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Yunan isyanından Sonra 

a on 

' 

• 
1 ! 

VenizeIOsun Kel-
1 i istenecek ! 

.\tın 
ile rot o Para 

el eyi Getirene De 
ükif atı Verilecek 

i h' anyanın Versay muahede· 
al'I •çe sayarak verdiii son 
kk lll' etrafında bu sabah IOil 

it llda çok mühim ve yeni ha· 
t." aldık. Yazıyoruz: 
raf 
~be ıs, .21 ( Hus~st) - Versay 
~ı desıne muhalif olarak mec-
d~ askerlik ihdas ~eden ve 

mevcudunu yarım mi!· 
tıef 

di ere çıkaran Almanyamn 
h de c!onanmasını ı:- rtlırmak 

tı iltekete geçliği haber alın
d/' f?u haber lngiltere tara· 
c~ büyiik bir dikkat ve ehem· 
~ t' tc akki cdılmiştir. Si; asi 
a ilden öğrenildiğine göre, 
ilf!ya donanmasının toni· 
l'ekunur. u (500) bine çı· 

?J/et Tiyatrosu 
klarz 

''himleşti 
~evlet tiyatrosu için şimdilik 
Ilı Ça rnühim bir tahsisat ko· 

a,11 l 
~tıd e evve ce devlet tiyatrosu 
k~uk ve~diğlmiz haberler 
liJat etmış bulunuyor. Dev• 
'i• tosunun teıkilah ve tabi 
~,111 :rensipler için de Maarif 
. ta~t>~nca aliikadarlara proje-

tıı,ı~ .. ~ırn . ettirilmektedir. eu 
~~C)k d ılerI sürülen esaslarda 
lıttıak ·kkate değer noktalar 
~t t· ladır. Bu esaslara göre 
61'U~~atrosu hem milJi tiyatro 
~ i~i Uz ve hem tiyatro san'a
~ıı~r?. buyuk bir inkıltibın 
~ .. ~k 1 • atac, ktır. 

~k t" t Ya tro tekniği itibarile, 
t \re 'l' t1lro ~an'nti bakımından 
te~srı bir t iyatronun sağ· 

~ l~k .~ller üzerine kurulması 
't t ~.c rej sörü A.manyadan, 
1 eJı ÖrU Rusyadnn getiril-

. liy~Uvafık görülmektedir. 
11ıkit :ro san'atiıniz:n en ziya• 
t~) \~ ldobileceği sabalar 
'u"a~ lernsil kısımla rı ol duğu 
tah e opera artistleri yetiı· 
t~ek~· bUyiik b ir ehemmiyet 
( JJ r, 

~ ... a 
ll.ıı 13 ilncü yüzde ) 

.............................................................. 
r -, 
Sovyet Rusyanın 

·İngiltereyi ithamı 
"Moskovad: .. ···~:kan lzoe.tiga 

gezelHi, Alman hôdişe/erini tahlil 
ederken, l11giliz ıigauti şögl• izah 
edil11bilir, digor oe anlatıyor: 

lngiliz hükumeti, faliıt Al
manganın arzularını önlemekte ve 
tarihi fırtınanın istikametini şarki 
Avrupaya çevirmek arzıııunda 
bulun maktadır. 

lngiltora hükumeti, tehlike 
önündt1 tamamile pudagı ıaşıracak 
derocede zaqıflu.,, 

karmak kararındad ır. Fakat ln
giltercnin böyl... bir vaziyet kar-

ıııında Almanyayı ıiddctle pro· 
teato edeceği muhakkak telAkki 
ediliyor. 
Fakat Bir Londra Haberine 

Göre .. 
Londra, 21 (A.A.) - Eyl ha-

ber alan mahafil, logilterenfn 

( Devamı 3 üncO yüzde ) 

Bugün 

16 
Sayfa 

.J .. ' :. •• . . 

'.==.-==============-=~==-

..--:: ... :t.ı' ...~~-.. -= . ~ ,.... I 
"' 

r~ 

Divanıharp kapılarında rcöbctçiler 

·yo lar 
Almanya ya Karşı Geniş Bir İttifak 

Yapılması Teklif Edildi 

Atina, 21 ( Hususi) - G aze• 

telerin verdikleri yeni haberlere 
g öre, isyanın elebaşııı olmakla 
itham ediJea Bay Venb:eloı 
hakkında divanıharp karar 
vndikten sonr ehemmiyetli bir 

para mukabilinde boşınm isten• ı 
mesi muhtemeldir. Bu para, kanun 
harici ve vatan düşmanı olarak 
ilan e dilen Venizelosun başını 
hükumete ·teslim edene verile· 
cektir. Divanıharp muhakemelere 
devam ediyor. 

Batan Gemiler 
Dünyanın en bUyllk diplomat· 

ları, meıhur politikacılar, çok 
endi,eli ve korl:ulu ıözler söylll· 

yorler. A lmany:mm v.ers~y mua
hedesini yırtması hidtseıınl, büyük 
bir f eUikete işaret gibi tellkki 
ediyorlar. Bl!h::ıssa İngiltere, kendi 
müdafaası bakımından derin bir 
aüşilnce içindedir. BugUnkll telgraf· 
larda bunları, bütün tafsilatile 
okuyacaksınız ı 
Almanyanın Hava Kuvveti 

Ve lnglltero 
Londra, 20 ( A.A.) - A•am 

kamara smdn hUkfımct namına söz 

söyleyen hava mllsteıarı B. Sasson, 

ezcümle demiştir ki 
"- Son aJdığımız haberlere 

öre, Almanyonın hava ku\ vetle· 
i ......•........................... ···························· 

Atine, 18 ( Husuıi) - İçinde 
4 gemici bulunan gade mütehar
r ik bir yelkenli Elevsina körfe• 
zinde torpile çarparak batmıştır. 
lsyamn başlamasının ertesi gUnU, 
Salamin tcraanesinl muhafaza 
kastile körfezin en dar yerine 
torpil dökUlmUştU. Kaı:a günQ 
Uç kardeş ve bir de 
akrnbalarından mlirekkeb bir 
ailenin idnre ettiği bu yelkenli 
çimento hamulesini boşaltarak 
Lutrakiyc giderken tehlikeli mınta
kaya girmiş, sahilden verilen tehli· 
ke işaretini anlamadıjı gibi ahlan 

R•ghıoer topçaltırı Miinilıte, bir ~eçit rHmirctt• 

işare t saahlarına da aldırmamıştır. 
Az sonra büylik bir gUrliltU ile 

( Dcyamı 15 inci yüzde) rl bakımından bize müsavi oldu· 
ğu doğru değildir ve sene sonuna 
kadar Almanya'ya hafif bir te-
fev\ ukumuz olacağı kanaatinde· 
yim. Bununla beraber, söyledik· 
lerim faraziyelere iot:nnt e tmek· 
tedir.' Vaziyet, bizi endişeye 
dllşürm k için birçok ıebeplcr 
nrzetmekl beraber, hnvn kuv· 
vet:crim!zin }en' den arttml sı 
için b'r lilıum o'm d ğı kan a
tindey'z. ,, 
Çok Vahim Bir Tol lko D vro· 

slno Gfrc!i 1 
Lond , ~O (A. A.) - M ha· 

(Devanı 15 oci ~uzde ) .................................... , ..... ··················· 
.. il 

Dtiu çıkan anyısmdn Çanekknle za
ferinin }İrminci yıl<lönüıııü müuuebctile 
.Nazmi Kııptau deul:ı sııvnşlarını anla· 
tıyor. 'l'urılıin meçhul bir klişesini ay
dınlabm bu yaziyı htr Türk okumalıdır. 

Scfyo, 19 (Hususi) - Al.n 
munh • ·n·n beşi .ci ı d .. i.1i i e 
l · n ( Ltro ), } zd l;l lir ma ... le 
} erinde b n a 1<tn ve " Yalnız birk ç c..ı 
s f 1 m n n m .. n, edi.i.i, bu devle r içi 

1 
ten ro. ra dev m e mc1 ted'r: 

·uz Alman 
n 

n!luk eden Vers;ıy 

ulg r g. ete• 
u k. r rını çok 
· la n as ri 

. et idi ... ., ded t· 

" A'ı a, h 19.?5 s c r K r'1m na g'r i i 
v ' i 1L ... v1;f a Hft ıc·} c Eal.am .. rez n v ıt s le " Vt. Y 
mLa· ede i g l b'.ere de sil5.hl:ırmı az· Itmn mecburiyetini vermc:<l • 
d·r. Galibler s'luhlarını a:ıaitır a) men, çok b;biidir k i A mnn) . da 
silahtan memnui} et mecburiy eti ıı l tanımamal<t a haklıdır. " demışti. 
Uluslararası bakımındanda Alman tezi haklıdır. Almanya ve b~n~n 
eski mllttefikleri, Fransızların taJep ettiği veçhiJe, gali. e:ıtn 

. ı k d r bu vazıyeı e nzaaının alınacağı iayri muayyen hır va de a a 
( Dtıvawı ı;; inoi yüzde ) 



{Halkın 
Tahsil 
Şekli 
Düzelirken .. 

Vergilerin tahıll şeklinde bir 
takım kolaylıklar yapılmaaı hak
kında Maliye bakanlığının aldığı 
karar, cidden memnuaiyet uyaa
dırm ıştır. Bunu bir teklmttl 
merhaleai addeden halk bakınız 
ne diyor: 

Bay Fuat (Emlnönll Hamcılar81)
Maliye Bakanlıtı veri'Uerln tadili veı 
tahıil f ekillerloln koleylaıtırılmuı ve 
buitleıtirilmui lçia hazırlıklar yapı· 

yormu~. Herry tek!mülo doğru JÜ• 

türken bi:ıim uki uıullerde ı1rar 
etmemiz dotru değildi. Bu tadiller 
aras nda lir karine muelbi Tudır. 
Ben·m en 1adıtıma göre kontrolQ 
mOıkül bnı yarlerden ve rgi, m mur
ların karinelerHe yani takdir ve tab
m:n erile alınacaktır. lıte bu mesele 
tlz rinde f :ı ' a durmak ve çok incele
mek 14z md ır. Ç nkfi elli, altm ıı lira 
maaı a lan bir memura icabında birkaç 
70:ı Un lira ) k nrgi takdir ve tnhmin 
ettirmek doğru değildir. 

* Bay S lih (Ayaıofyn Catladıka-
pı 34) - Dnlet yeni bir nrgl 
koymuyor. Bunu taktir etmemek 
mClmkQn detildlr. Şlmdi halkın 
verit kabiliyetine glSre nrgilcrde 
bazı tadilat yapılacakmıı. Buna çok 
IOzum vardı. Bence bütlln vergiler 
kıaa fasılalarla alınmalıdır. Her han1ri 
bir veri'i in bir nneU~ini birden 
btemek onun tahıiJ kabiliyetini 

azaltır. Mllkellcf toplu bir parayı 

birden nreeıe:ı. Oaun için bOtaa 
verıiler metelA ikiter ayda bir tahsil 
edilecek bir hale konmalıdır. Yol 
mGkelleflcrl•den de veraf hiç 
olmaıı:aa alb takıitto alıanıalıdır. 

* 
Bay Nusret (Kumkapı lbrahimpap 

9lkmaz.ı) - Maliye Baı..ahtı Yerıılleria 
tadili ve ıı\ahlle miıgul oluyorlarmı§. 
Ben maliy ci dej'ilim. Bu gibi ince 
itlere pelt aklım ermes. Fakat tByJe 
bir mOtalea var. Ya:ıar1anı:ı iyi olur. 
Bizde nrgiler baıı:ı Balkan deTletlerine 
niıbetle azdır. Fakat nevileri çoktur. 
Vergiler için çıkan kanunların adedi 
de yirmiden aıağı deA"ildir. BllUln 
nrııilorimizio iaceUlderinl ye takıit• 
!erini, niıbotleriııl bilmek i9in intanın 
avukat olmuı lbımdır. Baıka tClrlO 
kavran maz. Bence yergilerin oinıi 

mümkOn oldutu kadar azaltılmalı ve 
bir milkellef nnede no kadar veraf 
nreceğini bilmelidir. Buı AYrupa 
memle\ı.etlerinde böyle imit-

MUnhal Vazif~ler 
Muhtelif vilayetlerdeki Ticaret 

Odalarında on beı kadar b~kA
tiplik açık bulunmaktadır. Oko
nomi Bakanlığınca buralara yeni 
ta}inler yapılacakhr. Ay izam n· 
da, murakıp komiserlikler ra&ında 
bazı deği meler olmaaı Ye mura• 
kıp komiserlerin ad dlerlnfn art• 
tırılması muhtemeldir. 

SON POSTA 

DAHİLİ HABERLER 

lki Milyon L·ra ık Gümüş 
Para Basıldı 

Darphanede yeni gftmtıı llralarin baıılıiıaıına 
devam ediliy<1r. Şimdiye kadar iki milyon lira 
basılmııtır. 50 ve 25 kuruıluklann da kalıpları ha· 
zırlanmıştır. EJll kuruıluklann kenarlarına a (T.C.) 
harfleri baaılacaktır. Y alnıı 25 kuruıluklann ııkleU 
ve hacmi ıimdiki yllz paralıldar kadar olduğu için 
bunların kenarına baıkı yapmanın çok güç olduğu 
anlatılmaktadır. Eaaaon Avrupadn da bu kadar 
ince paralara kenar baeılmamnktadır. Darphane 
mUdllrlüğil bu paralardan nümune basarak Maliye 
Bakanlığına gönderecek Ye beğenildiği taktirde 

baeılmaaına baılanacakhr. 

rvıezbaha f şi 
Yine Tazelendi 

Hayvan Tacirleri Yeni Bir 
Müraca tDaha Yapacakmış 

Mezbaha resminin kilo tlıerin· 
den 9 kuruı olar k alınması ka· 
ran, Nisan başlangıcından ltiba· 
ren tatbik edilecektir. Hayvan 
tacirleri netice vermlyen milracn• 
atlnraoı yenilemek mecburiyetin
dedirler. 

Bizim aldığımız yeni malümnta 
g6re, belediye 9 kuruşluk resmin 
7 kuru§& indirilmesini düıUnmU§, 
fakat yıllık mezbaha varidahnın 
300 bin lira kadar açık vermesi 
ihtimalinden çekinmlıtir. Hayvan 
tacirlerinin "varidat yüzde yUz 
artacaktır,, yolundaki temlnatlan 
kAfl addedilememiıtir. Bununla 
beraber belediyenin bu lt için 
baıka taaevvurlan bulunduğu 
ıöy lenmekte dir. 

Mezbahadaki kilo kantarının 
&lçlller nlzamname•lne aykırı 

görOlen kı ımJarı değiştirHmiı v 
fıJemeğe hazır bir hal ıotiril· 
miotir. 

24 Saatin 
Hô.diıeleri 

Rumelihiaarında oturan Tele• 
fon Şirketi memurlarından Bay 
Cemal, lritinyede bir diret• çıka· 
rak telleri tamir etmekte iken 
dUıerek muhtelif yerlerinden ya• 
ralanmııtır. 

lf. Arabacı Halllln ldareıln• 
dekJ yllk arabaıı Şehzadebaıın· 
dan sıeçmekte iken Ramazan adlı 
birine çarparak yaralamıştır. 

>f. Şoför Arifin idaresindeki 
2076 numaralı otomobil Beyoğ-
lunda Dirabsitre adlı bir kadına 
çarparak yaralamıştır. 

.. Şakir isminde birlıl Arna· 
vut köyUnde 251 numaralı tram· 
v ya atlamak fıterken dUıerek 
yaralanmışttr. 

Yeni paralardan Şark YJ!Ayetlerfmlıe mllhim 
miktarda gönderilmiştir. Eskiden herkes vergilerini 
gilmllı para ile vermezken ıimdl hUkOmetin kabul 
ettiği eakl mecidiye 45 kuruş üzerinden mükellefler 
borçlarını gUmUt para ile ödemeye baılamışlardır. 
Darphaneye hergUn Anadolu malsandıklarından 
25, 30 parti gümüş para gelmektedir. 

Eıklden hükumet lngilteredcn 32 ton gUmOş 
almıştı. Bu gidiıle hDrice bir df\ha gUmUı para11 
vcrilmiyeceği anlaşılmaktadır. 

Eli jiletli 
Bir Adam 

Gec yarı ı E ki Bir 
Arkadaşını Yaraladı 
Evvelki gece Şehremininde 

bir yaralama hAdiseai olmuş, 

bir edam, eakiden beri arası 
açık olan blr genci jiletle yara· 
Jamıvtır. HAdiie şöyle olmuıtur: 
Aksarayda oturan Muzaffer adlı 
bir genç ile Şehremininde oturan 
Sait adlı biri, bir mtlddet evvel 
bir kadın meselesinden kavgaya 
tutu~muşlar, neticede Salt fena 
halde dayak yemiıtlr. Yediği 
dayağın acısını bir tUrlll unuta• 
mıyan Sait gizliden gizliye 
Muzafferi takip etmeye baıla· 
mq.tır. 

EYvelld akıam aaat 11 ıula· 
rında Şehremininde dolaımakta 
olan Salt bahTelerden birinde 
Muz fferl arkada larile ııkambil 

oynark n görmUş, karanlık bir 
yerde onun dışarı çıkmasını 
beklemeye baılamııtır. Saat 
12 de Mazaffer kahveden çıka· 
rak Cerrahpafadakl evine doğru 
gitmeye başlamıştır. Bu ıurada 
Salt saklandığı yerden Muzaffe· 

rln Ozerine hücum ederek 
elindeki jiletle omuıundan yara• 
lamıı •• kaçmaya baılamııtır. 
Muzaffer tedavi albna alınmış, 
Salt yakalanarak tahkikata 
baılanmııtır. 

Hukuk Fakültesinde 
Hukuk fakliltesl, yeni, ilmi bir 

mecmua neiretmiyo karar vermlj· 
tir. Bu mecmuada profea6rler, 
hukuk mevzularına alt m kaleler 
yazacaklar, garp ilmi metotları 
bu mecmuada takip edilecekUr. 
Bunun için profesörlerden mUrek· 

· kep Uç kişilik bir komisyon 
ıeçllmiştir. 

Yeni Müşteriler 
Bulmak İçin .• 

Bir Memurumuz Çini Ve 
Japonyayı Dolaşac k 
Uzak Şarka afyonlarımıu 

daha iyi tanıtmak için bir tetkik 
heyeti gönd rileceğlni yazmıştık. 
Afyon inhisarı Idareal Ticaret 
Mildürll Bay Şefik, bu Jı için 
bugün Uzak Şarka hareket ede-
cektir. Bay Şefik, Odeaa yolile 
Moskovaya geçecek, oradan 
Japonya)lı, Çinin bir kısmını ve 
o havaliyi dolaşacaktır. Bu seya· 
hatla, gerek yeni piyasalar bul
mak, gerek acentelikler teslı 
etmek noktasından çok faydalı 
olacağı umulmaktadır. Bu seyaha· 
tin masrafı Türk .. Yugoslav mu,. 
terek Afyon BUroau tarafından 
ödenecektir. 

KumarC1lar 
Veli ve Htıseyln l•mlnde iki 

kumarbaz D6kmecllerde Dursunua 
kah esinde kumar oynarlarken 
cürmümeşhut haliod yakalanmıi• 
lardır. 

lhrakige 
Meselesi 

lhraklye reıml alanmamaaı 
için şilepçilerln yaptıkları milra• 
caat etrafında gllmrllk idaresi 
bir not haıırlamıt Ye gUmrUkler 
bakanlığına göndermiştir. Ecnebi 
vapurların aynı ıeklldold aefer
lerdc ödemedikleri bir resmin 
TUrk gemileri için de alınma• 

maaı lAzımgeldiğl hakkındaki bu 
rapora bUytık bir ehemmiyet 
verilmektedir. Söylendiğine göre, 
gUmrlik ve inhisarlar bakanlığı 

mevcut nizamnamenin lhraklyo 
resmine ait maddelerini bu te
kilde deği§tlren bir IAylha projesi 
hazırlıyacnktır. Bu projenin ya· 
kında meclisten geçerek mer'lyete 
konulması bekleniyor. 

Giiniin 

4000 Lira Pa 
Cezası Verece 

Elmas kaçakçt'ığı yaptıklat1 

ıUe haldar.nda takibat 7• 
auçlunun muhakem•leri dOll 

teki Sekizinci ihtlıH mahk• 
neticclcnmiıtir. Suçlulardan 
ıene hapıe, dört bin lira par• 
Gdemeğe mahkO• o~muftur• 

ıuçlular beraet etmiılerdir. 

