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Romad• ~Yeni Görüşmele Var 
talyaAlmanyadaoÇekiniyorl 1'ıifı_t•r_• _- _ JJ_ta--Aı.;..ı1a_Jtaçı 
ğcr Avuıturyaya El Atarsa Tekrar Aı- Bu Heyecanlı Müsaba
erlerimi Brennere Gönder·rim, Diyor k yı lngilizler Kazandı 

Müzakereleri Hararetli Safhada iki Tarafı? Sayı Neticeleri Şudurı 
F aranıız - ltalyan 

Fı Ro•a, 14 - ltalyan gazeteleri 1 
ranıız Hariciye Nazın il• Fraa-C-- Roma Sefiri M: 41 Şam-
6a'Gn ara11ada Parlat• cereyan 

;-ıı olan mtızakerelere allb 
e itaret etmektedirler. Sefiri., ! Muıollni Ue koauı•ak lauıa
hda aldığa ılyu llulan tallmab 

-•nnıualyetle karıılıyorlar. 
-1l MUnhuıraa Franıa ile ltalyaya 

kadar eden ye billaa11& •O. 
rl•klta •llteallak mueleleria 
tliİ'tane bir laava lçlade lıaDe-
8u lllui temenni oluamaktacllr. ..J:•11a Avrupadald menfaat 

'lderiaia tetkik ve ltunlann 
llatahtelif mı&takalarda teltarlz 
:nımemla zaruri eldutu tellk· 

•arclır. 
h.-~talya, laerfey.len evY•I A w1-
i;1a meaeleılle me~I el•akta-

• Çnak8 buıln içia Sar"' a 
~ıcctıli eden Alman ıayreti, 

lrayıumumlyealni mllteakıp 
r Avusturyaya di>necektlr. 

temmuzdt ' 
k Braa.., 

, ... J .. tlna ftilya aya1 ıurell• 
'-r.ı. etintye hazırdır. 

f ransa •• lngilterenln de 
t-'uliyetlerial &zerlerine alarak 

Ylece hareket etmelerini t ... 
;:.-aı etmektedir. F raaıa ile 
L Jpın ya1onlaımaıı için ltalya 
a; Ya!oılaYJa 1198naıebetlerinln 

ıy,ıeşnıt ınııı şart kotu masına ie· 
linc•i Rmaanıa telakkisine göre 
bu iyileım• Franaanın mc olmazsa 
reıml tavaaautQ olmadan iki btı
kamet ar11ında doifuclan doğruya 
tahakkuk ettirilmelidir. 

T hdit 
A 

Savuran Aşık 
~ leyotJuacla oturan ve Bulıar tlbllyetlade huluadalaDu iddia 
"-• Yunn otla Nikoli illBlade ltir ı•nç dUn polia taralindan yaka· 
Ji arak Mllddeiumumllll• .-erilmlftlr. Nlk61ialn IUÇU ıud• Ba genç 
.:• Beyotlunda Anaıtaaya ltmiacl• ltir kın semektıdlr. Kınclilil• 
ret•-ek latemiı, fakat kızın aileıi buna munfakat etaemiftir. Bu 

cevaltıatlan mujber olu Nikctli, •amazel Analtaıyaya •• 

.... ~ ..... ------------~(~D~ev~a~m~ı~ll~üu;c~l~llA~y~f;•d~l~)~--,.;.._.....;.._.;.._ 

lzmirde Hililiahmer Haftası 
LaJ!nı•r, (HuAuıi) - Hlliliahmer 
CGaahı ~llna1ebetile Cuma ~il 
l•n urıy~t meydanında binler~• 
bı :.;• dınç mekteplinin iıtirakile 
lfıİq hblr s•sit r'8•1 1apılm11 ; 
a,. a mer senflik tetkifltuaa 
lai~.ıınektepliler izli ve heyecaah 
Ilı 1 •rle rtınDn allkaıım arttır-
lf ardır. Memleketin bu..e• eaaıh 

1 

ve en verimli cemiyeti meafaatine 
Eihamra tlyab'oıuada bir de revtı 
verilıalıtlr. Reride memleketin 
ecnebi aileleri•• menlUp Hanım
lar bllfill yulfe almıflar, mlll-
teıaa bir s•c• yqatmqlardır. 
Hllaılahmer haft••• euuında Ctl9 

mı,.te 7000 Aza 1ulflea kayd .. 
dlliııaiıtlr. - • 

lngıltere 3, İtalya 2 
Kazaa•ak için 

iki tpafan 4a 
~lddl bir ıurett• 
çabıbiı mepar 
ln,Utere - lülya 
•• ,.. clta iti• 
den IOnra yn~"" 
4rada, _..ur 
A11eaal lddlh6-
nDa ıalauıada 
oyaaadı. Son 
Ro•a turau•a· 
aıada A~tur
yaya a • 4 yene
rek dUaya ku· 
pa11nı alo ltal-Al A ra1111all• lıaflliz t•kı•m111 ••rtlili ••ı ••••cu illrt.1•• 

,,..,.,. il• ltalıa ar•aıtul•ld A•ıır yıalar, d&nya • ..,,.,.ıı... •ul1m c • .,,ı,,1, H•l'IMl4 11..., • ..,,,, •• "• 
1111'•• Tire11inl •• JSreniler •-r"ini futbol llıtadı ••I• 
61.t•r•• harita .,. Ao•.tııra•••,.. olarak taDJnaa lngilizlerle boy l laıllJdv iW l&JIJ• kartı ii ol Iıu6urg ı•hl'i ö~çlımiye can atıyorlardı. Çlakl, atmak ıuretile kuaaclalar. ç ı!ı. 

.............................................................. eı•r Inıiltereyi yeaerlerae hiçbir yaalar billa IW. . ..1-
millete ılmdiye kadar aaılp . aua cı ucwede 

Sayfadır 

·Ev Taşlaına 
.Adeti 

Ciiıansfrde Saatçıçıkmazında 
itil' mlddetteph.ri latlanan evin 
hikiyulnt yudık. Ondan aonra 
•"1 çakmada bir dlier •• 
daha taflanmıya baılandı. Ma-
halle halkama balan cin, peri (1) 
buan da di..- ... ri telAkld 
ettikler,I bu taılama hldiaeılnin 
kahramaaı nihayet yakaya ele 
••rmfttlr. Bu, Saip laimli on Oç 
yqlannda bir mektep taleheıidlr 
~kaclalle takalqırkea taı atb: 
jlbı, k9dl olmadıjını ılyllyen 
klçnk Salp ukkında tahkikat 

~!!!~~~!':.....--•-•n 
SERMET MUHTAR ..... 
hyf• ~eni, relilmll romanı 1 

YILDIZlAR BARIŞTI 
luıta (RKllA8A) da bqlada. 

olmamıı bir ıeref alacaklar, ye- ıyi oy•~••ılarilır., Inrfllzlerin bu 
·~ e ,a.ıe,11 ltht•.Y ıal~lıteaı, onların futbol tikaiiinin 

tla •ilk• lliel eı.amntia• Heri . .. 
lal •'il Avrupamn, hOCUı lasllte
reyi seçmek tlzere oldujwaun bir 
iıaretidir. 

inatçı Mal Sahibi 
Çalınan Eşyasııi;-Bir Sene Sonra 
. . . .Pazarda EJe Geçirdi 
Çıvi çıvıyi ı6ker, derler. Bir a~kıCSz aradan bir sene ..ıbı" ld k 

uzun mDddet e ti'.. hald b ' •~ o u ça çıkar...., bidia: , . gıhtr ..kt ıt- bir aç1kg6zlln foyaını meydana 
nfmqhr. Meıele ,:dur ~ız an ant olduğu için iıe poliı te lla· 

[DeYamı 13 inci Ylzde] 

Kıymet Meselesine Gelince •. 

- Eakl binalardan tarihi kaym•tl olaolan IBiit b 1 
ı•zip tamir et~ı,.. e auı_., 

- Bil• de buyurmayı uautmaıalar ltatl amr ı 



,: Halkın Sesi)I 
Bir lktısadi 
Suikast 
Ve Halk 

lhracat mevıiml geldi. Bu aene, 
iatih11li.tımız iyi ıatılıyor. Şimdi 
de, mutat üzer• eeoebi gemi• 
}erinin nulunları yükeeltmıleri 
daluerni ortaya oıldı. Uğradı
ğımız bu ikbsadi euikut kar,ı· 
ıında bakınız aalt ne dq\inüyoı: 

Necati Bey ( Aksaray Kaıg&Dİ.ladi 
mahıılleıi 121 ) - lkbıadi buhrana 
a leb• çalahilmek için fazla ihracat 
/.l);>maya Ye mallarım11:1 deterli l.ir 
fiatla ıatmaya mecburuL Geçen ııae 
de tam ihracat samanında ecnebi 
rap urlu limaaımıza •tramadılar. 
ihracat itlerinde bi1.e rakabet eden 
devJetJeria limanlarını tercih ettiler. 
hu aene de nakil Ocretlerini arttırmıt
lar. Eauen mtbtabıillerimiı birkaç 
meneden beri boyuna zarar ettikleri 
~çin perİf '3 ft Yaziyetteler. Eter kum· 
panyalar bu taleplerinde ıarar eder• 
lene bu ıene de unllı mClıtalullleri· 
miz.in ellerine bir t•7 ı•çmiyccek 
demektir. İktııat Veklletl bu oyunun 
bir daha tekrarlanmamaaı için ıele

c:ek •••• mallarımızı kendi Yapur• 
.larımızla nakl•t•• meıeleıini laaJlebe 
çok iyi olur kuaatiıuleylm. 

* Süleyman Sudi Bey (Sultan Selim 
Kiremit mahalleıi 74) - Eeaebl Yapm 
kumpaayalarnun blrdeablre nakil lc
Htleriııl arttırmaları hlyik hlr auı.ık
rabkhr. Tirle limanları oalara lpiz 
kaldıldarı aa•aa hoyaaa it tedarik 
etmek ıaretile yardım ediyorlar. Bizi• 
tam ihracat yapacajımuı bir zamanda 
lcretleriai artbrmalar1 Jaerhaldi doıt
luta Ye· ıamimlyete yakıımıyan t•J· 
Jerdir. Biz her itimizi ktadl•İ• ılr

•iye allfbk. Bua kahrıa deYlet ye 
ıirlıetlerlmiz .ı.ıe Yererek k .. di •• 
lan•~ keadi. nparlan•ıala naklet.i
ye ,.ı.,.alar e kumpaaralarıa ceı.alan 
•eril•if olur. .. 

ION rosTA 

DABll.I 8&8181.18 

3 Yılda 2280 Hüküm 
lıtanbul ihtisas -

·Milyon Lira 
Oç aeae evvel Jıauıusi bir kaaun lle kurulan 

llıUıu Mahkemeleriain •lddetleri Kl11uaaaaainln 
onuncu 1li1aü bitmektedir. 

Aakaradan gelen haberlere aiire, Adliye Vekiletl 
bu mıhkemeler lıakkıada yeni bir kanun çıkarmak 
için ıimdiden hazırlanmaya baılamııbr. Bu mahkeme
lerin tamamen lağvedilerek itlerinin diğer mahke
melere TerllmHi ihtimali olduiu gibi iti az olu 
mahkemelerin lAivile çok it görenlerinin tekrar 
idame edllmeıi de bir ihtimal olarak ileri ıUrUlmek· 
tedir. Bu mUnaHbetle bir muharririmiz latanbuldaki 
8 T• 9 numaralı lbtiuı Mahkemelerinin Gç aeaede 
g6rdüklerl itleri tetkik etmiftir. Dokuz numaralı 
lhtiaaı MahkemHl yalnız bu Hne (390) karar 
Yermiftir. S.klz numaralı GllmrGk llatiıaı Mahkeme-

1 

Mahkemeleri 4 
Ceza Kesti 

al de buna yalan karar Yermiftlr. Her lld mabke•e 
Gç Mn•1• 7aloa bir zaman lçiade (2200) kiti 
hakkmda blkllm ~•rmiı •• banlan multteUf cezalarla 
Jaapiahanelere a6ndermiftir. 

Ihtiaaı mahkemeleri kanununa aare uyuıturucu 
maddelerin bir ıramına bir lira para ceuıı lank
mettikleri iıin tlmdiye kadar malakemelerin hllkmet· 
tikleri para cezalannın miktarı ( 4 ) milyon lirayı 
aımııtır. Bu ıuretle mahkemeler, kaçakçıhiı mHlek 
haline getirenlere de t&vbe ettirmlılerdir. 

Eskiden kaçakçılığa dijer mahkemeler bakarkea 
cezaları hafif oldup için kaçakçılığı •ealek yapan
lar ve b.. on defa ıabıka11 olanlar bulunuyordu. 
Üç aenedenberi her iki lhtl1&1 mahkemuine bir 
defa ayni mahkemeden hDkllm alanlardan tekrar 
ıuç lfliyealerln adedi Gç& geçmemektedir. 

Dövüıenler 
Beı Kişi Bir Koyun Baıı 
Yüzünden Kavga Ettiler 

Slleymanlyede De•eotlu yo
kutuada bqçı Rıza, Rept, Camal, 
Maatafa Ali •• Halil araaında bir 
koyunbqı yUztınden pkaa kavaa 
neticuiade birlbirlerlal sopalarla 
fena halde d6vmllflerdlr. 

Kumar haz 
Bir Kadın 
Yakalandı 

Cinayet Mi? 
Denizde Bir Genç Kız 

Ceıedi Bulu11du 
Din Kandllll aabllbıde dem· 

de 14 • 15 yaflannda pel bir 
lan ait bir cuet balaamftur. Vl
cudllnln muhtelif yerlerinde be-

Arap Fuat lamiade biri de 
Karaalmrlkte prfl içinde Zl7a 
Efacll lımlatle ldrW tllYmlf Ye 
yakalanmııts. 

Baalardaa Htb S...tyatla 
Hırlato ile bidor acllı iki adam 
bir alAcak yliıünden çıkan kavra 
netfcealnde birihlrlerini feaalaalde 
d6YJDlflerdir. 

Tiyatrocu Mehmet, Hamdi v• 
Muatafa adh iç erkek ile Hikmet 
Haaım adh bir kadın Galata' da 
Mumhane caddesinde Manolun 
kalı•e8İllde kumar oynamakta
larkea clrmlmeıh.t halinde ya
kal•am•flardar. 

Hatırat ıotıhıı1111 
Ziraat V ekiletlnin Almanyadan 

setlrttlji meJYala •taçlara aria 
olaa zararla h ...... leria mGteh ... 
ıısı Doktor M. Kaatrev evvellsi 

nler Yardır. Cuedln kime alt 
olduj'u henth tublt edilememlıtlr. 
C.ıet clla Morp aaldedllmiıtlr. 
Morırun Yereceti npor lzerlne 
bu ıtzel lmua bir cina1•t• mi 
kurban alttitl, yolma bir kua 
-tlce.a mi dnbe ...... k lto
jıılduğu belli olacaktır. Et•m Bey (Beykoz Yalıköy çayır 

caddeai 13) - lbracıat meY1imi bq
lada. Slr'at tlmdlkl ikbaat kaideleri· 
•ia bqı•da ••· Malını heyaet..llel 
pazarlara ilk arzedH milletler partiJI 
TW'W'lar. Gec kalaalu kaybederler. 
ihracatçı mllletleria dakik piyaıaları 
tutabilmeleri içia ılr'atll nakil Yaaıta
ları olmalıd1r. Bia bu yoknllutun 
acılar1nı her aeae ıekiyorus. Bize bu 
feaahtı hatti bu ihaneti yapanlar ela 
eeaebi vapur kumpaayaland1r. Bualar 
ya rakip memleketlerle anlatarak ve 
yahut ta fazla para çekmtk için her 
.ene bu mevıimde navlunları arthrır

Jar bu ıeae de aynı iti tekrarlamıtlar. 
ihracat tacirleri fıceret Mldllrllfllne 
•e hrtı11t Veklletine mGracaat etmit· 
terdir. BumGhim derdin derhal çareıi 
buhmmabdır. Hele s•lecek .... ayaı 
vaziyete dDımemek içia ıimdidea 
tedbirler ahnmahdır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

gtlD Ankaradan ıehrimize aelmft 
ve lıtanbul ziraat mıataka11nda 
tetkiklerine bqJamııbr. 

Mllteha•ı dla vlllye ziraat 
mndnrı Tabiin Beyle beraber 
Btlyllkderedeki fidan enıtltUıtln• 
ılderek tetkikat yapmlflır. 

Üç 
Hırsızlık 

C.lil adh biri AaadolukaYa· 
tında Sıdıka Hanımın evinden 
birçok etJaları çaltrak u•uıur
ken tutulmuştur. 

Havalar iyi Gidiyor 
Bu yaz lıtanbul ziraat mınta

kaaı büyllk kuraklık tehliheal 
atlattı. Fakat ıon zamanlarda 
faalalı yağmurlar devam ettiti 
Açio çiftçiler fimdiden kıtlık 
arpa, buğday ve yulaf ekmiye 
bqlamıılardır. 

Saraçhaaebqıada Y orgl adlı 
bir bakkal çıra;ının attığı bir 
tahta kutu Utff adh bir çocuğun 
batına isabet Merek yaralamııtar. 

lf. Akaarayda Şevket adlı bir 
,ocuk koprkea d ..... ek yaralan· 
mıftır. 

lf Çakmakçılar yokuıundan 
inmekte olan Akif Litlf Beye ait 
Ye ıoflr Alinin ldareıindeki 3530 
numaralı kamyon, Kajan birader· 
lerln metazaıına çarparak cam· 
ları kırmıı ve hamal Bayramı da 
yaralamııtar. 

lf. Galatada Necati Bey cad
delinde tlltllnctl Ali Asgar bir 
alııv•rit ylzlnden çıkan ka•a• 
neticesiade Hıriato aclh birini 
ekmek llıçaill• boynuadaa 7ara• 
lamıtbr. 

Çocuıu Haflamıı l 
Sirkecide tava ile bahk kı· 

ıartmalcta olan Cevdet adlı biri 
kendisine bakmakta olan Saim 
adlı bir çocupn lzerine kaynar 
yat dökerek baılamıtbr. 

Cocuk ou,urmUf 
Akaraycla otur•• ılUçl Ha· 

ND Efendinin refikam Emine H. 
alh ayhk bir çocuk clGtOrmftfttlr. 
Mllddeiumumllik bu dftflrmeyi 
ıtıphell bulduğu için tahkikata 
bqlamıt -.e baıtaya tabibi adil
ler• muayae ettirmittir. 

Yine Su Bash 
E•Yelki ıec• Nbaha kup 

yağan pddetli yağmurludan 
Kaıımpqada, Topanede, Yemifte 
•• elli• yerlerde birçok e-.leri, 
dtıkklnlan m baılDlfhr. 

lf F atlhte kömüren Hllaeyiabı 
çırağı Satmi 6teberi çaldığından 
yakalanmıfbr. 

lfo Sabıkah Arap Hl1Dll Huar 
iskelesinde Uaor Efendinin dtlk
klmndan bir teneke yatı çala· 
rak kaçarken yakalanmıthr. 

lstanbul Plim 
lıtanbulun mtıatakbel pllmnı 

yepacak ecnebi miman .. çmek 
üzere teıekknl eden jlirl heyeti 
bu ay içinde toplanacaktır. Jüri 
heyeti kısa bir zamanda aYYelce 
raporlarını vermiı bulunan d6rt 
mlltehaasııtan birini seçecektir. 
lıtanbulun plinını yapacak mlma• 
rın meaaiai iki ıene kadar atire
cektir. 

ikinci teırin 1 ~ 

1 ( Günüft Tarihi J 
Misafir Nazırın 

Dünkü Tetkikleri 
EvYelai •ece aaltalaa Wfl Mud ... 

Jadadan Ertutrul Jatile li•aaımıd 
selea Yuaa lktiaat naı.ın M. Pe .. eı• 
•ti• Ue l"tiaat V .ıun Celll Bey •• 
nfakatleriadeki laeytt din Beykoı 
•uadura Ye Bakarkly bea faltrlkalan•• 
.euıltludir. 

E "91& a.ykoz deri Ye kundv• 
fabrikalan ıeıilaiftir. Y uaaa hrt..at 
Nazın fabrikan• 1eliaat Ye lmalltil• 
J&kıadaa al&kadar olma" kendileri•• 
fabrika •ldlrl Sabit Ye Hl' mtlhen• 
dl• Nuri Beyler tarafıpdan fabrikanlD 
taıilaç•ıi, bukOakl faaliyeti Ye ~alıtm• 
kabllfyeti etrafıada izahat nril•iftlr. 

Saat 11 .ıe buratla11 ayrılan mİH" 
lirler, 1atla iç limına d~hulaGfler O.ait 
yolları rıhhmına çıka.-ak Perapala• 
oteline iamiılerdir. 

Ôtleden IODra 1aat l 6 da Bakır• 
kly bez fabrikaaı geı.ilmittlr. M. 
PHmezotlu r•f akatindeki heyetle 
beraber fabrikanın yeni ilin oluaaD 
luıımlarıaı gez•lft telll1atıa mllkem• 
mellyetia• bilha•a iearet etmiıtlr• 
Gece Tokatlıyaada mlaafiri•b .. ,.a
fla• bir sl1afet nrilmittir. 

M. Pea•ezotlu, bu .. n aaat oad• 
Adriya npurile Pireye rltmek 0Hre 
.. brimlzden ayrılacaktır. 

M. PHmezotlu DGn ıazetecller• 
beyanatta hulunuak, Tlrkiye il• 
Y1111aaiıltaa ara•ndaki çok ııkı dod
laktaa bahMtmit n bllha11a cle•it
tir ki: 

• - Aakarada yeal imzalaaaa 
tlearet mukavel .. laia en bariz aoktul, 
lld memleket ua .. tla ...Umi bll 
pbtma ertakbtı rieu4• ,.tinaek 
lçia Tlrkiye n Yuauiataaıa çek 
••mimi bir arzu •8•termlt ol•alarıclu. 
MulateH• mHlektaıı• C.W Beyi• 
bea, iki •emleket ara•ıacla eaa ... 
menut elaa çek •ıkı do•tluta, ticari 
•lbacleleri çotaltmak •uretlle daı.. 
çok ka•ntlendirdik. " 

....... llecllalnd• Bir latlt. 
Zarureti MiT 

Kara Mustafa ojfo Alı.et laeyla 
s.tlfuı IHriae lıtaab.l •ıaami mecU. 
aahfına yedeldertlen Huan Fehmi 
.. , ıeçecelrtir. 

BeWip 1saa- •aclbiaee, Jak111 
akrabahtı oı .. ıar arnl ı.a•a•U 
.. cıi.ıe ua olamazlar. Y eal ••eli.te 
ba1le rakın akraba olaa iki aaıı. 
buluadutu Ye blriaia latlfa et.ek 
ururetiade oldujıı ı8yleameldedir. 

lktıHdl ilimler 
Oainr1ite iktiaadi ve içtimai 

Wmler •ıtithlade CumartHi günl 
teclrlaata bqlaaaeaktır. Eutittıd• 
der1Jer akıamları ıaat 4,30 da baılı· 
pcakt1r. &araya laukuk fakllteıi 
talebeJerlle, JlkHk mekteplerd .. 
•eı.un olanlar deYaa ecleeeklwdJr. 

Kuzguncuğa 
Tramvay 

Kuzpncuk halkı Beledlyere mU. 
raeaat ederek Oıkldar tramny llat• 
tuun bir kolunun Kuaruncuja kadar 
uzablmaaını iıtemitlerdir. Oıkldar 
Tramvay Şirketi bu talebi iyi klartı" 

lamıtbr. Şimdi meYcut hatlar çift 
oluk lnf& edildlktenıonra, 8almtlı• 

deki ya& kuspncufa da hlr bat· 
laati hattı yapılaeakbr. 

j ___ R_o_s_ta_'n_ı_n_R___;.,.e•_i_m_l_i_Hı_l_k_i~y_e_s_i : _________ ~_a_za_r_O_la_R_a_s• __ n_B_ .. _D__...i_o_r_~_ı_· :__. 

HaMa Bey - KarjCJğJ• ı 
tlarllma amma ben Hni niye 
i>eazetiyorum bjJjyor • ....,. ? 

- Bilmiyorum Haua 
16yler ... ltnaecaiim-

H. B. - Grip mikrobaaaJ 

1 
- Yaai ben de oa• 

IDUZD bir ı•Y miyim? 

aibi J H. B. - Hayır amma, Mil .te ou
glbi bugünlerde eiaema, tiyatro cilt" 
.u.Ma kal.balık eğlence yerleriDI 
tercih ecliyonuo l 



•• rgun 

Demokr«si 

Ktıvg sı 
.,, 

Frıu~• claLı:i sun ka.J.:ne buhranı 
fol< karakteristik bir demokrasi 
kavga&} ı•klil!.de keatıll•i gBster.ıL 
Vaktilı ylz binlorce Fransız,n 
GlUmi e yaratılan Fraaıız de111•k
radıi bupa kav•etiuien bir 9ey 
kaybetmiı değildir. Ayakta P. 

dimdik duruyer. Ve orada delllek· 
ras'yi, b•gilakll varlıjuu.fan ~alıaa 
llet'i götürmek, ıenitletmek ve 
inkişaf ettirmek için utraşan kuv
\retli teşekküller var. M. Heryo'aun 
§efllj'i altmda çalııan - radikal 
icsyıılist fırkuı, demokrasi hür• 
riyetleriai yalnız multafaza deiil 
Çoğaltmak için de ufraşıyor. 

