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Silihlı Ulusluğa Dogru 
Italya Orduda Değişiklikler Y ap~yor 

Amerika, Hala Japonyayı İtham Ediyor 

Roma, t - Askeri mecmua 
•duda 

0 
700 ., terfi ve becayiıio 

1•pıldıiJoı kal dediyor. Ehemml
rett itibarile f evkalide bir mahl
J•t alan bu değişme. 1934 te 
kabul edilen askeri kanunun tat

biki adamıdır. Ayni zamanda or
tludaa JUmaa•a dayaaaa iadem 
llUI kalkmakta, yerini vazife 

Şimdi ıôz &anlar• mı kalııor? 

ehemmiyetinden dojacak kıdem 
almaktadır. 

SUih Yerıfı Dehşetlenlyor 
Nevyork, 2 (A.A.) - Nevyo.rk 

Herald gazetesi ıilihların tabdıdl 
prenıibinin Japonya tarafından 
ISldllrllcü bir darbe yedlğtnl 
yazarak artık bu prenı.bia 
buadan w~ı. ~qamuaaa imkln 
olmacbtanı •Gylemektedlr. 

-" Yetişir Menzilimaksu
duna Aheste Giden ,, 
Okuyucularımızdan mUtekald bay Nedim, matbaamıza kadar 

S•ldL Cebinden resmt kiğıdlar çıkardı ve anlatmıya başladı: 
ı u - Benim Tavukpazarında bir dDkkinım var. Buraaı, kumar 
O,nıadıja iddiaslle geçenlerde kapablmıı, fakat mahkeme kiracı 
t.aklanda beraet karara verince dükklnıa tekru açılma11 ıerek 
olmuı ve bana resmen teblli yapalmq.., 

Cevab verdik : 

- Gllzel. dedik, pollı •azifeahal yapm..: 
B•y Nedim devam etti: ( Dhamı 13 Gael ylıde ) -

Atinada Bir lngiliı· Şir
ketine Karşı Nümayiş 

- ----- -----
AUna, 2 ( Huıuıl ) - Burada yapılmıt olan bu nllmayiıte, kum .. 

halk tarafından bllyük bir nDma- panya ı:ddetli hltabelerle proteı-
JİI tertip edilC:l: onblnlerce kiıi to edildi, yolauz hareketlere 
bu nOmayiıte hazır bulundu. nihayet verilme.ı lıtenildl. Gön .. 
Elektrikli denılryollannı idare derdiğim resim bu nümayiı eana· 
•den lng[iz kumpanyaıına karıı aında alanmııbr. - A.V. 

Bugün 

Antakyalılann 
Mürtecilere Cevabı 

A:ıtakya - Geçenlerde A... 
takyada çirkin ve nefret •erici 
bir bidiıe oJmuıtu. Ne ldllğO 
beUisiz bir yobaz Antakyanıo bir 
camiinde vaaz ederken ağzına ıe
len hezeyana aaçmağa ve Tnrkiye
ye karıı abb tutm~ğa baı~amı~ 
içindeki zehirl camıdekl bılaiıız 
ve cahil halka da qılayarak za• 
valhları ıapka giyen mllnevver 
Türklerin üzerine aaldırtmııta. Bu 

(Dnamı 13 Oncl 1tbde) _ .. . -· _ __.... 

. 
Arnavud - Yunan 

Hududunda 
Yanya, 2 (Hususi) - Yunan hu· 

dud mu haf aza aakerleri ile Gç klıilik 
bir Arnavud çeteai arasında bir çar .. 
pııma olaıuı, çete efradından AbdOl 
adında bir Arnavud, Yunan aakerlerl 
tarafından tutulmuıtur. Bu adam 
ıorguya çekilince, birkaç hafta enel 
Yunan hududu içindeki Sayadeı ka• 
ubaaına taarruz eden çetenin, ken· 
diıile beraber Siyabo Tahir •• Meh• 
med Mubo adlarında Oç kiıllik 
oldutunu, kHabadan çaldıkları bly• 
.anları .,.. diğer eıyayı Arnavudluta 
g8tiird0klerini itiraf •tmlıtlr.- • 

Büyük İkramiyeyi 
Kazananlar 

Kırkağaç (Hususi) - Y ılbap 
piyangosunun 500 bin liralık btı
yUk ikramiyesi Akhisar tiltllocUler 
bankası bura ıubeai mlldllrll Bay 
Naci Ue buraya bağla Bakırkö
yllnde fabrikaca Bar Ahmede 
pkmıfbr. 

1 a 1 
Yeni Bir Nazariye Daha 

Kainatın Etrafında Kalın 
Bir Duvar Mı Var? 

Meşhur Profesör Aynştayn Böyle 
Bir İddia Ortaya Ath 

Kainatın ve dilnyanın iç yU
zllnll araştıran ilimler, yıllarca 

uğraııp kafa patlattıktan sonra 
nihayet ıöyle bir farazi yede ka· 
rar kılmışlardır: 

.. " Feza ,. denilen kainat 
boı!uğu namütenahidir, ucu bu
cağı yoktur. Kainat, içinde gUneı 
ve diğer yıldızlarm kendi cazibe
lerine ve gUneşin cazibe kuvve
tine uyarak döndilklerl aonsuz bir 
boşluktur.,. 

Bu faraziye bugün llmt bir 
esH halindedir vo mekteb
lerde de talebeye bu nazariye 
öğretilmektedir. 

Fakat meıhur Profes8r Ayn-
itayo, 800 gUnJerde bu naza• 
riyeyl reddeden bir iddia ortaya 
atmak auretile ilim Aleminde de
rin akialere aebeb olmuştur. 

Amerikada, bd"i baflı bilgin· 

öz Türkçe 

. 935 Yılının 

Mal'•/ ili• Agnıtag11 

lerln karıısmda bu hususta ba 
konferan• yermlı olan Aynıtayn 
domiıtlr ki : 

.. _ Fezanın namtıtenahl 01-
(DeYamı 13 OocO 7tl:ıde ) 

ilk Günlerinde ... 
Yeni yıla ince kar aerpintll,rl Ceaevredekl bQlbOller takar takll' 

araaıncla ıirdik. Du•uda &11b gün- ltG7orlar. Bir bakıyonunu:ı, b&1ka 
llkden ( Tak•im ) Uk yapratı kopa• ( tasylk ) ytlkaelmltı yer yer fırbnl 

k 1 a 11 ..ı 1 l de belirtileri nr. rır em, ne ya •• ı 1 ye,..m, ç m Bu belirtiler, aralık arahk kork•lu 
bir GrküntQ duyuyorum. 

bil' ıöriinüı eliyor. 
93S yılı, yer 1llıll için naaıl bir Fırtına, ha timdi kopu7or, ha 

Jıl olacak? Ujurlu mu, 1olua utur- birazdan kopacak derken, bir baka• 
ıuı mu? youunu:ı, h•r J&Dı ıGt Uman'" Orta .. 

Bütün bir Jıl. dirlik dtl11nlik için- da bı 7ok. . 
1 1 de mi 7aıa7acafı1, yoku yer 7er Havanın böyle 11k ıık detııtlt n., 

çarpıtmalar, kapıımalar mı ıörecetiıY ıeçen 934 yılında çok ıörmOıtllk. 
Umarız .,.. dileriz ki, 935 yıl.. ba AYrupanın 11111a i1

1
•ri çok çap- beliraizlitl, ortadan kaldırıp, yer 

raıık... Barom•tre, ıOnll ,Oollne uy• ylzOntl bllrlk barıııklık Glklıln• 
mu 1or • u laıtıraı n!_ ~-...-==«;;,,•......,,.,..,,,..cı:::===-=-.._==-== Bir bakıyo11unu1, bna açmıf, _ . __ ::_..:::!.::::.::~-==-~s-=-=---= 

_ yeni yıl Hn• ne getirdi 1 

- Şlmdlllk bir •UtU ma•r•f '-

.... 
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Bir Yunan Gaze
tesinin Densizliği 
Ve Halktmzz 

Yunanistnnla nramızduki dostluk 
mılılındur. Estiyn i imli bir ga• 
zeh>, bu dostluk ve komşumuzla 
ol n ittıfokıınız; h kkıodo. bir 
takım yatılar yazıyor. Bunlardan 
bır tane i, .dün, hcrgun sütunu
muzda r.ıktı. Estiya'nın mülı'iha
~nlanna bugün okuyucularımız 

cevnb verıyorlar: 

Ilay Sadi Ev r ( O lata Topeular 
csd ı ) - Vuıınn:S'tanla oram t~a 
do$t'uk nıunhedeleri var. Her iki 
t. raf n biribirindm fnk~ı olmayan 
mcnfeat;eri aralarında lböy'e Lir 
Lağlantı yapm ştır. Estiya ncllı bir 

gazete "Yun nlılar; Türker tç:n kan 
dökmiycceklerdir,, diyorm111. Estiya 
gaz .. teıinio Yunnniıt n2a resmi 'fırka

yı veyahud bir teşekküIQ tems'I edib 
etmediğini bilmem. Söylendiğine göre 
bu gazete hiçbir f.rkanın organı 

o'mııd ğı gibi hükümetin de naş:ri 

efkarı deği!mif. IBunian bilmem. 
F. kat benim b'Jdit:m birıey •ana 
o da Yun-nistanta ıaramızda bir mu
alıedenin mevcud bulundu~udur. Böy

le bir mu-be::fe Yarken bir g zetenia 
ç kıb da böyle u·u orta ya:r:ılar yaz
ması en lhafıf bir tab:rle nezaketsiz· 
liktir. 

>1-
Bay .. .,.aci Tulon (Sultan hamamı S )

Biz m D.şbakenımız Tevfik R ıtdü 
Artısı Atioad11n geçerken (Turkler 
lüzumu takôir~nde Yunanis'nn için 
h::hişle kan dökecektir) dem'ı. Est ya 

•dlı bir Yun!:bi fa%ele de bu sözo 
kartı ··~unanlılar Türkler için kan 
iökmiyecck)erdir,, bnılıklı bir yazı 

yazm·ı· ll:z:m siya.etimiz ve kalbimiz 

açıl,tır. Türk. sözünOo eridir. Dııba· 
kan·m•z o s'öı.lenle bu hakikate bir 
daha terc'üman olmuıtur. Ortada bir 

doatluk andl .. tmaaı vardır. Türkler 
bu andlnırnaya imza koydulnr. O 
imzan.o yüklediği her ihtimali ıen 

ıeve karşılamayı ve icabında doıt 

millet lehine kan dökmeJ'f bile teref 
sayarlar. Yunan milletinin ve hükü
metinin bu gazete gibi düf'llnmeı ne 
lhtimal yoktur. Çürüksiiı: koz "O!maz 
derler. Bu gazete de efkarıumumiyenio 

Ye hükumetin betendiği, taavib ettiği 
bir muahelleye at b tutmakla g'lliba 
yal uz baş na muharririnin Fikirlerine 
tercüman oluyor? 

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

Bayram 
8a)'l'aaı Namua 

s. D. 
Ze•.ı11 8 ' 
Eıanl S U 

lıtanbUl M<iftü1üğuniJeo ı 
ge('eai ve altıoc·ı 'Ptızar 
Dtıyram o1duğu ilün olunur. 
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20 O Lira Bulundu! 
Bu Kadar Parayı Bir Mendil içinde 

Dalgın Bir Yolcu Unutmuş 
Dnn 6ğleden .sonra saat bir buçuğa doğru, bir 

tramvay arabas·nda iki bin l'ra kadar bir para 
unutulmuştur. Yaptığımız tahkikata göre hadise 

gibi bunuda, şirkete ıvermek mecburiyetinde oldu
ğunu "leri sürmüş, yo'cu~nr işe müdahale etmişler, 
tramvay arabası yolun ortas:nda durdurulmuştur. 
Paranın zabıtaya tes imi münakaşası bir ha} li uza· 
ır.ıı, tramvay ur~baları t'olun .açılması için ııuralana· 
rak beklem~ye .ıkoyulmuş'lar<hr. Biletçinin elindeki 

ıöyle olmuştur: 
Ortaköy • Aksaray hattında işliyen 257 numaralı 

b'rinci mevki tramvay ara1bası, A'ksaraya e-itmek 
üzere Gülhane parkı önlerine geldiği zaman ilram-
vayın biletçisi, boş ı:raların biris~nde içi dolu bir 
mendil görmüştür. Biletçi menciili aline alınca, ağız 
ağıza para dolu o~duğanu .a amış e derhal sahi· 
bini aramıya koyulmuştur. Fakat, para sahibinin 
da1Ja CV\'eJkl istasyonlarda İndiği anlaşı)mış~ır. fu 
sırada, tramvaydaki diğer yolculılr da biletçi ."n ıe:in
deki değirmi olarak katlı duran mendilin <i:St ... 
m:nda (50) liralıkların uralandığını görü~müş1erdir,. 

para dolu .yıkım görenler .de, yolwı ortasında 
durop münakaşaya ko,Yulan kafilenin ctr.afım 
sarmış1ardır. 

Nihayet, bir tramvay kontrolU gözilkmüş ve işi 
hal!etmiştir. Biletçi kontrolün refakatir.de pHaların 
po1.ise götürülerek zabıt :varakası yapıhnaı;ına razı 
olunca münakaıa da bitmiştir. Çıkın tramvayda bu
lunan yolcuların şahid:iği altında lPDliıe te8lim ıeClil

Fakat bu sahibs z paraların polise teıimi ele :r 
mijür. 

IBu ıkaClar 
ikim o·duğu 

arayı, <tramvayda ranutan yolcunan 
enüz anlaıı1amamıJbr. hadise olmuş, b.1etçi tramvayda unut an her efYa 

Yar.alandı 
iki Korsan Bir Dep,oyu 

Soymak fs~iyordu 
Evvelki ak_şam Haliçde, cıvar 

ha1kı telaşa dUşüren b:r hadise 
olmuştur. Tabkikabmıza göre 
mesele şudur: 

Hasköyde Şirketi Hayriye de
posu yanında 1lüylik bir ıikömü.r 
deposu vardır. Depo 'bekc:lcri 
evvelki iece aut bir raddeler:n
de, içinde lkl kişi bulunan bir 
sandalın sabile doğru geldiğini 
görmüşler ve gözetlemeye baıla· 
mı:şlardır. 

Biraz sonra sandal aeponun 
yanma ) anaşmı~, fakat sandalda
kiler bekcileri görUnce tekrar 
Eandala atlayıb kaçmıya başla· 

Dlli:ardır. 
Bunun ilıerinc bekciler kaçan

ların arkaaından ateş etmış~er, 

korsan ar da tabancalarını çeke· 
rek bekcilere karşı pntlatmışlar
dır. 'Biraz sonra meçhul kaçakların 
sandalı gözden kaybolmuş, fakat 
bu ateş teaiai esnasında o cıvar· 

dalci ihalk 1lıayli korku geslrıfJ 
telaşa düşmüştür .. 

})~er tarafdan :ıabıta memer· 
ları ka&aklan aramaya .koyulmu.ş· 
lar, ıabıkalı deni2. bırsızlarmdaıa 
Must&fay! ıabab ·eyin bacağından 
~e kolundan yaralı olarak bulmuJ-
1ardır. Mustafa, sorguya çekJ.nce 

, Nazmi ı.adında bir nrkadaşile be· 
Taber kömlir rçalmıya yeltendiğiı.' 
fak at yaralandığını itiraf etmiştir. 

SilAh Taşıyanlar 
Evve:ki akşam ıehrin muhte

lif semtlerinde yapılc.n arama 
net:ceainde bazı kimse~erin üzer· 
lerinile 'tt:11nması yasak kama, 
bıtak ıveıaire ıbulunarak mtlsade-
re ediimittir. 

Haydarpaşada 
Bir Facia 

:Devlet cem"ryoUan .!Haydar
p2Şa gan amelesinden Erzurumlu 
lhra1ı:m .ail!ı b ri dün sabah saat 
9 ıır.adde!erinde Ha,ydarpaşa' da 
ti::-en oeposu önünCle yolun bir 
tar< f ndan d:ğer tarafına geçmek 
isterken o s.rada Ankcra'dan 
gelmekte alan tirenin "Blt:nda 
kalara\ iki,ye bö:\ilımüı ve derhal 
ölmüştür. 

Bay lbrahlm Tall 
Traky.ı umumi müfettişi Bay lbra

bim Tali dün sal::ab Ankaradan ıeh
rim'ze gelmittir. 

1 
Bahtı Kara Y urd-1 
daş, Ana Yurda 
Kavuşuyor 

Acı miltarcke güo'erinde işgal 
divanıhar.bi "tar f nd .n 20 ys • a m h
k üm ed;Jip Frans·,z'arın Güyao müs• 
temlekesine gôn:ler:len kara bthıtlı 
yurd.faş Bay H iminin ana yurda 
knvuşml!sı için iyilik s~ver yurdd Jf• 

iu t raf odan J08 l'ra 2S kuruş 

:verılm'ıf. B z bu para lle lky 
Hi miyi ııına yurda kuvuşturm~k ı~ın 
tcıcbbüse geçmiı bulunu~ o~uz. Biz 
bu tcıebbüa üzerin:f e yürürken son 
güiılerClo bazı hay r sever' er dı ha 
yardım 'Paraaı gönderm ·ııerdir. 
Şuraya onl~ rı da :yaz yoruz ı 

Sam,,tyaCla Bayan Makbwe 
.Bay Cemal 
Sult:-nhis:-r posta mQdürll 
vas t ile on yurdanı 
Maltepe birinci ilkmektep 
son 81Dlf talebeleri 
Eski yekun 

ll01l yekiin 

IKuTuf 

600 
JOO 
CiOO 

92 

1082) 

Hile Suçlusu 
!l'v7ahkemede 18 Bin Lfranın 

Mace~ası Ara~"tlrı ~tyor 
Ge~en aene Ce:al adlı bir:"si 

Cıihangirrle !Bayan Beh:.J enin apar· 
bmanını !Bay Ali F.uada ( 48 ~ in 
lxaya sabnıı ~e bu aparlıman 
kısmen vakıf pa.,:alar müdürlüğü· 
ne meıhun bdunduğu içiıı Em· 
pcr.~yal otel:nde Evkaf Bunkasının 
ve tapu memurlarının bulunduğu 
Lir top!antıda Bay A1i 'fuaBdan 
paraları almış, 'bin 1irasını crada 
bulunan maliye memuruna vergi 
olarak verdikten sonra şapl<asmı 
'Ve bastonunu da orada bırakaralt 
lkaçmıŞtır. Dün Auye Üçüncü 
'Ceza ınahkemesindl) bu davaya 
devam ed ldi. Suçlu Ce:aı mev· 
kt.f olarak mahkemeye ge'tirlldi. 
suçlnrını itiraf etti. Asıl mal a hi· 
bi olan Bayan Eehiye de din
lendi. Bayan Behiye : 

"- Ben Izmirde, Bergamada 
bulunan ev:erimi ıattım. Celale 
( 8) bin lira ~eraim. Git Evkaf 
Banl<asına rehin olan apartma• 
m kurtar ôedim. «Sonraki mua
meleyi ben bilmiyorıım, ,, 

Bundc.n sonra şahidlerden bir 
kısmı din1endi. Heyıai de parayı 
Bay A!i Fuadın verdiğini ve Ce
lalin paraları aldıkta.ı sonra or• 
tadan kaybo!duğu ıçın polise 
haber ver:ldiğir.i söylediler. Mu· 
hakeme diğer şah:tlerin de çağı· 
rılması i_çin 'tehir ed;Jdi. 

Dör~ Kumarcı Daha 
P.ors sen zamanlarc1a kumar

bazlar:a mücadelesini arlırmışt.r. 
Dün de Jirayir, karde§İ Mıgır, 
T eodor 'Ve ffampar adlı dört 
kumarbaz Kumkapıaa Sivaıb 
Ahmeiin kııhvesinde kumBl' oy
'Danar.kea cürmümejbvCI hallaae 
yakalanmış1anhr. 

ikinci kanun 3 

ar ·1ı; ] 

Atatürkün Teb
riklere Karşılığı 
AııkarP, 2 (A. A} - Riy eticüm

hur umumi kAtibl ğ·n:cn: 

Reis;ciiınhur Atatürk. yeni yıh 
kutl yanlrra tefekkür ve en iyi di'ek
lerinin Anadolu ı janıınca iletilmesini 
emir Luyurmuılardır. 

reatl Edilen Telgraflar 
Anknr~, 2 - Yı.baş oıün aebetile 

Romanya kıra'ı Karol ve Yugoslavya 
lural naib; Pr~n• Po deıı Cumhur 
Reisi Atatürke tebr:k telgr.tf'arı gol
mif :ve aamimi cevap) r vcr:lmiıtir. 

Soyadı MUraca tları 
\Yeni soyadı kaou ıu, yı baı adan 

itibcren meryet mevk ne g!rmiş bu. 
lunmaktadır. Üç günı..lenberi nOfuı 
dairelerinde daiıa çok imi ıbal.k göze 
çarpmaktadır. Soyadı alm ş olan Ya• 
tandaılrr, pulsuz isti al rla nGfuı 
ıdairclerine miir. caat ederc'k, yeni 
eoyadlarını iteac.I c:ti-mektedirler. 

iki Suçlu 
l'ıark ;par,•ını · oruma kanununa 

.m11'hilefct ıeffti id(fo sile Adliyeyi 
•erllmif olan G llatrda Sarraf Hnyi• 
'1Dlll muh· kemclİiDe .drin o~ :ucü Ce-
ıuda ılanmıı, 4a idleria Ç3'.tn1maıı 
i~in jka l'ilne - ır~k im şbr. 

Yme lba mu'ha'kcme-e TıörkllltU 

hlikir &undan A:gavni adında bir 

kailJllUl •da sorzusu yap mış, ınhld 
,atı.nlması ıi&·n lb '\ika güne kalmııbr. 

a~on Kaçakçıları 
Gümrük muha'f. :z it ıkilib tııra

JınCl evve~si gun y.aka anan Afyon 
kaçakç~arı cün Sek zinci ihüsu mah· 
kemesine ver lmişlerdr. Kem:ıl, Hü• 

ıeyin, Mehmed, İamail, 1 yas, Mustafa 
iıminöekı suç1uhnn yakmda naabko
meleriae qlaaac t&r. 

Ticarel Oda5ının 
Yeni Meclisi 

Dün Valinin Söylevile 
şe Baş.adı 

Ticaret odası yeni m c:isi dQn ll1r 
toplantısını yapm şt r. Bu toplant·yı 

Vali ve belediye re si Bay MubiaClin 

Üstündağ açm ·ı ve bir •Öylev söyle. 
mittir. Bay Mublddin be söy:CYlevln
de demittiı' ki: 

"- Cilm'buriyet idaresinin kurul. 
duğu tarihten beri lst ınbul Ticaret 
odaaır.m dördüncil seçim devre11inln 
birinci :top1:ınm .ını açıy.orum. Size 
hükümetia en iyi ıbnoarmıı d lek'erin1 
sunar ve kuru'tayınız 1stanlul ıebri 
namına da sevgi ı'e se"im'11rım.,, 

Bay Muhidd:n '\;undan sonra ·~ 
levine 1öyle devam etmiştir: 

11 
- Türk çocak1u.nın hO· 

kumet k ıp aı:nda it ua•akta 
direnme1erl Ye dal' srelir}İ memurlar 
ıwnaıfına hayat atımlarJ cUJi t.w keli 
ve kötll adetler de artm~ ktadır. Bu 
.ıgünkü Jraz nç ve a-eç m 7ol •ını, 
U1Üterui sabada •laua T~k fOCUk• 
larının lehine çevirecek en ıalüiyetU 
ye en chemm yetli kurum eı'larak 

lkarflllltH •:z .ç·kıyoraunu:ı. 1cu •ttllı1· 
ce b 9ka kurumları• düçilDce YO 
yardımını temin ederek Lu iti en-eli 
programlamak ve Hara 8a k-.yvb 
yürütmek 'ba_1lıca a'uı 1 "-o·culDuadur"'I 

Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: j .__ _____________ , j on Posla 'nın Resimli Hikayesi : 

- Yok, H<ısan Bey v 1 ihi .j 
billahi kabahat benim de~.ılJ ~ 

\ 

-· Y ~ ni ben jserdhn .amma sayı· 

si'e ise.rdim. Bir kadc~ iki kadeh, 
Oc "k .. a.ıı. ,,ı. o 4lu. 

... Ş mdi bqka 'türlü o1au. IKa

i'e'lıin çizg'si var. B'rr 'çt'm Çı%gıtie. 

iki içtim, çiza-iyl kaybelhm. 1 
... Der.ke.n l'fe ı 'm ç.zg'i}' Lu ma· 

yınca it detitti. Çizgi.) i bulc.caa-ım 
diva ic im. 1 

Hıt an 'Def - Au •t dı, ç -ıt;JI 

bulm k i~tuke• ı kcac.laü aaybecl
u&a. 



.. 

3 L"nd kArıu11 SON t'OSTA 
=-==::;:-: 

r 
Resimli Makale Ailede Den sizlik Hergün Sözün Kısa ı 

----
Türkce 

'--·---- Falih Rıfkı AtaJ ....... 

Her gUn kull ndıaunız arab 
ve f rı 50zleriuden birkaçını ııra• 
1 }'ınız. Kendi kendinize bunlarla 
n anlatmak htediğinizi sorunuz: 
gö~e~eks.ı. iı ki birçoğu ağı.anızdan 
i. ışt liıel çıkıyor. Hele birlbi
rtne y kın Arab ve Fara ıöı.l ri
nln, lam bakımmdaıa n rede 

• l fip ner de a)rıldıld rt ı bir 
Ulrlü kc stir~mr:zsiniz. 