Nafıa Bakanı Ank 
Bayramda ıehrlmlze ırell' 

Bakanı Bny Ali Çetinkaya d .. 
ceye gitmiş, orada yenl y• 
olan travers f abrikaıını tetkik 
akıam d6nmfiıtür. 

Bay Cevat 
Almanyada talebe mUfe~ 

nan Te KOltür Bakanlığı tıftıf 
ba,kanlığına tayin edilen B•1 
ıehrim ize gelmiş ve Ankar•1' 
rek vazifesine başlamıvt r. _.,ı 

250 Seyyah Gellr. 
Ônfimü:ıdeki pazartesi ~ 

!!~an~~7:ı:r;;10 ae~!~Y;eıec:~ 
Talebeye Ucuz 1rı' 

Devlet Dcmiryolları ld•''~ 
benin tatilde ucu:ı Hyahatl11 

için 10zde 80 ten:ıilfi.tlı bit 

O:k~d;r Taşd~ 
Suyuna Kavuş&J 

Alemdağındakl Taıd•1." 
yunun ÜskUdara io 
mukarrerdir. Belediye 
evvelki senelerde bir • 1 
için bütçesine bir miktar t 
ko1muıtu. Fakat Ta9del•0 

nun ÜakUdara lndirUme•I . o 
mOhlm masrafları mucıl),ıı 
anlaıılmaktadır. Suyun 

1 
t 

lndlrllmeal ve burada •-' fi 
yapılması için U\çeye kfl 
alaat konamamaktadır. B 
bu lfl bir mUddet I~ 
bırakacaktır. Ancak, bu ~ 
blltçede bir fasıl açılnı 
mln maksadile, mecli•r 
yılı masraf faıhna ( 1 ) ll1' 
muıtur. 

Taksi Şoförl•'' 
Belediye takıl ıof 

yeknaaak kaaket ve elbll' 
melerl için kat't karar f 1' 
Nnmuneler haıırlanmakt•, .ti 

Vapur Ücreti' 
Az Mıdır? 

Vapurların yolcu ye et1' 
larını tesbit edecek tarif• ~ 
dan ağleden ıonra De• 
mOdllrlüğOnde toplanmııtıt• 
euluk ıirketJ bir k11ı~ !' 
yolcu ye nav'un Gcretl•''~/ 
nlmuını teklif etıniıtir. 

karar Terilmemittir. 

._on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor ~ 

- s·yuete Ait birt•J ıorac tım 

Hasın B. 
H. B. - Sor azizim bu İfı biraz 

akl.m erer, heme.ı cevap ycreyim ••• 

- Peki 6yle İH, 
yaptığı iş nedir? 

Alman1 ... ıa 1 H. B. - Almanyanıo yaptığı 

it mi, ha bak ona ancak Rufailer 
karı fır •• 

- Ateşli bir ıey mi de Rufa· 
iler kanıır di) oraun Haaan B. ? .. doıtum; 

barullul .• 
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4 Sada 

Memleut Manzara&ı 

Biga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga ( Hu&usi) - Kasabaya 
yaram saat mesafede buluna·1 ve 
75 e\•den ib::.r.!t olan Kaldmmbr.şı 
köyü cİ\•arında onar on beşer 
dakikalık Akpınar, Savaştepe, 
Akyaprak, Tepeköy ve Akkiip!erl 
köylerinin arasına 1ıkı9mış, tarla· 
Jarı dar, mer'aaı yok Ye fakat 
meyvası bol bir köydUr. 

V aktlle bir çiftlik yeri olduğu 
halde 50 yıl önce Razgrat aöç· 
menleri tarafından .atın alım:> 
kurulan bu köyün mer'aıı, ıehir 
mer'aaile karıtık olduf[undan 
belediye ile bu köylUler arstsın· 
dakl men'i müdahale davaaı 
hayli zamandır uzamıf Ye bir 
tllrlll halledilemiyerek yılan hika· 
yesine dönmUttUr. 

. 
Bir zamanlar şehirliler, arala

nndaki ihtilafı ıulhan haviye 
cihetine yaaaşmıılar ve hattl 
çitler dahi dikmişler iH de 
araya baıı dedikoducular girerek 
ıulba mini olmuılardır. Köyliile· 
ıin tapu senetlerindeki hudutlar, 
iddialarına uyaun olduğundan 
yakında lehte bir hükUm alacak· 
ları ıannedilmektedir. 

ŞchrJn Adeta bir mahalleıl 

demek olan bu köyde Akpınar 
havuzundan gelen ıu ile döner 
gUzel iki değirmen olduğu r ihl 
bugünlerde üç ta ılı bir de f ah· 
rlka yapılmaktadır. 

Yerleri çok dar olan bu 
köylüler, yiyeceklerini rencber
Hkten çıkarmakta ve harçlıklarını 
da Biıa - Kara biga araıında 
kiracôk yapmak suretiJe temin 
etmektedir. 

KöyUn çok gllzel bir mektebi 
vardır. Hocaları Bay Muzaffer, 
me&leğine çok meraklı ve çalıtkan 
bir gençtir. l. u mektepte bir 
hastahane ıibi temizlfie riayet 
edilmektedir. 

Şehrin aebze ihtiyacını kıım•n 
bu köylln bahçeleri temin etmek· 
te, bağcılıkla kozacılık clahi 
llerlemekteoir. 

KöyUn içinde 4 çeşme vardır. 

Köy kaldırım yapılarak çamur· 
dan kurtarılmıştır. Evleri birer 
katlı ve damları kiremltlidir. Bu 
köyde ihtiyaca yetecek kadar 
marangoz, demirci, perüklr Ye 

makiniat vardır. 
Çıkılması kolay bir ıırt Uzeri

~e kuruldutu için köyftn Kara
bia-a toıcsinden görünüıil çok 
ınzeldir. Mer' alarmın dar olma• 
ınna rağmen köyde 400 koyun 
,,.. 150 kadar da keçi vardır. 

Şehrin süt ve yoğurt ihtiyacını 
da kıımen bu köyliller temin et· 
mektcdir. Yerleri koza için elve• 
ıiıli oldugundan dut bahçeai ye· 
tlttirmeye meraklıdırlar. Bu aene 
pek çok fidan dikmi9lerdir. Bir· 
çokları Kadıovaaında ortakçôk 
yaparlar. Çıkardıkları arpalar, 
okka ~aı~r ve gayet tok olduğu 
için hıra ımalinc elverlılidir. 

Büyllk kU~\lk yeni yazıyı bil
meyen } ok gibidir. Kadınları 
eJbiseJik aba dokurlar. 

Fakir oldukları halde me'ktep-
)erini emece ile yapmıılar ve 
15()() lira sarfetmişlerdir. 

Düjünlerl masrafsızdır. Bir 
genç 50 lira ile evlenebilir. Oku
ma odalarının önünde daima al 
bayrağımız asılı durur. 

H. :-:evket A7dii ı 

seN POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

İzmir Atlı Tramvaylardan 
Kurtulamıyacak Mı ? 

lzmir (Huauıi) - 935 yılın
da} ız.. lzmir kordonunda bili 
atiı, arabalı, kağnılar gibi her 
adım başında sancıyan bir nevi 
nakil vasıtaaı dolaııyor. Nalları 
ıöklileu, nrHen yemlerin mliaa
sebetsizliğinden huyıuz:lanan hay• 
vanlarm hırçınlığı ekaeriya Ko
nakla Al1ancak araaındakl yolun 
bir aaat uzamasına meydan veri· 
yor. Aynı yolu alh dakikada 
kateden otobUılerin acele ıidit· 
lerini gören tramvay atlarının 

baılarını öne liiıleri belki de 
utançlarmdandır. Blltlln lıteldere 
rağmen lzmir kordonu, atlı tram· 
vaylardan kurtulamadı. Sebebini 
hiç kim&ıe izah edemiyor. Mevcat 
mlltkUller ıöyle izah edilebilir: 

- lzmlr elektrik ve TraınYay 
tlrketinin Nafıa Bakanhgile yap
hiı anlatmada Konak - Basma· 

hane ve Baamahane - Kemer bat· 
Iarına yaptırması mecburi olarak 
kaydedilmişti. Yani Konak - Al· 
sancak hattının lntHından evvel 
bu iki hattın inşaıı Iazımgelmek
tc:dir. Tramvay şirketi son ceva· 
bmda: 

- Bana yol gösterin.. Derhal 
Konak, Ba1mahane hattını da
ıeyim .• 

Diyor. Tramvay Şirketi bu işe 
ciddt bir aurette sarılmışa benzi-

Yozgatta 
Bele diye İılerini P aıar

mak İçin Bir lıtikraz 
Yapılacak 

Yozgat (Huıuıi) - Belediye 
başkanı Bay Abdlirrahman Uslu 
elektrik itini ıslah etmiye karar 
vermiı bulunmaktadır. Bunun için 
yeni bir motör alınmak üzeredir. 
Kasabanın bUtlln lhtiyaçlarmı 
kartılamak tlzere bir iıtikraı ya
pılmuı kararlaıtmlmııtır. 

Bu istikraza belediye gayri
menkulleri karşılık göıterilecektlr. 
Bunun için gayrimenkullerin tescil 
ettlrilmeıine haılanmıtbr. Bunların 
ıiıorta muameleleri de yapılacak
tır. lıtikraz yapılınca ıu itl de 
halledilecek ve bütün sular demir 
borular içine alınacaktır. 

Balı kesirde 
Ha1kevi Halk Geceleri 

lhdaı Ediyor 
Balıkesir (Huıuıt) - Halkevi 

muhit için çok faydalı olmakta· 
dır. Her hafta bir huıuıi aece 
yapılmaktadır. 

Sıra Ilı her hafta l>lr ıeca 
temsil gecesi, bir gece . çaylı danı 
gecesi, 1'1r recede konferans ge
ceıi olarak ayrılmııtır. Bu mutad 
eeceler haricinde edebiyat, güıel 
aan'atler ve müzik ıecıleri de 
ihdas edil~cektir. 

Bahkesir Memleket 
Hastanesi 

Balikesir (Huıuıi) - Memle
ket haataneainde yeni tesiaat vü
cuda getirllmif, hastahanenin bazı 
kısımları tamir edilmlttir. Aynca 
h"r hanyo daireıi ile mUıtahdemin 
ikametine mahıuı ayrı bir pavyon 
y~pılmıştır. Hastahanenin etrafı 
duvarla çevrilmittir. 

İzmir Kordonunda atlı tramvaylardan b ri 

yor. Gazi bulvarında hat döşl!-I 
meı\ de bunu göstermektedir. 
Ancak it bu kadarla kalmıyor. 

Belediye, Ticaret Odası, Na· 
fıa Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Gümrük ve lnbiaarlılr Bakanlıjı 
hnttın geçeceği yolla alakalıdırlar. 
EvvelA Ticaret Odaalle Belediye 
arasında Konak • Basmahane hat
tının geçeceği yol hakkında an· 
laıma hasıl olamamııtır. Belediye 
diyor ki: 

- Hattın birinci kordondan 

• ıeçerek Gazi bulvarına kıvrılmaıı 
doğru delildir. 6u suretle ş~hrin 
belirli ıüzelliğl kaybolacak ve 
Kordon daralacaktır. Hattın ikin· 
ci kordondan geçirilerek GUmrllk 
önUade bir:nci kordona çıkması, 
Postahane önünden Gazi bulvarına 
kıvrılmaaı münasiptir. 

Ticaret Odaaına ıöre: 

- Tramvay batb ikinci kor
dondan geçemez. Geçirildi&i tak
dirde ihracat mevsiminde çok 
iılek olan ikinci kordon kısmın· 
da ticari faaliyet sekteye utra· 
yacaktır • 

Bu iki daire anlaıtıkları tak· 
dirde ortaya gümrUk ve inhisar
lar Bakanlığile Maliy• Bakanlığı 
çıkacaktır. ÇUnkU gümrük 6nU 
gUmrük ve inhisarlar Bakanlığına, 
oı adan sonraki kısım da· maliye 
Bakanlıiına aittir. Bu iki Bakan
lık, hattın ieçirllmesl halinde 
bak lıteyeceklerdir. 

Görlllllyor ki bu it bir arap 
uçı ıibl dolambaçlı bir durum· 
dadır. Mecburi hatlar yapılma· 

dıkça kordon hattımn döteıım .. 
sine imkin olmadığı için de 

lzmlrin 935 yılı gibi 955 yılında 
da eski tramvaylardan kurtulma-
ıına imkan olmıyacağı sanıl-

maktadır. A. Bilgel 

Bitliste Yeni Un Ve Elektrik Fabrikası 

Bitliı (Huıuıt) - Yeni yapı· 
lan un ve elektrik fabrikHı he
niz ite baılamamıthr. Bu fabrl· 
kaya 400 beyıcirlik bir turpin 
konulacak, fabrika ııhrin hem 
un, hem de elektrik ihtiyacını 

Amasyada Belediye 
itleri 

Amaaya ( Huıuıi ) - AmHya 
Belediyesi bu yıl geniş mikyasta 
itler bapr1Rıya karar vermiı 
bulunmaktadır. Yeni Belediye 
Reiıi B. Celil Saruıua Belediyesi 
Muhaaebeciliiini yapmıf, eakl bir 
belediyecidlr. Şehrin ihtiyaçlarım 
pek çabuk ve isabetli olarnk 
kavramııtır. Su, elektrik, park 
gibi ıchir lıtekleri yavaş yavaş 

yerine getirilmektedir. 

Gerede Halkevinde Konferanslar 
Gerede (Huıuıt) - Halkevi 

,.Jonunda Ziya Gökalp Mektebi 
BaımuaJlliml Bay Muzaffer Şadi 
Varlık tarafından Türk inkılabı 
hakkında bir konferanı veritmlıtir. 
Konferanı llalk üzerinde büyük 
bir alAka uyandırmııtır. Devam 
edıcek olan bu konferanılarda 
dinleyicilerin yersiz kalmamaıı 
için tedhirler alınmıştır. Evde 
her on bet günde bir konf er anı 
•erilecektir. 

• 

karıdıyaeakbr. Turpln 1oldadır. 
Fakat kıı dolayııfle yol· 
lar kapalı o'duiundan gelme1i 
ve yerine konulması biraz gecik· 
mektedir. T urpin gelir ııelmez 

Bitlis elektriğe kavuımuı olacaktır. 

Kızllcahamam 
Büyüyor 

Kmlcahamam (Huausi) - Ka· 
zamız gün geçtikte büyümektedir. 

Çerkeı, Zafranholu, Gerede ve 
Bolunun Ankara ile olan mUna• 
kalesi Kızılcahamamdan geçen 
tOH ile yapılmaktadır. Bunun 
için kaza ticaret noktainaz'arından 
da inkitaf etmekted;r. Nüfus ka· 
l .. bahğı artmaktadır. Kaza nUfusu 
kıaa bir zamanda 57 bine yük
ıelmiş bulunmaktadır. 

Yozgat Hapishanesinde Mektep 

Yozgat (Huıusi) - Halkevi 
tarafından hapishanede bir mek· 
tep açılmııtır. Okuma yazma 
bilmeyen mahkum ve mevku!lar 
burada kısa bir znmandıt okuma 
ve yazma öğrenec~klerdir. Bu 
mektepte mahpuı'.ara muhtelif 
mevzular tızerinde konferanslar 
da nrilmektedir. 

Tarihi Fıkra 

Eski/iğe 
imreniş I 

lstanbulda pek UstUnk 
giden itlerden biri de temizlik: 
Niçin aaklıyalım?.. Arpa s•~ 
lıyan liğar katır karikatUrl• çl , 
aürükledikleri yamrıyuınru 

arabalarile bu koca ıehrio J1. 
ıüprüntüıü tatınabilfr, ne 
çamuru!.. 

Bizim çöp arabalarının ·~1 

medeni dUnyanm herhangı 

yerinde değil, tarih sayfals~ 
bile bulmak gUçtUr. Fren 
Tombereau dedikleri bu f 
ara balar artık müıtebue •' ~ 
ma~a~~ # 

Fakat Belediyemizin tall 'I 
itlerini aarileştirmeaine de ~J 
yok. Çünkü bütçeai dar, P"I 
aı. T emiıliğin geri kalma••:t. 
yakıtıkıızlıkla tu imkin•1 ,ti 
arasını bulmak için • bir Yo tİ 
sıfatile - dUıUndüm. Hatı ~ ~ 
eski arayıcılık şekli gel~\I 
fıkra ile o tekli Şehir Mecb'1 
de hatırlatmak isterim. ~I 

Malum olduğu Uzere f• ~ ' 
lıtanbulda arayıcılar adını t•!I. 
bir teşekkül vardı. Bir sınıf !., 
teşkil eden bu arayıcılar ç6'1 
ıubaıııı adı verilmit bir r~I 
ldareai altında bulunurlardı. 
larda, yollarda, ev lSoleriod• 
kadar ıUprUatft var.aa itte bUtı 
naf tarafından zemblller ile l o 
nırdı, deniz kıyısında tek0~0ı 
konup yıkanırdı ye ıUprUll ıJ 
içinde akçe, mangır, çivi, bldl 
da ıorguç, cevahirli kuıak, '

111
, : 

yUzlik, albn kordon gibi ~ıy 
111 

ıeyler bulununca bunlar Je 
1 satı ıt 
oncaıı namına topJ,.aıp . D 

Arayıcılar, bugüniln çöp~ıı 
rlnden herhalde daha iyi giy r 
lerdf. Ayaklarında ka1ıkl~ 

1 
kadar gelen battal siyah ç~f' 
llıerlerlnde kırmızı veya 
metinden kaftan, batlarınd• Ci 

bir çeıit kUllh bulunurdu. -1· 

olduiu gibi f11teokeranl ve ç• 
1 

çurpuk bir kürekle değil, f ti 
demir kazma, değirmi ai•\ 1 
ne, ıUpllrae, kürek, zeoıb~ 
aepetlerle ıtlprüntU toplarl•~ 

Eıkl tarihlerin biçbirlnd• V:J. 
bulun plıliiiuı dair kayıt f.'j 
mediiine aöre arayıcıların• 
temiz yaptıklarına inanın•" 
eder. Onların ıubaşılano• .... J 
altmıı bin akçe verdikleri'~ 
bekılınca ıehlr ıUprUotil j/ 
hayli kıymetli ıeyler bul&J11~ 
anlaıılır. 

Acaba bu mülihaıalar '' 
imrenit midir?.. Biz bö!l~i 
telakkiyi doiru bulmak içıP ~ 
fat itlerlnde yeailik rörırı•"ıeı" 
riz. Mademki o yoktur, ar•1tı 
ba ıretle aramak gayet tabı 1İı 

M. 1· ~ 
·-·••»•• ••••• ·;;?.j 

6UTUN uu<~l1~ 
HER~u 

Ô0~A$AMAzsı ~ı 
FAK.O.T 1 

ı ~~n'-~~ 
DAKl e,ı.-

f>üTÜM ULKEYİ HER ~N pO - $' 7 



" tdisenin 
~eki 
'1-de/erl 

l•len Fransız razetelerlnl 
lıeıı Maryanın (1) aGrmeli 
deıa Y•tlar aııdıtını 6lSr'1r 

Jıı ...... 
"-•1 11 aueteai " Vena1 • • • h 11 Ölda 1 ,. Batlıtını iri harf· 

iti ı._... 11Pati Jurnal,, gaxeteai 
la.rflerle "Ven ay muahedesi 
•ttlkten aonn .. " Batlıtını 
"J ba ur., razetHi 11V•ruy aad. 
fiıab etti,, d;yor. Ve Utaa 

l•aıteleri hep bir afııdan, 
'" Ven: y muabedHial 

L kart111ada lngilterenin 10• 

t•lldaa acı acı tik&yet . 
" Almanyuın n 64 miJyoa 
\' t.GkGmrani haklarını laiçe 
't •rıa1 muabedHini yırlmuı 
••dırmıt değildir. Bu, u::· 
~·•. ~lr hadise idi. Fakat 
~ lldı11ae indirilen bu tid

be kar111ında lnrilterenin 
Ilı •otukkaah danaaaoatını 

11.Yordu 
~ . 