Otuz iki yaşında radikal soı· 
)'a.liıt partisi namına ilk defa 
nıeb'us seçilen ve •iyasi ha• 
yatına hu meb'usluğu bailanjlÇ 
)'apan eski Climhur Reial M. 
Domerg, bir hafta evveline kadar 
devam eden Baıvekllliii zamanın· 
da Fransız demokraaiıinf, yine 
demokraıi ve parlmaatariDn 
prenıiplerfne dayanarak ıılah et• 
inek teıebbüıttnde bulundu. Fakat 
thtiyar diplomatıo bu teıebbllıl 
kqrşııında muhalif cephe alanlar, 
kendisine vaktile ilk mebuılutu 
kazandıran Radikal ıoıyaliıtler 
olau. 

Bu partiye senelerdenberl t•f .. 
lik yapan M. Heryo, ihtiyar haf· 
Vekile muhalefet ettiği için mızık .. 
çılılda ve milJi birliği bo:ımakJa 
ittiham olundu. Fakat Radikalle
rm. ıefi bu ittihamlara L:11a bir 
cümle ile cevap verdi: 

" - ittihat evet, fakat irtica 
• 

1 1 ııa. ,, 
Su kahlmamıı bir Demokrat 

olan M. Heryoyu aiz çok İ! 1 tanır• 
sınıı. Geçen sene memleketimld 
gezmiye geldiği zaman Türk ga• 
zetecilerinden ilk olarak " Soa 
Peııta , , muharririle konuımuı, 
demokrasi hakkındaki flkrlal ıöyle 
ıö~ !emişti: 

'; - Ban tam bir demokratım 
Ve demol{rasi ;sUkbalin ea hikim 
rejimi olacaktır . ., 

Şu kısa tahlili yapmaktan 
nıaksadımız, harp sonundan bu 
iUne kadar ıUrUp gelen iktıaadl 
buhran karıunnda demokraainln 
C:ilUme sUrüklendiğinl ıöyliyenlerln 
k•rıısmda onun en canlı bir mll
•ssese olarRk kalacağmı iddia 
edenleri de göstermektedir. 

Bununla beraber bir buçuk 
aııırlık bir hayat sahibi olan de
mokrasinin hastalandığını, teda .. 
\'İye muhtaç olduğunu da söyli• 
Yenler vardır. Bunlar, zaman de· 
ğiştikçe gayritebiileşen bir takım 
hürriyetlerin, yeni hürriyetlerle 
de.ğiftirilmeaini ilai ıürllyorlar. 
Şlttlu da söyllyelim ld Jngillz, 
Ftanıız ve Amerikan Demokra· 
•ileri arasındaki farklar çok de· 
rindir. Fransadaki Radikal Soı· 
Ynlist feflerinden eıki Baıveldl 
M. Dalady:e'ye göre, Amerika 
Denıekraıiıi, bugüa orada hllkDm 
liÜrdüğUnii ıöylediği lkbsadl gayrl
tabfillğin esareti aJbndadır. Bl11a
enaleyh ycrfoe gl>re garpta d .. 
tnokrasi telakkilerinde ayrılıklar 
vardır. Faktlt bunun bünye ve 
nıahiy•ti hakkında tereddUt ve 
filphe yoktur , -----

Giz.i Nüfus Yazımı 
Muğla, ı 4 ( A. A. ) - Gizli 

nUfus ..,., ~alar.mın yazımı hakkın
daki kaı_. ... ı. uygun olarak 1 Ey· 
lüldcn 9 ikinci Teşr:ne kadar 
252 dfti~m, 2102 ölüm, 839 ev
lenme ve 8 boıanma vakası 
olmu,tur. 

esimli Makale 

ÇekiQ se_şi ve makine giirilltüıü, yirminei aıır medeniye• İf, kendiliğinden yurumez. Ona hız veren, biri kafaııle~ 

diğeri de kolu ile iıleym iki tiirltt ifçidir. İşçiıi ırgatlıktan 
ileri gtçtm.lyea m~mleJietler~ eaaayi hayatı Hfalet d<>ğu· 

tinin 9ıarıdır. :ftu aıırda hergün biraz daha ileri giden 

1 mıUetıfrin J:ıayatlannı ve faaliyttlmni tetkik .diıaiz.. Göre· 
.:eksiniz ki fabrikası çok olan memleketler medeniyetin 
kemal dertcftsine yakla~mıtlardir. Fakat unutmamalıyız ki 

rur. İyi bilmeliyiz ki: 
!tin kıymeti, itoinin kıyıne.til'e. miltenniptir. 

'ON RrLORAF. HA.B:ERLBRi 

Almanyanın Şimdilik Harp 
A s Mümkün Değilm · ş 
Londra, 14 (HaYas) - Morning 

Püıt gazeteıi, Almanyanın tekrar 
silahlanması ve bilhassa Almaa 
ordusunun teıkilitı hakkında lıu· 
suıl muhabirinden aldığı aıağı· 

daki malumatı neşretmektedir : 
Bu malümnta iÖre, Almaa 

orduiu moderC;ı ıilih ve techizatla 

ı 
techiz edilerek mevcudu 300 bine baıarabileceğiıd za D tmemekte-
çıkarıl•ııtır. Bu ıuretlc tekrar dirler. 
ailihlaıimama 1Jk ••rlııaJ..ı seçil- AJman ordusunda halen, Al-
mittir. manyasın Milletler ce•fyetindaa 

Bununla beraber orduna• inki- çıkarken 21 piyade Y• dört süvarJ 
fırkatı ve V vsay muabedeıinln 

ıafı için aarfedilen faaliyete rağ· miüaadeıiuden 14 bin fazla ola• 
mea, aıkeri rUe.a Almanyamn ralc 18 bin tamamlayıcı ıabltl 
en çabuk 1938 ~-•_v_v_el_b_ir_h_ar_p __ v_a=rd_ı_r ·~------.,,...---

Fındık Piyasası 'Yeni Meb'us ""'ı Deniz Silahları 
Trabıonda Fiı;tt tr Y \ik· fngiltere Bu Meaele.yi Do-

ıehniv• : aşladı intihabatı mlnyonJarile Görüıtü 
Tra:~ı.01:, 14 (A.h.) - Fuıdık C. Halk Fırkası Dün ter;o_nJ;:~~~ '-~!'r?n- ~:~~; 

fialb.ı-a ybkaeimegt.ı bBflU't.l!{~lr. v d aör"""IDO}arl dOmfnyonfarc btkl • 

44 ı Kararını er i · e ~ ııcı 
Düıı aktkınkı l>ouada ,5 rnru· rHmlttir. Bunların komiacr.leriyte 
ıa kadar alta vagon iç fmdık ve Ankara, H (A . ..!.) - CümhariJtet Hindistan mümessilleri dün dl>'! 

k d d 24 000 Halle Fırkası ırupu idar• heyeti 
2 t on parıı ya a ar • , minyonlar nezaretinde toplanarak 

fı k b i · d reialitinden: 
kil...> kabuklu ndı u ay çın e Cümhuriye& Halk Fırkası grupu görUımelere dair Yerilen izahata 
tealim edilmek Uzere satılmııtır. Cemil Beyin reisliğinde toplanmış ve din)emiılerdir. Mümessillerin me• 
Alna &atımlar çok iıtelill o]muı· 1smet Pa~ı ııöz alarak Eiiyiik l\Tııtet sele hakkında imperatorluk cep .. 
tur. Bu sabahki borsada 44,5 ku- Mıcliainin normal seyriyle 1935 ya· besinden bau düfUnceler yUrtU• 

zında yenideo intihabı yapılmak teQ., t" kl l la ılm-1:... dır 
ru~tan yanın vagon iç ile 21 ku· Y u er an ş wua .., 

T kilAtı eaatiye icabından ol<fuğunu 
ruı otuz paradan ıs,ooo kuo hatırlattıktan eonr• heynglmiıeı aiy&· yeni Fabrika 
kabuklu fındık satılmııtır. aet alemi h&.diseler ve ihtimallerle 

ızml·r Ko··ylerı'nde matba oıdağunda~ ~~~ibmeclis inti· Bursada Bir y. ün lnlix,; 
habı i~in yaz mevsımını eklımiyerek r ~p 

lımir, 14 (A.A.) - ViJAyet la~ın intihahatın icra va ikmaliyle Fabrikası Kuruldu 
d k 1 J • Cümhuriyet Halk Fırkaaı ve hUkıime· B 1 " ( A A ) S dahilindeki köyler o öy U erıo uraa, ~ . • - llmer 

Sözü Kııaıı 

Tekdir Ne Uslanmıgallın 

Hakkı Kötekt& ! ... -
&ir sigara tabaka11 Japtırmak iate. 

yen. laciti~ latkAye.Cni bilir.siniz. Bu 
Jaıjliz nta iti• kuyumouya fhlerollı 
ı•ııtarlayacafı tabakuıaın tartlnrmı 
AJ&r: 

- TaDaka altıadan olacak, der, 
ı.auahıfu fa kadar, ı•altliği bu kadar 
cata•ak. Üzwl•tie becıim lcafk.UmUrı 
rH•i '-olunacak. Kaıkomnn kapısının 
yHıallla b.&lçi köpetlmin kuUlbeai 
•ar. lu kaa1'1.eaia re•minf de taba· 
kanuı l•tAnde ıöstera•ti unutmaya
cak11aıd 

Uıta bir kuyumcu için bu ıartlan 
yerlae getirmek kolay l:iir if. K-u. 
yu111w: 

- Baıttatiinef .• Der. Fakat lnriliı 
ill.-e eder: 

- Bir ıart daha var. Bu altm ta• 
bak•}'.1 yanke•iciW cebimdu atu:abi· 
lirlett. Oııun içia ben taba&cayı cebimi 
koyduj"UlD vakit kö"petim kulliheaioden 
çakacak, tabakaya bekllyecek. Ancak 
her zamaıa dııarıda kalmawı köpe§'lml 
yoracaj'ı için, ben tabakayı elime 
aldıtım vakit k3pelır. kulllbe1ine gire· 
•it; rahat edecek. 

Kuyumeu bir JAhı:e dltlndClkten 
aonra bu ıarta da: 

- Baıllttii•t:. eler. 
Bfrkq ... mara, luıiHs tekrar 

aell • 1'nakayı, tbttladeki resml 
b•ttnrr. Fakat kapeti m•yduda 
rsrem•JİJae• t•Hdcllt eder. Kuyumcu 
Hbemni aalatır. 

- Şladl m tabalia11 eliau.d.e 
tuttutunuz için, ldSP.•k kuUlbct1inde 
abat ediyor. Sia tabakayı cebi•iıt 
koyunca k8pek heaea çıkaealr, malı• 
nıza bekçilik edecektir. 

* Gueteleria yazdıtına glSre, l.t .... 
laul tramnylarıauı da lnsrili:du. ılgara 
tabakuı Fbi olmuı iıtenillyornıuf. 
trın11Y1.ylaıda kaıalarıa önlae g•çila. 
blbuıi. için ilkin ba1amaklarıa tram .. · 
va1 yGrlrken kalkmaıı, tramvay 
durunca buamaklarıa. iamui 
iyi olacaiJ dUtGnillmOı. Fakat 
bu it pek knlfetll dUıeceğinden 
timdi tram•ay kapılarının tramvay 
yl•.,.kea kapalı, tramvay durunca 
açılr kalmauııı t•min edecek otoma• 
tili tntibat .J&P.ılması tatkik ediliyor• 
muı. 

Bu otomatik tertibat yapıldıktan 

ıonra belki kazalım aultacaktır, 
Fakat latlnbul ltalkı hen bıa.a aJeıDna 
k••f' luıylıca ayıp almayank mıdır? 

ÇIDkl batka t•hlrlerd• olmayan 
b oforaatilı kapdarı 1f8realer: 

- Acayip ıey, diyecekler, bu ı•hir 
lıalkı hem tramvaya binmek U1ulUotl 
bll•lyor, benıı de nizam tanımıyor 
demek ili tramvay yilrlrlCen kim1e 
tramnya bln111esio diye böyle oto
aıattk açılı,. lcapanll' kapı yapmağa 
Ulıum t&lllmilt! 

Halbuki hakikatte, nizamı tanıma• 
yan1 tramvay ytlrllıkea içine atlamak 
iateyınltr biç te bQtün ıehir halkıaı 
temsil edecek kadar çok sayıda 

de}rldlr. akıa li•men tramvay ara• 
bu.na banın.akla Datilnde, kenar· 
lau aaılaa bir çok kimnler ırörülilyor. 
Fakat hıınlua da elbette uıul ö§nt• 
mek mUmkUndnr. 

Onlara bir defa umumen ihtar 
edilir. Bununla yine uılanmazlaraa, 
bu zamanda kötek cuuındıın daha 
ağır aela.cek olan, tuzluca bir para 
cenıına çarpbralır. .. 

tinin müstakar vazi~ etinin milletin n_ L Dd" U N 1-"' 
Okululm~ı fçin vilayetçe Hmere u.RK umum m ur uru iKI Her tarafta tatbik edilen bu ku .. 

icuiS'l• yeaiden meydana çıkarılması E b ı H k f ik 
Verec.k tedbı'rler alınmıt ve bu · f d ı aat ey e ere • abr' •• tinae usul varli:en tramvay kapılarını memleket içın ay a ı olacağuıı izah d R 
tedbirlerin tatbiki için icabeden· eylemi4\ir. Fırka grupu intihabatın mJ tırU ~-~ Yde diğer mliteba~ yahut baaamaklarını otomatik yap· 

ııa zeyat g-wa a yeni kurulan m•yı diltf1nmek, benİIJl fikrimce, 
ler• emirler verilmrıtir. yenilenmeıi için atideki kararı ince ylia ipliji fabrikasının tetk\- batla ~abul halkını nizam tanımaz, 

M •k' H J ti • vumiıfü• USl 1 ar& Ce eri a1 kabDI yapmıılar ve fabrikanın tramvaya binmek uıullloO bilmez augik Miıld ır.•clisinl11 lnti-
MuwJ•, 1.. ( A A. ) - Halke- ·ı 1 açılmaaına karar vermio.lerdir. diyı ıö•t•rmek, hem de daimi para 

a .. • h•l•t• g••• •mn D• '" kegfige- ~ 
vinde mcdern musiki derslerine 1 ti• iıi•ik ... eli•• •rz .,. t•lılifi. Mıaırın Yeni Kabinesi cexç~:~çaT,::;~ '!:=a:~::1 bu 
başlanmıştır. Haftada iki defa z• .. • 11••111 Fırka R4.idiii•• iır.a. Kahire, 14 (A.A.) - NHim 0 -....u. tertibatı, pek muhtemeldir 

·ı d ı b'lh s ı krlm••l ub.I JllmJ,tir. p f k J L:.:-ı 1!. k 1::: L-b h verı en ers ere ı a sa genç er aıanuı ır a H wu ci oii auine ki, - Hntın apına yapmayacatı 

rağbet ıösteriyor. L yapmaıı bekleniyor. içia daha y.akında bira:ı ten%il eltitl 
-=""""'==--=--=-=--,....=-=--=z====-'=='"'--======--_,==-=,.....=====--=-=:====""'==-=~==-====- bilet ilcretlerine yeniden ı:am yapmayı ==-------------""':"'-----,----·-------------------- isteyecektir. 

( /S TER /NA N JS TER [ NA NM A .• ~ O halde, tekdir ile ualanmayanla-
r~ rıq hakiı, uılanmtf olanların bena 

Muharrir Fftlek dünkü yazll!ın<la ", 'ahte isimli ilaç• 

lar,, dtln bahsederek l>a-zı Avrupa ilaçlarının burada 
tu.klit olaı-ai yap:lelıgını söyliiyor ve diyor ki: 

"Halkın sıhhati ve ticaretimizin Wilılki çehre~ ço1' 

yakından ala adar olan bu mesele ünrine Sıhhat Veka· 
letiııin naun dikkatini ehenuııfyetle celhetmek i&terim. 
Bu i!j benden evvel eczacılar cemiyetine düşer amma 
onlar şimdi fiat listeiile cne~ul olduklarından byounla 
ugr~aya vakit bulamaruaktadulıır.,. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

L.~----------------------------------------------------------------~~-: 

manevi, hem maddi c•za görmeal .mi 
or&cakbr,1 

Auıer·kada Yine Grev 
Patenon, (Amerikada) 14 -

Ayın 1ftunda 15,000 ipek sana;yii 
igi'&ihin ıre.v yapmaları için emir 
verileceği söylenmektedir. 



Memleket Manzar~sı 

Za/ranboluda 
Maarif 
'işleri 

l 

l 
· Zafranbolu ( Huıuıt ) ~ Zaf• 

ranboluda Maarif lşlui çok ileri· 
Gir.. Halen merke:ı:dt btf derı• 
•aneli U.ç mektep vardır. Bunlar 
Kale altı, GümUı ve Miaakı Mllll 
mektepleridir. Bundan baıka 
2afra11bolunun, Bulak, YörUk, 
Yazıköy, Tabaklar köylerinde be• 
ı•r de11hanell dört ve Eflani ve 
Uluı nahiyolerlnde de beıer dera· 
•aneli lld mektep varclır. Zafran• 
•olunun merkez, nahiye Te köy· 
ltrlnde dokuz tane beı derslıanell 
ilk mektep Tardır. Bu bet derı• 
.. nell dokuz mektepten baıka, 
laltler, Konari, Yağlıca, Çerctler, 
ICapulll, Kırıt, Kadıböfll, bbarlt, 
Haeılarobaıı, Karacapınar, Davut• 
lar, Danaköy, Sırçalı, Aiaköy, 
Derecik, (Gayıa, Akvlran, Kum• 
lıca, Mileylm, Toprakcuma, Ak• 
pr, Göller, Yalacık, Dej'lraıtnclll, 
O•acık, KozyakJ, Bornik, Dlra\
... Kirlt, Aktaı, Gireslaler, Hel• 
leme, Kızdap, Kalecik, Karaha• 
,..., Mehterler k8y1erinde dı 

ls•r de11hanell otuı altı ilkmek
tep Tardır. ~u kay mekteplerlnla 
.. pıl maarif pllnlarıaa uyıun 
alarak clmburlyetten ıonra ya• 
pdmııtır. Bu mektepltrde okuyan 
a.Iebı adedi de ( 722 ) luz •• 
( 1384 ) erkektir. 

Mekt,p!ere devam adın kı' 
re erkek talebenin araaındakl 
fark, kt.ı azlıtından ıiyado köy· 
llller tarafından kız çoculdarmıo 
pekte be gönderfJmemeleridl,. 
Bunda, ayrı ayn 1ı•çlm vaınta• 
lar1na ıahlp olan Zafranbol\I köy• 
lerlnfn içtimai vazfyetlerld• mu .. 
11ılrdlr. Fakat ne oluna Qlıun, 
birçok fedakirlı§'a katlanılaral 
açılan bu mekteplerden azami 
Ytrlm temin etmek için devam 
lemini ıaruridlr. 

ilk mektep nuıuıldlr. lenıln 
lııfr faaliyete v• varlıfa malik 
olan Zafranbolunun l?lr ikmal 

ektebine lhtiyacıı vardır. Valstll~ 
tır idadisi bulunan Zafranbolu• 
• buaQn bir ortamektepton 
,.~h.rum oluıu ~azamııdalıi orta 
tahılll hnklnıaı lulmaktadır. 

V akttıhaU iyi olan bazı lllmı .. 
fer ojullanm lıtanbul, KaatamonQ, 
lonsruldağa ıöndtrmekte IJ•\ ı 
de bunlar birer lıtlına tttldl 6&-
•ktedirler, 

Zafranboluya bir lkmıl m•'k· 
tehi kuruluraa htaı •••llP ori 
tahıill temin edllmlt olur fı )\e 
ele lıe daha bllafll bir ıeklld 
atılmaları kazanılır ••• 

Mehmet lnver 

Kaf tı Kibrft Yok 
Kaı1 (H~ıuıt) - kasabannzd) 

(dbrlt bulabilmek lmklaı~ 1 
hale 19lmlttir. Jialk ateıı-.ı lf r 

tak için " Şht kavlı ça)rmA\l ltt 
nmak ıı.ıecburlyetladı kılm 
ulunmaktadır. 

Vakitti :ıamanil• Kala lllbrlt 
yetiıtirlbnemeal h.erkealn apetlal 
•uclp olmaktadır. 
akyazıda Bir Kavga Ve Netlcııl 

Adapazaıı (Huıuıl) - Ak.ya• 
smm Sukenara köyUnde lka11et 
rie~ flyaa ollu All~ın ile ar•I 
k8ydea Meh.iit otlu lı•all bbı 
~l~ mttelealnden kavı• etmı,. 
ftrdlr. 

Allıına• otlu Ali Rı.a ayltl 
fJ6yden f alilı otlu 8a1Hı it ~' 
.,•gıdan mutber olarak Mehmet 
dip l11rıalll aecelerlD •rıbaatle 
Adapaıarmı •elmekte ikea fiil• 
• baftf ıuret\e yaralıyarak liaı• 
İtıılardı•. Allıaa otla Ali Rlıa 
.., Salih yakalınmıtlar YI Adll
PY• Terllmltltrdlr. 

--:MEMLEKET ~HABERLERi 
' 

Havzada Çalııkan Bir Belediye Ve 
Verimli Bir Ticaret Hayatı Var 

Havza {Huıu• 
ıi) - 1 t Cum
huriyet yılı için• 
de tar. ı myacak 
kadar değiımlı 
olan Havzada 
'ok İ) f çalııan 
ve çılışm11ın1 
bilen bJr beledi
ye vardır. Bele· 
diyenia program
lı çalı~maıı netl
eeainde ıu iti ta· 
mamen halledil· 
mlı ve Havza ıuıuzlukta11 kur• 
tanJmıf gfbldJr. Bir iki .... 
tYvıl hamam ıuyunu ıotutarak 
ı,mek mecburiyetinde olan Hav
ıalılar timdi kilometrelerce meaa• 
lelerden demir borularla ıetlrtf• 
len ve muhtelif çeımılerle tehrln 
blrka~ yerine akıblan buz gibi 
af ve berrak ıuyu lçmekte~f rler. 

Şimdi do ıehlrde kanallzaayon 
J•püacalr, kaıabanın ortaıından 
ı•çtn d~re de kanallzaayona alı• 
11arak ııhhi mahzurları ber taraf 

Ha nadan bir kiaım 
edilecektir. Komıu memleketlerla 
Ayfiyesl halinde olan Havzanın 
bu valfı belediyenin ıayretlle bir 
miıll daha artmıı bulunacakbr. 

Havza aynı zamanda iılek bir 
ticaret ıehrldir. Cumaları kurulan 
pazarına civarındaki bütün ka1a· 
balar ve k&yler ahalisi fıtlrak 
etmektedirler. Pancar ekimi bil
hassa kayda ıayandır. Kaınpaaya 
ıamanında ıttnlUk pancar aovki
yab 20 varondan ataiı dUtme
mektedir. Köylll pancar ekimin-

'den çok mem
nundur. Bir ıene 
evveline kadu 
bu civarda adı, 
Üaı malum olma• 

·yan pancar k6yll 
itin refaha ka· 
•uımalc vesiltıl 
olmuıtur. Pancar, 
k6yllnUn 11rvet 
11•mbaı olmuıtur. 
Boı duran top-

~ rağını köyHl ıl•~l 
pancar tohumu 
ile doldurmakta 

Ye ıoara bu· mahsulden aldıiı 
para ile mlılre lfelı bir kıt hayab 
geçirmekte, bu fırsatı kendiıin• 
vereD, yara'can ve hazırlıyan Ct1111-
hurlyet htıkümetbae dua edip dur-

maktadır.Havzanın yerin• nokıanı 
ı•nçllk teıekktılUn\ln kuvYetll ol
mamaııdır. Bu da temin edilir Y• 

Havzada gençler kuvvetli l>ir 
teıekklllUn etrafında toplanarak 
fikri ve bedeni lıtldatlarını lnkl
pf ettlrirlerH memleket için 
kazançlı bir lı yapalmıı olacaktır. 

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

:~ Akdoğan 
Köy Mektebi 

Kazılcahamam (Husuıl) - Ak
doğan k8yUnde ve Ankara - Kı· 

&ılcahamam ıo

aeıl üzerinde 
bir mektep 
Yardır. Mekte
bin çalııkan 

Ye gayyur mu· 
alliml V•hit 
B. talebelerl
n• derJn bir 
ın u bab betle 

Akdçığan ıp.Uallimi 
VU:ı.it Bey bat lan mıı t1r. 