D~nıek ki biz oıağı yukarı 
ıöyl şıb nlai•}'oruz. Konuıma 
ı&zlerlnde böyle olursa yalnı% 
>'. zıya. bıra ktığımız kaltUr ıö%le
nndekı k .. r.ııkıığın ne kadar U
tilk olduitunu kavramak gUç de
lildir. O.ıun içindir. ki bir yazının 
ll&lünden on yıl geçtikten sonra 
onu okurken, birçok parçalarını~ 
btimeceleşliğinl görmekteyiz. 

. Bunu.n lc_otUlnğU dilde katmaz: 
Böyl bır dılle kültür yapılamaz 1 
sa~ıet' fü.tündeki gölgeler, birike 
~J.e. kafanın içini karartır. 

d~n çıkan çocuğun en kolay 
j~g:m .z sorular karpsında şa· 

fn a ıg~nı. görünte, bunu, yalnız 
onun bılgı eksikliğine, çalışmaz• 
lığına vermeyiniı: KC:>r balta il 
kes len ağaçta neden dUıgilnlük 

nyorsunuz? 
.. Bizim, bildiğimize en çok inaO'" 

dlgımı:ı: konuların bile üstünden 
~ ~ndan . biraz oynatd;nca, bulan 

d 
gını görınekliğimiz de bundan• 
ır. 

~iz bulanık yanyoruz; bulanık 
ıöylliyo_ruz:. an!ayıı ve anlatışı· 
llllzdalu bu.anık.ağın suçunu baıı
mızdn d - ·ı d"l Bir k e~ı ' '. ımizde aramalıyız. ,o T~ırklerın, eğer eyi Fran-
112.ln b.li~ orlnrsa, lstediklerjnl 
ey ve lam anlamak için fran· 
m~aya ~aş,urduklannı eskiden· 
berı görub durmaktayu E l 

b' k · u, ya· 
ıuz. s r:o 1u tan ötürü değildir. 

Eyı csmanhca bilmek demek 
yapıca l- r.b rine ters, üç dili eyİ 
bilm\;k demektir. Türkçe ile Arab 
ve Fars d.!.crinin , apı uymazlığı· 
nıu ne k2dar derin olduğu söz 
g8tür~~z. F ransı:ı:lar için öyle bir 
yazı dılı arayınız kl onu eyi öğ
renmek, fransızcedan bqka rusça 
ve arabcayı E..yl bilmek demek 
olsun! 

Şimdi_ şu alize bakınız: 
- Oglum, bana bir mü ellcıl 

mcıte&a'1iyüssakeyn çizer misin? 
Daha en yıl anceye kadar 

romanlarım.zı da b~ dille yazı· 
)'OTduk. 

Bu ~~~ yalnız uluaat özlllğ8 
ft benlıgı değil, uluaal birli· i de 
bozar- Bu ··ı b. i ltaf 1 ~- aı ır uluıun başını 

a •dan çıkarır. 
1ık d , 

_._ llşünce şu olmalıdır: Dili-
uw·.;, bu ınelezlikten bu l k ta ' oz u -

n Kurtulmı.l.dır. Bu k tul 
gerekliği, herkesin un u~ · duı ' ., .. regın o 
ıarsı 'llRZ bir inan oldukt h · . . an sonra 
epımızın elbirliğinin d 

lae kurtutabir? zorun an 

ttlrk.Ya _bu tlill bırakmalıyız, a 
( çeyı bulmalıyız. TUrkçeyi J!u 

Karı çok ınatrur, çocuk •on derece ıımarık, koca 
eaknh le vermlı denecek kadar punnk olunca o ailede 
dirlik v dD:ı.enlik namına birfC)' nramamıılıdır. Böyle 
ailelerde karının •onu felak t. çocuğun bayah bitlk Ye 

koca lse son nefeaiae kadar bedb bttır. Ailede dirliti 
temin eden üç t•Y Yardır: iyi geçim, karşılıklı ıaygı ve 

küçüklerin bllyüklere it atldir. Bu ilç .ırrın giremediği 
ailelerde saadet aramak boıtur. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Münderecatımızın çok/a
gundan dercedilememiı
tir. 

------------------------· V eı.izelos Suikasti 
Meselesi 

Attna 2 (Huausl) - Bay Ve
u.iıelosa suikast y pıuılann mu
hakemesinde mUdei umumtlik eden 
Atina istinaf müddei umumisi Bay 
Riganakos hlikiimetin teklifi Uz • 
rine Korfuya nakledilmiı, yerine 
polis mUdllrlUğQ vazifcslnl yapnn 
Selinlk istinaf müddeiumumlsi Bay 
Gareyoa tayin olunmuştur. Pellı 
mUdliriyetine de mUtekait Gene
rallardan Konıtnntin veye Gene· 
ral Pitsiku tayin edilecektir. 

Suikast muhakemesinin Şubat 
içinde Atina cinayet mahkeme• 
&inde yapılacağı kat'ı sayıbyov. 

AV. 

Beyoğlu 
Kaymakamı 

Bay Sedad lzmir Vali 
Muavini Oldu 

Uzun yıllardır Beyoğlu kay· 
makamhğında bulunan Bay Seda· 
dın lzmir Vilayeti Vali muavill'" 

etil. Sogw oklar aşladı ~~~·es!~~~ d:~~d~~i:!kiö~~~~~~:: 
- ~:t:::iı~~~a ~i:i !~yoğ!~!ış1:?~: 

F k Ad C d il k B Y 
i§e yarar eserler ~armışbr. 

a at ana ivarın a ı ir az ~=~sı:ıaz~~:~~:.e de muvaffak 

H H ·· k ·· S ·· ·· Bay t~. Sadıaın 
Ankara, 2 (A.A.) a ~r=s~enberi devam .~~olan karu~~~~rraddır. Geçirdiği Kaza 

Bakanlığı metoroloji enıtitüsfinden yağışının toprak fizerindekl ka- Yurdda en yükıek sıcaklık Sıvas Saylavı ve Akıam gaz.,. 
alınan malümata göre, Ort Ana- lmlığı Çorumda 22, yozgadda 13, :sıfırın üstünde olmak üzere Dort· tesi Başmuharriri Bay Necmeddin 
dolu ile Cenub Anadoiudn Ye Ankara çevresinde, Kırşehir ve yolda 19, Adanada 17 santigraddır. Sadığın Ankarada kazaen ayağı 
Karadeniz kıyılarında, Rize, Gir.,. Kastamonuda 7, Afyonda 6 san• Konya, 2 - Dün akşam kar kayarak dUştnğünü ve sol bile· 
su~da hava yağışlı ve diğer yerler timetreyi bulmuştur. başlamııtır, hAIA devam etmek· ğinin kırıldığını dlln yazdık. DUn 
yagışsız ve fakat kapalı geçmiştir. En düşUk suhunet, Kütahya tedir. sabah Ankaradan şehrimize gelen 

Yağış Orta Anadoluda kar ve ve Afyonda sıfırın alt ında 5, )#.. Dün Istanbulda bava çok Bay Necmeddin Sadık yeniden 
C b An d ı da d b d f muayene edilmif, uapılan tedavi 
~•u O a o u yağmu!" •eldin- Edirne ve kastamonuda ve Eski• soğuk u, ara ret ereceıl ıı mn ; 

dedir. rta Anadoluda ıki gtın- fehirde 4, Ankara, Beyıehir, y o:ı:• altına dllşmlişdU. kafi görlilmediği için kolundaki 
a!çı ıökUlmUf, Profesör Bay Niı· 

Arnavutluk ı Talihli M.ahku.A m Atatürk sen ve operatör bay Bürhaneddic 
tarafından tekrar tedavi alhna 

Tütün inhisarı Kuruyor Hanishaneden Çankayada İran Dıı Ba- alınmıştır. Bay Necmeddin Sadık 
V B

. 1 "k y r k K b I Cerrahpaşa hastanesinde yatmak· 
e ır sti raz apıyor Çıkmıyor anını a u Etti tadır. Çabuk iyileşmesini dileriz. 

Londra. 3 (A.A.) - Arnavut· Ankara, 2 - Iran DışişlerI T. k D J l • 
luk Kıralaıın bomba ile aralan· Yeni~ıl zengil;rinde ve habis· Bakanı Bay Kazimi şerefine Ana· 1.ra lŞ Ş erl 
d

• '- ._ Y hanedeki mahkumlardan imam dolu kulübUnd D B k B 
ıgı ın_aKkındakt haberin doğru Ataullahın hissesine büylik 'kra· e ış a anı ay Bakanının J d - L d Tevfik SUşdü Aras tarafından bir 

o ma ıgmı on radaki Arnavut• miyeyl kazanan biletten 3750 lira öğle ziyafeti, Başbakan General 
luk Maslahatgüzarı bildirmektedir. düşmllıtür. ls~et lnönü tarafından da köşk- Beganafı 

Lt>ndradakl Arnavutluk maha· imam Ataullah bir seneye le~m.de bir akıam ziyafeti veril· Şehrimizde bulunan Irak Dıt 
fili bu şayianın Arnavutluğun mabkümdur. Bu mahkumiyetini mıştır. Bakanı general Nuri Said gaze-
dahili inkiph için Holanda bitirmiştir. Fakat bir miktar da Bay Kizımt Reisicumhur Ata- tecilerle konuıurken TOrkiyeyl 
n ladçre bangerJerden yapmaya para ce:ı:asına ~a~küm olmuş, tUrk tarafından kabul edil- ikinci va tam addettiğini, ziyareti· 
çalıştığı bir milyon lngiliz liralık parası 01lmadhığı ıç1~0 b~ . cezab~ı miştir. Atatürk misafir Bakanı nin Irak - Iran hudud lhtı.afının 
. . ,. veremem ş, er ıra ıçın ır b~ müddet yanlarmda abkoyarak halli ile alakadar olmadığını, bir 
ıs_h~raztn m~n me matuf olduğunu glln yatmıya baılamıştır. Bu ~~~Uşnıfişlerdir. Iran BUylik Elçi· dost :ı:iyareti olduğunu, meselenin 
b ıldırmektedırler. besabdan da 35 gün mahbusluğu hgı de Bay Kizımt ıerefine bir Akvam Cemiyetinde halledlle· 

istikraza karşılık olarak Ar-- kalmıştır. İmam Ataullah 3750 uyafet vermiştir. ceğini, kentlisi burada iken gelirse 
nnvutluğun tesis etmek tasavvu• lirayı \dün almıf, fakat 35 lirayı Bay Deklozyer Iran Hariciye Nazırı ile görüşeceği 
runda olduö-u tUtün inhisarı kar· verib hapishaneden çıkmamıştır. ni, Musul petrollarmın ayın 12 ıinde 

o~ S - ö ı , ...... d" Ankara, "2 - Eski Fransız K f d ı -plık gösterilecektir. 3 gUn yatacagını s y emeue ır. Irak ıralı tara m an açı acagmı 

ld 1 • B .. d ı i dayinler vekili Bay Deklozyer ö l . r 
imtihanlar Talimatnamesi Liman are erı u çe er M r B k s Y emış ır. 1 

Ankara, 2 - lstanbu1, lztnir a ıye a anını ziyaret etmiş, lran Ve ranyan 
Ankara, 2 - Hatırlanan im- Liman Umum Mfidfirlüklerinln bir :dyarette Adliye Bakanı da ha· Ankara 2 _ Ecnebi dillerindo 

tlhanlar talimatııameaino göro aylık muvakkat bütçeleri Bakan- zır bulunmuıtur. Yarın General "Perse., ve "Persan,, kelimeleri 
hususi ve ake:liyet mekteblerindo L t 1n·· u ta f d k b ı k - Ulu• _ da• lar Heyetince kabul edilmiştir. 15me on ra ın an a u (ran ve lranyan kelimeleri arşı-
okuyanlardan yükıek mekteblere d"l k d 7'_ ---- K • f b •k e ı ece , akşam lıtanbula döne- lığı olarak kullanılmakta i i . 

•cagt:zl • 

• İcaref airmek iıteyenler reıml mekteb· ayaerı a rı ası cektir. Iran Devleti ecnebilerin de 
lerde baka lor~ aya tabi bhıla- Knyserl, 2 - Mensucat fabrl• Uf iran ve Iran yan kelimelerini kul· 

Kon nresı· caklardır. kaıının inıaah bitmiıtir. Makine aklık Paralar !anmalarına karar vermiı key· 
6 1 E ay Receb Peker daireler"nde ofak tefek fotaata Ankara, 2 - Ufaklık nikel fiyeU ırandaki ecnebilere ya· 

.u 
lzıu:r, ( Hususi) _ ikinci kA· devam edilmekte, bir tcıraftan da paraların bu ay basılmasına baı· hancı memleketlerde bulanan 

.~ ~~ının s cnlarmda Ankarada C. H. F. Genel Katibi Bay gelen makinelerin montajı )'Bpıl· lanacakhr. lmalAtı Harbiyede ya• kendi memurlarına bildirmiştir. 
1 urkıy T" Receb Peker buglln Iıtanbula maktadır. Klı içinde bu iş de pılan pullar numuneye muvafık H ı· t e· I b Battı 

tayı t ~ ıcaret Odaları Kuru)- gelmektedir. bitecektir. glSrtılmUıtnr. a ıç e iT ra a 
Od 

0
P anacak... 150 ye yakın ~==~~==~===========~=====================~ Haliç Fener i&keleainde araba· 

bu knın l IDurabhaa göndereceği r ~ larmm tekerleklerini .çıkarmak 
buı ~7 tay~a çok mühimsenen ıs TER iN' A N ıs TER ı NA N M A ·' için hay anları ite berab~r Ara· Buş er gorllşUlecektir'.. basını <leniıe aokan Stlleyma• 
Od ] seneki toplantıda Ticaret bUylik bir kaıa geçirınlş, araba 
~~ an~a bazı yeni sal8biyetler Dün 3eni yılın ilk günü idi. Eski gazeteleri kanşdı· ı yette ciddi ve yakın bir tehlike göıük:müyor. Her ne ha)·Yanlarile beraber balmıf, balalt 

; "eaı muhtemel görtilOyor nrken 1920 yılınm ilk gününe aid haberleri 7auıı bir kadar muhtelif memleketlerde baairetkarane hareketleri hğa gömülmtlf, S•leyman gUç hal 
,i.dliye Mu·· h il · · gazete göziimüıe ilişdi ve ıo eatırlnn aldık: istilzam eden noktalar nraa de, bütün bunlar, ye'si İcab ile kurtulmuttur. .. 

Ankara. 2 - B 
n a erı . 1 Ltndbergln oğlunuOld:'rel'ler " Yeni aene miinaıebetile Pariı mahah1ind• dönen 1 ettirecek inr n limet arı.elmemektcdirler.Saôeca müttefikler "' 

topla acak ola u ay ortalarında fü,"1r1Pr: arasındaki ittihadın lüzumu ~on günlerde birçok d .. lıil flcm 1 ıgton, 2 (A. A.) - Lınd-
nevc d dl" n ayırma komisyonu Mütıırekeııin üçiincii aenesi Yahanıet an.eden bir mima ile 111bit olan hakikatler arasındadır." bergln çocuğunu 6~d0rc: le bc~a· 
yap:caktt~YA rn~nhalle~ine tayinler ile hullıl utaıi, in de ye•aallı.d d\>tıldir. Bıynelmilel Yaz!.- tııe .. alem yine ol Ü.lem, devran yine ol devran 1 ber olmaktan ıuçhı ı ı., plaı• c ın 
Maliye t · . n kara ~gır Ceza reiai mubakemeıioe bugön bael

4111••r 
•• \ . emaıyı.z ornsıyonu rei9liğl- is TER I NAN Is TER 1 NAN M A / tır. Muhakern•d• 125 ,.hid d n• 

•yın • imiştir. lenecektir . 



4 Sayfa 

Memleut Manzarası 
1 1 

Alanyada Hafta
da Bir Pazar Ku-

1 r ulmıga Başlandı 
\. Alanya (Hususi) - Her kasa• 
banın bir pazar glinU vardır. Mu
ayyen olan bu gUnde köylüler ve 
civar kazalar halkı pazarlara 
gldib alım ve aabm yaparlar. 
Burada muayyen bir pazar gUntl 
olmadığından köylület mallarım 

birtakım madrabazlara ıattmr, 
bu yüzden hem köylü ve hem de 
ıehir halkı zarar görürdü. Bu ciheti 
nazan dikkata alan Belediye haf· 
tanın bir gUnUnde şehirde pazar 
kurulmasına karar verdi. Her iki 
vapur kostasınm oğrak günü olan 
Pazarteai günü muvnf ık görllldü. 
Civar kazalara köy ve nahiyelere 
bildirildi, evvelce haurlanan pazar 
mahalli donatılarak davullar zur· 
nalar çalındı ve mualiim Bay 
Nevfel, pazarların lktısadi fay· 
daları haklcmda bildiklerini söy
ledi. Çok eski devirlerde bile 
A lanyanm müh:m bir mahreç 
olduğunu ve pazarlar yüzlinden 
istifadele r t emin edildiğini tarihle 
ispat t!yledi. Bu sebeble memle· 
kette çok hayırlı bir it görülmüt 
oldu. 

Karamanda 
Eyi idare Sayesinde Az 
Su ile Çok Arazi Sulandı 

Karaman (Hususi) - Ovadan 
geçen ve her sene ancak 1400 
dönüm araziyi sulayan kilçük 
dereden bu sene Belediyenin 
proğramh çalışması neticesinde 
çok istifade edilmiş ve 5000 
dönlim arazi sulanmıştır. Bu sa· 
yede Karamanm harice yaptığı 
bulgur ve buğday ihracatı bet 
misli artmıştır. Adana, Mersin 
ve Tarsusa da 40 • 50 vagon 
ltavun ihrac edilebi ! miştir. ÖnU· 
müzdekl sene alınacak tedbirlerle 
sudan daha fazla ist:fade ed.lC4 
ceği umu lmaktadır. 

Çanak ale HaberEeri 
Çanakka'e (Hususi) - Büyfik 

savaşta harab olan Çanakkalenin 
eski haline gelmesi için başlayan 
faaliyet ilerlemektedir. Çanakka· 
lede birçok yeni binalar yapıl· 
maktadır. Ha1kevi muhit için çok 
fayda'ı olmaktadır. Kıt miinase· 
betile gece lisan deralerl açıl· 
mıştır. Bu derslerde Almanca, 
lngilizce, Fransızca öğretilmek
tedir. 

Bahkesirde rlUsamera 
Balıkesir ( Huıusi ) - Necati 

Bey Muallim Mektebi son sınıf 
talebeleri taraFmdan bir mUsa· 
mere verilmiş, memleket büyük· 
lerl bu müaamerede hazır bulun
muılardır. Müsamerede iki eser 
temsil edilmiş, 6 Eylül mektebi 
de mtlsamereye iştirak etmiştir. 
Talebeler çok muvaffak olmuşlar, 
çok alkışlanmışlardır. .............................................................. 

BANKA KOl~.E ÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayesi Liret 700,000,000 
İhtiyat akçesi ,, 560,000,000 

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

ŞUBELER 
İngiltere, 18viçre, Avusturya, Maca
ristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehistan, Romanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör n Kolumbiyada. 
Afilyasyoıılar • 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 2641 /2/3/4/5 ) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

İstanbuldn : Alnlemciyan hanında 
Telef. 2821. Beyoğlundıı: İstikliil 
caddesı Telef.1046.Kampiyo dairesi 
Borsada Telef. 1718. 

. iZMİRDE ŞUBE 

SON POSTA 

-~ . 
• 

LMEMLEKET HABERLERi ' 
~ "" 

lzmir Beşinci Uluslar Arası Panayırı 
Şimdiden Hazırlanıyor 

lzmir ( Husu· 
at) - Daha tim· 
diden 935 lzmir 
uluslar panayırına 
genit hazırlıklar 
yapılıyor. lzmirln 
bu hazırlığı her 
ıeyden evvol, 

geçen seneki pa
nayırın açılışınd:ı 

Başkan lımet 
lnönüne verdiği 
b"r aözU yerine ~ 
getirmek içindir. 

lzmir beşinci 

uluslar aras pa· 

naym fa'al ko· 
mitesi muntazam 

bir ıckilde top
lantılar yapa· 

rak panayırın 

lira sarf ederek 
panayırın bulun• 
doğu Cumhuriyet 
meydanını tevsi 
edecektir. Bundan 
baıka yangın ıa· 

basındaki harab 
manzarayı tadll 
etmek için(Şlikrll 
Kaya ), ( Tevfik 
RUşdll Aras) ve 
(Celil Bayar) adla 
ilç yeni bu!Yar 
açılmış; bu bul· 
varın olduğu yer
lerde binalar ya· 
pılmıya baılan

mıştır. Panayır 
mevsimine ka· 
dar bu caddelerin 

gllzelleımesine iti 

reklam, afiş, Geçen panaprtla San'atler mektebi pavyonu 

~ .ıa gösterilecek· 
tir. 

"" propagand• iılerl için karar· üzere lzmir uluslar arası 
Jar vermiştir. DUnyamn her panayırına iıtlrak edeceklere 
yerindeki ticaret odalarına, ta· tenzilatlı nakliye tarifesi tatbik 
nınmış müesseselere afişler ve edeceklerdir. Sovyet Rusya hllkfı· 
mektublar ifÖnderilerek lı:mir metl, daha ıimdi<len lzmir pana· 
pana, ırına davet edllmlılerdir. yırma iştirak edeceğini bir mek· 

Ba .kan sıyual blokuna dahil tubla lzmir kent başkanlığına 
memleketlerden panayıra iıtlrak bildirmiştir. 
edecek firmalar için hllyllk ko- lzmir belediyesi, lzmlr tehrinfn 
!aylıklar gösterileceği gibi mem· planını yapan mimar Danjenin 
leketler, bir cemile olmak gösterdiği lüzum üzerine 200,000 

TUrk ofis Ankara merkezi, 
ihracat mahsullerimiz hakkında 

broşürler hazırlatarak lzmir Uluslar 
arası Panayır Komitesinin yaptığı 
reklam teklini daha geoit ve 
memiekete ıamll bir hale getir
meye karar vermiştir. 

Bundan başkQ lzmir şehri 
hakkında da büyük bir broşür ha· 
zırla•caktır. - A. Adnan 

Andiflide 
Çukurbağ Köyü 

Tarsusta İskan lşleri Ve 
Bekçi Teşkilatı 

Yeni 

Andifli (Hususi) - Çukurbağ 
köyU Gedik dağının yalçın kaya
ları arasına gizlenmit ve çukur 
bir sahada kurulmuştur. Köyde 
bağcılık çok ileridir. Köyün ha
va11 ve auyu çok iyidir, nüfusu 
beıylizden fazladır. Bu köy ıebze 
yetiştirir ve köylüler Andifli pa
zarında sebze ve odun ıatarak 

para kazanırlar. 

AndifJi savaı sırasında düı· 
manlar 1.arafmdan itgal edildiği 
zaman bu köyün halkı köy etra· 
fmdaki kayaları tutmuılar, bunları 
birer asri istibkAm gibi kullana
rak köylerine diitman ayağı baa· 
brmamıya muvaffak olmutlardır. 

Antabde Muzır Hayvanlarla 
MUcadele 

Gazianteb, (Hususi) - VilAyet 
mız\r hayvanlarla mllcadele k~ 
misyonu bu sene yapılacak mil· 
cadelenin temellerini kararlaşbr· 

mış ve ikinciteşrin başından ltiba· 

ren mücadeleye baılanmıthr. 
Sürek avlan yapılmaktadır. 

Sonteşrin içinde yapılan ıürek 
avlarında merkez kazası köyleri 
ile Paıarcıkta " 64 ,, domuz öldü· 
rUlmUıtür. Yine bu ayda lslahlye 
kazasında ayrıca on domuz öldU.. 
rUlmUıtür. 

Avlar, komtu vilayet ve kaza• 
ların köylerlle birlikte ve karıı· 
lıklı yapılmaktadır. BirinclkAnuoun 
on beşine kadar dağda yedi do
muz daha öldürUlmllştür. Yamaç• 
oba, Pazarcık, lslahiye dağlarında 
ve Karadağda taramı yapılmak· 

tadır. 

Bu aydan itibaren tohum ilAç· 
lama ve fare mUcadelt1ine do 
baılanmııtır• 

'l'areuada bir örnek giyiodirilen bekçiler, Kaymakam ve sabıta amirleri 

Tarsus (Hususi) - Kaymakam Bay Hıfzı kazanın bUtlln bekçile· 
rinl teşkilAtlandırmıf ve hepsine bir örnek elbise giydirmiştir. Bay 
Hıfzı lakan muamelatına da ehemmiyet vermektedir. Bu sayede evsiz 
bulunan birçok muhacirlere ev verilmiştir. Tarlasız muhacirlere de 
arazi dağıtılmışt r. 

Antebde 
Bu Seneki Talebe Miktarı 
Geçen Yıldan Bin Artık 

Gazianteb, (Hususi) - Viliye· 
timiz ilkmekteblerinde sıralarm, 
ders levazımmın artırılması ve 
ıınıflarda yeni ıubeler açılması, 
köylerde yeni mektebler yapılması 
gibi alınan tertibat 11ayesinde 
talebe sayısı bin kadar artmışbr. 

Geçen yıl bütün vilayet ilk
mektblerinde talebe mevcudu 
" 6200 11 idi. Bu ders yılında ise 
u 1474 ,, kız ve .. 5681 ., erkek 
olmak Uzer• " 7155 ,, tir. Bu 
mikdarın daha da artacağı anla
tılmaktadır. 

