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K·mıer Namzet Gösterilecek? 
Yeni Seçim Hazırlıkları 

Ziraatçi, lkbıatçı Ve içtimai T eşki
litçı Gençlerden Bahsediliyor 

Ankara, 22 (Huaull) - Millet cok kıakuç danuacakbr. Mec-
MeclilhaiD ynll• .. karanm Yer- IWn yeaileame karannın Yerllm .. 
mui stlD mueleal •lda. Aakara; alala dayudıp ana Hbepler arbk 
meb'uı 1eçimlndeld feYkallde bltlll milletçe malim olmuttur. 
~nlerlnl tekrar ya .. mıya batla- 1 - Dllrdlncl Blylk Millet 
ıacak demektir. Genç mealeket Mediai 1935 T qrlnleYveHnln ıo-
mllnenerlerlnden bqlayarak, tec- nanda bitmektedir. 1935 mali 
rDbell memurlanmıı, .. ,b .. t A• .... .ı Mayıa 10nuna kadar uz .. 
hada kudret •• faaliyetle ta• ( De.a•ı tıs iacl ylade ) 
nınm•ı emin adamlanmll; laull• .................................... ,----·-···-· _, ........ -•• 

deYlet makbıealnde fayclah olabi
lecek bitin bir ıtbid• aıml 
(mlllet Yeldli) -claly..ıade çahr 
•ak lateılndedir. Hepmi •Jn• ayn 
Alaalarda bir• kı7met olu ba 
dmr•Dla lçind• ••a11• bir 
.ıktaruu aJU'IDak iti dddea •lr 
kil bir maelecllr. Ve ba aebepl• 
( Halle Farkua ) .Wetln ......... 
" .......... ,. bir ,.kilde imi- 1'•iı11ü ..,, .. ., "........ ..,,.... f 
lauaak illa aamnt pterlrk• cd ol- ••Ilı •illet JleclW 

Dart gDn enel Bakırk&yllnd .. 
ki beledlyenla dojum eYlne lne
t.Glulu Niılr lamlade J 1 yaıla• 
nnda bir Hanım mlracaat ederek 
ıayrlmep çocup11 orada do
larmak latedijial .&ylemlftlr. Do
lu• eYI Nlılr Hammı almıt •• 
o flD de •in• tutarak .totuı
•uıtur. Niılr Ham dofam •t
ialan aruında doprdutu çocu
la• Haini lfltlr ifltmu a•a• 
r•ttlil kadar bajırmaya batialDlfZ 

- Amaa 111 Plcl bot-. 11-
dlrla. Yapdıjuu ıarmlyeylm. 

Hutabalacalar bu te~! · i Ha•mm tabii olarak duycluja fiti-

Bugün 

16 
Sayfadır 

Bu Yıl Dışılnya Bol Bol 
Üzüm, incir Satbk 

Mal Çok iyi Para Etti, Köylünün 
Yüzü Ve Gönlü Güld-

•• •ıl ,.. ,,.,.. eti.. • ... , .. n/• laclrlerf 

racat yılı, Ep mlatahalll lpa ... de olclap ,ıw bir llıl lçla-
bmlr 20 (H...r) - 954 ... , ma.tah•Ha ... il ıet• ... .ı..-

cllrt 1e11ellk acllarbu lmm• 8 ruprala&mfbr. 
uatturacak kadu Terimli...... ( n. .. um 16 nel,...) 

Kıral Zogo 

&ldl!dlllf •118Glllı• 
Aabra, 22 (H...s) - Tlra 

Elçlll Y akup Kadri Beyla Praı 
Elçllljlae aaldedllecell haberi 
dojra delildir. Y abp Kadri 
Bey, Kral Zoto HL ala amalara 
kerbae laauılDlf nrk ediplerinin 
uvlerbd de beraber ,ater
mlftlr. Jf. 

l 1 

Bugün D 
B .. )'UJIDIS Ye IİJUel alemi Ja• 

mı o. Tiıktediı- 8 ilDoll •• betlnoi 
Jlsl•rl AOUDL 11 baoi ,ascle de Os 
Türkoe bilmeoe •ardır. 

(o ..... ıa lacl ,..... ) .,.,,.u.,. .. ....,, -· ,....,,.,,. .,, ,.,.,., .• & 

------------------------------------- C...we.(11....ı)-ll,lk --====-----==---==================-==-

• Malunat Yeacıri. nin 
En Yeni Romanı: 

Sevmed· ı·ae 
Aşıkl 

,,,,,,,,~,~ 

bir lllldlat " alAb lflncle .... 
Milleti• Cemlfetl Kont..auma 
riyaHt ecl•• ÇekoaloYak Hariciye 
Nazan il. Beau açma autlnm11 
okudup arada Manilyada llcll
rllea Yaıo.l•YJ• Karah Birinci 
Alebuclr De M. Bartunua hab
ralanaı .... fbr. Bu mbuebetle 
mecllil amual heyeti Od dakika 
llkit muhafaza etmlftir. 

M. Ben..m bu kadlrflnulıtıaa 
ceYap Yen• YuıoalaYJa Hariciye 
Nazın M. Y eYtl' clemiıtir ki ı 

" - Manllyacla, ecnebi bir 
mWete menaup profeıyonel bir 
haydut eW• •• mua71• bir 
t .. killt tarafından illaam olanmq 
bir cinayet ltlenmiıtir. Ba cina
yet ODDD daimi •• Adık birer 
yardımcı• Kıral Alekaudr ile 
Bartunu pbı.ıannda Milletler 
Mecllalal nrmufbar •• 

lf. 
Slllblan btrakma •• alaltma 

babülerl ,trafuida beldeaen ha· 
._.tU mllı•kall'l•r laa .-,,a. ldlaci,..,.... kaim .. ha illenlllara ........................ 



(Halkın Sesi]I 
iş Kanu11a 
Projesi 
Ve Halk 

Bele tetkik edilmeite ola it 
kanuuw itlWa tiprtaJa • 

kıımı ..... -·- pgirilme)c 
Jttz-...,....... 8a hna 
projeli balrkında balrınıı fikir. 
lerini alcfıiums kimleler ne 
.,. .. r: 

A.11 B.,. (Emiainl Balıkpuan 18) 
- Bizim bir it Kanaaamnuı 1oklar. 
Şimdi Meelllte Wr it ıc..-11 projeıll 
Yardır. A..r .. ta ....... i~a ,_ı 
bir proje teld"ıf eclildifiadea bu b
nanua ba toplaabda çlkmuı Uati...U 
1oktar. O,ı. ..ı.pı,or ki .,_ baanu 
çıkarmak pıVI ,..ı topluaca~ 
Meeli.tn olaealdar. Amapada lfçiJ'I 
lli•orta edea .mette Yardır. Bfra• 
tadil&tla bi.m de hanlardan lktlbular 
J•paWlirb. Garpta lalleclilmft ..... 
IUırl , .......... .ı..ak -
....................... ifl....lr ............ ............... 
..... ,zı1ı, .. Ptma.....,.. Wrçok 
.................. cocUlar 
..... - isi; - .... ...t CÜflmJ'a ..... .....,.. ... S-...:redulu, 
.................. --- ltçip fOk ........................... 
,.....,. .&u,or. Y..ı .__ ı...ı ... 
.w ........ 

'* )(.... Bey ( a... ...... 
•••••• Dit - .... <Mirp ..... .,... 
, ............... ,.. prpta 
Jlbeltea Ye hlJltea a..u dlalplla 
" pıopamclar. Ne lruu lmclnt w IPRYet........_....._,........... 
pi ı ıt. •anfhk ola .. • ft IJI 
Htiee •enmes. 8is 1ft191 pk oı.a •1r mWetls. F.at ..,..._.. çahıma 
tarslan, Dliatlerl .,.. pllbGalmla br
•hldı laaklMı I* Jrua lllıliacl.W YHl

ptlerl ..... te.blt ..._•ittir• 
lleclilt• ıalu•• ........... ... 

DABlLI BABBIİLIB 

Sekiz Elmas Kaçakçısı 
Dün Tevkif Edildi 

llbtaW polhl, epe,denbeil htanbull cfqardan 1 alYll komaer Halit Beyle poU. memura Sabri efen-
kaçak elmu Ye parlUta Hlmp utmak ıuçile bir clilere para yerirmlf. Yene 80ll defa Muarlan 640 
.. ~ takip .cliyorda. Nihayet evYelal p JJll karat kadar tq ıetlrmlt Ye harada dr Jllr. Bmiaa 
tebekeyJ yakalamı1a aunffak ol .. 111 •• dibi de lçha iki memura ( 150 ) Ura ailpet •enlattUr· S.ld8 
Mthldeiamumllip Mim auçln Y•ımiftlr, ilimleri efendi bu parayı, yablanan llipr arbdqlarmdaa 
palardll': topJıtarak Halit Ye Sabri efendilere Yermİftlr. 

Kuyumcu Karabet otlu Armenalt, Artla otla Mlclclfm•••tBk 1açlulan din alqam bet 
Nehabet A-Yac:Ua aj'lu Dikran, Mımh Şlımaa Ser- buçukta Sultaaahmet sulh birinci eeza mahkem .. 
1.1. Eri ' lu ı.. ı. · lbae slnderdi. Hepal de ıuçlNUU iaklr ettil•. 
...., ya oi aayumcu Oıinl., gtlmtlfçll Mllltafa Hlldaı Rqlt Bey iatlcvaptan I01ll'&: 

oj'lu Yuuf, ~ lıtavrl ojlu. elma1Ç1 Yani .. - Efendiler.. sizi ıerbeat bll'akamıyacaflm. 
MaYromatl, Serkia oglu Herant efendiler. ı*e.tdf edlyoAm. Dedi •• 111ç1u1an Jaadanaaya 

iddia ediWiiiae- pe, lıLmh Serim efen• •• tellim etti. Saçlalar aramda bir de SofJa ltmlnde 
lld a,.ta IU Mısırdan lmıabula ham elmaı ptirir, Ma~m nrdır ki heniz Mtıddeiam1Qiallip Teriime-
-.... DolaJU laaamda ifletenk Yaad Ma'fl'Gmab miftlr. Rıpet alchldan iddia ecllle. Jld •••• 
ef..U natuile ıHJ-J& •taımlf. Bunun lçia de laakkmdald tahkikat ta devam etmektedir. 

Talebeler 
Mekteplerde Sık Sık 
Muayene Edileeelder 
Hurlf Veldletl ba 1eue mek• 

~-. &alebnin ..... YaiJetlle 
daha ... bir f9kilde alabclat 
..... IPa. ...... t.clblrler 
.......... Mektep cloldorlan tayin 
edilen muayyen ıllnlerde, mutlaka 
mekfepte buhmacafdar Y• taJe
beJI ... , •• ecleceld.dlr. Her 
talebe.in. bir MDe içindeki llhlat 
YUl7etl, bir rapor hallade V ekl
a.t. pcleailecektir. Vuife ..... 
!erinde mektebe gelml,.. dok· 
t ........... , ........ v .. 
kil• ..... ilc'eldii. 

Koyunlara 
Musallat 
Olmuşlar I 

Yani ve Dimitri. adlı iki kafa· 
dar, Kaaımpatada lvan adlı biri· 
nln bir koyun Ye bir keçisini, 
F erlde Hanım a6 bir kad1D1ada 
bir koyun ve bir kuzusunu çala• 
rak aaVUfUl'larkea 1akalaamıflar
dır. Yapılan tahkikat neticelinde 
ba lld kafada .... dYarcla bir
çok Jdm .... ria koJUD Ye bçil .. 
rJlal pldıldan anlatılmıfbr. 

il , .... 

1 
Küçük Kuşlar 

Bir Emir Ozerine Hepsi 
Serbeıt Bırakılacak 
Ziraat mtdtirllil. Belediye 

tabelerl YUltuile batla bıalara 
bir tamim yaPIDlfbr. Ba tamimde 
liraat ... ahnl almak clola,..U.. 
muta 1a,c1a1a o1aa klclk -.. .. 
na tutulma•.. Juak ••• 
bildirilmektedir. K11111w' w ful. 
yeti darclundacak ft bd1lfmat 
olan bu gibi faydalı kutlar nefu-
1..uiclea ....t>e.t ba..talacaktlr. 
EIDDİJet memurlan, tehria lmı 
ublan yerlerinde teftifler yapıo 
•P be•'•-1artlar. ~ ldlctık 

.. , ........ ;-ı., ..... .... 
blth INlllatı Wetlecektlr. Bu bnua 
IHB• bdaı patroalan ela memaaa 
........ • - ftftl .......... .....,_... 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Enelld akıam Tepeba11nda 
Viyana otelinden yangın çıkm11 

lae ele lirayetlne •e7daa Yd 

·-- 81ncltlrllmlftlr. 

Mekteplerde 
Öz Türkçe 

* R·m11• a., (Sa...,. Mac• 
~ 7) - Tarikot.J fabriUlaruada 
...... t dolma kadlll' rene imlan 
pi fbnJOrlu. Heala bmikleri tefek· 
....... e ...... .. rnntlamr 
ata makinelerde çaltfbnlmaaı ........ 
••httwW bew. Balana alclıldm 

1'1m1e de ttO • 50t km .. a ppau. 
Bualana ..... -.tleılai .. :r••

aiyel.n.i llltlsam ..._ .,_ak lçia 
Mr kanaa mle11ecle1İM Udiyaç Taı
thr. Geç•'ercle oa pdi ,....,. b& 
IHl Wr fahrllwla eleJdriie bdalank 
.... ...... .. llclL AD.ia• .,.... 
... ta.mı.at ( 2IO) • .,. sepa-. 
.. lira ile Mlikaah Wr çoeuk 
~etlftirllm-. ...,... Wr it Kaaua •e 
ini afprta •nll olaaJlh Wç ~ ..... ......................... ............ .... 

Gt.-.... - ..... lclp 
c-.aa., .... - ........ .... ........ 

Şoflr Hilmfıala ldarerlndekl 
1241 --- otcmohil, Kaı,oa-
c.r. ... ... - pcafa pr-
,..u , ........ br. 

Jf.Vm- E.·ı .......,_ 
deki trumar .... BeJoil•cla 
Bettm 11m111 •• 1>1r m. çsparU 
yaral•IDlfhr· 

.. Galatacla sa.. matbaa-
......... v ...... ..-...,. 
kljat .... u. .... - parmak-......... .,. ............... . 

lf. .......... WrW ıc..-. 
.... ı..k EfendWn ........ 
elan bir altm ,.. çalarak .... 
prkea 1akalanmı1br. 

Jt Ferikl7de Y apr adlı bir 
fGC1lk .,,_ ,... .. çaba .... 
p aeticellade arka.. Remı,ı ....... ,........... 

Jf. Feaerbalaçecl• pılııeca 
Mlco .,. ,....... caba DYp 
........ Ol'tali v.-Ji t.plda ,........... 

'f Mercanda~ laaauncla 
teni Obana efeadlaia ............. 
clu ,...... pbrak bir ..... 
...... , Jwlaiı laald• ...... .......... 

Yeni Yaparlar 
Yal nP* ..m abuk w ...._ 

lamalı lçia •atelif AYnpa T--.~ 
Jerlal ..... " Wr fak ... ....,.. 
larla ta.uta ........ ŞirbtiM,n,. 
111c11r1 Yuaf Zlp BeJI• F. 111-
dM 11. Dils cllli .......- ..._.,. 

ı.Nlr.Y ....... tı.•ul• ı,llldlnl• ......... 
M. Şarletti Gitti 

ŞehriaJlzde ..._. lmlanaa 
Pari• OalYenitui Rektlrl P)of .. 
lllr Ş.adetti dltil •bati R...,•DJ• 
nparile RoianJ•Ja gltmlftir. 
PFofaGr tekrar iıumlekethabe 

ıelerek, ba ufer AnkanJI ~et 
edecektir. 

a ... .._. 11z. • - ..,. 
Irat ... , ...... llllblldanada ... 
çen as *kçe k.Umelerla mek
teplerde •nalhl• tarafmdaa 
talebeye lirctf!mlli lcla. Maarif 
w.e.I, lllt:eler laamlamaldadlr. 
Ba u.telerde .... çe w..ı .. 
oaaaalaea ltarphld.ıle lteraber 
,uaıacak ................. 
rileceldlr. Maam•1er ba kettm• 
lerl ta...,_,o a;n.....__. 

Tasamf Hafla11 için 
ıs Wriael ......... ...hrwk 

.. •• taurnfllaftam ........ c... 
kuriyet Halk Fll'kuı Villyet ••k .. 
alad• bk topluab 1•pal811fbr. Ba 
toplaataya llhllatelll aleue-.. " 
tuml d airelu dclOrlerl lttlrak ıtaaıt
lerelr. Bu aene tanrruf hafta• lçia 
.. ... senlı bir proıra• yapılmaktachr. 
S.. •Jıa sonunda ildad bir toplaab 
.... J'•pılaeaktır. 8ta toplaabcla, haf
.__ bitin proır•• t.ablt edllmlf 
.a.'llkbr. 

1( G~ Tarihi'] 
Kömür Kaçakçılı
ğımn Sorgusu •• 
"Neft naaJI,, fh'ketl hiuedarla

madaa buılarınm glmrGkıGz klmtlı 
kapkplıtı yap•ak ıuçlle ,Uelaa• 
dıklannı J•Ullfbk. Din Mlableel 
llatiu. maltkemealade nflalar--.:ra ............... 

Dlnkl eel...ıe, tfrket hluedarl .. 
na4aa v ... .,. Bel.ar .. lak Belaar 
ıs.diler ~la olarak .._ balaadae 
lar. Yaıa•a Efwatll, Wmlr •açakçılıfl 
Japlafl llJI•• ÇMka711 Tapuruna 
10 MD• eYYel alclıtıaı, fakat lld Hne 
dnberl Aron Romano Efendi tar .. 
flaclen idare edilclij'ini ıayliyerelr, hu 
...._eaia keadlıüle alllran btaluam ... 
4ıtım Ueri drcll. tz.1r Efeadl de ayal 
ıelcllile Jddlada bulımd• 

llld .. lum_. YUİJetin tanibl 
l~a, .tYarl Sa!Uı •• Nuam Efeadilerle 
dltu ıalıitleria pfrllm•aı ktetll. 
Mahkeme, bunlarla beraber dij'erlerl
aia de celbine, baıı huıunba sGm• 
rlk Ye lımaa idarelerindoa ıoralma
aıaa karar Yererek chmaı•aJI •Jlll 
llirlnt.akta • 

• t..k •• v...... ......... ..... 
klada 81 W. lindık Hmrlk kıpkfM 
uıı JaPlıkWı ldcliuile 1apalaa ~ 
tahkikat ewakı bazı noktalama ta
mamlanma11 için alakonalmuım. 
Yakında bu ••••I• de mahkeme,. 
tati•al edecektir • 

Bir Fırtına Hab.,._ 
Dinden beri Jaay~ IJiclea İJI" 

kıfla-. .q.-a bdaı at faıılalula 
._... :rafliaur 1•tmı1tır. De
..._ tla aeslb seçmlt, rlslli 
popuclan eaaittir· 

Akfaaberl. ........ .__ 
,.w... ....... ila ......... . 
Ye bir flrtına pat!alDuı •hakla 
balaadatuau Umu fdar•Iİa• blldl(W 
•lttlr· Uman ldareılde bunu allb
..,ı.,.. .... Yenal• Botudaa flk•• 
ak p '\tııria WWrli dammmalan 

~~. . 
ı5re, ku•ntli bir timal rGzılrlle 
futm••• çıblaa bnetl 'Mlm.ı 
dalalliadedir. 

Hawd• 8ew lzlnll 
llaarif Mldtlil ~ ... W. q 

•aa.ı,..t alma• aezaatyetlat ,..,_ 
... ._,. daa Aakanya ritmiftlr. 
11ıa,- 8efe ... , wwilli Ş.TW 
Sliena a., ftk'1et ... ceitin 

Apaofra llozalklerl 
Aruofya ca•Uaia mouiklerbll 

••Jdaaa çakar- Amel'ibh •ilteW.... 
... iL Vitemm dla mozaikler hüıe 

kıada eaıaido lıir lcoilferau •••it*• 
Kara Ali 
Malıkaml 

Pazar Ola Hasa11 B Digor Ki : 
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Hergün 
Okan Denizlerden 
Okan Denizlere 
Dil Birliği 

ı 

H.M. -

"Oken denizlerden okan cleniz:ere 
bir. dil lir ·i' ,, bir alk m, bir umsu 
mudur? 

Hayır. , 
Butut ltvyru•: Siza argu "•U ~.r 

luvaaç •~recek bir llr•ek 11uaacatı~. 
Bu rGdlk clueyit rtven;le rlıte-

recektir ki l.taabulda konutulaa dille 
Buharaııla koauıulan dil aruı•tla, 
lıtanltu'ııla koautıalan cUlle Kaatamo
auda konuıulaa ara1111.ıiaki keauıum 
ye afıı detiı•oıiaden baıka bir 
ayrıltı lrafm y..ı.cakhr. 

f İtt• Buh uda çıkan ( Maarif n 
metleniyet mecmua1ı) ndan .. Uruı Ye 
Yaraı,, adlı ıu yazıyı alıyorum: 

Buhara Dlltle 
~ .. insanlar her nerudea n ... ı yarı 
(la) yokıul .. ur. Aıırlardaa bu p.k 
mecleniyet i Yavruya bar glclailn t bllttln tamurlar.nı, (turmuı) nun l:arça 
unumlarını korkulu uruılarının koy· 
auta teıl•p ıildi. Nice yılıiaa !tirli 
cihangir deYlctler kanlı unıılarını 
koz gııp gi mekteder .. 

Bırak, bugün her kimde bir ell• 
dJıe bar. Ki.ipçllilk bu medeniyet 
acunuğa mundey korkulu bir kan 
pıhtı•ı •Brmekten korkadır. Bllttın 
acunua dinç1itıni bozucıa bul(i)an 
-barça uruı ihtimalleri kaçan yer 
Jtlıünden ıötOriledlr, bilmedim ? 
fa.anlar yarııt gOnlerlnl flltDp tilml· 
r.ıar. o yaktı ye mensllük koya11nı 
l'lJraıeli için uruınuD koyuk, atır, 
kara ve atulu bulutların heydep 
laaralar." 

lstanbul Dlllleı 
.. (Omayfar) her nadenH ileri J:A• 

rafa yokauldur. ( Kurunlardan ) beri 
(•oyAl) A•rupa nr •lchl• b8tln 
damarlar nı, (budununun) bOth ua•lll
larını korku u Yuruılan koynuna 
teıleyegeldi. Nice yıldanberl (acuner) 
devletler k nh nruıiarıaı kotup 
ıelmekt&dir. B rak, ı.., ldado bir 
taaa Yar. 

(Çoklar) bu (soysalhlr) acunaaa 
w,ı. korkula bir kan pıhtıa •lraek
teıı korkuyor. 

BUtOn acunun dlnçllfinl bozucu 
olan ( genel ) vuruf ( sanı ) ları kangl 
çağda yer )'fit.tinden götOrillecektir, 
bilmiyorum. Omıylar yaraı gllnlerini 
gildemiyorlar. O yakh ye mengOlillc 
ıtneflni g6rm49k içi• YUnlfUD koyttlc, 
atar. kan ve a,_hı •ulutlanııı 
' sazetip ) parlar. " 

SON POSTA 

Resimli Maka.le f! Tehlikeden Korkmayınız a 

KJft!l k:arh ıtlnlerindesinız. Yollu n geçitler kapan
mıştır. Kapkara bulutlar güler yüzlü, ııcak güoe9i hapset
miştir. Siz ıoğukton donmak, yan yolda karlara gömülmek: 
tehlıkelerine rağmen yolunuzda akaamadan ilerlemek: 
mecburiyotlodeainiz. Korkmayınız, 1'ütün bu tehlikeleri 

ye.ne"ek. köyünüze, aevgili karınızın, yavrularınızın aızi 
göz yaşlarile bekledikleri köyünüze nracakıı~nıı. Eier 
tehlike öldürseydi, bütttn dünya yüzünde bır te~ canlı 
iııaan kalmazdı. Tehllk.den kork'tllmaıı. O. yenılmeye 
çalışılır. 

~., SONı. TELGRAF .HABERLERJ 
1 -

• 
Türkiye - ltalya Münasebetleri Ve 

Neşriyatı Bir Roma Gazetesinin 
Roma - ( ltalya ve Şark ) 

mecmua11, Tttrkiye • ltalya mllna• 
sebetlerl hakkında uzun bir yazı 
yazmıştır. Bu yazıda siyasl mlina
se betler üzerinde de duru) arak 
bilhaı• d. i'iy• kiı 

" İtalya, TDrk mllletiae birka; 
defa sadakat deWlerini göaterme-

sine rağmen, Türkiye AnadOlu 
hakkında endiıe ve ıUpe hisleri 
bulemektedir. ltalyan dtvlet 
adamlarından biri, ltalyan1n Şarkta 
iktıaat aeniflemesi hakkında en 
"-" Wr .be1aaatia Wuauna 
T•k gazeteleri hemen IDzumauz 
ve münasebehıiz ne,piyata b8fla· 

yorlar. Halbuki ltalyanın geniıle
meıi hiç bir kimse aleyhinde de· 
ğildir. ltalyanın Şarkta arzu ettiği 
genişleme kllltUr ve iktısat bakı
mındandır. 

ltaJyaoiarla TUrlder arasında 
karııhkh bir tanıtma llzımdır. Bu 
iki millet birbirlerini öğrenmelidir. 