"ı '•1•nrıçtaa ıonra 1adede 

leıaı11 b' 1 • ııa, b ır ncı perdeıl, Alman· 
ııı, () Uri ukcrliği ilin ederek 

11 
"
1
cudunu 100 bfnd.n yarım 

e er k • çı ardığını r6ııteriyor. 

ı:~le geliyor lcl bu alyaat 
d t '0 cl ve llçDncG perdeleri 
d Mesel& ben, Almanyanıa 
•I Q •onra, uki mOıtemleke· 

llaı1a tetcbbOa edeceğini, 

1". Avulturya birleıme•ni 

11 
ÇIQ harekete i'eçece~inl de 

"'· 
d dünya harbi denilen bDyllk 
~l bu ıuretle batgösterecektlr. 

11 
.•an • Avusturya birleıme· 

I lıyade aleyhdar olan İtalya 
••alc diyor kl: 

A'Vusturyaya bir tek Alman 
lirditı G ı· 
ııturya f n talya kolorduları ......... 
anya iıe A \1 atacaktır. ,. 
ca ' Yuıtury, • z yaıa· 

tını bağıra ba11. •• 10 
l 

aıra soy yor. 
ne o acak? 

.... }' b 1-. 
1 

.•n cıva ını araıtırırken 
Çınde, 21 yıl Önce Bosnada 

.abıtabancanıo utultuıuau du
oluyorum. - « 

Ecırebi 
'Tefrlk•rn•• 

ta
bir 

SON 

HARİCİ TELGRAFLAR· 

Berlinde 
Gece Muharebeıi 
Tecrübesi Bitti 

Berlin, 20 ( A. A. ) - Dün akıam 
bat'ıyan hava hficumlarına kartı mtl· 
daf!la tecrllbelerlni, halk al&ka ile 
takip etmiıtir. Evlerin pencereleri 
••msıkı kapatılmıı, ıokaklardan ı•ç•n 
bGUln vHaitl nakliy~nin fenerleri 
perde ile lSrtnlmOttG. Bat!ıca kiliHle
ria çan kulelerine çıkarılaa memurlar 
evleria ıtıklarını tara11ut etmekteydi
ler. Saat 23 te, yalaadaa bombardı· 

mana batlanmııtır. Her taraf karanlık 
içerisinde idi. 

• • Berile, 20 ( A. A. ) - BerUadeki 
bitin ıtıkları alSndGrme tecrllbHi 
rece yarısı bitmitı Ye bu tecrilb; 
tamamen muvaffak olmuıtur. 

Berlialiler Hava Bakanlıtının tali· 
mahnı ayaeo tatbik etmitlerdir. 
Tayyarelere karıı mlldafaa tetkilitı
nıa havada bir mlmeHili vardı 
T~tkilit mGkemmel bir ıurette it!•~ 
mıttlr. 

İtalyanın Askeri 
Sevki yatı 

Ma11oua,20(A.A)- ltalyadan gelen 
Kalifornya reıniıi buraya vaı.1 o mut 
ve hava kuvvetlerin• menaup efradı 
karaya çıkarmııtır. Efrat, l<eıif bir 
halk kGtleııi tarafından alkıılarla kar• 
tılanmııtır. 

Bir Yalan Yüzün-
den Kanlı Facia 
Nevyork, 20 ( A. A. ) - YDzlerce 

polis, dOn ve bu 1abah Harlem'de 
~in kadar Zenci ile mllcadele etmlı· 
tır •. Neticede bir kiti ölmDı, birçok 
kitı yaralanmııtır. 

Bu dövDıme bir zenciain bir beyas 
tacir tarafından öldOrOlmUt oldutuna 
dair ortaya çıkan H JHIS bir haber 
üzerine vukun ge!mlttir. 

~z1r Rlntelenln MahkO· 
mlyetl Maaaleal 

Viyana, 20 ( A.A.) - MDebbet 
hapse m ahküm edilmif olan sabık 
nazır Rlntelen'in bu cezaya tahammQJ 
kabiliyeti tasdik edilmittlr. Rintelen, 
batka bir bapiıhaneye naklolun· 
muıtur • 
Almanyada Bir Ayda Kaza 

YUzUnden Ölenler 
Berlin, 20 ( A.A.) - Şubat ayın• 

da mllnakal&t kazaları 1497 ye çık• 
111ııtır. Bu kualar netlcHlnde 16 kiti 
aımu,, su kiti yaralanmıtbr. 

Yaz••: 
ll:ltlmut Y ••~rl 

No. 

1SI 

Habeş lmperatoru 
Meydan Okuyor 

----,··························---
Biz, Diyor, Kimseden Korkmayız. Son 

Hadiseler Hazırlıkla~a Birer Bahanedir 
Adlaababa, 20 ( A. A. ) ~ • TimH 

•asetHlafn husuıt •ubablrlae beya• 
aatta buluaaa Habttıstan lmperatora 
demlttir ki ı 

"1908 muahedeslndea ıoara 1apılaa 
btlt8n teıebbGsler, ltalyaaıa muahede 
blklmlerlne tam IAkaydlıf yGzlade• 
akim kal•ıttır.,, 

l•p•rator, bu ıaıJerdea aonra 
Habetlstaaın ••Dırlan tahdit teıebbl .. 
lerlnla rldm kalmuı hakkıada 1apılaa 
teakltleria, ilk Hbepleria bili•••••• 
alndea flerl relditial aayleml• ftalya 
mGıtemlekeler bakanbtı tarabadaa 
çıkaralaa ldtabıa, ftaJya'aıa toprakla• 
rını Habetiatan huabıaa ıeniıletmek 
lçla kullandıtı uıulleri l'claterdltial 
slSyliyerek demlıtlr kir 

11 
- Bu kitapta, ltalyaaı• azamt 

metalibatını gl>ı ! erir bir harita var• 
dır. Bu haritada Ualual açıkça Ha be• 
f• itana bırakılmıttır. ftln batlaDi"Ctn• 
da Habeıistan, İtalyanan iıtediklerlnl, 
bir imperatorluk heyetinin me1'uliyet• 
lerinl ııpat etmek oartlle tatmin 
edeceA"ini blldirmiıtir. 

İtalyanın ıon &1kert hazırhklan ile 
Habıtiıtanın ıraza daflanmıyacaktır. 
Ne hudut vfllyetlerinde, ae de Habe· 
el.tanın 8teki mıntakalarında .. ıer• 
berllk batlamıt detildir. 29-1 ve 
2-2 deki mahut hldlıeler, ltalyanın 
ukerl hnırlıklarına bir veslledea 
baıka bir fe7 dej'Hdlr 

Silah Ticareti 
Tah ikatı 

Harp Zamaaında Ticari 
Kir Yüzde Üçü 

Geçemiyecek · 
Vaılaıton, 20 (A.A.) - Ayandakl 

alllh ticareti tahkikat komlıyonu 
harp k&rlarını yOade 3 olarak tahdit 
edea:John Flln'in pllnını ahkoymuttur. 

Bu plina glSre, devlet, esaslı 
uaayll kontrol edecek, idare müdOr· 
)erini emrine alacak, fiatleri tespit 

Tuymiı muhabirine beyanatta bulunan 
Habet imperatoro aıkerlerinl aelAmlıyoı .. .............................. ·-···-·····-········-···-
edecek ve ica.bında ticaret borsalarını 
kapayarak iptidai madde plyuaaını 
kontrol edecektir. 

HUsnU Bey, glildtı : 
- Anlattığma iare, Hacer 

Han1m, köyde oturmaz. 

Çam Tırtılları 

- Mehmet Bey, tanıyormuft 
taaımayormuı... Bekir Efe, alua• 
baıı mı imlf··· Yok, ıu lmiı; 
yok bu lmiı 1 Bize bunlar 
yıı ıellr... Biz, kendi itlmlze 
bak•lım. Mira• meıeleal için 
Hacer Hanım, tapuya ve nllfuaa 
mlraccat edecek .• 

Nüfuı Memuru, keli~elere 
basarak temin ediyordu : 

- Oturmaz değil, oturamaz 
azizim.. Öyle bir kadın, 1881~ 
köyde ne yapar? Zincirle bağla. 
1alar, durmaz. 

lıı ~lr lafaıı ellere dUıersf', 
~I, '4 lecede temiz!eyiverlr· 

lct hı uıtaıı, kurnazı ol-
~~k •hpap edinecek kadar 
)orı. llııyor; ıoyup, p~aapor
ı.. .... 
111tb . 
oı ~et Bey, te1adtıfen 

~vUir. 
'ta.ı~t. •mma, bu bir ıey 
~ 
~d•n? "'- c,, H 

.~._ ı 
1 

anımı ıörmcdin 

tt. ç ~ böyle slSyltiyoraun. 
:d• 

6
•na, hak verirıin ... 

t B, Ylelerlne yanaımak, 
t, L~e haldı idi. 

' QJdd tl tc:fu. l e e, dari?'ın gibi 
~ili kapu kitibi, arkada

ıı ılıu • aıına biraz ıa· 

......... 
iki cİ· affet amma, Istan

ll •rhem bir çekirdek 
S.' mUptezel f ah:ıeler 

il de k ., p P• yUksek!ere 
d6k ara bu?.. Iıtanbulda 

ton mO k d 6nn , a ının her 
-. • döktrler •.. 

lu~tmuru büsbuuın hid-
• 

- Sen, onu aff ederain ya ••• 
- Neden? 
Cafer Bey, baıını çarpıtarak, 

Hrt Hile ıordu: 
- latanbulda, kaç tane ıiıU 

randevu evi blliyorıun? 
- Hiç bllmlyoruml 
- G6rdln mil ya? Cebinde 

var olaun, bir va1ıta bulamaZ1an, 
ağzını açar aval aval dolaııraın ... 

Tapu kitiblnln de buna canı 
aıkılmııtı : 

- Giden, gören arkadaılarım, 
abbaplaram var. 

Nllfua memuru, kendi kanaa• 
tinden "min bir tavırla arkada· 
ıının koluna girdi z 

- Sen, beni dinle Mirim ..• 
Hepai !Aftır ! .. 

HUınU Bey, gUlilyordu : 
- Yahu, amma, hararetli 

müdafaa ediyorsun... 8ir giSrUşt• 
tutuldun mu, nedir ? 

Cafer Bey, içini çekti: 

- içimde bir ıeyler yanmadı 
desem yalan .•. 

V • 11r veren bir ıokulutla, 
omuzunu, Hasan Beyin omuzuna 
y anaıhrmııb: 

Durmuı, arkadaıının g6ılerl· 
nln için• bakıyordu ı 

- Ne demek lıtediğiml anla· 
yor muıun? Tapuya, nüfuaa, mu
hakkak mllracaat edecek •.• 

HDınll Bey, ,UldD ı 
- Anlıyorum •• 
Ntıfua Memuru ıealnl yaYaş· 

latmııta: 
- Tapu kayıtlara, Hnde •.. 

Ntifua kayıtlan da, bende.. Ma· 
aalarımıım batında rahat rahat 
oturabiliriz. Hacer Hanım, ayağı· 
mıza gelecek 1 

Tapu kitlbi de ayni feyi dU· 
ıUnUyordu; Cafer Bey, kahvede, 
meseleyi çıtlatır çıtlat~az, HUanU 
Bey keyiflenmiş, ellerini uğuştur
muıtu. Fakat timdi zihni karışı
vermlıtl: 

- Azizim, iyi, bot ı6ylllyorıun 
amma.. Hacer Hanım, nerede 
oturacak 1 

Cafer Bey, kolunu, arkadaşının 
kolundan çekmlıtl, bir adım ge
riledi, baıını ıalladı : 

Bu, benim aklıma ıelme· 

miıtl •• 

- O halde, kasabada otu
racak ..• 

- K1zbeyli otelinde de, Hacer 
Hanım, pek oturamaz gibi geli
yor, bana .• 

Tapu katibi, bu itiraza sinir
lenmişti : 

- Peki, nerede oturur? Vila
yet merkezinde mi? BUtnn işleri 
burada... Burada ve Aktaıta ... 
Merkezden kasabaya araba il 
gelip gitmek kolay mı? Sonr e 

. k . a, 
Aktaşa gıt.me ıcap etse, ne ya-
pacak? Ömrü, yclculukla mı 
geçecek? 

Nüfl.s memuru, arkadaşının 
düşünceler•ni hakla bu~uyordu. 
Fakat } ine kararsız bir dudak 
bUküşile boynunu çarpıttı: 

- Bilinmez ki, be birader ... 
Belki merkezde oturur! Belki de 
kasabayı terkeder. Köyde hoşla· 
n1p kalmıyacağı da ne malum! 

Tapu kAtibi, inkar vaziyetinde 
ellerini geriye ıerlye açarak ba· 
tını ulhyordu: 

- Y o'k ya... Yok ya.. itte 

[ Gönül -iş/e;f ·] 
Okuqucularıma 
Cevaplarım .• 

Şiwlıde Bayan (M. M. S.)e: 
1 - Anlathj'mız Yazlyetl mah• 

kemede iabat edebillraenlz, zev• 
clniz aleyhine talik kararı alma• 
nız gUç değildir. Kendisinin bu• 
rada bulunmasına da lllıum yok, 
usulO daireainde lllndan sonra 
muhakeme gıyaben cereyan eder. 

2 - Devlet hizmeUnde çalı .. 
!an bir erkek ecnebi tabiiyetinde 
bir kadınla evlenemlyeceğl lddiq 
dotrudur. 

3 - Ecnebi tabUyetlnde bu
lunan bir kadın bir tllrkle evl .. 
nlrae Tnrk tabiiyetine kolaylıkla 
kabul edilir. Bir Tllrlde eYlenme
den Tllrk tabUyetine geçmeal, 
uzun mllddet, (ıaliba S yıl) bura• 
da oturmuı olmaktan bat ka 
muayyen ı•raiti de haiz olmasına 
hatlıdır. Bu takdirde i•tida v .. 
recek, fıtldau bakanlar heyetine 
gidecektir. 

• Sirkecide Ba1 (S. F) • 
DojTuıu anlayamdım: Evli 

bir kadın ılze bir aık mek· 
tubu yollamlf. sonra hlılerbıl 
ıif ahen tekrarlamıı, kocaaı do .. 
tunuz oldutu için bu ihaneti 
aklınız bile almamı" reddetmiıal-

.ıılı. Hareketiniz doiru, bundan 
dolayı ılıl tebrik ederim. Fakat 
anlıyamadıiım kııım, bundan 
&onra aa)ledlğinlz kwmdır. Dl-
yoraunuı ki: 

- Kadın enell ıtıcendL 
Sonra tekrar tearruza ıeçtL 
MUtemadiyen aıkını tekrar etml
ye baıladı, baaa da mkıub ç~ktllJ 
bıktım, uHndım, hldlaeyi koca· 
ıına anlatmayı dUıllndllm, ne 
derılnlı? .• 

- Ne diyeceğim? Doıtunuı 
olduğunu ı&ylediğinb adamın 
yuvaaını yıkmak lıteyen bir dUı· 
maaı oluycluua gen• baıka türlll 
hareket etmezdiniz, diyeceğim, 
A, çocuğum, elbette bu kadmla 
bir evde, blr oda lçlnde oturup 
kalkıyor, yllzlinii her ıtın görllyor 
değilslnlıdlr. Bir mOddet memtlae 
uğramamaktan daha kolay ne 
var? Niçin adamcağmn hayali 
mesudiyetlnl yıkıp parçalıyacak• 

••mı? Dedim ya, anlıyamıyorum. 
TEYZE 

-
bu, hiç aklımın ermeyecetf ıey .•• 

- Deme be biraderi.. Kadın 
kısmının, itlerine akıl ermiyor ki ••• 
Kaıabada oturm&11 en fazla ihtf· 
mal dahilinde Kibi .. Aktaıta anaıı 
varmış... Kasabada da belki ak· 
rabaları filin yardır. • 

Bu, son ihtimal, HOınll Beyin 
endiıelerinl, yelpaıelenmiı bir toz 
tabaka11 ılbi uçuruYermifti: 

- Aklınla yaıa, birader ..• 
Ağzını .öpeyim... Tamam... Sonu, 
budur... Benim, içim yanılmazı 
aonu, budur. 

- Aktaıta da, merkezde de 
oturaa, en fazla kasaba ile temaı 
edecek. Onun için, meseleyi ona 
göre bittanıim icrayıicabma teves• 
sül eylemea ... 

Kırtaalyecilik, onların beyin· 
IHinin 1.errelerine kadar girmiıtl. 
Tapu katibi, zihninden ıayriihtiyarl 
.. MakamıAidine havale " ediverdi. 

Nüfus memuru dalgınlaşmıştu 
-Eğer bu kadının işlerini çar· 

çabuk çıkarıverecek olursak, eaa· 
sında kolay, pUrOısüz, ehemmi· 
yeta;z bir ıey zanneder. Ve biz, 
gözünde, ehemmi~eti kaybederiz. 

- Mlltkülit mı çıkaralım? 
- MUıkülit çıkarmak da ol· 

maz. MUşkülih hissettirmeli ... 
- Nasıl bissettlrirlz? 
- O, daireye gelcliği zaman, 

başka esbabı mesalih do gelecek ••• 
Onların muamelelerini ıörUr. ba· 
kınca da anlar... Çok anlayııiı 
kadın .•. 

(Arkuı nrt 



Dünga H4diseleri 

ispanyada 
,,~ lak,, 

Vak'a/arı Çoğaldı 
ispanya hökümeti kral1ık U" 

Papas ida
resinde 111-
çlnemig•nle· 

manmda aile itleri 
iç.in kill&c kanun• 
larile idare edilir .. 
di, klllae kacuıı· 

,fngapl.ıkları larnı:la da talik 

mfiaaadHI yok gibiydi, geçlneml· 
) aler yekditerinden ayrılırlardı, 
fakat kanun gözünde evli kalır· 
lardı. Halbuki cl\mhuriyet tdarcal 
teeuOs edince nıedent kanun 
kabul edilmlı ve talik ta Hilmi· 

yete rtrmiftir. 
lsp nya aazetelerioln anlattık· 

larına ııore bu lmkAnın kabul 
edildiği günden bugüne kadar 
mabke elerce verilen talak karar
lannın sayısı 6 bini bulmUJtur, 
fakat hakikatte bu 6 bin talAk 
blikmU emri vnkllerl tescil dola· 
yıail• meydana gelmiıHr. Haki· 
katle talik tak' alRrının say111 bir 
yılda vııaaU 800 dur. 

Madrit i•ıttelerlne ıöre ay· 
r1lma tak'alan en ziyade astı 
aınd aratında görlilm kt dlr. 
Halbuki kırallığa dirt el ile y • 
pışmıt olan ıınıf ta bu ıınıftı. 

İngiliz kr hnm tahta çıktığı 
gUnUn 25 inci yıld6nUmU 

Almanların mllnasebetile gös· 
terilm k Uzer bir 

hoşlarına lilim hazırlapmak• 
g(tml11ec•/c. tadır. Bu filimde 

,.__,,,_,_J'""'L_ım __ 25 yılın biltUn mll· 
him vak'alan bulunacaktır, bittabi 
btıyOk muharebe ile mUtareke de 
var.lır. ve •erilen tafaillta sr6re 
mlltareke latemiyo gelen Alman 
murehhaslanoın mllttefik ordular 
bq kumandanının vagonuna gir· 
mitti tız rinde ehemmiyetle du· 
rulmuıtur. 

Almaıalar bllihara bu filmin 
Almauyada da ıöıterllmesino mU • 
Hade edip etmemeyi beıaUz 
lcararlaştır amıvlardır. Bir bakııa 
,~re bu filim hoılarına aitmly .. 
cek bir fllimdir, fakat millt bini 
kamçılamak için ıCSıterilmcslne 
mOıaade etmeleri ihtimali de 
d'1f llaüloblllr. 

* 
Sahibine en f •zla kazanç 

temin eden buluşlar, ilk 

t• işin aer· bakııta ııayet ba· 
l d sit görllncnludir. 

uıges •a s· Bu cinstenn Ame· 
ce kıldır rikada bugün ta· 

mam ı 50 tane ibtlr beratı 
Yardır ki, beher~nio ltfr yı lda iO· 
tirdiii para, bizim paramızla 
b:r buçuk milyon liradır. 