Mektep bir k8y mektebin den il• 
yade bir ııhlr mektebi ~anzaraaını 
enetmekte, k6y çocukları mual· 
lbnlerlnln gayretll~ ıehlr çoculda· 
rından farkıız bir ~alde fiyhı· 
oıektedirler. Vlhit Beyin çocuk· 
larıaa ıöıterdljl bllylk allka 
köylWerl de Vlhlt Beye bal• 
la•ııttr. 

Muı Belediye 
Meclisi 

Mut ( Huauıi ) - Şehrl•lzde 
ppılan intihap netlcealnde Bele• 
diye azalıklanaa kaıap HlınU, 
Bakkal Nuri, ttlccar Abdtllbakl1 

pulıu Oınıan, ıaatçl Hakim, tUccar 
Muıtafa, tUtllncll ZeynUddin, 
t\lccar Ali, attar Halim, Abdullah, 
ctftçl Melamet Emin, tüccar Ha$l 
lbrahlm, Hacı Halit zade V eaap, 
tlcear H11an, kibrit bayii Liitff, 
tttecar Sıtkı, tUtUnal Mehmet, 
tlccıar Tayyip Sadettl11, AbdUlvt· 
~ap, Faik, Litif, Muıtafa, Ziya, 
Lb1l, Mehmet B.ler seçllmlılerdir. 

Cınkırı Belediye Mıoliıl 
Çankırı 14 {A.A.) .. Yeni tı· 

t.Jlaap edilea belediye mecıliıl Uk 
tt>planbaıaı yaptı. Senelik çalııına 
proaramını bazırlamıya baıladı. 

imavda landalyı fabrlk111 
Simav, (Huiuıl) - ilmay 

orta mektebinde yetlımtı ola11 
' 4t1tHe1ebblı genç]e ~imfzdtft biri 
~rafından ça.tşt.. k üzer• 
fabrikatör Halil İbrahim Jf. ta· 
rafından bir ıındalye fa)>riltus 
l<urulmuıtur. Sima• ormanlatıoda 
bu it• pek elverlıll kıreıte Yardw. 

Bolu Valisi Geredede 

Gerede, (Huıuıl) - Bolu yaliıi Salih Cemal Boy ka:ıamıza ıel111l1, 
kaıa ye belediye muamelitım teftlt etmlıtir. Bu mUnaaebetle bir 

tatıra olmak Uxere kaza ve belediye erkanı ile belediye heyeti et. 
azır bulundutu h.alde bir reaim aldırıhnıt\ır. 

Ada pazarında 
C. H. Fırkası Kongreleri 

Yapılıyor 
Adapazarı ( Huıuıi ) - Şelul· 

mlıde C. H. F. konırelerlne bat· 
lınmııhr. Haaırcılar, Yorgalar, 
Yahyalar, Yatcılar, Bahıiler. 
Y enigUn, Akıncılar, Çukuralıme• 
diye, Y enlcami, Papuççular, Mtcl· 
diye, Tlfeller, Semerciler, Gedik 
ojlu, Hocazade, Mehmetefendl 
ocaldan kongreleri yapılmııhr. 
Kurtuluı, Ortamahalle, lbrahlm 
bey, lıtlklll, Sakarya, Uzanlar, 
ln&nll, Tekkeler, Tuzla, Karaoı .. 
ptan, Devotlu, Gaziler, Tepekum 
kongrelerlde ayın 19 zuaa kadar 
bitirilecektir. 

Biga Belediye intihabı 
Biga (HusuaI) - Belediye in· 

tlhabının yolaur.lotundaa hah.lale 
bazı kim1tler tarafından tlklyet· 
lor vukubulmuıtu. Keyfiyetin tah
lclld lgln Çanakkale huıusi mu• 
ba1ebe müdUrü buraya gelmiş 
ve intihap lılerinl tetkik ederek 
dönmlıt\lr. intihapta yQlıu.zluk 
bulunmadığı tahakkuk eftiji tah; 
111ta edllmelctedlr. Tetkikat aetf· 
cetl latthabın teadlk edlİlp edil ... 
OutınHI ile anlaıılacıallbr. 

Çınkırıda Yeni Mektep 
tankırı 14 (ıA.A.) - Çakırı 

~rk11lnde yapılacai ~etonarme 
'ırlk IJ]& mektep mlteaiıhldiae 
llııalı t.Hldl. 

Biga da 
GeHn Alma Yüzünden 
Müeısif Bir Hldiıe Oldu 

Bira, (Husuıi) - Bii• ...... 
hndan dikici Beytullah Efendi 
Karabiga nahiyesinden bir kızla 
evlenmlıtfr. Geçen hafta bu H'• 

lenmenln düiU.nti yapılırken pek 
te hoı olınlyan bir hldfıe vukuı 
gelmlttlr. Gelin alıcılar adet oldu
iu üzere kız tarafınm bahılılerlnl 
verdikten ıoııra aellnl alıp 3 araba 
Ue Bigaya gelirkcA ıehlr kenarın~ 
da kalabalık bir erkek kafll11l 
arabaların önUne ıeçerek bahtlı 
lstemiılerdir. Arabada bulunan 
belediye aıasmdan demirci Haann 
uata bunlara nasihat etmlı, evle
nenin fakir olduğunu ıöyleyerek 
arabalara yol açmııtır. Fakat ayni 
hal yol lizerindeki GUleı köyünde 
de tekerrür etmlıtlr. GUleı köy• 
iller bahtif almadan arabaları 
1alıvermek istemedikleri için İf 
kavraya blnmlt ve gelin alacalarla 
Güleç lıöyl!ller aopalarla blrlblr• 
ferine ıtrmlşlerdlr. Fakat kavı• 
çabuk mayna edilmlı, zabıtanın 
mUda'balealne meydan kalmadan 
lld taraf biribirleden ayrılmıf, 
,.Jin ahcılar da yollarına devam 
etaılılardir. 

Bu t1kl ve 111a1raflı Adetler 
ylbtinden maalesef bnı böyle 
ıniie11lf ltadiseler olmaktadır. 
Maamaflh gençler bu Jüıumıuz 
l'e ftızuli adetlerden yavaı yavaı 
ııyrılmaktadırlar. 

..... u..... .. .. ,.... 1 .:1 

.ı 
Hafıza 
Kuvveti/ · 

Unutmak, - borçtan ve doıtluk• 
ludan baılayarak • her t•Yi unut• 
mak, bahtiyarhk denilen Anka 
kuıunun yuvaıına yaklaşmak de .. 
•eldir. Bu lıaldkate rağmen iuan• 
lar llaf12a kunretlne klymet verir
ler Ye bu kuvvet önünde hayranl• 
yet duyarlar. Son günlerde 1 'Ma· 
ren Kara Dimltrof,, adlı bir bul• 
ıarın hafızasındaki kuvvet hakkın .. 
da da bir kaç fıkra yazıldı. Bu 
adam, bir ıUtuo yazıyı bir kere 
dinledikten sonra tek yanlış yap• 
madan aynlle tekrar edoblliyormuı. 

Neye yarar bu?.! Vaktlle Mll· 
tenebbi llkabmı taııyan bir adam 
tUremiıtl. Hafızası, hakikaten 
hayret verecek kadar kuvvetli 
idi. Kendlıl daha çocukken bu 
kuvveti hi11ettlrmiı ve ıöhret 
almıfb. Tarihlerde okundujuna 
söre o, bir iÜD Suriye ıehlrle· 
rlnden birinin 11abaflar çarıııma 
alder. Dellillardan birinin mUza· 
yedey• koyduiu bir kitabı htriffn 
ell•dıa ahr, okumıya koyulur. 
Delil~ baıkalarlle konuıuyormuı. 
Yaram 1aat ıonra bakar ki çocuk 
it.ala okumakla meııul. Kuar: 

- Behey çocuk, der, bu kitabı 
ezber edecekHn parasını ver, al, 
eviae kapan, birkaç ay çahı. 
Belki muvaffak olursun. Mezat 
yerinde böyle kitap okunur mu? 

KllçUk, kitabm açık olan say• 
faıını tellala ıöıtererek töyle bir 
teklifte bulunur: 

- Otuı: birinci 1ayfaya kadar 
okumu4um. Okuduğum sayfalari 
er.berlemiııem kitabı parasız b( 
na verirmiıin 1 

Tellal bHyle bir t•yin nıUd 

kün olabileceğine ihtimal vereme
diifnden muvafakat eder. lıtJk· 
ball~ 0 MUtenebbl,, ıl de böyUk 
bir kalabalık önünde otu:ı sayfalık 
1azıyı bir yanlıısız okur ve kitabı 
koynuna ıokarak, tellalın da bur• 
nuna gülerek oradan ıavuıur, 
ıldtr. 

Bu inanılmaz hafıza sahibi 
çocuk byUytlnce peyıamberllk 
davasına kalkı9b, mucJı:e olarak 
laafızaaını ileri ıttrdü. Önun a, 
ytlz beyitlik bir kaaideyi bir din· 
leyiıte laafııaaına ıeçlrdlilni gö
renlerden aeldz oa kiti de ken• 
dlılne Umaıet olmak alıkhjını 
ıöıterdl. l'"akat bir ıUn bu te1' 
mucizeli p•yıambercljln haf11t 
kHillverdl. 

Demek ki aafıza, Mllteaebbld• 
görllldttill ıfbl, mBciıe aayılacak 
derecede de oJaa bir fayda temin 
et•lyor. la1anlara ı•rek olan 
hafıza dejll, ıekldır. RDzıArla• 
rm lıtikametlnt aezen ve her 
••İt• ıöre aahlbiae va1lyet aldı· 
rabllea zeki!.. Buna sahip ola•• 
lar, tabah yedikleriıd alcpqa 
unutaalar blle hayatta muvaffak 
olurlar. 

M.T 

Al•an Büyü.k Elçl•inin 
İzmir deki Tetkiki eri 
lzmlr, 14 (Huıust) - iehrl

mlı de bulpnaa Alman bftyük 
elçlıi M. fon Rozenberş mek· 
teplerimlzl ziyaret etmektedir. 

S•fir cenaplar1 dün Ga21I 
Mektebinden ayrılırken talebeni* 
teıalalratına karıı uy •ıaıın <lazl,. 
dilelil• mukabeledes bulunmuıtur. 

Yeni Bir f' abrlka 
Buna 13 - Burada bir t,.• 

ranmıı yün ipilti kfapan fa\ııı 
rikası kuru!111uı kırarlıtfııılaıtlfr. 

Mu9 Sıhktt MUdUrU 
Mut, (Husuıt) - SıhJ..t Ratt 

dilrl\ Hamdi Katım Bey lııaull 
arzuıllt tekattt c.Ulmlttir. 
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ondradaki 

İnılltere - Amerika - Japoaya ara
••da Loadrada Deniı •lllhlan hak· 
lı:ıada J•pılaa mllzakereler bir çık•H• 
lir111i1 ribidir. Konuımaları l»u çık
"•ıdaıa çıkarabilmek için, buaa Hbep 
•la1a Japonyanın baıı ıa1retleri ıBzt 
ttrpıyoraa da bunda muyaffak olup 
•lıııaayaeatı heniz anlatılamıyor. Lon• i• ftlOzakerelerlni bir çıkmaza aokaa 

1 
•Porı iclcliHı, deniı aUlhlarında 

G + S + 3 aiabetinin her lf dnlete 
la 't: S + S ıeldine ı•tlrilmeai ldL 
• liltere ve Amerika buaa razı olma• 
it klarıaa, olamıyaeaklarını alyllyor• 

rcl1. laaa rajmea JapORya b• tale
!!-ct~ iaat edince itler nrpa •.•rda. 
,.. .. dı, Japonya, bu yaaiyetl ıallh 
:ek lıla lariltereye bir ani pazar. 
ti teklifinde bulunuyor. Dlnya pamuk 
f.t~retl bah•i lzerlnde aalaımak. Eter 
q liltere, bu l»abi• lzerlnde Japonya 
.: anlatıp ta pamuk piyaaalarıaın 

lcılıniae nıa ıB•terecek olursa. J•· :•1a 5 + S + S niabet ailanilifl 
La d~aaıaclan •azıeçuekmlfe Aynca, 
Ja lıltere ile eaki ittifakının ihyaaı 
Poayanın bealedili batlıca emeller 

:••••dadır. llu takdirde Blylk Beri• 
'1111• Uzak Şark itlerine daha ziyade 
Jalka ıB•tHmit olacak ve bittabi 
.:oıaya ile Amerika araaında Uzak 
, lıta çıkabileHk lhtillflarda bir 
~•i hakem roll oynamak ıuretile 
nPoıa da.a11aın mualihane bir aurette 

rtl111eılal t4min eyliyecektir. Japon• 
:~ iddialarında faıla ileri ,ıttiti içia, 

lbdl dlSkGldlfl pazarlık vadiılnde 
~llkaffalr olmaıı bir hayli fGçleıınittir. 
"-0 •a ta1arladıi1 pllnın tahakkuku 

.. 
lllaaldıak ki keadiıl içi• ıa•eaer ltlr 
0 1aeakb. - Süreyya 

Sovg•t Rusga 
ticareti 

'toıken, 1 A.) - Prnda ıa• 
~•1 1934 Hniılnl• dardlncD iç 
_:l'IQr ticareti hakkıada yaadıjı bir 
h ledt, ıoa iki .-e satfıatla .. .._ 

t Ra11a tlcaretlaia pek ai1ade 
~•ldıpı ka7dettlkten 10ara dlyer 

' 'DnJetln eHade timdi ehe-iyetJi 
~a •e 1&nayi etyaıı nrdsr. DBrdDn· 
: iç a7lık ticaret pllnı 1933 aeneai· 
lt' dlrdOncil Oç ayından 4 milyar Ye 

'1 34 .. n .. inia lçlncl Uç ayıadaa 
.... 111U1ar fazla olarak 17 mil7u 251 
... a1, ......,_; oa ruble1• •armaktadır." 

Gümrük 
Duvarları 
Kalkacak Mı? 

Vatinrton, 14 ( A.A) - Kambiyo 
•uameleleri lzerinde konulmut olu 
tahdidatın kaldıralmaaı blkumeti• 
dlnya l•tikrarına dBtr• çalıımakta 
olduj'u lmldlni yeren ilk te .. bbl• 
olarak ıB•terilmektedir. 

Yeni Fran111 hGkGmetiala ,amrGk 
duYarlarınıa kaldırılaa11 mHeleıiae 
dair olan beyanatı da owrenHl bir 
uılatmaya Yarmak içla olaa arzunu• 
bir deljJI nyalaaktadır. 

Bir Vapur 
Kayboldu 

Tokyo, 14 (A. A.) - S439 tonluk 
Vlriyimaru yapuruaun ka1boldutu ha· 
ber nrllmektedir. 

Birçok l'•mller ye Japon mubrip
leri, Yapuru aramıflar, fakat bulama• 
mıtlardır. içinde 60 tayfa nrdı. 

Belçlka Buhranı 
BrDkffJ, 14 (A.A.) - KıblH l»uh

raaı de•a• etmektedir. 
Fransa • Almanya 

Pari1, 14 (A. A.) - Ticaret Nazın 
Atmaq .. firlle reni yapılacak Alman· 
Franaız ticaret mukavele1l etrafında 

1aroımOtUlr. 
Japonya • Amerika 

Nevyork, 14 (A.A.) - Japon
ya ile Amerika arasında yeni tel-
ıls telgraf 1eniai buıün açd· 
mııtar. 

Mar•llya Suikastı Ve 
Macaristan 

Budapeıte 13 (A.A.) - Ma· 
car pollıi, Marıilya facia11 hak
landald tabkikabm bltirmif, ylz• 
lerce kiti ıorıuya çekllmit ve 
MacarJıtanda hiç bir kimıenin bu 
1aika1tle alika11 olmadığı netle .. 
ıine Yarılmııbr. 

Amerikada 
Pamukçuluk 

Vqiastoa, 14 ( A. A. ) -
lıtatiıtik blr01una aazaraa IOD 

on ay içinde ezile• pamuk to
humu miktan 1,236,655 tona 
varmııtlr. l 933 aenHinia aynı dev· 
reıi zarfındaki miktar 1,399, 976 
ton idi. 31/10 tarihinde mevcut 
fazla tohum miktarı 1933 te 
1,076,382 to•• mukabil 1,236,655 
tondur • 

a,1ı 
lençlerllldlr 
No.68 

15 - 11 - 934 
ltr Çaınaıırlar fena yıkanmıyordu. 
r •nç çamaıır kokuıu pek yoktu. 

akat temizlenmlye ıiden çama· 
~r tiçllncll aef erinde parça parça 
0 11Yordu. Y alna yemekleri çok 
llıaQıatazamclı. 
1. ite merakla bir arkadaılanaı 
" •azlfeye ayll'mıılarclı. 

ı., T •mlz bir yemek bulabWyor
dı. 

tiJ Her akıam iddialı tawa par
•rl •• bir aı da poker yapa-

1otlardı. 

d Yurdun bu uzak klıuinde 
' •ta bir mektep hayab ıeçiri
rorlardı. 

l T aldp hareketi bittikten ıonra 
eıldln mektuplan fa11lalan daha 

111
'11l fakat muntazam de••• 

•tıueye bqlaclı. 
el Delikanb 11cak azleyiılerle 
h olu mektuplarmı yazarken pr-
•t •cııının bir az dindljinl hi.

ltdiyordu. ,,.. 
Leyli, hAli bir netice yer

~•Yen çiftlik dava11na ilzlilmekle 
..;raber hergllnkU makineleımit 

Y•ta içinde bununla uğraı· 

Burhlln waillt 

maya fınat bulamıyordu. 
Artık anneai de bu tabllJeten 

bayata alJfmıfh. 
Her ay Leyli evin maarafına 

ayınp Yerdikçe HAİZ dualarla 
onu aından 6p0yor, ıaçlarım 
okıuyordu. 

Molla Beyden hlli haber 
yoktu. 

(Ayten) in bab.. bir iki defa 
telefonla davama tfditi hakkında 
haber 10rduğu zaman ıu cevabı 
almışb: 

- Her halde Omit yar. Fakat 
meıele pOrDzliidllr. Temizlemeye 
çalı11yoruz. Molla Beyin ı6z0ne 
emniyet etmek IAzımdır. 0, neti• 
ce11aı evwelden keatiremediji 
davalan üzerine almazdı. 

Bu cevaplar zaten eıki 11km
tıyı bbaetmeyen aileyi ferahlatıcı 
bir lllç gibi ara ısra ıeviodiri

yordu. 
Leylimn bankadaki iti de tit-

tikçe ağırlafiyordu. 
Tecrübeıi arthkça ona daha 

mGhim itler veriyorfardı. Şimal 
muhabereyi doğrudan dotruya o 
idare ediyordu. Maafl da 7avq 

1 Yine Silahlar Meselesi _____ ,_ 
Amerika Umumi Bir 
T eşcbbüse Girişiyor 

V atlnstoa, 14 (A. A.) - Harici1• 
nasırı M. Hul, •azetHilere "9yaaatta 
bulunarak Amerikanın alratle umumi 
bir azlqma •lcuda l'etirilmeıl imi· 
dini temaaea kaybetınit oldufunu 
•lylemittir. 

M. Hul, Amerika •ıkGaetinln 
•illh ticaretinin kontrollne mltealllk 
ayn bir uılaıma yapdma1ını temi•• 
çalıımakta oldutuau aayle•ittir. 

M. Hut, bu uzlatmanıa, •illhlan 
bırakmaya mlteallik olarak •lcude 
l'etlrilecek ller han1ri bir uslaımaya 
ithal edilmeaini be]demedea akdedl· 
lecetini Gmlt etmektedir. 

Amerika t.lk6meti, •illb ticareti• 
ain kontro1ilne mlteallik bir mlat
manıa tanzimi huıuıuna ittlrak edip 
etıaiyeceklerini anlamak lzer• A•rU• 
pa •e Aıya dn1etleri aeıdiade i•tim• 
zaçlarda bulunacaktır. 

lnglltere lyı K8r•ll•cl• 
Londr ı, 14 (A.A.) - RByt•r aJanıı 

Amerikanın ailih imalltaaı kontrol Amerika hariciye nazın M. Hul 

karannın reımt lnıiliz mahaflllnce iyi nutuk ıCSyliyea baıvekil M. Makdonalc', 
kartılandıtını haber almıtbr. 

M. M•kclonelclın Bir Nutldl sillh yarıtını durdurmak için ıeceli 
Londra, 14 (A.A.) - Sutamptoada Jrln..I Gıla çalıttıtını ıCSylemittir. 

Yeni Fransız Kabinesi 
Şiddetle Alkışlandı 

Pul., 14 (A. A.) - BatHkil M. 
Flanden mebu1aa meell•inde kabine
nin beyannamHini okurken lhtill.I •• 
diktatBrlGk hareketlerine karp koaa
lacaj'ını aCS1leditl zaman tlddetle 
alkıtlanmıtbr. B•tHkil iltiza• takrir
lerinia derhal mlzakereaial lıtemİft 
fakat itimat reyiae Yakit blmaaa 
içla takrir 1ahlpleriain s&zlerlnl kıaa 

lran 1 · 
Franaacla Tak Dolu 

Sesler Yükaellyor 
Paria, 14 (A. A.) - Deba pseteal 

lran fAİri Firdnılnia bi•i~ci 1dd3•1· 
aü mlnuebetile yascfıtı bır •akaledeı 

" lran, Rıza Şah Pehlni HLDİD 
enerjik •• nurlu Ware•inde maddi 
terakkiyat yolunda •lr'atle ilerlemek· 
tecllr. diyor. 

Gaaete, Fraaıaaın bGyGk lran 

ya••t yllz elli liraya çıkmqtı. 
Bu wazlyette ıeçim aslanb11 

biç duymiyorlarcb. Kira verme
dikleri için bDtDD maırafları alt· 
mıı, yetmlt lira ile kapanıyordu. 
Leyli bu arada Emniyet Andığı· 
na rehin koyduklara elmaslann 
faizlerini de adOyordu. 

Melek Hamm kız evladının 
erkek gibi kendiıine bakmaıın
dan duvdujıa ıururu yakınlanna 
anlata anlata bitiremiyordu. iki 
arkadq herglin a) nı yolda, ayni 
iıte, ayaı yapurda aylan mevaim
lerle doldurarak çalıııyorlarclı. 

Ayten nipn Yak'aaını unut· 
mut aibiydL 

Ve banda en ziyade Leyllnın 
tesiri oldu. Genç kız onun ara
ıara tazelenmek istidadı göıteren 
heyecamm yumuıatmak için ne 
lhımsa yapıyordu. 

Htdiaeler durmuf, hayat dllzel
mif görOnilyordu. Ve bu bal 011-

lann hoıuaa gidiyordu. 
Artık etraflarlle meııul olmu-

1orlardı bile: 
Yalnız Leyliyı sinirlendiren 

dedikodular, Huibe Hanımın di
linden araura yayılmakta devam 
ediyordu. 

ihtiyar kadm zaman zaman 
pzaba ıelen yanardağlar gibi 
Leyli hakkında kin ve hakaret 
ateılerl aaçıyor. Sonra yawaı ya
vaı duruluyordu. 

kHmelerini •Brlemittir• Takrirleria 
mlsakerHinden •oara yeni kabine7e 
423 reyle itimat beyan ediJmif tir. 

Pari., 14 (A.A.) - Ayan meeli•i 
blkGmetin beyanname1ini blylk bir 
..raretle karı ılamıttır. Beyannamenia, 
blldlmetin cumhuri7eti mldafaa arau
aunu ıöıteren kıımı mutat olmıyaa 
bir tiddetle ıı lkıılanm ııt r. 

Komitecilik 
Bulgaristan Yeniden 

Birçok Tevkifler Yapıldı 
Sofya, 14 (A.A.) - Polia, Kaatea

dil civannda l»azı köylerde araıt.rma
lar yapmıft bir miktar ıilib ve cep
h•e bulmuı, Makedonya komltuinia 
bir kıaım do.yaları ele reçmittlr. 
Birçok kimaeler tevkif edilmittir. 

-;lri:ı:-b.tır~.·ı~ı· kutl~ia'";;t-;-~ 
lanmakta olduj'unu bildirmektedir • 

== 
Retit annesine mektup yazı• 

yordu. 
Arasara yeni bir yere nakletUji 

zaman onu haber vermek veıllesl 
De hal habr aoruyordu. 

Hasibe Hanım onu kızdırmak 
için bir defa lazı vasıtasile oğlun• 
dan para istetti. 

Reıit aylığl pek çok olma· 
mekla beraber ma1rafı da olma• 
dığa için biraz para biriktirebil
mifU. Elli lira gladerdi. 

Fakat aynı zamanda Leyllya 
kıymetli bir f8rk halı11 yolladı. 