Oaman ıcıllar görllyorlar kl yer-
lerine sren~ türkçelerlni koydutum Galatasaray Bac"'"ekı·ı Paşa Bı·r cı·nayet 
ıl>ıler ( innn, medeniyet, asır ) gibi r"' 
llÖı: .mlir kl bu koıtor terimlerini 'Ate• • Gu··neşle Birleıme Eskı·şehı·r Je Metresinin Eıki Dostuna Okand.eni:ılerden Okandeni:dere bis ft ., Uı 

••rdik. Gene biz ••recetir. Meselesini uugiın (H Kurıun Sıktı 
içinde geçen stizler ( s1r•slle) Eskişehir, 22 ususi) - Bat· 

Okan den z- okyan.o•, alkım· ••· Görü,ecekier vekil ismet Pllf& ve refakatindeki Dlln akıam Şiılide bir clna· 
rap, umau - hayal [ utopi• kar11bi }, Galatasaray \fi.: Ateı • Ghef zevat Ereğlidaa dönllılerinde yet olmuı, Adliye Emanet daireai 
bUfUt • mUaaade, arguç .. 1ıurur, kultlplerinln birletmeleri ~kın- Eskişehir• inmiıler Ye yeni yapılan hademelerinden Haıan, metreıl 
kıvanç - iftihar, ekzeyif - ekzeraiz da teşebbftşler kat'i safhaya gir- timendifer hutaneaiain açılıı Melek Hanımın eıki doıtu 
f ekzem~k - temrin, mfmwren ], l'I· k G -mini yapmıılardır. 
nnç • itminan, agı:ı -fiYe, ayrılt-fark, me tlzeredir. alatasaray Reisi, • •• Şitli' de bahçıvan lbrahime iki el 
Yurut. harp, yarAf • •ullt, omay • kulübün ileri gelenlerine birer Açılıt resminden sonra atöl)e• 

1 T b isi h 1-·t z· atet etmit, agıv r surette yarala-iaaan, neree • ne.ne, fey, yokıul-mub- mektup göndermif, bu bir- er, o um a ... asyonu, ıraat 
taç, kurun • aa•r, aoysal - medeni, leıme teıebbUslerl etrafında Babçeai, Tayyare Karargihı, Şe- mıthr. 
unum. emel, intiba, teıleınek - def- görlitBlmek tlzere kendilerini bu- ker fabrikası gezilmiıtir. Baıvekil Tünel Kazan Komünistler 
aetmtlr, ac .. er-cihangir, bkaJt.. fakat, • f d k" 1 
,oklar • ekseriyet, weael - umumi, gUn için saat on alhda Galata· Pqa ile maıye m e ı zat ar saat Sofyadan bildirildiğine g8re 
.anı • ihtima•, yakt - tataa, nur, aarayblar Cemiyetinde bir t()p- 14te Ankaraya hareket etmişlerdir. Devinde yakalanan bet komUnlit 
1nengU - ebedi, koyuk • hazia, atu • lantıya çağırmıştır. Du toplanbda Konya, 22 (Husuat) - Ereğ· 
aelttr. bir karar verilmesi muhtemel lide yeni fabrikanın dokuyacağı sık19tıkları zaman Bulgarfstandan 

görUIUyor. bezlerde kullanılmak üzere bir kaçabilmek için f4ust:afapaıada 
Bir Kalpazan Kum- Bulgaristan Ve Yuna.. de kola fabri'kaaı kurulacaktır. bir yer altı kanalı açtıklarını 

Ş • J itiraf etmiılerdir. 

Panyası Yakalandı nistan AnlaşmaS1 Mı? ampıyon ara Bı·r Heyela"'n ~. 
Sofyadan geı.a bir habere M-k " f 

Emniyet ikinci ıube memurları göre, Yunanistan. Akdeniz laya- U 3 at Konya ( Husuıi) - Gelen 
Galatada bir kalpdazan kuaıpıuı· aında Bulıoristana iktısadi bir Ankara.21(A.A.)-C.H. fırkaaı haberlere göre ıehrlmize bağlı 
yası yakalamışlar ır. . mahreç verecekmiş ve bu Jaususta •-"-

Kalpazanların Galatada bir avın görüşülmek llzere Yunan Başvekili tarafından T ""'iye t•mpiyona· Hadim kazasının Peraerkondu 
bodrum katında çahştıklan tesbit M. Çaldarla yakında Sofyaya gide- sında birinci çıkan atletizm ıam· nahiyesinin cenubunda ve deniz 
edilmiş ve burada 5 ve 10 ku!'°t" cekmiJ. Bu haberi ..,.. Bulgar piyoDlarma veri.mele here 16 ytizUnden bin fedi yftz metre 
luk .,ronz para yapaa makine- gazetesi, Yunaııiıtaam ltu kara• kol saah, ild kupa. beı altuı yllkıekeliğinde bulunan bir dağ, 
lerle 200 tan aahte 10 korllflok. rında, Bulgaristan • Yuioılavya kalem lıtanbula gönderilmiıtir. heyelin halinde •adiye ve nahi· 
100 taııe de beı k11m4luk para yaklaımasıma müessir olduğunu Bu mlkifatlann lzerlerinde yeye doğru akmaktadır. Bu hl-
buJunmuıtur. Paralan yapanlar c.ia ll!ve ediyar. fırka rumazlan ve tampiyona dise köyltl arasıdda korka uyan-
lkJ kişidir, bunların sfirücnleri de Valinin Soy Adı tarjbJvi yazılıdır. MükifatJar il- dırmııtır. Heyelia yüzünd.an Ha-
yakalanmıştır. • .... ı~tanbul valisi Muhiddin Bey tanbuJ farka reisi dektor Cemal dim ile Ermenek araamda açılan 

Baremde Tadılat kendisine soy adı olarak Kfiltllr Bey tarafmdaa meraaimle ıampi- 7ol kapanmıı ve geçilmez btr 
Ankara, 21 - Barem Kanu· kelimesini seçmi,tir. yonlara tevzi edilecektir. bale gelmittir - 11-

au Maliyece yeniden tetkik edil- r~===~====~=====~~~~==~======~~====~==~ 

i:ırt=~~·~"= :!1~~~ /STER /NAN [STER f NANMA! "' 
yapanların iki derece birden ter-
fileri eıaaı da Yardır. 20 liralık 
maaşlar da25liraya çıkarılacaktır. 

M. La val Ve Tevfik Rüttü 
Bey Arasında •. 

~nevre, 21 (A. A.) - Fransa 
Hariciye Nazarı M. LavaJ. Tevfik 
Rllttü Bey •e M. Litvinol ile 
ayrı ayrı görDımDtUs. 

fstanbulda 8ç gilndenberi yağınur yatıyor, seller 
akıyor. Bizim gazetede Kaaımpaıah bir mOrettip 
nrd r. Her yatuıu.rlu s{lade ili yaztyı yazan bana 
&"lir, hiç d.iiımeyea ıu 1&8 aiyler: 

"- Beyim .. Bizim •allalleyi yine •u bHtı. itfaiye 
aroıözleri nlerdeki ...ıarı boplhnıya çalıfıyor. 

Bu arkadat din 1abah yine kartıma dikildi. İti 
anladım, o atzmı açmadan hen saze baıladım: 

•-Sizin mahalleyi ,.ıne aa "astı, detll mi?,, eledim. 
O - EHt Beyim, dedi Ye ıuou ekle i : 
- Bu bö1le ne gine kadar aGrecek? 
Bu •orgunun karfllıt11u bicim yazı batkanı Yerdi: 
" - Şehir planı yapalancara kadar 1" 

JSTER iNAN iSTER iNANMA/ 

Sayla 

Sözün Kısası l 
•• 

Oz Türkçe, ilk 

Günlerin Denemeleri .. 
._,_.,_.,_.,_._______ A. E 

Üç ay <Sııce blitUn r .z ısını liz Türk
çe aö:ıierle yazmak istiyen lıir arka4 
daf, aabableyin oturduA'u ma11aaından 
öt e 6stl kalktı, bunalmıt g6rlinil-
1ordu, ylz8 de k1:ıarmı9tı: 

He• :ıor, he• kolay! diye ıöylen .. 
.ıı. o,ı. alder var ki konuıurkaa sık 
_. luallaRlrız, dudaklara gelir, akı· 

nırir, fakat IHr dGtlaeeyi Utıt t'ze
riae dakmek ı.teeiami o ıaz bir UlrUl 
akluaıza pl•u, dutiaklarııaızıa ucun
da mıla'-aıp kalaıt lııep y-bancı bir 
Matllr. Ken li dilimbtlen kart1lıtım 
bulmak için a8z bitijiajn yapraklarını 
çevirmeli, yahutta dtltllncelerJmir;in 
kimiaden vazl'eçip iti oluruna bağ
la•alı l 

F kat dojl'uıunu iıterrnlainiı, ben 
lıı\I zorlutu da olatan buluyorum. 
Ötedenberi 1 zı dilimiz, konuıınıı 
ciiliıuizden ayr;ydı, timdi ikiıini bir
l•ttirmeye yavaı yanı alııaeafrıa.,, ,,.. 

fık glln~erde sor ae meaine Biregi(l) 
dayand·, bQtiln yazılarını hep az 
Türkçe ıözlerle yazıp cıurdu. 

Dnn kendiaine tekrar rastgelmitlimı 
- Aıizim Hn kendine bak, benim 

için taaa kalmadı, dedi, kendi dilimle 
Hki•\ kadar kolay, e1kiıi kadar ça· 
buk yasıyorum. BfltGn zorluk, en 
bitiıo (2) birkaç ylz ıöı ile bir ikl 
bajlarıtılan bellemekteymitl 

• Hunun içindir ki bttyttk önderin 
srazetelerde batlıca yazıların aade, 
ö:ı Türkçe ılblerle 1azılmaaı hakkında 
verditi buyurutu 7erine getirmeyi 
fazla z:or bulmadım. Etkil [3] y.ok, 
yazan fçiıa Gç ırta, bet gDn, hadi 
diyelim bir ay, ltira:ı kaytı verecek
tir. Fakat okuyan içia böyle detildir, 
ifittiği ıibi okuduğu ela keadi dlll 
olacaktır. 

* Benee ite ilk gftnlerde aı çok 
zorluk T•J"en lkl nokta Yardu. 

Birinciıi yazı yazarken konofur• 
ken yaptığımızın akaıne olarak Os
manlıca dütlınmeye dayanıp durmak, 
ıonra bıi Oımanlıca dütilnceyi kAğıt 
G:ıerine d3kerken T!!~Ç~ye çevirm • 
ye çal-.mallhr. Yapt fımıa de\rlnm [4] 
iki yönllldOr. 

Yazı yaı:ana zorluk veren ikinci 
nokta ise, yabancı söznn TGrkçe 
kaıtı 1ığfnı bulmak t9teyip te •Ö.1 

bi itini açtı mı, bir tek y b ncı 
aö:ı karıııında on on beı tane öz a8ı 
bulmaaanda, bunlardan hangisini HÇ• 
mekte taıırıp kahnuıiidadır. 

Etkil yok, blliyotunı, timdi eli
mizde bulunan a<ıa bitlti, olup olaıı 
(5) bir tarama derglaidlr. içine en 
dofru gilıel g6r0nen birçok lc:atf hk· 
lar konulmuıtur. Bunlatıa içinden 
birer tanHi aeçllecek, her yabancı 

118zGn karoıaına tek bir tene 6z •8:ı 
konacaktır. Şimdiki zorluk bunun 
henüz yapılmamıf olma11ht}adır. Dof
ruıu bu yolda blraı çabukluk gerek. 

* Burada laleditim çabukluk aklıma 
••ki bir iti getirdi: Muharebeden 
önce (Tanin) gueteliinde Çalıftyordubı, 
O z:aman alfabemialn dilzeıtllmeıl iti 
vardı. Hatta bizim ga:ıetedede fİhe 

Ar p klltilğiine dayanan, fakat bitl
tiklikten kurtularak ayrı ayn yazılan 
bir çetit alfabe denenlyofdu. Nıhayet 
genel dOtftnce mejdana çıkb: 

- Olabilir, fakat biç detilH 25 
.ene lıter denildi ve nzgeçildi. 

Altı yedi Hn• evhl Litln alfabe
sinin kendimize mal edi eceği Selintiıi 
"(6) çıktıfl ıaman gaıetelerJmiz:den 
birinin itall bat yiısicfsının yazısında 
okudum. 

- Olabilir, diyordu. Fakat tez 
can1ılık etmek gerek. Bu iti baıar• 
lınak içfn 'biç detfl1e 2S yıl fıt•r. 

Derken yetri 1tarffn biı'd•übire 
yerleıiverdl. O saman en fôk oku
••n l'Hete sinde (12500) HtıJtyord'IJ. 
Birdenbire bine dOtUl, ne )'alan ıöy
leyeyim, bir aralık 25 sene ıerektir, 
diyen bafyazıcıya bak Yerecek oldum, 
fakat flm 1i aradan 6 yıl geçti ıreç
mecft bug:..a okunan g'll'Z:ete o demin 
ıayle itim sayının O•tGndedir. 

Güç 1ımilndO, kolay old", timdikl 
dil det"tmHİ de öyle olacaktır. ilk 
gilnlerde boealamaaını atlattıktan 
aonra. 

* (1) 8ittgi - Raf mea 
(2) En bitim - En nihayet. 
(3) Etldl - Şlpbe. 
(4) Devinme - Hareket. 
(5) Olupo!aa - Nihayet allwı1et. 
'6) Seliatl - R nyet. 



• Memleket Manzarası 
MEMLEKET HABERLERi 1 

Mardinin ' 

Yeni Belediye 
Reisi Çalışıyor 

l 

Ereğl:de Çilekçilik Istanbulla Rekabet 
Mard:n, (H ı· 

au!.i) - Son 
in:ihapta b~ 

lediye re:ı11ii· 
ne aeçile:ı Dr. 
Aziz Nihat B. 

Edecek Vaziyettedir 
EretJf (Husuıl) 

- Ereğli, Kara· 
denizin boynk 
tebirlerinden bi
ridir Ye Zonpl-

aynl zamanda dalı villyetine 
Halkevi reW. hatlıdır. Eretll-
dir. Bh- ıebr.in aba Şarki Roma· 
gtlıelliği için hlar, Pontoalar 
hudut olmadı· 

zamanında pek 
İl kana a ti n i 
bealeyen Dr. mllhfm bir ehem-
.Aziz Nihat B. mlyeti vardı. Bu 

M dl · .. ım., eald ad-ar Dl uya• Yeni Mardin bel• 
nık •• kOltlr rliye reiıi doktor ların d an b 1 r 1 
al mı ı ola n Aziz Nihat Bey (Heraldiya) dır ••• 
Mardinlllere layık bir tehir haline Heraldlya tarih· 
kuymıya karar Termit bulunmak· te eski medeni-
taclır. yetleria mvked Senet kaynağı olan E.eğllden bir par9a 

Aziz Beye göre medeni bir olmuftur. Karadenlzla uçauz bu- Şehir deniz kenanoda olduğu 
tehrln çarplan Ye ıokakJan azami c•kaıı aabWerine bir inci serd•n- için balıkçahk ileridir. Kut ayları 
derecede temiz ve seniı, ıuyu hk gibi takdan bu tirin ı•hlr aon yapmak için 1Uretl mahsuAda 
bol, elektrik teılaab tam Ye mil- yıllarda epey. ehemmiyet keabet- Dotan beı!eyenlere de te1adllf 
kemmel, kanalizaayonu kusunuı, mlftir... edilmektedir. 
parklan ve meydanlan tirin ve Eretllnln ÇHflll btiyllktOr. Ereill beledlyui babetli bir 
ıO.ıtl, eYlerinin yapılıp aıhbl, du- l•kelcı clvannda meydanda bllk6- it yapmlf, kuaplan çarıının ha· 
ruta ıtlzel olmalı, tiyatroau, tine- met konatı, deniz lıtOnde gazino rlcine bırakmqtır. Erilide kaup 
ma11, mezbahuı bulunmab, beledi ve lokantaları Yardır. Meydan dlkklnlan tehir bancında Uzun 
hizmetler pbekelerinln hepal in· seçildikten IOnra yollar çotal· Mehmet aamına yapılan belediye 
UllZ iflemelidir. Aziz Bey cılin- maktadır. Şehri11 kaldırımlan babçui dvarındadar. 
deki kuYvet kayaaklannı dinomik muntaıamdır. Dftkklnlar, eald EregU beledi1ell. ıehir harıcın-
bir va11fla çahıbracatını ı3yle- va .. Jyetleri terketmiş!er, bakkal da Ye en lflzel "bir dere clYann-
mektedir. bk lı olarak Ali Rıfat ve manifaturacılar cameklclarla da Uzun Mehmet namına gOzel 
Tallt Beyin baıladığ lflerl ve ı cephelerini ıGalemiılerdir. Creğlili· birbahçe yapbrmıtbr. Bahçenin 

., temiz mllteadcllt 
16ılerl ihtiYa eden 
bir de hali var

dır. Ereğlide sflzel 
bir memleket baa
tanui de yardır. 
Hutane doktoru 
Hadi B. halkın 
hörmetini kazata· 
mıı bir gençtir. 
Bu mllıtait doktor 
bir aene içinde 

yalnız uildyllz elli,, 
muhtelif ameliyat 
yapmııtar. 

(Ankara• E· 
reğli) ıimendiferl 
ıebrio ehemmiye
tini bir kat daha 
arthracaktar. Ta· 
bil bir limana 

malik olan Ereğli yeni ve aarl 
liman yapılınca daha bOyllk bir 
kıymet alacakbr. Şehrin baıhca 
ıanayi ye ihracat maddeleri ıun· 
lardır: 

Halat, kereate, ketenbeıi, 
aahtlyan Ye çilek. Çilek yetiıtir
miye mllaalt olan bu ıehirde aon 
yallarda çilekçWk latanbula reka• 
bet edecek bir Taziyet• ıelmlıtir. 
Eretlinin ihraç maddeleri aruın· 
da balmumu, tattın Ye pirinç te 
yardır. Ereğli ormanlannın meıa· 
haaı .. bir milyon elli aiti bin ,, 
d6nllmdnr. 

imar pllmm tahakkuk ettirecek I• .:.eY.:_:.J~•p~m_a~t=-•-ç~o_k.....:•--er.....:•_klı.::.:..&::....ı..:...rl:.:a_r. __ k_a_:rfl:...IUl_d_a __ u~m~um_a.---m_a_b_au_ı__:ç:.._o-=k:--='.""_-=---=---z-~-:--M_eh_m_t_Enver 
v• elektrik ..... bqaracak olın v t ., l A l Yozgat - Yerko··y y· olu 
Dold• Am Bey ıu iıın1 de n.aş a ıs am ar 
elektrik itil• beraber Jlrlltecektlr. 

Beledlyenla temizlik itleri için ta.. ecWmif kuYYetlerl 1eferber 
laale ıetirllmiıtir, bundan bqka 
boıuk kaldınmlar, 11kık duvar
lar da dGzeltllmektecllr. ltaldatma 
iti ele bustmkl tulaaba mlaaa• 
detl alabetinde tanzim edllmlftlr. 

On rtınllk bir belediye rei.
Hil urfıocla bu kadar itler 
bqaran Aziz Nihat Beyin Deride 
Mardiae IAyık oldufu blttln sfl
aelliil verebUecetinden 1Uphe 
edilmemektedir. 

Samsunda 
Maarif 
F aaliiget Artıyor 

Samıua (Huıuıt) - Maarif 
faaliyeti burada geçen ıeneye nie
betle ba aen• pek fula artmı.
br. Bltçe ı. pçen ıenekinden 
16396 Ura razlaille 216620 lira 
olarak t•blt edilmlttir. 

Geçen Mne 7399 olan ilk 
•ektep ıayıa .bu HDe 10866 ya 
pkmqtar. Muallim adecll de 250ye 
pkanmıı bulunmaktadır. Mektep 
adedi de 29 mektep Uive.Ue 145 
oha111tur. 24 mektepte 3424 lira 
..url• çahıan himaye heyetleri 
733 çocuk pydirmİf, 477 ,ocu
ta ıade ayakkabı, 245 çocuğa da 
b8tln ten• 1iyecek vermittir. 
"'7 çocupn da kitap, defter ve 
ake ribl levazımı derliyeleri t .. 
min edilmittir. 

Gazi kDtlphaneaide gOn ıeç• 
tikçe bti1'mektedir. Bu aene kU· 
taphueye yeniden 936 kitap lllve 
eclllmlftlr. Bir 1ene zarfında kO
tiipllanede mltalea yapanlann 
2064 dil kadın olmak lizere bü
tln aaya11 44236 dar. 
lahkııirda Halk Okuma Kursları 

Bahlıeıir, (Hutuai) - Halkevi 
tarafıadan Ali Şuuri mektebinde 
halk okuma karalan açılmııtır. 
Ba br1ı.r çok raibet ~rmek· 
fedir. Bıı ltll-a.r'a Halken Hanım
lar lçia de hir kur1 açacaktır. 

Köyü 
Kq, ( Huıuıl ) - laılmlar 

ldSyl çiçekli, ataçh bir tepe 
ilerine kuralmUf, IS>O nllfulu, 
bq mahalleU pek bllylk bir 
k6Jdlr. Gelemif, Bodamya. 6z, 
Belpınar, Der+ol'•• mahalleleri 
birer blyllk k6y halindedir. 
Kay binlerce ağacın içine s&mll
mlf bir aldedir. BltGa eYlerl 
kerpiçtir ve dq taraftan kireçle 
beyaza boyaamqbr. Bu k&y• 
ayn bir peWk Yermektedir. 
Klyde mektep yoktur. Okuyup 
yaımayı HYenler çocuklarını civor 
klylardeki mekteplere 16ndcr
mekteclirler. 

Tıkirdıl Hılkıvindı Fransızca 
Dersleri 

T eldrdait (Huıuat) - Orta
mektep franmca muallim( u.ı 
B. HalkeYiade memleket ıençlf.. 
ilnia istifadeli için haftada 8ç 
sn.. meccani franaızca derai Yer
mektedir. 

Halkah Talebesi Tıkirdagmda 
Tekirdağ (Hususi) - Her 
ıehrimize tatbikat yapmaya 

e ı Halkalı Zi,.at Mektebi ıon 
aıuıf talebeai bu HDe de ıarap
~ıbk ve bağcıbk tatbikab yapmak 
Dzere Tekirdajına ıelmlıler, Şa· 
rap fabrikaıında, Amerika aıma 
fidaulı.ında tatbikat •• tetkikat 
yapm!fıardır. 

Tekirdağ Şarap F abrikasmda 
T ekirdat (Huauıt) - Bu tene 

ıarap fabrikaıına illYe İnfAal 
olarak yapılmaya bqlanılao Haa
ıar, Su Kului •• kaldınm lııf&• 
ata l ltmiı ve bir heyet tarafından 
kabul maame:eai yapalmııtır. 

Trakya Çiftçileri rfıemnun 
Tekirdağ (Huaı:ıi) - iki ,an- J 

denberi büttln Trakya ha•aliaiade 
bol yap.urlar yağmsfbr. Toprak• 
lar tava gelmiı Ye çi.tçller tarla• 
larını ıDrerek butda7 ekimi•• 
başlam.ıl.udır. 

X..JDBfO& lltlbmetüıde 1•nl yol yapahrk•~ 
Y ospt, ( Huauıl t- Yozsat· 1 pçlt olduğa dtlftlnllmlf •• yolun 

tan Y erkaJ lataıyonuna ilden Kaynarcadan ıeçlrllmui karar-
yolun Sarıbacılar k6yll llıtlndeld laıbnlmıtbr. Şimcll Kaynarca iıtl-
kıımı pek dik bir yokuıtu ve bu kametinde yeni bir yol yapılmak-
yokuıta mlbıakallt pek zararlı tadır. Yolun tuYly• Y• 1arma 
oluyorc:lu. y okupn mahzurlu bir itleri hayli Ueril_e_mifllr_· - ·---=-
Adıyaman da 

Öldürülen Eaki Hakimin 
Katilleri Y akalaadı 

Malatya (Huıull) - Sabık 
Adıyaman hlkiml All Rıza Beyin 
gece aaat 22 de kahveden ••ine 
riderken &ldOrllldDilln8 yazmır 
bm. Yapılan tahkikat neticeıinde 
katillerin iki kiti olduğu anlqıl· 
mış, iklal de yablanlDlf Ye bun
lardan birial clrmtlnl itiraf et• 
m:ıtir.Ali Rıza B. bekardır. Faiz· 
ci.llde seçin• Ali Rıza Beyia 
ipotek 1Uretile ve aenetle verdijl 
paralarm yektlnu 15 bin lira 
olarak teıbit edilmiftir. 2,5 kilo 
klllçe altını da iht:•ı mabkeme
ıinde deYam etmekte olan altın 
kaçakçı· atı dava11 clolayıaiyle 
emanette mahfuz bulunmaktadır. 
Varili olmadıja için AD Rıza 8.ia 

Gaziantepte 
On iki Millet Mektebi 

Açıldı 
Gaziantep (Huaual) - Maarif 

idareıince Yillyette millet mek
tepleri açılmuma bqlanauftır. 
Y aluız Yillyet merkezinde 12 
derıhane açılmıt Ye bu denha· 
nelere ıimdiye kadar 590 vatan
dat kaydedilerek okamıya devam 
etmekte balunmuttur. Dershane
lere halkın tehaclmll fazladır. 

Kaza ye k&ylerde açılan de~ 
haael•rin de villyet merkuinde 
oldutu s{bi çok rapt g6rmekte 
olduğu '8ber verilmektedir. He
niz kaydolunan Yatandatlar ade
di teabit edllmemiı İH de merkez
deld niapete faık olacağa anlatıl
maktadır. - ·-·---bltlln .Mrveti ve emllkl hllknmete 
intikal efmlftir. 

Tarihi Fılcra [ 

Arpalık 
Oğlumun beni arasıra imtihana 

çektiğini aziz okuyucularım bilir
ler. Bu geveze çocuk dlln yine 
karııma dikildi : 

- Baba, dedi, eıki adamlar 
arpa mı yerlerdi 1 

- Ne mllnaHbet oğlum. Ar
pa yenir mi hiç ? Onu hayvanlar 
yer. 

- Ya onlara arpalık Yerlllr
mlı. 

Anladım Ye dilimin d6ndap 
kadar arpahtın ne demek oldu
ğunu ona anlatmıya koyuldum. 
Babiı uzundu, Hki tarih kitap
larında 11bık ıörlllen bu tabirin 
mefhumunu oğlumun kllçllk ka• 
faıına ıokmak için vaktile asker• 
lere, memurlara, hocalara ve hattl 
ıaray kadınlarına verilen aylak
ların, yıllıkların adını, ıeklinl izah 
etmek lhımıeliyordu. Bu sebeple 
timardan, ziametten, baılardan, 
baımakhklardan, ultlfeden hahe 
ıeylemek zaruretine kapılmııbm. 
Ziametlerln mutlaka •'2000(),, a"'9 
çe olmuı llzımıelecejinl, bundan 
dolayı da hueki kadınlara bap 
maldık namı Yerllen maapn elot 
ıerlya 19999., akçe olarak tayla 
edildijini arpahklann da mutlaka 
dametten bir Yeya hlrkaç akçı 
ekılk olmuuun f&rt olduğuna 
-61ledlm. ZiameUn dll,manla çarw 
p11mak mukabilinde ahnan bit 
para olmua itibarile blyle mil• 
tu tanıldıtım da anlatbm. 

Çocuk, 11lobyordu. Çlnkl bl•~ 
aormuttu, bea oa pyden bah ... 
diyordum. 561111 hayli azadıtım 
anlayınca bir de tarihi lltlfe ... 
vurmak lltedlm. Şu fıkrayı ıı,. .... 