Bunlardan bir taneal jilet tarzı 

tııturn, ikinciıt bira şiıelerine 
mahaua teneke kapak, UçUncOsU de 
bir çetft kol dilğmesidir. 

te••·························································· 

60~ 
aayfa 

J-'Blr 1Qııtlmde ~ 

°tBJ kelim• "°"'"· 
4 - ince flD kalın ga•ılar 

tut11eakları ı•r• ıBrw 
ıantlmle-8lçlllllr. 
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c · · y .. k yke i Amer· a! ~ 
Postadan 

Bir Buçuk Milyon Lira ile Vücuda Getirilen Muazzam Bir Eıer .•• 

Şimdiye Kadar Hiç Kimsenin Düşünmediği Bir Buluş! 
Tabiat Ame

rikanın en •ahıl, 
ayni zamanda da 
en gllzel oıanza· 
rıuanı Dakota 
ayaletlne termit· 
tir. Burada, "Ra· 
pld Oty ., ı•hri· 
nln 22 mil cenu· 
bunda Ruılamor 
dailarının sirvHl 
vardır. Bir ıra• 
Dit knl~em halin· 

de (6000) kadem 
lrtlf11a kadar 

yökselir. itte bu 
noktadadır ki , 
Amerikalılar dlln· •~;ta~i 
yanın en 1'UyUk 

heykelini yapmı· 
ya karar vermit" 

)erdir. Bu heykel 
bir tek atattıden 
ibaret değildir. Muau:am Amerika 
devletini kurmut olan baılıca dört 

1ah11iyetin y nl ( V ıışington ) un, 
( J !feraon ) uo, ( Linkolen ) in, 
( Roosevelt) in. Ayn ayn ai in· 
nnı ihtiva edecektir vo bunlar da 
doğrudan doğruy bu granit ka· 
yıının kendiıindo oyularak vftcuda 

Ameliyat bugün bu haldedir 
ietirllecektir. 

Şimdiye kadar hiçbir milJette, 
hiç kimsenin batınna gelmemiş 
olan bu, buluıu heykeltraı Gutzen 

Borglum dUtfinmOıtUr Ye 1924 
yıhndanberi tatbikine çalışmakta· 
dır. Yapılmald olsn heykellerden 
her birinin btiyUklUğO, ıadece 

kuıağından tepe
ılne kadar (60 ) 
metre gelecek, 
meHll yalnız yl\z 

1 kıımı (5) katlı 
bir aparbmandan 

i bile yllkaek ola-
' caktır. Heykellerin 
. modelleri (12) de 
1 bir nlabetlnde al· 

~adan yapılmış, 

bu bile bllyllk 
hir eser olmuıtur. 

Heykelin oyu· 
larak yapıldığı 

ıraait parç&111 ze· 
minden itibaren 

amud halinde 
(250)metre irtifaa 

yükseldiği için et 
rafına betondan 

iskeleler kurul· 
muı, aıağısına ka· 

yaları oymıya mabıuı burııuları 

iıletecek tazyikli ha•a fabrikaları 
ye elektrik merkezleri tesis edil· 
mlştlr. Bu ameliyatın mal olduğu 
fiati b ir buçuk milyon Türk lira• 

sından faz:ladı r. Bu paranın 
( 250,000 ) lir sım hUkümet, fist 
tarafını da h alk verecektir. 

Her Şey Bir Sinir Meselesidir 

insan Kaplandan Da Kuvvetli ... 
Dört bet yıl HT•l la· 

tanbula da gelmlt olan 

CezayJrli (Amar) bir der• 
lerin büyük cambaz kum• 
panyaaı ılmdl Parlatedir. 
On beı flladenberl ıehrln 
kenarında, burada olduğu 
ılbl muazzam bir çadır 
kurmuı, temılller Yermek· 
te41ir. Ve bQtUa verglltf"' 
den başk.-ı, aırf kendi arıu· 
IU ile yetim mektebin• 
gOnde 50 lira laediye ver
mekte olmasına ltakılıraa, 
pek çok rağbet bulmuştur 

Bu mllnaaebetlo nnla· 
bldı§'ına iÖre et cambaz· 
haneleri tesis ederek para 
kazanmayı dilşfinme çok 
eskidir. Fah5't bu t cam· 
bazbanelerinde bir adamın 
Yahıi bir hayvan ile kargı 
karııya kalmasını• ancak 
( 115) yıllık bir maz.ial n r
dır. Bu kahramanhiı Uk 
defa yapan (Henri Martin) 
isminde bir Marailyalıdır. 

Hınrl Martla bir konaene 
fabrikaıı aahlbinhı oğludur. Fakat 
( g ) yaoında babasının evinden 
kaçmıı, bir at cambazhanulne 
ııirmiı, mükemmel bir aüvarl 
olmuı, para kaıanmıf, ıonra 

kendi baıına bir at cambazbaneal 
kormuş, zengin olmuı. Yalnız bu 
zenginllil idame edememiş. Elinde 
bulunanı tüketmlı. Sonra tekrar 
aeyyar bir at camba.ıbanesine 
eclr olarak girmiş. Bu çalıştıtı 
mUeuese Aken lamlnde birisinin 
lmiı. Onun da bir kız kardeti 
varmıı. Henrl Martin kızı ıevmiş, 
ağabeiinden iatemiı, fak at fakir 
olduiu bahanesile reddedilmlf. 

Bunun Uıerine zengin olmayı 
dUıl1nmiye baılamıf. Aklında 
kul'duğu, elmdlyo kadar hiç kim· 
lt"nin yapamadığı bir teyi yapa· 
rak şöhret ve para kaz.anmaktır. 

Hanri Martin G ıUnlerde bir 

ilin cambazhımenin vahıl hay
vanları muhafaza ettiği kafHler• 
den birinin tinUaden ieçerken, 
az kaldı vahıl bir kaplanın pen
çeıine hedef oluyormuf. Bir adım 
gerilemlye zor yakit bulmuı n 
kızarak hayvanın burnuaa bir 
kırbaç indirmlı ve ertHİ gUn ylno 
oradan geçerken görmllı kl hay· 
van bir gün evvel yediği kırbacın 
acısını unutmamııtır. 

Henri Martin bu hldiseden ·;···· .................................................... ~ 
TAKVİM 

GGn PERŞEMBE Kuım 
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'-ay•an'arın laafızaaı ol· 
duğu Ye hafııaya malik 

bir hayvanla anla~labile
ceğl neticeaiae varmıı, he
men bu kaplan u~ daimi 
ıurctte me~gul olmıya baı 

lamıt ve aUntin bir:nde 
de kaf eain ~içine girme ce 
taretinl göıtermlı, sonra 
giıllce buna devam etmlı 
ve nihayet kendisine de 
hayvanla dost olduğu ka· 
naatı mutlak aurette ge· 
lince, bu meharetini halk 
önllnde ııöatermiı ve en 
aon olarak ta sevdiği kızı 

' almıya muvaffak olmuş 1 

* Bu milnaaebetle Yahşi 
hayvan mUrebbilerinden 
( T etar ) ın temin ettiğine 
bnkılıraa: Henri Martin,in 
ilk dtf a kazandığı muvaf· 
fakıyet fevkalade bir ıey 
değildir. Siniri ve ceıareti 
kuvvetli olan herkesin 

e:inden gelir. ÇUnkU vahıl hay· 
vanların hepsi de aaabidir. Şid· 

detlcri birdenbire baı göıterir, 
mUthiı o:ur, fakat kendilerinin· 
kinden daha kuvvetli bir ılnlr ile 
karıılaııraa çabuk tnkenir. Oz:a• 
man durgun dUıerler, ilk dakika· 
da gösterdikleri hiddet, ıiddet, 
asabiyet tevekküle ve itaate in· 
kıllp eder. Maamafih intikam 
a!ma arzuıunu unutmuı deliller· 
dir, bunun için münuip zaman 
beklerler. Mesele lnıanın sinir 
kuvvetile galebeyi temin ettikten 
ıonra ihtiyatı elden bırakmama• 
aındadır, iıt~ bunun içindir ki 
bir at cambaıhanealnde hiçbir 

mUrebblnln vabıt hayvana ıırtuıı 
döndUğUoO garmeıainfı. Göderi 

daima onun gözlerinin içindedir. 
Resmimize bakınız.: Eoerjlıi 

ile bir kaplana bakim olan bir 
mUrebbiyl aörUyorıuauz. 1ura11· 

Şikayet 
Besni poıtaneslnd•D 

tarihinde 25 merıule 11 b' 
ile lıtanbola 12 liralık 
ııraf havale vermiıtiID· 

Aradan uzun za111•• 
halde para yerine 'i-
lki defa Besni postane•10' 
caat ederek aebebiol 
ettim ve her mUraca•ti 

.tlF1S"ll 

kuruı pul parası yer 
bir netice alamadım. iti' 
latanbula geldim ve bit 
Boaoi kaymakamlığın• 

ile müracaat ettim, J,tJ 
netice alamadım. Ar• 
ay geçti, Fakat bu t 
~alesl hail yerine v.P 
ya para sahibinin elin• 
Ben do mütemadiy•• 

·c• ettiğim halde b ir nıt' 
dım. Alakadarların o 
tini 

Beykozuu Dercscki ko> 11 

bir yolcu imzuile mektUP 
okuyucuya 

- Mektubunuzun 
girmesi için adresinizi '' 
tinizi ıaklamamaoız 1 
adrealnizl ve bUviyeti111' 
riraeniz mektubunuıu 

koyarız. 
Afyon lileei dokm.uuc\J 

bay Hıza Bıngole Ji' 
- Bay Zihni Cerc• 

rettlği Havabiye iit lıl 
ıiıin tarafınızdan d~•-
dalr olan mektubunu• 

ur. e cıe bu 
111 

bahıeltiğiniz macınuaY~ 
rllmesi )azamdır. Bay b·ı 
cele ayni mecmua sa 1 

cevap vermeniz daha d 
Bu ılltun edebi 111 
yapılmesı"la n r. t t 1 .ı~ 
mek ~ u l .. . . ... • ıtı 

v .. mt. 1l7a11, H .. adlı " 

Etki Zabtiye, Çatalçef_,, lı 
l&TANDll 

-
ABONE 

1 • 
• ~ ; d~· kayd~dcliın ki, .:J~ 

h lerJv 
da at canbaı ane tel" 
lara afyon yuttu;t lafı'' 
bir ınaaal dönUb :~r ı• 
aaılsızdır. Hayvan cl&Jrıl 
bA.l tabiiıinde bulun v• 
ıi halde yaıam.ast uııı"o
dolaşıp aeımeaı Pl 

dir. 
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Sıhhat, Güzellik ~:'g~n k ~ Yeni Şapkalar ha . I ıve ı •me 
sıni Birden Temin Etmek çin Yap•am ? Yüksek Şapkalar Arhk Görünmez 

c Neler Yapmak Lazımdır? voıurt Tatlı•• Oldu, Tarihe Karıştı 
tlııl ve ıılahatll olmak lçia 250 gram yoitJrt, 250 ıram 

· h lc.arışık yollar geçllebileceğl irmik, alb yumurta bir arada 
ı:~ lııt usullere baş vurulabilir. iyice karııtmlacak; içerisine de 
~er kadınlar g8.ıellik ve sıh· yansı çay fincanı kadar toz 
çJ iıı ne kadarını Adi suya ıeker, bir çay kaıığı da karbonat 

" olduklaru11 bilselerdi en katılacak. Bunlar hep bir ara• 
kreml~re, pudralara aarf· da iyice hallolduktan ıonra yat-

l'i parayı suya da aarfet• lanmıt bir tepsinin içine dökül .. 
Çekinmezlerdi. Fakat ıu da cek Ye derhal f1r1na ıalmacak. 

L~eınen haYa kadar kolay• Bir kilo tekerden de ne pek 
vulund '1ğu için kendisine sulu, ae de pek koyu olmıyan bir 
-~•n lbım olduğu kadar ıurup hazırlanacak ve tatlı piflp 

lf. Yit verilmez. fırmdan gelince istenilen ıekilde 
, tt& bazıları bu huıuıta daha kesilerek llzerlne ıurup başlana• 

liderek derler ki: Suya ve cak. Yalnız eter tatlı sıcak IH 
~~y, dUşkUo olanlar, en aıağı ıurubun soğuk, tatlı soğuk İH 
~ kazanırlar. ıurubun ııca~ olmHına dikkat 

'1~ •u içmekten menedilıe- etmek lAzımdır. 
. •t yetmlt aaat içerisinde Çay 
t lllubakkaktır. Yalnız bu Çayı herkes yapar, fakat iyi 
b· •uyun Yllcude ne kadar çay yapanlar, kokuıunu kaçırmı• 

• ırıey olduğunu anlatmağa ekmek, patates yalnız kafr.sile yanlar pek azdır. Onun için çaya• 
• Vücudumuzun blltUo ze• çalıtandan daha fazla yemelisiniz. u&ulile nas:l yapılacağını anlatmağı 'au Vaaıtaaile dııan çıkar. Kafaalle çalııanların da bunlara faydalı gördük. Evveli çayın ıuyu 
cudon gllnde dokuz çay ihtiyacı var. Fakat vlicudiJe taze olmalıdtr. Yani öyle bir kay• 

ıu çıkarmaıı llzımdır. çalıfanlar kadar değil. Oturanlar naya durmuş ıu olmamalı, yeni 
ancak bir k d"· · aebzeye, salataya, meyvaya daha "' ıımını ye ıgı· ısıtılmıa su olmalı ve henüz kar 

''lllıklerden alır. Fakat en fazla kuvvet vermelidirler. Y 

lllaltı yedi fincanını ıu halin· Meyvaya fazla dUtkUnlük te namıya baılamıı bulunmalıdır. 
ası icap eder. Binaenaleyh buıünkU çılgınlıklardan biridir . 

.... ~ altı, yedi çay fincanı ıu Meyya ile vitamin alırız. Fakat 
-.ıı gerektir. Yücude yalnız vitamin kafi değil· 
ı} dir. Eğer size yara yorsa 
nıı bugBnlerde insanlara mümklla olduğu kadar fazla 

ı •tabk geldi. Bir gıda nan meyva yf yiniz. Mesela: sabahları 
~ıe~1::iunu duydular RU portakal auyu içiniz. Fakat yalnız 

1•z11ınundan fazla orla h mey•• De kalmayınız. Gıdanın 
r ve atta bazılan yal· d f 

yemekle iktifa ediyorlar YÜcu unuzun ıar lyatına göre V dah~ yaolıı bir ıey ola~ uydurmağa gayret ediniz. 
ti~u~ümUz, tıbkı bir ma· Eğer aabahları portakal veya· 

ft!1bıdır. Yediği gıda itle· hut başka meyva yiyemiyorsanız, 
uygun olmalıdır. Eğer ııcak suyun lçiae limon sıkıp 
zle çahııyonanıı et, içini~. Bu da onun yerni tutabilir. 

·~ il lit. ;bahar günlerindeyiz 
le ır ay sonra ıokata 

ihr •lan mantolarınızı aiy· 
t•~~ç ıörmiyecek ye 

dırobunuı<!a ıaklaya• 

Güzel 
Ediyoruz 

cakaısüz. Buıün ıize, ilkbahar 
gilnlerinde giyeceğ;niz en son 
moda •lb;ae nümunelerl takdim 
ediyoruz. l:.u elbiseler hem ucuz, 
hem kolay, hem dı taktır. 

Çaylar muhtelif kuvvettedlrler. 
Fakat umumiyetle bir fincan ıuya 
bi.. çay kaıığı çay atılırsa uygun 
gelir. Su kabı ayrı çay kabı ayrı 
olmalıdır. Su kaynamıya haılayın· 
ca çaydanlık bir kere bu sıcak 

· ıu ile g'lzelce çalkanacak, içerisine 
kuru çay konacak ve çaydanlığın 
kapağı kapatılıp, ıu kaynayan 
kabın Uzerine öylece oturtulacak 
ye bir dakika kadar bırakılacak. 
Sonra lçeriıine kaynar su dökülüp 
tekrar kapağı ııkı sıla kapatıla• 
cak Uç ili altı dakika kadar 
demlendirildikten ıonra içilecek. 
Tabii fincanın içine istenildiği 
kadar demlenmiı çaydan koyduk
tan sonra üzerine de tekrar ıu 
katılacak •. 

Jimnastik 
Bel Ve Kalçalarınızı Nasd 

ince: tebilirainiz? 
Bilba11a bizde kadınların ea 

b8yük tiklyeti bellerinin ve 
kalçalarJnın kalın olmaaıadadır. 
Ekserisi oturdukları, y8rllmedik• 
leri için bel ve kalça çok tiıman 
oluyor. Bunları eritmek için fU 
tavsiye ıdecejl111iz ıeylere dikkat 

ediniz. 

1 - Evveli topuklarınızın 
arasıaı dört bet santim açarak 
dimdik ayakta durunuz. Ellerinl:d 
mümkUa olduğu kadar başınızın 
üstünden yükseğe kaldırarak 
birleştiriniz. Öne doğru, evveli 
hafifçe ıağa doğru meylederek 
eğitiniz. Kalkınız ve bu defa 
ıol tarafa meylederek eğilinlz ve 
bu harek&tl herglln yirmi defa 1 

Kadını blr iki ay kadar esir 
eden yllkHk ıapka modaaa ilk· 
ba•arda tamam•• ortadaa kaJk
mıı bulunacaktır. Şimdi 9apkalar 
basıktır. Yalnız bir farkla .• Arka• 
daki liatik bağ eıkiıi kadar ba· 
riz olmamak ıartile. Zira ıapkanın 
arka kenarı, arka saçlara örtecek 
kadar aıatı fnmtıktedir. 

1 
Her elbisenin muhakkak bir de 

ıapkua olsun dersek belki fazla 
sffmft oluruz. Fakat her ıapkayı 
her eli.ime ile giymemek te ıarttır. 
Meseli: en aşağıdaki beyaz haıır 
f&pka bir tayyi>rle giyilirse gtl
ıel dunır. Fakat kloılu bic elbl· 
ıeyle elbette gUzel olmaz. 

... -....................................................... .. Halbuki Uzerine benekli bir 
tnl geçirilen şapka en ıık bir tekrar ediniz. 

2 - Yine dimdik, omuzlar 
arkada topuklarıa arası dokuz 00 
santim kadar açık olmak llzere 
ayakta durunuz. Kollarınızı önden 
omuz hizasına kadar kaldır,111z. 
Avuçlarınız yukarı doğru bakar
ken kollarınızı dııan doğru çevi· 
rerek yirmi defa daireyi hareket 
yapınız, sonra ayni ı•yi yirnıl 
defa avuçlarınızı içeri doğru çevJ. 
rerek tekrar ediniz. Dikkat ede· 
ceğiniz birşey vana o da koli 

d d 
w •

1 
arı 

dirsekler en egı omuıdan ha 
. k' r~ kel ettırme tar. 

3 - Yirmi defa derin d 1 er o 
nefeı alap vererek ıöğiiı kenıik-
lerinizi harekete getiriniz. 

4 - Arka Uıtü dümdnz yatı
nız. Vilcudunuzun aıağı kııınını 
eYveli ıağa,'8onra sola doiru Çe· 
viriniz ve böylece aağa sola doğru 
yuvarlanır gibi yapınız. 

Elişleri: 

Moda gelir geçer .. fakat ka· 
neviçe dalma yaıar. Re1minl 
koyduğumuz örnek çeşit çeıit 
pembe, mavi, eflitun gibi renk· 

öğleden sonra elbi1eıile bllı 
giyilebilir. Ta ki biçimi yalnız 

tepeyi örten kUçllk ıapka da 
en iyi bir tayyörle veyahut tayy6r 

kadar klbik bir elbiae ile giyil .. 
bilir. Veyahut geçenlerde bahHt· 
tlğimiz yeni krepdöşin elbiaeye 
de pek uyar. 

Şapkaların kenarları da timdi 
gayet tuhaftır. Bazı ıapkacılar, 
yan kenarları keaerek yalnız önde 
ve arkada kenar bırakıyorlar • 
Bazııı arkayı keserek oraya bir 
ttıy ye yahut ta kordeli oturtuyor. 

Bu Hne boeler de çok varc!ır. 
Y alnıı bunları ancak çok genç 
olanlar, ve yabut,ta yüzlerinin ma• 
na11 çok maaum olanlar aiyebl'lr
ler. Fakat boe ile yUz biri birine 
uydu ma onun fevkinde bir şey 
daha olamaz. 