Bu habyı l.tanbula izinli giden 
bir arkadaıı m6lazım Nihat He 
ıöndermiıti. Garip bir teaadllfle 
Eaklfebirde trene Reıldin ıınıf 
arkadatlanndan mnlAıim Zeki 
binmit ve ıarktan ıelen bu aillb 
arlcadap ile trende tanıımıttL 
Konuıma araımda Reşidin Haki· 
ride ytlzbap olduğunu ve bu 
arkadaşı waııtaaile Jıtanbula 
niıanlııma hah glnderdiğini 
öğrendL 

Haydarpaıaya ıeldiklerl za• 
mao Jrlnlizim Zeki: 

- Reıidin evini biliyor mu
ıunuz. lıteneniz beraber ıidelim, 
dedi. 

Bu tHadllf Mlilizim Nihadı 
memnun etmiıti. 

Beraber Kadıköytıne geçtiler. 
Mnlizim Zeki doğru Reıidin 

albyol ajzındaki anneıinin eYİne 

aitti. Zaten annelini tanll'dı. 

Kocanın Mulıiti ! 
Bu 90D birkaç ay içinde h.

men hemen aynı mealde iki, 
belki de tlç tane mektup aldım. 
Muhteviyatları bir iki aatırla hn
liaa edilebilir. Diyorlar ki: 

- "Biz Istanbulda doğduk, 
latanbulda büylidllk, blltün tanı· 
dıklarımız burada. Halbuki timdi 
kocamız uzak bir Anadolu ıebrine 
!•~İn edildi, bizi de götllrmek 
ııtıyor. Vakıa el'lendiğimiz zaman 
bizi altlnceye ka:lar burada ya• 
ıatmayı teahhüt etmlt değlldL 
Fakat bu teahhl . alenen yı p.l· 
mıı olmaaa bile rabıtanıız n ku· 
ruluıunda, tabiatile va da., 

Sonuncuau ( Ş. H. ) r ••• ı flerinl 
imza ıra 1<amında taııyan bu 
mektupların ıahiplerine, mOaaide 
eClerlerae kendilerile bir fikirde 
olmadıfımı ılyliyecejim. Yazıla· 
nndan anlafddığma ıöre bu 
hanımlann kocalan memurdur. 

Memur da hayabnı deYletinin 
hizmetine hayabnı vakfetmiş bir 
Tatandqtar. Nereyi ıöıtt rirh rae 
oraya aider, iıtenildlği kadar ka
br, ıonra emir alınca yurdun fi 
ahar batına gider, orada yerleıir, 
yeni bir vazifeye tayin edilinceye 
kadar. 

Bir memura •aran bir kadın 
onun bu taahhlldtlne tablatea 
if tirak etmlı, bunu bilerek kabul 
etmiı demektir, abinl ıöyliye
mez. Buraas bir. 

Sonra bir kız evlendlmi ail.
ılnin kapı11ndan çıkar, koca11nın 
kapııına per. Arbk muhiti anne
llnin babuanıa muhiti detll, koca
aının muhitidir. Dk eY kocaıınıa 
evidir, aaneıiainki, baba11nınkl 
ıertde kalır, bu da lkL 

En nihayet ıuruaaı da l&yliye
yfm: Bu tekilde dnınnen bf r 
kadın kocaaına ııınmamıı, ölün
ceye kadar birlikte yapmaya 
1ra1..... ko,.a-. Wr kaclıa 
clemelrtlr. 

• Hayrettin Zeki Beye: 
Bahaettitlniz km .. ı...n tanı

dım, endi9eleriniz tamamen yer
alzdlr. Aldanıyoraunuz. Bab1et
tlğiniz hareket yapmacık değildir. 
Tereddllt etmeyiniz, ıizl meı'ut 
edecek kabiliyettedir. 

HANIMTEYZE 

Haıibe hanım o tin yene 
ka•·makam beyin hanımına çene 
çalmıya gidiyordu. Kapımn 6nGn
de kar11laıtılar. 

Mlllhim Zeki: 
- GözGnüz aydın valde hanım 

dedi. Refit yllzbap olmUf. Bakın 
bu arkac:lq onun yanından ıe
liyor. 

Haaibe hanım ağzından ekıik 
etmediği liıaraaını yere atb. 

- Ştıktır yetiıtlrene, dedi. 
Mektup yok mu. 

Nihat, mnljzim Zekiye baktı. 
- Mektup yok efendim. Yal· 

naz nİf8nhas Leyli Hanım için bir 
hediyeli Yar. Ona bll'akay11n. 

Ve arabadaki dengi 161terdL 
Onu almağa gidiyordu. 
Halibe Haaım kafaııaa zebani 

topuzu yemiı gibi ıeraemlemiıti. 
Çok Iİnirlenditl zamanlardaki 

tibl a4>zleri doauklqb. Şah da• 
marlan parmak sibl kabnlaıta ve 
bir iki defa aallanclı. Sonra koca 
gövdeal bir kalıp ıibi Mlllizim 
Zekinia kollanna dDttll. 

Bereket delikanlı vaziyeti kav
ramıf, onu tutmata bazırlanmqtı. 
Yokıa ikisi beraber kaldınmlar 
Dıtllne aerileceklerdL 

Koıuıtular, içeriden Tllrktn da 
fırladı. Haaibe hanımı iki genç 
zabit sallasırt edip içeri aldalar. 
yatırdılar, yllzllae ıu ıerptiler. 

( Arka.J nr) 
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CesediMez~rsız Londra 
Melburn 
Yarışı 

Londra - Melhurn, lngiJtere • 
Ve bir Avuıturalya ara-

k 
ımda tertip edilen 

0 Ngacunun tayyare yanfı mU-
ltartı nuebetile Timea 

gazeteıinin okuyucularından biri 
N· W. lmzasile gazete müdürüne 
fU mektubu gön dermit tir : 

Tayyareci Skot ile Blekln Lon· 
drayı Melburna (77) saatlik bir 
:r.aman zarfında bağladıkları ıu 
d kikada Avu&turalyanın Kromer 
vehrinden namına gönderilmiş bir 
kartpoıtal aldım. Bu kart 18 
Temmu:ı 1907 senesinde, yani 
bundan tam 27ıene evvel postaya 
Yerilmiştl.. 

Buna poıtacı azizliği denir ki 
emsali yalnız bir memlekete mün .. 
hasır değildir. Her memlekette 
türlü cilvelerle tecelll ıöılerir. 

* Memlekette kuv tli bir lapizim 

Meksika hükumeti 
M•ksl kada ı tesisine çalışan 

içki ipti/ ası tiddetli bir alko· 

lizm mücadelesi yapmaktadır. Or
taya ıUrUlen bir istatistike göre 
1928 aencıinde federal Meksika 

arazisinde alkollU içki satan 95 
bin mUesseae vardı. Memlekette 
mevcut mektep adedi ise 18,462 
leli. 1928 de Meksika ardJ:İıi 300 
mllyon lllre alkollli içki lstihıal 
et mittir. 

Bunun 185 milyon litreai (pulk) 
denilen huıusı yerli fçki 70 mil
yon litreai bira, 32 milyon litresi 
de rakıdır. 

Bütün bu içkiden hari :e bir 
Utre çıkmamıf, hepıi dahilde is
tlhlAk edilmiştir. 

Mekıika m•arif nezaretinin 
reımi gazetesi olan El Maatro 
rural, bu vaziyet karıısında: 

.. Genç nesiller arasında mtl· 
tereddi mevzu nlsbetinin çokluğuna 
hayret etmemeliyiz!,, diyor. 

"" 
Komllnizme meyli ile maruf 

Garip bir olan Amerika mu· 
harrfrlerinden Up-

seçlm ton Sinclair Ame-
rikanın Kaliforniya valiliğine s~ 

çilmiştir. Konıllnlzme kartı bOyük 
bir ihtiyatla hareket eden Ame· 
rikalılar arasında, bu seçme, çok 
garip bir teıir yapmııtır. Fakat 
kısa bir zaman sonra, Upton Sinc
lalr'in bir yanhılıktan istifade et
tiği anla1ılm1ttır. Şöyle ki : iktidar 
mevkiinde bulunan demokrat par
tinin propaganda mlidürll M. 
Farly, bu seçim hkkında ıifreli 
kağı.tlarla sağa sola talimat verir
ken onun ,ıfrelerinden birini, bir 
daktilo yanlış de şifre etmİf ve bu 
ıuretle maruf bir muharrir ve 
ayni zamanda ıuurlu bir komü· 
nist olan Upton Slnclair demok

rat partinin yardımı ile Kalifor
niyaya vali intihap edilmiştir. 

Bu hadiseye, bütün dünya halA 
boyret etmektedir. 

... ·-···-······································ ............ . 
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ValantiDon .:.. Kaldı 
Senelerce Evvel Öl n n'atkar Bugün Bir Hangarın İçinde Kendi 

K•ndin~ Kurumıya Bırakılmııtır 1 

Amerika da Cena.ztı Merasimi Nasıl Başlar, 

Nelerdir? 
Naııl 

Biter, Ba l.ıca Safhaları 
Aşağıdaki satırları geçenlero• 
( Holivu~'ta ) bir tetkik seyahati 
yapan me~hur Franııır; muharriıı 
( Framıia de Kruvaset) nindır. 

Holivut'tan çıkmıftık, denh 
kenarında, "salıncak,. tan tutu· 
nuz da "Montany RUs,. e varmcıy~ 
kadar binlerce eğlenceyi bh

araya toplıyan eğlence parkların· 

dan birisine gidiyorduk. Pazardı. 
Açık elbiseli gençlerle çıplak 
bacaklı şen çocukların kahkah .. 
lan biri birine karışıyordu. 

Arkadaşım Florey otomoblldou 
inerken: 

- Bu taraftan gireceğiz, dedi. 
Maamafih ben eğlence yerin 
fazla yaklaşmıyacağım. Zavallının 

beni görmesini istemem, fazl 
mUtecsıir olacaktır. 

"Zavallı,, sıfata tle bahsettiği 

kimdi, bilmiyordum, sonra öğren· 
dim. 

Arkadaşım bu defa parnıa.ğır t 
bir "istikamete dikmiş: 

- Bakınız, diyordu. Bakhm. 
Barakalardan birinde, yUziln 

alçıdan bir maske geçirmi9, bu 
ma kenin dudağı örten kısmın 

kırmızı boya ile boyamıf, bir 

palyaço, yumurta ile dolu ıepet· 
lerin gerisinde, canla bir nişangah 
halinde duruyordu. Çocuklar 
yumurta satın alıyorlar ve kolla· 
rını açarak bUtlln kuvvetlerile bu 
alçıdan maske takan adam1111 
yüzüne fırlatıyorlardı. O, kah 
batını sağa çevirerek, kAh ıolEl 
dönerek yumurtaları hedefteu 
kaydırmaya çalıııyor, •uvaffal: 
oldu mu, bUtün bakanlara airayel 
eden bir kahkaha ile glllnyordu. 
Bazan da bu yumurtanın isahe 
ettiği oluyordu. O zaman iyı 

nlıan atan çocuk vadedilen mll~ 
kifatı alırken, palyaçonun arka 
ıında duran beyaz elbiseli piyero. 
kıyafetinde başka bir çocuk, 
palyaçonun yumurtaya bulanarıı 

yö:ıUnü mendille ailmeye çalışı· 

yordu. 

Arkadaşım bu çocuğu göıteı
rorek kulağıma: 

- Kendi çocuğudur, diye 
mırıldandı. 

- Olabilir. Fakat o kimdir? 
- DütünlinUz, arayınız, belki 

yUı. defa alkııladığınız bir sima· 
dır, bulursunuz! 

Çoçuk babasının yüzünU b· 
mizlemif ti, ve timdi onun kıa 
bir müddet için çıkardığı maıkey~ 
beyaz podra ıerpmekle meıguldU. 
Bu kuıa müddet içinde kaf amıu 
derinliklerinde batka si111a belirdi, 
evet, belki yUz defa görmUıtUm, 
yUz defa alkışlamıştım, ıinemani 
en komik aktörü idi, afişin üze 

rind• ıadece onun ismini görmek 
bile filmin güzelliği hakkında bir 
kannat uyandırırdı. 

Arkadaııma: 
- Mümkün değil: O, olamaz . 

diye söylendim. 
- Odur, billkisl 
Bizi ıehire ııetiren otomobild 

soruyordum: 
- Bu işi çoktan beri mi ya

pıyor? 
- Ikl yıl oldu. 
- Peki amma, kendisine yarr 

dım edecek bir doıtu da mı yoktu·/ . 
- llk zamanlarda, artık mo~ 

dası geç.;p te sinemada it bula· 

Holivutta bir gece manza.rasL 
111 dıgı zamanlarda yardım edenler ıerbe•tmislniz, bir cenaze mera· 
olum tu, fakat sonraları.. siminde hazır bulunmak ister ml-

Ş hre yaklaşmıştık, dostum ıiniz? 
cümle "ni yarıda bırakarak bana 

bir hangar gösterdi. 
- Bakmız şu binaya! (Valııntf-

l 1 rı cıı l}~hurdu, bugiın bir palyaço oldu 

no) un cesedi orada kuruyor! 
- (Rodolf Valantino) mın mu? 
- Evet parası yoktu, gömü· 

lem•di. Cesedini muvakkaten senar· 
) on Jiln Mathlı'ln mezarına 
koyıuııtlardı, fakat Mathis'in 
,., i•leri geçenlerde mezarın yarı
ıoı ba kaaına satınca (V alantino) 

yu or,.ılaıl çıkardılar. Şimdi han-
~rırı içindedir, bekliyor. 

H~yretteydim: 

- Nasıl? Diye söylendim, Va
oiiııoyu bu kadar çahıtıran 
•Hidyolardao hiçbiri de bu işi 

li. tiiııtı almadı mı? 
Do~tum güldü: 
- Anlatılan &İz (Holivut) un 

m olduiunu anlayamamıısınızdır. 
Bııuchı~ başka da burada ölüm 
batkı: yerlerden çok farklı telakki 
edileıı bir hadisedir. Yarm ubab .............................................................. 

soa Poıta 
a.lN PiATLARt 

l - G4ı.tenl11 ~sas 1106ısilo 
jr sütunun ikl •atırı 6ir 

(eontim) ••ılır. 
ı- .f,,g/tuıtt• g6re bir Mntl· 

ititlrt 11411 /iolı ıunlortlır: 

ao 
krt. 

3 c :ıı" .,,ntirrcde vcııAlf 
(8) lcefünt coıder: 

4 ~ 1rt.ce ,,. 'kalın ~.ııletr 
tacakl.ırı ger• ~ 
ltllml• öt,ıt&r. 

I 

Bir cenaze merasimi mi? 
Evet, görürsünüz! 

"' 
Ertesi gün, cenaze merasiminin 

(12) de olmasına rağmen ben do
kuzda hazırdım. Bavulumun içinde 
bir tane ıeyyar kıravat bulmuı
tum, bir matem eldiveni alması 

için de otelin S(anonunu ıehre 
yollamıthm. Elleri boı geldi: 

- Şehirde böyle blrıey yok· 
tur, diyordu. 

Arkadaşım iti çok olan blitün 
adamlar gibi zamanında, yani ona 

tam çeyrek kala geldi. Otomobil
de giderken merak ettim: 

- Kimin cenaze meraıimine 
gidiyoruz? 

- Sinemalarda "müteharrik 
realmler,, yapan bir aan'atkir 
vardı, (kurbağalar saltanatı) deye 
tanınan bir eserde kısmen çahı
mıştı. Bu eaerl bUtUn alem gör
dli. Hatırlamıyor musun? 

- Şöyle böyle! 
- Her neyse ıimdi onua 

cenaze meraaımıne gidiyoruz, 
zavallı, muhtedir bir san'atkardı. 
Fakat aoıı zamanlarda gözü za .. 

yıflamıfh. itin den çıkardılar. 
Hastalandı öldü, geride bir kadm 
b•rakıyor, zavallı daha kırk ya
ımda bile değildi. Fakat ıb: ne
den ıfyah giyinmiısiniz? 

- Adet değil mi? 
Arkadaıım cevap vermedi. 

Otomobilini geri geni yürüterek 
şimdiden birçok otomobillerle 
dolmuı olan bir parka aokmuıtu. 
indik, bana bir binayı iÖsterdi. 

Oraya gideceğiz! 

Olur, fıHiat kllise nerede? 
Kilise mevzubabs değildir, 

hiç değilse bugünlUk! 
- O halde (morg) a nu ıl· 

diyoruz? 
- Hayır, fakat biraz çabuk 

yUrtıy•lim, ıeç kalacağııl 

* 
Geç kalmamııtık, takriben 

otuz kiti, tiyatromsu bir yerde, 
kapalı bir perdenin önl\nde bek• 
liyorlardı. F otöylerin önünde bir 
kadın vardr, ağlıyordu, bird•n 
erkeatra baıladı, bir matem havan 
çahyordu, perde açıldı ve banıt 

~------------------~~ 
R~sminizi Bize Gönderiniz ....... 
Size 1'abiatmızı Sög ligelinı 
Rumlnl:ıl lcupo:ı Ile göndulnls. 

Kupon diğer aıı1fam11.dadır. 

86 Ankara: F. t 
Hanım: Süsii ve Ş~ 
lığı ıever. l'ek eerbl: 
tavurlu değildir. 1l 
ausiyetlerinin gizlik 
maıunı tercih ed• 
Kolaylıkla samimi 
maı. Sureti umuınh 
de çekingen bir Jı• 
vardır. Çok kon 

maz fakat çok: dikkatli olabilir. 

• 32 Ankara: Şükrü Bey: Kııl 
delik ve gözü açıktır. 
Alayı, şakayı sever, 
gününün büyük bir 
kıımıııı neşe ile geçi
rebilir. Derin diifüne
rek kendisini iizüntii
lere kaptırmak, hliri
yet bağlannı sıkmak 
niyetinde değildir. Te
ead üflere tabi olmağı 
tercih eder. 

• 
~4 Eskişehir: Enver Bey: :Mulııti! 

bulmadıkça ağır bil 
mahçup ve çekiug 
tavurludur. Şolır 

sever, kendisind 
bahsedilmesini i e 
arkadaşlarının şnkııl 
rıne. tahammül g3r.tc 
moğe çalışır. Kızdı 
zaman d ha ~ed 
olur. Kafasını Jule 

ince ve .dolambaçlı veylerle ~orınııı 

Muamelesinde daha ıiynde açık " 
olduğu r,ibidir. .. 

40 lstanbul: Nuri lhııan Bey: 
(Rcıaı:ılnlıı dercini lıtemlyor) 

Zeki ve intize.mperver bir mekt 
husuiiyetlerini muhafaza eder. Kof• 
sile çalışmakta muvaffak olabilir. 1'ıl 
vur ve hareketlerinde muvnffakıyc 
hakkında iimit verecek manalar va 
dır. Canı tatlıdar. Tehlikelero karşı Ç~ 
kiogen ve fazla ihiiyatkfu-dır. .. 

41 Eskitc:hir; Lutfllllah Efendi, 
( Rurnl•i• cl•rclnl iıt•ml1or ) 

Gizli bir elemin eeiri imi ibi 
derli ve hazin bir tavrı ıardır. Na 
ren neıelenir. Fazla konuimaz. Fa~' 
sözleri manalı ve kuvvetlidir. 1ı.ı1'J 
bahıinde maneviyata mukadclcsll 
futa ehemmiyet verir. Para itlerind 
itimat edilebilir. 

• 8 Adanada yat fabrikasında rrı• 

kiniat Mustafa Beyı Fotoğraf tal 
}iline ait gönderdiğiniz kupon "'
mektup meyanında fotoğrafıııız zubtf. 
etmemiştir. Bu cihetten bahsedere 
fotoğrafınızı gönderiniz. Ayrıca kupoıı 
lüzum yoktur efendim. 

~ 

20 Afyonkarahi.arı Sedat Bt 
Zeki ve olduğu gibi görünmes-' 
mütema yildir. Yalnız bir par ça noii 
dür. Bir şeyin neticeaini bekleyeille 
çabuk 11zlanıı:. Ailesi muhitinde go 
düğii tabii cereyana t~bi Q}artı 
intizam kay itlerine ria~ etkiıı.. otıı! 
Sade ve temiz giyinmesini bilir. MeJI' 
faatlerini yalnız nefsine hasretuıe 

Cömert olabilir. 

··b;~i
00

h~hl·k;t;~··~·~·~;~·t;~··bi;··;;;;;r 
zara göaterdi. 

Bir konferans masasının ke" 
narına camdan bir köşk yapmı( 
lardı. Bu kötkün içinde bir aed~ 
vardı, sedirde mütebessim bif 
adam oturmuştu. Bizi se) re!' 
diyordu. Bir hıçkırık iıitildi .;t 
sahnenin bir kenarından başlı' 
bir adam belirdi, masanın i.iır 
rinde duran sürahiden bir yudı1ıt 
ııu içti. Sonra ölli hakkında bi( 
kaç medih kelime1i söyledi, soor• 
perde kapandı ve herkea dışafl 
çıkb. Yol da arkadaşım nnlatJ' 
yordu: 

- Camın içinde gördüğü•!U1 

adam ölüdür, giydirilmif, yi ıC 
gözü boyanmıf, oraya getİ' 
rilmiıtir. Merasimin list tarf ıl1 
görmek istemezsiniz sanır.ı11 
Bu cuerli ıimdi soyacaklar ''ı' 
fırında yakarak külünden r' 
parçasını ailesine vereceklerdir. 

- Demek burada ölUleri hef 
yakıyorlar? 

- Bazan gömdükleri de ol ·' 
Paraya bağlı bir meseledir. 

Fr•1ui• de Kruvaul 

.. 
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Moda Haberleri 

Modellerimizde Uç dejiıik 
•lbiae ıörilyoraunuz. Bunlardan 
•oldan birlncial yemek elbiHai· 
dir. Boyu yerle hirdir. Muhtelif 
lcuplar onu vllcude yatkın yap• 
lllışttr. BütUn atııU belindeki, 

meden ve yahut herhanıl 11k 
Lir kumaıtan yapılan kemerdir. 

Ortadaki, bir ı•c• elbiaeıldir. 
lensi mavidir. Yerlere kadar 

Bu 
Siz 

Yün Kazağı 
De Yapın 

.. Bu re m'ni aördüatınDz kazak 
ı•· k • • R. 1 at spor yllnden yapılmııtır. 

engi çilek renaidir. Bere de • • • • n'in renktend·r. Ôrgllall nUmu• 
hede de gorUldllğü Uzer• ıayet 

asittir. BI zllrı önünde dUimeler 
hletald'r. Berenin arkasına iki 
t~~e tUy konmuştur. Bunlardan 
r ır ~·j biri de berenin kendi 
h enSlnulecılır. Yaka ve 6ndekl 
t a « l.erenin etrafındaki parça 
ers ylh 6rgüdend.r. 

Cildinizi 
Bozan Şegler 
k Naatl yapıldığını bi'met11ğinlz 
renıleri kullanmayınız. Cildin 

tazelik Ye taravetini bozan şeyler 
•raaıatla feaa yağlarla yapılmıı 
~an kre•ler ba~ta gelmektedir. 

rem iyi bile o!aa fazla ailrme-

Mevsimin 
En Son 

Biçimleri 

1 
uııcanan parçalar bllttln kıt moda· 
nın en barlı bir vaafı olacaktır. 

TayyörllD kumaıı kııın da 
ılyilebllmeal için kalınca olmalı .. 
dır. Etek dUmdUzdUr. Yalnız 
tinUnde lld taraftan dlkltli iki 
plll kat• Yardır. Banlarm etekten 
,.ınıs on santim kadar bir yeri 
açık kalmıthr. Kollar ve yakadaki 
aUaler aıtıragandır. 

jAkşam Çayı 
Ve Sandoviç 

Kıt geline• topluluklar, çaylar, 
eY ej'lencelerl de beraber ıokulur. 
Bu çaylar için ıiıe birkaç aand~ 
Tiç tarU edelim. Bunlardan biri 

ıudur: 
Ekmetln kabukları çıkarılma· 

dan ince ine• kesilecek. Her 
dilime bira• yai allrdllkten aonra 
ibtDn• bir parça kqar peyniri 
konacak ye O.erin• kırmızı biber 
Hrpilecek. Eter kaıer yerine 
rravy•r kullanırsanız biraz da 
tuz serpmek icap eder. Ostllne 
yine ine• bir dilim kapatınız. 
Hepıl bu ıekllde hazırlanınca 
ıakaraya ııralayınız. Üzerlerine 
birkaç damla allt damlabn z ve 
pembe .pembe oluncaya ye pe) nir 

eriyinceye kadar kııartaaz '' 
aıcak aıcak ikram ediniz. 

Tarif edecajimiz paata da 
çayla aayet neft• olur. Ôlçllall 
biraz tada tutulmuıtur. Fakat 
ayni niıbet dahilinde istetlliiniz 
61ç0de yapabiliralniz. Li11• olan 
.. yler pnlardır: 400 sram un, 
2IO gram tuzsuz tereye;, 160 
ıram şeker, 1 15 ıram dlYilmtiş 
ltadem, rendelenmif bir limon 
kaltutu, vanilya, bir yu•urta 
ıanaı. 