- Arpahk Mnin anhyaca111a 
tekallt maaııc:hr, ayai zamanda ayt 
hktaa faıda olarak Yerilen tahll
aata da denir. Bana en ziyade 
hocalara ftl'irlerdl. Mldenilleru. 
kaclılar111, Dml rltbe aahlplerinba 
arpabldan varda. Bir ... tlhretll 
Yezlrl•rdea Yuauf Klmll Paıanıa 
huır bulundutu bir ziyafette bira 
lçUlyordu. DaMtUluln iP.de Nml 
Bey adh ve arpalık uhibl bir 
Kuaıker Yardı. 0, kendiıine , .. 
.ulu a~a a:yunu, yani blray1 

içmedi. Bunan Ozerlne Yu.uf 
KlmU Pap ıu beyti llyledi: 
:Uollalaruı taaceibe .. ,aıı miaiaa çolr 
Arplhim yiyjp '9 111yun içmemek gibif 

Ve 91•1 ıayle bitirdim: 
- Onlar her halb yerlerdi. 

10ara da riya yaparlarclr, arpa 
nym ylz eqitlrl•di. Şimdi 
arpahk rok, bu noktadan lldyü• 
lllllk de yokl .. 

M.T 

Malatya Belediyesi 
Malatya (Jiuıull) - Belediye 

meclisi lçtimalarına bqlamıfbr. 
Y eal Belediye reisi Tevfik Bet 
124 maddelik bir rapor hazırla• 
yarak Belediyeyi naıd bulduğuna 
mecU.e bildirmiftir. Bu rapora 
göre Belecllye muhuebe defter
leri muhaıebe e1allanna ayb 
ndır ve 4055 liranın nereye aarf 
edildiği belli dejildir. MOlkiye 
ml\fettitl Hilmi Beyin Belediyeyi 
teftiıten ıOlll'a haurladıiı rapor da 
mecU.te okunmuı, nihayet Bele
diye huabat Ye kuyudabnın tet
kiki ve bir aeticey• bailanmua 
için bir tetkiki buap encllmenl 
Mçilmiftir. 

Af yon Lokantalara 
Afyon, (Huaall) - Şehrimlı• 

deki bitin ahçı Ye lokantacıla• 
nn yemek pltlrdilderi Ye yemek
leri bulundurduldan ıerleri yemek 
yenilen ulondan ·~ armaları ta• 
karrir etmiftir. btanbulda olduğa 
gibi -bu mahaller bir cemaklola 
bö11rnecektir. 
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( Siga•et Al~mi J B.&BiCI 1'11.IBArLAB 
Öz TUrkçe ile 

Yarış için 
Ne Yapmak 
Gerektir? 

Franıız ulua kurultayında korku 
nren bir ıea daha yClkHldi. Ordu 
Bakanı, Almı:.nyada ordu kOmeainia 
ıllnden güne kabardı§'ını, eJlerl kılıç, 
tOfek tuta n delikanlı uyııının dolu 
dizgin nrttı~ını açıkça ılSyledl ve 
ıöı:UnCln ıonunda ıunu da glSzlerinl 
bOyClterek ekledh 

" - Bu gidiıle AJmaaya, bir 1ıl 
aonra ııaır boylarına beı milyonluk 
bir ordu dökebilir!,, 

Franıa ordu Bakanı bu alhılnrden 

ıonra lifı kendi ordularına getirdi 
ve iıtetini anlattı. Aıntı, yukarı 

fUDU iıtiyor: ... 
11 - GDnCln birinde AJmanyanın 

bet milyonluk ordusunun altında 
kalmamalı için kendi ordumuzu yeni 
ıilçlerle pekleıtirrneye, çelik ıibl 
olmaya borçluyuz. Sö:ıDma dinler1enis 
ordunun harçlığını çoğaltınt1. Topumuz 
atet yerinde, tOfetlmi:ı tetikte olma
lıdır. Y okea batımıı kaygu çukuruna 
ıamOlQr, aa-zımızıa tadı kaçar, ılla 
olur ki yurt elden çıkıverir.,, 

Fransa Ordu Bakanı General 
Moren bu ılSzlerile ıunu anlatmak 
iatiyor : 

"Barıt isteyen gOçlQ olmalı •• 
Bizim inancımıza kalına yeryilzOnO 

yeniden kana boyamak, hiı bir 
uluıun kolay kolay barcı değlldir. 

Bugiln Almanya bile bir HV&f iıte
tinde bulunmuyor. Onun bQtOn umu
du, Veraay andımının kendi kendine 
parçalanmaaıdır. Almanya kavga et
meyecek. Orduıunun aGcOnQ çotalt
maaı, ıö:ıUnQ daha iyi l'eçirmek 
tllkDıilnden ötQrQdQr. Ancak biııe 

kalırsa bugün para ııkıntııı içinde 
bunalan Almanya, vannı yoğunu 

orduıu için harcaya harcaya gOnOn 
birinde ekmek paruı bulamıyacaktır. 
Orduyu beılemek kolay it değildir. 

Altın, çeşm•den bile akaa ıGnGn 
birinde tllkenecetl tutar. 

Batkalarına daha iyi ıöz l'eçlrmek 
lateyenler, 8konomi kalkınmHında 

lıtOnlOk kazanmıya çalıtmalıdırlar. 

"Barıt isteyen ıilç!Q olmalı,, dedik. 
Güçllllilk yaln ız ordu kabarıldıtı ile 
olmaz. Bu itte ökonomi Oıtllnllltil d• 
ıerektir. - Bozkır 

Uluı Kurulta1ı:• Millet Mec'lal, Bakan: 
Hazır, Vekll, ıınır: hudut, inanç • kanaat. 

Eski Başvekil 
Japonyanın Tecavüzkarh
tının ·Yanlıılığını Söyledi 

Vatington, 21 ( A. A.) - Eıki Ja
pon Batveklli M. Saito, bir Amerikan 
ıazetuine milliyetperverlikten bah· 
Hden beyanr.tta bulunarak demit· 
fü ki: 

" - Japonyanın tecavilıklr bir 
ı\yaset ıütmesl doğru değildir. Kav· 
ıacıhk herkesin yDkfinU arttırmaktan 
baıka bir ite yaramaz. Londra kon• 
feranıının ba1ıuılma11 gerektir . ., 

ltalye istikrazı 
Roma, 21 ( A. A. ) - Dokuz yıl 

mOddetli 2 mllyoa liretlik iıtlkraz 

kararına bakanlar derneği taadJk 
etmittir. 

Yeni Fransız, 
Kabinesi 
Ve Mütalealar 

Pariı, 21 ( Huıuli ) - Gueteler 
yeni kabine bıkkındakl mCltalealarıaa 
devam ediyor "Konkord,, ıruetHI 
JHI Batvekllden bab1ederkea tunları 
ya:ııyor: 

" M. Flandln yak.ilk ldUttır aahlbl 
olan bu tecrObell bir dnlet adamıdır. 
Uluıal ve uluılar ara1ı ılyaaal ve 

Ekonomik muelelerl ve hele Akdenia 
Balkan ve Tuna havuıı itlerini ya• 

kından bilir ve tanır. ingllla doıthm
m11: araıında ona kartı beslenen 

doıtluk ve Hmpati duyıuları Fran11z 
•iya1aıına lSnilmOzdeki aylar içinde 
dOultilecek meaeleltr kartıınnde aOçlQ 

ve kurtarıcı bir hamle verecektir. 
Yeni Baıvekilia gayeleri hakkında 
bilinenler, ıon samanlarda yapılaa 
yanlıthldardaa hlı birini~ onun ırlS
zünden kaçmamıf olduj"unu l'aaterir. 
Yeni Batvekil bOtçenin çabucak be· 

nimHme1inl derhal Ökonomlk teteb
bOılerde bulunınasınt, devlet reformu 
hakkında muhtelif tedbirlerin parll· 

mento toplanmazdan evvel hem bQ
kiimet, hem de komiıyonler tarafındıın 
tetkik edllmealnl iatemı6ktedir. Mem· 
ieketın yeni hOkQmete ve yeni hQku
met ıereflne kartı genltç• iıtinat 
edecej'l görülOyor.,, 

Gümüş Para 
Amerika da Serbest Para 

Basılmaaı.lsteni yor 
Vatlngton, 21 (A.A.) - Ayan a:ra

aından M. Vheller, yeni kongreye bir 
kanun liyıha11 tevdi etmeğe vu bu 
kanun liyihulle altın üzerine bir 
on altı mikyasını ıeçmemek ıartlle 
srGmGt darbının ıerbeatleıtirilmuine 
mGaaade verilmeılni istemete karar 
verdltlnl beyan eylemlttir. 

iki Kabile 
Arasında 

Lediımit, 21 ( A. A. ) - Vinen'de 
vaziyet düulmittir. Don gece bir 
karıtıkltk olmaınııtır. 

Poliıin çabuk ayaklandırılmıı ol
m:ıaı, uykuda bulunan Zuluların ölc!Q
rOlmelerinln önüne aeçmittir. Puıuya 
duı en poliıler 1 'Zulu'fu öldQrmOı
lerdir. 

Kıırıtıklık iki kabiJe reiıl ara1ında, 
6 Hnedir ıüren n 200 kitinin öUl
milne mal olan bir anlaf8mamulık· 
tan çıkmıttır. 

Fran$a 
Ve Ecnebiler 

Rariı, 21 (A. A.) - Franaada 800 
bin ecnebi çalıttığı halde 350 bin 
Frnn11z l9çi bulunmaktadır. Bunun 
için hükümet yeniden it ruhutlyelerl 
verilmesini ve iki ıeneden u Fran• 
1ada bulun :- nlara ait ruhaatiyelerin de 
yenilenmesini yasak etmitlir. 

Aşk 
Gençlerindir 
No.75 

2sı - 11 - 934 
Melek hanım perişan bir 

halde idi. Evinin erkeği LeylA 
idi. Fakat ihtiyar kadın bir ya· 
semin dalı kadar narin kızının 
bu vazife uğruna eriyip tükendi· 
tini bilmeden yalnız onun fersiz 
göderinde okuyabildiği iztıraba 
çare bulmak için çırpınıyordu. 

Burgazın tenha çamlıkları, 

altın rih aerpilmit gibi uzayan 
kumsal, Leyliinın hergiln c!o!aş· 

tığı bu yerler, sakı:r: kokulu hava 
onun ıioirlerlnl yumuıatır gibi 

Burhan Cehit 

oldu. 
Doktor kitap okumaaım da 

doğru bu· mamıştı. Beden hare
ketleri, yorulacak kadar yUrUyUf 
tavsiye etrr.iştl. Adaya geldikle· 
rinin ikinci haftasında kendini 
çok eyi buldu. Iıtihaaı da açıl

mıştı. Ve burada KadıköyUn dedi
kodu tarından da kurtulduklan 
için batı da dinçti. 

Yalnız bir gUn fena haber 
aldılar. 

Hasibe Hamın ıiddetll, bir ıi· 

1 Amerikada İhtilal Mı? 

Ruzvelt Hükômetini De
virmek Teşebbüsü Varmış 

Nevyork, 21 (A.A.) - "Amerikalı 
olmıyan faallyetler,,l tetkik eden Ayan 
komlıyonu, eıki aakerlerden 50.000 
kitinia, Amerikada dlktatörlOk teıiı 
etmek makaadlle bir "f atiat orduıu,, 
vClcude retirmek Gzere ırdya hazırlıkta 
bulunduklarına dair yapılan 1110heyylç 
neırlyat berine tahkikata glritmitllr. 
Bahriye ıillhendaz kıeaları aabık ku• 
mandanı Jeneral Butler, mutaHVYer 
ordn kumandanlığıma, batlarında M. 
Gerald Magir bulunan Nevyork kam• 
biyo borauı tellallanndan bir sllmre 
tarafından kendiıiae teklif edilmlt 
olduğu hakkındaki i1nada kar.ılık, 
dDn iki aaat ifade nrmiıtir. 

M. Makıir, bu haberi katiyen 
reddetmittlr, 

Komiayon reia Yekill " Butlerdea 
daha mGhim kimaelerin iılmlerl de 
itltilecektir.,, 

Jeneral Butler, ırazetelerln yazdık
larına göre, ffadHlnde " Vatlnaton 
Gzerine bir yOrOyüı,, idare etmiye ve 
Ruzvelt hllkümetini devirmiye riza 
göstermek fartile, kendidne 3.000 000 
dolar teklif olundutunu ıöylemiıtir. Anıerıka Cümhur Reisi M. Ruzvelt 

Deniz Silahları .. şinde 
Japonyanın Son Sözü 

- ----------
Londra, 21 ( A.A ) - Denb mO

zakerelerine memur Japon murahha11 
Amiral Yamomota İngili11 gazetelerine 
demiıtlr kiı 

" - 8iıim yaptığımız tekliflere 
g8re ıemller ıayı itibarile azaltıl
maua, baıka hiçbir t ... hdidl kabul 
etınemize imkin yoktur. " 

itin Fa kati .. 
Londra, 31 ( A.A ) - Deniz mU

ukerelerinin aldığı ıidlt bütila Uzak 

Şark meaelelerini, doleyıaile ortaya 
çıkarmak tehlikuini glSstermektedir. 

Japon murahhasları ötededt'nberl ilin 
ediyorlar ki, Vatington anlatmaaının 

bQyük Okyanos denizinden i.tihkllm 
ve Qasülhıırekelerin arttırılmamHı 

Mançuride 
Petrol inhisarı itirazlara 

Yol Açtı 
Londra, 21 ( A. A.) - Japonyanın 

Mançuride petrol aahtını inbi1ar altı
na alma11 Ozerine fngiltere yeni bir 
teıebbilıe daha ıirltmiotir. lnırllter•, 
bu lnhiıarıa açıkkapı aiyaaetine ay· 
kırı olduğunu ileri aOrOyor. 

M. Şuşnlg Ve P•pa 
Vatikan. 21 ( A. A.) - Avusturya 

Batvekili M. Şutinı Papayı ziyaret 
etmlt ve 3S dakika g8rGımüıtOr. 

Roma, 21 ( A. A. ) - Avuıturya 
Baıveklll M. Şutnii ve Hariciye Na· 
zırı Viyanaya dlSnmOtlerdlr. 

nir buhranı neticealnde (anjin )den 
tıkanmıştı. Haydarpaıada oturan 
müıterek akrabalarından biri bu· 
nu haber verdiği zaman ıu tafsl· 
litı da llAve etti : 

- Oğlundan bir mektup al· 
mıt. Iatanbula geleceğini ve gelir 
gelmez de Leyli ile evleneceA-ini 
yazmıf. Hasibe Hanım bu mektu· 

bu dinledikten sonra her zaman 
olduğu gibi damarları ıiımiı 
ve bu heyecan içinde kalbi duru· 

vermiş.,, 
LeylA bunu duyunca : 
- Zavalh Türkin .• Dedi. Yal· 

nız kaldı. Acaba biıe çağıraak gelfr 
mi? Akrabaları TUrkinı Haydarpa· 
ıaya götürmüşlerdi. Şimdi bunu 
Reşide haber vermek için dUşUnU· 
yorlardı. 

Melek hanım : 

1 

hakkındaki ahkam bu mukavelenin 
bozulmaaile değiımez ve detltmeDM• 

lidir. ÇünkQ bu denizdeki Japon ada
ları mildafaa1ız kalır ve bu adalar 
iıtihklm yapılmasına m01alt değildir. 

Lond.ıa Çin mahafill Japonların 
bu hattı hareketini eodi~e ile kartı• 
lamnktadır. Çünkfl babıa ••vzu olan 
bu adaların tahkim edllditi hakkın
daki menuk· haberler hiçbir uman 
kat'i olarak tekzip edllmemittir. 

Amerikalılara ıelince, bunlar, 
manda altında bulunan adaların tah• 

kim edilmiyece§'İnin •1aa mukavele 

ical:atından bulunduğunu ve mOza
kerelerin teknik bir aahada yllrOmeal 
lbımgeldlj"inl ıBylemektedirler. 

Sar Derdi 
Bir Almttn Heyeti 

Romaya Gitti 
Berlin, 21 ( A. A. ) ..:._ Sar Oçler 

komitHi reiıl M. Alolıi'nin teklifi 
O~er~n~ bir Alman heyeti Romaya 
ııtmıttır. Bu heyet Sar madenlerinin 
Almanya tarafından utın al nmııaını 
ve Sar hükumetinin yaptıtı ~cnebi 
iıtikrazl•rının teminatı itini tetkik 
edecektir. 

ispanyada Yeni Tedbirler 
Madrit, 21 ( A A. ) - Hü"ümet, 

Aıturyada oldutu 1ribl Katalonyaya 
da fevkallde aalAbiyetli bir aaker 
murahhu tayin otmeye karar ver
mittir. 

Kendi gelecek burada öğ
renmesi daha doğru olur. 

Reıldfn geleceğini onlar da 
biliyorlardı. 

Binbaşı Reşit kilçUk bir vazife 
ile Malatyada kalmıştı. Fakat bir 
aya kadar gelecekti. 

Ana kız on bet yıldır kendi· 
lerile cenkle9en ve en zalim bir 
düşmandan daha ağır ve kudur
tucu hücumlarla onları akraba 
olduklarına linet ettiren bu ka· 
dınm ölümüne çok acıdılar. 

Haıibe hanım, bu inatçı kadın 
tıpkı düşünceleri uğruna can 
veren bir koyu misyoner gibi 
kafasını kemiren o inat uğruna 
tükenmiş, tıkanmıştı. Fakat Leyli 
ve annesi onu affetmekte tered· 
düt etmediler. .. 

Burgaz adaıında, kumaalda 25 

Gönül işleri 

Bir 
Ve 

Seviye 
Kültür 

Meselesi 
(Nazan) Hanımaı 

Evlendlfinlz zaman kocanızın 
baıka bir kadından edinilmiş bir· 
kaç çocuğu olduğunu elbette 
biliyordunuz, binaenaleyh şimdi 
bu noktada Uzlllmeniıi doğru 
bulmam. }'ime söylesenix sizi 
haksız bulur. Fakat bakmadığı 

iddiası büıbUtUo batkadır. Bu 
noktada da 11bakmak,, kelimesin· 
den ne kaıdettiğinizi bilmek !Azım. 

lf. 

Atatıdaki mektubu aldım, aııhlbi
nln i.tetine mebni ayaen dercetmekte 
sarar görmiyorum. 

Ad• Haaımefendi, 

Farzedini• ki blrlblrimizle nlıan• 

landık. Anlatamayınca ayrıldık. Dal· 
renizde bazı ltlerlm oldutu için 
evyelce •ık ıık r•lip flderken bu 
vuıyet karııaında ltlerimi arkadao• 
laranız, amirleriniz vaaıta1ile yaptır

ma§'a kalkıthm. Ayrılmanın verdltl 
bu hiaae, harekete cemiyette; terbi
yede, muaıerette ne deralni:r.? Sor• 
guma, aiz; mektubunuz müphemdir. 
Maksadı aarlb kavramak ıOç. Bunun· 
laberaber bazı faraziyeler yGrDterek 
diyeceQ'lm ki bu bir kOltUr, HYlye 
meselesidir. Seviye Te killtllr ise 
vazıyetin tabiilikten aynlmıyarak hiı• 
ıia6lim ile idarulnl emreder. Cevabını 
bOyQk bir 11abetle IQtfetmlttlniz. Bu 
eevabı bana 28 Temmuı ıDnO ver• 
mittinİL 

Cevabınızı okumaıını latedltlm 
Hanım, bu cevabı ıördQ mO, görme
di mi bllmiyorum. Y alaı.:ı bahıettitl· 

alz aeylye ve kOltOrO, tabitllA'i çok 
aaydıtım Hanımefeadl bir aene sonra 
göıtermete ~aıladı. Tabii mDtetek· 
kir ve memnuanm. 

Yalnız, cemiyet hayatına uygun 
olmıyan wayrl tabliliti uyandırmadan 
kOltllrloO, tabitllğinl daha o zamanlar 
ılSateraeydl, daha iyi olmaı mıydı? 

Sizin bu huıuıta fikrlniı nedir ? 
Ziv 

( Aılına mutabıktır) 

HANIMTEYZE 

Lehistanda 
Bir Haydut 
Yakalandı 

İYov, 21 ( A.A ) - ( Lehi.tanda ) 
Bir aene .Oren netlceıiz uaıtırmalar
dan ıonra poliı meıhur haydut 
Valadiılav Makzuga'yı yakalamaya 
muvaffak olmeıturl Ganizdaj k8y0 
civarında bir köpek t.rafından muba
f aza edilen bir yer altı mahzeninde 
1:.ulunmuİtur. 

Tevkif haberi ahali Ozerlnde mil· 
• him bir tuir icra eylem ittir. ÇOnkQ 
halk arasında haydut hakkında zen· 
glnlerl ıoydutu ve biçarelere yardım 
ettil}l ve aair• ıibl eflane kılıklı 
t :ıyialar devran etmekte idL 

numaralı köşkte Haydar Bey 
kerimeııi Leylıi. Hanımefendiye: 

<< Temyiz hakkımızı tasdik et· 
mittir. intikal muamelesini yaptır· 
mak için yarın yazıhaneye geliniz. 

Hayrettin Molla 

Bu iki aatırlık telgraf on bet 
yıllık bir tarihin ıonu idi. Yıllarca 
beklenen hazinenin tılııımı niha· 
yet bulunmuştu. Melek Hanım 
ellerini açmış, dua ediyordu: 

./ 

- Şükllr Allahıma bugUnU 
bana gösterdin. Artık ölaem de 
ııam yemem. Leylacığım kurtuldu. 

LeylAnın elindeki telgraf kii· 

ğıdı vahşi bir hışırtı ile büküldü. 
Ezildi takallüs eden parmaklar 
onµ yok etmek ister gibi çıtır· 
dıyordu. 

(Arkası var) 



___ n_s.=>f=·=====-------~:--;--------------------------S===O~N--P.~O~S~T~A.;.... ________________ ._. __________________ __,;Ud:1te===l~t:•tr1~·~2;2==-

Dünga llô.diseleri 

lngilterede 
Radgo Merakı 
Zigadeleşiyor / 

lngilterede radyo merakı gUn-

En acuz, den ııUne ziyade-
leşmektedir. Ve 

•n pahalı lngfltere şimdiden 
, __ m_4_k._i_n_,, __ , bOtUn dünyanın 
on fazla radyo maldneaine 1ablp 
b:r memleketi haline gelmiştir. 

Yapılan bir heaa ha göre sekiz 
kişide bir kifiye Ye 2 ailede bir 
aileye radyo makinesi isabet et
mektedir. Bu radyo makineleri 
ile radyo konser ye konferansla• 
rını dinliyen lngilizlerin aayııı 

45,000,000 dır. 
En fazla radyoya ıabip olan 

tehirler araıında birinciıi(Londra)· 
dır. (Mandater) ikinci gelmekte
dir. Radyo makinelerinin fiatları· 
na gelince, lambasız galenler (80) 
kuruıtur. Umbalı makinelerin fi. 
atları 15 liradan baılamakta (300) 
liraya kadu yllkaelmektedir. 

* 1904 tarihinde lnııilterede bfr 
30 sened• demirliyo!u faclaıı 
lıall•dllen olmuıtu. Bir sftr'at 

katarı bir köpril· 
mesele _____ _. nün Uzerinden gC4 

çerken köprü devrilmiıü, tren 
uçuruma düfmUıtU, birçok kiıl 
ölmUıtO. 

Kazanın sebebini anlamak 
için derhal bir tetkik komisyonu 
yapıldı ve bu kom:syon tardın· 
dan öğrenildi ki köprli sağlamdı, 
en kOçOk bir anzaıı bile yoktu, 
üzerinden geçen katarın iki mis· 
line bile tahammUlil vardı, d"ğer 
taraftan trenin ıUr'atl do fazla 
değildi. Binaenaleyh kazanın 
sebebi bir tllrlU anlaşılamadı ve 
tetkikat hazan bırakılarak, ha
zan tekrar baılanarak tamam 
30 ıene ıUrdU. 

Halbuki, hakikat ancak ge
çenlerde tesadüfen anlatılmışbr. 
lngiliz mühendiıleri köprUyO 
yaparlarken üzerinden en ağır 
katarların geçecğlni dütDnm8ş· 
ler ve kl5prllyo, üzerinden geçe
cek en fazla ağırlığın Uç misli 
kuvvet Yermiıler, ayrıca tiddetll 
fırtınaları da hesaba koymuılar, 
fakat fırtınanın baz an müstesna 
bir ıiddet keabedebileceğinl 
dilştınmemlıler. Halbuki o glhı 
hem müstesna bir kasırga esiyor· 
DıUf, hem de tam o sırada köprü· 
den gayet ağır bir katar geçi
yormuş, bu iki Amil bJrleıince 
köprllnOn yıkılmasına sebep ol· 
muı, ve bu sebep de ancak bir 
rasathanenin geçenlerde neşret
tiği bir kitap ıayeıinde enlaııl
mııtır. 

* L onndra piyasasında satılan 
en taze balık en aşağı bir 

·-~-az_e_b-al_ı_k_ haftalıktır. Fak at 

Londrada bir haftalık olma
sına rağmen bayat 

bulunur?/ ve bozuk değildir. 
ÇünkO balık denizden çıkarılır 
çıkarılmaz huauıi kaplar ile 
Grimaby buıhaneaine gönd,rilip 
orada aaldanır. Bu buzhaneye 
ıenede giren balığın miktarı 
200,000 tondur. Bu balığın muha
fazası için yapılan buzu istihsal 
etmek Uzere kullanılan kömUrUn 
miktarı gUnde 1200 tondur. ... -....................................... ._·-·············· 
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- Bize Yabancı Gelen llemlekeOerde -
Çiçekle ÜS enmiş Bir Cehennem! 