Viliyetimizde kaaaba ve köy• 
lerde 78 llkmekteb ve 178 mual· 
lim vardır. 

lnebolunun lthalAt Ve ihracata 
lnebolu, 2 (A. A.) - lnebolu 

iskelesinin 934 birinci kAnun 
ayında ecnebi limanlarına 26700 
liralık 219 ton ve TUrk limanla· 
rına da 131000 lira kıymetinde 
991 ton ihracatı olmuıtur. Buna 
karşılık 159100 lira kıymetinde 
461 ton lthalit vardır. 

Borsada 
1935 Yılı Çalışma 

· Programı Çizildi 
Bursa, 2 (A. A.) - Yeni yıl· 

başım ulusun istek ve lhtiyacla
rma fırsat tutan valf, foka, kaza· 
lar idare heyetleri, belediye baf"' 
kanları, kaymakamlar, fırka vila· 
yet kurumu merkezinde toplana· 
rak dUşllnüş ve görllş birliği için 
and lçdiler ve 1935 yılının çalış· 
ma programını çizdller ve yılı 

kutluladılar. 

Havza Köylülerinin Dilekleri 
Havza ( Husuı1) - Fırka kon· 

grelerine bakmak için gelmiı olan 
Giresun saylavı Bay MUnir Kay· 
makam Bay Ş. Kaya ile birlikte 
köyleri gezmlf, köylerin dileklerini 
dinlemiıtir. Bay Münir köylüleri· 
nin dileklerini dinlemek üzere 
LAdiğe gltmiıtir. 

Karamanda Yol işleri 
Karaman (Hususi) - BUtUn 

yollar tamir edilmekte, yeni kal· 
dmmlnr döşenmektedir. litasyon· 
Ffan ıehir haricine giden büyük 
ıose tamir edilmiıtir. 

ikinci kinuu 3 

: ı · Tarihi Fıkra , _ 

Ne idi, 
Ne Oldu? 

Noel Litinceden alınmadır. 
Yalvaç laanın doğum bayramına 
ad olarak kullanı.ır. Demek ki 
Noel, bugfin yaşayanlara 1935 yıl 
önce doğan yUksek yaradılı9!1 bir 
adamın nasıl dllnyaya geldiğini 
hatırlatacak. 

Biz ve bütün çağdaılarımız 
o doğumu ıııklar arasında, bol 
yemiıler içinde, gülerek, eğlene
rek kutlularız. Yeni bir yıl batına 
kılavuzluk eden Noelden uğurlar 
umarız. Çocuklar, Noelle yıl 

başını biribirine karıştırarak 
sevinçli bir U} kuya dalarlar, 
ak sakallı • Noel babanın 
kırmızı mantosundan yataklarına 

neler döküleceğini görmek için 
yürekleri çarpa çarpa uyurlar, tatlı 
düşler görürler. Noele değer ve· 
ren her çocuk, onu bol armağan 
dağıtan iyi gönüllü b'r babalık 
s ayar, o saygı ile Noeli sever. 

Noelin bir de öz yüzünü dUıU· 
nelim: f sa nasıl doğdu, nerede 
doğdu? ... incili yazanlardan Malt· 
hien, Marc ve jean bunu yazm8%• 
lar, doğrudan doğruya Yalvacın 
yafayışını anlatmiya glrlıirler. 
Yalnız Luc lsanın nasıl doğdu• 
ğunu ıöyliyor. Onun yazdığına 
g6re UnlU Yalvacın anası Mer· 
yem, karnındaki yükle Naııradan 
11 Beytiillihım ,, e gelir. Nitanlısı 
Yusuf da yanındadır. Hanlarda 
yatacak yer bulamazlar. 

ister istemez bir ahırda gecele
meğe katlanırlar. fşte Isa orada, 
o ahırda doğmuştur, yatırılacak 
betik te olmadığı için föyle böyle 
kundaklanıp ahırın yemliğine 
yatırılmıştır. 

O doğum gecesile bu çağın 

noe1lerl arasında ne derin, n~ 
cagin ayrılık var, değil mi ? .. 

M. T. 

Vilayetlerde 
Yılbaşı 

Aksaray, 2 (A.A.) - Yeni 
yılın girmesinden öttirü öksüz. 
Çocuklan Esirgeme Kurumunun 
anıkladığı balo Ulus evinde ya
pılmıştır. GUn doğumuna kadar 
ıllren bu toplantıda Atatürk ıınır
ıız sevgi ve ıaygılarla anılmıştır. 

Blleclkte Temsil 
Bilecik, 2 (A.A.) - Halke..S 

temsil tubed taraf andan yılba• 
şında verilen müsamerede alb ok 
çok canlı bir tablo halinde halka 
anlatılarak gösterilmiştir. 

Bayanlarımız C. H. Fırkasına 
Uye yazılmııtır. 

Denlzllde Balo 
Denizli, 2 (A. A.) - Geliri, 

öksüz çocuklara yardım için 
halkevinde parlak bir balo ve• 
rilmiştlr. 

.. ........................................................... .. , 
OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANON;M ŞiRKE11 

TESiS TARİHİ: 18G3 

Sermayesi: 10.000,000 lugiliz lirası 

Türkiyenin bnşlıce. §ehirle rile 

Paris, ~lora il ya, Nis, l ıoııdra ve 

Mançester'de. Mısır, Kıbrııq, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistnn'da 

Şubeleri, Yugoslavya, H.omanya, 

Suriye ve Yunnnistan'<la Filynlleri 
vardır. 

Her turlu banka mua:irnleleri 
yapar 



3 ikinci Edinun 

iga et A emi 

vrupada 
Demokrasi 
Çekişmeleri 

. Avrupa d rmokr" •İıi iki yüz yılı 
bıraı. ııtlnndır. Ondan avvel de 
d~mokraai gü ·ültiileri o'mamıı değil
dır. Anc .. k parlamantarizm denilen 
~likumot usulü bundan iki ytb: yıl 
on~e. ı:erleJebilmitlir. Avrupa demok
raaıaı ılk once ilci ü kcde canlanmış-
tır: lngiltere ve Frannda. Gün olmuı 
Fransız demok·asiıi İngiltereden yeni 
8rn~!'1er nim ş v 1 yine gün gelmiş ki 
lu~ı ız demokrr a'.ai Franu demokra
aiaındcn kuvvet bulmuştur. 

İnkAr e i'emez ki bugün gerek 
Frımnı ~e.rno ' r~asi, gerek lngillz 
demokru s·, lıeniiz teşhisi konulamı-
Jan. bir ha&ta'ık devresindedir. Bugnn 
lngılterede o·duğu giLi, Fransada da 
demokrnsi çek' şıncleri vardır. lngil
terenin demokrat liderleri zaman 
zaman, dikt:-tör ük ve fFşiatlik k;ıy
Dftfmalarana it· rşı ağır sözler söylü• 
1orl~r. Son sözü iki gün evvel İngil
trenın mubaf Z:tltôr p f • J'd • b B le! . •. • r ısı ı erı ay 

a "vın Doyledi ve gençlere: 

b - emo.<ras.yi koruyunuz d' 
ğırdı.. •11 ıye 

Frao1ada da demokrat liderlerin 
•t;r.lnrından l:una lıenzer auler du-
)'u.uyor. Geçen'erde ba H 
detn k • • Y eryo, 

o r;a ya '<ldetle mndaf d 
•• bu 11 kü d aa e en 
lemeaF. n b e?1o~ra! rPjimin gen it· 

ıc etlığına ıleri silren bir 
nutuk aö · d' ı Fi ye ı. ·r nsız Başbakanı Ray 
0!1~en de birk"ç giin evvel demok· 

;Hının haatalı't sr !Ç rdiğini, bu hasta
ıtın faıizm VC)a d.ktatör:ü\, 'bi 
uaul!erle iyi edi'emiyec~ .ıır· . d gık 
raai h t ı ~ ısın•, emo • 
11 

•• as ,a ·~ n n yine demokraal ilacı 
e ıyı o.ahı eceğini ıCiyledi. 

Acaba bu ilaç nıa·ldır? 
Bay Flandene - d k . 

lf 
gore, •mo ra11ye 

1 • •erecek o' b k . . HU kik an emo raaı ıllcı: 
met otoritesidir, ki bundan 

çalkan mana, hürr:yet frenlerini biraz 
o ıun sıkmaktı·. F kat F k - ranaanın en 

uvvctll put'ıinin lideri o'an Ba 
!'f•ryo demo'crasiyi iyi1eıt'recek ola~ 
ılicm, demo:traa. hürriyct!er:ni gen't-
let~ek ve çoğıtltm3k auretiJe elde 
edılebUecef ni aöv:Gyor itte F 
d k

. ı • .. r•naa-
a ı demokrasi çckitmeJeri, bu ikl 

kutub araa oda geçiyor. 
Acaba kimin aöıil dinlenecek? 

otor:teeilerinki mi b- · t .1 . ki . , urrıye çı erın 

mı? Yoku, bugün için göze batarca• 
sına bir azlık olan f: t:zm taraftarla
rının a()ziJne mi uyulacak? 

Ôyl~ bir ~orgu ki ~oA'ru kartılığını, 
bu çokıfruen.n içinde bulunanlar bile 
•eremiyor. _ ,._ 

SON POSTA 

Sovyet J 
Rusya da 
Bir Japon Casusu Tutuldu 

Sen Peteraburg ( Amerikada ), 2 
( A. A. ) - Burada limanın ve lıarb 
gemiler:nln resmini alan Matauma 
adında bir J:ıpon yakalanmıtbr. Bu 
a1am Japotı bahriyesi ihtiyat efra
dından olduğunu ıöylemiotir. 

Bay Lava) Romaya Gidiyor 

Italya- Fransa Görüşme
leri Başlıyor Demektir 

Yılbaşında 
Hitler Ve Avusturya Baş
bakanı Birer Beyanname 

Neşrettiler 
Milnih, 2 (A.A.) - Bay Hitler Nı>•· 

yon ~ı aoayaliat fırkaa:na neırettiğl 
yı batı beyannamesinde diyor ki: 

'' - Bundan 12 ay evvel 1934 
lll'Desi için yeni raybin yıkılacağı 
ııöy!eniyor u. Halbuki Almanya ve 
Almrn milleti ulusal ciriliğin bntGn 
bölümlerindo eskiden fazla kuvvet:cn• 
mittir • ., 

Bay H:tler Alman milletine barıf, 
On ve S r'ın dönmesini dileyerek 
aCS:ıleriııi bitirmiıtir. 

lf 
Viyana, 2 (A.A.) - Avusturya Bı>t· Şu günlf'rde mühim görüşmelere 

bakana Bay Şuşnig Avusturya mille- Parla, 2 (A. A.) _ Bay Laval dün 
tine beyann~muindo diyor ki: ltalya büyük elç'aini kal:ul etmiş ve 

11 
- Bizi en z~yade dütOndOren 

Olkenin ökonomi noktasından iyi"et· sonra da Avuaturyanın ulualar kuru• 
mu murahhası ve Avuıturya orta 

meaiair. Hııkumet içeride soysal ve elç:aile görüımfişttlr. 
aiyaaııl barıo istiyor. Ancak 19 3 den-
lıeri güttüğümüz açık ayas::dan bir • 
pum.ık b·ıe ayrı'mıyacağı:ı.,, Paria, 2 ~ A. A.) - Yılbı>tı mera-
Stavi&kl Rezalet] Etrafında simi Fran•ız • İtalyan konutmalarını 

P::riı, 2 (A. A.) _ Bayan Staviaki durduramamıştır. Frana::-n•n büyilk 
elriai bay dö Şambrönün ltalya d·tarı 

par·amen'o tahkikat komisyonuna T 

bir mektub göndererek " çok mühim itleri mfiatetarı bay Süviç'e yapt tı 
iftıatta " bu.unacnğından tekrar d:n- konııomalar blitiln gilo alttam aaat 
lenmeani ialemittlr. 21,30 n kadar devam etm:ttir. 
Yeni Bir Kutub i!ergUzeta.I Bay dö Ş~mbrön bu konuımaların 

Y neticesini hemen te1efonla Pariae 
Dunedin, 2 (A. A.) - Am'ral B rdin bildirmiş ve bizzat bay Lav<"l ile de 

kutub heyeti yeni bir ketif icrasına konuımuıtur. Bay dö Ş1mbrön bu 
daha hazırlamyor. sabah ta yeni noktal nazar teatile-

Ha beşİstaDID yeni rinde bulunmuıtur ... 
Bir M Üracaatı Roma, 2 ( A. A. ) - Gazeteler, 

sahne olQD Roma'nın görUnüşll 

milmklln olduğu hakkındaki haber 
mOnHebetile, Röyter ajanamın aiyaai 
muhabiri b<Sy:e bir ihtimal mevcud 
olmRdı~ını bildirmektedir, Son karar, 
S'r Con Simon lle Bay Laval arası~
dakl görüşmelere Ye miaak'n alacıığı 

nihı i tekle bağlı bnlunmakla bera
ber, lngilterenin bu mi1aka iltihakı 
timdilik varid olmadıtı flSylenmek· 
tedir. 

•• 
Paria, 2 ( A.A ) - M. Lnal'in bu 

ııkşam veya yarın Romaya gitmesi 
o~dukça muhteme'dit. Bunun için ca
kikadan dakikayR bir karar alınmaaı 

beklenmektedir. 

* Paria, 2 ( A.A )- Röyter ajansın-
drın: Şimdi haber ver:ldit:ne göre 
M. Laval yann 20,~0 da komaya 
gidecektir. 

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

Bayan (H. H. R): 

• 

Mektubunuza yaşınızı kaydet• 
meyi ututmuşaunuz. Fakat ( t4) ya• 
şında evlendiğinize bakarak he
sab ediyorum, daha pek genesi• 
n:z, yazınızdc:n anlıyorum, içli bir 
düşünceniz var, ince bir hisse 
maliksinlz, elbette el'an sevil·r· 
s:niz, mes'ut olabilirsiniz, buası 
muhakkak! 

Fakat annenizin fikrindeyim: 
Tekrar ev!enmeniz "onları,. bed
baht edecektir, ye'se dü§llrecek· 
tir, içli yapacaktır. 

Bu dakikada bir kadının iste• 
yebileceği en son " ideal ,, e 
varmış demeksiniz, artık bütün 
orzunuz bu idealı ele gezirmişken 
yıkoıamak olmal:dır. Tabii bu 
tavsiyem" geçinecek" ve " geçin· 
direcek " paraya malik olmanız 
vartiledir. Ve tahmin ediyorum, 
annenizin sözlerinden anlıyorum 

ki, bu vardır. O halde mesele, 
başka bir noktayo gelir ki, bunu 
söylemek, bana ve burada düşmez. 

lf 
Akaarayda Bay ( M. Ş. D. ): 
Tesadüfen bir milsamerede 

karş.laşırsam dikkat eder ve gör
düklerimi aize yazarım, fakat iste
diğiniz ıekilde, gidib görrr ek 
mümkün değildir, mazur görüı.llı. 

• İzmirde Bay " Nuri ,,ye: 
Bir kalbde " aık ,, ile " mer

hamet ,, b:rleıemez, mutlaka biri 
ötekini yenecektir. Çaresiz karı· 
nazla mctresinizden bfrini feda 
edeceksiniz. Hangisini ? sorgusu 
üzerinde tereddüt edaemez. Ka
rınız meşru bir vaziyet sahibidir, 
metreı~niz ise nihayet bir "gasıb,. 
mevkiindedir. lzzetinefıs için ağır 
bulacağınızdan karkmasaydım, ıa. 
yık olduğu hakiki ııfab da kul-

barıı n en emin garantisi olan ltalya 
Cenevre, 2 (A. A.) - Habeş ve Franaanın müıterek bar t arzuıu Uluslar Kurumu Ve Amerika TEYZE 

hükumeti u:uslar kurumuna hakkında Fransız bOyOk e!çi•lnin Vaı'naton, 2 ( A. A.) - A•andan 1 

lanırdım. 

Ü b
. d h · • ı Klepurun Kanser 

· çüncU ır nota a a vermiştir. nutkuna ııaret ederek timdilri mü:ıa· Demokrat İdabo Popr, Hnaa ajansa 
Bunda, lta~yanın hudud hld ıe~erl kerelerin iyi bir neticeye varmasını muhabirine beyanatta bulunarak, Am .. - Varıo•a. 2 ( A. A. ) - 1 Methur 
h kk d ı " tenör Kiepura rakuvi ulusa mllH• 

a ındaki iddiaları redded.l· dilemekte ir er. rı'kanın U.'uakr •· rası derne11.ı'ne aı'rme• · · ı • · K k i a 
6 

•ının yapı ma•ı ıçın ra ov opera• 
mekte, meı'uliyet Habeşlerde ise * ano milletin muhalefet etmedit;ni ve a:nda bu ayın onunda bQyGk blr 
Habeş'.atanın tarziye vereceği Londra, 2 ( A. A.) - lngi!terenln l unun için kongreye bir takrir vernıek konser verecektir. Bu kon1er radyo 
bildirilmektedir. Avua!urya istiklali miaakına iltihakı iatoditini aöylemittir. i'e de bildirilecektir. 
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Sevme .. .., . 
)!gıne 

bile oturamıyacağım. Artık tadı 
kaçtı l Burada da herkeıio ağzı· 
na düşmeden lstanbula dönme· 

hatta bir çayda, bir baloda, 
biribirlerine tesadüf etmelerinin, 
takdim olunmalarının imkanı, 
ihtimali yoktu. 

ğu anlaşılmışbr. ,, 
" Hüsmen zengin bir adam 

olduğu için, vak'anın bir 
cinayet veya bir su'ikast eıerl 
olabileceği dütünülmllşse de, ctr 
sedin üzerindeki çıkan paralar, 
bunun bir kaza olması ihtimalini 
kuvvetlendirmiştir • 

Edebi 
'rt>f rika 
36 
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- Si.c.io için bir kagıy d •er· 
diler. 

Beyhan, fafalamıı bakıyordu: 
Kim? 

Garson, e'lerile tar;f edıyordu: 
- Hani her akşam gibi bu

raya gelen Lir Bay var. 

f k Gene kız, derhal hissetmişti 
a at belli etmedi· go"z . ' il ' ucu 
e etrafına bakındı k·· lU 

i k ' oy 
lf ı, dtha bahçeye gelme-

~iştl. lbtim_( gelmişll de, kuytu 
ır k6tcde ııeliceyi bekli} ordu. 

Beyhan k . 
ıordu: 

• aş.arıııı çatarak tekrar 

- Naaı:?. 
d Garaon, gene kızın ciddiye:tn .. 

en Urkmüştü, kekeledi: 

B Avcı ceketli, kalın bıyıklı .•• 
. eyban, <>katan farl:ımış gibi 

yerınden ka k 
l \'. . li m şh; çantasını açtı, 
n~~H'~ °!o .. ata 1ın parasını masa-

zerı .e nttı: 

- Böyle Lir adanı tanımı
yorum ••• 

Ve blif el e d • 
ronu çağ.rcı ?gru yürUdU, pat-
bir sesle kıa' k hkıddettcn titreyen 

· ısık bağırdı: 
- Garsonlarınıza rn" t •1 &ti . • U§ erı ere 

re rnuame.e e:melcrini .. • t• l 
y ahud da .. . ogre m 7 .. 
._ ' muştcrıden tanıyan 
Mıaaııl•rı bir ı ' az an.ayan ıaraonlar 

A 

Aşık 

tutunuz .•• 
Patron, Beyhanı tahsen tanı· 

yordu, bu eni taşış karşısında 

ıaıırmı:tı: 

- Ne oldu? Bir terbiyesizlik 
mi yaptılar? Ben, şimdi onların 

terliyelerini veririm? Hlirmette 
kuaur mu ettiler? •. 

Eeyhan, arkasını dönllb yllrU· 
mÜ§LU: 

- Dilmiyorum... Adamlarınız· 
dan tahkik eder, anlarısınız. 

Gene kız, gazinonun önllndeki 
rn«:yd~n'.ı~a çıktığı zaman aende• 
liyordu, yürüyemeyeceğ:ni anladı, 
bir araba çağırdı: 

- Çekirgeye l 
Batı ateşler iç:nde yanıyordu. 

Sıtma tutmuş gibi hazan ürper
meler geçiriyordu : 

- Ya bahçe kalabalık ol· 
ıaydı ? .• Eak, fu ihtiyarın clire
tine : Garaonun bir kabahdti yok. 
Fakir adam l Onu para i!e elde 
ctmittir. Fakat bana, ne yazar? 
Gazinoda oturan Uç heı kiıi, 
bir fevkaladelik o~duğunu h:ıset

t:ler. iki günün içinde bunu duy• 
mıyan kalmaz. Türlü kulp takar
lar.. Demek, burada da oturama
yacaiım L. Evet, oturmak iıteaem 

liyim .• 
Eve gittiği zaman, baş ağrısım 

bahane etti ve yemek yemeden 
yatağına girdi. Uyumak istiyor· 
du. Fakat gözlerjni kapayınca, 
Harun Şinasi ile ihtiyar köylünün 
hayalleri beliriyordu. 

Beyhan, uyuyamıyacağını an· 
lamışh; kalktı, oturdu. lstenbul
dan beraberinde getirdiği kitap· 
lardan birini açıp okumayı 
d11nedi. iki Uç satır okuyor ; 
sonra gözleri, satırlan kaybedi

ver;yordu. 
Kitabı fırlatıp attı: 
- Mektubda, acaba, ne yaz-

mıştı? 
Beyhan, ihtiyar Aşığının neler 

yazdığmı, yazabileceğini merak 

ed:yordu: 
- Okusaydım, belki eğle-

nirdim 1 
Fakat garsonun elinden mek-

tubu almak, onun gösterebile
ceği cüretlerden değildi. Umumt 
bir bahçede, garsonun adeta 
kulağa fısı:dar gibi esrarengiz 
bir tavırla ıöyleyib uzattığı mek· 
tubu alamazdı. 

Bir çcıcuk kadar matum gö
rUnen o ihtiyar adam, nasıl olmuı 
ta, bu cinneti yapm:fh? 

Peki, ne bekliyordu? O adam 
için, başka yol, baıka çare var 
mıydı? Bir evde, bir aalonda, 

Bu, beklenmeyen bir akıbet 
değHdi. Beyhan, müsamahasının 
cezaaını çekiyordu. 

. 
iki gUn sonra, 

!erinden birinde, 
satırları okudu: 

Bursa gazete
Boy hao, ıu 

« Feci bir kaza • 
11 Mübadjllerden Çimenoğlu 

Hüsmen, evvelki gün, fecl bir 
kazaya kurban gitmiıtlr. ,, 

" işlerinin tesviyesi için, Bur• 
saya gelen Hüsmen, evvelki 
gün Belediye babçes'.ne gelmiş, 

bir müddet oturmuş, aonra bir 
meyhaneye giderek içmeye baş• 

lamıttır. içtiği içkinin azlığına 
rağmen, · Hüsmen, birdenbire 
sarhoş olmuş, meyhanede, adeta 
kavga çıkaracak evza ve etvar 
takmmııtır. Meyhanecinin lhtan 
üzerine meyhaneden çıkan Hlla· 
men, Çekirge tarafına yürü
müt ve Hüsnügüzel kaplıcası 
önünden inmiş, tarlalar arasına 
girmiştir. Hüımeni bundan scnra 
gören olmamııbr. Yalnız, dlln sa· 
bab, NilUfer çayında bir lnaan ce
sedinin yüıdliğünU gören köylü· 
ler, derhal zabıtaya haber \'er
mişler ve ceset, çaydan çıkarıl
mıştır. Yapılan tahkikat netice
ıinde ceaeclio Hüsmene aid oldu· 

Zabıtaca tahkikata devam 
olunmaktadır.,, 

Beyhanın elinden ga7.ete dllş· 
mUşlll. Kasketinin viziycrl sağa 
kayık, gür kaşlı, posbıyıklı, çocuk 
bakıflı ihtiyar köylünlln hayali 
gözlerinin önline gelivermişti. 

Gene kız, buradan gitmenin, 
hem sUratle uzaklaşmanın zamanı 
geldiğini anlamıştı. Eğer tahkl
kat edil:rse bahçe garsonları da. 
ıorguya çekileceklerdi ve o za
man işte bir kadın parmağı ol· 
duğu da sezilecekti ••• 

Hiç bir günahı olmadığı halde, 
laml, sabıkalı kadınlar gibi, zıa
bıla raporlarına geçerse, Beyhan 
ö.ürdül 

-11 -
Beyhan, tirketln kapısın~ao 

girerken, kapıcı, gUlerek ıelam· 
ladı: 

- Hot geld:niz, kUçUk hanım. 
Sizi tirketten çıktı, diye duyduk• 
tu 'çok mahzun olduk, doğrusu ... 

• - Hayır, Sadık, yanlıtlık 
olacak. lıinliydim. k b 

Sadık Ağa, bili sırıtara a· 

kıyordu c 
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J Tavukçuluk Bahsi <•> f -, - --,-
t)kuyucularıma 

Cevaplarım 
Emette Mütekait P. T. Müdürü 

Bay M hrnede i 
Aldıracağınız kuluçka yumur· 

talan ın iyi ambalaj yapılmasını 
ve size gelinceye kadar hiçbir 
auretle sallantıya maruz kalma• 
malan temin edilmelidir. Yumur
taların tcrk.bi nazarı dikkate alın
mak suretile yumurtayı ambalajm 
içine dikine değil yan üstünde 
kalacak bir surette yerleşlir.lme
lidi ki tehlike haddi asgariye 
indirilmiş olsun. Kuluçkaya mah· 
sus yumurt.ıları daima ufki vazi
yette tutmak ve o \·aZ:yetle ıak· 
lomak ve sevkctmek iyi anıba· 
laj yapmak birinci derecede mü· 
hımdir. Her nerf'den )'Umurta 
alacaksanız bu cihetin nazarı 
it.bara alınmasını vo yapılmailm 
isteyiniz. ,,. 