Bunların hepıl IJirden hamur 
haline getirilip yuiurulacak. an. 
ylik bOytik parçalar keailip yu~ar· 
lanacak, tekrar bunlardan ufak 
uf ak parçalar kesilip iıtem;iniz 
,ekil verilecek ye sarı sarı olun• 
cnya kadar pitirilec~k, daha. •!cak 
iken ıekeri vanılyanın ıçınde 
yuvarlanacak. 

-; i~i~ .. i-i~,· ~~),i~ i~~ı~; ... ~~;~;·~ıd;: 

Ev Kadınının 
Bileceği Şegler 

Beyaz ipekli blôztlen yanık 
lekelerini çıkumak için: Sıuk 
auyun içine sekizde biri kadar 
mUvelHdtHmayı humzu ahir koya· 
rak yanık yerleri bu mablfıtun 
içine babnnız. Yirmi otuz dakika 

· kadar havalandıktan sonra çıka· 
rımz. Ve iyice çalkalayımz. iu 
ameliyeyi iki Uç defa tekrarları•· 
nıı yanık lekelerJnden eser kal· 
madığını göreceksiniz. 

Jf. Ellerinizden •oğan kokusu· 
nu çıkarmak için: Soğan kestik
ten aonra ellerinizde bırakhiı 
fena kokuya ıldermek için elle· 
rlnhı:i bir kereviz aapı ile oğun. 

• Maatar tıpalarını ııkııtar· 
mak için: Mantar bpalar ekHriya 
laa•anan nUfuıuna mani olmaz. 
Eğer b6yle hpa ile kapalı bir 
tlıe içine havanın ıirmeaini ist•· 
mlyoraanıı eYYel& ayni miktar
da iç yağı Ue balmumunu iyice 
kaynabnız tıpaları bu mahlfıtun 
içine koyunuz. Kuruduktan ıonra 
tiıelerln atzına ıeçlrinız. 

l(ı. Ter•yağ bozulmaya ve ek
ıimiye baılamıı ite: Eter yağda 
bo:uakluk veya ·~lik alameti 
hiuecllyor .. aaa, ..atok DJIUll tçiae 
bir tutam karbonat dlS sut ili•• 
ederek yağı bu mahlütun iterain
de yıkayarak iki saat kadar b1ra· 
ltıınız. Yağın tekrar tazelendiğini 

görecekı'niz. 

Bugün Ne Yemek 
Yapsam? 
But Dolması 

Bir kuzu veya koyun budu 
alı:tacak. Kesi en yerden ka~lje 
doğru et yarılacak ve buradaki 
et keailip çıkarılacak. Yani kal· 
dırılan kapağın içi oyulacıık. 
Çıkarılan etin l~eriı;ne ren
delenmiş yarım hmon kabutu 
karııtırı ıp ince ince kıytl•cak. Bu 
mahluta da maydanoz, bir fincan 
kadar ekmek kırıntıaa, bir ta•• 
iyice çalkalanmıf yumurta, iki 
tane ince ince kıyıllDlf •otan, tuz, 
biber, kimyon ili kablıp iyice 
karaıtırılacak ve buttald bofluia 
doldurulup ajzı dikilecek, bunun 
tlzerine bir miktar da un aerptlk· 
t•n sonra fınnda kızartılacak. 

sut Tath•• 
Lazım olan şeyler: Bir kilö 

iki yüz elli gram süt, iki yllz 
e'li ıram irmik alta yumurta ..• 
Yüz ıram yat .• ju gibi, çok krem kullanmakta 

zarar yerir. l Evveli ılt kaynatılacak.. 

ıimdir. Kendinizi 
ve çocuk armızı 
bu haatalığm ya· 
kasından kurtarmak va yakalan· 
mamak için bazı tedbirler almamı 
lazımdır. En evvel dikkat edi· 
lecek şey çocuğu hastalık korkusu 
içinde bulundurmamaktır. ÇUn· 

kU bu korku çocuğun mukavemetini 
kırar. Sonra mikrop ağızdan yayıldı· 

ğı içın çocuklarınızın hastalara yak· 
Jaıma ı a kat'iyen mUaaade et• 

meyiniz.lkinci tedbir kam temiz b& 
lundurmaktır. Ağzın, dişlerin, dit 
etlt:rinin, boğazın ve banakların 
temiz bulunmaıı, kanın temiz 
o1ma .. na yerdım eder. Buaun 
iP• çocuaun inkıbaz olma
maa1na bilhassa itina !Azım· 
dır. Vllcuttan atılması lazımaelen 

ı•yerin vücutta birikmeai vllcudll 
h•r haatahğa kartı açık bulundu· 
rur. Temiz bava ve jimnaatiğin de 
kanın temizlenmesinde büyük rolll 
vardır. 

Dikkat edilecek diğer ıeyler
den biri de ııdadır. Tereyağ, aüt, 
yumurta, peyqir gibi gıdalar da 
vllcudnn mukavemetini arttırır. 

lıminiz T Ye 
R harf le rl le 
baılayoraa bu 
markadan ia
tifade edebi
lirainiz. Göm
leğinizin aol 
tarafma ayrı 
ayrı renklerde 
iıletecek olur· 
sanız çok tık 
durur. Bir ke
retecrllbe ediniz bakalım. Ka• 
dınlar bu markayı nikelden yap
bnp çantalarma da koydurabl· 
lirler va uiii4a d4' file gözükür. 

-· • • ••• 1 ...... ~_..;e 

içerisin• yai llAve edilecek. 
Eridikten aonra yavaı yavq 
irmik döknlecek. Ve hep bera· 
ber kanıtıra kanıtıra pişirilecek •• 
arbk tencereye yapıımamaya 

baılayınca indirilecek, aojuyunca 
içerisine yumurtalar kırıp karq
bralacak. Yuvulak yuvarlak edi
lip tepıiye sıralanacak. Yuvar
laklann ortalanna parmak ile 
ba .. Jacak. Tabii tepsinin evveli 
azacık yajlanmaıı icap eder. 
Bir de fınn hazır olmah ve derhal 
fırana ıöndermelidir. Fırından 
gelince eter sıcak iH ıurup, 
kendisi aojuk iıe ıurup ısatılıp 
döklllecek. Şurubun da pek koyu 
olmama11Da dikkat etmelidir. 

Eğer çocuğunuza 
bunları bol bol 
yedirmek lmki· 
nı bulamazsamz, 

balıkyağı ıçlrlniz. Yağlı ıeylerdell 
aonra aulu m•yvalar gelir. Llmon, 
portakal, özüm bu nevidendir. 1 
Hatlama piıen aebzeler ve bilhaa .. 
salatalar bu husuata çok faydahd11. .................. Gü;·;iiik·····---
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Sarı aaçlar zaman ile karar· 
maya veya kumral olmaya bqlar. 
Eter •İz de aynı halde iseniz ve 
bu aize Ozllnttl oluyursa aöyle
yeceğimiz ıeylere dikkat ediniz. 

Evveli yumurta sar11ının bu 
husuıta büyük faydaaı vardır. 
baıınızı yıkamadan evvel, saçınızın 
miktarına göre, bir veya iki 
yumurta aarııını çalkalayıp bir 
pamuk parçasile aaçlannıza allrft
nllz. Bir çeyrek kadar tuttuktan 
sonra tftzelce yıkayınız. 

Bundan bqka bqtnızı ytka· 
dıktan sonra çalkaladığınız en 
son suyun içine biraz limon suyu 
clamlatınıı. Bu aaçlarınazın kabarık 
~~m'-•tna ve renr.n; : 11hsf111• 
etmesine y.-rmm eder. Yalnız 
açlarmızan ajarmamuı lçia limo
nu fazla 11kmaytmz. 

Ne Yapayım? 
Bir Okuyucu Devamlı 
Baı Ağrısından Şikayetçi 

lımirdtı- A. A. D. Hanıma: 
Devamlı baı atrııının muh

telif sebepleri vardır. Mnzmln 
mide haatalıkluı devamlı aurette 
bq atr,•ııa sebep olduğu tibi, 
diğer bazı hastalıklar da bu hu
auata müeasirdir. Anlatılıyor ki 
sizde dahili bir aksaklık vardır. 
Derhal doktora mürac. at 'dip 
bu hastalığı tedavi ettirdiginiı 
takdirde bat ağrısından kurtnl
maaız çok muhtemeldir. 

, 



1 Boş Sözler 
1 

Baka hm 
Doktor kocamın Uç gündür 

kulağı iiilmcz o:du .. 
Ne &Ö} ledi,ıiz de işitmedi. 

- Ne !iÜyledimse hiçbirini! 
- B.rkere de, bu sene kışlık 

rop, kıtlık manto almaktan vaz· 
geçtim <lcseniz bir tecrübe daha 
olur. Bakahm ititecek mi İfİtme

yccek m.? 

Gideceğim 
Bizim 1mset hergün Radyo u

tan mağazalardan birine gidiyor. 
Saatierce kalap radyolara bakıyor. 
Bu hali merak edip sordum: 

- Radyo mu alacaksm? 
- yok canım dedi, radyo fi-

lan ali\cak değilim, rad) o alan 
eş dostu öğrcniyo:um, canım rad
yo dinlemek istc-diği zaman evle
rine gideceğim! 

Şimdi 
T aksitlc eşya alan haname· 

fend i çccuğu için aldığı çocuk 
arabası m'l son taksitini vermiye 
g.tmi~, mağazanın sahibi sordu: 

- Çocuğu-ıuz nasıldır hanı· 
mefendi.. 

- Teşekkür ederim 
§İmdi askerliğini yapıyor! 

Öğret 

iyidir, 

Kılıbık koca gece yar111 eve 
girerken bir hırsız da çaldığı etya 
ile evden çıkıyordu. Kılıbık koca 
kızmadı. Bağırmadı, poHı çağır· 
madı; Yalmz aordu: 

- Rica ederim, dedi, bana 
da öğret karım uyırnmadan eve 
nasıl girebildin? 

Yardım 
Muallim, talebenin yaptığı 

vazifeye göz ıeıdirdikten ıonra: 
- Yine vuifenizi babanız 

yaptı değil mi? 
- Evet amma muallim Bey 

o yalmı batına yapamadı, ben 
yard.m ettim! 

Yok 
Han m hizmet

çiye d<:r.ld: 
- Ben on da

kikada hazırla

nıp giyi ı. iyorum. 

Senin giyinmen 
tam yarım aaot 
ıürÜ) or. 

SON POSTA 

Seyret 
Haa:s nası'sa 

kıymıf, lokanta

da biftek yiyor· 

du.. Bir dostu 

onu görünce Jo
kaniay a girdi, 

hasis ıordu: 

Biftekten 

hoşlanır mısın? 

Pek çok! 

Kaba hat 
benim değil ki 
hanımefendi. Siz 
giyinirken sızı 

giydiren bir hiz
metçiniz var am
ma ben giyinir· 
ken beni giydi-
ren bir hizmet· 
çim yok! 

Kocnnazl.ı ben seneıercc s.lan afkadaş.ığı dtim .. 

Öyle ise 

kartıma otur da 

ben yerken ıey

ret 1 
- Harpte beraber miydiniz? 
- Hayır, mektepte hırsız ro'iı oynardık 1 

==========:=::===-~-=-~-===-============ ~==============::=====-========-======= 

- Yuzdeki buruıuldarı kay
behnek için a;zde bir krem 
varmış .. 

- Var Hanımefendi amma, 
toptan ıatmıyoruz, perakende 
aatıyoruı. 

ı ı==---F-ık_r_a ______ .ı.. 
Akll 

Beyefendi, uşağrna: 

- Pos[a kutusuna at diye 

sana verdig:m mektubun üzer;ne 

on iki buçuk kuruşluk bir pul 

y<. p.şt . rma} ı unutmadınya ?I 

- Unu~madım efendim amma, 

on iki buçuk kuruı!uk pul kalma

mıştı. Yirmi beı kuruşluk bir 

pulun yarısını kesip yapıttırdım! 

- Bu İ.;ce ropla naııl sokağa 
çıktın, aoğuk alacaksın ! 

- Tuhaf fey hiç inun yeni 
bir rop ~,iyer de soğuk alır 
mı? 

-=====-==~====-~--============~~~- =============--========:::;:::.:--======= 
Diyemem 
Yaşlı bir ka

dm geçiyordu. 
Yanımdaki ar
kadatım kolumu 
dl\rttU: 

- Naa.l, deftf, 

) Ne 
Yapayım 

- Balık ye-

dım <loktor, ba

lık zebirliymit 

1 '-
~'t--a_ı_z._eı_r_ı_k_ra_ıa_r_:I_ 

1 1 .. 
Od ersiniz 

T akıitle olbiae diken terzi 
müıteriye: 

- Peşin elli liraya yaparım 
takıile olursa altmıı lira! 

- Taksit tartlarmız nedir? 

- Elli lirasını peıin ver;s i.1iz; 
geri kalanını da altı ayda öder• 
siniz! 

Ka, Yaparken 
Kumaıçı yatlı müıteriye ku· 

maşını methediyordu: 

- Böyle kumaş hl çbir yerde 
bulamazsınız; yıkayın yıkayın giyin 
Allah uzun ömürler versin; ölUn• 
ceye kadar kullanabilirainlz. Tam 
bir HDO garanti veririm. 

Fena 
- Ü.t katımızda oturan karı 

koca her aktım kavga ediyorlar. 

- Ne fena t•y, biç çekilmez. 

- F onalık bu kadarla kalsa 
bir ıey değil, asıl fenası Kürtçe 
kavga ediyorlar. Biribirlerine ne 
aöylediklerJni anhyamıyoruzf 

ıstırap 
Kadın hastaydı, doktor ame· 

liyat yapılacak dedi; kadının ko-
cası sordu: 

- Karamı ameliyat edersenlı 

çok ııbrap çekecek mi doktor. 

- EYet maattee11üf çok fazfa 
çekecek. Üç gün blç konu9ma• 
maaı llzım. 

Buhran 

aekaen yaımda 
der miıin? 

- Kendisine 
mi 1 Diyemem, 
ıuratıma tokadı 

yapıştırır. 

zehirlendim, 

yapayım .. 

KtıçUk Doianın kumbarasına 
bir bet kurut koydum.. DotanıD 

f babası Dotana: 

ne 'ı - Bak,. dedi, aenln kumba· 
rana bet kurut koydular, bunuP 
için ne demek }hını .. 

Babam bu köşkü yaptırdığı zaman ben kilçUcUk bir çocuktum. 
- KötkUn isarıutikadan olduğu belli Hanımefendi ! 

1 

1 

1 

Fıkralar 

Acaba 
Meşhur doktor an'atıyordu: 
- Ben müşterilerimin aaye

si ıde yaşarım. 
Doktor olmayan söze karıştı: 

Acaba bu cümlenin zıttı da 
d< ğ_ru olabilir mi? 

- Hemen va-
Doğan yOzUntı buruşturdu: 
- Buhran daha bitmemft~ 

siyetnamenizi J , 

Var [. oktor ben çok haatayım, aynaya bakınca kendimi on kat 
Kq' i ben de bir kitap olsaycnn, daima göıiin\.lll önunde N şaıı ' ınız çirkin deg"ı'l am· f zayı .amı ş görüyorum. 

bJ u urd .ı m.. ma, çok sog~ uk. 
1 · 1 d h ı b' l ı d ? Aynayı getinıeydiniz .. y. o.ur u, e.e ır sa name o.say ın _ Öy'e amma, nitanlımın 

- B:r salname mi? kc:-kocamrn bir kaloriferli apar- Neden? 
- Evet her sene değişirdin ! hma ı v; r. Bir kere de onu muayene ederdim. 

~ -·····-·················································· ... ••••••••••••••• .. · ·······················• .... •••+.•• ............................................ .. 
Misal 

B r hanı"tl sö~ lüyordu. 
- Çok ç rkin innnlar vardır ki 

ı . ı . 1 • • d" .r.::.p-tii \'-•K teıua:ı: :r. 
- Hakkınız var l-lnmınefendi, 

n ,. e a s ·ı çok temiz knl 'f'.?liai~ i1 ! ....... .. .... ... 

c r~nlcJ b:r b.zn1 etçi 
b d P • i · t~İ daha yok. für 1 
ı • e , s ı kapmm deliğinden 

a i: .. pı ı vu up odaya 
pı'C.ı/ ... ı v«,rmedjm 1 l 

Korktum 

-- Karım pi

l ımo çalarken 

nrçın alkışlama

dm.z .. 

- Te'<rar çal-

mıya başfı.~m~-

ımdan kork· 

lokantada 
- G ·!raon, kı

vırc ık salata is· 

te' imci hali ge

tirmedin! 

lum. 
- Sevgil ı k c. r.cığrr, bu mckh!bu ) azarken hep 'sen . düı~r:.üyo· 

rum, Ö) le zannet' iyorum ki karşımda, göz:erimin önünde sen varsın .. 

- B;raz sa

bıriı olu:ıuz efen· 

dim klvırtıyo· 

ro~ ! 

Sıizlik P.İİzıı k luı kıırak 

O ı;tı lwıgii ı yakttrnk 
Hnklım giizel yiizüne 
Pc•ııc•t reılı-n sark.ırıılc 

SEVGİDEN 
Y nlnı <l ını kar elıncdi 
Parımı pıı lum yetmı>di 
1 ıııuı.feız c" dii;:nıii,iim 
l li~ merlıdınct etmeoi 

AÖZIM YANDI 
Ümit ver<li lıütiiıı yoz 
Sonra etti Lirıbir ıın~ 

Y ımıladı gi;ııliimii 

ı:;iwdi no ıi5ylesem aı 

({i)niil ı;ok vade kandı 
Bakışı fırsat sandı 
H ıılasa. lıuk nzizim 
Sevgiden ağ'zını yaodı 

M. ULVi 

Kızdırmak için 
Komşum radyosunu açtığı za• 

man Parazit yapbrıyordu. 
- Bu gUrllltü de ne, dedim, 

botuna mı gidiyor? 
- Etraftaki komtuları kızdır 

n ak için böyle yapıyorum! 

- Alo oras ı lstanbui Rac yosıl 
mu? Şarkı aöyleyen artiste ben; ııs 
tarafımdan rica ediniı biraz dab• 
yavaı tlyleain, evimizde baata var• 
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Roz V oıpr . Güzelliti 
Niçin Sevi or? 

Bu Genç Kısa öre, Gi.lzelltk Sıhhat 
İçi• Ea Kuvvetli lıarettir 

Y eal rıldızlardaa Reı V eıpr 1 \••y4Hla, la.ıtu bu 1trde tulu 
apora •• jl•aaatiie 'ıok ••rık· •fyl.,. Ş.li sk•ltllr •• •• J•llİ 
ladır. Vltiut cllı:ıtbalOIOala ..... ptkılarl •• enel oaua atzınllaa 

il WQ\ 

ce jl•aatilde t••la edllecejlal tluy•ak •lmkhdtlr. 
Deri alrmektedlr. lılalaatlal 9ek lf. Parla alae•alanntla bu 
••ven bu ı•nç kaı, llaUyarlık yar laafta yeni olarak ılıterllm•J• 
lanada bile ı•açlikteld ..11ze1U- ltaılaau fllf•ler JU•lardır: Haari 

•- Gara ile Moalk Rallaa'ın birlikte 
ifa mulıaf aıuı için iki tart ileri çeYlrdiklerl " ıec• pr•al,, filmi, 
•lrUyor: 1 • içki ve ılıara lç•r Duılaa'ıa yeal yıldızlartlaa &.alta 
mek, 2.. jlmnaatik yapmak. Hu• ile çevlr•lt oldup 11 Don 

Bu kızcatız diyor ki: Juaala ltuauat laayatı,, , J••• Rey· 
••- Glzelliii haıkqıaa h•ı •o• U. Joaa Krancırcl'ıa karıı 

ıörlamek için bir Hbep olarak kal'flya oraadıldan "Sadi Make,, 
telllkki eden kadıalara acınm. filmi ld ltualar fada aeylrcl to.,. 
Glzellik Ylcut ye ,az dlzıtlalljil la ... br. 
demektir. Beace dcadu •it••· Jf Fraaaaı yıltlızlanatlaa Rene 
llip •• yllzll plrllub ola• her S.a lir •YDJU çek Hver. ltt 
bclıa ..Azelcllr. Çllakl t.a diz- ol•achlı ... ler lıerfl• lilecılen 

•- ... ra iç ... t uyku ayar. Gece 
ılallk Ye pllrlallzllk aılalaate ali- urkulan da •• ...u.. ekılk de· 
mettir. S.bbatl yeriacle ol•yaalan• iilcllr. 

Terzilik 
Yapacakmış 
Kler Trevor Boş Vakitle

rinde Dikiı Ôireniyor 
Holivutta M. G. M. atlldyosu 

yıldızlanndan An Hardlnı yeni 
bir konturat imzalamışbr. Bu 
ıtızel kı~ bu yeni mukaweleall• 
biraz daha fazla para kazana
caktır. Üç aene müddeti bittikten 
ıonra An Harding bir dünya 
devri aeyahaf n• çıkacak, bu ae
yahat bir ıene sürecekt:r. * Yeni yıldızlardan Kler 
Trevor terzilik derai almaktadır. 
Eaaıen kendial küçllkken büylk 
bir terziain yanında ufak hizmet· 
lerde bulunmuttur. Şimdi boı Ya· 
kitlerinde lHzillk mektebine ıit· 
mektedir. Eter ,nnün birinde 
ılnemadaa ayrılacak oluraa birik· 
tirdiii para ile bir terzi e•i aç
mak niyetindsdir. ÇUnldl Auup• 
ve Amerikada meıhur tenller, 
iktııadl buhrana raim•• çok para 
kazanıyorlarmıı. 

-ec• .... ___ .................. ,-·----

Jbleri •• vlcutlan kanla karı• "'- 1--e·'I yıldız Greta Garbo "'f" .... ~ Y•11İ 1ıidızl11rtl•ıe }o.re Cer•en 
llkbr. itte bea flz•llltl, aahhat• H• olarak .. Kırallçe Krlıtln,. - · · · .. · · - " · · • · · · .. ·-
ltir ltaret oldutu içi• HVerl&" fil.tal çevirdi. Bu m.i Hyredea Yeni Bir Ôlüı- - ... 

lf. lzlanda ltahkçılan fll•intl• A•erlka alnema m&aekkltlerln- Silleaaa iılerinde i ~ çek 
• •llıim rolll temıU etlen tlen buıları Garlto içi• .. Sla- a,nynk laizmetier g-eraa.. t olan 
•araf ulaae rılchdanadan Mar- mek Dzere ltuluaaa bir yıltlu,, ta Roje Uyon ı•ç•nlertle Fraaucıla 

ltlrial kullanmıılar Ye ltu, anaızıa 
.. rit Vaynteal»erıer t.&ylk ltlr patlaya• ltir bc)mlJa tellri yap•.. wefat et•iftir. R•je Uyea P'ru-
•u•affakiyet kazan•lfbr· Bu ffimi br. Hollwtta Garboyu Hv•aler mdır. 
çevirea ku•panJa Marıerit ile çok azdır. Erkek •• kaclıa, bl- Son zamaalarcla yaılıiıktaa 
1.et flllm çevirmek içla ltir •oka- ttıa ıi•••• yıldızları oau kıaka· deia• çek ajır hir ltaıtahğa tu• 
••le imzalamıtbr. myor •• bir aa enel alaemaclaa tularak yataia dilt•üt ve tleria 

w F ld z1 ..1 M ri çekll•ealnl latlyorlar. labraplar içinde Hn aefHiai ve-
~ ranıız yı 1 araan a Greta Garlto ile, mlin•kkit• • -

. Fr, ~ •Mlı•luuula l'I.., 
,. ...... .r ... , ........ '/il ..... 

4• ......... _, rel•4• 

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

·-·-·········· ~-········-························· 

1 Telefonda 
Ne Söylediler ? 

Parisli Bir Matmazel 
Sinema Yıldızlarını 

Telefonda Konuıturdu 
Matmazel Alekıanclra Peker 

Parlat• bir ıinema mubarrirldlr. 
Geçen aGn çok eğlenceli bir 
t .. ebbla yapmıı, kendilerinden 
fotoğraf latemek babaneaile aine
ma yıldızlarından birkaçını tele
fonda konuıturmuıtur. Gtızel 
yıldızlarclan Vera Koren ile ıeçen 
muha••r• ılyledir: 

.. - Matmazel Vera Koreni 
an yorum. 

11 -Ta kendial. 
11 

- Ben awn perHtitklrla~ 
nızdan bir ıenç kızım. 

- Sizin Çok •••lmll bir. kız 
oldupnuz amaııhyor. 

- Beni bir fotoj'rafınızla tal· 
tif etmek latemez mlainiz 1 

- Hay hay.. atOdyodald loca• 
ma ıellalz. Orada birçok fotoı
raflanm Yar. Beğendiğinizi imza· 
layarak •iz• takdim ederim. 

- Çok Hvimliıiniz aziz Vera!. 
Muharrir im Ue erkek yıldız· 

lardan Mifel Slmon araaındaki 
muh•••re de tudur: 

.. - M. Miıel Simon aiz ml-
lialz? 