''}lollyvood,, ta Bugün Zengin Olan, Yarın Dilenecek Bir Vaziyete Düıebilir, 
M~vkilni Mu haf aza Eden Yok Gibidir 

~~~~~~~--~~~~~~-'-

Bir Tane "İngiliz Veliahtı,, Aranıyor, Bulan Var Mı? 

Aaşağıda okuyacağınız satırlarda, 
gl!çenlerde Amerikaya giderek bir tet· 
kik seyahatı yapmış olan meşlıur Fransız 
muharriri Franeie de Kutvasset'nin 
kaleminden çı lcmıştır. 

• Hol yvoot, ( Blrinciteşrin ) -
Burası ilk bakışta insana sarhoı
luk verir, fevkaladedir. 

Ziya Ye renk içinde bayat yir
mi yaiındadır, kolay görünür, ıe
hir sizi çağırır gibidir. 

Hu yllz metrede bir önünüze 
bir mağazı ııkar, camekAnı Kali· 
fornlyanın en güzel meralarile 
bezelidir, glSzUnUzll okıar gönll\
nüztl açar, fiatlerlne bakarsınız, 
adeta bedayadır. 

Hepsini yemek, hepıinin res· 
mini alarak saklamak lıtiyorum. 

Ônlime bir çiçekçi mağazası 
çıkıyor. içeri girip ömrUmU orada 
geçirmek lıtiyorum! 

Hava hafiftir. Şemsiyenin hiç 
manaıı yoktur, herkeı genç gö· 
rUnUr ve bUtlin kadınlar güzeldir. 
içimden ıöyleniyorum: 

- Mümklln olup ta inıan hep 
burada yaıamalıl 

* 
Fakat ıonra içimde yavaı ya• 

Yaş bir 11kıntı baılıyor, ilk önce 
sebebini anlıyamiyorum, bu iıte
diğimi bulamamaktan doğmuı bir 
llzüntüdUr. Bu üzUntUyü yenmek 
istiyorum, fakat bilakls, geçirdi· 
ğim her tecrübe, UzllntUyU arttı· 
rıyor. Bunun aebebi, gördüğüm 
ıeylerden hiç birinin tabii olma• 
yıııdır. Zannedersiniz ki, canlı 

canıız herf ey elele vermitı karıı· 
nızda blöf yapmaktadır. 

Göğıtime takdığım, henüz açıl· 
mıya baılarnıf gtil goncasmda 
koku, bu renkli meyvalarda renk, 
hiç yoktur. 

Bu aydınlık lokantalarında so
ğuk yemekleri aıralıyan büfe, aa
natln bir şaheaeridlr, hepıi birer 
birer, ayrı ayrı ittiha verir, fakat 
içlerinde yenebilecek hiç birıey 
yoktur. 

• Ent, öyle, fakat ilk bakııta 

bana burada yaşamamak ve kal
mak hhsini veren iıtek neden 
doğmuştu, neden öldü? 

Bununla beraber karıılaıtıiım 

btitlln kadınlar, ilk dakikada g8r
diiklerim kadar güzeldirler, fnkat 
neden şimdi bana hüzlln veriyor· 
lnr? Sebebini araşhnyorum. 

Bu glizellikler, bu ekıilmeyüp 
artan güzellikler buranın çiçekle· 
rine ve meyvalarma benzerler. 
Yalnız bir parlayıılarJ vardır. Bu 
temiz simalar, bu mükemmel ağız· 
lar, bu parlak gözler arasında 
tam benzeyiı vardır, öyle bir 
benzeylı ki benlikten, ıabslyetten 
mahrumdur. Kendilerine mahsus 
birer manaları yoktur. Bir uatanın 

Ilolivutta Zenci lııw ctç ıler 

elinden çıkmış, aerl modellere 
benzerler. Burada, Pariste veya 
dünyanın her hangi bir yerinde 
her an kar§ılanun, benlik sahibi 
simalardan bir tekine rastgelıme· 

dim. Hollyvood kadar da genci 
çok, fakat gençliği yok bir mem
leket görmedim. Burada güzel 
kızlara değil, çirkinlere bakıyor
lar, fakat arayıp bulamiyorlar. 
Lokantada, danı salonunda; 

- Aman ıu kıza bakınız, ne 
anzelf Cnmleslnl biç fşitmezıiniz. 

Güzellik alAka uyandırmaz. ÇUn· 
kll her kadın güzeldir. Buna mu· 
kabil, ender de olsa: 

- GördfinOz mO çirkin bir 
kadın: Cünılesint lılttiğiniz olar. 
O zaman herke• başını çevir
miştir, çirkin kadını zevkle tema• 
şaya dalmıştır. 

Erkek güzelliğinin ayağa düı· 
meai ise daha fazladır, kıymeti 
bUıbntUn hiçtir. 

Bunun içindir ki, bir flgtıran 

roln bulmak için ömllr tnketen 
müstakbel yıldızlar .. bir karakter,. 
snhibi olmiya yeltenirler. Ve 
bilirler ki, bir stlidyonun anıwn 
bir Alman talebesine, bir 

Inglliz gemiciılne, bir lıpanyol 

ihtiJalciıine veya baıka bir (ka
rakter) e ihtiyacı olacaktır. Bunun 
için kendilerine o sUsU vermeye 
çalışırlar, ihtiyacın :r:uhur edeceği 

günü beklerler. Burada hiç kimıe 
kendi benliğini göstermez, Görün· 
mek istediği ıekli almaya çalııır. 
Her simada taliln belirip Belir-
mediğini arnştıran bir çÜl ateşli 
göz vardır. Herkes bUyUk ikra· 
miyenin peşindedir ve hemen he
men hergün do bir tane kazanan 
olur. .. 

Buraya geldiğim gfin mühim 
ıtUdyolardan biri " Bir tane in· 
giliz veliahtı,, arayordu. Buna 
yaptıracağı rol birkaç cUmlellkti 
amma, piyesin bütün ruhunu teı· 
kil ediyordu. Üniveraitelere, kara 
ve deniz kışlalarına fotağraf mu• 
habirleri göndermiılerdi, lngilte
reye telsizler çekmiılerdl, lngiliz 
veliahtına çok benzeyen bir adam 
arıyorlardı, herkesin dilindeydi: 

- Bir tane lngiliz veliahtı 
tanıyor muaınız? Çok aceledir, 
deniliyordu. Nihayet bir eczane· 
nin köşesinde bulundu. Bu, mer• 
hem karıştırmakla meıgul bir 
çıraktı. 

Gö7. açıp kapayacak hadar 
kıaa bir zaman içinde Londradan 
gelen terı.iler çırağın baıına u,n,
tliler, adamı elbiıeye, llniformaya 
boğdular, ıonra ııra hocalara 
ııeldi, lngillz veliahtının jeıtlerlni 
ve seıini taklit etmeyi &ğrettiler. 
Nihayet hakiki lngiliz Veliahbnın 
filme alınmıı bir resmi lle yap
macığı yanyana getirildi, beğe
nildi, bir teaadnf adamla konuı· 

tum: 

- iyi bir mukavele yapblar, 
kıral olunca llcretiml arttıracaklar, 
diyordu, Hiç olma.zaa ihtiyarlamak 
hakkına malik olacağım. .. 

ihtiyarla maki 
Bu, yalnız yıldızların değil, reji· 

sörlerin de en bOyük korkusudur. 
Zira ihtiyarlamamak için genç kal
mak yetiımez. Her sabah geçici 
ıöhretln ateıioi ı&nmemeıJ için 

Resminizi Bize Gönderlnlı 

+ "" Slzt1 Tabiatmızı Sögligelim 
Rumlnl:d kupoa ile sönderlıala. 

Kupo11 diğer aa7famudadır. 

L-----------------......J 16 latubul: Ha• 

etmez. 

bip Efendfı Kotar. 
çalı§ır, teıvlk ve let
oilere kapılır. Amelt 
iılırd• munffalı: olur. 
Rahatına pek dU!ikiln 
d•ğildir. Mihnet ve 
meeak:katlara taham
mül ıöıtermeğe çalı
vır. Boğazını da ihmal .. 

17 Kmlcaha•am; Ali Bey; Temit· 
liğe ve intizam kaıyıt· 
lanna riayttklrdır. 
Birdenbire parlamaz, 
ataklık yapmaz. İşle
rini ıulhan ve süku
netle halletmek iıter. 
Arkadaşlannuı etlen· 
ce tekliflerine uyııal· 
lık göıterint dt ıı· 

ıafı ınmez. .. 
14 fıtanbul; İhıaa 

Efendi; Zeki ve ağır 

hatlıdır. Dikkat hisle
rini daha fazla itletir. 
İntizam Jcuyudatına 
karşı muhabbeti olabi· 
lir. Tehlikeli ılerle uğ
raşmak: iatemeı, atak• 
ıık yapmaı .. 

l..taDbul B. S. Hanım. 
( Runılnln dercini l•tııml7or) 

A9ık ıözlüdür, ıonradan söyliyece
ğini evvela söyliyebilir. Bu tok ıozlü• 
lüğü bazan kırıcı olursa da kenıfüini 
:...nıyanlann bu haline pek ehemmiyet 
vermemeleri lazımdır. ()ünkü bu hare
ketlerinde pek kast yoktur. 

• 
19 KndıklJy; Z. Z. Hanım; 

( Fotoğrafının dercini lıtemlyor) 

Süe!enip, temiz giyiumeği çok se• 
vebilir ve günilniin birkaç ana.ti ııyna 
karcmnda geçebilir. :Misafirlerini, ar
kadaşlarını, samimi tavur ve hareket. 
!erle karşılar. Bir oey anlatırken tak .. 
lit kısımlıırını da ihmal etmez. 

• 18 latanbuI: A. V. Bey; 
( Fotografıaın dercini latemlyor ) 

Mücadeleci n münakaıacıdır. 
Mümkün olııa hep kendisi ıı5ylemek 

kar\1111ındakine pek fırsat vermeınelc 
ister. Her şeye karışmak YI hadiseler 
üzerinde müessir olmak arzularını 
taşır. Kolaylıkla kendisini sevdirenıeı• 
ıe de kazandığı tenccühil uzun müd· 
det muhafaza edebilir. 

Kuıaduı Şlkran Hanın. 

( RHmlnln dercini lateml10.r ) 
Olduğu gibi görünür. Kin tutmiyan, 

çabuk darılmayan bir kalbi vardır. Ar. 
kadaşlarile uyıalca konuşur. Kendisine 
ehemmiyet verip çekingen vo müstağni 
tavurlar nlmaz. Dir işin çabuk bitme• 
aini ister. Sahur üzüntülerine pek kat
lanamaz. Muamelesinde tavazuu tercih 
eder. 

• 
Kuıadaaı Suzan Hanım. 

( Rearnlnla dercini lıt4mlyor ) 

Ç<.kingen ve alıngan ta.Ytf '.udur. 
Birıeye çabuk "M,, koyar. İçinfl :.ın pazaı 

lıkhdır. D.şına eezdirmemi16 çalışır. 

Biı ve ıevgi bahsinde kıılt~nç olabilir. 

TaYur ve hareketleri ve başkalanna 
minnet etmekte müstağni edalarile ken· 

diıine ehemmiyet verdirir. Eek sokul
maz, kızdığı zaman hırçın olur. lğbira .. 
rını çabuk unutmayabilir. 

-··--··············---···-··--.... ·-·····----
tazelemek, balkın tecessüı biuinl 
daima uyanık bulundurmak, blnbir 
çeıit reklam yapmak, ' 1ya1larmdan 
da genç görllnenlerin,. ayağınıza 

baaarak geçmeaine mani olmak 
lazımdır • 

Bu mUcadele daima yorucu ve 
dalma faydasızdır. (Holivut) da 
aanatkirlara yıldız derler. Ta bir 
ekaik, gökten düşen parlak tq 
denilmesi daha doğru olur. Ömür
leri bir glinlüktUr: 

Benim geçen sene uıngin ve 
mesut gördUğllm yıltlulann ço.,u 
buglln (figüran) dır. Rejisörler de 
ıokak ıllprüntncUıU olmuılardır. 
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Yatak Odanızdaki Eşya Bugün Ne Yemek 

B 1 J. t•k y Yapsam ? un arı ımnas ı apar-
ken De Kullanabilirsiniz 

Bu zamanda pek çok ha 
nımlar zayıflamak hensinde
dir. Fakat buna elueriya 
perlıi•, yapmak gibi yanlış 
bir yoldan git mi ye uğraıırJ.P .. 
Perhiz YU· ' 
cutla be-

raber kanı 
da ı:ayıfla
tır. Eaaaen 
tifman olmak de
mek kanh olmak 
demek değildir. 

Sadec• bir yağ 
deposu olmak de 
mektfr. Binaen
aleyh perhiz yal• 
mz vilcudun d .. 
ğil bünyenin 
zayıflamasına da 
doğru gider. Bu
nun için zayıfla· 
manın en güzel, 
en doğru çareıi 
jlmnaattk yapmalı 
br. Size tavsı· 

J• edeceğimiz ha• 
r•ketlerden bi
rincisi ıudur: 

Yatak odanız· 
da temiz bır aec· 
cadenin il•tüne yatar, ayaklarını· 
ıı elbise dolabınızın altına sokar
ıınız. Ellerin"zi ba11nızın altında 
kllitlenin.z. Dolap yerine koltuk 
veyahut albaa ayaldannızı soka· 
bileceğiniz devrilmemesi için kafi 
derecede ağır olan herhangi bir
ıeyi kullanabilirsiniz. 

Eller"niz ve ayaklarınız bu 
vaziyette iken kalkıp oturmıya ---···-·--- ····---·-·---............... ._ 

Kaş Ve Göz 
Tuvaleti 

K•ılarımzı alarlren onlara ,azı. 
lerinizin ve yfizOnftzDn man••n• 
uyan bir ıekil Termiye çalıımız. 
Eier katlannız kıaa veya tiiym 
lae reasinize uyan bir kozmatilde 
onlan lıtedi· 
ğln'z biçim 
vere billrsi niz. 

Kirpjk erin 
boyanmaıı d 
gözleri hem 
daha bllyUl.. 
ye hem dahc:. 
canlı ı.S•terir. 

Onları boyar· 
keo de baz 
ıeylere dikkat 

etmek lizım· 
dır. Evvela fır· 
çayı yıkaya· 
rak iyice temiz.eyinız. Silkeliyerek 
fazla ıuları atınız ve bir bez veya 
havlu parçaaile hemen he•en 
!ıuru denecek kadar kurulayıaız. 
Bu aem.1 fırçayı kounatiğe iyice 
drftalz. f,rçiUlın üıtünde klfl 
der~ cede kozmatlk olunca ltaşı· 
mzı kalaın'l aynayı da yolıarda 
tuttın kirpikler:n'zi atağıdaa yu· 
karıya dojru fırçalayın. Bir ıa. 
zOalizl b:r defa bu ıek.lde boya
dıktaa 50nra kuruyuncaya ka4ar 
iteki ıözünüzü boyayın. Biylece 
kuruta k ruta münavebe ile iki 
tiç kat sllri ' " Sorra aşaf:ı kirpik· 
lerinizl de bav nızı aşağ.ya •ie· 
rek .,.. ayna:, ı atnfıtlan tutarak 
tıplu lat k rpikler gibi yalnız yu
kardan aıağı olmak üzere beya• , ...... 

uğraıınız. Vlcudü
allzll kaldıl'llllya ça
hıtığınız mrada do
lap ta ayaklarınızıo 
fazla kalkma11na 
mini olacak ve size 
bir istinat :noktaaa 
teıkil ederek kalk· 
mamzı li:elayl .. bra• 
caktır. 

lkind hareket 
te ıudur: Yine sırt• 
UaUl yabp dolabın 
kenarlanm elleriniı· 
le tilta~ak11mz. Bura 

dan im.
Yet ala 
rak iki 

ayajuıu:ı 

b•den 

bJpdaa 

itibaren 
ve dizlerinizi 
hiç bükmeden, 
ayaklarınızı bi· 

rl birinden ayırmadan 
havaya dimdik kaldı· 
racak1m1z. indirip yi
ne kaldıracakaınız. 
Gerek bu, gerek 

birinci hareketin hergtın altı defa 
tekrarlanması kAfidir. 

Oçanctl harek.t, t..let. --
88sile yapacağınız bir harelrettir. 
Yilzllnllzll tuvalet maauına döne
rek ayakta durunuı. Ellerinizi 
dümdüz maaanın Ustllne koyunuz. 
Kollarınızı bükerek veyahut cHb:· 
leıtirerek yukan lcal~ıp qağl 
ininiz. Bu hareket omuılannı:ıdakl 
fazla yağlan11 erlmeaİP• veya bu 
elbisenizi giydiğiniz zaman mey• 
daD1' çdı1tn çirkinliğ~ mini olur. 

Tereyağ Peshısı 
l.Azım olan ıeylet: 113 finca11 

tere yağ, bir fincan ıeker, iki 
pmurta, bir çay kaflğı v.Wli, bJr 
fincan stit, iki fincan un, tiç çay 
k8flğ1 beykin paoder 1 l4 çay 
kaıığı tuz. 

Yağ Jlaymak gibi oluncaya 
kadu dövlilecek. Dövme de
vam ederken bir taraftan da 
enelA teker, sonra yumurtaların 
1&rıları ve vanUA ili ve edilecek •• 
Kuru pylerl koyarken bir taraf· 
tanda slit ilave edilecek.. bir ılt, 
bir kuru şey •.• Epeyce karıştın• 
lacak. Yumurtaların beyazları da 
epeyce dövüldükten sonra katıla
cak. Yağlanmıı ve biraz da unlan• 
mıı tepıinin içinde orta bir fırında 
kırk beı dakika kadar pi9°dle
cek, latenildlği takdirde hamur 
bir parça halinde pifirileceğf yer• 
de k'1çftk kfiçllk pasta llalıplHUı 
i~iaa döklilerek pişirilir. 

Bir C-ap 
Beıiktaşta MuazzM Hanıma: 
Saçlannızı ılık au ile hergthı 

yıkayınız. Kolcnya hiç sürmeyiniz. 
Baıının her zaman açık va ha· 
Yaya maruz bir halde tutunuz. 
Mecbur olmadıkça ıapka giyme
yiniz. Bu huıuata baıka yapılacak 
birıey yoktur. Fakat bu s8yle
diğimiz ıeyJeri yaparaanıı hayli 
fayda siirDralnUr. 

Çocuk Büyütmek Dersleri 
Çocuklann do

iut itibarile biri• 
birlerinden p.11 
farkla oldukları, 
her birini• u 
çok kendi an .. 
linin damgaauu 
ta11makta olda
ğu söylenmek• 
tedir. BDtlla bun
lara rağmen•• 
rllen terbiye iyi 
çocuğu fena, fe
na çocuğu da iyi 
yapabilir. Çocu• 
jun, kötO veya• 
but iyi itiyatları, onun henüz hiç-
ltir ıeyden haberi olmatlıimı, 
U.ftan anlıyacak yaşta bul•madı· 
tını zannettiğimiz zama•larda 
toıekkül etmittir. Kftçilk ltir ço• 
c•k Uzerinde yapılan tffir bpkı 
J.almuwa kazıh• sibi çıL•k i& 
ltırakır. Bu tesiri •ölaip abnak 
taıın üstündeki izl ortadu kal
tlırmaktan daha giiÇtlr. Onua 
için çocuklara battl laoalz b:. 
iki 8) lık iken bile ya,acajımız 
tairlere kartı gayet lhtim.amlı bu
hıwmam1z llznndır. 

Y anllf yapılan bir iz omıa 
küçücük tÜmaitntlen çank çabuk 
ailinmez. Annelerin babalarm ve 
•lrebbilarin bunu her zaman 
laatırlarıntla tutmaları icap etler. 
Manevi itiyatlar böyle olduğu 

tibi btın} e itlyatlan da it ledir. 

Eğer henftz yaşını bulmıyan yavru 
kafi derecede lıareket etmiyor, 
veyahut yanhf hareket ediyorsa 
bunlen derhal, fena it:y•dın 
teşekkUIUne meydan kalma.lan, 
yardımınızla d1.iıeltip, clf>iru b·r 
latikamet• ıobaz:. Ç~uğa eılle
rim. ayaklarmı, kollarını bacakla· 
r1111 kolayhkla \le ea faydah ltir 
tekilde nasıl kultaa.a~ec.91f al 
ıpemm. BacaklaTıru lınınddatın 
kollarını kaldırıp çuirin, yuYarla~ 
yma Hareketsiz. koyulan ,.. .. 
kalan çocukları a.-.er ve .a
rebbiler her za!9an tenila ederlw. 
Fakat sıhhatli olan ç.cWt mat .. 
harrik olan, berteye saldua•, 
yerinde durmıyan, kabına sığaaa• 
yan çocuktar. Ancak böyle Ç9-
cuklardır ki bcyüdülderi zaman 
çalııma heveai, ittiyala bulunalıtl· 
lir. 

İyi Giyinmenin Reçetesi 
-

Güzel Giyim Çok Para 
' İle Olmaz 

iyi gf) inmek 
çok parası olanı• 
dej'il, bilenla har• 
cıdır. Bu mev· 
aimin modası .sizt 
gayet kolaylıkla 

hem ucuz, hem 
değitik, hem de 
iyJ giyinmeyi te
min edebilir. Ta· 

nıclıklarınızdan mll• 
temadiyen değişil 
giyen varaa hiç 

kıakançJığın111 tab 
rlk etmesia. Zira 
iliz 8 pek u 
para ile ıapacil'" 
A'uur: deiitikliik 
eyeainde pek 
çoldanmn haae
aiai mUci))'oJabf
Jirıinlv.. Raç.teıl 
tudur: 

Siyah ka· 
difeden uzun 
bir gece ete
ği yapınız. 

Ônilnll açınız. 
Arkasını da 
meyilli bir dl 
kifle slls· 
ley.ini& KıyafeUniziA eaası iıte bu 
etelriU. Bu eteğ.i& Aurina uvlif· 
m.. .,. modaya a,gua Wıııllaç ı.-

ulr flive ediniz. Birka, tıaae 

de kemv- a n• -.eyahut 

kumatlaıdan kuşak yapınız. 

Çay için bvlo ıçm akpm 

yemeği için hamanmıtsnnz de
meldir. Tiyatroya, dlttJn .. gitmek 

içia artık.. düşünme)!• ilıtryacwıız 
yeli d.maktir. 

Fotoirafımıza bakınız. Belden 

aıağı kloılu olan lime kazalın 

eteji fdlddarla lillTıassa tilii ile 

ıllsfmmillir. Kollan zil bic.imlnı

deciir. Omm da ı...arl•ına yine 

tilki ıılikflmittir. Daha az r..a 
olan yerlv için. bu 9t:eje dar 
lmllu a.a çapraz kapanını,. biras 

dantelle stıalenmİ.f bir blüz kifi" 
dir. Epr yalnız inceliğile mtlfte.. 

im t.eniz ba blWa eteklipa 

birleştiği y-ere sı• 
luca bir de kuıak 
bağl ramız. 

Balo için ha· 
ıırladığınız açık 
yakalı kaza w ınız 

UstUne arka~ 
bel'oize kadar 
nen ve orada 

dilgmelenen ve
yahut kemer• 
le tatturuhuı bir 
yaka lli-.e ettiaia 
mi lıerh gi bir 
Ç&J da.'t'eti için 
h.smmız. 

Kazaklar i
mlr'lerinchs bu 
kadar bttyök de· 
iipidill girme• 
mişler ve bn 
kadar muhtelif 
yerlerde kulla
nılmamışlardır. 

Şu izahat· 
t an sonra 
yazıya bar 
\arken söy• 
la d i ğimizl 
tekrar ede-

lim: lyi :tJi.Jiam•~ zarif gôrUnmek 
çok para buca..ldlr başarılır 
bir it değildir. Bilmek 'Ye becer
mekle olur. 

AnçuezH Yumurta 
Yumurtalar soğuk suyu• 

içine lroımlacak. Sa kaynamağa 
başladıkta1t IODl'll yirmi dakika 
kadar kaynatılacak. indirilip suy• 
ıilzillecek ve yumurtalar soğumak 
llzue. bir müddet bırakılacak. 
Soğuyunca kabukları soyulacak, 
uı.11 nla ma, ortalarından kesilecek, 
sarıları çıkarılacak. Bu boıluklar 
ançuezlıa lıMıılu1'9laealr. Yumur
taların Rnlianı zeytin JllİI ile 
azıcık &ulanda-ıldıktan ıonra bir 
tip vasıtalile ançuezin etrafına 
dölUlece& Yamurtala b6ylece 
kızsmlf elmekl.rin lUthe sıra• 

laoacek. Ea &atthM beğendiğiniz, 
ndlnaıip g&dijlhıüz bir • salça 
dl.iktilk. Biraz da bahHat ilave 
olunun& aaret ne&. olur. 

Perde Danteli Modeli 

Hazır llantaileriiı behaldığı 
dantel modasını. ubaedeıı aildk· 
Wi götil... En ıık. en itiaah 
perd'eleria Wle, buıftn, evde ya• 
pılnut cı..leUerle atislendipıl 
piniinis. Ga,.t ı..it. Kalıaca 

hlllta pek iyi cimten ol....,ao 
birkaç kuka bir a& tığ a:ze en 

zarif bir dantel meydana çıkara· 
bilir. Evveli Hmikle her iki ka
tına batarak bir saatim katlar 
eninde metrelerce ıerit öruıiniz. 

Soara bu ıeridi resimde g6rüldüğtl 
tekilde bir klğıdm lkerine teyel• 
lersiniz. Aralarını da rifeliyo ile 
tuttararaunuz. Kiğrttan ıökilp 
çıkarıp perdenize Yeyalıut her• 
hangi bir örtilnlft keaanna di· 

• 
kersin : ı. Hatta hiç başka kumaı 
kullanmadan l !rf bu itten piya· 
no örtüsü, sehpa örtüsü, ıömen 
dö tabi dahi yapabi irsi iz. Hem 
çabuk ürer ve hem de ucuza 
malolur. 
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Fıkra 

Tavtan 
AYcı anlatıyordu: 

1 

- Ben av bayvaulan ara11nda 
ta•ıan kadar akıl111ını 16rmedlm. 

- Hem çok akıllıt bakm an

tayım, bir defa bir ta•ı•n ıiSr
mUf, nlıan almıı, vurmuıtum •• 
tavıan yere yuvarlandı. · Yakala· 
dım çantamı koydum. Meier ha
kikatte vurulmamıımıı; yalandan 
Yurulmuı takl idi yapmıı biraz 
ıonra; çantamdan atlayınca kaçtı. 

Neden 
Çocuk, çocufa 

a&yledl: 

- Bnyak ba
bamı• boyundan 
daha uzu11 oldu

tu zaman &y• 

le Hvlneceğim 

kL. 
- Neden? 
-- O zamaD ·~:::::::~~~~~~:::::::::::::::.~~~~==:~--..:.::.._~~~-=-~~-

aanem benini e .. 

ki elbiHlerlml 

babama ıısre 
yapacak! 

- Niıanlımın herıeyi mllkemmel amma küçük bir kusuru var, 
benden tiç yaı bGyilk .• 

- Geçici bir kuıurdur, zaran yok, . Dç aene ıonra ıen ondan aç 
yaı daha buynk olursun l 

t Fakra' ı. 
istikbal 

Bir reuamdan bahsediyor
lardı: 

- istikbalin en bUyUk rt11amı 
odur! 

Dediler. Reuamı tanıyanlardan 
biri atıldı: 

- Evet, dedi, lıtikbalin en 

Bekçi 
Köpek 
- Köpeğim 

iyi bekçilik ya· 
pabillyor mu? 

- Yapıyor 
amma bizim ikaz 
etmemiz lAzım, 
kulaklan ıağır 
olduğu için gelip 
gidenlerin ayak 
1eılerlni duymaz: 
bu yllzden ipinin 
ucunu odamıza 
batladık biz ipi 
çeldnce bavlamı
ya baılar. 

1 
Fıkra 

1 
Nereden 

Antikadan aalamayaa, antika 

bir Yazo almak lçla antikacı 

dükkanına ılrdi: 

Antikacı bir •azo çıkardı: 

- Efendim tam iki bin sene
liktir. 

Bin dokus yllz otuz Tilrk 
Hnellk olta ae ite ıerl kalan 
Hnelerl nereden bulap ekledi

niz ? 

- iki aaattir hill haZ&rlananıachn, bana bakıana çabucak hazar• btıy llk re11ama odur, amma bet - Şapka alchk, çanta aldık, bu itlerin ıonu bizi nereye ıtırtıkliyecak. • 
lanı•erdim. yUz ıNe ıonrakl iıtikbalinl 

ARZU 
Dola dolaıtım, 
Her 7eri yeri, 
Bulunmaz l&ft&m; 
O peri peri. 

Seve Hve HY. 
Sneceğlm hem.. 
Eve eve e•; 
Leneoeğim ~em.. 

Yok mu etrafta, 
Sizlerde rafta; 
Bana Yaracak 
Hiçbir tarafta .. 

Kalsın 
Raıathane me

mura yuıyorduı 
- Pazarte81 

.. zel laa•a, s.ı. 
bulutlu, Çarpm-
ba yafmur ya• 
facak. 

- kanaı ıtıldtl: 
- Salan ayle 

JUma, Çarıam
ba pnO ben, .. 
al ropumu ,tylp 

- Sıpanın babaaına ne derler ? 
- Elek 1 

- Ayakkabı satan bir matazaya 1 

istemek 
Ztngin ada· 

mm kapııını iki 
erkek birden 
çaldılar. Zenafa 
adem kapıyı aç• 
tı. lld erkek içe
ri pdiler: bi
rinci pen IÖy• 
ledl: 

- Efendlmk... 
aınızı lıtemiye 
geldim. 

- Ya bu ya· 
nmdaki? 

SAYMADI 
Gördüm ıöseli, 
Ben oldum deli; 
Qektiiim uap 
Halimden belli r 

Güzeli udim; 
Senrim dedim ; 
Bir p~a o da 
Senin İ8tedim. 

Boynumu kırdım, 
Hemen haykırdım ; 
Boıa gitmiıti 
Bütün lakırdım ı 

Mlz•hçı 

ıezmeye sldece· 
tim; yatmur 
Pertembeye kal-
11nl •• - Sen onun lçia mi bana arada 11rada ııpa diyorauh baba! 

- O da lıti· 
yor efendimi Mizahçı 

- Bu odaya pahah dlyemeulalz efendim, hele fU manzaraya 

bakın, pencereden yirmi kilometre uzata ılrebillnlainz •• 

- Madem ki b6yledir, benp için ltir tenzlllt rapmıya mec:bur

ıunua; 16zlerim miyoptur bir metre 6teyl bile f&remem l 

1 
Adrea 

Bey, yeni ıeleo hizmetçiye 
ıordu ı 

- Sen, lJI kola yapabilir 
milin? 

•• 
Olmiyecek 

MI idi 
- Sekiz ı•a 

denizde kalaa 

bir inıanı balık· ~ 

cılar ılrDp p• 

karmıılar .. 

t •• ,.~, 1 
Kendi Kendine 

Hamm, Beye ıöyltıyordu : 
- Arkadaılanmın birine bir 

çanta wadetmiftim; acaba hangi· 

ılbe idi unuttum. 
- Kendi kendine Yadetmlt 

olmıya11nl 

Uyuyor Miydi 
Otomobildeki 91Qfterl ıof6rll 

dGrttO: 
- Uyan, dedi, ıelec•ilmlz 

yere ıeldikl 

- iyi kola yapamam amma 
efendim; iıteraeniz kocamın 16m• 
)eklerini kolalatt i• kolacıma ad
reaini vereyim; çok iyi kola 
yapıyor l 

- Z.Yallı a• 

om laer halde 

ölmllttllr defli 
mi? 

Reımim pek çok benze1ln iıtiyorum. 
Ôyle ile kayn•nacıtım, biraz plmeyiver l 

- Senden baıkaıile evi n it olaaydım daha çok memnun olurdun 
değil mi? 

' - Ben ahlikıız ı dan detll;m, Herkuin fenalıjnu lıtemediğiml 
bi iyoraınız 1 

RUya 
- Gazetede 

birinci ikramiye 
çıkan biletin nu· 
maraıını okuyo
rum. Cebimden 
biletimi çakarı• 
yorum. Benim 
bilet birinci ikra
miyeyi kazanmlff 

- E ıonra •• 
- Sonra bir-

denbire uyanı• 
reriyoruml •• 

l Fıkra 

1 
Yalar 

Ahmet Bey kauptan et alı

yordu. Kuabın köpeii de bir 
kiSıede oturmuıtu, Ahmet Bey 

ıordu: 

- K6peğiıdz bu etleri ye

mez mi? 
- Yemez Ahmet Bey, yalnaz 

arada ıırada yalar. 

1 
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Erkek•is 
Filmler 

Holivut kumpanyalarındanblrl, 
ilerde erkek yıldızlardan tasarruf 
etmek ihtimalini tehakkuk ettir
mek için timdiden bazı tecrOb .. 
lere giriımit, erkekıiz flimler 
çevirmek kararını vermlttir. Şim• 
dilik tecrübe olmak Dzere, mev• 
zu!arı çok eyi ıeçilmit iki flim 
çevrilecek bunlarda en mftbim 
rol.eri hep kadın y:tdızl8r temıll 
edeceklerdir. Yalnız ufak tefek 
rollerde erkek bu'unabilecektir. 
Bu tecrllbc kadan yıldız~arm bot• 
larına ıftmittir. Fakat erkek yıl• 
dızlar uaaında endite uyandır• 
maktan ıcri kalmamıttır. Eun:ar, 
lıt;kballerlnln tehlikede olduğunu 
anlamıılardır. Bununla beraber 
erkekıiz flimlerlo aeyirciler tara• 
fından beğenilmeyeceği tahmin 
edilmekte ve tahmin göz 6nllnde 
tutularak erkek yıldızları, bot 
yere gücendirmenin doğru olmı· 
yacağı ileri ıürlllmektedir. 

1f Geçen glln Holivutta çok 
tuhaf bir bidiH olmuştur. Genç 
bir kız, birçok fllimlerjn tarkıla• 
nnı tertip etmiş olan Mak Gor· 
dona ılderek albUmUnU göıtu• 
mlı •• bir batıra cUmleal yazma· 
11nı rica etmittir. Mak Gordon bu 
albtımiln nattlne "her uman H· 

vlmll olunuz" ctımı.aini yazmııtır. 
Bu 11rada ıarkıcının yananda bu· 
lua• meıbur beateklrlardan Harrl 
Revel, .. • Ne ,nzel bir ıarla 
lıml" diye baykırmııtar. Ve Harri 
Revel bu lıimde bir ıarkı yazıp 

bestelemiştir. 

Jf. E•ld yıldızlardan Norma 
Şenr ... 11 filimde yeni bir kah-
kaha atmak modHı icat etmiıtlr. 
Şlmdi çevireceği filimlerin gülen 
aabıaelerinde bu yeni kahkahayı 
atacaktır. Fakat batka hiçbir 

Soll•: Ci• -F•r· 
loo, ••la•: Jo. .. lirı 
G•el, eltteı ,.,_, •• 
rap ı•c••i,, /ilmi•· 
d•11 6lr aa/aıa• 

Ahlaksızlık 

Kavgası 
Amerlkada açık ıaçık flllmlere 

kartı mutaauıp bir zümre tara· 
fmdan açılan mücadele deyam 
etmektedir. Bazı t•hlrlerde açık 
filimlerl ıinemalarda ıöıterilme· 
meıi için hllkfımete toplu olarak 
müracaatlar yapılmıt, fakat hliku· 
m< t bOyUkleri bu huıuıta ancak 
kanun mucibince hareket edi
leceği cevabını vermiılerdir. 
Birçok tehirlerde de papaalar 
konferan•lar Yererek halkın a~ 
likıızca filimlere gitmemeaini 
temine çalıııyorlar. 

__.... .. . - • 1 . ... ----· •• ~ . ......... --·-' 

yıldız bu kahkahayı taklit etme· 
meıi için gidip Noterde teaçil 
ettlrmittir. 
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Rollerini 
Değiştirmek 
fstigenler 

Tamdıiımız ıinema yıldızlan· 
nın hepli de ayrı ayrı rollerde 
ihtlıaa kazanmıtlardır. Komik 
Şarlo, ıDldtıren Ye kahkaha attı· 
ran bir artisttir. Komik Lui de 
6ylecHr. Kadaa olaua, erkek olıun 
b&tftn ıluma yıldızları beyaz 
perdede kendilerine uygun roller
de görOntırler. Ve biz her yıldızı 
kendi roll ile birlikte hatırlarız. 
Fakat Amerika ainema mecmua
larında okuduğumuza g&re bıw 
ainema yıldızlan rollerlal deiir 
tlimek iıtemektedirler. Hatta bir 
kııım yıldızlar timdlden ılnema 
kumpanyalanna mllracaat ederek 
yeni bir mukavele yapılacaiJ 
zamr.n 'Ju ldekler~nin göz 6nllnde 
tutulmıı11 llzımgelecefini bil<.ıir· 

mitlerdir. 
Kumpanya dirktörleri bu işe 

hayret etmiıler, fakat ıonraoan 
fti'l içindeki dalavereyi ankmıt· 
)ardır. Yıldızlar bu aykırı istek· 
lerile kumpanyalan ıılnibrmak 
yolunu tutmuı oluyorlar. Böyle
likle kumpanyalar amana gele· 
cekler, yıldızlara, rollerini değiı· 
tlrmek kararından vazgeçmeleri 
için fazla para teklif edecekler. 

Kumpanyalar bu dalavereyi 
anladıkian için timdi.den tedbir 
almıtlar Ye yeni yıldızlar tedarik 
etmeye bat!a....ıarmr. 

Beyaz Perde Haberleri 

Fransadan Holivuta 
Tekrar Akın Başladı 

Franıadan Hollvuta yiae yaldız 
akını bqladı. Geçen hafta içinde 
birkaç ılnema yıldıza bir arada 
Holivuta gitmek Dzere P•riatea 
ayrıldılar. Şimdi ıiz ıu utırlan 

okurken onlar Holhuta varmıf, 
kötklerine yerletmitlerdir bile. Bu 
yeni yıldız kenanı ıunlardan 
mllrekkeptir: 

Aadre Berley, mqbur Lili 
Damita, Sim Viva, Natall Paley, 
ve kanıile birlikle Jorj Obriyen. 

Bu yıldızlar Hollvut'ta bir 
müddet kalmak ve birkaç filim 
çevirmek için ay.n ayn mukaveleler 
imzalamıılardır. 

Jıf. Fransız yı:dızlanndan Gabi 
Morleyin, kendiıl ıibi pel bir 
kız kardcıi vardı. Bu kııcaj'IZ 
tifa bulmaz bir haatalıia tutul· 
mut ve 6lm0ftür. 

Jf. Maruf erkek yald.zlardan 
Rene L6fevr ıon olarak "Yaz,,. 
i•i.mli bir film çc•lrmit, bunu 
bit:rir bilirmez de " Bulduğum 
kadın ,, fa.mine baılamııtır. 

Jf.. Çok gfizel ve billOr ıeali 
Marta Eggert "Kosta Vi\la,, isimli 
bir filimde bat rolll tem.U etmek 
üzere: ltalyaya ıftmiftir. 

Jt Puiıte kaç laDe alnema 

aalonu me•cut olduğunu tahmllJ 
edeniniz? Bir Franaız gazctecl81 
bunu merak etmlt, tııenmemlt. 

uğraımıı ve ıaymıfo Neticede 
görmftt ki Patiste, hepıi de 1 ael 
11111f olmak tlzcre tamam 99 taae 
ıinema ıalonu Yardır. Bunlardq 
baıka mahalle aralannda uf-
tef ek ıi•emalar da mühim bit 
yekün tutmaktadır. Aaal .. yam 
dikkat olan cihet ıudur ki bu 
ıinemalar gllnlln her .. atinde 
ağ.ılarına kadar aeyircl ile dolu
dur. 

lf Franaanın meıbur opera 
ıarkıcılarından matmazel Vina 
8ovi filim çevirmek lizere bit 
ıinama kumpanya•nıdan doig~ 
üçretli bir teklif almııtır. Herke1; 
opera yaldızınn bu zengin para 
karıııında opera aabneaini bır. lap 