Şilede lnekçi Bay Ali Rıza 1a; 
lnekçilikle tavukçuluk bir ara

da yapı.masıoda b:rçok fayda
lan vardır, hıeğin sütiinden civ
civ:erin yemleriuP. kanşt•m•Rlr çok 
faydahdır. Piliçlerin büyliı-,.Jerini 
tıc" I ettiği g bi etine de r:ıyir· ve 
lezzet •erir. GllbresiJJde tavuklar 
eş~nerek idman.arm· temin •der
ler. Müşterioiz• haliı ı;ı•t),. b~· 
raber hakiki gUnlülr yumurtc
bir işle iki suretlr kazanç •emin 
etmiş olursunuz. ibikleri siyahla· 
narak ölen tavuklarda sari tavuk 
hastalığı bulunduğuna delalet 
eder. Derhal mahalli ha! tar mü· 
diirlüğüne müracaat etmeni% ik· 
tiza eder. 

lf-
Malntyada tüccardan Day Huluıl 

MithRtn ı 
Tavuklara ın~va mıoe göre 

yem vermek Jazımd. ı. Kışın buğ· 
day vermek doğru değildir. Euğ· 
day tavukl-'\r& Rerin lt!tir. Mısır 
taneleri iae kudırıca olduğiln• 
dan akşamları ,atark.-n rolsır 
yedirmek daha deığn:dur. Serb,.st 
geı:d kleri takdirde ayrı chırak 
yeşil.ik vermek ikth ~ ermu. Sa
bah hamurlarının fçine kırmızı 
biber karııtırmak doğru değıldir. 
Biber ta,ukl9.rı muvakkat zaoıan 
için kızdırmış olJug&.1ou kabul 
etsek bile barnklanoı dehşetli 
bir surette tabriı edib 6ldürür. 
Tavuklarınızı kızdmb yumurtlat· 
mak için idmanlarını 
temin etmeniz iiı:ımdır. 

Her tıı-;uk mugaddi •e fennı 
yemlerle beslendiği tAkdirde yu
murta yapması muhakkalrbr. 
Yalnız tavuğun dört !f aıım ıeç
memif bulunması tarttır. 

* Afyonkarahiaarda Çiftçi Bay Meh· 
mede ı 

Ucuı: Legorn horozunu almak 
için Ankarada Tavukçuluk Ens· 
titUııüne müracaat ediniz. 

lf-
Dursada kruıab Bay ltmaile ı 
Yumurtanın ıekline göre ho

roz mu tavuk mu çıkacağım biJ.. 
diğini iddia eden arkadat nızın 
söyledikleri doğra değildir. He
nüz fe n1 ta~ukçulukla meşgul 
kimsele!rin böyle bir kal'I tecrübe 
aahibi değildirler. 

lf-
Mardıude tüccardan bay Ilaaau 

Refık'e: 

Bu mevsimde tavukla değil 
bind! veyahut kuluçka makine· 
aile piliç çıkarmak mUmkUn· 
dOr. Fakat hindiyi muhafaza 
edeceğiniz mahallin derecei ha
rareti on aekiı y:rmi dereceden 
aşağı düşmemek laumdır. "" ........ 

Şişlide Bay Mustafa Yekta:yaı 
Tavuklarımızın Gübref erini ıu

da şerbet yapmak suretile çiçek 
Ye zerz.avatımıza verdiğimizde 
gübreleri kurutup ku"lanmaktan 
daha istifade idir. Şerbetli suyu 
ıer zaman değıl bazen vcrme~idir. 

* füuköyde Dayan Ventura Hehekaya 
O teralt a~tında kat'iyen Ta· 
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ş·st e 
Orada Herkes Hikim, Herkes Avukat 

Ve Her Köşe Mahkemedir 
rüşür. Hatta hazan dinleyici ola· 
rak derhal etrafı sarmış olan in· 
sanların re'yini sorar ve kararım 

verir. Dava halledilmiş demektir. 
lki taraf sevinerek anaklaşırlar. 

Bazan büküm yiyen suçlu lor· 
cunu ödeyemiyecek kadar p<:ra• 
sızdır. Kaçmak iblimall vardır. 
fşte böyle zamanlarda gar:p bir 
tevkif şekline müracaat edi:ir; 
borçlunun eline bir zencir vuru
lur. ZinC.:.rln ucu da alacalôva ve
r:Iir. Arbk bu iki insan biribirioe 
bağlanmıştn-. Beraber düşüp kalk· 
mak bun~an sıkı fıkı ahbab eder. 
ve kendi kendiler:ne uzlaşacak 
yol bu:uilar. 

Şimdiye kadar anlattıklarımız 
gar~b ve bot olan taraflardır. 

Fnkat bunun hazin ve müdhiş 
tarafları vardır. Mesela cürmü· 
meşhud halinde yakalanan bir 
hırsızın duruıma81 yürekler acısı 
bir ıey o~ur : 

Ahali yakaladıkları hırsızı 

Habeşlstanda 
halk arasında 

doğan anlaşıl· 
mamazhkları gi
dermek, herkesi 
zarara sokan du
rumlarda bu iıi 
yapanlara ceza
sını \•erniek, bir 
kelime ile her 
türlü suçu mu
hakeme etmek 
f p resmi mah
kemelere veril
miş değıld:r. Bir
çok memleket
lerdeki temyiz 
malı kemeleri mu 
bir benzeri olan 
kıra l.n ı a ray 
mah kemes!n den 
başka hi ki mi 
memur olan ye 
hükümetten ma-
8f alan bir ku
rum yoktur. Ha· 
kimlik bu memle- Bugünkü Habeş Hükümdarı 

hemen orada bulacakları bir 
hakime verirler. Hakim mal sa• 
biblerini, şahidleri dinler ve bir 
mikdar sopa atılmasma karar 
verir. Hükmün temyid fi!an 
yoktur. Derhal yerine getirirr. 
Hırsızın arkası soyulur ve kuv~e~li 
b~r insan pazularmı fİş·re ş"şire 
aırbna kamçı) ı indirir. Dördüncü 
beşinci vuruştan ıonra kan sız
maya başlar. Manzara korkunc 
bir hal al ı r. 

kette serbes mesleklerden ıayılır 
ve işte bu yfizden adaletin da· 
ğalması, Habeşistanda görülecek 
bir man1.3ra meydana getirir. 

Hal boyle dlunca, hukuk tah
ıiline veri :miş büyük bir ehem· 
miyet olmadığı gibi bizde anlaşı· 
lan maııada bir ınıukat ıınıfı da 
yoktur. Her ruieidiğiniz kimllo 
icabında hcrr. avukat, hem de 
ha kim ciabilir. İşte bu ytizden 
tuhaf tuba~ vak·,.[ar meydana gel-
mektedir. Örnek için birkaç ol
ma~ vak'ayı a~ağıya yazıyoruz: 

Bir adam )'o.da giderken iki 
kiti yanına yaklaşır. Buordan 
d.ri digerinden şikayetçidir ve 
geçen kimaeden derhal hAkim 
olmasını rica ederler, bu adam 
artık ,.j~fm vardı,. .. ben bu itten 
anlamam ,, gibi özürler bularak 
yakaaını ııyıramaz sonra ona 
medeni hakkını ayak altına alan 
bir adam gözüyle bakmıya baı· 
larlar. 

Fakat ekseriya muhakeme 
olman iatiyenler böyle fiçilncü bir 
ıahıı ycr~ne, hakimliği kendine 
meslek yapmış bir adam bulmakta 
sıkıntı çekmezler. Hakimler gör
dükleri davalar üzerinde para 
alan kimseler oldukları için, bun· 
lar bilh2asa anlaşamamazlıklarm 
doğa bileceği pazar yerleri, kala· 
balık ıokakf arda dolaş ı rlar ve bir 
ihtilif doğar doğmaz hemen san· 
etlerini tatbik ederler. 

Nerede olurlarsa olsunlar, 
yol kenarında, bir c!Ukkin eşi
ğinde derhal muhakeme kurulur 

hakim oraya oturur. Etraftan te
dar;k edilen Azalar yanında yer .. .._ ......... ..-..---.-..-· .... ·--·············· 
vuklarımzdan yumurta alamazsı· 
nız. Hasta olduklarından şüphe 
ettiğiniz ta\·uklarJ kes"p derin bir 
çukura sönmemiş kireçle beraber 
gômdürünüz. Kümeslerini dezen
tekte ett:kten sonra badana edi· 
niz gezdikleri mahalle.ierde ıön
memif kireç dökünüz. Hasta 
tavugun yumurta vermesine im· 
kin da yoktur. 

)#. 
Bf'sikt.aşta Hasımpaşa dereıinde 

Bay Hauf'ı&; 
Melezciliği sırası geldiği za

man bu sütunda neıredeceğim. 

* Ronyada çiftçi Bay atalaya; 
Bundan evvelki yazılarımızı 

bizden değil matbaadan ten.in 
edeb.lirsiniz. 

Erenkli' Ben-ket TttYtık Ç'ftllft 

(11 Tavuk ve 1 av .. kçuluz• alt 
... ınt.rlctisl ...-u.ı.- alilabau .. 
.. Yap \IH:tC11ktlr. 

İtalyan Somalieinin Müılüman Reis
lninclPn biri 

wlırlar •& muhakeme ba§lar. 
Hakim mcYki:ndı:ki adam bti

yük bir sabırla evvelA davacıyı 
sonra suç:uyu dinler, azalaıla gö-

Sopalar bitince hırsız sG-
rüne sürüne toprağı öper ve 
adaletten dolayı hakime teşekkür 
eder. Habeşistanda hakimlik halk 
aras oda o kadar saygılı bir yer 
edinmiştir. 

Hukuki ve knçük ıuçlar işte 

bö} le halledi:ir cinayet ve ağır 

suçlır kıral sarayı mahkeme$iude 
görü:ür. Burada verilen kararlar 
çok ağır ve işkence}i İcab ettiren 
tekili erdedir. Çok defa mahkumun 
işkence ile öldürülmesine karar 
veri:ir. Bu ıekilde cezalandırılmıya 
mahküm olan cezasını ailenin en 
büyüğll vermeye memur edi:ir. 
Ekseıiya mahküm yahrı"ır ve kan 
aah.bi bir mızrakla vücudunu dele 

. dele hükmünü yerine getir:r. 
Bu kadar garib ve tuhaf man

zaralar dcğurmasma rağmen ada· 
let kolay yerini bulduğu ıçın 

Eabeşistanda çok yer tutmuş ve 
i:ıanılmışt r. Halk tıLaşmayı sever 
ve ilk yakaladığı insana müşkü.Unü 
hal:için kendine bakim yapar ve 
rahat eder. 

lJ~te itil a~k hR.va oıahkf'mcei 

r 

lldnct lclann ~ 

r Kari Mektabları t 
Mısırçarşısz 
Neden Saat Dörtte 
Kapanırmış? 

Mısırçarşısımn kapanma .aatl 
hakkında bir oku} ucunuzun yau· 
dığı mektuba cevablar. 

Mektub sahibinin bildirdiği 
gibi Mısırçarşısı ramazan miina• 
sebelile &aat dörtte kapanmak• 
tadır. Fakat bu d eni d:ği gibi 
iki bekci i!e 3 zeng:n esm .. fın 
emri ve anusu üzerine değil, bU
tllo çarşı asnafımn rcyile seçilen 
6 kişilik idare heyetinin ittifakla 
verdiği kararladır. İdare heyeti 
bu kararı vermeden eV\•el bekd
ler vasıtasile bütün esnaftan rey 
toplamış, 108 dfikkar.dan 12 is
tisna sile heı:si bu fikri kabul el• 
mif, bunun üzerine karar veril
miştlr. Görülüyor ki bu karar yal
nız idare heyetinin değil, esnafın 

ekseriyetinin kararıdır. Burası ka
palı çarşı ile de mukayese edile
mez, Çünkü burası b · r handır ve 
içindeki dükkanlar demir veya 
tahta kepenklerle değil a lelade 
bir perde ile kapanır. 

Mısırçnrşısı idı r" h ·yeti BZnsıııdan 
B 'ean 

' : _____ c ___ !_~ __ __,.) '--'-- ::. vab ar _ 

Konynda doktor Bııy Feriduna: 
Henüz bası~mar.- ışt r. Basılınca 

ayrıca ilan edi ecektir. 

* Zougoldıık ortsmektebinde birinci 
smıfından Kutlutaşa: 

Bir kanun vardır. Devlet 
böyle yedi çocuk sahiLi annelere 
yardım eder. [ir is ida ile Zon· 
guldak Sıhhat ve İçtimai Yardım 
Müdürlüğüne mtiracaat ed;niz. 

* Bar.ı tntün paketlerindPn sigara 
ldğırlı çıkmadığını ynzıı.o okuyucuya : 

imzasız ve adressiz mektublar 
gazeteye yazılmaz. 

Her akşam 

NOVOTNi'rte 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASJ KONSERi 

'--------.------m.81' 
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Son Posta 
Ye"YmJ, alyaal, Hwndia V• Halk ırautuL 

&ki_Zalıtiye, Çııtalçeşme eokağL, 25 
l&TANBUL 

Gazetemizde ~ıkıın yau 
ve resimlt:rin biıtun haklRn 
mahfuz ve gaıetemiıe aiU& 

ABONE FiATLARI 
1 6 3 t 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kı. Kr. JCr 

TCRKIYE la 750 4ööuo 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 ~O 

Abone IJedeli peşindir. Ad reı 
değiıtirmek 25 kuru~tut. 

Gelerı evr•i geri v~rllmez. 
Uln1ardan mes'uliyet ah maz. 
Cevap için mektuplar& 10 kuru~uk 

pul ilıivesi lazımdır. 
' 

Poeta kutusuı 741 C.tanhul 
Telgraf : Sonpo,ta 
Telefon: 20203 
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Bugün 
Ne Yemek 

Mevsim Modaları 
Vücud Biçimli Ve Düzgün Olursa 

Gider Elbise Çok Hoşa 
l y ap~~~r: Dolmesı 

Lazım olan ıeyler: Uskumru, 
fıstık üzüm, soğan, galeta, yumur• 
ta, zeytinyağ, baharat la~e us
kumrular bir gece bırakılıb ertesi 
gUn elle mınclklaya mıncıklaya 
etleri iylce yumnşatılacak. Batın 
ense ve ön tarafından biraz kırı· 
hb etler yavaf yavaş bu delikler 
vasltnailo derinin içinden ç.ıknrila· 
cak, eu ıonra sırt kemiği de 
çekilib çıknnlacak ve balaklar 
yalmz bir deriden ibaret kalacak. 
Dikkat edilecek ıey bu deriyi 
patlntmamaktır. Balıklar böylece 
hazırlandıktan sonra, diğer taraf· 
lan gayet ince ince soğan kesi· 
lecek, iki buçuk kilo balık için 
bir buçuk kilo soğan kafıdir. Bu 
ıoğan tavada bol zeytinyağı için· 
de balık etleri, fııbk üzümle 
beraber l} lce kızartılacak el da· 
yanacak kadar aoğuduktan sonra 
yine kafa tarafndan babklann 
derilerinin içine doldurulacak, iyi· 

Bu Yıl Elbise Ve Mantolarda Taşlı 
İğneler Ve Tokalar Bol Bol Kullanılıyor 

:fjbisenJze voçlar dolusu pa
'* dökseniz eğer vücudun iz 
biflmli değilae nafile .• Belki süslfi 
ı&tı-örannuz, fakat tık l E6'M . asa .. 
ğer elbııenizin gUzelJiğini glSJJ· 

ter ek ve şık olmak isterseniz 
•nreli vlicudUnllze dikkat ediniz 
9011 gftzelleşfo iniz. Fazla etlerde~ 
kurtarınız. Bu da ancak birkaç 
~~.ketle~·. . jlmnastiklerle olur. 
goyııyecegımız hareketleri 
t.aıbeUer tile yapabillr. en 

Sabahlan k lk d " a ma an evvel 
ratagınızıu içinde ki Clllmd . aya arınız 

fiz olduğu halde evveli ba-
pızı, ıonra da belinizden lf b 
ron vUcudünüıQ kald ~ a· i: ırmıya ugra· 
sdıı~unu t o;adar çok tekrar edin 
• aye ümdüz bir yerde bile 
kolti'·l~kla yapabilecek hale gelin. 

ıgeri. Kollarınızı dUmdü 
yukarı kaldıran iki ı· f l b z • e ın z n ~ı 
parmaklarını birleştirin B 
tam iki le • aşınız 
lln. , olunuzun ortasında kal· 

Kolıarınııın vaziyet' . h" boz d ını ıç 
ma an vücudllnUzU b ı· . d 

ltib d • e ınız en aren aıre ieklinde öne s y 

arkay 1 • aga, 
..a f a, 60 a çevirin ve b" k 
ue af ar tekrar edin. ırço 

ıUn~~Unctaü ellerinizi hızla göğ-
e avuşturub hızla a m 

ve. bunu birçok defalar te~ra' 
edin, bunda dikkat edilecek şe; 
~?Uak?ızı kavuşlurduğunuz zaman 
ırse eril tarn göğsUnlizlln orta

ıuıda olmasıdır. 
Bunları da yapamtyorsanız. 

..-.----~ 

.. z,..._::::.,,,,.,. ... ~-------- ~ 
a~'alth:2 dimdik, dümdüz durun, 
kaburgalarmızı açık bir pencer& 
nir. önünde kaburgolannızı yukarı 
aşağı ind:rerek derin derin nefes 
nlın .. Veyahud da knldtrıb indire
ce~inize l ine nefes alarak geniJ· 
letıb daraltınız. Bütün bu hare-

ketlerin vücudun güzelleşmesinde 
cok büyük tesiri vardır. Güzelli
ğin ve tıkhğın en birinci aım ve 
ıartı da yine budur. 

işte ~ ullanılan Ellerin Güzelliği 
Edilir? Nasıl Temin 

Bugllnlerdc bir çok erkekl • 
etleri · erıo 

. yıne pek çok kadınlann el• 
\~rnıden daha güzeldir. Zira onlar 
hıç lı görmediklcrinde1ı "'e ha 
te · . k " vanın ..;:d";n ~r~~ da eldiven kullandık• 
bir k d otu~O bazılarının elleri 

k a ın eh kadar yumu k 
ırıtıksız oluyor Elleri b şa. vo 

havadır. Bunlar~ k llozan ıı ve 
lllağı billrıek el· arıı e ori koru~ 
lerlo gllzelliğini 
elde edebiI:r:z. 
Buaun için ille 
yıpalacak fey el• 
lcrl pek 1 .k yı• 
"••amak.. EllerJ 
Grdek gili su 
içinde bulundu,. 
r.•k onlan bo-
ar ~ sonra fırça 

Y••e elleri sün· 
ferle temizleme. 
İdir. Eğer mu• 
bkkak fırça kul· 
·~•k lcab edi· 
foraa bile b 
telli olmalıdır u g~yet yumuıak 
la de • Ellcrı ne pek sıcak 
' .pek soğuk ıu lle deifl 

~u . il.e l ıkamahdır. 

kıb dinlendiriniz. Bu ıöyledikleri· 
mize dikkat ederseniz sek.en 
yaşında bile ellerinizin bir gene 
eli gibi buruşuksuz ve kırıııkaız 
olduğunu göreceksiniz. Asaic ~:ıra ~Id:ven kullanmalıdır 

lçla i e •a ışikiçln ıamra içerisİ 
~ealer J:ırrı_ud veya lastik eldi· Kadifenin Buruşukları 
"-'-•nıeaea_ı iır: Tırnakların z.. Nasıl Giderilir 

sı çın de i e b .1 f'aclan ••,.el t ki 1 891... Buruşmuı kadife elbiselerin 
lcwatt&e ya ~~a k arm içine bir buruşukluklarım gidermek iç.in 
ı abJm11 pud ır rem veyahud elbiseyi sobanın yanına fakat 

E ra sUrUlecek t er için kuU · yanmıyacak kadar uzakça bir 
.. '111 ı antlaıı kremlerin yere aam. Bir mOdd•t orada o mamaıma d'ldc "' 
ll&a111dır. 1 at etmek bırakın. Sonra kadifeyi tera tara· 

ite .. ~ u fuıdnn üzerine bir de a--11 b-
1"-... ..ıı ... ~ 111ma~arınızı parlatmak •- ~ .... ...,.._,. .. ,. aoyarak •ıcak UtDnUn Uatlnden 

• ıaen.z ara ııra bu' bıra• geçirin. 

• 

ce dövU!mliş galeta yumurta ile 
6u1endmlacak ve balıklar bunun 
içine batmlıb zeytinyağda kıza!"" 
tılacak. • 

Meze PUresl 

Lazım olan oeyler: Patates, 
aut, zeytinyağ, limon, yumurta. 

Bir kilo patates için yanm 
kilo Lüt. llç yumurtadır. Patates· 
ler eoyulub, kesildikten ıonra 
yumuşayıncaya kadar ıu içinde 
kaynatılacak. Sonra indirllib iyice 
ezilecek. Sütle sulandırılıb tekrar 
alete konulacak ve koyulaımcıya 
kadar pişirilecek. lndirilib içeri· 
sine birer birer yumurtalar kınlıb 
iyice hallolunacak ve soğumağa 
bırakılacak. Sofraya çıkacağı za· 
man bolca zeytinyağ ile iyice 
kabartılacak bir miktar da limon 
ve tuz lllve edilerek iyice karış· 
tıralacak ve tabağın içil)e: gUz.elce 
yayılıb düzeltilecek. 

ipek Çorabları Nasıl 
Yıkamalıdır? 

Bir defa çorablan yıkayaca· 
ğımı ıuya soda koymayınız ve 
sodalı sabunları kullanmayınız. 
Çorab!arı yıkamak için en eyi 
usul, evveli acak suyun içinde 
sabun parçalarım eyice köplirt:ü
nUz. Sonra soğuk su ilave ederek 
suyu ılakla.ştırıoız. Çornbları bu 
suyun içine batırınız. Fakat biç· 
bir zaman çitilemeyiniz. iki Uç 
defa bu tekilde Jıkadıktan ıonra 
bol ılık ıu ile çalkalayınız. BUkOk 
detil ayucunuzun içinde aıkınaı. 

Bu sene elbiselerde hatti 
mantolarda bile en büyllk ı\ls 
tqh iğne, veya t9kalardır. Elbi· 
senin kendi biçimi bunu icab 
ettirmiyorsa bile hi, olmana 
kemerin yan tarafına, · açık ya
kanın bir köşesine muhakkak 
taşlı bir şey it:ştirllecektir. Mo
delimizde gördüğünüz elbiselerden 
birinin eteği ve omuz başları 
siyah satendendir. Beden jorjetten 
veya dantelden yapılabilir. Kemer 
yine siyah satendendir. Önünde 
taşlı iki düğme vardır. 

Diğer modelimi% de bir 6ğle
deo sonra elbiıesidir. Krep 
suetten yapılmııtır. Önündeki 
frenkbağı biitün bUtlin ~d olan 
bir renkten yapılmıştır. Arkaaında 
bir pili kaşe vardır. Kemerdeki 
toka te~hdır. 

OçDncii elbise de ,tne bir 
apremididir. Arkasında ye re
simde de g5rllldnğn ıızere ya
kanın iki tarafında el IŞleme!erl 
vardır. Etek hafif kloştur. Bunun 
da japonesinin önfinde ylne taıb 
bir iğne vardır. 

Sabah tuvaletinden tutunuz da 
ta paltolara kadar bu yıl her ı•Y 
elmas taklidi parlak taşlarla ılla
lenmiştir. 

Modelimizin biri de gllzel bir 
manto örnegidir. ----
ipek Çorabların Dayan-

ması için 
ipek çorablarm daha fazla 

dayanması içJn çıkarır çıkarmaz 
yıkamalıdır. Zira ter weya vttcu
dun diğer maddeleri oou çabuk 
yıprandırır. Onun için derhal 
yıkamalıdır. 

...................................... .-. ............. -
Eldiven 

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

Bu resimde yeni moda btrkıç 
eldiven ömeği görüyorsunuz. Bu 
yıl eldiven modası geçen yıldan 
pek az farkladır. 

Yün işleri 

T era yüz örgUden etekle giyl· 
lecek gtb:el bir bluz. Cebler, 
yaka ve ön parça ayrı örillmllr 
tllr. Bir de öo parçanın yolları 
kontra gelmişUr. Yüne meraklıy· 
sanaz muhakkak bu biçim bir 
bluz örünllL 

----
Yün Nasıl Düğümlenir? 

Hele kalınca da olursa iki 
kat dllğümlenince dikilecek şeye 
kabarıklık verir ve güzel durmaz. 
Bunun için size ~u usulü tav• 
ıiye edec8kler. Her iki ucun, bet 
ıantim kadar boyunda bükümleri 
açıb, iplik iplik yapın. Her iki 
ucdan da lkifer iplik kopannıL 
Yün, Uç död katlı ise, daha .. •z 
veya daha çok katlı ise ona gore 
daha çok veya daha aı iplik 
koparırsın4ı. Şimdi bu iki u~~o 
da incelen bir ipi i blrlcıtırıp 
iki ucu bir arada e 'inizlt> eyice 
btikllnOz. Hem a-ığlam olur hem 

de çirkin görlinmeı. 

• 



• 
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8 füıyfa 

Kof 
- Ne ded;n 

kof herif mi? Bir 

daha söyle ba· 
ka}ıml 

- Kof herifi 

- Peki öyle 

ise r ·-cağ.o ot-

- Yeni hizmetçiye sefa geldin deyip yüzüne 
gli!dümse ne oldu ? 

sun, Layramdan 

sonra gel, bir 
yumrukta ağz nı 

burnunu dağıta· 

} ım 1 - Sana bir şey olmadı amma h;zmetçi gelir 
gelmez kapı dışarı o:du. 