.. - Hay hay. 
" - &en .Wa ytlkıek d\ lı 

Dlll• hayrulanodan blriynn. 
" - Hayret edilecek t•Y 

Matla-. 
" - Hayır.. Madam dejll, 

Mat•aıeL 
" - O halde bana hayret 

et.alda Hbebial tf•cll anlı
rora-. 

" - Sbdea bir fotopaf rica 
edece il& 

u - Ala.. HD bir çapkına 
had1on11L Fakat HYi•ll bir 
caplaa. 

.. _ O halde ltaaa bir fotopaf 
YU • 

.. - t..anah &bir ı•lifte • ., 

MarJ<e, denilebilir ki yıldızlar ara- lerin bu ıon aözlerini de, Hklden mittir. Roje birçok Herler yazmı' Mae V ~st 
aında prkı aöylemealnl Hvenlerin eldutu gibi cleclikodudaa ibaret ve hepsi de filme almm~, birçok Holivu<lun nıeşhur yddızl•rm· 
.. bqında aıclir. filiın · ç•virme- telakki etmif, cevap bile Yerme- filimlertle de mDbim roller temıil dan Maa Vest üç filim çevirm" '< 
tliii aaaaalar y••ekte. •kakta, miftir. et•lttir. lzere yeni bir mukave e imzalaıD1f.li': 

---~-=----~~~~-=----~~__:_:___::~_:_~~.:..:.:._:.___;,:_~~~==-__:~~~~-=-~-



Büyük Maçın Hazırlıkları 

Avrupa -1 g~l"z uel o 
Dört Hoe-

denlı>eri J.aılıyan 

Avrupa· lagiltor 
Jutbol rekab ti 
dün Loadra a 
çarpışan ltaly n 
lngiitere M 1 i 
takımları maç e 
yeni bır safha a 
dahil oldu. Her 
zaman Au pa 
hatta btitun 

/karıı m zere nasıl hazırlan· 
dıklarınn dair bazı mt\him ma· 
liimnt vereceğ'z. 

BUyük m çın neticesi t lgrafla 
gelen haberlerde vardır. Henllz 
tafsilatını öğrenomediğimiz için 
maçın cereyanı hakkındaki miita· 
liiamızı Cumartesi g-UnkU spor 
sayfamıza bırakarak bu mllhim 
futbol duelleosunun evvelki aaf· 
halarını b ldlreceğiı. 

ltalyanlar bu maça bir aydır 
geceli gUndüzlU çalııtalar. Oyun· 
cularının kudretini arttırmak Uzere 
her akşam elektrik ve radyom 
ıuAlarile futbolcülerinin bacak
larını ve ciğerlerini takviye ettiler. 

Buna mukabll lngilizler de, 
tlmdiye kadar hiçbir maçta gös
termedikleri dikkati bu maçta 
gösterdiler. Bundan evvelki milli 
maçlarda lngillz milli oyuncuları 
yalnız maça çıktıkları aun bera
ber görU!Urlerdi. Halbuki bu 
maçtan Uç iÜn evvel federasyo· 
nun emrile lnglliz milli takımına 
seçilmiş olan on bir oyuncu bir 
araya gelmiı ve kendilerine Ital
yan futbolunun ıUrati ve tarzları 
hakkında konferans verilmiıtir. 

lngilizler milli takıma seçtikleri 
&ol iç ıon dakika hastalandığı 

için dilnyanın en eyi sol açığı 

tak ıu n fln 
u u ol l\Çtk 

addolunan Ba t -
n'ısol içe almışlar 
onun yer'ne baş· 
ka birini koy• 
muşl rdır. Bastın 
ilk dak"kAlarda 
Italyan kalesine 
gol sokmnğa 

ç ş cnk ond n sonra takım 
k ptanı lilzum görlirse tekrar 
eol açığa geçmek üzere emir 

a m ıtır. it lyan takımının ıol açığı 
me bur Orai ile lnglltere t ımı-

1 gıi er t ımın ol ı 
nın sol açığı Bash 1 dünya listUn· 
de bu rada bulunan en yUksek 
iki açıktır. 

Bu oyuncular açıkta oyna· 
dıkları halde daima takımlurı için 
gol çıkarmış iki artistlr. 

Bu tarihi oyunun tafsilAtı ora• 
sıııda bu iki oyuncudan hangisinin 
dünyanın en birinci sol açığı ol· 
duğu da Avrupa - lngiltere futbol 
davasile beraber halledilmiş ola· 
caktır. 

Memlekette Spor 

Balıkesir Kupa Maçları 
Bahkeair, ( Huıuıl ) Bu 

Cuma futbol ·kupa birinci· 
liklerine devam edüdl EYvell 
yapılan idman Birliği, Alay idman 
Yurdu ikinci takımlak ı maçı çok 
güzel oldu. Netic~ai idman Bir
likliler 1 - O olarak kazandı. Bun
dan soara aııl mühim maç olan 
Idman Gnca idman Yurdu maçı 
başbdı. Saha pek kalabalıktı. 
Takımlar en kuvvetli ıekillerile 
sahaya çıkmışlardı. 

ilk haftaymin sonuna kadar 
her iki takım da bir aayı bile 
yapamatlı. 

ikinci partide Gilç aleyhine 
verilen ltir ve bunu takip eden 

1ncı pHaltı da bir netice ver· 
•·. Her iki takım da bir aayı 

bile atamadan O - O beraber• 
bitirdiler. 

Türkiye GUreş Birinciliği 
Bursada Yapılacak 

Bursa, 14 (A. A.) - Türkiye 
güreş birincilikleri Kanunun ilk 
haftaaında şehrimizde yapılacaktır. 
Alakadarlar hazırlıklara başlamış· 
lardır. 

Mektepliler 'Kupa Maçı 
Savaı gazetesi tarafından mu• 

ailim mektebi, füıe, ve ortamek· 
tepler arasında yapılacak futbol 
maçı galıbine b"r kupa konmuş· 

tur. Maçlar bu hafta İç!nde ba,
hyacaklır. 

Yarınki Lik 
M<ıçları 

lıtanbul Futbol heyetinden: 
16/11/934 Cuma günü yapıla· 

cek maçlar: 
1 - Taksim stadında: Saha 

komi eri Necmi Sey. 
Galatasaray·Slleyma•İye gonç 

takımları saat 10 hakem K dri B. 
Galat saray - Sül ymani e B. 

takımları saat 11, 15 hakem lsınail 
Rıfkı Bey. 

T opkapı - Kasımpaşa 1 inci ta
kımları saat 13 hakem Suphi Be}'· 

Galatasaray ·Slleyn aniye 1 inci 
takımları saat 14,45 hakem Basrl 
Bey. 

Yan hekemleri Bahacttin ve 
Ekrem Beyler. 

2 - Beşiktaı (Şeref) stadın
da: Saha komiseri Kemal Bey, 

Be iktaş - Beykoz B. takımlan 
aaat 11 hakem Ahmet Bey. 

Eyllp - Anadelu 1 inci takımla
rı saat 12,45 hakem Şazi Bey. 

Beşiktaı .. Beykoz l ncl takım
ları sa&t 14,30 hakem Sadi Bey 

Yan hakemleri Nihat ve Ib
rMhim Beyler. 

3 - Fenerbnhçe stadında: 
Saha komiser! Nüzhet 6ey. 

A - Bnyuk aahada: 
F enerbahçe • Vefa B. takım· 

ları saat 10 hakem Nuri Bey. 
Altmordu - Hi al 1 inci takım· 

l rı saat 11 ,45 hakem Saim 
Turgut Bey. 

Fener bahçe· Vefa linci takım• 
l rı e tlS hakem Kemal Halim B. 

B - Kliçllk a hada: 
Fenerbahçe ·Vefa genç ta· 

kım arı saat 12 hakem Zarif Bey. 

Voleybol Meçlar1 
V loybol •• Baaketbol heye• 

tind : 

16/ l 1 /934 cuma gllnll Gala· 
tasa ay lokalinde yapılacak lik 
maç arı: 

Saha Amiri Ekrem Bey. 
Keneryı1maz • Topkapı saat 

17 hakem F erldun Bey. 

lstanbulıpor-Galatasnray saat 
17,30 hakem Talat Bey. 

Vaktinden 10 dakika geç ka
lan takımlar bftkmen mağlup ad
dolunurlar. 

Gazi Heykeli 
Maçı 

Diyarıbeklr, (Husust) - Ay .. 
Yıldız takımları arasında, Yıldız 
takımından Bahri Efendi tarafın· 
dan konulan Gazi büstü müaaba
kaııı tayyare meydanında yapılmıı 
aıfıra kartı birle yıldız takımı 
galip gelmiıtir. Fakat iki 
hafta biribiri ftıtl\ne galip gelen 
takıma bUst verileceğinden bu 
maç bir defa daha tekrar edile
cektir. Şayet ikinci maçta Ay 
takımı galip g61"rse ayrıca bir 
maç daha yapıl rak bu UçüncU 
maçta hangi tak m galip ıelirae 
l·ü o t kıma veri ecektir. 

.Mcrzıfon sporcuları 

ınc leşrııı 

Ankara Lik Maçları 

ıa e Dev m Ediy 
Ank ra (Hus:.ısi) - Bu hafta 

Ankara lik m çları, Altmordu -
Ankara Gücü ve Ca kaya· Genç
ler Birliii birinci 'ile ikinci takım
ları arasında ) apıldı. 

Aym kulüplerin lk"ncl takım• 
ları arasında yapılan maç Ankara 
Gücünün Altınorduya 0-2 Çanka· 
yaııın Geuçlere O - 1 galibiyetlle 
ııeticolendi. 

ftu haftaki maçların kuvvetli 
takımları ve bilhassa aabık ve 
liihık mıntaka şampiyonları ara
sında cereyan etmesi dolayı
sile aaba diier haftalara na
zaran daha çok spor meraklıları 
ile dolmuştu. Meraklılar arasında 
Adliye, Maarif ve inhisar Vekil· 
leri, Merkezi uınumt Relıl Beye
fendilerle Askeri Fabrikalar Umum 
MüdUril Eyup Paıa Ye birçok au
zlde zeYat bulunuyordu. 

Birinci takımlar araıında ilk 
maç Ankara GUcU - Altınerdu 
arasında hakem Sedat Beyin 
ldareıinde başladı. Ankara GUcU 
Aliettinden vo her zamanki gibi 
ikinci takım kaleciaile Altınordu 
iae aynı derece boşlukları doldu· 
ran ikinci takımdan iki kiti ile 
görünüyorlardı. 

Oyunun ilk onbeı dakikası 
tarafeynin akınları ile geçti. Ara• 
ııra yaptıkları akınları kayde ••· 
yan olmakla beraber netice Uıe· 
rinde müessir olmıyan Ankara 
gUçlUler birinci devreyi çok bo· 
zuk bir oyunla geçirdikleri ve 
buna mukabil Altınordunua daha 
dUzgUn oyunları görtUliyordu. 

Ankaranın en iyi müdıı lerind n 
Ali Rıza 

attı lae de hakem bunu ofıayt 
addetti. Bu hafta gUnUn kahra· 
manı olan Altınordu kalf.ci&I ta· 
kımını; fed kir kurtar1ıları aa• 
yeainda muhakkak bir mnğltibl· 
yelten kurtardı. Ve netice bera .. 
berlikle bitti. 

Birlnicl maçtan daha ziyade 
alaka ile takip edilen Gençler
birliil • Çankaya takınılan 
maçı yine Sedat Beyin hakemli~i 

Her zaı:ınm muva:ffakıvetlerine şahi' olduğumuz Çankayalılar 
22 ncl dakikada Altınorduluların ! altında cereyan etti. 
bir akını kornerle kurtarıldı ise de Oyun çok seri ve dUzg~n 
bu ceza atışı GUçlüler aleyhine akınhula devam. etti. Her ıkl 
golle neticelendi. Altmordunun takım çok mUess~~ ~kınlar yap-
bu hakim oyunu GüçlUlere 31 inci makta ve yekdıgerıne tehHkell 
dakikada ikinci go!lerirıi attırmakta vaıiyetler. ihdas etmekte idi. 

ecikmedi. Raki lerinden bu ne- Her dakıka herecan saçan bu 
g . 1 p . . . akınlardan 41lncı dakikada ıol-
ticeyı alacakıarını limıt etmıyen d il l N' · · u ı b• . . k . · an er eyen ıyazının g ze ır 
GüçlUler vazıyetı kurtarma ıçın t G 1 b' l'v • 'lk il l 1 a ıtı enç er ır ıgme ı go er n 
canla başla çalışmıya ve oyunu kazandırdı. Ve birinci devre O·I 
lehlerinde inkişa~ ettir°?iye baş- Çankayamn aleyhine bitti. 
ladılar. Hakim hır vazıyet alan ikinci devreye yine ayni hızla 
bu oyunları aayeainde Altınordu baılandı, Çankaya mağlubiyetten 
kalesi bir çenber altına alınmış· kurtulmak Gençler birliği ise fır· 
tı. 38 inci dakikada Alhnordu aatı elden kaçırmamak için çok 
aleyhine verilen bir flrikikten Ali çalıııyorlardı. 
Rızanın ayağile GöçlUler ilk ıol· 24 üncU dakikada Çankayala-
lerinl attılar. Bu baskın har•ket larm ~Uzel bir akınını ancak ayak 
dolayıılyle şaşıran Altınordu mU- vurmak ıuretile kutaran Cihadın 
dafaası 42 nci dakikada gtbel attığı bu topu Çankayadan F etbi 
bir akını cezalı olarak durdur- kaparak kulUbü hasa bına bir gol 
dukları için hakeem penaltı cezası kaydederek beraberliği temin etti. 
verdi. Bu ceza vuruıundan bera· Merkezden yapılan birinci akınla 
berllği temin edeceiini tahmin ilk dakikada ikinci gollerini ibra• 
eltlğimiz Ankara ıRçlUler bu fır- himin ayağile yapan Çankayah-
Httan istifade edemediler ve bi- ların maçı galibiyetle bitirecekleri 
rinci devreyi 2 - 1 aleyhlerine b;- tahmin cdi di ise de mütekabil akın 
tirdiler. larla yine Niyazinin ayağile yap-

İkinci de He baştan atağı tıkl.arı Gençle~ w. birH*inin . ikinci 
Ankara güçllUerin hakimiyeti al· golıle berab rlıgı temın etmış bu· 
tmda geçti. Ve 30 uncu dakikada lundular. Bunda.n. sonra devam 
beraber ik s1tyı11 BiJalin çok nefis eden maçta her ıkı takımın çok 
bir şUtU ile atıldı, 37ncl dakikada çalışmasın~ rağmen ·neticeyi de• 
baskıdan kendini kurtaramayan ğiştirmeden oyun 2·2 beraberlikle 
Altınordu kalesine Niyazi bir iOl n•ticelenmit oldu. 
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Resimli Hikiyc 
Şekerlerin Başına Gelen!er 

O ıUn üç arkada,, Koca 
kulak, Koca burun, Pamuk, hay
ra~ olduj'u için hepai yeni ıap
blannı geymitler, kurula kurula 
tidlyorlardı. Karııdan Koca kula· 
tın aanuinin geldijiai ı&ünce 
•• terbiyeli, terbiyeli fApkalarımw 
~kanp aelAm Yerelim,. dediler. 

j 

Fakat zayalh Koca burun 
nazik olmaya utraflrken fapkaaı
nın altına aakladıj1 tekerlerini 
unutıauıtu. Sellm •ermek için 
ıapkasını çıkarmca ıekerler bir-
denbire döklilmeain mi?. Zavalb 
Koca burunun y6reiine indi. Şe
kerlerin d6kiildOtüae mi yanua, 
rezil olduğuna mı UzUlslhı. 

Karlı Günlerde 
....... rtl ...... ·"· ..... 

Bu Kızağı Kendiniz Yapabilirsiniz 
Karlı günler gelince aokakta ı 

kızaldarlle kayıp eğlenen arka· 
datlarımzın arasına karıımak la
tenenlz fimcllclen ha:ıırlanmabamız. 
Sıkııık bir zamanda iki gllnde 
Japacat11m bir kızak ,a,ı. Ud 
ay enel yapdaa bir kızai• elbette 
.. •••iZ Sizi 7arıyolda b1raka· 
WUr. Bu kızak lçia 1'zua olan 
.-,ler, piı'.iaç Yidalarla, tahta par
plan Ye bir de çenberdir. ETdeki 
talata parçalarını annenizin inile 

-"') 
~ 

' , 

bu it için pekili kullanabilirainlz. 
Y almz bunların aağlam olmuı 

ıart. 

Doksan santim uzunluğundaki 
lor.ak iki kiıiyi, batti aıka aıkı 

turursamz tıç klıiyl bol bol tattr. 

Dobaa -u. u....Wjuaela 35 
aatı. paiflllfacle Ud ~uk 6ç 
aantlm genif&finde iki tahta 
alınınız. Teıtere ile 6n tarafla
nm retimdeld gibi oyanınıı. Bu
nun iiatlne bir buçuk aantlm 
kalmlajıada Jlrmi iki yirmi Uç 
natim boyunda d6rt tane tahta
yı Yiclalu-la e,tce 11loftınr1anız. 
Öalae de ayak koymak için bir 
tahta mıblanuu:ı. Bu tahta her 
iki taraftan on bir on iki aantam 
kadar yanlara doiru uzayacak. 
Bu çılonblara kahn bir ip bailar
ıanız. Eaki çemberinizl de lazatın 
yere değen tabtalanna kaplayınca 
mDkemmel bir kızağmız olur. 
Mektepten clinlace timdiden ba 
kızait arkadat1nuda beraber 
yapmaya, lau rlama1a baflayımz. 

Faydalı Bilgiler 
--···-··························-····--· 

Bir Ç~y Finc nının Hikayesi 
Bir g&o Do

lan anneainin 
elhıden kabYe 
fincanını almıı, 
lçlae bakıyordu. 
T elYelerin aldığı 
t•ldllere baka
rak gtHOyordu. 

- Baba bak, 
buraıı orman, 
•ia, dolu, bak f U

rada çeım• ıil>I 
bir ıey var,, il
lin diye hem 
ıöyllyor, hem 
giillyordu. Ba· 
buı Doianı din
ledikten •onra 
-Dinle Dofan, 
.. k ben de fia. 
canı 

rom. 
16rftnce neler habrhyo

mllyonlarca, milyonlarca 

' 

tene evvel, yer ytizlinde ıranitten 
ıayet büyllk Ye Jlksek dailar 

MASAL 

insanları 
Taı Eden 
IJir Yüz 

Seriıoı kırata .. PolWeknla 
ıayet zalim bir hmclı. Ars
Kırah Akriaiyoa'uo oilu PerHos· 
la da araaı pek iyi değildi. Bir 
ıtın Peraeoaa kwfdtna çaj'ırdı, 
" ne yapıp, yapıp, Medozaaın 
başını keaip baaa l'etirecekaln ,, 
dedi. Bu çok zw bir ifti. Çlhıktı 
Medozanın baflH flyle bir 
kazara g6zünlz kaya da baksa
nız o dakika tq keli1irdilliz. 

Peraeoa biç .. r .. daa yola 
koyuldu. Bir elinde pnl pml 
yanan, cilalı, m&ibmmel bir kal
kan Gteki eli de Utaridln .U.irll 
kılıcı ayağında ela aıihlrll aandal
lar vardı. 

Bu sihirli aaudallarla Peraeoa 
havada kuı gibi uçarak he~~n 
Medoza ile iki kaz kardetlDID 
bulundukları yere geldL Kız kar• 
deılerl Medo:ıa kadar mllthiıti. 
Peraeoa ta, kesilir diye, doğru
dan doğruya Meclozaya bakmaya 
korkuyordu. Kalkaadaki alaıinden 
onun ne yaptJiıw aeyretmeye 
çıhııyordu. Nıbayet bu akl•te, 
onun bir adanın ıat1acle ayuc:lu
ğunu gördtı. U.peda •ç JeriH 
yılanlar btıyQIDCiftl, PerM09 kal
kandaki akae baka baka yavaıça 
Medozaya yaklafll, ....... kesti 
bir keçi deri.- lçiM •rdL 
Kanatlı hir abn iMiM bindi. 
Kız kardeıleri ,.ırh•aaa diye 
ıon ıDr'atle Plliisbiıaia yanına 
seldi. ba@ 
keçi ... rch, 
karala ı&amcli. .... sfSrOr 
ıarmez tq u.dL P ... da 
yolda dlpaanJ... ••••• lmrtar
dığı Andromeda' iadeld laMl.nla 
evlendi. 

Acaba Kim 
Yanılıyor? 

Ba ihtiyar pro
fe.&r, haraya '9ir 
murabba, evet nııet 
tam bir miirabba 
yan ıarafa da birta
kım çlzJiler, çİzmİf. 
Siz de benim Iİlli 
H•m• balanca. ~ 
bit mlrab bMD alllaki • llOl taraf· 
takl dıhla11111 bir• awa .,. mu
rabbaı çarpık ~dm-. 
Fakat g6derinize inanmayın. Eli
ni:ıe cetveli alın 11~1\n yanıldıpızı 
anlaya~klllllL 

vardı. Zamanla bl,ük dağlar, çat
lamıya, yar•lmıya l>qlada. 

Fırtınalar, cal(. .IOjuk 
havalar buol çatlata ayı-
ra nihayet par,aladı. Bu par
çalarda yine ucajın. .aojQiun ye 

fırtınalarua teairll,e clajılmıya ye 
gaçmlye bqladı.. Bir ılln ıeldi 
kl o koıkocamaa dailar toz ha· 
llni aldı. Bu tozlar da dereler, 
nehirler tarafından ıftrliklenerek 
kil oldular. 

Bir ıtın ( çek eyyeJ dejil ) bir 
adam bu ldldeo etine bir parça 
alıp ulattı, epeyce yoparak 
hamur yapb. Bu haınur kUçllk 

Haftanın Bilmec_'Lı 
Karmakarışık Bir Mutfak 

Bir giln Melih kabvaltmnı 
hazarlamak için mutfağa ıfrdi. 
Ne.. Her ıey karmakarııık, alb 
llıtDae gelmif. .. Şunlan bir yer
leıtireyim,, annem gelince mem· 
nun olsun. Sevinsin diye dfttünd8. 
Ve hemen ite koyuldu. Tam yir
mi yedi ıeyi yerli yerine koydu. 

Saati_ aüplrgeyi. L. • ayı bea de 
16r6yorum. Geri ka an irml iç 
ıeyl aiz bulabilirmiainaz? Eı
güzel hediyeler kazanmak iati
yornnız bir az uiratm ve bul
dujunuz ıeyleria iaamlerinl yazıp 
resimle beraber hemen boa 
gönderin.. 

Geçenki Bilmecemizi Doğru 
Hallederek Mükafat Kazananlar 
25 Birinoiteırin tarihli bilmecemiz. 

de birinci müki.fat olan bir llMtldep 
çantaaı nı Konp Aklfpa .. naek· 
tebl talebesinden 542 Zeldre 
He.mm kazanmııtır. Talıli okuyucumu
zun bediyeıi posta ile gönderilecektir. 
Kasam obyuoalanamclan ı.t.abul
.t. , ... l ,...,_ .......... td ••• 
nemizden lüsat el ' M ....... 

Tqradakilerin hedi,-ri _.,..._.. 
gönderilecektir. 

Birer •lbU111 •cald•n Sam
ıun An~• amban ıube ım İzzet 
Bey oğlu C.mal, lzmit mugazi mek
t.ebi 4 öncü ıuuftaıı Muzaffer Ömer, 
Kızıltoprak 6 ıncı mektep ~ üacü 11nıf· 
tan Saoit, Kantlilli Jm Jitffi 6 mcı 
ıınıf 455 M~ Y alwaç ortaaek
t.ep t - 2 den 143 ihat, t..
bul n.tli So5 SeyfeMia. Sı•aa er
kek li1elİ 8-A dan 309 Cevdet, lıtuı
bul erkek liaelİ !-D den 465 Aıaf Bey 
ve hanımlar. 

Birer .... kalonp ... c•ldmr: 
İstanbul kız l"eeaiml .. n Yı1chz, Nıtaataf 
im Ortamektep 818 Semahat, Vefa 
lisesi 2-B den 445 Riiknü, Erenköy 
E•emefendi aaddeıi No. 106 Cihat, 
Beyoghı 'farai V aridu mektebi ialebe
aiuden Altıksaııdr Aelan Efmıdi •• 
Hanımlar. 

Birer kutu or-cak alac•k· 
lar. 1 tanlul erkek lıeeai l-C den 803 
Nıhat, 'l'ıuaua oriamekıep ııwf 2 den 
56 NimPt, 49 uncu İlkınPktep talebe
sinden 32 Yaşar, ÇiııPde avukat Meh
met Sadık Bey torunu • evzat Bey ve 
Hanımlar. 