ıtOdyoya koşacağını zannetmiı, 
fakat aldanmışlardır. Çünkü Mat• 
mazel Eovi bu teklifi biç dOtUn
meden reddetmit ve sinema 
kumpanyasının mümessiline şun
ları a.öyl•mişf r: 

"- Opera aahncainde kazan• 
daiım töhreli mılyonlara tleğir 
mem.,, 



SON PDSTA 

lugıltere ... ltalya m çmın hey c xılı 11 fualnrındıın ikiıi [Şağd ki r imde ltalJ n oyuncularının ne kadnr tehlikeli 
Ttıziyetlerle oyn dıkları görllluyor] 

- y 
ki Taraf Gazeteleri 

İngiltere - ltalya maçı 2-3 fn
gilizlerin lehine bitti. F aknt o 
maçın iki millet arasındaki dedi
kodusu, hatta başka milleti r 
m tbuatına sirayet eden mlln~ 

kaşaları gittikçe alevlene ek 
d vam etmektedir. 

Maçtan sonra ltelyanler Ingl· 
lizlerden, ynlmz kuvvete istinat 
eden bir istemde oynadıkla· 
larmdan ikayet .etmişlerdi. Hah 
buki maçı aeyreden ecnebi mu· 
harrirleri ve lngilb: münekkitleri 
öyle beyneımi el maçların tekra
rlle milıetler ar.r.sındaki dostane 
haddin bile •ar•ılac~ndan bab-

derek, oyunda ltalyan oyuncu-
lrrının gösterdikleri ıiadetten 
ılkayet ettiler. 

ugoslav :gazetesi, ltalyanların 
harpteki mağliibiyeUnl hatırlata

cak serleVha alttnda (eğer lngi
lizler isteseydiler Londra maçı 

i(eporetto faciasına dönerdi) 
ıcklinde şiddetll bir yan yazdı. 

ltalyanlar bir taraftan lngl· 
lizlere diğer taraftan Yugoslav• 
lara eskin mukabel ree hulu• 
nurken "Suuday Ekıpreas,, gaze· 
t sinde Corç Allson imzalı dik· 
kate ıayan bir makale daha 
çıktı. 

O makalede lngillz mlltehassısı 

şu cUmlel rle kanaatlarinl hulasa 
etmok istiyor: 

Ben şalıs n sporun milletler 
r 11ında en yiiksek pa}eli bir 

sefir olduğun knniim. F:nkat 
o efirln her y re g5nderilemi· 
yeceğini de bilirim. Londrada 
oynanan lngiltere • Jtalya maçım 
gençliğin v sporcuların hislerini 
incit cek hatta hu gibi beynel
milel temaslara nihnyet v ril· 
m ini fiddetlc istenecek ıekildo 
cereyan etmiştir. ltalyan oJUncu
larmıo te ebbU. -ettikleri kastı 
i<\detli JJistem kendi şöhretlerini 

v~ r flerlnl yUkaeltocek tarzda 
değildi. 

Jtalyan oyunculannın öyl nkil· 
lorını kaybederek oynamalannı 

fazla vatanperverlik hislerine ba· 
~şlamek veyahut o hataları böyle 
bir mazeret bulmak doiru mudur? 
bilemem .•• 

Herhalde bir hakikat vardır; 
o ôa bu gltii tomaıların bir Hdha 
bıkrarlanmamasıaır. 

So:ı Posta : Bu maçla fazla 
aıabileıen lngiliz efkanunıumi· 
yeıinln Avrupa ile futbol temas
larını kökünden ıildirecok bir 
tesir yaparak federasyona böyle 
bir Jtarar verdirmesi pek rnuht -
meldir. Esasen lngillzler hariçle 
temas muhtaç ıolmadıkları için 

Adana up açları 

Kupa maçlarına giren Ad na epor takımı 

Adana, ( Hususi ) - Ud sene 
evvel bazı acilieplerle bitirilemlyen 
ıı TürksözU ., kupasına bu .sene 
Mer in ve Tarausun ff Urakile 
başlandı. 

1 k maçlar; Seyhansporla-Tarsus 
spor ve Mer in idman Yurdu ile 
Adanaıpor araa nda şehir stadın· 
da yapıldı. 

Sey\aanspor • Tarsusspor maç• 
2· 2 beraberlikle neticelendL 

Mersin idman Yurdu - J\dana 

spor maçına ikinci oyun olarak 
bqşlandı. Zevkli ve heyecanlı 
devnm eden maçın sonunda 
Mersinıpor 1-2 galip çıktı. 

Aynl takımların 'Mersinde yap
tığı bundan evvelki . meçı 1 - J J 
gibi mühim bir farkla Mersin 
lehinde bittiğini hatırlıyarak bu 
maçta Adanasporun gösterdiği 

kabiliyet ve mevcudiyete aevini
yoruz. Bu genç takım hergOn da
ha ilerleaiğini ispat ediyor. 

b6yle bir kararı pek kolaylıkla 
verecek mevkid dlr.ler. ...................... -.................................... . 

G "p 
lzmir (Hususi) - Lik maçla· 

rının ikind haftnsı heyecanlı 
maçl rla geçti. İlk devrenin en 
heyecanlı maçlarından biri olan 
Altny- İzmlr por kal'i ılnşması 
Cum gUnU binlerce seyircinin 
önfüıde Alsımca!.t stadyumunda 

yapıldı.Havanın bulutlu v yağmurlu 
olma ına rağmen stad}um trlblln· 
lerl kamilen dolmu tu. S nt tam 
15 de hakem Altın ordunan Hl\· 
scyin Beyin idaresinde lzmlr spo• 
run ııkınile oyuna başlanıldı. Dn· 
ha ilk d kiknlardan Altay Veha• 
bın gllzel id&rcsile hakimiyeti 
alarak lzmir spor kalesini tehdide 
baıladı. Botn giden bir .ka\' hü· 
cumdan aunra Altay sol açık 
Hakkının ayağile ilk golil kayda 
muvaffak oldu. Bir dakilc:a sonra 
ceza sahası içinde Altaylı bir 
oyuncuya yapılan favulden Altay
lılar penaltıdan ikinci golO de 
yaptılar. ilk devrenin sonlarına 
doğru lzmlr apor lehine blr pe
naltı cezaıı vertldi. Sa brinin gll· 
ıel bir outunu kaleci Cemil plon
jonle kurtardı. Ve çok alkışlandı. 
Birinci devre bu uretle Altayın 
lehine bitti. Oyunun ikinci kısmı 
yine Alfaym hiikimiyetl altında 
geçti. Altay takımı oyunun 30 
ankikaıını Vehapsız oynamasına 
rağmen rlaha iki gol yaparak maçı 
0·4 g ibl b'UyUk bir farkla kazandı. 

liu maçtan evvel oynanan Türk 
spor .. K . .S. K. maçı ımnuncunun 
0.5 galiblyetile neticelenmiştir. r-y ~; ~~k·~ ........ ·- . 
Maçlar 

Y nrm J'apılncnk resmt lık maçlnn: 
Tnkı!lm • lıaııında: 
G lata urny - Beykoz B, Topk pı 

- Anadolu 1 ine, ve Galataaıır y • 
Beykoz l inci tak1ml ı.rı. 

Heşıkt ş ( ŞerE:f ) sahasında: 
Beşiktaş - Süloyınnııiye gcoo t 

kıroları, Beşikhı.ş • Süleyınaııiye B, 
Eyüp - Kesımpaşa 1 incı, ve Bcşık
tnş • Siileymaniye 1 iaci takımları. 

]?enerlıahçcde: 
A - Hüyiik sahada: 
Vefa • letıınbulspor B, ırnuı • Bey· 

Iarb~yi l inci, Vofa • lötanbu}Qpor 
l inci takırrılan. 

B - Kliçiık ıahndn: 
Vefa - l tanbul genç takımları. 

Vo! ybol çları 
Vol ybol ve Bas!:etbol yetinden: 
23 11/934 Cumn günii Gnl tn rny 

lokolınde y pılacnk mıı.çlar: 
Feııerbnlıçe • Vefa aat 17 h kem 

Feridun Bey. 
l taubul~por - Topknpı saat 17,SO 

hakem Ali Hıdvnn Dtıty. 
Saha amiri Ekrem Beydir. 

---------------------------

!2 

ette por 
·------

alı Maçları 
I 

iidafii 

ldmıın Birliğini 1-9 mnğltlp eden ldmnn 'Gücli 

Yalanda Fenerbahçeye gir cck o 
Balıkeııirin en iyi mildııfii Mahmut 

En iyi 
Fener 

iimiz 
iyor 

Bahkesirin en iyi mUd fil ve 
Balıkeair muht !itinin kaptam, 
idman güçll kaptanı Mahmut Bey 
yakında latanbula gidecektir. Bu 
kıymetli oyuncumuzun F enerbah
çey e gireceğini haber aldım. 

lnegöl Bursayı Yendi 
lneg81 (Hususi> - 16-1 t-934 

tarihinde Bursa ıampiyoou olan 
San'atkarlar takımı lnegöle geldi 
ve lnegöl idman Yurdu ile maç 
yaptı. Heticede 3 e kar§ı 5 sayı 
ile lncgöl ldman Vurdu galip 
geldi. 

Oyun çok mamimi bir hava 
içinde baıladı ve nihay tine ka
tlar devam etti. Bilhassa hakem 
Beşiktaşlı HUsnU Bey oyunu çok 
güzel ve bitarafane idare etti. 

1 Balıke lr, (Huıuıl) - Kupa 
maçlarına Alihlkmetpıya •tadın
da GUç ·Birlik takımlara aruuıda 
başlandı. 

Birinci dene Glçlllleıfla l.tdaa 
2-0 bitti. 

ikinci de,vJllMle Birlik i.blr col 
çıkardı. !Bu suretle ~ .GDıçlQ. 
l rln 2-1 galebeaile •ibayellendi. 

Idman yu1du ile Alay idman 
yurdu ikinci takUJllan arasındaki 
maç pek heyecanlı olmu9, neti
cede 2·0 galip gelmiftir. 
Uşa'kta Şehir Kupası 

Maçları 
Uşak (Huaua1) - ~ ~ 

lerce seyirci huzurunda Şelılr ku· 
pası birinci dMre &OD maçı Er
genekon idmaa ymda ile -Geaç
ler birliği araauıda 3apılq ve 
Gençler birliji bu .oyunda 2-1 
golle galip geldftir. 

Ergenekonhhr M luy m4tll 
oyuncudan maha um oltWd.n .bal
de çok canlı oynadrlu. 

Birinci :dewede<I c'- i, Sa
ran 4, Ergene1am .1 ....-1mm 
m ştır. ikinci .._ --clnma 
gelecek hefta ~.;· Mta. 

Şeker kulQp • 1 e e 2 ,..... 

da komşu 
caklan tem•• 
ta dırlar. ' 

1,.... 
Muallim .MtlMIM Glılmı-•· 

• tebl 
Balıkeılr Cfl•· -il 

iarafından koa • 
maçı dua Ali m d p ......... 
yomunda Ormı ·lrtep • Muallim 
Mektebi arasından ppalda. twi
ceyl mua!lim meldeW U bz 1 

Üetteı Yakında civar mıntakalara seyahate çıkaco.k Utak teker kwubil 
:AlLta: Dur• ş&ınpiyoounu 3-5 yenen lnegöl tak..a 
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Faydalı Bilgiler 
Yaprağa Benziyen Böcekl~r 

©' 

Bir gUn Nermin babaıile 
kırda do!aşırken bir yaprak 
koparacak oldu. Fakat el uzat• 
maaile çekmesi bir oldu. Yapra
ğın yerinde yeller esiyordu. Ner
min f&fll'dı kaldı. Fakat babaaa 
hemen imdadına yetişti.,, 

Çok mu ıqtın Nermin? Bak 
b.en sana ne olduğunu anlatayım. 
Senin koparmak Ozere uzandığın 
yaprak değil. Yaprağa çok 
benzeyen bir kelebekti. Tabiat 
bazı bayvanlan böcekleri dUı· 

manlanndan saklasın diye onlara 
dolaıtıklan yerlere çok benzet• 
miştir. Sen nasıl kelebeği yaprak 
zannetinse dUımanfan da ~yle 
zanneder ve zevalb kelebek te 
kurtulur. Taprağa benzeyen ol
duğu gibi, dala, dikene, ağaç 
kabuğuna benzeyen blScekler de 
vardır. 

Bunları belki Siz de merak 
ederainiz diye buraya resimlerini 
koyuyoruz. Soldan birinci resim
deki böceği •~çebiJdlnl mi? Tıpkı 
dal gibi değil mi? İkinci resme 
bakınız. Okla lıaret ·edilen bö· 
ceğin etrafındaki dikenlerden hiç 
farkı var mı söyleyin. ÜçDncO, 
dördllncll resimlerdeki böcekler 
de hpkı yaprak gibidir. 

Beıind reaimde bir ağacın 
tlzerine konan kelebeği ağacın 
kabuğundan ayırt edebilir misiniz? 
Her halde pek gllçlükle.. Söyle
diklerimiz ne ise dikkat edin de 
iliz de Nermin gibi aldanmayın. 

Biraz Da GUlellm 
Otomobilin biri şiımao bir adama 

çarpmış.. Adam fena halde kız
mış dönüp, şoföre çatmıı.. 0 Etra· 
fımdan dolaşamaı. miydin,, • Şoför 
çok zeki imiı. Hemen ceYap 
ve.mlş. 

- Benzinim belki yetiımez 
diye korktum. 

-···········································-··-.. ········ Hangisi Doğru 
ffn-,rı·si Yanhş? 

Murabbauı ıçine 

bir takım çhgiler 
çizilm1t, bunlarm la
tüne de ufak of ak, 
ıağla ve sola giden 
batlar yapılmıt- lbti
var muallim ıoruyor : • Kwanm, 
oğullarım. f6yle gelin, yaldqan fU 
çizgileri bir yoklaym •• Bakalun han
gileri çarpık, hangileri düz, hangi
leri biribirine muvazi 7. Bilemediniz 

mi 1 Öyle ise elinize cetveli ahu, 
ölçftn.. Hepsi düz, hepal bfribirfne 
mu't'aı.idir. 

.,... .... -. ·---··- . . . . . . .... _ ...... , __ _ 
HiKAYE 

Akıllı Serçe 
Birgiln bir posta memuru sa· 

bah erkenden itine giderken yo
lun kenarında kanadından yaralı 
bir ıerçe görUr. Zavalh öyle düş· 
klln, &yle acıklı bir halde lmit ki 
poıta memuru durup bakmadHn 
geçememif. Bakınca da kuıcağı
zın haline acımış. Şunu beraber 
alayım da belki birşey yapabilir 
yarasını iyileştiririm,, diye dUıün· 
müı alıp postaneye aötürmüı bir 
kötede ona uf acık, rahat bir yu· 
Ya yapmıı içine yatırmıf. 

Gel zaman git zaman dikkatli 
bakılJmnk 
ıayeıinde 

ıerçeceğilin 
kanadı iyi· 
leımlı. Fa· 
kat ilkza-
manları pek llrkekmif. YuYaaın• 
dan dışarıya çıkmıya lSdll patlı· 
yormuş. Elbette ya korkmazmı. 
Postaneyi düşnnnn bir kere.. za• 
valhya ne kadar yabancı bir yer. 
Ne kendi, ne annesi, ne de anne
ainin anneal böyle bir yer görme
miılerdir. Amma biraz sonra kuı 
utangaçlığı, korkaklığı bırakmıt
Postahanenln içinde ıuraya bu· 
raya uçmıya, yeni şeyle:-i merak 
etmiye öğrenmiye baılam.ıf. 

Poıtahanede en çok beğendi· 
ğl ıey paralar olmuttu. Paranın 
sesini ahr almaz hemen şakır şa· 
kır ôtmiye baılıyormuf. En fazla 
hoşuna giden de kocaman parlak 
yirmi beş kuruşluklar idi. 

zamanla bizim kuı iti ilerlet
mi9. Postahanede herkea, memur
lar, mnıteriler, hepsi ona, o da, 
onlara alışmıı. Arbk posta me
murunun önOndekl ma1ada gezi· 
niyor, paralan ağzına alıyor, yu
varlıyor. Tıpkı kedinin yumağın 
arkasından koıtuğu gibi o da bu 
yuvarlak paraların arkaaındao 
hop hop boplarmıf. 

Gitgide itleri de 6ğrenmlye 
baılamıf. Mutterlnin biri meseli 
6 kuruıluk pul isteyince kuı efen
di.ainln işini kolaylatmak için he
men altı kuruıluk pulların Uıtline 
zıplarmıı. Posta memuruda b&y
lelikle aradıj'ı pulu kolayca bu-
lurmuı. 

Sizin de blSyle kut arkada9la
rınız var mı?. Yoksa hemen edin
mek çarelerine bakın. Vaktin 
nasıl geçtiğini anlamazsınız bile •• 

Ne Yapsam? 

Size işte 

1Bir Omnibüs 
Resmimizdeki omniblls sahici 

omnlbllse nekadar çok benziyor. 
Hem ~e nekadar da kolay yapı'ır 
bir bilseniz.. Birkaç kibrit kutu
ıile, posta kartınız varsa hiç 
korkmayın, hemen iıe baılayın. 
Evveli posta kartlarından bir 
tanesini 1 numarah resimde glSr
dllğDnOz gibi bnknn. Üstü tam 
bir kibrit kutusu geniıliğinde 
kalmalıdır. Tekerleklerin geçme
ıl için de :yine orada glSrdU· 
jOnUz gibi iki tarafa karııhkh 
iki tane yani dört tane delik 
açın. Kartın Ustllne Oıt llıte iki 
tan• kibrit kutuıu yapıttmn. 
Diğer hlr kartpostalı kibrit ku
tusu eninde yalnu: ondan birkaç 
santim daha uzun olarak kesin, 
kibrit kutularının Oıtilne de faz.• 
laamı da ön tarafa bırakarak 
hıınu v::ıpıstırın. En füıte ~e 

~o oJ 
Tıc: 1 

omnibiisün tbt katı için kıbrıt 
kutusunun içini yani kibritleri 
koyduğumuz kıımmı yapıştırın. 

Yarım kibrit kutusu öndeki 
makine kısmını göstermeğe kafi
dir. Bir parça kAğıdı da resim
deki gibi arka tarafa yapıftırır
aınız. Bu da merdiven olur. Şo
förün yeri için yine bir kart
postal parçumı iıkemle gibi bü· 
ktıp ön farafa koyarsınız. Bahçe
deki ağaçtan iki tane ince çubuk 
kesip de.ikferden geçirin. Posta 
kartından da on para büyUkln
ğUnde dört tan~ ruvarlak kes·p 
Uıtüne tekerlek gıhi çizgiler çizin 
ve bu değneklerin ucuna zamkla 
tutturun. BUtün modeli beyaz kn· 
ğıtla kaplayın. Pencere reaimleri 
yapın, artık omnibUsünliz. her 
yolcuyu ta~ımıya hazırdır. 

Biraz Da Gülelim 
Arkadaşanıza Sorunuz? 

- Her zaman cebinde olan 
ıey nedir?. Tabit pek birden ce· 
vap veremiyecek. Belki de biraz 
ıonra mendil diyecek. Fakat ha· 
zan mendilini eYde unuttugunu 
hatırlatıraınız.. BiJem•yince söy· 
lerıiniı. "Delik,, •• 

Diğer bir tane ı 
- San, eamer, beyaz, kara 

bltGn çocuklar ne vakit blribir· 
lerine benzerler ? 

Arkadaşınız biç &yle fey olur 
mu der r Dudağını bükecek.. 
Fakat ıiz biç bozmazıınız. O ce-
vap •eremeyince alz aöylerıiniz. 
"Karanlıkta,. 

Şunu da unutmayın: 
- Dakikada birleıtirildlii ha). 

de ek yeri iÖrllnmiyen ıey 
nedir? 

Bu arkadaşınızı epeyce dOtUn
dGrebi!lr. Eğer siz de bulamadı
DJZla ben aöyleyim •• 

- iki bardak su •• 

Haftanın Bilmecesi 
Acab~ Kayı-J:ır N"'red ? 

Ts.vşan k.ediyi, onun düımam 
olan köpeği ve Doiam anyaarıya 
seraemlemiı, artık nereye gide
ceğini, nerede bulacatJnı bilemi
yor. Siz bu zavallı ıaıkın ta•ıana 
yardım eder, arkadaıınız Doğanın, 
kediıile, köpeğinin narede o!du-

ğunu bulabır mısıniz. Rumi her 
tarafa çeYirin. Bulunca hemen 
ftaret edip bize g&nderin.. Her 
kayıbı bulana mDklfat •erilir. 
Biz de bizim kayıplarımızı buldu
aunuz için llb.e m\\klfat Yel .. 

ceğiz. 

Geçenki Bilmecemizde ikramiye 
Kazananlar .• 

7 Jkiııcitevrin tarihli bilmecemiıde 
birinci ikramiyemiz olan bir yazı ta• 
llumı nı Erenkör kız llsesl 8 inci 
sınıftan 633 Beyhan Aglh Ha
nım kazanmıştır. Talili okuyucumuz· 
dan hediyesini bizzat almasını rica 
ederiz. Dığer kınananlardan lstanbulda 
buluuan)arın hediyelerini idarehane
mizdt>n almalan lizımdır. Tqra okur-
Jarımızıo hediyeleri posta ile gönderilir. 

Birer albUm alacakl11n :t.tan
bul 49 uncu 11kmektep talebesinden 
128 Hüıeyin, Snlıhlide Avukat Hayri 
Dey kızı Muazzez, Vefa liıeıi ıınıf 
2 den 445 Rllknü, Veıirköprii merkez 
llkme1ı::tep 11nıf 4 ten ·'2 Hacı 81-
ne erkek lisesi 3 A dan 236 Vedat, 
Hayriye lisesi 4 A dan 251 Nevin A., 
Samıun Dumlupınar l11ı::mektebi 289 
Velit Bıy vı Hanımlar. 

Birer kutu oyu11c•k alacak
lar ı 1.tanbul 6 ıncı llkmekt.p 
181 Celilettin, Oıyarıbekir Oa:r.ıpaıa 
İJkmt'ktep 223 Şevket, Ankara Dahi· 
liye Vekaleti -.iJAyetler idare•İ üçiincii 

ı--.. ·f~ .. iihli ... KiiÇiik ........ 
1 Okuyucumuz 
şube ıefi Etem 
lley yeğeni hleh· 
met, liıga Sa· 
karya mektebi 
son sınıf taJe
beainden M. Ali 
Bey 'Ye Hanımlar. 

Birer ,r,e 
kolonya ala
cakları lıto.n
bul lnz Ortamek
tep 465 Nezahet, 
Vefa erkek liıen 
1024 Mehmet, 
lıtanbul sanat 
mektebi 61 Ha. 
diye A vnl, İstan
bul k.z Ortamek:
tebi 269 GülğUn, 
latan bul kız liseli 

1268 .ı. imet Hanım 

G eçcn hıı.ftaki bıl
mecemlzi halledip 
bUyllk ikramiyeai 
olan yazı te.kımrnı 
Ü8küdar muhtelit 
orta mektebin• 
den 287 numakalı 
Vahit Ef. kazan-

ve Beyler· mıfhr. Bu müna1a· 
Dnann yarınki betle reımini bısı-

nüıhada yoruı:. 

i'1için Kahkaha Atıyorlar? 

Koca burun, pamukla Ko· 
cakulağın çadır gibi bir şem· 
ıiyenin altına girerek geçtikler:nı 
görünce aklına bir muziplik gel
di. Hazırladığı karikatürü ıemsi· 

yenin tepesine bağ :adı. 

/ 

Koca ku.akla P .. mu~u. biç 
bir şeyden haberleri okıu. 
e~rdtan geçenlerin kahkaha arla 
gülmelerine kızıyorlar. A 'lah, A.lab 
lıu ağn:urlu havadı da gu ecek 
r.e V"r SE nki ? Tivalro mu c ynu· 
yoruz. Ne d'ye bize bakıp ~nkıp 
gölü} orlar ?diye f .. ııp duruyorlardı. 
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Reslmll BUyUk MllH Roman <-----------.. ,-----------·---------------~ 
TOMBUL MiRASYEDi 

't\o: 88 
Yaunı Sermet Muhtar 22 - 11 - 984 

Muhabbet Sazla Tamamlanacaktı .• 
Karııki koltuklardald çiftler 

de burun buruna muhabbetteydi· 
ler. Fakat nerede berikilerdeki 
yıldız barışıklığı, candan uyuıma, 
nerede onlardaki re1mt, . soğuk 
sohbet. 

Tonbul Vehbi, o güne kadar 
tarator ned:r yememifti. Yobaz 
evinde taratoru kim bilir? .• Adını 
bile o akşam duymuı, ( Yuu, la
me bak!.. Şuna tiyatora diylp 
çıkın ber) Diye tutturmuı, 

( Ulan halis kusmuk! ) Diye 
evvelA ağzına koymamış, kAtipl• 
pehlivan: 

- DöğUlmüt AIA badem be 
beyceğizim .. Bundan kuvvetli, bun· 
dan şifalı ne var? Adamı demir 
gibi yapar! diye çatal çatal atıf· 
tırmalarından gayrete gelip tekrar 
tekrar doldurulan koca tabağı 
hep o temizlemlıtl. 

Fena halde midesi kaynıyordu. 
tıUtemadiyen geyiriyor, her geylriıte 
yediği yukarı taııp boğazını yakı· 
yor, Sulu Seıaiden dil alııtırdığı 
(getirin kazma, kürekleri! ) nl aa• 
vurduktan sonra her defaımda da 
tekrarlıyordu: 

- Vallahi Katip, blllAhl Peh· 
livan haklımışaımz. Çok baılyetli 
şeymiı; yaradı be! ... 

GUçUk Allı, sözUm yabana 
1arhoı olmuştu. Coıtu: 

- Ah timdi bir saz olsaydı 
paıa zadem? .. Evveli gazelli bir 
uşşak taksimi; arkaıından peırevi. 
Peşrev biter bitmez... Sakan ha, 
ıarkı markı iıtemem. Yok ( Telif 
edebilsem ) miı, yok ( Mir' atı ele 
al ) mıı, yok ( Göıtermedi bir 
gUn ) mUf, hepıi ziyade olıun. 
Peırev biter bitmez oyun havası, 
'iftetelli ••• 

EYvelce yahnkat gitmek ka· 
rarına peki demiı olan Tombul, 

fikrinden çoktan caymıı, hatırı 
sayılır derece çakı~tırmış, çakır 
keyifliğl de aımııtı. 

Kendinden geçip haykırdı: 
- Allıcığım, değil mi ki ıen 

isteyoraun, gelıin itoğlu itler! .• 
Paraları da, bahıitleri de bendenl 

Ki tip Raif, saati ••ucunda, 
parmaklarlle beti geçtiğini lıaret 
edip vazgeç makamında kaılarını 
oynatıyor, pısırıklığı biraz UıtUa· 
den atmıı, ter tiökmeyi kesip 
mendilini cebe ıokmuı olan peh· 
livan Hilm de batını kaldırıyor, 
odadan sofaya, ıofadan odaya 
mekik dokuyan Leylek Fitnat, 
aıağıya sesleniyordu. 

- Ferruhi Alekıan Efendiye 
sorar mısın, 1aat kaç acaba? .• 
Vakit pek ıreç değilse gönlünü 
etsek, Loncaya kadar yoJlaaak 
biri. 

Leylek, eJlerini o•uıturaaak, 
ezilip bilzUlüyor, özürler dile-
yordu: 

- Bu gelişiniz apanıızın oldu. 
Evvelce haberimiz olsaydı teda
rikli bulunurduk. Hanende, 1a• 

zende hepsi tamam olurdu... Ak· 
siliğe bakan, bu akıam kör 
kemancı da eve uğramadı. 
Sakar mahlük kimbilir hanii 
meyhanede s1Z1p kalmııtır. 

Tonbul, tutturmuş ta tutturmuştu: 
- O nu bunu bilmem, illiki 

çalgı takımı gelecek. Kıyamet 

kopıa, kanımı içseler, derimi yUz· 
sel er gelecek. .. Saz gelecek efen• 
dim, ge!ecek. Parasile değil mi? 
Değil mi ki benimki iatiyor, onun 
arzusuna yok, yok. 

Vehbi o sabah Çırpıcıya il· 

~ 

Kambur Esma 

derken, yanına sekiz, on lira ka· 
dar almııtı. 

Cebine el atmak istedi; eli 
bota gitti, gecelikli olduğunun 

farkına vardı. 

Kitlple pehlivanın kat oynat· 
malarına, kafa kaldırmalarına al· 
dmt etmiyor, fikrinden dönmi· 
yordu: 

- Öyle ya, oıldyl teslim et· 
tik.ti. Hangi hanımabla aakladiyH 
ceplerini botaltıın; olanı biteni 
buraya yollaaıo. 

Küçük Allı: 
- Hiç merak etme cicim, 

kilit albndadır. Açıkta da olsa on 
parasına bHe kimse el ıUremez. 
Şimdi getireyim!_ Diyerek diıarı 
fırladı. 

KAtip, lAhıada miraayedi Be
yin yanına ç6kmnı, bu aaz ııe
tirtme Hvdaımdan vazgeçirmeje 
uğraşıyordu : • 

- Seninkinin dediği dojru• 
dur. Meteliiini bile hamhup ıa· 
ralop etmezler Fakat kesende 
kaç lira var ?.. SekJz, on . mu ? .. 
V 8fff 1 Öyle IH öp babanın 
elini! •• Bu kadar para neye yeter 
ki beyca~ıı:ım ?.. Bir defa birer 
buçuk liradan dört buçuğu bayı· 

lacağız ; yuvarlakçası bet, bu 
rakı ıofrası, senin gibi mira1yedl· 
ler için Uç llradaıı aıağı ıökmez. 
Etti mi aekiz ?.. Ya Alek1anıo, 
kocakarıların, ren,ı boı:uk biz· 
metçilerin bahşftl ?.. Y ann 1&· 

bahki ıUt mllt, francala mırancı· 
la, peynirli pide meynirll pide ? .. 
Cılk çıkıp yuhu baatırmıyalım ; 
onorumuzu koruyalım, 

1

lyiıi mi 
bu itten vazgeç. Buraıı kaçmıyor 
a, bunun bir daha seferi yok mu 
gözUm nuru? 

Sonu çıkmıyacak olan ııkıl

ganhğı atmıf, biti kanlanmıt olan 
Pehlivan da, karııdan ellle işaret 
ediyor: 

- Sabaha yaklaşıyoruz. Ha· 
yırlısı tumba yataktır! Diye ıırı· 
tıyordu. 

Küçük Allı, zıplaya zıplaya 

girdi : 

- Güzelciğim, buyurun çan• 
tanız. Bu bozuk paralar da yelek 
cebinizdekiler ••• 

Leylek Fıtnat)e Kambur Eıma, 
Katibin, Pehlivanın ıaz külfetine 
taraftar olwadıklarmı aezmlılor, 
daha doğruıu keaedeki liraların 
kıtlığını görmUıler, hemen llıam 
değiştirmiılerdi: 

Ayol ıaat yediye gelmiı te 

( 

haberimiz yok. Nerede l1e horoz· 
lar ötecek. 

Tombul, Nuh diyor, peygam• 
her demiyordu: 

- Alhcığımın emrJ olacak! .• 
Burada saz çalınacak veıseliml. 

Birden, nara atar iibi evi 
çınlattı: 

-Para yetmezse yelektekl 
altın 1aat köıteğim, altın gözlü· 
ğüm kordonum ne güna duruyor? 
Al anam babam ablacığım, iste· 
diğin zaman okut ... Ne idi o ge· 
veze herifin lımi? Gönderin bize 
bir takım bulsun! 

O saniye, kodamanlar gevıe· 

mitlerdi. Şöyle Ustunkörll göz 
boyayacak, ut mut tangırdatacak 
biri? .• 

(Arkası var ) 
_ ,.. ...... 1 . ... ........... ,..,_ 

Matbuat Cemiyeti Kongresi 
l•tanbul Matbuat Cemiyetinden: 
lıtanbul Matbuat Cemiyeti umumi 

heyeti ikinci defa olarak 24 Teırini

aanl 1934 Cumartesi günü uat 13 te 
Cemiyetin yeni merkezi olan Ankara 
caddHinde, ikdam yurdunun ikinci 
katında toplanacaktır. Bu taplantıda 

mevcut ekıeriyet telAkki edileceğin

den muhterem azanın herhalde teı· 
rifleri rica olunur. 

TAKSİM 
Sarp Agop Hastanesi 

Meccani muayene günleri 
Dr. V. Kasapyan B. Sıılı. Cuma 
S t rtabip. Dahiliye mütehaes ııı 10·12 
Dr. Ethem Vassaf B.Pazartesl,Per,embe 

Asabiye ve e.klıye miıtehasaııı 9·10 
Dr. Manara B. PerıJemba 

Harici~e rniltehaısısı 10-12 
Dr. Kenan Hasen B. Pazıır, Salı 
Rootgeıı mütehası:;ı ıı 10·12 

BANKA KONıERÇiY ALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi ,, 580,000,000 

Merkezi idare : M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 
logiltere, lsvıçre, Avusturya, Maca
ristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehistan, Homanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şıli, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör Ye Kolumbıyada 
Afilyaeyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( THlef. 2641 12131415 ) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

lstanbulda: Alalemciyau hanında 
Telef. 2821. Beyoğlunda : İstiklal 
caddesi Telef.1046. Kampiyo dairesi 
Borsada Telef. 1718. 

İZMİRDE ŞUBE 
~ .............. r .. .-ı~ 

Doktor 

HORHORUNi 
Emioöoö Valide kıraathan11i yanında. 
~ .. Tel ı 24131 • (45~0) 

son Posta 
iLAN FiA TLARI 

I - Gıuete11l11 eıaı gasıcil~ 
61r ıütanun ilci .alırı 6lr 
( .anlitn) 111gılır .. • 

2- Sogjaıırı• gör• 6/r ıonfi· 
min ildıa /i11lı ıunlordm 

eayfa aay(a sayfa ıayf a L>iğer Son 
t • 2 S f' · S yerler sayfa ..... ~··---~~------ı-----~--~ 400 2so 200 100 eo ao 

Kış. Krş. Krş. Krş. Krş. K11. 

3 •'Bir · JOntimde tHUall 
·(8) iellrn• Hf'tlar. 

4 - ince .,. lalın fll'•alar 
lııtoffltlort fi•'• ıön 
""'""''• llf llllll'. 

Bugün matinelerden itibaren 
• iPEK Sinemasında 

CLARK - GABLE - JOHN BARRYMORE 
HELEN HA YES • MYRNA 

LiONEL 
LOY 

BARRYMORE 
tarafından fevkalade bir ıurette temsil edilen 

•GECE UÇUŞU l Fransızca ıözlü Metro - Go!dwyn •liporfllmi takdim edUocektlr. , 
Bu akşam: T Ü R K Sinemasında 

Herkesin beklediği film : 

KADIN AVCISI 
Fransızca aözlU. 

Yıldızları JAMES CAGNEY 

ilaveten: 

MARGARET LINDSAY • MAi! CLARKE 
HEYECAN - AŞK • İHTiRAS 

Harbiye mektebi.nin 100 Unctl senei devriyesi meraalml 
-._._ ____ m> 2 kııımhk Tilrkçe sözlll film. 

,.. Şehzadebaşı - H İL AL Sineması 41 

1 
Pek büyük fedakarlıklar yaparak bu senenin iki büyük harika Ye he7eoan 

filmini birden gösterecektir. 
Bugünden itibaren : lstanbul'da ilk defa olarak 

•• 
1 LUKS VAPUR YOLCULAR! 

Tekmill Türkçe ıözlU, ıarkılı. varyetell harika filmi 

Ayrıca ikinci ( B o R A ) Bllyttk Ruı 
film filmi 

Moskova operası artistlerinin iıtirakile ıinemaya alınan btlyllk şaheaer ,aımm ____________________________ ,, 

, " ' I Daima iyi filmler göıtermek 
prenslpinl takip eden 

ASRi SİNEMA 
Bu aktamdan itibaren 

GEORGES Mil TON 

ÇIRIL ÇIPLAK 
ve 

BOBERT ABMSTBONO 
ve LILA LEB 

ŞiKAGO KACAKCILARI 
1 • 

muazzam filmleri başlıyor. 

En iyi program - En ucuz fiyat 
Her P. r9embe akşamı ı BÜYÜK 
TOMBOLA kazananlara Tayyare 
~-~ bileti verilmektedir. 

"''"'"' leltdillftl 
$ehirTiyatroıı 

111111mım11 

~J 
lllllll 

Tepebaıı Şebir 

Tl1atronnda 
811 ak9am eaat 10 de 

Madam San Jen 
Komedi 3 perde 

ı Ba9langıç 

............ ---------
Eski Fre11sı:. Tiyatrosunda 

Akıa• aaat 20 de 

BU BiR RÜYA 
Operet 3 perde 

Yazanı Selma Muhtar 

Dr. KEMAL NURi 
Cilt Ye Zührevi haatalıklar mütehanııı 

BeyoGlu ı Rumell han 16 
Tel: 40153 

- -- - - ----------------------

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden~ 
1 - MHaata yapıla~ak (44722) lira bedeli keıifli yaprak tlUtın 

ambarı kapah Earf uaulile münakaaaya konulmuftur. 

2 - Kırdırma şartname ve projeleri beter lira mukabilinde Milb 
MüdUriyetimizden ve Ciballde Le,-azım ve Milbayaat Şub.ıl 
Nakit Muhaaipliğlnden alınacaktır. 

3 - Kırdırma 5/12/934 tarihine mUsadif Çartamba glintı aaat 011 

beşte Cibalide Levazım H Mlibayaat ŞubHlnde icra 
kılınacaktır. 

4 - Teklif mektuplar\ kanundaki hükümlere glSre yukarıda tayin 
olunan glln ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. 

5 Kırdırma ıartnameainin maddei mahıusaaı mucibine• fenni 
ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların (o/o 1,5) muvakkat teminat paraılle birlikte 
müracaatları. "7750,, 

~ . 
1 Gönende yapılacak "44302,, lira bedeli ketifli yaprak tlltun 

ambarı kapah zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma ıartnama ve projeleri beter lira mukabilinde Göneo 
MüdUriyetimizden ve Cibalideki Levazım Şubesi Nakit Muha· 
sipliğinden alınacaktır. 

3 Kırdırma 6/12/934 tarihine mUsadif Perşembe gUnU aaat 15te 
Cibalide Levazım ve MUbayaat Şubesinde icra kılınacaktır. 

4 Teklif mektupları kanundaki hllkUmlere göre yukarıda tayin 
olunan glin ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. 

5 - Kırdırma şartnameıinln maddei mahsusası mucibince fenol 
ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların .. % 7,5,, muvakkat teminat paraslle birlikte 
müracaatları u7751,, 
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İTTİHAT ve TIBAKBi 
Nasıl Doldıı ? .• 

il inol kısım No. 118 
Her hakkı mahfuzdur. Na•ıl Yaıadı ? .• 