Kanaviçe 

lerden yapılacağı giU çeşit 
çeıit perdelerde de kullanılır. Bu
rada sı6rd0ğünliz bu şık nlimuoe 
llOD moda bJr kaneviçe iılemeaidir. 
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H"lhut ıı0n iki aenedenberl en am 
yıld z fatb rl' uma ben~edf. Her •• 
halt ı. irkıç yıldız bırden do· 

t u}or. ' f•di de Kenni Smit yeni Bulduğu Makinenin E' . ları 
adı t.: yc. ıt• bir &inema yıldızı 
beu t perd•d• boy iÖatermİftİr. Hakkında İz hat veriyor 
E u· tclelUanlı, ·Am"rikada \l•~• 
mlir:ı ~.ı.: la.rmda daima blrlncllıil 
l·auı .H.dır. Bugüne kadar 
mllu\n ·ala.rda kazandığı paralar 
y etn i ı 1o • n ilolardan fuladır. 

A ulkııı. ıaıetelerinde oku· 
nan h.:luı l ırı·e ıöro, plAj mevıimi 
yaki~t~ •ktA olduğu içi~ yakında 
1 Ud 'l'[şr tatil dtwresıae glre-
cek< ir. 
Ö.r.~• l:zd•kl faaliyet meni· 

hu~• lu ,, .ıdden elli tane ılne
a a hh:ı ~ jacak-veya icat edi

l cd.tH-. 

~------·--Buıın okuyucularJmıza ain.. iamz Ye her iki rHİm \ltUıte 
•anın tarihinden, yeni bir keılf gelirse mllce1Sem bh ,.~ i l tkl-
dolayııfle buııtınkn vaziyetinden kür. Ben bu eski 911.u lıtiııaden 
ve iıtikbale alt tahminlerden bir makine yaptım. Meldtı•rttdekt-
bahsedeceğiz. tertibat, pelikUl Unriııcl• A. Ye 

ilk sinema filmi, bunu icat B. olmak llzere iki lev\aa :öıteri• 
eden Lui Llmyer ile kardeıl yor. MUşkiiJit A ıeHiı.d• ıal 
OiUıt LUmyer tarafından 28 KA· göze 8 şeklinde de ıol ı9z• daha 
nunue•vel 1895 te Pariıte Ka· kuvYetli a-österllmesidir. Bunun 
pftsen bulvaımın köıeılndeki meı· için diğer göze döt•ıı ı tı alan 
bur Grand Kafede halka aöıte- fl!itre ediyorum bu m•l utla se-
rilmlıtir. Bu defa kırk aene aonra yircllere renkli camdı ıı gödOk 
yaal 26 Şubat 1935 te M. Luiı Yeriyorum. Camın biri lll:tYİ dii(;ri 
LDmyer yeni buldutu makine yeşilfmtrak san renkt tdir.,. 
il• mnce11em filim ı~ıtermlye M. LUmyer'ln nokhiı\U•nna 
muvaffak ohnuıtur. Sinemaya i'Öre yakın bir lıtfkb.ltl• tam 
babalık yapmıt olan bu ıat, il- manasile sinemada tiyat ro ıııanıa• 
boratuYarında kendisini ziyaret rası elde edilmlı olacaktır. 
eden ıaıotecilere, yeni ihtiraı Bay LUmyer, ıİH •111 •c•hkta 
hakkında v rmiı oldutu IHhatta ıimdlye kadar acı nıtl41uinden 
diyor ki: baıka bir terakki elcf• rdilmtmiı 

« - lhtlraım çok basit bir olduğunu, 1895 te ilk fılim ,&e-
ıeydlr. Qaı parmatınııı ileri uıa· teren makinenin eaal!ı ıı• in bu• 
bniı, 16zlerlnlıln birini kapa• günkü sinema maldn .. '. ni11t uuı 
1'P diierlnf açmak ıuretlle ba· da ayni olduğunu slyl••~ktedil'. 
kacak oluraanıs, parmakla, 1•rlnl Yalnız artiıtllk cilı•t •Acl•D 1•11 
deilttirlr sil:ııl slrlraUaö• itte blyUk yenilikler yapıl••• olclu-
parmak yerine bir rMme bakar- tunu ilive etmektedir. 

GiniiJC u "nlM •rkek gıl4••• l•rl 

; : L_.:~.::~:::::.~ .. ~:.:.~.::~:_ 

Kar nin,, 

bat roıU 

Filmini Bitirmif 
KI .d,.t Kolber birkaç ay eY

\el lıt.Rtlaclıiı " Huıuat ı•yler ,, 
hm:i• 'ci fllminl bitirmıtlr • ........................................... ...-. ............ . 

Sin•maıu,. ilk rnııeltli B•• Lai Luıng•r •11 Ha lı-.f•Ulil ı•ı• 1 
nı•il•••i '"• "•ı••"• 

s~·a-ç~l~a,-ı----...:.::==~ş=ü~p~he-----=-=--~~-~ 

Dölcülügor Gölgesi 
lnıllt•rede dotaa, ı8bretlnl Pek ıarif olara1' •l@Ucle 

Holi•utta kııanınıı olan erkek ıetlrllmif olan bu uf .aı k .ır .. 
yıldız Klay• .Bruk buıon elli ya· Virjinya BrUıln •• • 1 kteld 
11Ddadır. V aktile bir bahriye muvaffaklyetlerlne l>Jı 1~ 
ıabltl idi. BUytık laarpten ıonra daha illve etmiftlr. C•n Gatı 
bl1ıbaıı rltbeılle tekaüt edildik· bertin eakl zeyc11I "•~·aı ~ 
tın ıonra bir «ralık bakkallık dede hakikaten en flİr·~ k .... 
yapnıak lıtedl, fakat beceremedL )ardan biri eldu~u gihi ht') ök,~e 
Dökkln\nı kapatnaıya mecbur bir cazibe sahibidir. Ru ti ım 

oldu.Bir müddet boı ıez.dl aDnUn Konatans Kolljiye iıminrl.. · dk 
birinde Yapura atlıyarak A~erikaya artiıt daha takdim ~ .it~ m: 
ıeçtl. M kaadı orada Yapur kum• Bunun, Marl Drulerirı y• • 
panyalırına ılrmektl. Fakat it tablleceği ıannedllm!1.~~tr; . .,. 
batka ttlrltı oldu. Onu bir aQn -·· · · · • · "'\ö'·k· uı- e h• la•ıtbr. • 1&çları cı m•Y 
lokantada gören Sinema direk· Diyor ki : 

1 
ı. k L 

torlanndan biri, Bruku Hollvuda " _ Baıınııa çırılçıp •w. aır 
çaaırdı. Iıte Klayv Bruk o gUn· matını görmek•~ ı~.-) 1~·~ 
den beri ıinema yıldız.ıdır ve bu sa· ederim. Çok kederli)'•• · .J ~k~:-

d 'J 1 k dı' le, saçlarım tamaıbt~ı 41v ua• ye e mı yon ar azanmııtır. t k .. , 
Fakat Klayv Bruk buaOn meden ö)Ume avuı.,.c :ıımı 

hakiki bir azap içindedir. Çoakti nadiyorum.,, 
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· ıı Takıma Yalnız Istanbul Oyuncuları Mı 

' 
Federasyonun 

Kara e a 
ekleniyor 

y 
Son 
la 

lzmir (Hususi) - lzmlr ıtad
yomu bnyr mda oldukça hara· 
retli maç! ra sahn oldu, Anka· 
ranın Çankaya takımı lzmire ge
lerek ilk oyununu K. S. K OD 

blrile yaptı. Ve ikiye karıı Uç 
gol yapmak suretile ilk maçı 
karnndı .• 

Bu takım Ankaradan hareket 
ettiği gUn lzmir Mıntnk ı Reis• 
fiğine gelen bir telgrafta, Çankaya 
takımının ittifakça mfiebbeden 
boykot edildiği, spor ittifakına 
dahil bulunan kulUplerin Çankaya 
ile maç ynpmnmalart bildirilmişti. 

lzmirliler, bu boykotun aeb~ 
bini ve mohiyetinl bUmedikleri 
halde, ittifakın buyrultusuna bo
} un eğmeyi kararlaştırmışlardı. 
Ankaralı sporcular gelince vaziyet 
kendi'erine nnlatıldı. 

Ankaralılar, ittifakın kararma 
beş günlük bir itiraz hakları 

olduğunu ileri slirdüler. Nizam· 
namede bu yold bir k yıt bu
lunduğu için Ankaralı ençlerle 
karşılaşmak imk nı h sıl oldu •. 

Ç nkny takımında latanbul· 
luların çok eyi tanıdıkları Beşik· 
taş~ Bay Hakkı ve Nuri He Sn
lcy aniyeli Bay lskender yer 
almışb.. Karııyalcahl r çok genç 
bir kadro ile misafir takımın 
karşıs nda idiler. Bay Hakların 
attığı üç gole K. S. K. iki golle 
rnı;kabele ec!erek mağlüp oldu. 
Şunu söylem k isteriz ki, Auka
ralı çocuklar umiri tatmin edecek 
bir <>)un oynamı d ği lerdir. Bu, 
belki de sah ya yabancı o!duk· 
larından ileri gelmiştir. 

")... 

Ba)ramın ikinci gilnD lzmirin 
Altayla Altmorduau stadyomda 
mühim bir karşılaşma yaptı!ar. 
Bu maç için ortaya bir de kupa 
konmu tu. 

Altay, her z manki kuvvetli 
şeklini ınuhaf aza ediyordu. Altın· 
ordu takımrnda Tllrklye uzun 
atlama ıamplyo u Tevfikle, son 
zamanlarda lstanbul epor ta· 
kımmda bir, iki d fa oyna· 
yan Salih Murat •ardı. 
Yani iki taktın da ful i killerile 
sahaya çıkmışll .. Bu oyun, 934-935 
yıhnda lzmir stadında yapılan 
nıeçların en hararetliai oldu .. 

Daha oyun başl~rk n iki ta
kım da cnnh ve at kdL. ilk da· 
kikalarda Altay takımı ıoldan 
fnkipf den lehli1'eli hücumlarla 
Altınordu kaleaini tehdit etti. 
Bir defasında t k ba,ına Altınor
du müdafaa ını geçen Vehap 
kaleci Sabohattinle karıı karşıy 
kaldı. TribUnl rdeld gllrllltU ke
silmişti., Adeta hiç kim e nefes 

almiyormuı glbidJ. 
Vehap, Sabah ttinin sol ta-

rafından sert bir şilt çekti .. lzmi· 
rin ve bel i de Türldyenin en iyi 
kalecisi nefis bir yat.şla bu mu· 
hakkak golll kurtardı. 

tı Oyun ve Altay teh:ikesi de-
~amda.. Altmordu mlldafaası bo
calı} ot. Bu vaziyet belki de on 

ları ızın lst ul n • 
1 o 

Geoen yıl Yunaniatan milli küme ıampiyonunu Altay form sile çıkıp mağlQp eden İzmirin seçme oyunculan muhteliti 
dakika d vam etti .• Birden hlicu- ordulann ayaklarında.. Aradan 
ma geç n Albnordulular derin bir dakika geçmeden Altınordu 
eıapelarJe Alt y mUdafaasın da· Salih Muradın ayağile galibiyet 
yandılar •. ~evf~.kden Saide geçe:n aolllnll atı or. Bu sureti 0 un 
top, s rt hır şutle Altay knlecı· • y . . y 
s:nin ellerinde eridi. Altınordunun galebesll bıtıyor. 

Artık oyun biraz sert ve çabuk Not - Son postanın, lzmir 
bir şekil lmışh.. Altmordu hU- oyunculan hakkında lzmirlilere 
cum hattı ç?~ muva.ffak hlicum- ulattırdığı bir' haber lzmlr spor· 
Jarla Altay ıçın tehlıke oluyord~. cul nm müteessir etmiştir. Yu· 
Amikal m~çmda bfr kupa. !ç!n goslavya milli takımına karıı 
kartılaşan ıkl takımdan hangısının k k Tn k illi k'b' d ı · 
daha faik oynadığı kestirilemiyor- çı acn r m e l ın e zmır· 
du. ÇUnkU bir kale sıkışırken, lllere yer verilmemesi genlı dedi· 
top anlyeler için mukabil kaleye kodulara yol açmıştır. 
gidiyor ve tehlike oluyordu. D v· lzmirlller çok emindirler ki, 
renin ortnlnnnda anğdan inkişaf •Aer futbol heyeti mUltehideal 
eden bir Altmordu bilcumu, Sai- azasından bir zat lzmirde bulu-
din 25 yardadan çekUğf enfes bfr nup ta Altınordu maçını seyretmiı 
şutla gole çevrildi. IJk devre bu olsaydı, milli takıma lzmirden 
durumda bittl.. be§, alh oyuncu' ayrılırdı. 

ikinci devre daha hararetli.. Bugünkü halde lzmlrd n milli 
Altı~?rdu da, Alt~y d ~kadar takıma Vehap (Altay), Fuat (Göz-
enerıık Ye . canlı kı seylrciıer bu tepe) Sabahattin, Salt, Adli 
maçın eyrıne doyamıyorlar. Teh• (Altınordu) ayrılabilir. Adlarını 
lıkenln . artması, başka tertipte aaydtğım oyuncuların yerini lıtan• 
bir teblık~ oluyor.. . bulda dolduran buhmmıyacağı 

Iıte hır. Alt~y hilcumu, AlbD'* Yugoelı&vhmı hazır! nan milli tıı.kımı muhakkaktır futbol heyeti mlltte-
ordu kaleaı önünde karmakanoık mızı çalııbrBn logiliz antrenörle Anks · hldesinin bu huauıta Yereceği 
bir vaziyet.. Top Altınordu ağla• ranın Macar antrenörü bayramda F~ son karar lzmlrde merakla bek· 

d ner stadında yapılan İstanbul - Ankara 
rın a.. maçında. "Çizgili fanila giyen ve önde }eniyor. 

Santrdan kalkan top Altın• duran milli takımın İngiliz antrenörüdilt,, A. Bilge& 

A an Mil i Takımı Fransız 
·ı A Ta mı ı Nas endi 

Senelik illi temasını yapmak \ 
Ozere Parise giden Alman milll 
takımı oradan beklenmiyen bU· 
yUk bir i•libiyetle memleketine 

döndü. 
F ranıız milJI takımını ı-3 yenen 

Alman taktmmın beraberlik kuv· 
vetinl ve hücumlarının mücssirli· 
iini Fran11zlar da taıdJk etmek 
mecburiyetinde kaldılar. 

Bu maçın teknik ı lınelHlnl 

hullıa ettikten ıonra bazı mnbim 
malumat vereceğiz. 

Birinci devrenin ıonuna kadar 
hücum t ıebbüılerinde daha canh 
görünen Fran ız muhacimlerl mil· 
ea ir şekilde anlaşamamaları yll• 
z.llnden gol çıkaramamıılardır. ilk 
devrede Almanlardan daha sık 
hficum ettikleri halde Lehner'in • 
yaptığı bir golle birinci devreyi 
meğlüp bitiren Framıızlar ikinci 
devrenin b langıcında ve bir de 
sonund iki gol daha yiyerek 
maçı ka~· bettiler. 

Fransızların yegAne gollerini 
ikinci devrede Duh r ismindeki 
muhacim yapmıştır. 

Alman takımı içinde, sol mü· 
dafi PUı ıayanıhayret bir oyun 
çıkararak her tarafa yetişmiş ve 
sOrati intikalle da:ma yerinde 
mndahale!erle F ransıı.ların en 
tehlikeli akınlarmı kesmiye mu· 
vaffak olmuıtur. 

Muavinler muhacimleri yerinde 
Ye lıabetli bir {ekilde bealemiıler, 
mubaclmler iıcı aralarında çok 
eyi anlaıarak ııkıttıkları dakika• 

l 

larda bile tehlikeli olmayı bil- 1 

mitlet'dir. 
Buna ukabll Franıız takımı 

bilhassa NüYik iımindekl solaçı· 
ğın 1&katlanması üzerine oraya 
geçen Sezanber'in fena oyunun· 
dan çok akaamıştır. Fransız mu· 
hacimleri mutat canlılıklarını bey· 
hude y re sarfedecek bir ıekilde 
oynamıılardır. En güvenilen Fran· 
11z merkez muhacimi Nikola ve· 
rilen pasları eyi ~ekilde alamamıf 
ve cenahlarını bedeme hususunda 
kendi kabiliy tinden umulan tek· 
nlği gösterememiştir. 

Fransız mUdafilcrlne gelince, 
onlar Yazifelerlni hakkile yapmıt 
addedilecek ıcıkllde müdahaleler
de bulunmuşlardır. 

Maçın bu teknik teferruatın• 
dan başka Almanların diıiplin 
huauıunda Fransızlara Faik ol
duklarına delalet eden mühim bir 
hidlse olmuştur. O da maçı aey
r~tmi~e gelen 6000 Almanın hep 
bır aiJıdan; aıkeri bir terbiye 
ile oyuncularını teşvik edişl,32,000 
Fransız seyircisinin hep bir ağız· 
dan ayni zamanda bağıramaması 
yUzUnden daha tesirli olmuştur. 

Takımların sabaya giri.,.inde 
ve netice alındıktan sonra "çıkı· 
ımda yaptlan meraaimde de A}.. 
man aeyircilerin beraberce yap· 
dıkları tezahurat çok heybetli 
olmuıtur. 

Alman takımı ıahaya girerken 
tribünlerde toplu olarak oturmuş 
olan 6000 Alman bir kumanda ile 
ayağa kalkmış ve kendi marşla· 
rını söylemi lerdlr. Alman takı· 
mmın behemehal ııalib geleceği 
Oçlincll rolden ıonra anlaşılınca 
yino hep birden ayağa kalkıb 
Alm n marşını sHylemtye başlı· 
yan ıeyirciler göğllsler;nden çı· 
kardıklan küçllk Alman bayrak· 
larile tezahürat yaparak dağıl· 
mıılardır. 
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Girecek? 
r,, 
iJli Takım Ve 

İzmirli Oyuncular 
es lesi 

( Son Posta ) lzmirll oyuncu· 
lano Yugoslavynya hazırlanan 
Milli takıma alınmaları lhtim linin 
azaldığı hakkında geçende yazdı· 
ğımız haber lzmlr muhtelitinfn 
latanbula gelezr.emı:.sı yllzilnd n 
çıkan şnyial rdauıdı. 

Milli takımı çalıştıran lngiliz 
atrenörlln lzmirli oyuncuları orada 
tetkiki hiç olmazsa Uç hafta sürer. 
Üç hafta l.zmirde oturduktan 
sonra lıtanbula dönüp buradaki 
oyuncularla beraber lımirlileri bir 
araya toplamak ve çalıştırmak 

lçln önllmllzde kafi zaman yoktur. 
Yugoslav milli takımının Nlian 

içinde gelmesi mevzuu bahsoldu
ğuna göre, takımımızı seçmek ve 
beraber çalıştırmak üzere üç dört 
hafla kalmıştır. Bu müddeti milll 
takımın egzersizlerine ayırmayı 
daha doğru gören federasyon 
lzmir muhtclitinin bayramda gele• 
ccığl kanaatile ora oyuncularının 

burada seçileceklerini ve bu &u• 
retle vakit kazanılabileceğini dU· 
şUnmliıtU. 

lzmirlllcr vaziyetleri dolayıall• 

bayramda gelemediler. Onlar ge
lemeyince lngiliz antr nörUn iz• 
mirli oyunculan tetkikine imkAn 
kalmadı. Yukanda saydığımız s 
beplerle, acele bazırlanmıya mec• 
bur olan federasyonun bu seferki 
maça lımirden oyuncu getlrtmeıl 
gtiçleımittir. 

Maamaflh ihtimal federasyon 
lzmlrin bellibaşlı iki llç oyuncu• 
sunu buraya çağınp seçilen fut .. 
bolcular arasında tecrftbe ede
cektir. Fakat ıöylenen sözlere 
bakılırsa, lzmlrli oyunculara bir 
iki haftalık izin almak meselesi 
de güç bir 1 tir. 