Birer 111.ttbre defteri .... 
caklan D .. vrek birincı lıkmektep 
3 tincü •ınıf 134 M lımet, .l.tanbul 
ıs üncü m ktep l 81 P.nhao, Zongul
dak ortamf'ktep 11ınrf 3 ten 144 

düz ve çabuk çabuk dönen tahta 
bir tekerleğin 6n0ncle oturan bir 
adamın eline geçli. Oda kili aldı. 
Tek eri eğin ftstüae atta. Elife de 
dllzeltmeye baıladı. Dai parçası 
b6ylelikle eli.Dde tuttoj'un fincana 
benz~meye başladı. Sonra bu 
kurutuldu, cililanda. Fmnda pifi
rildi. Üzerine bu g6rdtlğla 
çiçekler yapıldı, au halindeki 
bir camla tekrar sıvandı 
Tekrar pişirldi ve iıte nihayet 
senin eline geldi. Şimdi ben 
fincan görllnce hep bunlar aklı
ma ı•liyor. 

-1
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Birinci lkram·y mi-
zi Kazana T lihli 
Muharrem, Da
vutpata ortamek... ., . ....,_ 
fer, &.tihi ..... 
kat Sabri Bey 
kızı Muazzez. 
htaııbul 12 inci 
mektep ıınıf 5 
ten 179 Naci, 
T .... oriamek
tep .A/2 ien 6i 
Muazzez, lıtaa. G k bilmecemiz 
bul .u üncii tık· de lur futbol topu 
mektep 85 Sa- ka anan Beyoğla 

12 mcı mektepten 
dettin N uriye, aci El. 
Sarayçerlctaköy Merke mektebi 6 inci 
aıoıf Ahmet lbaan, lataubul liaeai muf 
2 deıı 1619 Fıkri Be~ ve Hanımlar. 

Birer •llrekk ... 11 kale• 
•lacaka.n lst.anbul kı odamektep 
49;; ~aıme, V tfa liıeil 10 :>4 Mehmet, 
İstanbul 44 üncü mektPp 7~ Rikkat, 
Kızıltoprak 6 mcı mektep 114 Sabir 
Salih, LtanbuJ 49 uncu mekt.ep 128 
B68eyın Bey ve Hanımlar. 

Birer llll~k .... ~ .... 
caklerı 7..onguldak ortamektep 2 inci 
•ınıf 2 O Abdullah, lıtaabııl Bezciyan 
muhtelit Jtkmektebi Jırayr Ayvazyan, 
Denek birinci llkmektep 2 inoi mııf 
196 Salahattin, Jıtaobul kaz liHIJ Bil 
den 1410 Muzaffer, l.tanb11l «üncü 
1Jkmektep 16t Hıkm•t Bey -ve 
Hanımlar. 

llirerkllç8k........ .... 
caka.n Antalya Dumlupw r anektebi 
2-A dan 44 Turgut, .Lıtanbul kız lilem 
ıast Sabahat, lıtanl u 4J inci nu.eır~ 
tep 3 ııucü sınıf 2 Mur ı . Konya (la. 

zipaşa m•ktehi 470 :Semıha, İltanbul 
kız lise i 6 Sukriye H oı ve Beyler. 

Birer •a.Uk top •lacaklan 
A kpm kız &ti.uat mck ebt 787 Suat 
İstanbul kız liııesi 5:i Semılıa İstanbuİ 
k s muatbm mekı.ebi 2· u an 2 .. 7 Se
nılıa Abmf't. Alltlıkö) erk k haeaiııden 
7~6 Au Caııp, İl'ltaubu 4 uı cu mekt.ep 
4 uncu tnoıf l7 J\lemı 111 Rınım ve 
Beyler. 

Birer bor• k ... Mi 
lar: fetaı.ulıul &il tlt1r 
ııınıf 2.J llılmı 1 taubu 
5 mcı sım 43 Muf t 1 alı 
pınar mektP.bı 3 uı u e 
ket, Ft>\ z ta n ekte ı 1 ..., lıi 
mıtl, iz ııır 1 ap ldı 1 m 
aıud • 38 Alı M b~ 
nıuılar. 

( Devawı ~annkı u al 1tm ı aJır) 
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Yazan: Sermet Muhtar 

Uşak Aleksan Da Açıkgözlerdendi .. 
---------- -

0 derecede ki nazeninlerin ı bur Esma veya Leylek Fitnetten, 
paralıları hangi cebi dolu beyler· gelen giden yoktu. 
dir, sevdalıları hagi yakıııkh Odaya girip kapandıklarm• 
delikanlılardır, belalıları hangi danberi yarım aaati ıeçmlş, bek· 
çetin omuzdaılardır, hepıi adeta )edikleri kimselerden hiçbiri yan• 
ezberinde. larına gelmemiıti. Vehbi Bey, 

Kılık kıyafetine, aralıktan iç.. 1abıraızlanmıya, kızmaya baıla· 
riye sttzlilüıüne, çekingen halle- mıftı. Yavaıtan yavaıa ahp tu· 
rine bakarak, bu adamın uıak tuyordu: 
Alekaan olacağını kestirmiş, bot - Bu 1t• biçim iş be ihvan· 
atıp dolu vurmuıtu. lar? Daha nice bir bekleyeceğiz, 

Karayağız herif: eda bekçiliği edeceiiz?.. Naz mi? 
- Hey maıallah beyim, sen Böyle nazm içine.... Mantepıiye 

bundaaın? Diyerek odaya ıırdi. baahrıldık, kafese konduk iıem 
O da ldarei maslahatta idi: ne idi o kapıdan karıılama, etek-

- Cenahını görlincea tanıma· lere, ayaklara varma ... Satılmadık 
dığım için beni affet clğerim! Ta· diyelim, öyle ise hani ya benimki? 
bananın altını yalayım ökUılUğft· O çaçaron kambur bile ortaya 
me ver!... çıkmıyor... lıter mlıin kafir allı 

Arkasından, ayni nakarat: eteğinin ucunu bUe göıtermesin?. 
S f l · · 1 d Yani, ikiniz de ıahit olun, bay le - a a ge mıııın z paıaza .. 

bir katakulli oynıyacak olursa 
ler, beyefendiler r .• 

Arap Abdullih dediklerinden 
Herifin Alekaan olduğuna ıek· baskın çıkmazaam, bu evin altını 

kU ıUphe kalmayınca katip tara- UstUne katmazsam bana da Vehbi 
feyni takdim etti ı demesinler. El mi yaman, bey mi 

- Anadolu kazaskeri merhum yaman göstereyim de görsünler. 
Zbmun Efendi zade Vehbi Bey Katiple pehlivan: 
kardeıimizle pehlivan Hilmi Efendi - GözUm nuru, bu kadar 
biraderimiz... Beyler, bu haıretl hiddete lnzum yok, biraz sabret 
ıoraraanız, Iatanbulumuzdaki en bakalım. Öyle bir muameleye 
tevk ehil paşalarm ve beylerin, kalkıtmak hadlerine mi düımllı?. 
en hovarda vükell zadelerin göz- Bet ftn dakika daha durahm. 
bebeği Aleksan efendi muhibbi baktık ki bu aynaaız ııkil 
kadimimiz.... devam ediyor, biz de dan· 

Uşak Aleksan, neıelf neıeli galak değiliz, enayi yerine 
mukabelede idi : konmıya aenden evvel kızarız •.• 

- Uıtam fırında. (Eıtaf'furul· Sırası geJıin, HD yerinden hl ç 
lah makamına ı•tirlyor) dediğin kıpırdama, aeylrci ol, Uıt tarafını 
yUkaek zevatın, o kerte lll cenap bize bırak 1 
kimaelerin ıözbebej'i olacak ki- Vehbi, içi içine aığmaı: ltfr 
mim ki?... Ne eştek berİÜlı da· lıaltie, ouda clolaııyor, kalıplat· 
madıymdır biloorum, kendime au- mak Jçin biraı evvel Beyoğlunu 
maramı da vermiıim. Sen beni aradığı fesini •izına ahp ııırıyor, 
severain de devaynaaında görür- yerden yere vuruyor, (yakaca&"ım. 
alin. Mamafih bu llflarmdan ötlirU yıkacağım l ) diye verfştlriyordu. 
memnun olmadım desem halt... Amma kulağı da kiriıte ldL 
derim. Var ol gözüm, Allah Hol (Arkaıı var) 

aevailine bağışlaaın. 99 ıene 
burun buruna yaşayınız; karıı be 
karşı peynir ditlerinlzi sayınız ; 
ayni takke de ezraile boyun 
verip kuyrukları titretiniz r. 

Kitip: 
- Aman şekerim, dedi, bize 

kUçilk bir lutfedecekıin! 

- Emret, takla atayımf 
- Şö) le, muhtasar tarafından 

bir az çarmakçur istiyoruz, fakat 
külfete, dökülüp saçılmaya lüzum 
yok. Zira bugün sabahtan beri 
kUplUyüz; binlikler devirdik; ller 
tutar yerimiz kalmadı .. Malum a, 
çivi çiviyi ıökcr. Adam baıına, 

llç dört kadehcik apeki He bir 
iki turlu meze kafi; çok bile. 

Aleksan, ıözünü kesti: 
- Al lafı, otur aıağı. Kırk 

yıldır bu zanaatta pişen, iki kav
rulmuş leblebiye dönen herife 
rakı ıofrası nasıl çıkarılır örget 
bakalımf 

Vehbi B. de araya karıştı: 

- Gelirken de bir az Lan· 
gaya uğradık, Uç dört tek çak· 
tık. Fazla olursa tadı kaçıyor .• 
Bana göre vız ya.. Lazım gelirıe 

sabaha kadar çekerim, daha da 
var mı derim amma neme lazım, 
yar.şa mı çıkacağız? Katip ağa· 
beymizin dediği olsun. 

Al ek san: 
- Emir senin!,. Baş göz Uı· 

tüne paşa zademl diyerek oradan 
dışarı fırladı. 

Hali, ne KliçUk Allıdan, ne 
haıka bir yoımadan, ne de Kam· 

................................................................ 
luaıı •ut 1 '""-" 
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Tepebatı Şehlr 

Tlyatroıunda 

Bu ak9am uat 13 de 

Madam San Jen 
Komedi 3 perde 

1 ea,ıangıç 

Süreyya Opereti 
Buyo~lu Mulen Rujda Cuma n 

Pazar ıünlerl temıiller verecektir. 
Bu Cuma m atina 15 te 

Kırk yllda bir 
Operet 3 perde 1 t.blo. Yazanı 

Yusuf Süruri. Localar 200, mevki 
40, 25. 

Cuıaa aktamı 20,1 da l:Setlktat SUıamer 
tlyatroıuoda dır. Sala ak9a•ı Şeh:ıadebaıı 

Ferah tlyatroıu nda 

I·· ... . ~~~~~~~~~~~. ~·~t.·~ .. ·-
: ı Resim Tahlili .Kupona 

uuu •••• •• ...... ...., .... . .. -1 Tabiatioiti öğrenmek jstfyoraan~ı 
resminizi bu kupondan 10 adet 

~ ile birlikte gönderiniz. · Re~naioiı 
•ıraya tabidir ve · iade edilmez •. fl' 

l.eim. meslek 
veya ııan'at 

bulunduğı.J 
memle'ket 

. 
Relim intişar 

edecek 1Di1 

fteRDin ldiıeei 30 kuıÜfluk 
pul mukabilind.• gönderilebilir. 

.... .... 

Bu akşam T O R K Sinemasında 
Eşi bulunmaz l»ir nete ve :ıev k fılmi 

HOVARDA BAHRiYELi 
Komikler ıahı 

JOE BROWN 
tarafaodan temıil edilea mevaimln en komik filmi 

Yıldızlar : T H E L M A T O D D • J E A N M U 1 R 
(Kahkahadan bayılmamak için beraberinizde sinir illcı getirmeği unutmayınız r ••• 

lli veten: BEN BiR PRANGA AŞIKIYIM iki k ı ı mlık fevkalade komik 

,-.SUMER 
( Eıki Artistik ) ıinemaamda 

Bu mevsimde ilk defa olarak 
bUyUk şaheserleri yaratan Ye 
ıinema aleminde en fazla 

sevilen bllyllk artist 

GABY MORLA Y'ı 
GEORGES OHNET'in 
romanından muktebes 

DEMiRHANE MÜDÖRf) 
bUyük filminde takdim ediyor. 

Sahne arkadaşları: 
HENRY ROLLAN ve 

LEON BELiERES 
IIAveten: FOX JURNAL 

,.FERAH~ 

ır ı PE Kins;;;;,;:::;da 
Esrar ve muammalar dolu, heyecan1

1 miithiı ve 
son derecede meraklı 

SAFAKTA 
SİLAH SESLERİ 

Herkesi heyecan ve meraktan titretecek Fransızca 
bflyUk U. F. A. sUperfümi. 

Ayraca : DUnya havadlelerl gazeteai. 

ıözlU 

Sinemasında 1 
L--BNAN MEL.KES. ı ,.>Bu akşam SARAY sinemasında U 1 1 BilUln dünyada fevkaJlde muvaffakiye t kazanan 

JEAN MURAT 
SPINELL Y CHAKATUNI 

KARAGÖZ· San'atkAr Hazım 
FOX JURNAL .,. _ _, 

miiatcsna program 

MiKiNiN ŞEN SAATi 
TOrklyede ilk defa olarak müteharrik ruimler mucidi 
W ALT DİSNEY tarafından MİCKEY MOUSEE ve 
renkli SİLL Y SENFONİ lerle 3 domu yavrusundan 
ibaret heyeti temailiyeyi takdim ediyor. 

' 
Progra mda herkes tarafından görüle

HamİŞ : bilmesi teminen yerlerin fiyatları 25·40 
ve GO kuru~ olarak teıhit edilmi~tir. - FOX JURNAL 

Şehzadebaşı: H i LAL Sineması 
Bugünden itibaren iki harika filmi birden 

" DUGLAS F AIRBANKS ,, tarafından temıil edilen 
1914 Umumi harbinden Fransızca aözln hakiki bir parça 

DÜSMAN ELİNDE ESİR 
Kahramanlık destanı .. Heyecan ve dehıet dolu şaheser 

C•z krah "JAK PAYNE,, ve "75 KiŞiLiK,, mu•zz•m 
Salon orkestraAnın lıtiraklle 

UNUTULMUŞ SENFONi 

1 

Reıwioe bnkıuıl: tiO ) uşını g~ı;

mit bir kadına benziyor mu? 
Buna hiç kimse inanamaz, Flıllcat 
böyledir! Bu kadın, büyük valde 
olmasına rağmen halil gençlik 

'z'llllll•---~ Hazin ve heyecanlı aık ve macera filmi. 41---••• 

heyecanlarını duymaktndır. lşte 
kendiıinin bizzat yazd ıkl arı: ' 'An· 
cak birkaç ay evvel, cildim ta
mamen buruşmuş ve yüzümün 
bazı kısımları çökmiiştii. Seksen 
yaşlarında görüoiiyonluru. Bir 
arkada~ım, bana cilt için yegii ne 
unsur olan ( Diocel ) 'fokalon 
kremini kullımmamı tav~iye etti. 
Dediğini yaptım ve cidden bir 
mucize oldu. Bütün buruşukl uk
lanm zail oldu ve cilclım bir 
genç kız cildi gibi tazd ve cazip 

bir şekil aldı. Resmim de yiiziim
deki şayam hayret tebe<ldiilü 
açık bir surette göstermektedir ... 

Fen; yiizün buruşukluklım ve 
adeli\tın zayiflaması c iltteki Bio
cel cevherinin ziyaa uğrama8ın• 
dan ileri geldiğini ispat etmiştir. 

Viyana Üniversitesi profesörle· 
rinden Doktor Stejıkal'ın uzun 
tetkikatı neticesinde genç hay
vanlardan istihsaline muvaffak 

olduğu ve bütün dünyada ietimali 
hakkı Tokalon tarafından temin 
edilen "Biocel,, namındaki kıy-

metli cevher, şimdi cili için bir 
unaur olan pembe renginde ki 
Tokalon kreminin terkibinde 
mevcuttur. 
Bunun istimali 111yesinrle her 
kadm buruşulduklardan ku rtul ur 
ve 10 - 20 yaş daha genç g ör ii· 
nebilır 

~1-----'-•~••_n __ b_u_ı_e __ e_ıe_d_i_y_e_s_ı __ l_ıi_n_ı_a_rm _____ I 
Eminönü Kaymakamlığından : 
Akaaray Yangın yerinde Mesibpafa mahalleılnde 797 
harita No. lı 33/60 metre murabbaı mahal ıatılık. 
Kantarcılarda Kepenekçi Sinan medrcsealnde bir No. lı 
oda kiraya 
Rüstempafa mahalleıinln Balkapanı caddesinde 17 No. lı 
dlikkan kiraya 
Vefada Kovacılar caddeainde Ekmekçibaşı Ahmet Paşa 
medresesi saçakları satılık. 
Süleymaniyede kain Ula ve Sani medre~eleri avluıundakl 
barakalar enkazı ıatılık 
Çarııda Kazazlar sokağında 44 • 46 No. la dUkkin 
kiraya. 
Sirkecide Darüasüade ağaaı sokağında Cezayirli Ahmet 
Paşa medresesi kiraya 
Çarııda Hacıhasan ıokağında on alta No. h dükkAn 
kiraya. 
Stıleymaniye'de kain Kirazlı mesçit medresesi enkazı 
ıatılık. 

Teminatı 

10,50 

1,80 

10,80 

15 

3 

1,80 

18,80 

2,70 

22,50 

Yukarıda yazılı mahaller pazarlık ıuretile hizalarında gösteril· 
dlğl veçhile bazıları kiraya verilecek ve bazıları da satılacaktır. 
Satın almak ve kiralamak isteyenlerin teminat makbuzlarile 
17· 11-934 tarihine mUaadif Cumartesi günU saat on dörtte EncU
mene gelmeleri ilin olunur. (7439) 

E•kl Fransız Tiyatrosunda 
Bu akıam ıaat 20 de 

BU BiR RÜYA 
1 

Operet 3 perde 
Yazan: Selma Muhtar 

--·- -
~ Dr. ibrahim Zati 

Cağalotlu : Mahmudiye caddesi 
Çatalçetme sokatı No S 

Hergün öğleden sonra ha1ta lamu 
kabul eder. 
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Nasıl Doldrı ? .. 
Na•ıl Y aıadı ? .• 

Nasıl Ôld•? 
~=======::. !iya ~akir-c:=========================~ 

Osmanlı H. iimeti idaresinde Yaşıyan 
Milletler H. ç T e Memnun Değillerdi •• 

Bu meHI• etrafında buıline 
kadu meçhul kalmıı olan 6yl• bir 
takım acı hakikatler var ki, eter 
bunlan ortaya d&kmeden evvel 
ICSzlerlmize devam ederaek, • ltu
ıün, karilerimizi .• yann da·iıtikbal 
tarihini yine müphemiyet lçiod 
bırakacağımıza hllkmey liyoruz. 
Buna binaen, ln1& bir lıtltrat 
yapmaya IDzum ıörOyoruz. 

IJk hakikat olarak fUDU JNl
•ek llzamdar ki ; Oımanh h11kito 
••tinin idaruinde yapyao 
(Arap) larla (Araplqmıt) milletler, 
laiçblr zaman bu h6k6mete karfl 
candan ve ytlrekten bir muhalt
bet •• merbutiyet huıl edeme
mlılerdi. Buna aebep te, htlk6-
metln tarzı ldareai idi, Irakta, 
Baarada, Necitte, Yemende, Hi
caıda, Suriyede dalma latlktmet 
memurlarındaa ıik,yet edllmiı ; 
laGldimetle halk araımdald uçu
rum, her .. n biraz daha ıenitle
mlftl. Yemen, Aalr •• Hicazda ; 
layan lıyam takip etmif.. hu 
layaalan baıbrmak için 16nderi
len milyonlarca Tlrk evllda ora· 
farda can Yermif.. Arablltamn 
lozguı ç&llerl, zaya)h Anadolunun 
korkunç bir mezan keailmlttir. 

- Sebep? •• 
Hllk6met, cahildi, kendi ı.ıt 

unsuru olan Ttırkleri bile refah 
ve saadet içinde yaıatacak maddi 
Ye manevi vesait• malik dejildl. 
Milyonlarca balkın, ayn ayn emel 
beıleyen muhtelif unıurlarm fda· 
reai ; ( Hray ) ffllilen istibdat 
yuvasile ( Babıili ) namı verilen 
rüıvet ve ihtiras ocaiına inhisar 
etmiıtl. Hükumet idaresinin zu· 
IOm ve pnaatlnden dotan fer
yatlar; aarayın duvarlarına, b • 
bılllnln parmakhldanna kadar 
aelerek çarp,yor ; orada bia 
parça olarak tesirsiz kahyordu. 
Buralar yalnız altın ıetlerio 
•a 'ku oluyor ; Ye ·yalnız ellnd 
altın ke1eıl olanların 1618 dinle
aailerek bunlara memleketlerinde 
aünaf6n imtiyazlar ••rWyordu.. 
Anadoluda oldutu tlbl Arallla
tan da mllteıallibe elinde kal
llHfb. Mllrtekfp devlet memurl • 
rll• çarçabuk uyupbllen (epaf) 
•e (zadeıln) , hlldimetin nllfuı 
•e kudretini mOftereken kullanı· 
Jorlar.. her Ye1ileden iatlfade 
ederek halkı ıoymaktan çekinml· 
JorlardL 

Dllıllncealz ve cahil bir memu
run beı on lira irtiklp etmek için 
lciz k6yllllere reva g6rdlli8 zu. 
lum ve hakaret yllzOnden h lk 
hGkumete karp gittikçe artan 
bir kin Ye ıayız belliyor; halk 
ile hilkiimet arasında açılan uçu
rum derinleıtikçe derinleılyordu. 

T ahıil, ticaret ve aair Hb•p
lerle, Tunuıa, Cezayire, Mııara 
aldea araplar, oradaki arkdaılan
aın • Hiç olmaua zahiri • bir 
refahı aaadet, • velev ıCSeterlfteo 
ibaret olıun • bir muıavat ve 
adalet içinde yaıadıklarım ılrti
Yorlar; Inıiliz ve F ranaaa idareslle 
Oımaab bDkumetinin idar si 
ara11ada mukaye1eler yapıyor) r •• 
O z~man mahrumiyetlerini dah 
•a bir .. kilde hiuederek 0.
IDanlı hOk6metine - Ve, hatt 
la&ldimeti ,..... temlil etmekt n 

Mıaır HidiYi A.bbu Hilmi Pqanuı Hicaza gidiıi alayı 

ba tka hiçbir ıuç Ye ıtmahı 
olmayan (Ttırk)len kar11· kinlen
clikçe ldnleniyorlardL 

(Saray) •• (BabılU), ıaflette 
de••• ediyor; her tlklyeti (idarel 
mulahat) llAdle ayufturmak lıtl• 
yordu. Fakat buna mukabil 
( Arablltan ve hlllfet) llyaaetlne 
hakim olmayı arıu eden lnıiliz· 
)erle, Araplardan lktlaadl ve 
ıiyaıi menfaat bekleyen ecnebi
lerin ekmeklerine tereyaj'ı sür~

ltiyordu... Hudut.uz rllı•etler al• 
maktan, kaçakçılarla ortaklıklar 
1aparak zenıln oJ .. ktu baıka 
biqey d&tllnmeJ .. eahll Ye alr
tekip valiler bir taraftan o koca 
nlkeyi yoldan, k6prlden, mektep
ten, bütün umran ve terakki 
yaııtalarından mahrum ederlerken 
clipr taraftan ecnebiler darnlfl· 
nunlar, mektepler, medreaeler, 
haıtaneler açıyorlar.. Hllkümetl 
metbuaıından en klçOk bir .. ı. 
kat ye himaye bile ı&rmeyea 
halka, her huıuıta yardıma kotu
yorlar.. Klmaelİz çocukları, dul 
kadınlarla yokıul ihtiyarlan, t•Iİ• 
ettikleri darllleytam •• dHtllaceze· 
lere toplayarak bunlaraa dertlerin• 
deYa oluyorlarch. 

Sury• •• Irak, Oımanh blkt
meti içla 1&dec• ( &fl'I ahnacak 
Tail bir tarla ) mahiyetinde lclL 
Halbuki, ecnebller bu mıntakayı 
kendileri için y&kaek bir varidat 
menbaı haline. ı•tirmltlerclL Ka· 

plttllüyonlann balıfettljl aalAhl
yetten fıtlfade eden firenlder; 
limanlar, tlmendJferle, tramvaylar 
yapıyorlar, o feyyaz topraklan 
dqerek birer avuç tohum ıerpl
yorlar; bana mukabil alcbldan 
kucak kucak ceYh•rl, kendi 
memleketlerine taııyorlardı. Sa 
abli milıtevliler, yalnız bununla 
da kalmıyorlar; mekteplerinde 
meccanen okuttuldan ıençlerln, 
haıtaneleriııde bir damla fifa 
verdikleri dertlilerin fikirlerini 
açıyorlar. (Arka11 var) . ............................. ·ı;·-·-····-·-··-····-

M ekteaıeım 
Vekil Olan Muallimlerin 

Vazifeleri KalmadıJ 
Orta tedrisat kadroıunda vakii 

olan muallimlerin vazifelerine ni-
hayet verilmfttir. ÇOnkll kanunen 
bir memur alb aydan fazla vekl· 
Jet yapamaz. Diter taraftan bu 
19ne mekteplerde yeniden birçok 
ıubeler açılması Ozerlne, birçok 
yeni muallimler• ihtiyaç g&rll
mektedir. Maarif V eklleti, yeni 
bir kanun projesi hazırlamaktadır. 
Bu projeye g6r• orta teclrjaat 
mo ... eıelerlnde iki ıene muallim 
vekllliji yapalacakbr. 