~~~~~~~ 22 - 11 - 934 Nasıl Ôldl? = Ziya ~ıkirc==========================:' 

Beyrut Ve Şam da T cvkif at Yapılıyor, 
Divanıharbe V eriliyorlarclı •• 

Halbuki bence, haini dini 
Yatan olan bir ıahıın me-.kll içti· 
maiyeti aekadar yDkıek olur1a, 
onun aleyhindeki takibatın o de
rece ıedlt olmaıı icap eder. 
Çonkll bu aibl eıhuın teıebbo .. 
ub hllnaneal hem daha muzır 
netaylç tevlit eder ve hem de 
onların ef'ali, cebele -.eya nokıantl 
akıl ve muhakemeye hamloluna• 
maz. Bunlar kaaten Ye amden 
hain olmaktan baıka birıey de
tildirler .. Nihayet, noktal nazarı• 
mın iaabeti hakkında iki mes'ul 
nazırla müttefik kaldıktan sonra, 
ıenelerdenberl Arap ıılahah, 
Arap muhtariyeti ve Arap istik· 
lali namına bin tllrlll heıeyanlara 
teşebbUı etmit olan eıhasın cüm• 
lesi hakkında takibatı kanuoiy• 
icra edilmek Uzer• bUtUn bu 
Tesalkl, divanıharbı örfiye te-.dl 
ettim.] 

Diyor.. Divanıharbe tevdi 
olunan bu venik O:ıerine Beyrut 
ye Şamda derhal büyftk mikyasta 
teYkifat ba9lıyor. Maznunlar, mu• 
hakemeden geçiriliyor. Bunlardan 
otuz kadar ıahsa ( idam ) cezaaı 
Yeriliyor; diğerlerine de muhtelif 
cezalar bllkmediliyor. Baıta ordu 
erkimharbi) • reiu olmak Ozere 
bOtOn kararıAb heyeti, idam 
mabk6mlarının ceıalarım tahfif 
için Cemal Pqaya yalvarıyorlar. 

Cemal Paıa, bunlan ( kalp za)'lf• 
bğı ) ıle itham ediyor. Şamm 
rical •• ulemaaı, merhamet dil .. 
niyor. Cemal Paıa, bunlan da 
dinlemiyor. 