1 1 
1 PerşembenlD Gelişi ı 
1 

Kara Dair 
Çok tükür ki ı:ılr değilim: 
Y r.ğan karı gökyUıünden dil· 

ıen melek kanadlarına beozet
miyorum. Hem benzetenlere kızı· 
yorum. Sözlerlnclen, gökyüzünde 
sanki bir hırçm el varmıf ta 
beyaz meleklerin bembeyaz ka· 
nadlarını yoluyor gibi bir mana 
çıkı) or. 

Çok şükür ki şair değilim : 
Yağan karı bir kuştllyO yas· 

bktan dökülen tllylero benzet
miyorum. Hem benzetenlere kızı· 
yorum. Kendimi içi kar dolu bir 
yasdığa yatmış f arzediyorum da 
soğuk iliklerime kadar işliyor. 

Çok şükür ki şair değilim: 

Biliyorum 
Ayyaşa dediler: 

- İçk!nin her kadehinde zehir 

vardır •• 
- Biliyorum. 
- Biliyorsan ney o içi} orsun t 
- içiyorum amma kadchie 

içmiyormuş şişe ı ;e içiyorum! 

Ne Olacak 
Karısından ay

rılmak isti yen 
erkek yaz giinün· 
de adliyeye mü· 

racaat etti: 

- Davanız de· 

ailer, birkaç ay 

sonra görülecek! • 

Neden? 
- Yaz tatili 

var .• 
· - Ya birkaç 

ay içinde · kan 
koca barıfıvedr 

de ayrılmaktan . . 

SON POSTA 

- y ~n.ı~ zeldınız, 7.eng.n 
L:ccar bu katta değil, üçüncü 
katta oturuyor 1 . 

Parça 
Dostum,' bir 

musikişinasa, ca· 

nını sıkacak 11öz· 

ler söyledi. 

Sordum: 

- Neden bu 

adamı ikide bir 

kırarsın? 

- Ne yapa
yım; dedi, bazı 

parçalarını beğe

niyorum dal 

Kayak sporu yapmaya mı gid.ycrsun? 
Nered~n anladın, ben bunu hiç kimıoy• 

ıöylememiştim ! 

Şikayet 
Alt kattaki kiracı üst kattaki 

kiracıdan şikayet etti: 

- Bütün gece gürliltfl pabrb 
ettiler: 

- Uykunuzu mu kaçırdılar?. 
- Hayır zevkimi kaçırdılar, 

radyo çalamadım! 

Şapkacık 

Gene kadının 

kumral kıvırcık 

saçlarının UstUn· 
de kırmızı birşey 

vardı. Konfeti 
tanesine benzi· 
yordu: 

- Bayan, de· 
dim, başınızda 

yılbaıı gecesin

den bir konfeti 
kalmıı. 

Genç kadın 
auıdn. 

- Hayır, dedi, 

1 

ı Boş Sözler =+ 
Milyonla 

Alimi laboratuvarında gördUoı, 
biraz canı sıkılmışa benziyordu: 

- Ne oldu üs:ad lizlllmUt 
gibisin •.• 

Şöyle böyle eveti 

- Ne oldu? 

- Bir tecrübe yapıyorouıP• 
Kaza ile birkaç mHyurı veba mik
robu yuttum. 

Zannetmem 
Telefon çalınC:.: 

- Beyefendi kızınızla evlen-
mek istiyordum. Size bunu söyle

yecektim. 
- Kendiniz neye gelmedinlı 

do telefon ediyorsun:.ız? 

- Yüzümll görürseniz kızınızı 

vereceğinizi zannetmemi 

Maharet 

Y eryüzünll örten karı beyaz 
bir yatak çarıafma benzetmiyo· 
rum. Hem benzetenlere kızıyorum. 
Karın üstünde çamur:u ayakka
bı~arla gezerlerken düşünmüyorlar 
mı bu bir yatak çarşafıdır. Ya· 
tağa ayakkabı ile değil ya, 
çorapla bile girilmez. 

•azgoçeraok ne Büyük bir kaş fmif.. o konfeti değil; Bir avcıya sordular: 

- ~vcılıkta o~ büyük maha'" ~!acak? Belli 1 Mağazanın en gllzel tezgihtanna birde'lbire keşfediverdi. şapkaml 

Çok şüldir ki şair değilim: 
Y eryllzünü örten karı bir beyaz 

batörtüye benzetmf yorum. Hem 
benzetenlere kızıyorum. Biraz 
kalkıverae altından kara toprağın 
kara yüzü çıkacak. Bir ıarıım 
güzelin sarı saçları değil 1 

Çok şükür ki mizah mubar• 
ririylm: 

Onu hiç bir feyo benzetmiyo
rum. Niçin yağdığana gelince; 
kartopu oynamaktan hoş~anaolan 
hoş:andıldan oyundan mahrum 
etmemek için yağdığını ıanıyorum. 

Belli 
isminiz? 

- Gül! 

** 

....:. Ya ılzin iımlnb:? · 

- Menekşe! 

- Ne çiçek olduğunuz adanız• 

dan belli! 

. '"\ 
. SARIŞIN MI, ESMER MI 1 

Balayım dedim amma, 
Sarıım mı esmer mi? 
Bir güzel ıevdim amma; 
SMrııın mı, e1mer mi1 

! 

. -· 

Eilirim • ıöyliyemem, 
lşte eöyle diyemem; 
Bilinsin istemem hem; 
Sarışın mı, e1mer mi? 

' 
Ha eanıın lıa Hmer, 
Oönül benim kim ne der, 

• Dir yqaraı beraber 
Sanıın mı; eamer mi? 

Ya o, ya bu elbette; 
Söylemem ben de i9te; 
Herkeı merakta derdde .• 
Sarışan uiı, eımer mi? 

· Mizahçı 

Fark 
Oruc tutmıyan 

ıöyledi : 

- Oruc tu· 

tanlardao ne far· 

kım var ki. iftara 

ayni zamanda 

yapıyoruz; yalnız 

ıahuru onlar ge· 

ceyarısı yapıyor• 

- l u yeni icad ıoba güzel amma, nasıl ya• 
k be ığ' nı öğrc emed;m J 

lar; ben ise öğle 

•• ı.t.t 

Dedikodu 
Ayşe ile Fatma yolun ortasın· 

dan yürüyorlardı. Ayıe anlatı• 

yorduı • 

- Zehrayı da hiç beğenmi• 
yorum, manasız bir kadm; ne 

konuşmamı konuşma, ne giylnmeıl .. 
gıymme .•• 

Bu sırada arkalarındon gelen 
bir otomobil çarptı her ikisi de· 

otomobilin altında kaldılar, Ayşe'. 

devam etti: 

- Dedim ya, 
tadıız tu:ısuz bir 

görmedim. 

o .un · kadar 

kadın daha' 

---·---- . --~· ..... ------....... .. 

- Alo, a lo, Itfıd) e kuman
danlı ğını veriniz. Burası yangın 
ıöndürme aletleri ticarethanesi; 
lir l •ngan çıktı hemen yetiıiniz f 

r 
BAYRAM GELSiN 

Haıırım öpmeye eJ, 
Ht!le bayram gelıin de •. 
Buluşuruz biz güzel; 
Hele bayram geleio del 

İt varır olacağa, 
Ateş ııarar saçağa; 
Biouiz Hhooağa 
Hele bayram celıin de' 

Yak1nd1r bayram yeri, 
6'ııeriz biı serseri; 
Yeriz elma ,ekeri 
Bele bayram gelııin del 

Karışmaz bize kimae, 
Aldık yeni elbise. 
Saoa da vardır hisse 
Hele bayram gelııo def 

Mizahçı 

Bayramda .- -
iki .kişi kapıyı 

ıı E çaldılar. 

- Bayram bah- ,ı 
şişimizi almıya 

/''ı geldik! 
ılı 

- Siz kimsi· 

niz tanımıyorum. 

l 

ret nedir. 

• - Av liayvanlarının taze ya'" 

}Jud bayat olduğunu anlamak. 
-1????? 
- Dükkandan satın alırken 

dikkat elmel:; bay.:&tı, kokmuJd 

insanı elileme mas'.<ara eder! 

·. Mukavele . 
Bir bankanın karşıı .nda almit 

aahyordu, eski huıdıklarındall 

biri yanıns geldi. 

- Bana dedi, . bir lir• borç 

verirmiıin? 

- Dün olsaydı verirdim. Fa· 

kat bugün imkanı yok •• 

- Neden? 
- Sabahleyin banka ile bit 

mukavele yaptık; b r.birimize re• 

kabet etmemek lç'l ı o ıim;t aat" 

mıyacak, ben de. borç para ver" 
miyeceğiml 

.. 

- Bu mahal· 
lede geceleri ev

lere girib hırsı::.· 

lık edenler bl

ılz. 
Kaaab - lmdad İmdad öküzlerden biri iao 

lada. 
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lı 
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rç 
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Sinema Yıldızlarının Ku- , 
lübü de Ne Yapılır? 

Vaktile Çok Seyrettiğimiz Hüget 
Düflo Yine Yıldız Oluyor 

Amerikada meşhur sinema 
yıldızları kendi adlarını vererek 
kulüpler açmıya başlamışlardır. 
ilk Önce Norma şerer'in aklına 
gclmiı olan bu f ikir diğer meş-
hur yıldızlara da sirayet etmiştir. 
Bugün kadın yıldızların en itibar
lısı olan Norma, diğer yıldızların 
aza olabilecekleri bir kulüp kur
muı, ·1di adını tafıyan bir lav• 
hayı kulübün kapısına aabrmışbr. 
Buraya erkek ve kadın birçok 
yıldular devam etmekte, akıam
ları çay. eğlenceleri, kiğıd oyun• 
lan ve ıuvareler tertib olunmak· 
tadır. 

* BugUn kadın yıldızların on 
)'a1lı11 olan Mart Pikford, iki se
ne kadar önce kocası meşhur 
Duglas Ferbanks aleyhine bir bo· 
fanma u.t .,.ısı açmış!ı. Bu dava 
0 zamandanberi biz türlü netice
ye bağlanamamııtı. 
Lo Fakat son gelen haberlere göre 

1 AnceJoı mahkemesi, nihayet 
iki yıldızın boşanmasına karar 
verm.iş, Ancak Marinin istediği 
tazmınat talebini rtddetmitllr. 

lf.. P . r dmunt kumpanl ası ta-
rafından Fransızca olar k ·1 . a çevrı • 
mıt bulunan Dede adındaki fil 
Paris ıinemalarında Uç haftad: 
devam etmektedir. Rağbet fazla 
olduğu için bir ay kadar daha 
gösterileceği tahmin olunuyor. 

lf. Bir zamanlar beyaz perdede • 

birçok filimlerin\ seyrett'ğ'mlz 
güzel bir Franıız yıldızı vardı. 

Hüget Düflo. Vaklile Pari1teki 
meıhur Komedi Fransez tiyat ·o· 

ıunda da baş rolleri tamıil etmiş 
bu!unan bu glizel kadın seıU 

fjlimden aonra s '.nemadan ayrı!· 
mııtı. BugUn Paristeki Mikodyer 
tiyatrosunda oynayan bu · kudretli 
yıldız yakında tekrar ainemaye 

ge~ecek ve şimdiden lmzalac!ığı 
bir mukaveleye göre, uzun il' ı• 

det studyoda kalacak ve birçok 
seali film çevirecektir. 

lf Meşhur kahkahalar lnra'ı 
Milton •• bir aUrll aile ,, ııdmı 

taııyan yeni bir komedi fi:ml 
çevirmiş, fakat bunda iki muhtelif 
rol almıştır. Fransız gazeteleriniı. 
verdiği habere göre, Jorj Milton 
bu filimde, temsil ettiği iki ayrı 
9ahsiyeti büyük bir kudretle ~an· 
landırmaktadır. 

ll- Bir zamanlar Ki. Tambuı 
adında bir Fransız " dızı vard. 
ki bir aralık bir operet kumpan
yasın.n başmda olarak latanbuln 

da gelmiş, Beyoğlundakl F ranım 
tlyatros •ında · birkaç temsil ver
mişti. işte Lu eski yaldız şimd' 
Par:ato bir gazinoda oynsnan 
.. çıplaklar revlistı ,, ndo bat rolU 
temıil etmektedir . 

Sa ,fa 9 

Yukarıtl• ıold1111 ltlbor•n: Jozet Bag, Ar1dre Boj•, Sari Marlça, geçenlerde bir çocuğu ohm V 41 crnıı olduğ11 ; , i11 
çok •ev/nen Klarn Bn .. ,, F·a>rsız 111 /dızları -.dn ., N,, ., ;,.,..,,011 

Okuyucular~ 
Cevablarımız 

. Ankarada Bnyan Gi.il •re; • 
~ Soıduğunuz şey ıinema mu· 
harririni alakadar etmez. Bu hu• 
ıu.sta "Son Poıta,,nın gönül iıleri 
sütununda aık ıık yazılar çıkıyor. 
O ılitunu d:kkatle okumanııı 
tavsiye edeceğiz • . Fakat b:r keli· 
me ile diyeceğiz ki "hak kazan· 
mak için esaıından haklı olmanız 
llzımdır.,, 

lf . : 
S. C. ye; 
Sinema yıldızı olmak kolr y 

değildir. Amerikadaki artistlerin 
bile kazandan hayli azalmış, 
buna mukabil \ergi ve diğer 
maarafları çoğalmıştır. Kısa gün
de milyoner dmak kolay değild . r. 
Sinema yıldızı, daha doğrusu ili b:r 
san'atkar olmak için, güzellikten 
önce bilgi ve kabi:iyet lazımdır. 
Hayal ile değil, hakiki görerek 
hareket etmeniz siıin için çok 
faydalı olur. 

iflas Edince 
Meşhur Fransız olomobil fah

rikacısı Silrcen bir mil1 ar frank 
açık vererek iflas etli. bit sinema 
kumpanyası, Sitroenin eğ!ence 

ıeh:rlerinde kumar ve kadın için 
harcadığı mil; onlara aid bir 
macera f.lmi çe\·irmeye batla-
mı~tır. 

lıstanbul 
Sinemacıları 

iliz burada donarke11 Am•rikada 
K•liforniga plajtarında, AvruP_ad11 
dıı Nia f>• Montekarloda ılık garı•ı 

altuıd• hala denin girigorlar 

fıteklerin\ Ararnadık!arı 
için Dosye lbtal EC::i!ecek 

Şehrimizdeki sinemacılar, elek• 
trik tlcref nin indir lmesi, filim
lerdeo alır. an gümrük resminin 
azalblmail ve daha bazı istekler 
için lıtan bul Ticaret Odasına 
müracaat etmişlerdi. O zaman 
ainemacıların da bulunduğu bir 
heyete havale edilen bu İf, aradan 
altı ay geçmesine rağmen henUa A 

bitirilmemiştir. 
~ 

Öğrendiğimize gere, bunun 1 
sebebi müracaati yapan ıinema· 
cıların komisyona gelmemeleridir. 

Son iki ay içerisinde Ov 
tc.ıplanh günü tesbit edildijl 
halde hiç birisinde de toplanıla
mamııtır. Ticaret Odası bu 1,. 
aid dosyayı ibtal etmeye karar 

vermiıtir. 

ltalyanca Bir Film 
•• La Sinyora di Tütti,, •.• Bu 

yeni çevrilmiş olan ltalyanca bir 
filmin ismidir. Güzel Italyan yıldw 
ı M. da bu filimde baflıca za ıran dir 
rollerden birini tem5il etmekte ll 
Film, çok betbaht lir kıı.ın acı 
ı.ıhneler!e dolu hayaboı canl..-

dırmaktadır. 



Balkan Kupasına Girme
diğimizi Hatırlatıyorlar 

Koyduğumuz u ıresim Atinadan gönderjlmiıtir. ıBalkan kupa11na iJtirak eden 
dört milletin iudbo1 • aare ıtellerini gösteriyor. unan, 'Rumen,'Y.ugoslav ~e Bulgıır 
deltıCeleri il ın ın'kilan o yer .bizim iıfirn'k etmediğimize i aret :.olarak 

ımalısuı .auJ1k lnrakılm1Jlır 
Yunaniıbı da yaptlan Balkan mının, unanistan, Bulgariıtao 

futbol birinciliği m Çlan ıoe1ice- ~e Romanya :takımlarmBan ~ha 
lendi. Son oyunda Romanya1ilan kuvvetli olaujunu görllrllı. 
O - 4 yenen Yıugosiavya takımı W.nkıi Yugoslav tı:I:ımı ilk 
umumi tasn:f• lbirincili,ği ıalmaya ıoyunda \ unanh1ara yenilmiştir. 
muvaffak o ci:ı. a at ondan sonraki oyunlnröa 

Ayni gün iilk oynanan Yıunanh- 'Y unan'lıların berabere kaldıKlan 
tan - Bulgar·s açında 1Bu1gar Romanya takımını 4 - O gibi mU-
milli takımı ~ 8'"' 1arı 1 - 2 bim bir farkla ve Yunanl.larm 
mağfüb ederek Ba kan l~pasının ~cnildiği Bulgar takımını da iti-
Y ugua1~ vlara asıb elmasına ae- raz götlimez bir şekilde m ğlüb 
beb olmuşt r. etmi§tir. 

Balkan p s n ilk mapım DugUnkli vaziyete nazaran, 
Yunan'darla Y go avlar oyna- Balkanların en kuvvetli .futbol 
mışlardı. Müreh sıslann tahmini takımını Yugoslavların çıkard1ğmı 
Yugoslav rri.ii takımının V.unanlı- kabul etmemiz icab ediyor. 
ları yeneceği ;anaatini :veriyordu. Enlkan kupası .:maçlarından 
O gfin bek e:ımi} en lbir uet"ce evvel Pnrise kadar bir seyahat 
alan Y nan lakı ı Yıugollavhır.ı yapan Yugoslavları bu yaz lstan• 
bir gol farkın mağlüb ıeôerıek bula davet etmek bir fikird·r. 
Balkan şanpİJ onas n en kuv- Balkan birinciliğinden evvel ta• 
vetli namzedi mevkii e çık· kımlarının l uv~etini denemek 
mıştı. Falcat ondan :sonraki Ro- üzere Parise giden Yugoılavlar 
manya ile olan m pta Yunan1ı· bu yaz bizimle de boy ölçmek 
lar berabere kaldılar. V:e ıaiha- ıiç:n buraya kadar gelebilirler. 
y~t Bulgc:ırlar1a ynpbklan .oyo•cla Y.ugoslav federasyonu ile şim-
mağlüb olarak ilk gün yakla,h'k· · iden muhabereye başlayıb ma• 
lan biriucilikten uza'ldapnıı ol- 10 tarihiril eabit ettikten ıonra 
dular. sok kuvvetli bir rakibe hazırlanır 

Balkan kupasına lıtirak eden gibi 'birka_ç ay evvelinaen milli 
dört milli takım içinde en kgv- takım .kadr..omuzu se~erek · dJruuı. 
vellisini seçmek iç ·o alınan neti· lar.a ha§Iarsak, Bnlkanlarm .bir.in-
celere ve oyunlann tafsilA- ci.dle litanbulila güzel bir oyun 
tına bakar~ Yugoslav takı- yapabiliriz. 

Bir Fransız Fudbolcusu Rusy.aya Gidiy.or 
Rua spor idareci!.eri iudbolle- cu1anmızın Ruı fudbolü hakkın· 

rinln mabaret ve taktik itibarile dAki kanaatleri hemen hemen 
İed ka1mış olduğunu anladıkları mr~birinin aynı idi. Bizimkiler de, 
IÇln Fransadan teknik nazar1yele- Ruı idarec.leri gibi, Rus luabo .. 
rlnia kuvveti ve bu busuıtakl lünün te'tnikten ziyade adele ve 
konferanslarıle t.anıoıwş Mel·eas nefea .zorile yürüdüğünü görmüş-
lamlnde'ki oyU!lcuyu Rusyaya da· ferdi :Vücud rkabiliyetlerini tek-
vet etmiş1erdir. Dikçe kendi'erinüen bir derece 

Türk fuobolcu1arı Rua fud- yti\caek alanları ıyenecek dereceye 
boke1ar;le bTk1lç kere temas getlrmİ§ olan Rus :otbolcllları bir 
9Hilderi · çin Ras!ann ııdbo1 ka- de teknik derecel~iı:l :arbrırial"" 
biliyetleri hakkında iyi ıfikir aa- sa A.vr~pamn en kuvırefli lakım-
hibidirJer. Rusyaya giden .oy.un· lar.ma malik olacaklardır. 

llıtriilfıiıma takı ·nı namile n~-elce ftt18)'&7a ı-hleu moçme takuıuwmu nı•thllt 
Di l'l'llO .ıt!\h mt!\ ~·ı\ı:tı~ı 'Vakit h11mıt 1ıtr ntsmi 

l 
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Memlekette Spor Hareketleri 

Ankara, 
rında 

Ankara (Hususi) - Ankarn· 
mızın biri. ci derecede alaka uyan• 
dıran mnçlnrından biri olan An
kara Gücü- GenÇler birliği mnÇt; 
iki glindenberJ mütemadiyen de
vam eden yağmur Ye havanın çok 
soğuk olm.nsına rağmen birçok 
spor mernklılarmı Ankara Gncn 
sahıwna doldurmuştu. Seyirciler 
erasında Adliye :ve inhisarlar ba
kanları .ile 1dman cemiyetleri itti
alo başkanı da bulunmakta idi. 

ilk ma_ç Demirapor - ruhnordu 
birincl takımlan arasında Bay 
Cevdetin hikemliği ıilbnda ya_pı( .. 
dı. bnor8unun ..yeni kadrosuna 
a1mak isteöiği Lbir'ka_ç genç oyun
cuyu Öenemek llzere :çakardığı ta· 
kıma fDemirspor.un gayri nizaml 
~auğu söylenen takviyeli oyuncu• 

llarile ılhaya çilcm•ı olmuı Al· 

.liahkeair lclman Gücünün ikinci ve 
üçüncü takım kaptanlaru lbralıim 

Elmaa n 11\hmed Zeki 
tmordunuu galibiyet abminlerinl 
geri bıraktı ve maç bir bire be
raberlikle bitti. 

Herkesin bUytik bir sabırsız
lıkla beklediği Genclerl>irliği -
Ankaragücll maçına lbr-abim 
Turgudun idaresinde Lbaşlandı. 
Ankaragücünün takviye maksadi· 

Yarınki Maçlar 
LıtıınLul Futbol kurumu başkanlı

ğından; 

4-'1-93!l Ouma güııli 'Yftpılocak mın
taka lik maçları: 

1 - Beşiktaş alanında: Alan göz .. 
cilıai: llalirl Galib Ezgii. 

Saat 0,30 da Jlaırköy - Ortaköy 
hakem Adnan. 

Saat l 2, 15 te O •ğ nspor • Haliç 
hakem Halid Galilı. 

~ - lkim·i l,(iliiuı lik muc1arı fık ıı
türlie yu-ıılı, giinlcmeçte bnş1ıyaoal:tır. 

3 - Şila maçlarının çeyrek ııon, 

yarım son ve son oyıırllıırının yapıl· 

mnsı mıııtaka birmcilik '1tlaçlat'rndan 
ııonnıya bmıkllmış r . 

• 
Galatasaray- Betiktaş 
Yarın Kartllaşıyor 

Bu hafta yapılması İcab eden 
1934-35 Galatıuaray - De ı ktaş tilt 
maçı lstııııbul fti'tbol heyeti 'tarnfıntlan 
te1ıir edilmişti. 'Htılbtlki iki tuat da 
oyun içiıı hıı-ıırlanoıışlardır. Bu aelleplc 
ynrın Be ıktıı...ş ıet.ndıuda retoii mahi .. 
.yeti haiz olınMdroı kardeşce bir maı.ı 
y-ıpmtya kurar vermiıtlerdir. Oynn•aat 
14 de Lauhyacaktır. 

ı 
le Eski şehirden getirttiği :Y.unus' 
tan başka takımlar arasında bir 
değif.klik ıyoktu. 

«:i>yun ıaori akınln batlndı. 
Mütemadiyen er iki tarafa cknn 
top ayaktan ayağa dlolaıryor ve 

her dakika taraftarlarının teşci 

ve gayretlecJ oyuncula.rma taze 
kuvvet ~eriyordu. Her iki takım 
çok glizel bir oyun göstermekle 
beraber Ankara GU.cllnün rüzglir 
lehindeki BK\Şları GenclGr kale-
sini daini1 bir çember altıoCla 
bırakmaga yardım eaiyordu. 
He:r umanlilnden dıiha ı:üzel rt;ir 
oyun gösteren Cihafün, kalesine 
fağmı topları bUyük bir meha· 
retle kurtar\§larile çok ııkışan 

, müdafaalarına ardım ..rtfğl ga-
rUlüyordu. 

Birinci denenin 42 ı.ncl ıdakl
kasında herkesin ayet aşikar 
ofsa}lt vaziyetinde &ördiiğll 'Niya
zinin Ankara glicil s ğlımna tak .. 
tığı top dolayısile hakemin tabii 
vereceği karar hilAfına olan bu 
açık ofsaydı gol olara'k kabul 
ettiği hayretle görüldü. 

Böyle mühim maçlaröa ıpor 
harekatının l>UyUk bir hassasiyetle 
takib edilmemesinden dolayı veri .. 
len yanlış bir kararın gerek seyir
Cller ve gerek oyuncular Uzerinele 
yapacağı akslil5meli çok iyi tnk· 
dir edeceğini bildiğimiz hakemin 
bu yanlış veı çok açık olan iıatah 
kararı birinci devrede seyrettiği

miz oyunun aksine sert ve topu 
bırakıb insanla oynanm1ya ba_şla
yan bir şekle sokmıya v.e&ile ver
mlf omu. 