Muallim yekillerl için bazı tart• 
)ar aranacak, bunlara (60) lira 
tlcret Yerllecektir. Kadroya ah· 
aan yeni muallim veJdllerlnln ha· 
rlçt• it 1apmalan menedllmiye
cektir. 

talıht komanda etmek ve ınsanın kendı genıısıni istedığı hedefe yurutebıl· 
nıektır. Sa~lanı sınırler muthiş hayat ınucadelesınde muvalfakiyetin en •)'i 
ıenıınatıdıı. Bınaenale} h sınırlerınızı 

8romural -Knoll· 

fit kuvvellendirıniz, bunun musekkin ve mukavvi tesiri her işte &orul~r. 
Hı\ bır zararı yoktur ve alı$ıklık vermez. 

6. to '' 20 komprimryi havı ıup-
- ltrdfrczanrludr rcçflfılfUlılıı . 

KnoH A.·O .. kimytvi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen s Rhin 

inatçı Mal Sahibi 
Çalınan Eıyasınt Bir Sene Sonra 

Pazarda Ele Geçirdi 
( Baıtarafı 1 inci 1Gzde ) 

Ferik&ytlnde Kar ıokatında otu
ran Artin Efendi isminde birinin 
evine bundan bir Hne 6nce hır11z 
ıirmiı, evde ne Yar ne yok hepsini 
aşırm11tar. O zamandanberl ya· 
palan blltlln araıtarmalata rai· 
men hırııı ve eıyaları bulmak 
mllmklln olamamışbr. Fakat Ar
tin Efendi llmidlni keamemlı, 
batti tamdıklarına : 

" Giden ıelmez, derler 
amma ben ıetirece;;m, der ve 
lllve edermiı : 

.. _ lıtanbul kazan ben kep-
çe... Benim evimi boıaltan o 
zırtapoz kim iae ıllnlo bi
rinde ııp diye enae k6k0ne 
yapıfıp çalyaka poliM vereceğim.,. 

Filhakika Artln Efendi· kepçe, 
lstanbul kazan olmut. ara ... ıt. 
taramıı ve nihayet çalıaan qya· 
ıından bir kıımmı dlln ele ıeçlr
miıtlr. Bağnyamk adamcatız dla 
Ferik6y civannda kurulan bir 
pazarda dolaprken bir koltukçucla, 
bir aene ••v•I çahnan kendi pal
te.unun eılni ı&rmllf, yamaa 
yaldatmlf, paltoyu •vlrip çevirince 
kendi palteıu olduiunu cep at
zandakl bir iıartten anlamıı. 

Artla Efendi paltonun kenclf
Iİne ait oldutunu anlar aalamaz 
bir aevinç aaybaıı koparmıt: 

.. - Hay ı&ıllntı 1eveyim. 
Emektar1 enHledik be •. ,. 

Hldiıenin bundan ıoaraki 

Macaristanın 

aafhuı malüm.. Artin Efendi pal
toyu aatan adama poli.. tali• 
etmlı, yapılan tahkikatta bu ada
mın Hasan l1minde birisi oldup 
anlatalmıthr. Ha1an bu paltoyu 
bir mliddet evyel bqka bir 
adamdan aabn aldıtını lımlal ve 
ıima11nı hatarlayamadıtanı 16yle• 
mittir. 

Pollı tahkikatına de••• et• 
mekte, çahnan diter 91yalan ela 
aramaktadır. Bu ve bunun ıibl 
birçok itin maharetle çahıan ldr 
hıraız kumpanya11 tarafından ya
pılma11 ihtimalleri çoktur. 

Telıdit SarJuran 

Aıık 
( Baıtarafı 1 iael ,azde ) 

enifteaine, içinde tabanca, kılıç, 
tlfek Ye yılan r11imlerl bulunan 
ve Bulıariıtanda bir komitenin 
flrmaıı olduğu söylenen mektup
lar ı&ndermlf ve .. fenalana ce
zam kahramanca verilir.,. demit
tir. Mtıddeiumumilik bulıarca ya• 
zılan bu mektupların terclmeıi 

için Nikoliyl dun poliAe iade 
etmiıtir. 

Esaıen polis Mlidde~umumllii• 
yazdığı müzekkerede, auç tevki
fini icap ettirmese bile hudut 
haricine çıraralmak Uıere kendi
sinin iadealni iıtemlıti. 

Milli Bayramı 

J.acariıtan kıral naibi amiral Horti ve refikuı, kendi çiftliklerinde refikuiJe 
birlikte tem oynarlarken 

Y arm Macariıtanın milli hay- tulufUD on b9flncl yald6nlml 
ramadar. Bundan on b.. Hne olduiu için Macarlltama her ta-
enel Macaristan bir karıatabk rafında b8,ak Ye parlak .. nllli:ler 
deneıl ıeçirmittl. Buılln Maca· yapılacakttr. 
ristanda deYle\ reiıi olarak kral Macar milleti, amiral Hortlye, 
naibi amiral Horti on beı Hne miW murtuluı IWnleainl batardaja 
ev't'el Macar milli ordusunun ba· için derin bir muhabbetle baih· 
ıında Budapeıteye girmft, bu dır. Bu mllnaaebetle yann Maca-
auretle ecnebi iatiliıı ve karıqa· riıtanda kral naibi için de milli 
lak ıona ermiftl. Yarın, bu kur· tebrik tezahurab yapalacakbr. 

1 lsta~bul Evkaf mUdUrlyetl lllnları 1 
Kıymeti 

Muhammeneai 
Lira K. 
172 50 

76 12 

944 00 

Beyoğlunda HOHyinata maballuinde Çaylak ıoka• 
tında 94196 No. la 172 metre terbilnde bulunan 
ar1amn tamamı. 
Samatyada Hacıkadın mahallHinde Mercancıklrkor 
ıokajında 43,S metre terbilnde bulai:ıan araamn 
tamamı. 

Beyoğlunda Kulotlu maballeıinde ve aokağında 
21123 - No. lı 118 • metreden ibaret bir kıt'a ana
nın tamamı. 

Yukardakl emlik satılmak üzere yirmi ınn müddetle illDa 
konmu~tur. lhale1i 5/12/934 tarihli Çartamba ıünl\ saat on beıte
dir. Tal p!erin pey akçe~erile beraber mahlü.it kalemine mtira
caatlan. (7754) 



BllAI ·••·Zambak~ 
BUyUk Tarlhl Roman 

No.: 84 15· 11 - 934 

Kıralın Meclisinde •• 
Mareşal Piyer Bağırdı: "Sultan Süleymanı Yakahya
cağım Ve Onu imparator Şarlkene Teslim Edecetlm" 

Eğer hu laareket, bir bqka 
zaman, bir 4qka yerde, bir bqka 
adam tarafıatian glıterilmif ol
aaydı, hiç ılpheıiz ki hemen ora· 
ya çökertilir, derhal ltaşı kesilirdi. 
Fakat bu keca askerin bu kati 
ve kahra1U•ca sözleri 6yle bir 
zamanda ılylenmitti ki: Gazabı 
ıa_haneyi mucip olmak ıu tarafa 
durıun, bilikia padiıahın hotuna 

aıitrniıti. • 
Fakat meıele, Adli Tocanın 

zannettiği kadar basit değildi. 
Karııda Macarlardan, Avusturya• 
lılardan, Almanlardan, l.panyol 
ve ltalyanlarla Hırvat Ye sair 
karma karıtık milletlerden mürek· 
kep olan dliıman orduıu, pek 
mühim bir kuvvet t .. kll etmekte 
idi. Bunun için ıon vaziyete aı6re 
hücumların ıekli m&zakere ediJ. 
mek elzemdL Husrev Bey, fikrini 
ıu suretle aöylemiıti: 

- Şevketlim!. Gizlice gidildi 
Te dilfmaa safları gözden ıeçirlldL 
Düşman ıtivarileri gök demire 
mllatağrakbr. Bunlar, biriblrlne 
zincir ile keaetlenlp hllcuma 
kalkacaklardır. Bunlann kartısına 
bir aada durulmak, beyhude yere 
telefata mucip elacaktır. Akla 
ıelen ıudur ki: dD1man1n hOcu
m unda aaflanmızı ayıralım. Dlt
mam aramıza alahm. Badehu, 
yandan ve arkadan.. hep bir 
uğurdan glriıerek zorlu bir kılıç 
çalalım. 

Ümeradan bazıları buna itiru 
ettiler : 

- Auıma ve ilkin bizim ta· 
burlarımızın ardı, ağırlık ile 
dopdoludur. Şayet dütmaoın bir 
anda hakkından gellnmezH, belki 
netice mütkül olur. 

Dediler. lbrablm pata ile Bi
rinci Snleymaa, Hull'•• Beyin 
fikrini beğendiler. Son a6zl, Sad
razam söyledi: 

- Dfttmanı ortalamak elbette 
abıea olur. Ağırlık, biraz daha 
Geriye naklolunur. Taburlann 
gerisinde de bir kuvvet bulunur. 
Şayet dütman bir mıktar llerleH 
dahi, Şevketli efendimiz hazretlerinin 
himmet ve ıecaatlarile ardı 
alını) or. 

İbrahim Paıanın bu ıon reyi, 
derhal kabul edilmiıtl. Çnnkll, 
artık vakıt geçirilecek zaman 
değildi. Bill Bey, düıman tarafını 
göstermiş: 

- İşte.. Bayraklarını savura 
savura kara bulut aibi geliyorlar. 

• 
Sultan Süleyman, divan çadın 

8nl\nde harp mllıaveresioi ikmal 
ederken, Kıral Luinio çadınnda da 
hararetli bir mOzakere cereyan 
ediyordu. 

Çadırın ortasındaki muanın 
etrafında, Kıral Lui ile Macar 
ordusunun en bDyük kumandanları 
olan Piyer Pereney, ( papu ) Pol 
Tomori ve Macarların en kahra· 
man muhariplerinden olup Mare
şal denilen ıövalye dirıeklerinl 

masaya dayamlf oldukları halde 
oturuyorlar, bir taraftan ıarap 
içerek diğer taraftan da ıon ka
rarlarını \'eriyorlardı. 

Kıral, elini Pol Tomoriye 
uzatarak: 

- Kardeş !.. ilk zaferi kaza· 
nacak sen olacaksın... Eminim ki 
temamen zırhlı Ye zincirle blrbl-

riae bajh olaa ıövalyelerin kar
tıatnda Ttlrk aafları bir cam par
çuı rf bi kırılacak.. Ye perişan 
bir halde datatacalctır. 

Mar ... l, •Öze kanıtı: 
- itte o zaman ben, doğru· 

dan doJruya Süleymanın lzerine 
hücum edeceifm. Ve 011u bir 
hamlede yere de~·ireceğim. 

Piyer Pereney, müteretltiit hlr 
tavurla itiraz etmek iatedi: 

- Fakat, bu.. mecauaane 
bir harekettir... Evvela, TUrk 
aaflarının okadar kolay yElrılaca
ğına emin delilim.. Sonra da, 
Süleyniaaa kadar tekarrüp etmek 
onu ihata eden yeniçerilerin ara
sında arayıp bularak öldürmek .• 
bilmem amma, bana çok tuhaf 
ıeliyor... Mareıell,. Bu cesurane 
hareketinin 1&na pek pahalıya mal 
olunacatından Ye Macar ordusunun 
•enin 8'ibl bir kumandandan 
mahrum kalacağanclan korlul• 
yorum. 

Bu s6zler, Mareıahn ıururuna 
dokundu... Elhadeki tarap barda• 
jınt kaldırdl: 

- Emin ol dostum, Plyer .• Bea 
Ye tam otuz f3Yalyem.. Dnn gece 
yemin ettik. Oamanlı Paditahı 
SUleymanı, ya ölll ve yahut diri 
olarak ele geçireceğiz .. ( Pavl)de 
Hir olan Birinci Frasuva gibi 
doğruca ( Madride ) muhterem 
imparatorumuz Şarlken aıönde· 
receğiz. 

Diye batırdı... Genç Ye ce•ur 
Kıral Lut, dayanamadı. Ma1anın 

üstnne bir yumruk attı: 
- Bu kahramanca mUcadeleyi 

ıörmek için ben de Mi takip 
edeceğim. Stlleymanı en evvel 
bana tealim edeceksiniz. Onu 
eniıteme ben göndereceğim. 

Diye homurdandı. 
Piyer Pereney dudaklarını btı

kerek papaa Pollln yüzüne bakh 
Papuın çebreainde de bir Omit
aizllk vardL Mare,al, bu iki mu-
halif arkadaıına karıı hi11ettlif 
hiddeti daha fazla ıakhyamaaı: 

- Eter ita fikir ve teıebbtı
sOme biraz daha emniyetsizlik 
g6deriraeniz, alze gftceneceğim, 

arkadaılar .• , Şu elimdeki bardakta 
bulunan ıarabı görüyor muaunar ... 
Bunu nekadar iıtlha ve kolaylıkla 
içiyorsam.. Snleymanı da okadar 
suhuletle ele geçireceğim.. Ve 
bir daha tekrar ediyorum .. Onu .•. 

Kıral bağırdı: 
- Bana tealim edeceksiniz .• 

Ya, kendisini veyahut kellesini.. 
- Size.. Yeyahut muhterem 

imparatorumuz Şarlkene .• 
Dedi ve elindeki ıarabı aon 

damJaıına kadar içti. 
Papaı Pol, Kurl\andan Piyerin 

kulağına iğildi. Aralarında fU kıaa 
muhavere geçti. 

- Aziz do•tuml .. ilk hilcumun 
,erefini ıana terkediyorum. 

- Niçin? •. 
- ÇtınkO itler, harp usullerin-

den çıkıyor Ye macerapereatliğe 

döklllüyor da, onun için. 
- Korkma.. ilk hClcumu be

raber yaparız. 

- Korkmuyorum .. Fakat ne· 
ticen'n pek acı o~acaj'ını dUtlintı
yorum. 

Muhavere burada birdenbire 
durdu. Çiinkll dııarıda borular 
ça'.ınıyor: 

- Ttırk atlaları yaklaııyor. 
(Arkası •ar) 

Arif 
Olan Anlar 

- Buraya bakın yahu!. Maçta 
kim kazandı? 

Neden cevap vermlyeraunuz? ·····--·-·--·----···--.. ············-----

Meşhur Ford 
Müjde 
Verigor: 

Amerjka sanayi mUesıeseleri· 
/Jc.tısadi nin ölçüsü olan 
tlüzt1n• -meşhur otomobil 

kıralı M. F ord 
lcavaştalcl 1935 ıenesi iç.in 

hazırladıiı proğramda 1.000.000 
otomobil yapmayı kararlaıbrmq
br. Bu miktar F ord mlleaseaele
rinln dllnya buhranının baılangıca 
olan 1930 ıeneainden beri elde 
ettikleri neticelerin hepsinden 
Jlkaek bir rakkamdır. Ve 1930 
senffl lıtibıal ıniktan olan 
1.485.000 adedine yaklaımakta
dır. 1932 de yalnız 412 bin oto
mobil yapıldığı duınnuınrse rak· 
kamın ehemmiyeti btııblltUn ar· 
tar. 

Bu mlln11ebetle M. F ord beya
natta bulunmuı ve bu arada bil
haua blltnn dnnyada bOyftk 
akisler uyandıracak olan fU ctım
leleri de •6) lemiştir: 

" Bence dünya Ökonomik ,, 
buhranı bitmiı, yeni bir düzen 
baılamıştır. Bu vaziyet kısa bir 
zamanda bUtftn otomobil aanayli 
Ye memleket için de elde edile
cek "bir haldir. Fakat bunun için 
uydurma çareler yerine eski Ame
rikan it kafaıile hareket etmek 
llzımdır.,, 

Bu soa cllml• ile M. F ord; 
Ruzveltin it planlarını kaıdetmek· 
tedlr. 

* Yugoslavyanm bu seneki mııır 
Yugoslat1· rekoltesi iyidir. 

el 
Memlekette bu yıl 

ga a mısır 2 650 000 h kt 
k

. . , , e ar 
t e ımı mısır ekllmiı ve 
53 milyon kental mahaul almmıı· 
br. 1933 senesindeki iatihaal mik
tarı 48 milyon olduğuna göre bu 
yll elde edilen netice daha iyidir. 

Yugoslavyada senede 40 mil· 
yon kental mısır yerli aarfiyatı 
için lazım olduğuna göre bu sene 
Yugoalavyanın dııarıya satmak 
llzere ayırabileceği miktar 12· 13 
milyon kental araaında olacaktır. .. 

Vaıington, 14 (A.A.) - Sa· 
Amerikada nayide kullanılmı• 

ya mahsus çubuk 
ıiimüı halinde ecnebi 
/lalı memleketlerden ıe-

len aDmlifOn fj~tı 1 ,85 çent yUk
aelerek 55,25 çent obauıtur. Bu 
fiat 1929 danberi kaydtıdilenlerin 
en yUkseğidir. .................................. -........................ .. 

lstenbul 4 Uncu icra delre
slnden: Mahcuz ve paraya çevrilme
ıine karar verilen 2100 liralık rayri
milbadil bonoları 17/11/934 tarihine 
milladlf CumartHi ıOnG 1aat 10 dan 
on bire kadar eaham ve tahvilAt 
borHıı binuında açık arttırma ıure

tlle 1ablacatından taliplerinin ynmG 
mezldir •• ıaatte mahallinde huır 
bulunmaları llsumu ilin olunur. (164) 

Holantse 
Bank-Oni N.V. 

Sabık Baht"ısefıt Felemenk 
Bankası 

ist:anbul Şube8ı 

Galata Karakov Palas 

Meydancık Alalemci Han 

Her türlü Banıç muamele

leri. Kasalat' ıcarı 

UMUMi MODDRLOK: AMSTERDAM 
Şubeleri : Amsterdam, Buenoa Alres, 

iatanbul, Rio de ..laneiro, Santos. -o Pauıo 

------

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
----~-

1 - lzmir Çamalb tuzlaaı için fenm ,aırtname ve projeleri 
mucibince 120 beygir kuvvetinde iki adet Gazojen kapalı zarf 
uaulile mllnakasaya konulmuıtur. 

2 - Şartname ve projeler Cibalide Lnazım ve Mübayaat 
ıubesinden alınacaktır. 

3 - Miinakasa 19-12-934 tarihine mUs dif Çarşamba gUnU saat 
15 de Cibalide LeYazım ve Mttbayaat ıubu ttd• icra kılınacaktır. 

4 - Münakasa elıliyetl fenniyeai mticerr•p fabrikalar arasında 
yapılacatınd•n fiataaz proje ve tekliflerin h•) eti fennlyemlzce tetkiki 
için mllnakasa rftnllnden liakal on bet ,U11 \ vel tevdii llzımcLr. 

5 - MftnakaHya Jıtirak edebUecek Cl1 ıilar yukarıda tayla 
oluaan tin ve aaatte kanuaa uypn olmak tiz • fiatlı tekllfıaaae 
il• % 7,5 muYakkat teminat parasını o•ieyona tevdi eta .. 
lldirler. "7095,, 

• JI.. 

Bez, çul, kaneveçe mukavemetlerini ölçu• lçla bir adet Pero 
maldneal 29-11·934 tarihine milaadlf P-..m'"- ..... Aat 15 te 
Pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin % 7,5 teminat paraıı ye 
ma~n• kataloklarile bilikte Ciballde L•vu.ı• ve mDbayaat ıube-
alne mllracaatlan. 1177 45,, 

... .. 
Şartnamesindeki evaafıoa muyafık ol.•k f rtile 100 ton Ma· 

rinlive maden kömOrUnüa 22-11-934 tarlhf11e ml1aadif Perıembe 

rDnU aaat 15 de pazarlıkla yapılacaktır. T-.Upl•rln % 7,5 auvakkat 
teminat paralarlle birlikte Clballde Levazmt ,,. Milbayaat tubeaine 
mtıracaatlan. "77 48,, 

Fotoğraf Hah rleri 
Gittikçe •Gkemmelleıea bu mf'cmuanın bu~n çıkan açancl al.nasında 
çok meraklı iki rCSportaj; bir aefiı hikly n luıftalak yerli, harici 
hidlıelerin hiçbir yerde iatiıar etraemiı r i•lulai, Ja&ılarlle birlikte 
bulac:skııaız 1 '' FOTOGRAF HABERLERl ,, nhı dljer •ecmualudan fasla 
ratbet bulmaa ndakl s rrı 8trenmek için buıl•kl nlıbauaa bir ıaz 

,,_ _______ • gezdirmek kifi gel•cektir. (4791) .--

İN ORA 
"' MİNORA,, tıraı bıçatı herkesin 
tıraı bıçata iıml ile maruftur. Tek· 
mll Boenoı Ayna ahalisi MiNORA 
kullanır. 10 adedi 35 kuruftur. Top·. 
tan aatıı mahalli : Ketencilerde 
Nlılm Nlyeıo Ef. matazRaıdır. 
~ .......... ~(4800)..-...-

17 T .. rlnlNnl Cum•rtesl 
S.1otla latiklil caddesinde 

Hac•pulo puajı karf1ıında 

NO WiL 
MAiaAZASININ 
katı ta1fiyeal yapılıyor. 
Butan d•lrelerlnde 

0/ 0 60 kadar tutan 
BÜYÜK TENZiLAT 
Juven ve Alekundrın eldiven1erl, 
Gul, Rex, Mag, Cevenne1, Etam 
ve 1alr ipekli çoraplar. 

Viyana ubtiyanından mamul el 
çantalan, TüUln içme levazımatı 

biblolar, parfilmöri, Pariı levazımntı, 
lnıiliz gGmilt takımları. 

vesaire.... vesaire •••• 

•• 
Olçü · zerinM 
Fenni Ka11k Balları 
Mide, barn\:, böbrek 

dü,künl~une 

re n1 
Korıa ar 
l. tiyenlere ôlçü 

tarif esi go der lir 
Eml11önU 
lımir <:ıokau 
Tel. 20219 

ZAHA RY A 
Oreopuloti 

Taklitçılerdın 
sakrnnuz. 

akşam 

N OTNi'de 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

VESi Ave BONO 
Mübad 1 bo \OIU ve yurtluk ocaklık 
veaiku, t•I villt:r, mazbata VHair 
vHikabrı lır satar. Satmak istem -
yenlere •ml.ik ve ara&i alır, bGku
met bor çh ı ı kapat r. BalıkpazarJ, 
Makıuıf • Haa No. ~S 
Uturlu Z•d• 0...,,1, T. 23397 

~-------------~ ~--------... "679) 
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için 

f nsım VÜC'udu ditleri 
muhtnçltr. 1 )' lerimi
zin de RADYOLIN 
e ihtiyacı oldıığ·uırn 

unutoıarnalıyır.. 

Salya dediğimiz ağız guddelerinin us r s' yalnız 
yemekleri hazme hazırlamakla k Jmaz, ayni :vımauda 
yemek 1aatleri arasında ditleri l izlcmeğe de } rar. 
Fakat bu temizlik klfl değildir. Di..Jerinizi çUrümekten 
kurtarmak fıtiyoraa~ıı Eaba h ve akv. m RADYOLIN 
kullanarak tabiate yardım elınellsiniz. RADYOLIN 
dişleri temizlemekle beraber ağ z guddelerioi.1 daha 
iyi çahşmalarmı da temin eder. . 

ZANCIYA 

Bütiin 8 

KU UBABVECİ 

A 
lll 

1 
vesini tercih edirorlar, çilnkl ı 

1 - hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyarak en yüksek 
cins kahveler kullandığından nefistir. 

2 - He r zevke gör e AÇIK, ORTA ve KOYU 
olarak tedarik edilir. 

S - Halisi yeti aksini is bat edene 1 O O O L i R A 
ve rilmek suretile teminatlıdır. 

4 - Fi ATI DAHA UCUZDUR. 
Salış y eri yalnız: 

T a mas sokak, sahibi olduğu Kurukahveci hanı altında 

I Cölde kaybolanlar 

Ço an Yıldızı 

Ilı yollarını bulurlar 

•• hedeflerine vuıl 
olurlar 

da fılerini bllenlerln 

Çoba Yıldı 
~ 

dır. Sıkmblı günlerde 
imdada koıan, yol 

gösteren odur. 

TUrklyenin <in eski ve en büyUk o A uT·ıEL 1 
ziraat makineleri tlc r ethanesl r. • 

Telefon: 41.., Karukiiy Topçulnr caddesi No. 33 

Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat müdiirii : Tuhir 
Son Po sta ~atbaası 

Milyonl re • 
ınsan 

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

1 

. - . ~· ... 
" • ~i • 


