta. 

- .l.nYen, Roüerdam, Hambuıt Ye 
Karadeniz Yolu lılruıclkaaYJ• liaıanlan itin 1aıand• 
E G E 'fapuru 25 Birinci laanket edeoelı npurlan •e d1D7ama 

Klnun SALI ,nnı aaat 20 de hqhea limanlarında tnuılpor demen 

Ri • kad 11aan3 Yalanda pleoek •apurlaı 
ıe ye ar. guw ., .... ___________ Au••-' Leonhard npuru 

• hmanımızda 
Clldlye ve ZUhrevıre 
Baetalıklan mütellauw 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyoğl-. Aımalımeıçit Buna Pazan 

ittıealinde Atlu Han Tel 4B858 
il 1 111 1 Illll ••••••••••••• _............... .. •• 

SOll Poeta Matbaa• 
lalaa&>l: Ali E!<rem 
N .. rlJat Midir• Tabir 

Norburg np. 30 K. e'fnle doğru 
Yaı--ta lııllt~ı• ılı ı ~ ftfliıkr 
Aut-t t.eoa.._d .apuN 
lim•mt9CfL 
...._. •JNN 19 K. .-iye 
dojn. 
,. .. ttMIM ..-~rıı ':= 

un umumi aoentelillne mtıraoaaa 
Tel 6'707/8 • 41llO 

(SCHICK DRY SHA VERi 

Makl ..... nl prld 
takmakla kablldlr• 

Bu fen tahe1eılni etraflı~ 
anlataa kitabı acente1iad .. 

... ..,.a...t.~ 
fn"ANBUL TlcA~ 
we KOlllsYON ·~ 
4._.YalllfU.6• 