Devam eden karııık ve lavlil-
IU oyun neticesi olarak 25 inci 
dakikada Gençler Birliği aleyhine 
verilen ,penalbdan Ankaragllcll 
beraberlik say11mı temin ctm · ı 
bulundu. Oyun ,eklini değiftirme
Hen devam etmekte idi bu ~anada 
Ankaragücll 'tarafına akan genele
rin hücumlann8a ~limin el ile dU
:ıeltib Güç k8leıine attığı topu da 
hakemin gol addetmeai -oyunu 
lfüsbütllo karıştır&. oyun o ,ekle 
dönmüştü ki beynelmilel olan lBi .. 
lal ile Mithat la dahil olduğu halde 
ayak ile oynanması lizımgelen 
~pu insanla oynamak derecesine 
vardırlar. Bu arada Niyazinin 'ha
tasız olarak Ankaragücll kalesine 
takdığı top Gençler Birliğinin gol 
aaedini ilçe sıkardı e netice 1 .3 
GUç aleyhine ~itti. 

Bu asabi oyundan sonra ant"" 

lJilu.rauın en meşhur buz kayıctlanndıı.D 
ikısi: Sağda bir saatlik rekoru bili 

kırılmsyau ıl.ıen Quglia. Solda: Sür'at 
yanşlarının kıralı diye anılan Berlinli 
iMttüter Htauut duıreket -.ır.ouma 

Beklerken 

açla-
0 uyo ' 

laııında -esasen mevcut bulunAn 
samimiyetin tak viy.esi maksadile 
evv.elce verilme i ukarr r olan 
ziyafette Gü& lokalinde er "ki 
takım oyuncu ve jdarecilerJ bir 
arada bulunmak uretile ge' 
va'kle kaaar eğlendıler. 
GAL~TASARA.Y ftiNKA'RADA 

Muhafız ve Ankara GücU bi· 
rinci takımladle bayramın blrinci 
ve üçUnoll günlerı l>irer maç ya· 
pilmak nzer.e Ankarada bulunan 
Galatasaray şkanı ıile görüıül
dijğü ur.wetle aber alınmıştır. 
Balıkesir Maçlarının ikinci 
l>evreal Kavgah .eaıladı 

Balıkesır {Hususi) - Geçen 
hafta ikinci devre maçının birin
cisini yapan Güç ve idman Yurdu 
tak1mlan amnda kavga çık
mı,ştar.. Hakemin kararile de oyun 

ı ıenoler Birliği ve Ankara GücU 
~-uleaileri Oihad ve Muharrem 

bitmit ve Yurd 2·0 galib· gel
miıtir. 

l'.oplanan Futbol Heyeti ldmaa 
GllcUnôen IK:Çtan Mabmuda ha
keme yaptığı kölll ibareketlerdeo 
müebbeBen, Gilçlenl Ahmede kii
fürden dolayı da l,5 sene boykot 
cezası ver.mittir. 

Bu hafta da Birlik ve Giı, 
maçı vardı. :fakat li~lüler !Mab· 
mud :ve 1';hmedi oynatmak iste-

mit irlikliler • se cezala olduk
larmı ·ıeri sUrma, ıha suretle oyu• 

kalmııtır. \Vazi,Yetl ımmtaka hal
ıeaecektir. 
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Bu 
ız ıyen Maki e 

İşe Siz De Şaşarsınız 

... BirgDn yam burun, oca 
agn~.. P muk filan azacık hava 
almak için apınm önünde doleş· 
~aya . baş!adılar. Derken önle· 
rıne hır çocuk çıktı 

?
•• A .. burada n~ <lo1aşıyorsu-

nuz Vakı· . k d b uuz o a ar çok ise 
.raz ~ş~~ı inin de aradaki ihtiyar 

p~o~es<>run neler icad e~tiğini bir 
g?nın: Neler, neler, şimdiya kad<ır 
ıç RÖrmediğiniz 'e) ler. ,, 

S:oc~klar hep merak ettiler, 
yem ne ıca~ ediyor söyle ba ka!ım. 

-: '! ena yeni makineler. B:r 
ttankeıın~ .de bizim mektebe verdi. 
e erlecn d'' • . d e• onmes e başla) ınca 
ı~ın eıı on iki sopa birden çıkı· 
yor ve hepimize mUkemmel dayak 
atıyor. Çocukların merakı arttı. 
Bu pek ~e ~oş bir ey değil 
Hmma •• ?ır gıd.p gerelim dedi:er. 
e~ b rden profesörün evine 

g.•tı~er. Profesör onlara icad ettiği 
makıneyl anltmıya başladı. lş'e
meye başlayınca havndaki bütün 
mikroplar, tozlar hcpisi borusun
dnn içeri düşer. Herşey tertemiz 
olur. Ççculdar eve dönllnce anne· 
le!inl sokak kapısından çıkarken 
gordüler, geç kaldıklan için çok 
kızmışh. Ne o çocuklara ne de 
çccuklar ona hiçbir şey söyle 
nıeaB~ kapıyı çekti. Çarşaya gitti. 

11' ~z.. sonra ı: rof es ör geldi. 
Ma\dneaım masanın liıti.ino koy• 
d~. lş!~tmiye başladı. Fakat oda 
lçındekı eşyalar birer birer 
aluktan makinenin içine düşüy
ordu. Rafta bir tane b ·ı _ ı c oyun-

cak kalmamıfh. Vuolor kül 
tablaları hep gitmifti. Oda sahi· 
den tertemiz olmuş, h:çb:r şey 
ka:mamışb. 

Çocuklar da profesör de fa· 
tıırdı. - Aman dt:rdur §Unu, 
diye bağ.rdılar. lhtiyar Prde
sör de zaten durdurmıya uğra• 
şıyordu. Amma makine durun
caya kadar epeyi qya da git
mişti. 

Profesör utana ıutanıı maki
nesini ahp g:tti. Biraz sonra nn• 
n::leri geldi. Hikayeyi ona da 
Eöyled ler : Pek üzüldli. Gidip 
profeı5rle konuşmak istedi amma 
mak'ne kendisini de çekip yutar 
diye korktu gitmedi. Bi;;,-;·-··15;-•U•m•n ..... _ .. 

G ü le lim 
Doğan- Ey· 

vab beş kurufUmu 
kaybe .mişim. 

Annesi-Tam 
biriktirme hafta
sında yapılacak 
ıey. Ceblerinde 
aradın mı 1 
Doğan - Hep· 

sine baktım, bir 
tanesi kaldı. 

Anneai-Ona 
da baksana .. 
Doğan-Kor• 

kuyorum, Ya 
onda da bula· 
mazsam. 

Bir Fizik Meselesi 

Bugün 
Ne Oynıyalım 

lstanbul 
Şimdi bütün arkadaşlanmzla 

ber ber siz de tatilinizi nasıl ge
çire} im ciye tlllşünüyorsunuz, de
iil mi? Bakın ben size bir iki 

oyun öğrete· 

yim de oyna· 
yınız. Bunlar
dan bir taneEI ' ·_ .

1 
" lstanbul,, o· 
yunudur. lçi-

J · d biri 
(...-t.,..~ ~: kı~D her b:-

_."~' ; rinizo .şöyle ao· 
"- racak: 11 Ben 
~ 

geçenlerde ls-
tanbula g:ttim, 
orada ne gör
dl\m bj} baka· 
lım?,. S:z he· 

-- men ' Jstanbul 
kelimesinde bulunmıyen harfler
den birile başlayan bir şey ve 
mesela: "Kar,. dersin:%. Çünkü Is• 
tanbul kelimesinde K harfi yok• 
tur. Eğer "Top., derseniz yanar• 
smz, çünkft Istanbulda T harfi 
var. Top diyemed"ğiniz gibi sa· 
lıncak, l.Bl~ nane filan gibi hep 
lstanbul kc imesin<le olan harf· 
lerle başlıyan şeylerde, biç biri· 
ııi söyliyemezsiniz. Yanan ortaya 
çıkıb bu sefer o ı.ormıya başlar. 

Balon Oyunu 
Bu oyunu oynamak içh büyük 

bir yer olması bir de herkesin bir 
balonu bu!unması )az mdır. Bü~Qn 
oyuncular balonlarını birer metre 
uzımluğ11nda bir iple ayak b:lek· 
lerine bağlarlar. ş·mdi herkes 
~tekinin balonunun üstüne basarak 
patlatmıya uğraşacak. Bu oyun 
hem oy·nyanbr için hem de 
seyredenler için pek eğlencel:dir. 
Yalnız biri birinizi ve ha lon' arı 
elle dokunmamaya, çallfmalısımz. 

Çlinkü dokunan yanar. 
Bazan da l ine herkea ayağına 

l:ir balon bağlar, ellerine de b:rer 
değnek alırlar, bu sefer herkeı 
halonlan ayakla değil de~nekle 
vurarak patlatmıya uğraşır. Balonu 
en sena kalan oyunu kazanır. 
Yalnız değnekle oynarken arka· 
d ·ş'armızdan birine vurmamak 
için çok likkat etmeniz lazımdır. 

Faydalı Bilgi1 er 

Boğazımız Niçin 
Tıkan!r 

l 

Her Şeyi Gördüğümüz 
GibiMiSanıyor sunuz? 

Çok de.fa kızdığınız ve yahud 
(lzl\lC:üğüniiz zaman boğazınızda 
lokmanız. kalrrış gibi tıkandığını• 
xı, ) utkunamadığınm görürsi.:nüz. 
Halbuki boğazın:zda hiçbir şey 
yoktur. Neden size öyle geriyor 
biliyor mcaunuz ? 

Şu yaşlı profesör eline bir 
perger almı• e 1• . . 1_. k 

v. vve a ıçıçe 11.;ırço 

daireler rizmiıııı b ı . . 
:a- ~· un arın da ıçıne 

düzglln b'ır .. ·-k uç.u ( müselles ) 
yapmış. Fakat bi7. resme bakınca 
ll .. -u 

ç...ua 0 ç:zgiledni çarpık görü-

yoruz. Halbuki vaşlı profesör 
liçlbün de dümdüz olduğunu 
SJylüyor. Demek ki doğrusu bi m 
gördüğümüz gibi değil. inanını· 
yorsanız siz de böyle bir tekil 
çizin. Bunu kendi elin:zlo )'apanca 
kuıkunuı kalmaz. 

Ağzımızın boğazımı:z:ı!l etra• 
fmda hep ef er var. Bunlar ye• 
megı midemize götürmek ıçın 
he' aşnğı doğru hareket ederler. 
Halbuki sinirlend:ğiniz, üzüldü
ğünüz, lcızdığı:ıız zaman vücudll· 
nüzün bütün makineleri bozu;ur. 
Beynimiz çalışmaz. Tüp ıek:inde 
olan boğazın etlerinin hareketi 
de bczulur. Aşağı doğru hareket 
edeceği yerde ) ukarı doğru kı· 
mıldamıya başlar. Size boğazı· 
nızda bir şey varmış gibi gc:mesi 
bundandır. 
Çocuklar trşıb kaldı~ar .. aman 
bunu annemize aöyleyelim. T~ 
miıliğe pek meraklıdır. Bir tane 
alır. Dedi:er. Profes5rde öğ:e
den ıonra makinealnl· alıb onlara 
geleceiiai ıÖ} lor. 

Haftanın 
Kış Baba 

Bir gün Doğanla Yılmaz 
evlerin'.n yakınındaki meydan'ıkta 
kar topu oynuyorlardı. Geleni 
geçeni de topa tutuyorL~rdı. Bir 
defası:ıda )İne ayak seslerj duy· 
du ·ar. Toplarım hazırled.lar. 
Fakat tam atacakları ıırada Kıt 
baban·n kendilerine doğru gel
mekte o' duğunu gördüler ve tabii 
toplnrını başka yolculara at lmak 
üzere cakladılar. Kış babayı 

• • 
ı mecesı 

Nerede? 

görmeyi elbette siz de me.r~k 
ediyorsunuzdur. O ıu bulmak ıçuı 
resmi kesib gazeteden çıkarın. 
A noktası çiz.gıd B noktası çiı· 
gisine gelmek üzere kafaym. 
Sonra tekrar C nokta<;ı çizgisi 
D noktalı çizg· sine ge!mek Uzere 
katlayın. Saka.la Kış baba hemen 
karşınıza çıkar. Resmi 6ylece 
katlı olarak Kış ha baya işaret 
ederek bize gönderi ı, biı do 
size hediyeler veririz. 

Geçenki Bilmecemizde 
Kazanan Okurlarımızı 

ikramiye 
Yazıyoruz 

20 Bırincikanun tarihli bilmecem'z
dP. birirı ·ı ikramiyemiz olan bir 
yazı takımı nı İstanbul 2 inci llk
mckteb 6 8 lla.y A. lrFacı k zıınmıştır. 
Tnlili okuyucumuzla htnobulıta Lulu· 
muı d;ğ,.. r ka1.tm anlnrın hedjyelerini 
., ) ..,.,.. .... ('Q , ,., .. ; ;-;;.1 l ' 

• 1 ·····--··· ... ••••••••••••• ... ---........... ~ 

Talihli 
Okuyucumuz 

ı Şucaaddin İlknıekteb 5 inci sıı ıf 

r-r~~-,,~"-P-__,~..,,.-...-~-1 928 Yusuf, Üs· 
küdar muhtelıt 

\~\:\(cu 0 l u'I:'-\. WlL.ıu.j •• •"' •• •• .. ... .. • 

Bl..Ura .darelıııuemizdcu 11l1Ul.lun l~zı n· 

dır. 'l'u~rtL okurlarımızın he<liyelcri pos• 
ta ile gondcrilır. 

birer kutu oyuncak alacaklar: 
Paııgultı 43 üucü lıkuH ktoL 3 uucıi 
smıf 101 Luınia Nail, Çaukırı ortımıek· 
teb A-1 den 1:$5 Servet, Fatih ('tu• 
şa.mbn 1 · ıncı mı>kteb 362 Burhaııed
din, Çerımk llkıucktel, 4 üucü sınıf 
76 Nerıniu Hny.uı vo llaylıLr. 

bJrer albUm alacaklar: Adn
puızıır malıye talı .l şul>Pll tcLlığ me· 
muru Bay Adnan oğ'u Mehwcd, 1,,taıı
bul 49 uucu mcktc·b 3:! Yıışnr, Qorlu 

ortamekteb eınıf 
2 den 757 Fe· 
himf', Muniea or
ta rucktelı3-2 dt'D 
116 Nevzad, L>· 
tanbnlllinci ml k· 
teb 2!l9 Dülend 

Burhan, Eıki~e- 20/ 12/93 l tauiıli 
bir Ülkü mektı bi bilmecemizi eyi ıe· 
sınıf 4 den 228 kılılc hııllederek bi-
~erhunde Sıdkı, rıııcı uıukıifai olan 

fudlıol topunu lı· 
ls'-nhul kız ort •· ı k k ı· •eeı· ı.u tıııılııı er (' )c 

mekıeh 320 Mu- A.l. den 1392 nam~ 
oerref Dayan ve rotu bay Ş1111'4ı 
l3Myhır. kuz rnmışttr. 

birer şişe kolonya alacak· 
lar: 1\ımdıllı kız lı .. u.ı l' 6 Adlır, Bt 4 

cupa~n Aziziye sokttğındı~ beıl!_er Ba11 
lbruhim kızı Neznlı ıt, hadıkoy Ata
tiıık Jlkmckıehl fı·l2 Nı z he, Bev kta~ 
Mı ırlıoğlu @okuk ?\o. 3:s H ııka, lstan
b1Jl lıseıi sınıf l/K dun 116 A. Cenuıl 
Bay ve Bnya1ıl11r. 

( So,u yarın ) 

. 
Bugün Oe Yazısız H kaye 

Ç k . 1 derk·-..D •avallı keçinin baş.u..ı ocu nııao a ayım ... .. 
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Seyirciler Arasında Dişliler De Vardı .• 
Muz:ka kes:tir kesilmez hop 

diye yaulistüne oturuverdi. 
Yine paskallar, palyaçolar içe· 

riye hW"ya etmiş, kır beygirin 
etrafını almış, taklaklar, peren• 
deler baş!amıştı. 

Ogüstün biri, Antuanetin kar
şısrnda di:o: çökfib, iki eme kalbini 
bastırarak ilanıaşk ediyor, öteki 
ogiıst, koluna parmağına dokun• 
durub gözler:ni bayılta bayılta 
yahyor, buru ı buruna çarpıp ar· 
kaüstü yuvarlanmalar, yerde sırt 
sır a dayanıb ayağa kalkmalar, 
döner dönmez tokalaşmalar KJrla 
gidiyordu. 

Tombul, 
- l.1s1n kısmı çift olur de

d'kJeri doğru imiş be J Diyordu. 
Benzemek olursa bu kadardır. 
Yarım e!manıo yarısı Allı, yarısı 
bu kokona .•. Hele çapkın çapkın 
kafir kafir göz ıllzüıü yok mu, 
ttbkı ayni.. işte beni yakıb kaYu• 
ran bu kahrolası bakış 1 .. 

. . Vehbi, şu serhafiyeıi, mabeyn 
cısı, eateği kösteği kimmiı baka· 
yım diye etrafa bir göz iezdirdi. 

- Ula"l bu ne, bu, dedi, Be
yazıd ku:es:nde miyiz ? Bu kaç 
yangın nöbetç:si böyle? 

Localarda dilrbUnle bakan ıe
yircilerj kastediyordu. 

Taoaı derhal atıldı : 
- istersin pasam ıen de bir 

nobetzi olmak ? 
- Böylesine dfinden fitim, 

göbek atarım fak at hani ya dllr
bUn! 

- Ver bana bir meıit, simdi 
dur bun geli) or 1 

Mecidiyeyi kapar kapmaz ka
pıdan fır!amış, vestiyerdeki dllz· 
günln kocakanya locanın numa .. 
raımı Yererek, (Mamut pasa 
oğlusu iılemLI) Diyerek bir dür
bUn kiralamış, bir solukta getlrib 
Tombulun eliae dayamıJtL 

Vehbi, yine yarı beline kadar 
locadan aarkmıı, gözünde dUrblln 
yiyecek gibi cambaz kıza bakı: 
yor, Tanaşın ensesine ıapla~ 
vuruyordu: 

- Hakkın varmıı Paskalcığım, 
Allı degilmiş... Bre, bre, bre! •• 
Karı da karı, baksana ıuna ı;üm
kUrse on tane Allı çıkarır! 

Tombul•ın, taşkınlık halini alan 
bu liübalil.kleri nazarıdikkaU 
celbetmiyor değildi. Seyirciler 
arasında hakikaten dişli kimseler 
vardı. 

Yaveri hususilcrden ve latan· 
hulu ama durdurmu1lardan bir 
paşa, Yıldız bendeganından birkaç 
mabeyinci ve müıahib, kırmızı 
fesli tüfekciler, Beyoğlu mutaaar· 
rıfı, polis müf elUşi, Uvadan yüz· 
başı rütbesine kadar hUnkir 
yaveri paşazade!er ve damad 
beyler ... 

lstanbulu susa durdurmuf olan 
Yaveri hususl paıa, karşısındaki 
palabıyıklı, tulumbacı kıyafet!l 
bendesine: 

- Şu katır kim? .. Huıırev pa· 
şanın oğluna benzetiyorum amma 
o, karayağızdır, mutfak mahıu· 
lli-e benzer. Dışarı bir dolanıb 
belli etmeden ı:nla; yabancı bir 
hergele ise çarkını tersine çevire
yim! diye kuma1da geçiyor, kit'· 
mızı feı i tüfekçılerin en minare 
k nğı kılıklısı, arkadaılarına: 

- W. ore Zeynel, Naki, Mur
. taza, gözüm kızıyor bilaçia! .. Şu 
han.am tellağmm alnına timdi 

Karadağ piştovunu patlatbrbra
caiJml 

Diye bıyıklarını koparırceaına 
çekiyor, mutasarrıf, poli!ı mlifet· 
tiilni locanın dışma çekmiş, di· 
yordu ki: 

- Muvacehemizdekl 27 No. la 
locada oturan mülahham delikan· 
lanın etvarınAhecasmı gördün ya ... 
Lisanı leyyinle ihtar etmek gerek, 
fakat şayanı teemmül ve mülahaza 
cihet te var. Esmayı Uzerimize sıç· 
rntncak kimesııelerden olmasın; 
başımıza derd çıkarmasın! .. 

Bu işe asıl kızan, köpüren, Uç 
dört loca öteki hünkar yaveri 
kolağaııydı. 

Bu gene, Teftişi askeri komis
yonu azasından, yaveriekrem pa• 
yeli kodaman b:r müıirin kilçllk 
oğlu idi. Beyoğlunda, haıarılak, 
ataklık, vurduğu vurduk, keıtlği 
kestikle ün almııtı. 

( Konkordiya ) da locaların 

içinde adam döver, (Kristal) do 
masalan biribirine katıb boğuşur, 
(Odeon) deki apukurya balo!arına 
maskara kıyafetile girerken yan 
göz:o bakan kanunların paı:ırma• 
larını çıkarır, arka sokakları ha
raca kesib umumhanelerin camını 
çerçevesini indirir, içindekl:erl 
allak bullak eder bir azgındı. 

Kır beygirdekJ yosmanın da 
vurgunlanndandı. 

Tombulun sululuklarına fena 
halde beyni atmıı, aıın derece 
lçerilemişti. 

iki cihetten kızıyordu. Biri 
kıza karıı sarkıntılığı; lkinciıi or
taya meydan okuyuşu ... 

Göz'.erinl devire devire Veh• 
biye bakıyor, öfkesinden burnun
dan soluyor, yanındaki mor fesli, 
~arpık emuzlu iki klllbanbeyine: 

- Şu manda malağını dııan 
çekib bir ıslatalım mı?... Ağzını 
burnunu kan içinde bırakıb sal .. 
haneden çıkmıı hale getireyim 
mi? Diye diş gıcırdatıyordu. 

Vehbi l in dünyadan haberi 
yoktu. Elinde dlirbin, boyuna yı
lıııyor, çenesi de durmayordu: 

- Allah mlistahakımızı versin, 
altın tabakayı, saat kösteği, incili 
boyunbağı lgnes'.ni evde unuttuk. 
Vay anuını, yllkalık da takma
mışım. Tabainciğim aynan1 ver 
bakayım .. Tu, kir, paa, bir parmak 
sakal. Umacıya dönmllşUm, sura• 
tımı köpek yalaaa doyacak. Az 
eşşeoğ!u enek herif değilim. 

Ş.klığı, maçabayliği böyleıine 
göstermeyib de kime göstere
cektim? 

( Arka11 nr ) 

BU TUN ULKE.Y 1 
HERCtUN 

"' 
DOLASAMAZSI NI Z 
FAKAT 1 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Nesim adlı biri evvelki akşam 
Şişhanede Samuelin meyhanesin· 
da sarhoşlukla çıkan kavga neti· 
ceslnde laak adlı birini şişe ile 
başından yaralamııtır. 

* Hamza adlı biri sebıo ha· 

lindo bir alışveriş yllzUnden çıkan 

kavga neticesinde Hasan adlı 
birini çakı ile kolundan yarala· 
mı ıtır. 

1'- Mehmed adlı biri Beyot

lunda Bayan İkhaJ adlı bir kadı· 
nın mantosu cebinden paralarmı 

çalarken yakalanmıştır. 

lf. Niyazi adlı biri Galatada 

bir mnddet evvel kend:sini işin· 

den çıkaran eski ustası Ahmedin 

odasına girerek öteberi çalarken 

cllrmUmeşhud halinde yakalan

mıştır. 

·-'I cca 
~ 

a: ·-m 

Ansızın OJdU 
Balıkpazarında Bay Andon 

adlı bir tUccar, enelki glln Ba· 

lıkpazarmdaki yazıhanesinde lıi 

ile meşgul iken ansızın fenalaı .. 

mış ve birkaç dakika sonra öl· 

müştur. Yapılan muayene netice· 

ıin.ıe Bay Andonun kalb ıekte

ıindeo 6ld0ill teabit edilmittlr. 

Ik;nci kanun 3 

Sinemasında ~~ 

Büyük sinema yı 'dızlarının en frızla eğlendiren artisti 

EDDIE CANTOR 
Franıa 'da bütün haaıliit rekorunu kırmış ve her gl.Saterildiğl 

yerde altı aydan fazla bir müddet i ·ae ed l 1 i~ c,lan 

R MEY-DANI 
Şayanı hayret filminin ilk iraesl mtinaaebeti' e BÜYÜK GALA 

Şiir Göz kamaştıracı Şarkılar 

Neş'e - bir çerçeve içinde Danslar 
NUkte 100 güzel kız Buğa gürefl 

FOX JURNAL.._ _____ __, 

Bu akşam 
•• TURK 

Sinemasında 

Dünyanın en esrarengiz ve gurip mewleketl 
olan Hiodietaoda cereyan eden vukuatı bütOn 

canlılığı ile gösteren harikulade filmi : 

HİNT ESRARI 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

( Rlchard Halllburton ) un herikulade ve hakiki maceraları. 

llindisteoın hazineleri· Vahoi ormanları· güzel dansözleri • Müthiş işkenceleri , ______________________________ , 
Belki yann, belki bir hafta sonra 1 

MAHŞER 
BQtün medeniyetin mahvolma11 ·Tekmil binaların yıkılmHı • OGnyanın ıonu ••• 

SÜMER 
.Sinemasında 

Dün akşam 

MARTHA EGGERTH 
ıarkı ıöyleyip dansettiğl ve 
bUtUn seyircileri gatyettiği 

ŞAHANE VALS 
mllateına filmi pek parlak 
muvaff akiyet ka:ıanmıttır. 