Milli takımın beraberlik kuY• 
vetlne herıeyden fazla dikkat 
edilmuine kani olan antrenörUn 
takım halinde çalııamamış ele
manların maça çıkmalarına razı 
olacağı ıllphell görlilllyor. lngiliı; 
antrenör, geldiğindenberl oyuncu· 
lerımız üzerinde yaptığı tetkikler 
neticesinde; ferdi kabiliyetlmizfo 
birinci ıınıf olduğu halde cem'i 
kuvvetimizin düşük olduğuna ka· 
naat getirdiğini birçok defalar 
ıöyledi. 

lzmirio kıymetli futbolcuların• 
dan mlllt takımın istifade edebil
mesi için lzmir mıntakasınıo en 
kıymetli oyuncularına mezuniyet 
alarak, yahut onlara izin veril· 
mesi için federasyonun yapacağı 
teıebbllslerl mahallinde kolaylaı
brarak bet altı oyuncuyu hemen 
lıtanbula göndermesi bugünkü 
şartların icap etttirdiği bir vazi· 
y ttir. 

lzmirli arkadaılarımız, Yugos
lavya maçının dnr bir zamana 
tesadüf ettiğ'ni kabul ederek 
federasyonun işini ko!aylaştırmak 
çarelerini ararlarsa, Milli Tak~mıo 
yalnız Istanbullu ~yu~culara ınlıi· 
sar ettirilmek nıyetile hareket 
edilmediğini görmüş olurlar. 
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F a_q Ja/ı Bilgiler 1 Eğlenı(~~::k Oyun / Mera'!!!_.wf.__~!f..~r 
Kirpi 

Ne 
Denilen Hayvan Kovalamaca Okuyup Yazma Bilen 
Y N 1 ? Biittlıı oyuncular iki rrupa er e çer. ayrılacaklar. Bellerin• bir kemer, Ko" rler Vardır 

t kemerin arka kıamınıo tam orta· 

o Ottan 
Asıl 

hiç 
Ete 

Kirpi arbk kızmııtı. Yuvaııo• 
dan çıkb: 

" - Amma da kıı .. hiç de 
f6yle tam bir kıt değil, fena 
havalar azacık azacık ayrılıp bir .. 
leımiş, kıt olmuf.. artık taham· 
mUlüm kalmadı.. Kaç kere yata• 
iJmdan kalktım, dııan çıkbm. 

Derken bir fırtına haydi tekrar 
içeri.. açlıktan öleceğim canım. ,, 

lıte geçen gOn karı görllnce 
kirpi böyle acı acı ı~ylendi. Kirpi 
hemen her ıeyl yer amma.. ona 

aııl kuvvet veren et yemeğidir. 
Halbuki kııın kapah gtınlerinde ot 

Jemeğinden başka blrıey bulamaz. 
Kirpi bahçıvanın en bllyllk arka· 

hoşlanmaz, 
Bayılır 

daşlarmdan, dostlarından biridir. 
O da bahçıvanın nefret ettiklerine 
dUımandır. Kurtlara, ıolucanlara, 
sümliklU böceklere bayılır. Onlara 
öyle bir hücum eder, onları öyle 
güzel yakalar ki kendileri de ne 
olduklarını pek anlıyamazlar. 

Haftanın Bilmecesi 
Dikkatinize Güveniyorsanız, Bu 

Resimdeki Yanlışları Bulursunuz 

Kocakulak nıuziplikte filin 
birinci idi amma.. derae filin pek 
yüzQ yoktu. Hele, dikkati hiç 
yoktu... Bir gUn gfıya kendi aınıf· 
lara diye bu resmi yapmııtı. Ken· 
diıl kUrıUde, Pamuk tahtada, 
Koca burun ıırada fllAn.. Fakat 
dikkatıbliği ylhUnden bir lllrO 

yanlııhklar yaptı. MeaelA: Haritayı 
baş aıajı çizmiıti. Bunun gibi 
reıimde daha birçok yanhıbkJar 
var. Bunları iıaret edip bize gön-
derin. En çok yanhı bulana biz de 
gUzel gUzel hediyeler yollayacağıı. 
Dikkatioi:ıe güveniyorsanız kendi· 
niu gösterin bakalım. 

Geçen Bilmecem izde Mükafat . 
Kazananlar 

7 Mart günlemecli bilmecemizde 
birinci armağanımız olan bir konsol 
... ti ni Kabataş erkek llsesl 
D • 1 den 909 Bay Nejat Olcer 
kaıanmışhr. 'l'lllili okuyucumuzln lıı
tanbulda bulunan rliğer kazananların 
hediyelerini pazarteai, perşemb.,. giio· 
l~ri öğleden ıonra idarehanem;r. fen 
almaları lar.ımdır. Ta9ra okuyuculurı· 
mızın hediyeleri posta ile gönderilir. 

ve Bayanlar. 
birer losyon alacaklar; Gala· 

tasaray Ortaköy eubeaindı ihıarl 
ikinci aınıfcau 525 Yuauf Nahit, İltan· 
bul AyHorya Y erebatan ŞensUl ha· 
mamı çıkmazı Xo. 13 de Yaşar, Gedik .. 
pa9a l'rote tan İlkmektebi 4 tlooü 
eıuıf 124 Mnunik Dayan ve Baylar. 

birer bUyUk sulu boya ela· 
caklar: 1\onyu Akifpeşa mektebi 

aına gelecek pkllde bir Jp, ıerit 
filln gibi bir 181 bağlayacaklar. 
Yani bir kuyruk takacaklar. Gru
pun biri oyun yerine dağılır. 
Öteki grup ta onlan kovalamıya 
baılar. Kuyruğu yakalanan çocuk 
O!'Undan çıkar. Onun için omu· 
auna vurmak filin oyundan çık· 
mak iç.in klfi detfl Muhakkak 
kovaladığınız çocupn kuyruğunu 
yakalamanız llum. 86ylece bet 
dakika mı, on dakika mı kovala• 
Jacağını:ıı evvelden kararlaıtmr
aanız. Bu vaktin ıonunda yakalan
mamıt kaç oyuncu kalmıııa o 
taraf okadar &ayı kazanır. Bu 
aefer onlar ıizi kovalamıya baı· 
lar. Onlar da ıiıl, ıl:ıin onları 
kovkladığınız kadar kovalar en 
aonda yakalanmamıı kaç oyuncu 
kalmıısa ılı de okadar aayı ka· 
ıanır ve böylece oyuna devam 
edeniniz. Bir tecrllbe edin. Ga• 
yet eğlenceli olur. 

Tamam Gelen 
Aksi hesap 

Sıra Pamuğun 
mlıti. Hoca onun 
baktı: 

va:ıifeaine ael· 
defterini alıp 

- Allah, allah alta ile lklyi 
toplayınca beş ettiğini hiç duy· 
m••lfbm. Sen adamakıllı haylaz· 
hl• b .. ladan arblc pamuk. 

BütDn çocuklar dııan çıkınca 
boca pamuQ'un baıına ceza külA• 
hını geçirdi: 

- Bu knlAh btUftn gtın ba· 
tında kalacak. Haylazhğım berkH 
ISjrenecek.. Tenbelliğln aonu 
budur. 

T eneffUıe çıkınca Samurla T e· 
kir, yandaki çiftliğe gitmlye ~a
rar verdiler. Pamuğu da çagır
dılar: 

" Şimdi çiftçi Uzunbıyık Pa· 
muğu görUnce kimbilir nekadar 
gtUecek ,, diyorlardı. 

Çitin kenarına ıelloce u:ıunbı-
yık başını uzath: 

- Gelin, gelin çocuklar •ize, 
elma vereyim." Uzun giln yorul
dunuz, çahıtınız karnınızda acık· 
mııtır. 

Çocuklar sevin• nvin• ağaç· 
ların altına gittiler. Elma topla· 
mıya baıladıiar. Tekir hem top
layor hem de: 

- lyikl bugtln kaaketimln 
deliğini anneme diktirmişim, yok· 
sa, elmalarım hep yere dllıecekti. 

Samur ile Tekir elma topla• 
maktan etraflarma bakamıyorlar .. 
dı. Baılarını çevirince pamuiun 
koca kll:ihı elma Ue doldurdu· 
ğunu görmeainler mi?. O zaman 
ikiıl de: 

- Vah, vah.. kqld buglln 
cezalı biz olıaydık. Daha çok el· 
mamı:ı olurdu." Diye söylenUp 
durdular. 

birer albUm alacaklan Ü11kU· 
dar kız Hnat mektc bi 182 Kamran 
~~et,. Eakişehir Gazi llkmektebi 
M unc

1
ii sınıftan r>ı4 Necdet Yukııel, 

uş • H. M. mütekait Bay Celal 
Finonun 

~ızı . Mu~affer, Beyoğlu Zapyon kız 
&•ıesı S mci •ımf Rolls Akeotoridi, 

ernlık Gazi M. Kemal mektebi 4 cii 
•ınıftan İclal Orhan lıtaubul yükeek 
ticaret ' k ' ve ı tıaat mektebi orta kt1· 
mwıdan. 11 ~ O Adil, Konya kız utbıkat 
;ekte~ı 5_ ınci eıoıf 83 Meliha $onı.a, 

_______ , ..................... 
Bunların Nasıl Okuduklarını Hiç 

Anadan doğma körlere oku- ı 
mak yazmak 6ğretllditlnl elbette 
duymuıaunuzdur değil ml ?. Baıı 
memleketlerde bunlara mahıuı I 
mektepler ve kitaplar vardır. 
Çaaldl taba onlar 8lda benim 
okuduğumuz kitaplan okuyamaz. 

GörüpÔ 
renmek 
istemez 
Misiniz .. 
Bu Kör, 

Önündek 
Kitabı 

Okuvor 

lar. lıte realmde ~bu k&rlerd 
birini kendilerine mabıua kab 
ma kitaptan elleril• okark 
görl\yoraunuı. Bu kitabın harfi 
kabartmadır: E lerlle harflere 
nur •• bö7lece cümleleri HÇ 

Onların elleri göz vazifesini 1 

Yaylı Ayaklar 
Kocakulak Ma-;ikt Göstereyim 

Halde Bozuldu Derken Fena 

t k 
1 - Kocaku.ak ay ağma yayloır 

a mıı: 

1
" - Bakın ben ne kadar 

zıp ıyorum " diye kurumlanıp du-
ruyordu. " Bakın . dl d d Şam e fU u• 
varın UstUnden ati • d d" 

ayacagım,, e ı. 

Atladı. Atladı am 
Henüz boyanmış bir aır: 

üstüne oturuvermez mi ? Ar 
bahçıvanın kızdığına mı y 
elbiseıinin kirlendiğine mi? Yo 
annesinden &7.ar iıiteceğine mi 

Geçen Bilmecemizde 
Kazananlar 

Mükô./at 

Kadriye Atay, Edirne Karaağaç 
İlkm~ktebi l!lnıf A 1 aa J> • o 

ı .. 1 t!ll '' \Cl'Bl 6• 
mal, stanbul cu·· . k b. 
275 

ır .. rnurıyet ortame le ı 
uan~ye, Kadıköy 35 inci Gazi 

llkmektebı 4 üncil f 8 .. 1 1 eıoı tan u ley , 
Kemerburga:ıda Maliye t 1 ' ld S . 
og~ lu Tank .B a ı-ı arı amı 

ay ve Dal-atılar. 

( Arkll8ı var) 

ı .................................................. -
rf'UçUk 
Oku1ucular1mıza 1 
Şimdiye kadar bulduğunuz 

mccelere adınızı ve adreaioizi 
ıç k olarak bir kuruşluk pulla b 
yolluyordunuz. Posta idareıi b 
razı olmuyor. Bu yapıJm.ıt bilm 
lerio de k11ptllı mektup gibi P 
ruasını iatiyor. 

Biz bu işi düzeltıneyi üatı.im • 
aldık. Bilınecelerlo yine bir k 
luk pulla gonderıl~~·i için ç 
, Po•ta idare11ıoı razı edın ) oruz. . J • b 

kaaar yapacağınız bılmece en . ır 
kad•ı bir araya gelerek bar 

a~nde bize yolltı)llllZ0 Böyleli 
.rganı .maden mektt1p 5 inci ııınıf 158 

Sad_ettın, , lıttıın~ul kız lis<'8°ndıon 88B 
Me!alıat 1'. alıri, Ankıua Çaukkya nıek· 
&elu 3 uucı.i aıoıf 22 lia.au l"ı• b11y 

-Aman 

mur yağıyor. 
yağ· 1 - Şimdi ıemıi· 1 - Aman, aman 

yem iıe yarayacak. uçuyorum. 
- Am ... ıı aman 1 - Arıu n, anı.a • 

dlltOyorum. kemikler;m. Ob.. 
Aman. 

ç . b' "k bilmecelerinız yıne ır~r u 
göoderiJmış olur. 



SON POSTA Mart 21 

lm ll roman .__.. ___ _. 52 4m----~ Yazan: Sermed Muhtar Alus Bu akşam SARAY Si nemasında ... ~~ 
•• 

Ü u •• 
Samanhk eyran Olur 1 ~ 21 - 3 - 935 

Sinema yıldızı olmadan evv~l Boks şnmpi n , mfizik hol artisti, 
dansör ve hatta fabrikatör ( lu .ş olan 

CARPENTiER GEORGES 

ti p 
nin bayatı ve aık maceralarını taavlr eden 

şanın hbapları F azlacaydı •. ve bUyllk yıldı;.ARÖTT~M~GG il~··~· lımsll ettiği 
----------- ------:--:--:---- mllhlm ve alikabaht filminin ilk lraesi mUnaHbttile 

ikbal hanım, şöyle naklediyor: davetile gider miyim? BUyUk de yatım, Hasan Paşanın hanıme· 'z BÜYÜK GALA. ilaveten FOX JURNAL , 
Hürriyet pkmazdan evvelill; sözüme tövbe adımımı atmam; fen~~n yadigirıdı~ ~~~~~~~~~~~~-~-~~~-~--~---------~ 

a iki, ya üç yıl evvel. Arbk fakat dedim a, bunlarla tenli LM lifı açar a, sırası gelmfı· 
z hesap edin, hangi seneye benliyim, can ciğerim. ken kıaacacık bu nişan hiklyt" 
u1uyor? Olanlara bakın, o eınalarda sini de araya sıkıştırıvereyim. 

Ata peşanınkilerle ahbaplığım Sabh·eciğlm de yedi döteğinde Sizden iyi olmasın rahmetli 
ok eskidir. Hamfendile, ortanca yatıyor. Yatağı ıalı günü kalka· hatun beni pek severdi. Bir glln 
amfendile. kaç yıldır görUşUrdllm. cak. Konukomıu: (llliki kına konaklarmda~ ım. Yine böyle bU· 
ektanım elimde doğdu. Knçnk gecHI lıterlz:I) diye tutturmuılar. ytık cemiyetlerden biri oluyor. 
ızım Sabire ile ya~ıttır; hem de Birkaç gUn evvel fİtmek ne Ser&1kerin oğullauuın çifte düğU• 
ırklıdır.. Bakınız kaç Hnelik mUmkUn. BÜ mu yapılıyor yoksa Maarif 
~·kukl. Zilha Hanıma işi olduğu gibi Nazırının ikinci kerimesi mi kö-

Allah için pek batka insan· söyledim. (Gelsem gelıem çarıam· ıeye oturuyor, geçmit aUn batı-
rdı; onları hiç kimselere benze- • baya gelirim!) dedim. rımda kılmamı~. 

emem. YUı yazm gHnftnden bir gün Arabalara bindik, her neresi 
Affan paıanınki de eski ah· evvel, nohudi iplikler mi, hotoz· ise oraya gittik. Şö) le etrafıma 

ahım. Ötekiler dcrect1inde de- Juk papazi mi, karamandolu iıkar· bir baktım. BUyUklll küçüklü, kı· 
Use de yine senelerdir tanışırdık. plaler mi pudra mı, ra1bk mı, lıklı kılıksız herkeıln göğüsünde 
akıa konaklarına gidip gelmez· 1türme mi, kıralıuyu mu, menekşe bir nlıan var. Bohçacı, yazmacı 
im. Ötede beride tesadUf edince 1 h 1 1 kadınlarda bile. avanta mı, ası ı ne . Çımaa 
.. rüıürdlim. hepılni bir all pak•t ettim. Ben hiç farkında değilken, 

Lakırdı aramızda, hatunun uhir zihnimde kuruyormuıum 
alini bllmeyen var mı?. SöıU Salkım kllpelerlmi, dal boroıu· kl birden dilimden çıkıvumiı. 

, Dun akşam SÜMER Sinemasmda ~-~ 
ilk defa gösterilen 

MOSKOVA GECELERi 
filmi pek parlak muvaffaldyet kazandı. Oynıyanlar : 

ANNABELLA • HARRY BAUR • PIERRE RIÇHARD 

~·--~ WILLM ve ROD 8ANDOR orkeatra11 4m--
ARKADAŞ~ 

Öz dilini, öz sazını dinlemek için 

Ş 1 K Sinemasında gSaterilen 

AYSEL 

ıST AN•uı ••uornn 
fEHIR TiYATROSU 

1\•a aktam 20 de 

DRAM ~ lllllljjjlllill OPERRT 

· ,.::... ıı ıu ,~:. 
ftratroMIHle ~ uıınıu Tlw•wau .... 

MOFETTIŞ · OÇ SAAT 
filmini gör 1 

2 gUn kaldı, git sen de g6r K d 1 perde 
ome 1 Yasaru 

5 perde Ekrem Reılt 
BHteı 

Yazan: Gogol Ceaıal Retlt 
27-2-35 ten itibaren (Unutulan Adam) 

hb 1 1 . mu, beşibiraradalarımı, üçllndl Rahmetlı'ye·. o eti tatsiz, muame H acayıp, , ___ _... Buglln 
Unasebetsizin biridir. rütbe ıefkat nfıanımı da bir tul· - Kadıncığım, demişim, ya• 

Yilregw inin lyıliğine diyecek bende 1ar1p gö~UaUme ıoktum. rından tezi yok, bari ben de kol· T A N Sinemasında 
8 · d i hl l t ğ it b' b h a l Franıızoa sözlü M. G. M. fılmi okmuj; klbinizliğine, gönUlıU:ı• enım e n şanım var za r .. u umun a ına ır o ç a ayım 

üğüne de uyar yokmuı. Affan Herkeaten nem ekıik? •• Nur için· yahut peşime bir ha mal katayım; HAYAT e·ız iMo·ı R 
aşadan kaç basamak a§ağı pa· .............................................................. konak konak dolaşayım. Be:kı 

Fransız Tiyatrosunda 
Bug\in 17.30 da 

Konservntuar muallimleri tarafındaa 
alarm karılar1 burunlarından kıl uğur gelir de bir nişaocağıza 

kurumlarından nail olurum 1.. 
eçllmezmlş de o zavallı en ava~ı 
imaelere bile kılım kılım kılınır
ış .• 

Haydi olıa olsun amma kime 
o? Ke§ke ok adar aönUlaUı, 

'biniz olmayaydı, kurumyoıun 
urumyozu olaydı da biraz iuscna 

benzeıeydl. 
Ne ise şimdi durup dururken 

rkadan laf ıöyleyip gUnah alma· 
ın lüzumu yok cem'yetierinl 
rif edeceğiz; gelelim oralarını 
nlatmıya ... 

O zamanlar, lstanbulun bllyftk 
yangınları daha olmamıfh. Atpa• 
zarındaki evimizde oturuyoruı ... 
Eilmem Çinili hamamını bilir ml
ılnlz? Hamam hAli duruyor ... 
Onun yanından Toprak sokağına 
doğru yUrUylln; ilerleyip Saraç· 
hancbaşı tarafına doğru ıello .. 
lıt• yanan evimiz orada idi. 

Mevsimlerden ynzdı. Bir sıftn 

ikindi suları çat çat kap1. 
Bir de bakayım ki Ati Paıa· 

ların kAhya kadını Zllhanım. 
- Buyur kardeş! deyip içeri 

aldım. Bereket •ersin, utanılacak, 
çekinilecek kimse değil. Zira ne 
haldeyim hiç sormayınız. 

Bizimki turşu dedin mi aklın1 
uynatır. Yaz kıj, turıuıuı ıofraya 
oturmaz. Bir akşam evvel kllfe 
doluıu aalatalık, biber, yeıll 
domates gelirmlı ... Onları tuzlu 
auya batırıyorum. 

Zilhanım yorgun, nefes nefese 
idi. Keıkin zeki keramete taı 
çıkartır derler a; hatünun niçin 
geldiğini derhal çakmııtım. 

- lıa .lah diiğUn.UmUz bu 
haf taya! dedim. Baıını salladı; 
iki gözlinU kırptı. 

Hanımefendi, ortanca Hanı· 
mefendi, Y eklnnım çok çok .... 
limlar göndermişler. 