Hatta (Şerif HU1eyln), mah· 
tumu (Şerif F •l aal)ı Medineden 
Cemal Paıaya kadar ıönderiyor. 
Arap milleti namına mahkumların 
affını latirbam ediyor; fakat Ce
mal Pq• • hatıratında bizzat 
yazdıia veçhile • (Şerif F aysal)a 
ıu cevabı veriyor. 

- Sultan Abd8lhamidin, o 
ıizl bile korkutmuı olan latipdadı 
ıedldl aleyhine bl perva kıyaaa 
etmekten çekinmemlı olan ıevatın 
teıkll ettiti ıimdikl hUkômet, 
lallmın hayrına matuf olan bu· 
,nnkO mOcadele ve mllcabedeıl 
eına11nda, kendiaine az, çok 
mazarrat ikaına cUr' et edenleri 
affetmiyecektir... Fakat, 1> mu
kaddea gayeye vuaul için kendi· 
ıine fiaebillllab muavenet edenler 
hakkında, ıatı Hillfetaımat Efen· 
dimlzln mürüvveti ıahanelerlnl 
laticlAptan da ıeri durmıyacaktır. 

Diyor.. Ertesi gece de, Şam 
Ye Beyrutta idam bükilmleri icra 
olunuyor. 

Şamda bu idam hükümlerinin 
lnfaıını gören (Zeytindağı) ıah; bl, 
muhterem edibimiz Falih Rıfkı 
Bey; manzarayı büyük bit ince• 
likle taıvir ettikten aonra ıu ıöz• 
lerl söylilyor: 

[ Hafıf rilzglr, gece içinde 
bütün beyaz hayaletleri aalby or• 
du.. O gece, fikir utrunda ölen 
bir gencin ruhundaki kuvvetin ne 
olduj'unu gözümle gördllm. Bu 
rubun kudretinde öyle baıdö. dil· 
rtıcll bir cazibe vardı ki, ölüme 
dokunduğu zaman bu mUthlt ha· 
Deye bile birJDnıiyet ver:yor. HAii 
o hiıteyim ki, eğer o dakikada 
ilmek için bir sebep olsaydı, bu 

Cemal pata 

astı ı•ncln karpıında ölümO, ha· 
yabn en baait ef'alinden biri ııibi 
kabul edebilirdim. 

O ıUne kadar bana, itibar ve 
nllfuılarını 1&tıhğa çıkaran bir 
takım kimselerin oyunu gibi ıa
rQnen Arap milliyelperverliğine, 
bu fedainin ölOmll dakikaaında 
inandım. Ve heyhat .. Belki o da
kikadadır ki ( bizim için Suriyenin 
kaybolmuı olduğunu gördüm. 
Eminim ki Suriye, emperyalistler 
için de o dakikadanberi kaybol· 
maıtur.) 

* latanbulu11 • •• botun Anado-
lunun • hali gittikçe fanalaııyor •• 
yoksulluk ye sefalet, arttıkça 

artıyordu. Şeker, ııaı, ispirto, 
kumaı ve aaire gibi baıka mem• 
leketlerden tedariki mecburi olan 
•ıyanın fiatları, halkın abımadığı 
ve aklO hayaline ıığdıramadığı 
dereceye çıkmııtı. HUkümet, mun· 
tazaman aylak •eremiyor.. buna 
mukabil, harp masarifini kapata· 
bilmek için meYcut vergileri art• 
tınyor. Yeni vergiler koymaya 
mecbur kobyordu. 1-Ialkın zaranna 
olarak ı•çinen ve hatta senet 
edinen mahdut bir zilmreden 
mıada vaziyetten memnun olan 
kimH görUnmüyordu. Bu sefalet 
Ye peritanlık içinde bunalan 
halk, yine zaferden Omidinl 
kHmiyor.. cephelerde orduunun 
en küçük muvaffakiyetlerinden en 
aamimi heyecan!ara kapılanların, 

her tarafta dua .,,Jerf yOkılf· 
yordu. 

( 1915 senesi Mayısının 4 Uncu 
, ınnu ) ltal) a hükümetlnln de -

Fransa, lngi.tere, Rusya ittifakına 
dahil olarak • harbe girmesi, 
halkın Ozcrinde acı bir tea·r 
buıule getirmiıti. Bunu mUteak p, 
Romanya ve Bulgariıtanın da bu 
( itiJAf zümresi ) ne ı.tibak ede
ceklerine dair fayi olan riYayetler 
herkese büsbütün dehşet ve. rn şti. 
Çanakkale boğazından geçmeye 
muYaffak olan birkaç düşman 
tahtelbabiri, Marmara Denizini 
cevelAnıılh ittihaz etmiıler Ye 
hattA, lıtanbul civarına kadar 
ıokulmak cllr' etini göstermiılerdi. 
Boiaziçl, Kadıköy, Adalar bat• 
bna itleyen vapurlara hUk6met 
tarafJndan cankurtaran ıimitlerl 
tevzi edilmiı, bu ihtiyatkirane 
tedbir, zaten helecan içinde bu
lunan balkı, büsbOtlln ainirle,
tlrmiıti. Temmuzun 3 üncO gecesi 
bir tabtelbah:r Zeytinburnunu 
topa tutmuıtu. Bir hafta ıonra 

da bir dOşman tayyareıi lstanbul 
üzerinde dolaımıı, Ayastafanosta• 
ki tayyare hangarına bombalar 
atmıfb. Bu suretle, llmlt edilmiyen 
bir tehlike daha ba,Iamııtı. Ara· 
dan nç glln geçmişti. Sıcak bir 
ramazan ı•cesi idi. Sahurdan 
ıonra, Selimiye kışlaaındao acı 
acı toplar ablmıya bBflamıf.. la
taabul halla, bByllk bir korku 
içinde 1ataklarından fırlamıflı. 
Bir dnıman tahtelbahlrl, ıecenin 
karanlığından iatifade ederek 
limana Klrmek lıtemiı.. Fakat, 
Sellmlye kıılaıında bulunan açık 
gö:ılll topçular taraf ındao aekiz 
gOlle atılarak ric'at• mecbur 
edilmifti. 

(Arkaıı var) 

Teal Keplrat: 
Mimar - Bu aylık mimar meo

muuının ( .f5 - 46 ) ıncı sayılan, güzel 
ıaıı'atlar akademiıinin 934 yılı meaai• 
ıile birlikte intiı•r etmiştir. 

BUyUk Gazete - Büyük Gaze
tenin dördüncü nüshası çıkmııtır. Tef
rika, müsabaka, hikiye, kadın, moda, 
ıiMma, ıpor ıayfalan ve dünya vu
kuatına ait reıimler Ye yazılar vardır. 

TUrklatan - Berllnde çıkan bu 
TOrkçe mecmuaaıa 2 inci ıayıaı da 
lntitar etmittir. 

htr hangi bir Stbrplc sinırlrri iyi çalı şam ı y:ınları kurıaran 

8rornural dır. 
Bu nıu slahza r- çoC'u klara bllt vc ri lnıtklen çekini lmiyccclc derecede· rar.ırsrı 
olup sinir halleriıı ı g ıd erır , rahat bır uyku eelirlr "' uzun zaman alınsa 
da alı şı klık vermez. Bromural \İn i l ilerin, teheyyçhilerin ve uyuyamayan• 
!arın ilacıdır. 

10 ve '20 koıllprlmtyl havi IDpı 

ltrdt tcuntltrdt rt( t lt Ut uıııır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshalen •/Rlıin. 

Sayfa 19 -- -
1 Emlik ve Eytam Bankası ilanları 1 

Satılık Emlak 
Euı No. 
Mekıube 

Mevkii ve nevi Teminat 
Ura 
2000 2 

3 

Nişantaşında Meırutiyet Mahallesinde Harbiye Cad
dHinde 1151117 No. lı Selçuk Apartımana (137 met· 

re murabbaı bina yerlai, 90 metre murabbaı bahçeyi 
havi ve biri zemin kat olJDak üzere dör~ daireyi 
müıtemildir.) 

Btıyllkadada Yalı MahallHinde Gllliıtan ve Çelebi 
Sokaklarında 28, 30, 32, 34, 36 ve 2 No. b albnda 

iki dükkanı nıtOnde iki kısma mftfrez odalan müt· 
temil kirgir bina (Bina 130 metre murabbaı lherlne 
mebnidir.) 

800 

4 Sarı yerde Raıit Bey •• Hüse) in Ef. Sokaklarında 500 
1, 3, 5 511 No. la maa bahçe iki kısımdan mürekkep 
Hane (Sahası 175 metre murabbaıdır. Alt katta 
tlç oda bir ıofa, mutfak, kiler, hail, banyoyu Uıt 
katta dört oda bir ıofa, bir mutfak, hali Y• ban· 
yoyu haYidir. 

Yukarda yazılı emlik bedelleri dörtte biri peıln ve dört seneYI 
taksitle ödenmek Ozere açık artırma ile ıatılacaktır. ltbu taksitler 

ipotekli lkraıat faiz Y• ıeraltine tevfikan % 9 l /2 faize tabi tutula• 
caktır. ihale 26 Teşrinisani 1934 Pazarteal gtlnü yapılacaktır. lıbu 
emllkin aekiz taksitle 21 Teırinluni 1934 tarihinde aablacağına dalı 

olan evvelki illnın bUkm8 yoktur. Tafsilat için her gftn, mü~ayedeye 
girmek için de 26 T etrioiaani 1934 Pazartui ,Ontl saat onda Şu-
bemize müracaat olunması. (580) 

* * lstanbul Dördüncü icra Memurlufundan 
KllçUk Pangaltıda Osman Bey sokağında 11· 13 No lı Çayırla 

zade Apartımanının birinci, lkind ve beıincl katları 26/11 /934 
tarihine müsadlf Salı gllnll aaat 14 ten 16 ya kadar açık artırma 
suretile kiraya verileceğinden taliplerin muayyen gDn ve aaatte 25 
lira pey akçesile dairemiıin 93411229 No.h doıyasına mllracaatları 
ilin olunur. ('.>90) 

Esas No. 11 

142 
143 
162 

452 

643 

Mevkii ve nevi 

Anadoluhiıarıada Kllçük su voliıl 
Büyükadada Meyandros Volisi 
Nifantqında e.ld Teıvlkiye yeal Harbiye So
kağında eski 13 yeni 135 No. b mlflemilAtlle 
birlikte eski ekmek fabrikaıı ( ıimdi ipek 
Filimdir.) 

Teminat 
Lira 
6000 
8000 
8000 

Bey oğlunda Kamer Hatun Mahallesinde Top- 6460 
çular Sokağında 20 No. lı kirglr konak. 
BUyllkadada Nizam caddesinde Sefer oğlu 6000 
köıklerinden ayrılma kötk ve bahçe (köık, 
d;ğer bina, hamam, odunluk, kömtırlnk yeri, 
serleri Yardır.) 

Yukarda yazı:ı emlak ilki peıin verilmek ıartlle ve aekiz tak• 
ıitle satılmak Dıere aıağıdaki ıartlarla artbrmağa çıkarılmıtbr. 

1.- Artbrma (kapalı zarf) uaulll iledir. 
2.- ihale 10/12/1934 tarihinde idare Mecllslmizce yapdacaktır. 
3.- Alıcılar bir lira mukabilinde alacaklan ıartnameyl teklif 

mektupları ile birlikte ve orada yazılı ıekllde o ıOn Hat on bire 
kadar Şubemize Yereceklerdir. 

4.- Daha fazla tafaillt almak lıtiyenler Şubemize mllracaat 
edebilirler. (593) 

• • 
lstanbut Asliye ikinci Hukuk Mahkemesinden 

Bahçekapıda Emllk ve Eytam bankaaına haletle AYukat Talha 
Cenahattin bey mafından Beyk08 k&1n mflıtemilibndan 5 No. la 
kısmı ifgallnden dolayı bedeli tazm!nin tahsili talebile tahsil ıubeal 
ıabık memurlarından Münir ef. aleyhina 31/327 No. tahbnda mah-
kememizde 1 'ame olunup dosyuının Adliye aarayı yangmında 
yanması hasebiyle latanbul Aıliye mahkemeleri ikinci yenileme 
bftroıunda yenileme muamelesi ikmal edilerek mahkememize bltte-.dl 
934/437 No. ile muamelei kaydiyeıi icra kılınarak 3/10/934 tarihli 
mahkeme celsuinde mftddaleybin göıterilen lkametgibda bulunma• 
dıta ye ikametgahının meçhul olduğu davetiye arkHındaki tebliı 
memurunun şerhinden anlaıılmaaına binaen mumaileyh Mllnir efen• 
diye illnen davefye tebliğ etlllmesine rağmen mahkemede lsbatı 
vOcut etmemiı 15111/934 tarihli celıei mabkemPde müddeialeyh 
Mllnir efendi hakkında H. U. M. K. 406 ıncı maddeai mucibince 
muameleli gıyap karannın ilinen tebliğine karar verilerek duruıma 
15/12/934 Cumartesi ıaat 14 e bırakılmıı olduğundan ve bu bap
taki ııyap kararı da mahkeme diYanhaneaine talik edilmiı olmakla 
mumaileyh MOnir efendinin yevmi mezkur ve ıaatte mahkemede 
hazır bulunması •• akai takdirde muamelei kanuniyenin gı} abanda 
icra olunacağı malümu olmak Uzere keyfiyet H. U. M. K. 141 ind 
maddesi mucibince keyfiyet gazete ile ilin olunur. (592) 

• • 
latanbul Altıncı icra Memurluğundan 

Emllk Ye Eytam bankaıına olan borçtan dolayı merbun olup 
lcraen vazıyet etlilen ve aatışı tekerrür ed•n iki kredi F onsiye 1886 
bir 1911 kredi fonlİyenin 26/11/934 tarihine müaad.f Pazartesi ~ünü 
aaat 10 dan itibaren muayyen aatıı zamanında lıtanbul Bor1.ısında 
paraya çevrileceğinden taliplerin me:ıkür gün ve aaatte borsada 
hazır bulunmaları illa olunur. (596) 



14 Sa· fa 

Bil 1-ve- Zambak 
BUyUk TarihT Roman 

lı ı l ı rm: A. R. l\o : 1 2'1· 11 - 931 

Uşağın Arzusu •• 

Antuvan, Efendisi Şöva'ye Cem'in Karşısına Geçmiş 
Feylesofane lir Takım · Sözler Söylüyordu .. 

- Zati aıilaneleTine bunu ar· 
setmekte geciktiğim için pek 
bata etmifim. Eter altla~· 
mıyorsam, ıairlikle ıöhret ltul· 
mamdaa dört ay evvel.. Valaaıi· 
yada kiliıe •iizliğine namzetliği· 
mi koymamdan iki ay katlar 
sonradır. 

- Ne dedin, ne dedin? KiliH 
vAlıliğl mi?. 

- A.. ŞUphe1iz, tlSvalyem .• 
GUnah çıkartmak için ihtiyar 
papas F ernandoya yardım eder· 
ken cilrmümeıhut halinde yaka
lanmasaydım, timdi o ekti •uratb 
rahip Löyülaya taı çıkanrdım. 

- Çok iaabet olmuı.. Eğer 
danlmazsan ıunıı da lllv• ede
yim ki, Antuvaııe. Allah, imanlara 
acımıç .. 

Şövalye, kendini tutamadı. 
Parlak bir kahkaha attL. Antuvan, 
darılmak ıöyle düraun, ylizllnün 
bir köıesl l bile buruıturmadL 
S5ıll, derhal ıövalyenin ağzmdan 

aldı.. 
- Yani •• lnaanların batma ben 

il bir beli kesilırclim; demek iatiyor
unuz, değil mi muhterem asılzadem .. 
Belki öyle, beıki değil... Memnun 
olduğum bir şey varsa, Alleh, hiç 
bir dllşlinceyi bana bırakmadL 
Nasıl istedi ise, öyle yaptı. Nite· 
kim, biraz evvel arzettiğlm mühim 
keşfin ucu da buraya dayanıyor. 

- Şu halde, o keıfindea kısa· 
ca bahsedebi i ain. 

- Yorgun olduğunuzu bildi· 
iim için ben de lakırdıyı ıuatmak 
fikrinde deği'im... Evveli ıunu 
arzede) im ki, şayet gUnUn birinde 
bu Aciz kulunuzu, herhangi bir 
aebepten dolayı gib:elce bir kır· 
baçtan geçınr ve baıınlzdan 

defediveriraen·z, gideceğim yer, 
doğruca Madrit me) haneleridir. 
Bu mesele, o kadar teaccUbe 
ıayan değildir. ·Ancak, herkesin 
hayret edecegi bir ıey varsa, 
o da an!atacağım hikAyelerdir. 

- Bunları timdi değil:. Sonra .• 
1ıpanyada ıöyleyeceksin değil mi, 
Antuvnn? 
' - Gayet tabii, az.iz ıövalyem. 
Hatta bitmek üzere o!an ıu söz· 
lerlmi bile dinlemeye lilzum gör
meden uyumıya baılamakta 
mubtarsımz. 

- Devam et .•• 
- Evet !. Allah, bizim lıte• 

diğiın:zi değil, kendi istediğini 
veriyor. Ben bugün fU Macar 
Kıralı haıretlerile bir kılıç ölçllf• 
mek fikrine dllşmUıtnm. Tabii, 
bu benim için bir ıeref olacaktı. 
EğM, Kıral hazretleri .,ytana 
uyup ta elindeki sivri demirin 
ucunu ıu aıaka göpüme •oku· 
verseydi, cehenneme gittiiim 
zama, hiç tüpheslz ki bu terefin 
hürmetine beni alhn yaldızlı bir 
katta ı kazanında kaynatacaklardı. 
Fakat Allah, bunu istemedi... 
Muharebe meydanında l<orkunç 
bir hldiıe yarattı. Beni, Osmanlı 
Padişahının 1' artısına çıkardı .. 
Sizden iyi olmasın amma aziz 
ıöva'.yem •• Bu adam da iyi adam .. 
Hoş ndam... Bilmem, biraz aza· 
metlice amn.a, bana epice se
vimli geldi. Vakıa dostum, Fransa 
Kırariçesi Hazretlerile olduğu 

iibi uzun boylu görilıemedik. 
Biri c. F tcmsuvanın huzurunda ol· 
duiu ~ibi ıöyle kadınla Ye ıa· 

raplı bir ahpap!ık edemedik. Hey 
gidi Luvr ıarayı •• Vallahi, fldm· 
de tütuyor, aziz Şiyalyea... Aca· 
ba bir daha o saioalarda prlne 
gerine pmnecek.. Bir tlaiaa o 
nefiı Burgonya praplanndan 
içebilecek miyim... Biraz fazla 
horluyoraunuz, uılzadem.. Galiba 
baıınız rahat doğil.. Muaafih, 
bir kere de fU bizim Şarlken ile 
ahpaplık etmek iıterim. Vikıi 
bu adamın UstU başı günlük ko· 
karmış.. Tabii değil mi ya; her 
kıra}, Birinci Fransuva gibi halfa 
leben Jevanta1ı>ile iç açacak üzUm 
ıarabı kokmaz ya... Ne lae, bun· 
lan geçelim... Hulisa, ıimdi 
tunu dllıilnUyorom, ve diyorum 
ki.. Allah, na•ıl olsa, gene 
kendi iıtedJğinl verecek.. Fakat 
acaba :ıatl asilaneleri, hangi tara· 
fa gitmeye karar veriyorsunuz .. 
Geriye, Bomı.daki Zehra Hanı• 
mın köyü e mi... Yoksa ,öyle, 
dostça& na birer bardak Madr"t 
ıarabı içmek için ileriye mı? .. 
Bunu sormaktan maksadım, hişi 
fü~rinize müdahale kllstahlıfmdan 
ileri geliyor z.an buyurmayınız, 
muhterem Şövrılyem.. Hayvanlara 
ynrmki sabah yemini ona göre 
vereceğim de ... 

Antuvan, sözOnll ikmal ede· 
medi. Şövalye, bir taraftan öbllr 
taraf.na dönerek uyku mahmur· 
luğundan ptlriizlenen ~ir aeslt 
cevap verdi: 

ileri! ... 

)#-

( Bodln) Saraylar1nda 
- Dan, dan.. dan, ~n.. dan, 

dan da, dan dan .•. 
Bütlliı killıelerin çanları, par-

çalanacakmıt gibi çalınıyor: 
- Geliyorlar •. 
- Kaçın .. 
Eli ıilih tutan, kalede kal· 

masın •. 
Feryatları, koca (Bodin) ıeh· 

rinin Ustünde acıklı bir matem 
havası gıbi dolaııyordu. 

Kalenin büyllk kilçllk kapı· 
ları a~ılmış ; biriblrini ezen ve 
çiğne' enlerden mürekkep silahlı 
kafil,,ler muhtelif iıtikametlere 
doğru tatmıya başlamıfh. Şehrin 
meydanlarında, hararetli mllna· 
kaıalar cereyan· ediyor : 

- Ordularımız bozuldu.. kıra• 
lımız ortadan kayboldu:. Türkler 
gelİ) or .. Ne duruyoruz •• Kaçalım. 

- Hayır .. Kaçmıyalım •. Teslim 
olalım. 

- Hepimizi kılıçtan geçirirler. 
Çoluk çocuğumuzu eair ederle.f. 

- Hayır.. Hayır.. Türkler, 
kendilerine ıilib çekmeyen' ere 
ilitmezler.. Askerler, muharipler, 
töval}eler tehri terketsinler.. ı... 
tedikleri yere sftsinler.. Biz, ye
rimizden kımıldamıyacağız. Teslim 
olacağız. 

Nihayet bu ıon fikir, bütln 
ıehir halkınca kabul edilmif. .. 
Şehrin aıll allelerinden on kiti 
seçilmif .. Bunlar, kalenin teslimini 
arzetmek için orduya gönde· 
r lmiıti. 

Türk ordusu, yavat yavaş 

ilerlıyordu. Mu~ffer ordunun 
rengarenk bayralclan, Macar ova
sının zümrüt gibi yefillikleri ara
sında çi\ek demetlerini andırıyor. 

( Aıkaaı Hl) 

SON POSTA 

Faşist 
Selamı 

f .,J,?iliz ru·katüril 

Ag.r s .K4cı. laoıc,. fBmpiyoau 
faşist fırkasına mena:aphır. lir 
gUn kllçUk çocujile g~aiye çıktı 
ve kendisini faşist usulile sela .... 
hyan arkadaşına ıclamıoı iade 
etti. 

1 1 
D•nıtı llctual Ht16erl"rl ( 

Sovyet Rusya 
Ve Amerika 
Ticareti Azalıyor 

Birkaç aydaııberi Sovyetlerin 

Sovgetlerin Amerikadan yap· 
mübagaatı tıklan alıılar azal· 

mıya bqlamıştır. 
ela"ligormuş Bu hal dü.ııya ti· 

caret aleminde büyük bir alaka 
ile takip edilmektedir. Hatırlarda 
o1duğuna göre Sovyet hariciye 
komiseri M. Litvinof Amerikayı 
ziyaretinden sonra iki memleket 
arasındaki ticari mllnasebat çok 
inkişaf etmiş ve Sovyetlerin bu· 
radan yaptıkları aylık mfibayaat 
vasati olarak bir buçuk milyon 
doları geçmiıtl. ( T akribeo iki 
milyon lira). 

1934 senesi ilk altı ayı için 
vaziyet böyle olduğu halde son 
aylarda Sovyet mUbayaatı mute
madiyen azalmak yolunu tutmuş· 

tur. Bl>ylelikle geçen Temmuz 
ayında Sovyetler Amerikadan 
yalnız 610 milyon c!olar (sekiz yüz 
bin lira) kıymetinde muhtelif ma!· 
lar almışlar; Ağustos ayında iae 
bu seYiveyi bile bulamıyarak 500 
bin dolarltk (625 bin li?a) müba· 
yaatta bulunmuılardır. 

* Türk Ofis Ankara Merkezi 

Çekoslovak· Çekoslovakya tll· 
gan111 tütiin tün alımı hakkı&.o 

rekolten da dikkate değer 
malumat vermek· 

tedir: 
Çkoslovakyaoın ıark ve cenup 

mıntakal3rmda tütün ziraatı ileri-
lemektedir. Bu eene mahıulnn iyi 
olduğu, ve umumi istiblikio % 60 
m karşalayacağı bildirilmektedir. 

Çelrnalovakyada senede 25 
milyon kilo tUtlln istihlak olun• 
duğuna göre bu seneki rekoltenin 
15 milyon olacağı ve tntun lnhi· 
aar idaresinin ancak 1 O milyon 
kilo ecnebi tütünü mubayaa ede· 
ceği heaap edilmektedir. 

Bu sene bazı mmtakalarda 
( Wilfire ) ve ( Moaaica ) denilen 
hastalıklara tesadüf edilmittir. 
Çek hUkümeti memleket dahilin· 

·de tUtUn ıiraatinin mkitafına 
ehemmiyet atfetmekte olduğun• 
dan bu b.talıkfarın tahribatın

dan zarar gören çiftçiye Inh•ar 
idaresi tarafmdan tazminat veril· 
meıi takarrllr ehniftir. 

ikinci tetriu 22 

Rıhtım Şirketi Toplanamadı 

lstanhul nhtım firketl umumi 
heyeti dUn Franma tiyatroaunda 
topJanmıttır. Ticaret odası kanun 
mucibince ıirketiu 25924 obligas• 
yon unun Uçte ikiıi dön de temin 
edilememif, toplantı tekrH 15 
gün sonraya atılmıtbr. 

DilnkU kısa içtimada ticaret 

odaaı reisi N...U zade mithat, 
barodan Maki, O.menli ita.kar 
mödtwl Aeım B.ylerl•Feoilı• tft-
keti nılineuili M. Kenetf Y• rL 
Skarpartoidis gelecek içti11Wn ma-. 
measillerf olarak MÇilmitlerdir. 
Reeimde firket idar• WHClisi a• .. 
lan111 görHyonunn. 

1 Devlet Demiryollar1 llinl•1- 1 
Etya tesellümü için Devlet Demlryolları, 

lstanbulda Sirkecide Şark Demiryollan 
Rıhtımı üzerinde veni bir ambar açmııtır. 

15/11/934 tarihinden itibaren bil'umam lata&ye>nlarımıa içJa v., 
..Utekabilen .. ya tes:fm ve teaellttm ediJgwk lk•• latanb\llda SJr· 
kecide Şark Demiryollan rıhtımı ll:ıerinde bu aabar açılllllthr. 

Mevcut ücretle.re illwete• deniz naldiyul için a,.aıdakl llcret• 
ler alınacaktır. 