Musikisi : JOHN STRAUSS 
~ı-mD• FOX JURNAL~--

'1raıılut Btltdtd 

~ehirTiyaf rosD 

111111111111111 

ILlll 
lllllllll 

Tepebatı Şelılr 

Tlyatroıunda 

Bu akşam 20 de 

HAMLET 
5 perde 

Y aıanı Şekspear 
Mütercimi: 

Muhsin 

15/1/934 ten ıonra Salı günleri paraaıı 

Eski Fransız tiyatrosunda 
Bu aktam 1aat 20 de 

DELi DOLU 

• BUGÜN HAZIRLANINIZ l 
Sahırsızlıkda hepinizin yerden 
göğe kadar hakkı Yardır. 

ÇUnkU bugUn 

EKMEKÇi KADIN 
Bu evrenıel ıaheaer 

ALEMDAR Sinemasında 
baıliyor. 

Yerlerinizi tutmakta acele ediniz. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczaneler 
ıunlardın 

lamail Hakkı (Şebzadebaş1), A. 
Kemal (Fatih), Ziya Nuri (Aksaray), 
Rıdvad (Samatya), A. Hamdi (Şehr~ 
mini), Necati Ahmed (Cibali), Arif 
(Defterdar), Hikmet (Eytib), Sırrı 

Rasim (Çemberlitaş), Asadoryan (Oe
dikpaoa) Agob Minasyan (Bahçekapı), 
Hilal ( Bakırköy, ha' boyu), Leon 
Çubu1duyan ( Kadıköy, Mumhane 
oaddeıi ), Hu1uıi Osman (Kadıköy. 

""kuşdilı), Halk (Büyilkada), İttihnd 
(Üsküdar. Yeni9eşnıe), Garib (Taksim 
Kumbaracı), Limonoiyan (Taksim, 
Mis sokak), Asri btihad (Galata, Ok· 
çumusa caddesi), Kurtuluş (Kurtuluş), 
Merkez (Kasımpaşa), Halk (Hasköy) 

1 

Operet S perde 
Yazanı Ekrem Re•lt ----· 
Yeni Konservatuvar Binası 

Konservatuvar binası projesinin maketi 

Konservatuvar binaaile 16 Mart mUkifatlar verilecektir. 
şehidleri abidesi için teklif edilen Fakat 16 Mat't 'fehidleri abl-
projelerin tetkikata dUn hitirilmit desi için, 14 proje içinde, hiç 
ve jüri heyeti en nihayet 6 proje biri muvafık görUlmemiıtir. Bu-
Qzerinde durmuıtur. Bunlardan nun için yeniden mUaabaka açtl• 
birinciye. ikinciye ve üçüncüye mak ihtimali vardır. 
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T AD 
~oya dl arı 

ve ---------
Nasıl Dôğdu ? .. 

Alan Okurlarımızın Yeniden Soyadı 
Adlarını Bugün S inci lmım No. 158 Nasıl Yaşadı? .• 

Nasıl Öldü? 
Her hakkı mahfuzdur. 

~========~ 3 • 1. 93;-, ~ Ziya ~ckirc===========================ı~ 

Devlet Büdçesini Tahsisatı Mesture 
[(ısını Kemirip Bitiriyordu •• 

Harbin devam ettiği mUddet 
ıarfmda, her ay aarfolunan ( beş 
milyon altın lira ) nereye gidi
yordu ?.. Bunu, • uzun müddet 
dahiliye ve haltl maliye nazırlığı 
eden - yenJ sadrazam Talit Paşa, 
herkeiten daha iyi biliyordu. 
1-tarbin zaruri masraflarına boyun 
ey.mek,·pek tabiidir ki- hiç kimsenin 
ihraz edemiyeceğl bir keyfiyetti. 
Fakat, bu xaruri masrafların 
yanında bir de (tahsisatı mesture) 
denilen bir masraf vardı ki, fıte 
bunun hıasıab ve kitabı belli 
değildi. ( Tnhsisatı mesture) bir 
zamanlar, en yüksek mUlk' 

k 
. ıye vo 

as erıye mak ı nm arı tarafından 
l~are edilirken, sonraları muhte-
lıf sebeblerle valilerden b" .. . na ıye 
mUdurlerıne kadar teşmil ed" i t" 
v·ı~ ım' ı. .1 ayetlerde (zaman ve ahval) ile 
hıç uygun olmayan bir faaliyet 
bat .. t gos ermişti. Yollar açılıyor 
parklar yaptmlıyor; gece yatııı 
mektebleri tesis ediliyor, bunlarm 
• karyola dol d . ' ap, ers eıyaları ve 
eaıre gibi • bütün l AI ev azımı, • 
~anya ve Avusturyadan celbedi
lıyordu. Hele reimi dairelerin ve 
bazı valilerin otomobil masraf· 

lan, adeta ıefahet derecesini 
buluyordu. Aynlzamanda bir 
takım gözd~lere .de (falan)'"• ya
hu~ (filin hızmetı vataniyeden do
layı) bol keseden ihsanlar veril· 
diğl vaki oluyordu. Bunların bazı· 
lannan hakiki lhtiyac\ardan Ucrl 
geldiği iddia edilebilirdi· fakat 
b" l ' ın erce ve yüz binlerce liraların 
~lr takım manasız itler ve şahıslar 
ıçln feda edild iği pek aşikar bir 
h?k!katti. (Mısır vatanperverlerinl 
gızlıden gizliye idare ediyor ) 
(Efganistanda mUhim bir ku-...-e; 
hazırlıyor ), ( Hindistan Hilafet 
komites!le bizi birleştiriyor). (Çin 
Tnrklerı~e ~arşı propaganda yapı
yor), (bUtün Afrika lılamlarını ayak
landırmıya çalıııyor ) diye, bir ta· 
kım hacıya, hocaya, feyhe, ( mt1-
cabid ) namı altında k h • a ve ve 
gazmolarda dama ve tavla başın· 
dan kalkm,yan tembellere Yerilen 
paranın miktarı, pek mUhim bir 
yekun teıkil ediyordu. • 

Iran Şahının en yakın akra
b~sından ( SlllarUddevle ) isminde 
bır .prens Bursaya getiri:nıtş, ma-
lye~ıne yaverler, uıaklar, işçiler 
verılerek cesim ve mükel!ef bir 

edilir, ümidile - maiyetindeki çö· 
mezlerle beraber müreffehen ve 
muazzezen Bursaya getirilmiş. 
temiz hanlardan birinde ikame
tine bir daire tahs:s edilmitti ..• 
Şeyh hazretleri, bu da:reye yan 
gelmişti. Sabahtan akşama ka
dar, ziyaretine gelen m:safirleri 
kabul ediyor, bol bol da kera· 
metinden bahseyliyordu. Bir ta· 
rafta mütemadi} en çay sema· 
verleri kaynıyordu, Yurdun za· 
vallı hasta evlidları, derdlerine 
derman için bir tek kesme 

şekeri bile bin mUşkUIAt ile te· 
darik ederlerken Şeyh haıretle~il~ 
çömezleri, günde birkaç (kıyyeıatık 
kelle şekeri) ne dudak bükliyor
lar ; ihtiyaçlarına ehem.miyet ve• 
rilmeJiğinden şikayet edıyorlardı •.. 
Bunca masrafa mukabil, devlet 
ve mlllet, acaba bu ıeyh hazr~t
lerinin en küçük bir kerametın
den istifade edebilmiş mi idi 1 
Hayır... Hatta, bir hayli de ıa· 
rarını çekmiş.. Buna zabıta· 
11mn batma bir bela kesilmittl. 

(Arkas ı var ) 

Yeni Bir Nazariye Daha 

Ainatın tra 
Bir Duvar 

a 
Var? 

n 

( Battarafı 1 inci yü:ı ' e) 
duğu iddiasına inanmak mUm· 
kün değildir. Çünkü bugüne 
kadar biç bir babayiğit bu naza· 
riyeyi isbat edememiştir. 

Bu hususta ortaya sürülen ld· 
dialar, faraziyeler çok çUrüktilr. 
Fezanın namütenahi olmadığı da 
düşünülebilir. Ve belki de kainatın 
etrafı kalın bir duvar ile çevril• 
miştir. Ben fezanın sonsuz olma
dığını, bir ucu bulunduğunu or· 
taya atmak suretile yanht bir 
h arekette bulunmuı olmuyorum. 

Benim, bu iddiayı · naaıl isbat ede
ceğimi sorabilirsiniz. Bu ıahaıia 
elde delilim yoktur ve söz· 
lerim bir faraziye olmaktan 6teye 
geçemez. Nasıl ki fezanın na
mütennhiliği iddiası da henüz 
isbat edilememiı bir faraziyeden 
başka bir şey değildir.,, 

Daha evvel "iLafiyet relatlvite,, 
nazariyesini ortaya atmış olan 
profesör Aynştaynın bu yenl 
iddiası da, maruf üstadlar ara· 
sında münakaşalara sebeb ol· 
maktadır. 

''Yetişir Menzilinıaksuduna 
Aheste Giden,, 

( B11 ttarafı 1 inci )fizde ) 

- Söztim bitmedi. Dahası 
var. Dükkanın açı!ması için bana 
yazılan tebliğ poli& müdürlüğün· 
den geçen ikinci T etrinin 26 sın· 
da yazılmış. Bunun çok çok iki 
glln sonra bana tebliğ edilmeıi 
lizım gelmez mi? 

- Evet .. 
- Fakat it öyle olmamıf. 

Tebliğ kağıdı, önce Eminönü 
kaymakamlığına, sonra Alem· 
dar nahiyesine, oradan Fatih 
poliı merkezine gitmiı ve niha· 
yet tamam "34,. gün sonra be
nim evime getirilmiı. 

1 

-Acaba blr yanlaşlık olmasın? 
- Hayır.. sözlerim doğrudur. 
Bay Nedim elindeki kağıdları 

gösterdi. Baktık, tedkik ettik ve 
gördük ki bu okuyucumuz doğru 
söylüyor. Çlinkü 26/ ı 11934 te 
poli& müdüriyetinden yazılan teb
liğ kAğıdı 30/12/934 te kendisine 

tebliğ edilebilmiş. 

Bay Nedim bunları anlattık
tan sonra ıöy le dedi: 

- 34 günde buradan Uzak 
Şark'a gidi:ir ve döniilUr bile!.. 

Son Posta: Polis miidUrU Bay 
Fehmi Vural'ın nazarı dikkatine 

koyuyoruz. -----
Antakyalıların Mürtecilere 

Cevabı 
( Baıtarah 1 inci yüzde ) 

hadisede beş TUrk genci yaralan
mış, hoca da vaazden menedll· 

mişti. 
Bu çirkin hadiseden sonra, 

Antakyenin münevver ve vatan 
aever Türkleri, bu yobaı.a ve 
birtakım akılsızlara bir karşılık 
olmak üzere baştan başa şapka 
giymeğe karar vermişlerdir. Bu 
karar derhal tatbik mevkiine 

geçmiştir. 

Ankara telgrafhanesinde baş 
buyruk bay Haşim Akın, telgraf 
memuru bay Celal Tunçalp, 
bay Vehbi Önel, bay Ömer Ka~ 
tal, bay A. Cevad Dinçel, bay 
Mithad Sayın, bay R. Münir Yal· 
çın, bay Neşet Çelikel, bay M. 
Ruhi Özel, bay Mehmed Turgut, 
Bay Bahaeddin Engin, bay A. 
Re:lk Ünel, bay Macid Bilen, 
bay bahri Karakaş, daktilo bayan 
Melahat Kılınç, telgraf memuru 
bay Bekir Gökalp, bay HUsnü 
Günen, bay Ali Özden, bay 
Ahmed Hulusi Sakarya, Adapazar 
avcular kulübü umumi kAtibi bay 
Hidayet Öztiirk, Adapazar itfaiye 
grubundan amir bay Mustafa 
Gürbüz, baş şoför bay Vehbi 
Atalay, sofOr bay Halil Yıldı
rım, b ny Niyazi Mar:gen, bay 
H ayri Ateş, efraddan bay 
Muharrem GUrtav, bay Salih 
Eroğlu, bay Mustafa Taşan, bay 
Burhan Tarhan, bay Mustafa 
Günay, bay Yunuı Ozkaya, bay 
Hilmi Gürol, bay Emin Ôzkan, 
Adapazar memurin mahfeli idare 
memuru bay Kazım Eren, barut 
fabrikası başkanı bay Hüaeyin 
Gür, Adapazar Karaoıman ma· 
hallesinde bay Ali Can oğlu 
bay Ismail Önal, Gerede orman 
muhafaza memuru bay Kazım 
ve kardeşi bay Salih Keskin, 
Gerede TUrk Ticaret Bankası 
muameUit memuru bay Kenan 
Erer, odacı bay Sadık itan, Ge
rede maliye tahsildarlarından bay 
Mehmet Orhan, muallim \'ekili 
bay ınehmet Yaman, bay Mustafa 
llhan, noter bay Arif Ünal, mü· 
tekaid bay Mehmed Alptekin, 
belediye odacını bay Mehmed 
Mert soyadım almışlardır. 

Beyofilu itfaiyesinde Soyadı 
Alanlar 

itfaiye Amiri bay Zeki, eşi 
bayan Mürşide, oğulları bay Ce· 
mal. bay Cevad, kızları bayan 
Nermin, bayan Sevim Üstün, lt
faiye amir muavini bay İsmail, 
eşi bayan Ayşe, oğulları bay la
met, bay G üngör, kııı bayan Nes· 
rin, bayan Hikmet Tetik, Başça• 
vuş bay Şaban, eşi bayan Mümi· 
ne, oğlu bay Mehmed Ünal, 
onbaşı bay Riza, eşi bayan Zehra, 
kızı bayan Fatma Özkan, Yazıcı 
bay Httyreddin, eşi bayan Penbe, 
oğulları Haluk, Naim, Nail baylar 
kızı bayan Hayrünn'sa Keskin, 
bay Mevliıt, eşi bayan Süttü, 
oğlu bay Mehmed Acar, bay 
Meb.med, eşi bayan Sultan, oğlu 
bay Remzi, kardeşi bay Hasan 
Dinçlürk, bay Muharrem, hemşi
resi bayan Hbd:ce Kürklü, bay 

" Hakkı Orak, bay Ali, eşi bayan 

De Yazıyor z 

Şefika Çatık, bay ŞükrU, eıl 
bayan Suzan Güngör, bay Meh• 
med Sesli, bay Mustafa, eşi bayan 
Fatma, oğulları bay Bayram, bay 
Servet Bozkır, bay Ömer, 
eşi bayan Emine Tırpan, 
bay Halil, Eti bayan Hacer, kıa
ları bayan Emine, bayan Arzu 
Gökce, bay Mehmed, Eşi bayan 
Zeynep kızı bayan Şerife, bayan 
Hacer Aktaş, bay Osman Işık, 
bay Nail, Eşi bayan Aliye, oğlu 
bay Halit Gürz, bay Kadir ÖzkM, 
bay Yusuf Özdemir, bay Süley· 
man Öz, bay Rifat, Eşi bayan 
Hacer, oğlu bay Receb, kızı ba· 
yan Muzaffer, biraderi bay Rlıa 
Uçak, bay İbrahim Gün .~ t, bay 
Bahri, eşi bayan Pcrivan, kızı 
bayan Zahra, bayan ismet, 
bayan Nimet Öncer, bay 
Mustafa, eşi , ha} an Emlno 
oğlu bay lb raHm, kızı bayan 
Radiye Yurt, bay He san, eşi ba· 
yan Fatma, oğlu bay Recai Boz· 
doğan, şoför bay Mehmed eşi 
bayan Hasibe, oğul'arı Selahaddin 
Sadettin, Koç, şoför bay Emin, 
eti bayan Müyesser, oğul' arı bay 
Osman Zeki , bay Kılınç Ali 
Türkmen, şoför bay Ali, hemşiresi 
bayan Fatma, biraderi b ay ibra· 
him Akkaya, bay Mus tafa eti 
bayan Azize oğlu bay lbrahlm, 
kızı bayan Saadet Özen soyadım 
almışlardır. 

"" Asliye Oçlincü ceza reisl Ba1 

Hi'. met (Çakın) soyadmı almıştır. 

Eski Muharibler 
Ve Ruzvelt 

Vatington, 2 ( A. A. ) - Cümhur 
Reisi Bay Ruzve1t, eaki muharible• 
rin e1lerindekl bonol~ rın ödenmeıi 
isteğini yerine getirm iyeceğin i söyJe .. 
miş, bunun üz.erine eski muharibler 
kendisini tiddet ' e protesto etmişler
dir. 

.. . ... .. - ....... ::t ........... ""', _ ......... a:ımt ::W~ ··•• •:::..I • ... 

, Norveçyanın halis Morina ba· 
lığının ciğerlerinden baı mahsul 

olarak iıtihıal edilen aaf 
ve gayet nefis 

MORiNA BALIK YAGI 
Hasan ecza deposu 

HASAN flSTIK 
özü VAGI 

konakta iskan edilmişti. Oldukça 
mühim bir (hane halkı) ile sene· 
ler~e Bursadn kışın kaplıca alem· 
len, yazm Mudanyada deniz sa· 
~~arlle la!ıyan bu (Kaçar prensi) 

,.sar edılen paranın miktarını 
kat ıyetle kestiremiyoruz. Ancak 
b~ zatm uzun mllddet bu f aki; 
mıllete ve müfı is hükumete on 
~aralı~w. bile bir fayda temin 

,. Önümüzdeki Cumartesi akşamı 9 da <(.---:rıa... 

Saf ve halis çam fıatakdan is· 
tihaal edilmiş.ir. Zaafı umumi, 
kansızlık, bahaaa birinci derece 
veremlerc tes' ri kat'i, hazmı 
kolay, gayet lezzetli ve nefis 
kokulu bir ) ağdır. Bir tiıe 
Hasan fısbk özü yağı ile zayıf· 
lar laakal b ir kilo vUcutca 
kazanırlar. Şişesi 200 kuruştur. 
Hasan ecza deposu. 

tmed,gıne tamamen kani bulu-
nuyoruz A · B · ) nı zamanda yine 
m~·~ı8ya b~ Şeyh lbrahim) isminde 

u m ır zatın getirildiğini ha-
llrhycruz. ( Iran müctehidinl ki· 
ramından) .. . 

unvanı verılen bu 
ıat, güya ha . t ' 'k l . ' . (B w d ıı ın ıra a ı ış.er lçın ( Ş:g had) a cel~edilmiş, oraya bu 

C 
y • Hz. ) ıle görüşmek için 

- emıyete 

h 
mensub • milhim bazı 

ıa sıyetler gönd ., . F k 
k 

. . erunıış.. a at, 
endıMne büyük b" .. t h'd .. ır muc e ı 

ıuıU veren bu adam 'dd 
ı ,1 b' . "k ırı cı en 
} ır ıntrı acı olduğu tahakkuk 

eder etmez, · belki ileride ist"fade 

• 1 p E K Sinemasında 

AYS 
buyuk müsamere olarak biricik TÜRKÇE 
SOZLU, ŞARl<ILI MEMLEKET FiLMi 

Bataklı Damın 

Kızı 

Filmi yapan: MU H Si N ERTUGR U L • Yazan: HASAN CEM il 
Müzik CEMAL REŞiT • Orkeıtra: KONSERVATUVAR 40 k işilik yayla sazlar heyeti. 
Oynayanlar: BEHZA T - 1. GALiP - HAZIM - MAHMUT • TALAT 

FERiHA TEVFiK • CAHIDE • NAFIA 

ıKKAT • CumRrt .. si akşamı miisnrııere~ i içiıı fiyntlar<lıı. ıam yoktur ve biletler bugiinden itibaren 
• 1 P E K sinemasında satalmakt dır. 

SEL 
m:;:, ;mas•.: 4 FWfi R 

Bayramı, Birinci PAZAR gUnU 

matir.e!cr de ı itl'.Jn ren ·-
izmir-..e E L H A M R A 

s·rı rr nsı ~da geçecektir. 

BASA 
H~STA OERECELERi 

Tam ayar! ı ve gayet hass?s 
o:up knt'i hara reti . rö11terır. 
M t.tchnssıs b;r he} eh fenniye 
tarafından kontrol edılı iş olup 

k d. mahsus kd ı lıkları en ıne 

d H""san Meır~asına var ır. u 

dUdtet. H. san dt poıu 
İsta b 1 ve Be) o. lu 
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Harb Hazırlıkları .• 

Avusturya Elçileri Günlerce Çadırlarında Bekledikleri 
Halde Küçük Bir lltif at Bile Görememişlerdi .. 

Bu heyet, bizzat padiıah tara• J 
faaclan kabul edilmek ve Ferdi· 
naachn gönderdiği haberleri ona 
aöyknıek Umid ve hulyasil1t gel
mifleri l. Hslbuki günlerce çadır
lumda bekleyen bu Avusturya 
elçileri, niha} et bin nAzüniyaz 
u~ il rabiüı paşa tarafından kabul 
edilmi)lel; kırnllarınm tekliflerini 
aöylem.şler •• Fak t, en kUçlik bir 
iltifata mat.har olamadan çadır
lanna avdet etmişlerdi. 

O gUn koca Türk ordugahın· 
da büyük hazırlıklar görülüyor .• 
Çadırların önüne bUyUk meşaleler, 
mızral~ arın uçlarına rengarenk 
mumlc r oikiliyordu... Avo&turya 
elçileri bu hazırhkları iÖrüoce, 
TUrklcr~n bir bayramlarını kullu· 
layacaklarını sanmışlardı. Fa· 
kat l: iraz sonra, Fransa Kıralı 
Birine Fransuvn tarafından gön· 
derllmiş o!an (Rinson) isminde bir 
elçiyi karşılamak için yapıldığını 
haber nhr ca, hayretleriııden do
nakah~ışlardı. 

F r nsuvanın elçisi, kendiaini 
Uç mc nıil ileriden karııla) an bin· 
lerce sfivari nrasında ordu knrar
glhına gelmiş.. lbrahim Paşanın 
çadırı yanında kurulan muhteşem 
bir çadıra indirilerek mis ... fir edil· 
mlştl. B:r tarafta padişahın, diğer 
tarafta lbrahlm Pa§anın mehter
leri çalıyor; :z:urna, davul, boru, 
nakk .. re seslerinden coşan asker
lerin: 

- Ala.. Ala.. Heyyyy •..• 
Sadnları, coşkun deniz dalga· 

ları gihi her tarafta akisler hu
ıule getiri} ordu. 

O gün (Zilhicce) ayının birinci 
,UUüne tesadüf ediyordu. Guru· 
bun kı:z:ıllıkları ufuklarda ıöndilk· 
ten ıonra, koyu laci•erd sema 
Ozerir.de parlak altın renginde 
bir hilal yökseliyordu. Aynı za· 
manda; her tara(ta yakılan 
meıalelerin alevleri çadırların 

&ıllndeki tuğlara, aancaklara 
akıediyor; onlann tepelerindeld 
albn hilallan dat semadaki hilale 
kartı bir nazire gibi ytikselti· 
yordu. 

Kont Dölimberg ile arkndaıı 
Kont dö Nogazula, çadırlarının 

önilne çıkmışlar.. koca ovayı 

baıtan bata kaplayan bu meşale 
dalgasını seyre başlamışlardı. 

Kont Dö.amLergt kalbini acı 

bir h .... aetle çimdik] yen bu ha~ 
metli manzaraya karşı dişlerini 
11karak: 

- Fransa ıefirl, her halde 
bizden çok bahtiyar. Bu ne par· 
lak donanma ... 

Dedi. Arkadaşı d•, kalbinde 
aynı acıyı duyarak: 

- Evet- Romada yapılan 
don:rnmalardaİı daha parlak ... 
Bizi, kanlı başlarla kar,ıladıiar. 

Onu da, böyle parlak bir donan
ma ile karş lıyorlar. 

Cevabun \•e, di. 

Kıral Ferdinandın Hfrleri, fU 
düşlincelcrinde bak ız dcğiılerdi. 

ÇQnkü Türkler en, adeta haka· 
rete yakın bir i tiıkal görmüşler· 
eli. Evvela, kendilerini aleJlde bir 
pdıra m:ıa ir etmi,lerdl. Sonra 
ela, Yeniçerileri ı birkaç koyununu 
çalmıya cesaret eden iki (beyzade) 
•• bir llİpahi ile bu hırsızlıkta 
ittir ld olan kırk bir hır ıtiyanın 
miır.ıklara ıaplanmıı kanlı batla-

rını • ibret olaun diye - ordu 
çadırlarının erasında ırezdi.rirlet
ken, bunların çadırlarının önün
den de geçirm;şlerdi. 

Erteai günü, her türlü mera• 
sim ve teşrifattan azade bir halde, 
ancak lbrahim Paşanın huzuruna 
kabul edilebilnıişlerdi. Osmanlı 
saltanahnı, adeta bir hükümdar 
gibi idare eden bu vezire, eğer 
tekliflerini kabul ettirebilmiş ol· 
salardı, kendi' erini yine bahtiyar 
addedeceklerdl. Bu teklifler, hiç 
te reddedilecek şeyler değildi;. 

Kıral Ferdinand, daimi bir su'hun 
nkd!ne kadar bir senelik mlita· 
reke teklif ediyor; Macaristanın 
kendis:ne terkedilmeai mukabilin· 
de her sene padiıaha ( yirmi beş 
bin dllka altına ) verme.yl teahhüd 
eyayordu. 