_ P~k dara geldi. Bir naf-

._ 
N 
<U 

-.......... ·-c: ·-~ 
a:» 

c., , __ _ 

z 
c:c c, 

(Arkası var ) 

llkmektap Programı 
llkmektepler için )'eni yapılan 

müfredat programı, önümUı.delıi 
yıldan itibaren ta tbik edilmiye 
başlanacaktır. Bu programda 
ecnebi ve ekalliyet mekteplerine 
ait kısımlar da ayrılarak alakadar 
mekteplere bildirilecektir. ---- .. ·-- ..... ·- ·- ..... -

ATILIK MOTÖR MAKINASI 
Mazotla müteharrik 30 Beygir 

kuvvetinde KILIMAKS markalı mo
tör anakinuı sııtılı l<tır. Tali p o'anların 
Beykozda Ya'ıköyünde tUlüncü Bay 
Hidt.yet'e mOracantları. 

lstenbul 7 inci icra Memur
luftundan: Bir borçtan c olayı mah
cuz o!up paraya çe\ rilmeaine karar 
Yerilen 1 adet hah, bir ı·nrer dikit 
makinuı ile bir adet ıemanr 24/3/ 
93S tarihin• müaadlf pazar gllnll 
Hat dokuzdan lO'a kadar Kadıköyde 
Kurbalıderede Ati B. ıokat nda 2 
numaralı hıın• önOnde birinci açık 
arttırması yapıl;ıcağından lıteklilerln 
mezkGr gUn ve l!lattc yerinde haz r 
bulunacak memuruna müracatları 

ilin olunur. ( 277 ) 

BeyoQlu 4 Uncu NoterltOlne 
Dairenizden 6-Şubat-935 tarih ve 

1520/63 numara ite re'ıen tuclik 

edilen 1atıf Hnedile oturduA-um ha
nedeki eıyalarımla icrayı tic~ret et
mekte oldutum G ;ı!atada Hki Kredi 
Llone Bankuı altındaki terzihanem
dekt •tY•larımı ltu kere bedeli malum 
mukabilinde ZeYcem Efimiya Abacl• 
otluna 1&ttıtımdan ilinını ta'.ep 
eylerim. 

Galatada Eaki Kredillone Bankuı 
altında terzi Kiriloa Abacloğ:u 

10 mart 935 seneal B ahkulr 
Bandırma tarikile ekapr.. ve yahut 
Saadet vapurile 1eyehat ederken 
hamil olduğum dlzdanımla birlikte 
S ağustos 934 Aleınd ar merkez'.nden 
ald A'ınt ikamet tezkereailc lran kon• 
solatosundan aldığım 19 mart 934 
tarihli pasaportum zayi olmuıtur. 30 
lira para bulanın olmak Cbere diğer 
v .. aikimi Cağaloğlu Ceridehane 
ıokak 17 numeroye gönderilmeal 

Ali (238) 

Joan Crawford 14 Uncu K O N 8 E R 
Garay Cooper 

Gelecek Paıar programı 
P rogramda r Kentet Piano ve han 

Sazları: Kentet piyano ve telli Kumrtet 
~ GÖRÜNMEYEN ADAM 

1 Emlik ve Eyt~m Bankası llinları J 
Pazarlık a Satılık Emlik 

Esas No. 

303 

304 
305 
306 
320 

321 

329 

330 

335 
336 
337 

338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 

406 
453 
522 
641 · 

\ 

Mevkii ve Nev'i 

Heybeliadada Tur yolunda 1, 2, 3 No.lı 5398 metre 

M. tarla 
Heybeliada Tur yolunda 8 No.lı 15905 M. M. tarla 

" " " 6 " 3977 ,, " ,, 
,, Bayır sokağında 2 No. lı 182 M. M. arsa 

Bllyllkada Yalı mahallealnde Çınar caddesinde 
33 - 35 No. lı 66 M. M. arsa 

BUyUkadada Kevkep ıokağında 9 No.lı 128 M. M. 
arsa 
Buynkada Yalı mahallesinde Pervane ıokatında 
3, 5, 1 No. lı 34 M. M. arsa. 
BUyükadada Penane ıokağında 3, 5, 1 No.b 67,50 
metre ana 
Burgazadaaında Kalpazan Kayada 1 No.h FuDdalılı 

" " " 2 " " 
BOyükadada Yalı mahallesinde KUçUk Karakol 
ıokağında 6 No. lı 10,50 M. M. arta 

Kıoalıada Yalı ıokak 57 No. lı 4796 M. M. ana 
,, Liınançıkmazı 3 No. lı 3524 M. M. ana 

" " 1 " 1763 " " " 
., Tat iskele voliıl 

,, Jarden vo isi 
Burgazadaı;ı Halik voliıi 

,. Manaatır volisi 
,, Köyönn •olisl 

Kınalıada iıkelo voliıl 

" Manastır vollsl 
,, Yanık voliai 

Burgaıadaıı Petriç voliıl 
BUyllkadada Madende Ayanlkola 49 M. M. arsa 
Heybeliadada htravo volial 
Bllyükadada Nizamda Sefer oğlu kötklerinden 
müfrez bahçeli kö~k 

Depozito 

' 400 

500 
220 

3T 
40 

26 

7 

14 

72 
66 
8 

96 
70 
35 

100 
160 
600 

60 
180 
ısot 
160 
160 

320 
10 

500 
1000 

Yukarda yazılı emllk bedelltrl peıln veya taksitle ödenmek 
Uzere pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin tafsilat için herglln pazar
lık için de 3 Nlaan 935 Çarıamba gUnU saat onda Şubemiz.e 
gelmeleri. (59) 

tacık daha vaktımız oiaydı biri
nıizden birimiz behemhal ikbal 
Hanıma gid erdik, biızat davet 
ederdik. Ara da tek ifimiz olma· 
ciı 1 için kusura bakmasın. Cemi· 
ye~imize buyursun, hem birkaç 

. I 
Bu akşam TÜRK Sinemasrnda 

1Un evvel ge!&in Kapamacıyana 
nıücevherlerimi göWrUp t emizlet• 
tirecek adam d Jazım; halayık· 
lara da bazı elmaslar kaldırtaca• 
ızl demiş'er. 

Başka~nrı olsa kahya kadın 

AL TIN 
Mevsimin en ıen ve en hoş filmi ı 

SOKAKLARDA 
filmi sinema meraklılarının en sevdikleri cazlbedar çift: 

DANIELLE DARRIEUX • ALBERT PREJEAN Emaalıb: bir muıiki ve neşe 
~-----• Mutlaka ıörUntlz, yerlerlnld evvelden temin ediniz. Telefon : 40690 4m ____ _.,.. 



İTTIBAD ve TERAKKi 
/Va~ıl Doğdu ? . 

8 ·.,ci hı.. Xo. 229 Nasıl Y a~adı ? .• 
tfti.. lıakkı mahfuzdur. 

"-=~~~~~~:> ~ı • 3 - 93ı.> Na$ıl Öldü? 
-,. ! iya (akiı-.===========================-~ 

Karşıyakaıiın Dedikodu Kaynakları 
Yine Harekete Gelmişti .• 

O ıllnlerde lstım bul da bulunan 
ukerl kuvvetler, ancak bahriye 
lillhendaz taburlarile mtiteferrik 
Ye ıiJAbıız birtakım perakende 
lnt'alardın ibaretti. lıtanbulun 

••men her zUmreıinin, her uosuru".ıun 
aubtelif hiıler ve cereyanlarla 
lıayaaıtığı fU gfinlerde, bulunan 
bu mızır fikirleri eldeki bu zayıf 
kuvvetlerle taafiyeye kalkıımak, 
her tllrltl imkin ve ihtimalinin 
laaridnde idi. 

Bıbusuı kartı yakanın; ma• 
lim olan kaynaklarından, çok 
möbim bir dedikodu ela terenOh 
etmekte idi. Verilen haberlere 
ıare, Bizans imparatorluğunu 
llaya etmek fikrine düşen bir 
takım zayıf fikirlller, Ayaaofya 
camiaine hücum edecekler, bu 
köhne mabedi ele geçirecekler, 
kubbeaine Elzanı bayraj'mı dike
celderdl. 

Bu mlltklllAt karıııında kalan 
la&kemet, bU} Uk bir ıükOnet ve 
ıoj'ukkuıhlıkla harekete.. Ye 

biittln mUfıidıne emellerin 8ntine 
ancak aetler çekmek ıuretilo 
ıeçmeye karar Yermlıtl. Nitekim, 
Jukarıda aynen aaklettiğimiz be-
7anna111elerln lntiıarından ıonra 
aessizce bir iki kiti tevkif 
edilmft.. Ye, ( laalk tarafından 
1apılacak her tOrlU içtimaıa mem· 
nulyotl.. ıayet hUkQmetin emrini 
clinlemeyenler oluna, bunlara kar
t• ko•vel cebriye lıatlmallae saru

r•t hlııedileceği) gazetelerin res· 
mi teblisıat kıamında halka bll
dlrllml1t1. 

Dahiliye nezaretinin bu tebliği 
lzeriae, meclisi iyan aalonunda 
fU rarib fıryad yUkae!mittJ: 

- Vay efendim.. lttibatcılar, 
kabine keriadekl teairl~rinl 
l'öeteriyorlar. Biiradeiaenlye, bUk-
1111 tahaffUf etmiı olaa idarel ör
fiyeyl yeniden httld ediyorlar. 
.ıtletin bakı içtimaı aez edilemez. 
leteyenler miting yapabilirler. 
laalu kelimlaranı diledikleri ıibi 
larfederler. Üç beş vatan llalni 
l.undaa mOteeaalr olacak diye, 
kanuDu .. aai nasıl &)•aklar altma 
ahaır? ... 

Bu aözlerl alyllyen, damat 
Ferid paıa idi ... Hatta bu alzleri 
llylemekle iktifa etmem;f; ayni 
&aaıanda mecli1e ıu takriri de 
~ermiftl: 

• Aynen• 
[ Kanunueaaal hlikmtıne mu· 

l.al.f olarak hakkı içtlmam ilga· 
11aa d r bu tlefa canibi bilkfı· 
-.tten ittihaz edilen karar, kuv· 
••i icraiyenin bak ve aalihiyeti 
dahilinde, ye teıkinl ezham mu
dp bir mahiyette olmadığından, 
0 kararın derhal keenlemyekün 
htUun&nde addedilnıeıi, menfaati 
devlet Ye memleket icabından dır. 

Damat Ferit 

la V. hatU •• Damat Ferit Paıa. 
u takriri vermeyi de kAfi gör
•emiı ; kn .. ıuye ge:erek hüküme
tin bu hareketini tiddetle tenkit 

:~•İf ti. Bu tenkit, alelade hir 
beyanından ibaret olsaydı, 

pek 0 kadar ehemmiyet verif
•ezcli. Fakat, birkaç gllndenberi 
padifah Vahdeddin namına aaman 
albnclan au yfirltmeie çalaıan bu 
IM»ıhoiaz Hzir, AyaD kt:rsüsfinde 

ahmakça ıöylediği sözlerle far
kında olmayarak gizlenen fikri, 
ortaya dökllvermiıti. 

Damat Ferit Paşa, beyanatı 
araaında bilha11a • ve, aynen • 
ıu sözleri söylemitti : 

- ..• Hakkı içtimaın ilga 
edildiği ve emrj htikümet hilAfın· 
da hareket edenler hakkında 
tiddetle muamele edileceği bildi· 
r;Hyor. Paytahtta, cibeca asker 
ve mltralyoz tayin edilerek talebe 
ve icadın, her kim oluna olıun; 

llnrlerine ateı edileceği efvahı· 
naıta deveran ediyor. Ukulü se· 
lime aahabını dehıet ve hayrette 
bırakan bu ahval nedir ? Gerçi 
ıu zamanıvahimde, ıokaklarda 
nli•ayiı, şüphesiz menafii aliyei 
memlekete muvahk olamaz. Fa· 
kat ( kuaur ) ile ( ceza ) arasında 
muhafazai nisbet, cem'iyyatı me· 
deniyenin daima riayet ettiği bir 
harekettir. Kanunu eaaai ile mil· 
eyyet olan hakkı içtimam zamanı 
latimali bazı a-ençler, Ummidi lı· 
tikbalinıiz olan gençler tarafından 
takdir edilememe1I, onların 
izalei hayatım icap edemez. 
Ve milaellah olmıyan ahali 
&berine ateş edilemez. Bu gibi 
tedabiri t•dide ve feciı, bir me· 
dedi memle!cette kabili icra 
değildir. 

Damat Ferit Paşa, bu vadide 
bir haylı ıöylendikten ıonra teat· 
ral bir v•ziyette ellerini aemaya 
doğru ref etmif.. Albn çerçeveli 
gözlliklerini de tavana dikmif, 
sözüne şu suretre devam eylemiıti: 

- Yarap!.. Bu memlekette 
idarei umuru ele alanlarda daima 
bu (hini hunhıri) nedir?. Hariç 
ile, mileli ecnebiye ile musaleh•· 
ya teıebbUae iptipar edilir edilmez, 
milletin parasile alınan tüfek ve 
kurıtrn, milletin eYIAtları üzerine 
çevriliyor. Ne bakkusalihiyetle? •. 
Bu kuvYeti nereden alıyorlar? .. 

Bu ıöıler, aaray hesabına 
gizlice pitirilen aıa, soğuk su 
katan •• hazırlanan kanlı ihtilalin 
önftnft almıya çalışan yeni kabi· 
Reye karşı pek bariz bir şiklyettl. 
Halbuki yeni kabine erkanı ve 
bilhassa bu mesele ile en çok 
allkadar olan Dahiliye Nazın 
Fethi Bey halim, ıeiian ve vatan· 
daılarma kartı fukalade rahim 

bir zattı. Gerek F ethl Bey •e 
gerek arkadaşlan, blikOmet na· 
mına o tiddetll karara verirlerken, 
milletin maıum evlAt:orına değil 
tUfek ve mitralyöz çevirmeyi, acı 
bir söz söylemeyi bile lht;mal ki 
akıllarından geçirmemişlerdi. 

( Arkası var ) 

······························································ 
Son Poıta 

lıtanbul BOR SASI 
20 - 3- 1935 
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(A• ·•I 4t.SO l*I Boraa ha:lol 

Parl• BorKaaında Vaziyet 
Kısman DUzeldl 

Paris, 20 ( A.A. ) - 10 tarihli 
boraa vaziyeti: 

Eıham borsası, daha mllaait 
bir vazi) et arzetmiştir. Piyaaamn 
durgunluğuna tesadüf eden bazı 
kartılık&ız müba~ aalar yerli eaham 
üzerine mehıus tereffüleri mucip 
olmuştur. Kimyevi maddeler kö· 
mür ocakları esbaını bilhassaı 
aranmaktadır. Yung iıtikraz 
tutunmaktadır. 

uykusuz bir a-ece takip eder. Her $f} fena gorüııür. insan hıı)suzlanı r, 
kederlenir ve hiç bir şeyden memnun olmaz. Her mu,·alfakiyetin ilk şar• 
ları di nlenmiş bir vücut ve dinlenmiş sinirlerdir. Eger simrli iseniz. 

Bromural .. Knoll· kom~ılmeleri 
sizi kurtanr. 

Müsekkindir ve uykuyu temin eder ve hiç bir ıararı ıoktur, bütila 
<.lilnya tanırı 

ıo ve 20 komprimt)I hıvl t ijp
ltrdt ecunt~rde rtçt lt ile uıılır. 

1 

l<noll A.·O., kimyevi ma<ldeler fabrikaları, Ludwigshaf en sJRhin. 

Devlet Tiyatrosuna Doğru 
----

yapılan Projeler Dikkate 
Değer Mahiyettedir 

- ----------
( Baıtrafı J inci yüzde ) 

Diğer taraftan büttln Türkiye 
fehirlerinde (mektepli tiyatroları) 
t~ıkilitı yapılmaıı için de bir 
fıklr vardır. Bu fikri kabul olun
duğu takdirde teşkilibn eaaala· 
rını ~e programı Ruıyadan gele
cek rejiıör kuracak ve idare 
edecektir. 

. Mektebli tiyatro!arı bütün ıe
hırlerde ıarf mekteplilere mahsua 
olacak, 0 takdirde Halkevleri 
ıalonlan bu tiyatrolara tahılı 
edilecek, piyesleri yalnız mektep· 
iller oynayacak, yalnız büyllk 
müsamereleri devlet tiyatrosunun 
bat artiateri de ittirak ede-
cektir. 

Devlet tiyatroau için timdilik 
yalnız Ankara ve fıtanbulda 
belediyeler tarafından birer tiyatro 

Balkan Haberleri 

. Bu!garistanda 
Komünism 

İki Asker Hasköyde 
idam Edildi 

Sofya, t 9 ( Huıuıi ) - Bul· 
gar komüniıt teıkilAtmın kııla· 
larda yaptığı faaliyet neticesi 
yüz kadar in1an diYanıbarplere 
verilmlttir. Bu arada Velko Tuh• 
çiyef Ye Nikola Paıtakmof iıimU 

iki asker idama mahkum edilmlt 
ve Hasköy hapiaanesi aYlusunda 
hüküm yerine getirilmiştir. 

Bulgar Talebesi 
Arasında Kavga 

Sofya, 19 ( Huıuıl ) - Bul· 
gar Ünlverıite talebeleri ar&1mda 
parti, kanaat farkları yUzilnden 
müthiş bir dütmanhk Ye ayrılık 
vardır. ( Miillci ) talebelerle, ( aol· 
cu ) t~lebeler hiçbir hafta geç
mez kı, aralarında kavga etmemiı 
olsunlar. Geçen atln Sob • • ranya 
binası karşıımdakl talebe 
d d · b' yur-
~n. ~ yme ır müzakere ııraaında 

Mılhcılerle, Solcular ,iddetli bir 
ağız kavgasından •onra k yumru 
ve aopalarla birbirlerine . i 
l d' D" gırm r 
er ır. ort talebe •iır surette 
yaralanınııtır. Poliı ( 30) k d 
talebeyi tevkif etrniıtir. • ar 

4 Milyon Levayı 
Çalan Adam 

Sof ya, 19 ( Husuıi ) - Sof ya 
belediye tahaildarlar d R d 

ın an a en· 
kof, dev Jete ait to I d v .. p a ıgı para· ı 
lardan dort milyon 1 1 k JI . . evayı ça ara 
fuar etmıı ve bu pa 1 B 1 

1 

. ra an u a-ar 
komlinıstlerine dağıttıktan ıonra 
yakayı ele vermittı' p ) 

w , ara an ne 
yaptıgı aualine, Rade k f. 

"-Fk no. 1 aralara, kimıeıi zlere 

binası kurulacak, muvaff akiyet 
görüldilğll takdirde ilerde İzmir · 
Adana, Trabzon, Konya gibi 
bil} Uk ıehirlerde de belediyeler 
tiyatro binal&rı inşasına mecbur 
tutulacaklardır. 

Dij'er taraftan konaervatuvar
da muvaffakiyet gösteren tiyatro 
ve opera talebesi Avrupa kon• 
aervatuvarlarına gönderilecekleri 
gibi memleketimizde de ılir'atle 
milli opera beatekArları ve ,Jiyeı 

muharrirleri yetişmesi için her ıene 
müaabakalar yapılacak ve lloiver· 
site edebiyat faktUteıi müme .. 
ıillerile rejisörlerden mürekkep 
bir jUri heyeti her aene muvaf• 
fakiyet göıterenlere büyOk mil· 
kafat:ar verecektir. Mamafih bl
tOn bunlar timdilik taaavvur 
halindedir. · 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıece nöbetci eczaneler ıunlardır: 
İstanbul tarafu Şehzadebqlrl'ia 

( Üniven ile ), Yenihpıda ( Sarım ), 
Şehremininde ( A. Hamdi ), Hafızpa
şada ( M. Fuat ), Unkapanında (Yor
gi ), Samatyada ( Teofılos ), Balatta 
( Hüıamettin ), Eyllpte ( Hikmet ), 
Beyazıtta ( Cemil ), Sı rkeoide ( Eşref 
Neıet ), Bahçekapıda ( Mehmet Ka· 
zım ), Bakırköyünde ( Merkez ). Be
yoğlu tarafı: Taksimde kumb a('acıd ı. 
( Garib ), MI• ıokağıoda ( Limonci• 
yan ), Galatada ( Aut :fltihat ), 
Kurtuluıta ( Kurtuluı ), Kısımpaşada 
( Merkez ), Halıcıotlunda ( Halk ), 
Kadıköy tarafı: lekele caddesinde (So· 
tiryadiı ), Y6ldeğirmeninde ( Üçler ), 
Büyükadada ( Şinasi Rıza ) eczaneleri. 