Mesajeri için : 
5 kiloluk parçalardan 

10 ve 15 kiloluk parçalardan 
20 ve 25 ,, 
40 
50 " 

" 
Seyri Seri için : 

" 

" 
" 

5 
10 
15 
20 
2S 

Beher on ki:o ve ke1rinden 
Seyri hafif için : 
Beher elli kilo ve kHrinden 10 lmruttUJ'. 
Bu ıuretle nakledilecek efyanan belaec parçanın: llikletl • 200 

kiloyu geçm:yecektir. 
Fazla tafsilAt için istaayonJara müracaat edilmelidir. (7825) 

lstanbul Fatih Noterllalftel 
Kumkapıda Saraç ishak mahallesinde 
Mabeyinci Çeşme yokuıu ca:ıdeainde 
onüç numaralı hanemde mukim sabı· 
kan vekili umumi teyin edip 20 
teırinisani 9ı.!4 tarihinde az'ett.ğim 
damadım Ahmet Efendide bulunup 
mezk.Ur vekil:eln:ı.meye noter huz.qp. 
run la vazettitiın mübürOmle ne ve• 
kalatn meden muka ldem ve ne de 
aonra ken 'isine ve ne de hiçbir ınhsa 
borcum olduğuna dair senedim olma· 
dığı gibi ibra senedim de yoktur. Ve
kaletnamede nam1ma borç senedi 
tanzim etm"ye salahiyettar olmadıtı 
halde böyle bir aenet. tanzim ediha"H 
ne bu gibi borç aeneclinin ne de ba ... 
ka senetlerin hfikmQ olmadıtının 
malumları olmak Ozere iıbu ilaona· 
melerden blrisinın Son Poata gazete· 
aile ll!nı!;l• ve bir nOshu nın daireniz· 
de hıfzını rlca ederim efendim. 

M•11•ıull 
işbu lllnnaıne berayı n .. rU Uln Son 

Poata gaz:elemlne ir1&l kılındı. bin doku• 
yilı otu:ıc dört aeneal teırinlsaal ayının 

ylrml birlucl Çartmba giloO. 

Fatih noteri : Mehmet ŞUkrU 

latanbul Beşinci icra mamur· 
luCundan.: B"r l:orcun temini için 
mahcuz olup paraya çe•rilme•İne 

karar verilen bir adet Nora marka 
radyo makia .. ı bir adet aynalı dolup, 
lavabe, yaldız çerçeveli ayna, beı 

nuııluldu mermer au depuıu ve mer· 

mer nteaa ve ilatil cameklala büfe ve 
duvar aaati ıehrl halin 28 iae milıa· 

dif Çar,amba wünü aaat oadaa onblre 
kadar Kut.ılda iataayen Batdat cad-

deaind• 12 numaralı g:ızioo 3nünde 
açık arttırma ile aatılacatından almak 

iateyenleria ~vm ve vakti mezkiirda 
mahallinde bulunmalar1 ilin o'unur.[ 176) 

OSMANLI BANKASı 
f in 

Denizyolla ı 
1$LETMESI 

An.t .. lerl ı Karal«J1 K8orll'Ht' 
Tel. 42J62 - llrkeel MQhClrdauaıle 

.. ___ Han TeL 22740.~--•I 

Karadeniz Yol:.t 
GÜLCEMAL vapuru 22 

İkinci T eırin PERŞEMBE gn. 
nü ıaat 20 de Hopa 'ya ka· 
dar. "7003,, 

~!======= 
DABCOVlCH 11 ŞllrekAll 

Telı 44708 • 7 • 41220 
Ayrupa Ye Ş rk liina.nlan araauıcla 
muntaıam posta. 

Anvera, Rotterdam. Hamburg ·n 
bkandinavya limanları ioin yakında 
hareket edecek vapurları ,.. dUnyanın 
bqboa llmanlarıoda h'aoıbor demen 

Yalan.da geleoek 'Vapurlu 
Auguet Leonhartl vapuru 26 
Teşrinisaniye doğru. 

Norburg vap. 30 K. evvele doğru 
Yakındıı hareket edeoek vapurlar 
Avgust Leonhard npurıı S 
K. evvele dQğru. 
Norltur.g vapurıı 11 K. aaaiye 
doğru 

Fula tafsilAt iolo Galat, Frenkyaa 
han umuıni aoentelığiııt mUracau 
Tel. 44707 8 • 41!20 

--
1 '!!~!?' T~!_i!i ~~~?! 

Tabiatioi!i öğreaaıek jsUyoraanıı 
rellllinm bu •upoodaa 10 adet 
ile bitlikte gönderiniı. · .Rf'Mllliııiı 
..,.ya libülır .. ._ edilmeı. 

l.Um, meslek 
veya eaıı 'a& 

I
~ 

1
.. "' 3 Faizli, 1911 tarihli Mıı.r Credit 

-• Konserler _ Foncler tahvillerinin, 1- ı 2-934 tarih:n-
.... _____________ _,~ de icra edilec.eK itfa keşidesi üzerine 

bulunduğu 
memlf&et 

latan bul Belıe.diye Konserqiu Yar.ı ba.fabq tediyesi teh1lkea'ne kartı Oa-
lklncl Konser manh Bankaıı Galata merkezi ila Ye. 

Ali, izzet, Melih Orlaa,.,. lle.:.ı .;aanai ve Beyoğlu ıubeleri wafıacian 
Cemil, Cemal Re,it lhgler pek ınilaait ıeraitle aigorta edileceği 

Bugün aaat 17 de Fraaıız tiyatıoauad& me:ıkiı tabvilit ba.oüller"nia mali.mu 
Biletler 30, 50, 75, 100 kurut olmak Ozere i in olunur. 

Reımin kliteei 30 ln11Ütlıık 
pal m'lkebitiDdf ıöacltrilebWr. 



Katil Ana Mı? 
Bir Kadın Daha Doğurduğu Çocuğu 

Boğup Öldürmekten Maznun 
< Btntarah 1 iacl nyfacla) 

detll acdar neUcHinde J•pbpa 
kani olarak: 

- Kuzum. Nlgir Hanım. Bak 
nur topu gibi bir yayra. Hiç bo
tulur mu ? Sen ona bir ... e 
Yer bakalım. Demlfler. LolaoM 
ana: 

- lıtemem yumurcaja pber-
ain.. Allah afkma pıoa 61dlrlab. 
Teklifinde ısrar etmlfo 

Ve nihayet b8f, alb -t aon
ra neyzadın haata oda8Ulda &ldnğl 
görWmliıtUr. DoğumeYi derhal po
liıe Ye mUddelumumilij'e hidlaeyi 
haber vermiş. Htıkfımet doktoru 
nenadın cesedini muayene etmif, 
dudaklarında morluk Ye pas bul-

duğu lçla çocapn boğuldapma 
blldlrmif Ye cuedinl morga kal· 
dutmıftır. Aane de Bakırkay alb 
ceza hlki•inla lauzuruna pk1&. 
larak tevkif karan alaallllf ... diba 
de Mlddeiamamdiğe a&nderilmif
tir. Mlddelummnllik morktu ra-
por latemiftir. Verilen raporda 
çocuğa aaa rahminde boğulma 
aeticeal olarak doğumdu beı 

aaat aoma 6leblleceğl zikredi(.. 
mekteclir. Hlldimet doktorile morı 
raporu aramnda tezat 16rüldO· 
il için Mllddelumumllik dna ra
pona Tıbbı Adli meclisin •e 
ana11 da tevkifhaneye g&nder
miftir. 

-=.-=:=--=====----=-==---=---= ........ ===---=-----------

Bu Yıl Dışarıya Bol Bol 
Üzüm, incir Sathk 

( Baıtarafa 1 lael yGzde ) 
MU.taballln bu aeneki varlığım 

anlatmak için bu rakkamlardan 
daha veciz bir anlatııın bulun· 
mıyacağına inancım var. 

incir - Rekolte 26,000,000 
kilo, Atıf 25,000,000 kilo, ibra• 
cat 23,000,000 kilodur. Rekolte 
tllkenmlt, ikinci T eşrln ayınin 
hafta•nda mal kalmadığı için 
Abtlar durmUflur. 

Uzum - Rekolte 45,000,000 
kilo, Nbf 31,000,000 kilo, ihra
cat 26,000,000 kilodur. Rekoltenin 
içte lldai çok iyi fiatlarla aatıl
mııtır. Kalan kısmın Noel yortu· 
larında tllkenecej'i muhakkak 
g6rtılmektedir. ihracat tlccarlan 
harice ka111 nazlı hareket etmek· 
tedlr. Fiatlar gittikçe yllkıellyor. 

TUtUn: Rekolte 12,500,000 
kilodur. Şimdiye kadar, yani 20 
ıtınde rekolte tllkenml1t 10,000,000 
kilo tOtlba, 19çen aeneden vaaatt 
yüzde elli ylbek fiyatla aablmıt· 
br. MOatahall piyasalana birinci 
Ye Udnd neYi tlltllnlerden hiç 
kalmamıı ; Atağı derecede tll
tOnler çok mllıait fiatlarla satıl• 
makb&dır. On beı gtln aonra pi· 

yasada 934 mahaulü tOtOn bulun
mıyacağı mubakkakbr. Dıpn 
piyasalar isteklidir. 

Her sene mlistahıilln en açık 
yarasını teşkil eden ttltünlerimlzin 
kolaylıkla satılması •e adeta ka· 
pııalarak satq yapılman rtkolte 
noksanından ileri gelmekle be
raber inhisar ldarainin g&ıter-

diği canlılığı yazmadan geçemi
yeceğlm. lnhiaar ldareal bu 
aene tlltlln daYaıında oyna· 
dıiı çalqkan rolll, belkide 
tefekktHB tarihinden beri göster
mif değildir. 

ÜzDme ıellnce. llzUm fiateri
aln ,...... Nkolte ........ 
dan Deri gelmlf, mllataUil 

kuvyetli bir cephe ile alıcılann 

karşısında mukavemet gaatermiı· 
tir. Birkaç alaYİrecinin çevirmek 

lıtedikleri manevrayı vaktinde 
haber alan hilkimdtfmiz, aldığı 
tedbirlerle btlttın teblikelvi uzak· 
laıtırmıf, bütün bir Ozilm mllıtah
ıili yok11azluk çekeceğine maal
eaef birkaç alaYireci tacirler bir
kaç ylb: bin lira zarar etmiftir. 

A. Aanan 

Milletler Cemiyetinde Bir Fırtına 
Kopacak Gibidir 

-------·--
( Battarafı 1 fnel 10ıdt ) 

rahhaılar, •İyaat hava dOzelmeden 
enel •llhlar bahsinin esaalı ml
ukerelerlne baılamanın imkinnz 
olduğunda mtltteRktirler. Bu ae
hepledir ki, bu it te, Sar Hav
sa11 mllukereleria aoauna bıra

kdm•ıtar. 

* Manllya facia11 hakkındaki 
maddi ve manevi me•'ullyetJerl 
tubit edea YugmlaYya muhtıra-
11, Milletler Meclisine bugtln ve
rilmektedir. KDçllk itilaf Hariciye 
Bakanlarlle uzun boyla g6rtlıen 
Fran•z Harlc:l1e Baknı M. Lawal 
bu muhbr•mn mutedil olmam 
uallDI kabul ettlrmiye muvaffak 
olmuıtur. Muhbra bus&n ftlile
cek, mllzakereal ikinci Klnaada 
yaplacaktll". Bu mUnuebetle Ye 
bu ifte F ran•ız Hariciye Bakanı· 
nın vaziyetindeki nezakete lfaret 
eden Fran11zca "0rdre,, gazetul, 
YugoalaYya Ye bl.baua ltalya 
nazannda Fransayı iki yOzln glSa
teren propagandaları kaydederek 
ıu matırlan yazmaktadır: 

"Biz, Paria!• BeJant araaın-

daki doıtluj'u hiçbir ma•enanm 
aarsamı~ bcağına kaniiz. 

Ayni zamanda ortalı bulan
dırmaktan auçlu alanlann Marail• 
ya faclu na, Fran11z • ltalyan 
mlzakereleri eıoaaında patlayan 
bir barut fıçısı vazifesini g&rdllr
melerine imkin bırak•amalıdır.,, 
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OSMANLI B•NKASI 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESİS TAR1Hl ı 1881 

Sermayeli: 10.000,000 lnciliı Jiraaı 

Türkiyenin Mtlıca .. hirlerile 
Pariı, Manilya, Ni1,Loadra •• 
Mançeıter'de. Mmr, Kıbn1, Ira~ 

lran, Fılııtin Ye Yunaniıtan'da 

Şuh leri, Yugoslavya, Romanya, 
Surıye n Yunanittan'cla Filyalleri 

-Yardır. 

Her torlu banka muameleleri 
yapar 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

DUnkU Bilmece 

' 2 3 4 5 6 7 8 

BugUnkU Bilmece 

Boı d&rt kaıelerl aıaiJda ya• 
ah manalara gelen öz Torkçe 
kelimelerle doldurunuz. 8d aa· 
yede hem vakit ıeçirmit- Hem 
de &ı Tllrkçe . kelimeleri &ğren
mff oluraanuz 1 

1234S678 

'-2 
3 
4 
& 
6 
7 
8..._.rı....fı_... ..... _ 

So,dan • ta: 
1 - Umumi 
2 - T ahhur 
5 - Cüz'i 
4 - NetvOnema 
S - Sakil maatar edatı 
6 - Memleket • ıah•i zamir mGf· 

ret ik"nc:l talu• 
7 - Fenanın aıddı • Ekmek .... 

tar adan nelıihaar 
8 - Gnınn HYilmeyeeek tarafı • 

beyu 
Yukarıdan aıatı ı 

1 - Hindi• •onuna bir l ıetlrlllnce 
imek mHtarandaa phudt 
maz\ lçlnc:G ıahı• 

2 - Fenanın zaddı 
3 - H 1 n keJf°ıJ•t 
4 - Mecburiyet 
S - Bir lrumaıa bir yabancı •aade 
~ .... olaa .. 

• - 8-ftaa Wr luuf kaldanhaea 
-c1aa Japılaa •e..,aa ,.. 
dltlmi:ı HA• 

7 - Hatırlama 
8 - Ekil • llb• 

1-. 1 inci lfll• Memurlutundan: 
lıt nbul Balıkpnannda 49 N. da Hriı-

taki Hacı Yu lf n bya Mal raplo koftek
tif tirketlnin Mabkemel A•liye 1 inci 
Hukuk dalre•İne• lfllıının 11-11-934 
aaat 14 de açıhp taafiyeaia adi tekil-
de yapllma•:a• katar verilmif oldu· 
tundan; 

t - Mnfr ıte alacatı olanlana •• 
l•tihkak lddlaaında bulunanlaraa ala· 
eaklarını n iatihkaldarını lllndaa b~ 
•1 içinde 1 iacl (flb daireıiae plerek 
kaydettirmeleri •• delillerini ( Hnet 
•• defter hulbalın Ye •alre ) a•ıl 
nya mu.ad~ak .. retleri.al te.cll eyi .. 
meler.. [*] 

B - Hl.ifıaa laarelret eenl me-,u
llyetl mlıtewm olmak lzere mGf
llıin borçlarıaı a101 mGddet içinde 
kendilerini n borçlanaı bildirmeleri. 

5 - Mlfliaja mallarını her ne 
ııf atla oluna ol•ua .Ueriade bulun
duranlar a o •allar lıerindeld haklan 
mabfu:a kalmak f rtile bunlan aynı 
mGddet içinde dair• emrine tncU 
etmeleri •• etmeders• makbul ma:ae
retleri buluamacbkç• cezai ••ı'ali-
1•te utray caldan .. ruçbaa ulda
rındaa mabrulD kalacakları. 

f - 1-12-934 tarihlae •laadif 
camarteıi rG•I ... t 11 de alaeıkların 
Uk içtimaa ıelmelerl •• mlfllı Ue 
mG9terelc borçlu olaalar •• kefilleri· 
nin borcunu tekefflll eden Hİr kimae
lerfa toplaam da bulunmata .. akları 
oldutu illa olunur. (5112) 

(*) Pek uzak yerlerde Hya yabancı 
memleketlerde 'kaın•t edea alacak• 
lalar için mlddet uzab1abillr. 

Zayi ı A. Nimet yaz.ıh mllhrlmG 
ka1belti•. Yeni•ial keztfardna. Eaki
ıia' n hnkmll yoktur. E.kJ mGbrDmle 
Kadıkliy MalmlidlrlDtladen almakta 
oldutu• :anc:im Abdi Ye pederim 
Şevket Beyleroen muhaHH ,.•atla• 
rımla Ziraat banka•ındaki hHabımdaa 
n Emniyet Saadıtındalcl rehiaimdea 
ıa1r1 bir 1erde eeld mührümii lrullaa• 
•adıtımdan suhur edecek •nallda 
laükmü olmadıtını illa eyleri& 

ll•tla lahtanlar Bat Ekll)t91 itli_. 
llMfe a. vaw.ı Ane Nl..t 

İnsan vu udu dı, ere 
muhtaçtır. I) •l rır -
zın de RADYOLJN 

Dişler niçin çürür ? 
Salya dediğimiz ağız guddelerinin usaresi yalnız 
yemekleri hazme hazırlamakla kalmaz, ayni zamanda 
yemek 1aatleri arasında difteri temizlemeğe de yarar. 
Fakat bu temizlik klfl dej'ildir. Dişlerinizi çllrümekten 
kurtarmak gtiyorsanaz sabah •e akıam RADYOLIN 
kullanarak tabiate yardım etmeliainiz. RADYOUN 
diıleri temizlemekle bera her ağız ıuddelerinin daha 
iyi çalışmalanm da temin eder. 

Yeni Seçim Hazırlıkları 
( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

dığından blltçe 7 ay tatbik mev• 
kiinde kalacak demektir. Ba be
Hba g6re blltçenfn 7 aylık tat• 
blkını yeni mecliıln kontrol et· 
meal lizımdır. Tatbik vaziyetinin 
daha İJİ kontrol De bllmul lçla 
ele bltçenia yeni meclia tarafından 
mDzakare ve teabitinln isabetli 
olacatı a&yleniyor. Bilhaaa 935 
bUtçeainde yeni tqkilltlara alt 
ltlrçok fa•U.r wardar. Y.ı.a ziraat 
bakanlık tqkilAb için 3 milyoa 
lira kadar istiyor. 

2 - D&rdllncll Blly8k Millet 
Meclisinin faaliyete geçtiği gtln· 
den bu zamana kadar birçok kıy• 
metli, mlnener, genç elem•nla 
kendilerini göatermiflerdir. Bil
haHa lktısadl sabada yurda fay
da kaza ndıracak mlltehhaaıalar 
vardır. 

Bugln bunlann mecllate ba
lunmalan memleket ıçın çok 
faydalı olacakbr. Yeni aanayl 
plinının tatbikatmda meclisin 
daha ıumullü kararlar verebilmesi 
için ibtiıa• aabibl aallhiyetli bir 
(Sana)I lktısatçı zllmre)nln Millet 
Meclisinde bulunmuı lllzumu ileri 
ılirtllUyor. 

3 - Beıincl Bllyllk Millat 
Mecliıi memleket için d&nOm nok· 
tam olacak mahiyette me•ele halli 
ile kar11 kartıyadır: Yeni 1anayi 
plAıundan baıka bu devrede bir 
de ( ziraat plAnı ) meaelni Yar
dır. Senayilmiz kendi leYİJ• ye 
bllnyesine uypn ham madde iste-

Öksiirenlere 
Bronşitlilere 

En l(tlzel, en mleuir ve en 
emin bir illç 

PEKTORiN 
komprimeleridir. 

Kutusu 35 kuruıtur. 

BEŞiR KEMAL -
MAHMUT CEVAT 

Eczanem: Sirkeci 

mektedir. Betfncl Btıyllk Millet 
Meclialnln ilk de.rede ve ilk ağa
da bquacatı en blyllk •• ml
hJm lf k6yllye kazandırabileceği 
ve aenaylimlzle baıbaıa gidecek 
bir ( d.raat pllm ) dır. Ba plAa 
için bagun ortaya ablan fikirlu 
ar-da memleketi ziraat mınta• 
kalanna ayırmak gibi çok cezri 
ve iti köklinden halleder fikirler 
de vardır. 

4 - Ma,..ta toplanacak Halk 
fırka• koogreıinla fçtimat Ye li
yul sahalarda çok mtlhim karar
lar Yerecği a6yleniyor. 

Halkevlerl çalıımalannın da• 
ha geoit Abada olması; gençlik 
teıkillh, eınaf teıkilib, mesleki 
teıekknller, Maarif Ye Nafıa 

•lya•etlmlzde euılı defltilrlikler 
aibl meseleler gartıılllecektir. 

lfte Halk Fırka• namzetlerini 
ayınrken biltftn bu baıanlacalr 
bllyllk itlerin hususiyetini göz 
&nllnde bulundurmak kararındadır. 
Bu itibarla Farka Katibiumumiliil 
ılmdiden tetkiklere baılamııbr. 
Fırka muhafilinde bikim olan 
kanaat; Mediain tam bir fikir 
birliği içinde olabllmeai için, mn .. 
takil mebuslann adedini art~rmak· 
tan ziyade her sabada lht · aaslle 
tan1nmıı .aimalann bulunmHı p 
rektlr. 

Muhakkak olan birtey varaa 
yeni mecllate: Ziraatçi, Sanayici, 
Ik iıatçı, Maarifçi Ye içtimai teıld
litçı ibtiaaı aahibi ıenç bir zQm
nnin büyük bir yer alacağı · r. lf. 

j (ŞPA 
1 

HU8U8ATUhlAlll 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

• 
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Osman Efendi Oğlu 

KD DK BV Ci 
• Ticarethaneal ı 

Kahvenin en neffsini 
En halisini ve 

En ucuzunu satar 
Her zevke göre 

AÇIK. KOYU ve 
ihzar eder. 

Taşradan sipariş kaba e~~ .... -- v 
ha'sasl ambalAjlarla gön ·ur. 

Satıt yeri J&lnız : 

istanbul, Tahmis sokak, sahibi olduftu KURUl<AHVECi HANI altmda 

1934 

300 MUMLUK 

Benzin Lambaları 
l11pirtoya hacet kalmadan yalnız bir kibritle yakılır 

Kullanışı Gayet Kolay 
SAGLAM, iDARELi VE UCUZ LAMBALARDI 

TAND i G 
Depomuzda her nevi gaz ile yanan S T AN DAR D lambaları ve teferruatı bulunur. 

deposu v~ toptan ve perakende aatıf mahalll : ROSENT AL Biraderler Kahrc:oğlu 
..... :. . ,, .. ~ . ~ 
,..~ .. . ~ Han No. 31 İstanbul. Tatra alparltlerl kabul olunur. ~ 

Hoıantse 

B a n k • C n ı "· v. 

İSTANBUL. 6UBE&t 

Galata ı KarakOV P•••• Meydanc.ek : Ataıenu:ı H~._ 

UMUMi MDDOAl.OKı AMSTERDAM 

5 u be ı er t ı Am•tercıam, Buenos Atres, Hayfa, 

İstanbul, Alo d• .1aneı .. o, Santos, Sao Pauıo. ~ .... ____________________________________ ... 
Zafiyeti umumiye, iştihaatzhk ve kuvvetıiLli4 lıaı"tuıd.ı biiıük 

faide Ye tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ARK MALT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczaned saldır. 

f Di1Jleri 
Kurtarır l 

Diş etlerini 
Kuvvetlen
dirir 1 

Ağlz kokusunu 
defeder 1 

Ağızdaki 
bütün . 
muzır 

mikropları 

0/o 100 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSERi 

, __ -.S:Mitmim ________ _, 

ikinci tepin 22 

Vitamin ArP-a özU 

Kalori · Yulaf özU 

Gıda irmik Uzll 
Kuvvet TUrHI öıll 

f<udret 
Pirinç Kan ltıll 

Can Çavdar özU 

Hayat Nipıtı Dzll 

Sıhhat Patates özll 

Ncj'e Mırcimek ÖZÜ 

Nefaset Beyaz Mı11r kll 

Çocuklarınıza yediriniz.Uiatediklorinl ve aevdiklerlnl bıktırmıyaralı 
değiıtire deilttire y.ediriniı. Vitamini ve kalorlıl çok olan bu 
mükemmel öılll unlarla yavrularınız aeıeli, sıhhatli, tombul, kanla, 
canla olurlar. Çabuk bUytlrl•r, çabuk dit çıkarırlar, kemikleri 
kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE YAPILAN 
MAHALLEBI ve ÇORBALAR!N ve tatlıların ve pUrelerln ve 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. Hasan Ecza depoıu. Taklitlerinden 
sakınınız. Hasan markaoın dikkat. 

C.B .. 

PARiS MODASI 
fılemeli iç çamaıırlar. 

Hanımlar ; Kendiniz için gömlek ve komblnezonlar1nızı 
çiçekler ve motlfelerle aUaleylnlz. 

Zevciniz için, gömleklerlne markalar lşleylnlz. 

En birinci nevi ve renkleri solmaz 

• B 

Hatırlayınız ki : 

c . B p ARADIR. 
Galatasaray, No. 204 Nikolaldl Eftl 

ŞEHiR TiYATROSUNDA BALETLER NASIL YETiŞiYORLAR? 
Mevzuunu Hikmet Feridun Heyin çok 11Hı1raklı bir yaz111 ile entereıan bir 
çok reııimleri, Ayııi Zlluııı.nda ıpor, sinema, mollaya ait reaim!erile yerli, hariot 
hicfüı-l~rin hiç hır ~erde intişar etmemiş reaimlerini yazalarile birllkte 

FOTOGRAF HABERLERi 
mecmnaıırnın bugün çıkA n döı düncü ı,ıayunlllla bulacaksınız. 

Diler mecmu•lardan fazla rağbet bulmasındaki sırrı 
ö§renmek lçlrı bu sayısından bir tane alman·ız kAfldlr. 

vı iztırap v1:1reo 

O artık hiç dans edemiyordu! 
iltihaplı Vf" ır.tıraplı ayaldıırıle ne dana edebiliyor ne de m\ifüig 

ııtıraplı&ra. katlanmıuian kiiçiik bir gezintide bulunabili
yor 111. Şıkiyet ettiği bır a.rkada~ı ona, aktamları dı· 
ıı ıı \ kafi rni-ktarclı-ı. RADiO·SALTS tozu illve· 

sıle sıc11k suda ayak· 
larmı banyo etmeıini 
tnvaiye etmi~ti. Bu 
tıı.niy~yi nazarı itibara 
alarak muntazam ban
yolara bıı.şlamış ve Be• 

kiz gün nihayetinde 
artık kendini tanımı
yordu. Ayakları hııı.fıf-
lemiş, bütün ıstırapla
rı zail olmuo bir halde 
danı ediyor, kofu
yor ve hiçbir yorgun• 
luk hiHtttmeden bil· 
tün ıevdigi sporlan 
yapıyor.Radlo·Salts 
tozunun muntıLzamen 
tıtimali sayeaindı veca 

ııa1ırlııı.rı dıt. ) uınu,.ntıp kökıiııdt>n söktip çıkarmaktadır. 
Her yerde arayınız. 

Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat müdürü : Tahir 
1ion Posta Matbaası 