Ibrahlm Paıa, kıral Ferdinan· 
dın bu iki sefirinin sözlerini din
lemiş ve sonra mağrur bir eda 
ile ıu cevabı vermişti: 

- Sizin, kıral dediğiniz Fer• 
dlnando, ile söyleşmeye biz 
tenezzül bile etmeyiz.. Doğruca 
Viyanaya gidib, cUmlenizin kıralı 
o!an Şarlken ile karşılaşmak, 
muradımızdır. Hemen kendüye tez 
haber salın ki vaktine hazır o~ıun. 
ve hem, biz Macaristan tacını, 
kendi adamımız olan Zapolyaya 
vermlişüzdür. Dediğimiz, dediktir. 
SözümUzU para ile aatmak ta 
adetimiz d ;- 'ir. Buyrun çorba
cılar. 

Demişti. 

Buna mukabil Fnnaa kıralı 
Birinci Fransuvanm sefiri, iki üç 
gtinlük yoldan karşılanmış.. ipek 
sayebanb çadırlar hazır.lanmış •• 
Şerefine olarak böyle· görülmem it 
ıenlHder yapılmııtı. 

Ferdinandın ıefirlerit ertesi 
.aUnU Fransız sefirine yapılan 
kabul mera1imini haber aldıkları 
zaman, teessür!erindeo az kalaın 
baydacaklardı .. Franıuvanın refiri 
Rimon sabahleyin erkenden lb
rabim Paıanın çad ırına davet 
edi m:,.. Birçok izzet ve ikram
daa sonra ko.tuklarma g rilcrek 
divan çadırına götürülmiıştu Altın 
bir taht üz.erinde otur ı Hı+ıci 
Süleyman, tıbkı (Kırııl Yanoş) u 
huzuruna kabul e.tt:gi xaman yap
tığı gıbi hafifçe yeriQden kımıl
danmış.. Sefire e~.ni uzatmıştı. 
Sefir R;nson, derhal Birinci Sü
lc.ym nın ör1 \inde hürmetle diz 
çökmüş.. Parm~ rında emsalsiz 
sarı yakut bir yüzük parlaya.1 
bu eli, en aşırı bir tazim ile öp· 
ıuUıtU. 

Divan çadıru11n önUode, pa· 
ditahın dokuz katlı mehteri ça· 
lıyor; tahtın arkas na dizilen 
peykler, ıulaklur, divan ça:vuşları; 
rengarenk v~ sırmalr elbiıeleri '.e 

TürklüjUn haşmet, azamet ve aal· 
tanahnı gösteriyordu . (Arkası var) 
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SON POSTA 

lstaayoıı mOdilrll - (Makiniste) 
Lokomotifi nerede kaybettin, ha· 
tarlıyamıyor musun?. 

Adapazarmda mı, yoka Af· 
yonda mı?. . ........................ _ ............. -.•.........•...... 
Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

1 
t 

BugUnkU Bilmece 
Boı dört • köşele, 1 aşağıda ya• 

ı:ılı manalara ge:en öz Tiirkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem vakit geçlrmif, hem 
de öz Türkçe ke!imeleri öğren• 
mit olursunuz r 

1 2 3 4 s 8 
1 
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a 

SOidan ••Oaı 
1 - Kauuu • yek 
i - 'foyyare 
S - Uyanmak maedarından emri· 

hazır 

4 - Cehennem • tatlı olmiyan 
5 - Başına bir A getirilince taharri 

etmek 
6 - Nefret etme 
7 - isim - temiz 
8 - C'ttn - oznmet eahibt 
Yukarıdan aşa§ı: 

1 - V tıt..ın • kı91ıı znHf1 
2 - Kii1nd et • taharri etti 
3 - Hurnıet etmek: 
4 - Beyaz • emın 
5 - Tf'ıni7. 

6 - limlk etmek 
7 - Tokuu zıddı • Beyıı 
8 - :ııuh terik ............................................................... 

Resimli Ay Basımevl 
Sayın okuyucularına 

1935 yfh armağanı olarak 

EVRENSEL AY 
Oe:-gisini sunmaktadır. 

TUrkiycnin bu b:ricik bilim.ael, 
Soysal •} lık dergi.ı;ini, bitik 
evinizden, iazetecınizden ara• 
ymız. 

ı ·-··· .. -······ .. ·····-·· .. ········ .. ·-·---········ .... 
( Toplantı, Davetler ) 

'Toroalular Birfl§I - Toros 
Gençleı: b" rlıti 5 ikmc. Kanun Cu• 
marteai saat 14,S da Adana ve çev• 
resin"n kurtulut yıl önümünO lıutlu

lay<: ca~ ve bayramın ilHncl gOnll 
aktaıın da Mak•irn •aloalarında 

etlenceJer tertib edecektir. Birlik, 
bütlln Toroılu'arı bu kutlulamaya 
da••t etmektedır. 

BIBiYE 
Ba Sltanda Bergin 

M. Valıld Yıısuf olla 
- Oı Türkçe -

KAVGA DiNEN .................................................. 
Karı, koca hergün bir ağız 

dalaşı yaparlardı. ikisi de evine 
bağlı, birbirlerine düşkün bir 
eştller. Geçimıilik, parasılıktan ve 
yorgunluktan doğuyordu. Sevim 
evinde çocuğlle yalnız kalıyor, 
bUtü evin işi ve çocuğa bakmak 
onun omuzlarına yllkleaiyordo. 
Bir can yoldaşı, yaşlı. bir kadın
cağız olaydı, belki Sevim okadar 
yonılmıyacak ve hırçınlık etmi· 
yecekti. Kocası ona kazancı art· 
madan kadın bulamıyacağmı hır
çınlığın doğru olmadığını ıöyler 
dururdu. 

Şimdi de yorguuluktan başka 
ayrıhk ta bat göstermişti; Ercll· 
mendin işi bozulmuştu. Bundan 
sonra Anado1uya gidip iş peşinde 
dolatacak, yol yaptıranların ça· 
lıştırdığı ırgadların batında ya· 
zıcılık yapacakh. Gider ayak, 
Sevim, hiç yoktan bir gllrültu 
kopardı. Kocasına darıldı, ağlndı 
sızladı. O akşam Karıkoca, dargın 
dargın yattı lar. 

Ertesi gUn bavullar ortaya 
çıkınca Sevimi bir düşünce aldı. 
Kocası artık gidiyordu. içinde 
bir eksiklik duydu. Bavulların 
kapağı nçılıb kapanırken fçinde.n 
bir yağ kopuyor., yerleştirilen bir 
mendil, bir fan:la sanki evi boşal· 
tap ıası:z:lık veriyor. Sevimin, göz· 
lerini ıı~atıyordu. Çocuk da, baba· 
ımdan ayrılacağını aeznıit gibi 
acı, acı ağlıyordu. Ercümend 
karısına öfkeli, öfkeli: 

- Neye ağlıyorsun? Sen şim· 
di gUlmelisin, ben gidince artık 
ba~ın dinlenecek! Demiştl. 

Sonra da Sevimin yaşlı gözleri 
onun öfkesini er;tmişti. Söyledik· 
terinden Uz.üldü, hıçkıran karısını 
kolları arasına aldı e onu avut· 
mıya uğraşlı. 

* ErcUmendin bindiği yapur Ka· 
radenlzde fırtınaya tutulmuıtu. 
Makine, tekneyi kurtarmak için 
dövünUyor, geminin kaburgalan 
gıcırdıyordu. 

Ercllmend başım karanbğn 
dayamışb. Evleneli Uç yıl olmuştu. 
Kavgalı geçen günlerini unut· 
muştu. Hırçın ve gilzel karısı, 
kara, iri gözlerilc babasına, derin 
derin bakan yavrusu gözUniln 
önüne geliyordu. Belki biraz 
sonra gemi dibe göçecek, yuva• 
sın1 çağıran cılız ıeıini dalgalar 
boğacakt~ Bu azgın kasırga, 
kuzuyu ana memesinden ke&il· 
miye götüren el gibi onu çoluk 
ve çocuğundan ayıracakb. 

işte karanlığa bürünmüş bir 
da'ga geminin üzerine geliyor, 
vapur sarsılıyor ve yana yatıyor· 
du. Su!ar kudurmuşçasına atıldı, 
direkteki fenerin kırmızı alevi bir 
gözyaşı gibi titredi: U:ıaklardan 
bir yardım bekliyerek baktı 
Ye 10nra dalgaların araaında 
silindi. Sesler: birb;rine karıştı, 
denizi 1'ir ıssızlık kapladı. Gemi 
batmıtb· ... 

Sönllk bir ışıl.in yarı karanlık 
bir oda.. Sevim çocuğu emziri
yordu. Oğlanın bağırma51 kesi· 
lince Sevimin hıçkırıkları kaban· 
yor, ana oğul sıra ile dinmez bir 
ağlayııın içinde klvramyordu. 
Pencere açıkb. Esen yel ; Ercü-

ASİ Pİ 

ı 
mendin eski boyunbağmı, yele• 
tini kımıldattıkça Sevim, acı bir 
botluk duyuyor ve dayanılmaz bir 
ateş gözlerini yakıyordu. 

Gazeteler de Ercümendin bo
ğulduğunu yazıyordu. Kendi ken· 
dine bir daha kavıa etmlyece• 
ğine, yıllarca seıini çıkarmadan 
geberirceıine çalışacağını, aç ve 
ıusuz kalsa bile of demlyeceğine 
andlar ediyordu. Ah o uysal ko
casının, sıcak ve sevimli yliznnn 
görebHse, ah Ercllmendi geri 
gelebilse .• 

* Sevim yataktaydı. Kımtldaruı· 
yor, çocuğuna kalkıp meme ve
remiyordu. Ağlamaktan bUziilen 
gözlerinin içi kanlanmışh.. Bir 
aralık derinden bir ses kulağına 
geldi ; kapı çok yavaş çalınıyor• 
du .. Tutuna tutuna yataktan indi. 
merdivenlerden güçlükle uzanarak 
kim o ? O;yebildi. fnce bir kadın 
sesi ErcUmendi soruyordu. 

Oğuna, oğuna kalktı, kapıyı 
araladı. Gelenin yUzllne baka• 
madan ağlıya ağlıya Ercümendin 
8JdüğllnU söyledi. 

Kapıda bekliyenin içi burkul· 
du, o da dışarıda ağlıyordu .. 

Biri içeride öteki dışanda 
epeyce uzun süren yaslı bir su· 
ıuştan sonra kapı aralandı ve 
içeriye b ir gene ndam girdi. Os
tUbaşı yırtık, yOzü gözli sarıh 

olan bu gene Sevime doğru ller· 
ledf ve yavaşca : 

- Kancığım dedi. 
Sevim korku içinde, donuk, 

donuk bakıyor ve arasıra soğuk, 

soğuk gUIUyordu. Ercümend büs· 
bütün şaşırdı : ~ 

11Karıcığım, karıcığım ben gel· 
dim, korkma kurtuldum,, diyib 
duruyordu. Ercümend; dalgaların 

arasından nasılsa kıyıya erişmiş 
uzun ve çileli bir yolculuktan 
sonra evine dönebilmişti. Kapıda 
ince bir sesle karısına ınka ya· 
pacaktı. 

Dalgalar arasında çocuğunu 

ve kaTıcığını düşllnen bu adam 
ondan daha acı bir sonla, bir 
delilikle mi karşılaşacaktı. İlikleri· 
ne kadar titredi. 

Sevimi uğraşa uğraşa yatağına 
yatırdı. YüzünO, koDahnıt ovmağa 
başladı. Gece yarısına kadar 
süren bu kan terli uğratmadan 
zavalh adam yogun düştft. O da 
kaç gecedir uyuyamamıştı. Göz• 
leri kapandı .. 

Gün ışıklarını yayıyordu. s~ 

vim, bir kuyudan çıkar gibi ayıldı. 
içi sanki bomboştu. Geçenleri 
yarım, yarım toplamağa uğraştı. 

Kocası öfmUş deiil miydi? Sakın 
. bu, bir dilf olmasın.. Kocasına 
baktı. Zavallı adam o kadar dal· 
gın yatıyordu ld onu uyandırma· 
ğa kıyamadı. Yırtık mintanından 
yaralı göğall götllnüyordu. Bu 
sargılar, yara bereler, i~i açıkça 

anlatayordu. Kalktı. Çocuğuna 
baktı. Ya' rucak uğraşa, uğraşa 
ellerial kundağından çıkarmış, 
oynuyor, gliJümsllyordu. Sedm 
eğildi, hıçkıra, hıçkıra çocuğunu 
öptü .. 

KEN,AN 
Sizi soğuk a'gı ığında'l, neL1ejen gr~pten, 
bq ve diş ağrı : arındal"l koruyacak en iyi 

budur. Iaın;ne dikkat buyurulması 
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3 ikinci kAnun 

Çaresi varken bu yarım baş ağrısını 
ne diye çekip duruyorsunuz? 

• 
1 

. iLAN •• 
lstaııbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Tıcaret ve Sana · Od 1 k f h . yı a arı anun ve nizamnamesi mucibince her 
ıcnret nnenın ıenel k ü t" k d" . . . d Oda hi . · ere ı ay ıycsı ve kazanç vergısın en 

Son dssesı senebaşında peş·o verilmek icab eder. 
· ra an cezaya v · tahs"l e ıcraya mUracaate mahal kalmamak için 

ı memurlarımızın ilk Ü • d • 1· w. 
tesviyesi tavs"ı 

1 
m raraalın ~ taleb olunacak meba ıgın 

ye o unur. 
Uzak semtte bulunan! d d w • • • d arın •• a res egıştırmış olanların tahsil· 

1 
a~,~ gelmesini beklemiyerek Oda veznesine mUracaatle 
ennı \'ermeleri l'an olunur. 

licret• 
(6536) , 

SON POSTA 

Jizt 
ihtiyarlı~tan 
KOQURl 

Yed icad 

VENÜS KRE1'1İ 
Meşhur Fransa ve Amerika c:ld 
alim~erinin en ıon fenni tetkikat 
ve ihtiralarına tevfikan imal edil· 
miştir. C ld Hıfzıssıhhası noktai 
nazarından en · mühim esasatı 
ihtiva eden (maddei hayat~yeler) 
Venüs krerd terkibinde mevcut· 
tur. Binaenaleyh Venüs kremi 
dünyada mevcud ve en meşhur 
Avrupa parfümeri fabrika:cırının 
muadiliiir. E ütün yüksek ai.eler, 
en maruf artistler hep bu yeni 
icad edilen Venüs kremini terci· 
hen kul:anmaktadırlar. Venüs 
kremlnb birkaç hafta istimali 
İnsanı şayanı hayret bir ıurelle 

genç yapar ve güzelleş"_irir. 
Ve müsh"ki g:bl hakikaten bir 
(Venüs) yapar. 
Umumi depom: Bahçekapu, Ha• 
midiye türbesinde (Evliya Zade) 
Nureddin Eren ceza alat ve ıtrı• 
yat depoıudt:r. Dikkat: Depomuz 
aynı mahaldeki 28 numaralı bü· 
l ük mağazaya nakledi m'.ştir. 
Bi:umum Venüs meraklı müs' ah· 
ı:arahmız, Sümer Bank Yerli 
Mallar Pazar:arırı"'I bütün ıube· 
ler;nd .. sltı"maktadır. 

Savfa ıs 

~m> İstanbul Halkına üj e! 
Her çeşit ucuz • Temiz • ve nefis erzaklarınızı 

Galata'da Bebek Tramvay durağı karşı ında 

•• o N p A 
1,.---•b•ak•k•diye mağatal!rnda bulı:bilirainiz.. Te'efon : 4~660 

Ahnan mallar evlere kadar bili Ucret derhal gönderilir. 
Telefonla dahi aipariş kabul olunur. • (6561) < 

~·----.. Bayramda yalnız .... ___ ._ ... 

Hilaliahmer Gazetesi ~;ıkacaktır. 
Hi1Aliahmer Ce11iyeti istanbu1 Bürosundan: 

İlaolarıoızı Hilaliahmer gazetesine vermekle hem ticaT'Pfhnneni~ için 
büyük bır faıdc tcmıu etmış ve hem de Hilruiahmcre yMdım eım ş oluraunu1~ 

llAnlarsnız için şu adrese mUracaat ediniz : 
Yeni Postane kar§ ısında l!ılüliahıner Satış liürosu ~'d. 22653 
Ankara caddesinde llancalık Kollektıf Şirketine ,, 20u95 

DOKTOR OBFANiDiS 
Zührevi ve cild haatalıkları miltehaasaaı. Tokat!ıyan Oteli karşıs:n:la Sutcrazi 

ıokağı No. 5 Nil Apartımana 2 nci kata nakletm"ttir. Te'ef. 43734 

Elbiselerlnlzl muhafaza ediniz 

"Ter,, güzelliğin dUşmantdır . 

SüDO-QO-NO 

Londra 
Ne• • 7ork 
Parlı 

M l lıo 
BrUkaol 
Atlna 
Cenene 
Sofra 

Son Posta 

BORSASI 
2 • 1·1935 

ÇEKLER 
kuruş kuruş 

6'23,75 P·ag J9,0ı5l 

o,19;y30 Viya ıa 4,'l!J 
ı: ,0:1 Madrll !ı,8031 

9,"l3 u~.ı.n J,9765 
ll,38~) Va şolf'a ~.-ıo 

E4,l.!16 Pett" 4,27 

~,45 Llikr •t 70,2Ji'> 
66,'378J B lg at 3S,lll 

Amaterdaıa 1,1740 s.luıı .. olf'a 109Dı00 

ESHAM ve TAHVlLAT 
IJira 1 Lira 

J, Ban1r.tNama)ıo,::. I Bomon~I 12,00 
,, clUmlle) 10,- 19.i ı la lkrau 97,-
" (MllcH • ı 9j,- latı r ı&ı D .ahin 91,lS 

1 
Oama ılı &.;.o"" ı;ı,,o Düyu ıu l\1J. 00,
Sella le ,. 5,- bati at lert p 1 4S,6l 
Şl . kell Hay.11• 16,- ., • U 4 ,6:1 
h·llı 0,17 Rej ı 2,20 
Aı..ıaaolı'660V. "S.- 1'rnmvıJ CO-

• U 6\l P. 28,- R·htım 14,50 
Anııco·u u IOOV. 43,tiS ÜHU.iar ıa 10~,-
Şark D. 'l. 03,- 1 er o• l O ili> 
la • TrJmY.lJ SLI, ı0 rı..ısırK. .Fo.1886 12J,-
011küdar 111 11,- ,. • • 19JJ 9.:,-
1 e kos 18,1.S • ,. •idil 92,50 
Ha~agn:al 27,- E e\..ttl." -,-
lelefon JO 60 

lnhisar!ar U. F üdürliiğün en: l ı'v APü"RCuLuK 
Id · - - TÜRK ANONiM ŞiRKETJ 

k 
arem.ız için 11200,, tane Selvi fidanı pazarlıkla satına l.na· 1 

ca tar T ı ı · ııtan;Jul Acenta1ıXrı 
UOL 

7 5
· B lp erın Şartnameyi gördükten SOllra fİJ at Vermek Üzere ~ 

10 , ., teminatlar:y~e berab r "IO/l/935 Perııt•mbe •Liman Lan, Tcle:onı 22923 
MESKUKA T l*l 

"14 C b . ,. .,... günü saat _ 
.. . alıdo Levazım ve MB. Şubesine mliracant:nn. "30,, Mersin yolu ra·k atlı• 

1-~unış 
VIR 

1039 
839 

JOJO 

Kum 
(Hamt) 49lll 

[ 
...... ,._,.... __________ .... ______ ımm ____ 9! 

evlet De iryo Carı _ ırı 1 
Sağlam Çuvallar İçinde Olmak Şartiyle 

10/1/935 tarihinden itibaren perakende taşmacak 
k8mür:erindcn to k"' b , k 

msden 

"23,. __________ n::__v_e_ . ı.ometre aşma ı uru' alınacaktır. 

Denizyolları 
İŞLETMESl 

Acent·le ·l ı Knra ,aı K6 ıı 
Tel. 42161 - Sirk :c M~'ıUrd~rz\J~ 

l•••-Haa T e!. 22740 
~~ ~i!SlimlllCll~ 

Trabzcın Yolu 
G .. 

. . ULCEMAL vapuru 3 
ikıncı Kanun PERŞEMBE g'!· 
nü aaat 20 de Hopa'ya k:. 
dar. "1 " 

Karabiga Yolu 
ANTALYA vapur.u 6 lkicıci 

Kanun CUW ARTESl güDü 58• 

•! ~O de T \lpbanedeıa kalkacak 
;:_dııto Tıckirdağ, Marrr al'a, 

l. dek, l<arabiraya dönUfte 
.ivcten Mü ft ~ re .. yo 11grayaeak 

"Marrnaraya uğramıyacakt.r. "27,, 

~~.~~~l} 
HUBUBAT UIYLARI) 

SıHHAT 
ve 

t<uvvcTJ 
Menbaıdır. 1 

Unutma,.ınız ki ı 

Balo mevsimi geldi 
DUMLUPINAR "ı(u::n~ 
Pazar ıaat 10 da Sirkeci rıh-

tımından kalkarak ( Çanakkale, 4911--•-. 
lzmir, Kuş:ıdaı, Küllük, Bodrum, 1 Her yerde 

4 

R dos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 1 ROLRie.ru~·ıiok• ··.;OÇlu~uLtkua:laİrını 
Kalkan, Kaş, Finike, Antalya ""J , 

, e Mersine ı z met ve avdetle nyni 
iskelelerle A·anya, Çnnakka"e ve 1 
Gelibo~u ) ya uğrayarak avdet K . ra ıütlerimizle yapılmıt 
edecekt:r. en nefiı ç"kobtadır. 

,: ____________ , ,D•poırıı Tetçllar 19 lstanbul 

lnır. • 
tör • • 
a:.wı • 
lhc:ı:ldlye 42,lO 
b~k •. ot lOı. B. ı :..40 
~ı n betlbırl.' 11 •• 1, -----
\ l.üwh~".J"'} io7JJ 

\Aı.:ı) ~lSJ 

(R • at) 525!) 
(Vah.) 470J 
ince l.ctlbtr"llc n tu 

(Cümhuriye ) 47JJ 
ıH m t) nrm.ıla :,50J 
(R pt> ,, 51.>.J 
,Vahit) • SlOJ 

,. ı Uorsa ha lci 

············--·--····························· .. ··---· --
.. Dr. ibrahim Zati 

Cağa!ofu: Mahm•ıd .ya ca:IJe.11 
Çatalçeıme ıoka~a No S 

Hergün öğ.eden ıon ra haa.a.an:u 
kabul eder. 

Satılık Un, r<ereste, Çiv!, 
Galvaniz Fabrikaları 

fJlahaUeai 

Balat Kar..ıbaş 

• it 

Kazası Kaymakamlığından 
Satılacak Tamamuua 

Sokağı Kapı 
Numarası 

Cinai 

Vapur iakeleıl 59,5912,5914. 59/5 Karg"r un fabr~kaıı 
Ye müttemllata ye sa• 

" 

Hisse Kıymeii 
Mıktan Ura 

108 ıehim 800ll 
itibar;le 44 

309' 
1620I 

,---~--------~--..-.-------, • " " 

57,5711,5712 
61,61/1,61/2 
91/3,63,65 

ba allta. 1ebmi 
Klrgir ç.l•i fabrikası Y arl8ı 
K cirgn galvaoi:ı fab- Yar111 

r.kası ve müıtemi a· 
ta ve kagir depo. 

a 
beş kıl'asınd:ı en fazta rağbat 
ŞAPKADIR..._ _ _., 

lt1;.lan 

tt " 
59/1,59/~ Kagir kereste fab- Yansı 

rikası ve nbit aletleri. 

1875' 

. . . f d" •t vaafı yukarda yu* 
Hazineye muamele vergıs .nden borçlu Oıep Değirmencıyan e en ıyc 81 e koa•l· 

fabrikalar tnhsili emval kanununa tevf,kan satılmak tiı.ere 21 gün müddetle ayrı ayrı ar~kırın~hyal • . in i . k · · de ıl l a c.er..e 
muştur. lılek.Ucrin şartnameleri lİ görmek için her gUn, arttırmaya ,t ra ıçın. K k 'ı w 1118 

• kA 'k" · C · ·· ı\ t 'k"d t ti r"yle Fatıh ayma am i yapılacağı ikınci anunun on ı ıncı umartesı gunu saa ı ı e cm.na a 1 (S60l) 

müracaat.an ilAD olunur. 
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Halisiyet ve nefasetinden ~min olarak 

isal ri iz 
ikram edilecek yegane kahve 

Kab ve sidir 

Bayram Şekerlerinizi 
Bahçekapıda Hamldlye caddes1nda 90 No. • 

Şekerci Hafız MustafaveMahtumu &atıf yeri yalnız : 

a .. tlcarethaneslnden ahnız. ~ (6580) --
lstanbal, Tab•ls sokak, sahibi oldap Karukabvecı banı altında 

&oluk ı A • .,:''!';!:=. Dr. • KUTıEL 
için en Karaköy Topçular caddeai No. 33 

~~lrll il~~~~ ·~··~·························~························~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ecz~:~de Son Poata Matbaaaı Zafiyeti umumiye, İ§tahsızhk ve kuvvetsizlik halibnda büylik faidc ve te~lri görülen 

vardır. &SahibJıAllEuem FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
Ne1rı1at MGdGrih Tahir kullanınız. Her eczanede •atd1r. 

ADAPAZARI 

•• 

Merkezi ı Anllara 

Tamamı ödenmiş sermayesi 

2.200.000 Türk Lirası 

Tlrkiyenin ber yerinde ıabe ve mubablrlerl vardır. 

Her anka u ar. 
istanbul şubesi: Tel. 22042 
Galata şubesi ı ,, 43201 