~-· ·- . . ·----- -· ..... . .. ~ . --
(_.,! oplantı lar, Davetle;-) 

Hevekalr Temalllerl 
C&mhuriyet Gençler Mahfelinden: 

Mahfelimia tarafından her on bet 
ıODde bir nrilmeıi ıöı birlltl edilen 
bedna halk l temaillerinin yedincial 
22-3-935 cuma· ,.ana Beyotlunda C. 
H. F. Beyotlu kau merkezi blna1ında 
nrilecektlr. Temıile saat tam lS,80 dı 
baolanır. 
-·--~....-.-· ... el·- --......-..... ~ .. .._ 

1'ıaı 1111r1ratı 

Bu Da Bir Hlklyedlr - Y •· 
tar Nabi'nin aon Heri olan ''Bu dı 
Bir Hikayedir,, kitap hıalinde inftar 
etmittir. Bir bGyllk n yedi kGçlk 
hlkiyec! en anGrekkeptlr. Flati 40 
kuruttur. Muallim Ahmet Halit lritap
hanui. 

·-························-----········ .. ·········-·· 
çok acıyorum, vlcdammın emrini 
yerine getirdim. Ve çaldığım pa• 
raları komftn:stlerin g izli teıkili· 
bna hediye ettim.,, demi9ti. 

Bu tahsildar, tevkifhanede ani 
'olarak hastalanmış •e ölmüştllr. 

Ölmezden evvel: 
.. - Müsterihim, vicdanım 

tatmin edilmiş olarak gidiyorum.,. 
demiştir. 

r- Bugün M E LE K Sinemasında 
Erhk urtiııtlerin •n .. 1. ,, ı ı 11 

" Kill i' 1 :-;; .. rı , ~il l , g lltl yı iZ 

GARY GRANT " RO~TA MORENO 
taraf,ndan Fransızca ıözlü olarak temsil edilen 

AVLANAN .GÖNUL 
filmi göster,lmektedir. A} rıca bu haftanın b. yük mu\ a fak yei. i o:an 

TANGOLIT~ 
h . d .1 k h sta gvsterllmektedır. fa eaerı e programa • ive ol;ıra eı aea 

Gecell suvarelerd• 2 tilml birden görmek lateyenler •••t 8,48 il• gelmelldlr. 
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Kanlı Kahkaha .• ....... _. ...................... -............ . 
Oıman Gittikçe Öfkeleniyor, Yüksek Yüksek Söy

lüyor, Deli Veli De Can Kulağile Dinliyordu .. 
- 1 ·---~·. • .............. __. ...... 

Ne ynpalım, bizim de alnımızın 
yazısı böyle imiş. Onlar, aaraylar· 
da mahbup ve mahbubeler ara· 
sında salınıp gezerler.. Elz de bu 
bayk&ş yuvasını be-kler.. &&hah· 
lara kadar bahç~de (ya, hak) ça· 
ğırmz. Ağyarı, buradan uzaklaı· 
tırmz... Haaa, ı5zl1m nereye ıe-

..,_ leceKti. Yani şunu demek murat 

ederim ki .... 
Osman, ıert bir ifade ile Bi-

l!fin sözllnü k sti: 
- Biliyorum, lAla.. ne demek 

istersin. Amma, yalınız Sultan 
of ndi, paşa amcam değil, biz de 
bu Esm r GOinn derdinden ya· 
nar, tutufuruz. Baki.. Dnn ge· 
ce geldim. Bu goc ıarayda· 
dır, yarın gece gelir, dedin. 

Buradan, m~lül mahzun dön
diim. Bu gece d , s rayda cUn• 
bliş devam edip durur. Ancak 
sabaha kartı gelebilirlerı dersin. 
Eh, bizlere de y :r:ık günah 
değil mi? .• 

Bunları dinliyen Deli Veli, 
renkten r ng giriyor: 

- Vay, canına.. Şu dünyada 
meğer n l r olup bitiyormuf••• 
Dem k ki, o köpek gibi uluyan, 
şu ihtiyar herifmif.. E mer Gülün 
sevgilisi Osman da, demek bu 
delikanlı imiş. Sonr .. Sultan 

fendi .• Pa o .... 
Os ın gittikçe art n öfkeıl 

Öfke ile e~ylenmesi, D 11 Veliyi 
dinlemiye mecbur etmlıtl. Osman, 
artık zaptedllemiyen bir iddetl : 

- Anla ılan, bu böyle olmi
yacak. Şimdi ben burada bekli
yecegım. Elb t onlar elirler. 
Yapacağım lıl, be biliyorum. 

DemiştL Fakat o anda, telı· 
didkir bir s s: 

- Hiç birfey yapamazsın. 
Dlyo yUks lmif.. Deli Veli, 

yattığı yerden ınçırayarak Oıma• 
nın karşısın dikilmişti. 

Oaman, birdenbire şaıırmıı •• 
Bir adım geri ç kil rek hayretle 
Deli V linin yUzU e bakmııtı. Ve 
sonr , ilk hayr ti zail olur olmaz 
yumruklarını ıkar k: 

- Sen, kimıin? •• 
Diye homurdanmıştı. 
Deli Veli gözl rind n tlmşek· 

ler çakarak c vap verml,ti: 
- Ben mi? .• Bana DeU Veli 

derler. 
- Ne ararsın, burada? .• 
-Sen, ne ararsan.. Ben de 

onu rorım. 

- V y, bre küstah köpek .• 
Sen kim olursun ki... 

- ğzmı bozma, delikanlı .• 
Sonra ni, nandan doğmamııa 
döndUrtirUm. Benim kim oldı.;ğu
mu bana değil.. Şu palaya sor
malı11ın... Fakat, hadi bana ıor
dun, ben cevap vereyim.. B•n 
kim olurum, bil r ın:ıin?.. AyJar
danberj, Esmer GUlün aık ateı le 
yanıp tutuşan bir dam ... Ne sen .• 
Ne senin paşan .. Ne senin auha· 
nın.. Ne de se in padişahın •• 
B nim şu ) anık gönlümü Esmer 
GUld n ayıramaz. 

Osman bir kahkaha basmış: 
- Za\al:ı adam.. Eğer bir 

mecnun olduğunu öyler en, seni 
affederim .. F kat, bu ö:leri bir 
daha tekrar edersen, tezce el:n, 
ayağın b!!ğlar.. Yarın seRi ipe 
çektiririm. Bu ne küstahlıktır ki, 
zadegiinıu gönUl bağladığı bir 

kadına sahip çıkarsın.. Bllytıklue 
dil uzatır11ın, d miştl. 

Kahkaha sıraaı DeH Veliye 
gelmiıti. DuYarlarda akseden 1u~ 
rilltülil bir kahkaha araaında ce· 
vap verdi: 

- Vay, ağam vay... Demek 
ki, sizin canınız, can da .• Bizimki 
patlıcan öyle mi?... Şu dilnyaaıu 
bUUln zevkını hüccet1e, temesaUk
le •İze mi bağışladılar, hey herif .. 
Bizim bildiffmiı, böyle itler, bı· 
çağım hakkın dır. Amma ben de 
durur da 1 nin aribl çelebi bir 
oğl ncağıza bıçaktan dem vuru· 
rum.. Sen ba a, elin ayağın bağ .. 
larım dersin.. Amma bak.. şu 
bacaklarındaki çakşırı dahi bağ• 
lam k bilmezsin. 

Osman, bu hakaret iizerina 
artık duramamıf, Deli Velini 
ıuratın bir tokat eallamıfh. Fa· 
kat tiddetle ıavrulan eli, Dell 
Velinin suratın dokunmadan bu 
ce ur kabadayının pençesile 
kavranmış.. o anda Osmanın 
sur tındn acı bir sill ıaklamıştı. 

Üiman, bir an faşalamıştı. 
Bu kolu bliklllmez delikanlı yediği 
ncı şamara det inanmam ştı. 
Tehevvürden çı!gın haline gelen 
bu iki adam, adeta manyatizma 
olmuşlar gibi biribirierine uı.un 

bir nazarla bakışmışlardı. Sonra 
Osman, bir yay gibi ıuçramış .• 
ıedirln listünd ki kılıcını almı ; 

- Bire, aokak ltt 1.. Seni 
gebertmeyim de, kimi geberte-
yim? •• 

Deye b ğırmıştı. 
Şamdanda yanan mumların 

ı ığında, Ud tim ek parlamı .• 
ert demirlerin şiddetle biribirino 

ç rpması, duvarlarda mad ni 
aeslerle aklıl r yapmışb. 

Kapının ya ında duran BUAl 

Ağ , d6ha hila hırsını yeneml· 
y rek: 

- Ac ip ıeyl.. ba herif, 
el idir, peri midir?. Acaba 
bur ya ner den girdi. Girmeye 

a ıl cesaret tti. Şimdi Amber 
Ağa, gelir do bunu görürse •• 
ba a, ne der? .• 

Deye mınldnnmıf.. duvara 
dayanarak, önUnde cereyan eden 
bu korkunç mücadeleyi seyiro 
başlamıotı. 

Osman, bUtUn kuvvet ve ç~ 
vik"iği! Deli Veliye ıaldırıyor •. 
bir kıhç darbesile rakibinin ka· 
fasını ortasından ikiye aynmıya 
ç lışı} ordu. Fakat onun kıy· 
mettar ta Jarla işlemeli na· 
rln kılıcı, her defasında Deli 
Velinin nli yüzlü palasına çarpı· 

yor.. iddetl geri sıçırıyordu. 

Bu kılıç hamlelerinin hiçbir 
Jıe yaramıyacağını hisseden Os· 
man, kurnaz davranmış; birden· 
bire kılıcım fırlatıp bir köşeye 
atmış .. ) ıldırım ıUr'atile eğilerek 

Deli VeJ:nin bacaklarına doğru 

saldırmış.. bu iri gövdeli adamı 

yere yuvarlam14tı... Bu vaziyette, 
arlık Deli Velinin kılıcı d işe 
yaramaz bir hal almıştı. lıte o 
7.aman boğaz boğaza bir boğuıma 
bnılamıfh. 

Bu iki güçlü kav,;etli adamın 
boğuk ses} r çıkararak blribir!ne 
saldırmalnrmdan, odanın döşeme
leri çatırdıyor, camları sarsılı· 

yordu. 
( Arkası nr } 

SON POSTA 

Centilmen Bir 
lngiliz Nasıl 
Yemek Yer? 

~ 

Uç gündenberi akıaın ye· 
m klerine indiğiniz yok mister 
kikirik. 

- Evet: Simokinlm lekelen
mlıti, lekeciye verdim, hala ge· 
tirmedil. 

······················-············-······················-_!_, ______________ _,__ 

1 D•nıtı lktuad Haberleri 1 
-, 1 

Amerikada 
işsizler için 
Harcanan Para 

Nevyorktan yaulıyor. Milli 
Günd beş kalkınma piliinı· 

•
1 

nın tatbika b ş-
nıı gon 1 b d 1 I anması azı 

0 ar Amerikan ıana· 

} iini düzeltmiş iıe de "işsizlik,, 

llzerine müessir olamamıştır. Bu 
mesele Amerika ökonomis:nin 
en karanlık noktası olarak knl
maktndır. 

Şubat ayı sonunda, iisizlik 

tahsisatile bakılan kimselerin a· 
yı ı 5.400.000 aile halinde 
21.600.000 candır. Bu miktara 
perakende suretile bakılan 775.000 
kişiyi de ilAve etmek lazımdır. 

HUkfımetin işsizlere yapmakta 
olduğu gUnlUk yardım vasati 
olarak beı milyon doları [ takri
ben altı buçuk milyon TUrk lira
sını] bulmaktadır. 

* Büyük harpten evvel dünyanın 
Almanla,. en bU; ilk av deriel 

mezatlarından biri 
Rusgadan da de Çarlık Rusya• 

au derisi &mm Nijni-noogo-
alamadılar rod ıehrınde olur• 

du. Her yıl muayyen gUnlerdo 
dünya post alıcıları burada top
lanır ve bUylik ülkenin av mnh
aulli fiatı arttıranlar tarafından 
salın alınırdı. 

Bir mtiddetteoberl Sovyet 
Rusya av derisi mezat merkezini 
Nijni • Novgorod'dan Leningrada 
nakletti. Şimdi Sovyet av derileri 
mlizayedesi bu şehirde olmak· 
tadır. 

Berlinden alınan ıon haberler 
göre her yıl bu piyasada Un elan 
Alman dericiler bu yıl elleri bot 
dönmlişlerdir. Bu vaziyet Alman 
alıcıların tediye uıullerinin bu yıl 
başka oluıundan doğmaktadır. 
Şimdiye kadar Almanlar mUza· 
yed lerden peıin para ile mal 
alırlardı. Halbuki bu sene takaı 
teklif etmiflerdlr. Leningrad 
ıatıcıları ise kürklerine mukabil 
Alman malı almak işine yaklaş• 

mamıılardır. .. 
Londra, ( A. A. ) Mu· 

1 

lngiliz vakkat varidat.açı• 
b .. ,,. ... l ğı son hafta nıha· 
u~sın n yetinde 5.032.726 

muvazenesi sterline indiği için 
mali senenin blitço vari<lat fatlası 
hakiki olank temin edilmit bu· 
lunmaktadır. 

• 
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, ' . Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
Hall Tasfiyede 

Uşak Terakkii Ziraat 
Tnrk Anonim Şirketi hiıse senetlerinin ikinci nınf bedelleri 

15 Mayıı 1935 tarihinden itibaren Bankamız tarafmdan Uıak, 
Ankara ve Iatanbul'da ödenmeğe baılanacakbr . 

AlAkadarJarın mezkur tarihten itibaren Upkta Şeker Fabri
kasına, Ankara ve lıtanbul'da Sümer Bank Şubelerine mOracaat 
etmeleri ilin olunur. 

Denizcilere ve Gemicilere İlan 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

Karadonizde Sinobun Boztepe Feneri yanıuda bir aded Tıfon 
afıteminde sis dOdüğü tesiı edilmiştir. Bu mevkiio coğrafi vaziyeti: 

Arz 42° ,, 02
1 Şimali 

Tuli 35° ,, 141 Şarki Giriniçtendlr. 

DlldUk siıli havalarda sekiz deniz milinden l,tilmek Dıere hor 
dakikada 3 seda verecek yani : 

Seda Sükut Seda Sükut Seda Sukut 
4 6 4 6 4 - 36 olacaktır. 

T esisabn 1 Nisan 1935 t ~lhinden itibaren faaliyete başlayacağı 
alakadnranın malumu olmak U:ıere ilan olunur. "1402,, 

YÜK 

18. inci tertip 6. ncı çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

Buyuk ikramiye • Liradır. 

Ayrıca : 25.000, 20.000, 15. O, 10.000, 5.000 Jirahk 
ikramiyeler ve 50.000 liralık mükifat vardır. 

an bul 1 
Değeri 

Lira K. 
19S 90 

67 50 

Pey akçesi • 

Lira K. 
14 2? ecuncuda Seyid halife mahallesinde 

Fen al çeımo aokağında eski 25, 2:Z 

yeni 73 ve 73 mükerrer No. h bo tan 
ve 633 metre terbiinde bulunan mu
ayyen mahallin yarı hissesi. 

5 10 Galata'da Arap camii mahalle ind 
Kalafatçı caddesinde kalafat yeri 
arkasında t43 No. lı dUkkdııın 1/4 
hissesi. 

629 20 ~7 19 Galata' da Ar p camii mahallesinde 
Mnhmudiye caddesinde 206 No. lı dlik• 
kan ile fevkinde ye doğru yol soka
ğında 9 No. lı mahallin 1720/6720 
hissesi. 

206 25 37 00 Mahmudpaşa mahalleılnde Ş ref fen-
dı aokağmda eski 9 yeni 49 ve 
49/ 1 No. lı altında fırını ola kAglr 
haneniı. 1/4 hisseıi. 

37 50 2 82 Yenikapıda Katip Kasım mahalle inde 
Yenlkapı caddesinde eski 71 yeni 69 
No. lı ilstUnde bir odası olan Aglr 
dükklnın 1 /8 hisseıi. 

214 25 16 10 Babı caferide Ahiçelebl mahallesinde 
Yumurtacılar caddesinde e ki 316 
yeni 80 sayılı dükkanın 1/7 hlss al. 

75 00 5 63 Ahiçelebi mahallesinde Zindankapı 
caddesinde eski 290 yeni 56 sayılı 
dükkanın 3/240 hissesi. 

Yukarıdaki hisseli emlak satılmak Uzere dört hafta mUddetl• 
arttırmaya çıkarılmııtır. Arttırması Niaanın 6 cı cumartesi gllnU 
saat 15 de Encümende yapılacaktır. isteyenlerin ihale glinünden 
evYel Mablfılat kalemine gelmeleri 11 1177,, 

1 lstanbul Beledlyesl itini arı ] 
Beıiktaşta Tramvay caddesinde BUyük Tnrk Denizclıi Barbaros 

Hayrt:ddinin Türbesi etrafında filzüll olarak gömUlmUş olanlara 
ait mezarlar kaldırılacaktır. Barbaro11la veya ünlO Türk d nb:clliğilo 
alakaıı olmayan mezarların aahiplerl tarafından bir ay ~arfında 
kaldırılmak Uzer• Mezarlıklar mUdürltlğüne mUracaatları. «1130» 

* * Konservatuvar yatı kısmı için yaptırılacak 80 ç~f~ iık~rp~n 
temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. Bir çift iskarpıuın ~ ını~ 
fiab 4 liradır. Muvakkat teminatı 24 liradır. Eksiltmeye f gır~~ 
istlyenler 2490 numaralı arttırmn eka:ltme kanunundn yazı 1 v1e5sıda 

1 /935 p be günü aaat 0 

ve temlnatile ihale ıınnn olan 2 /3 erşem 111408,, 
Daimi EncOmende bulunmalıdır. 



21 Mart 

Almanyaya Karşı Bir 
Ittif ak Teklif Ediliyor 

--~ t 1 .. 1 H'll9"11• t N ..... P'll 1 

"Vaziyet 
Endiıe 

1914 Devresinden Daha 
Verici Haldedir ,, 

( Baıtarafı 1 inci yth:de ) 
fuakAr partinin liderlerinden B. 
Çorçil, avam kamarasındaki be· 
Janabnda hava programanm in· 
ailterenin mlldaf aaıı için gayri· 
kifi olduğunu söyledikten sonra 
demiştir ki : 

" - Çok Yahim bir tehlike 
devreıine girdik. Bir harp maa• 
zarasilo karşılaımıı değiliz. Fakat 

1918 de biten harbin tekrarı im· 
kiinına çok benziy•n bir ıeyle 
kaı şı!athk. Bunun önUne geçil•· 
bileceğini ümit ediyorum. Fakat 
va:ılyet 1914 tekindon fenadır ve 
kontrol edilememesi imkanı da 
Yardır. Tayyareciliğin inkitafı 
llzer;ne en tehlikede bir mlllet 
oldu~.,, 

Dört devlot baruı için anlaşmalı 
Londra,20 (A.A.)- B. Duffkoer 

Irat ettiği bir nutukta ezcümle 
demiştir ki: 

" - Anupa Yaıiyeti 1914 ten 
beri her zamankinden dl\ha teh· 
likelidir. Bununla beraber neYmit 
olmak i~ln hiçbir sebep yoktur. 
Son Alman hadiseleri hiçbir feyl 
deiiıtirmemiı ve fakat aadece 
vaziyeti aydınlatmııtır. Sulh isti· 
yen dört biyUk memleket "lnail· 
tere, F raosa, Italya, Sovyetler 
birliğl,,ain ıulh için 1aj'laaı bir 
blok teıkil ederek, harışın mu
hafazasını arzu ve talep ettiklerini 
Ye onu bozacak berkeıin kartı· 
larında kendilerini bulacatını açık 
bir surette dünyaya anlatmaları 
IAzımdır. ,, 

Frans•, Almanyaıra Bir Nota 
Hazırladı 

P•riı, 20 (A.A.) - RuiUnkB 
Dtzırlar içtimaında, F ranaa'aın 
Berlin elçid tarafından Alman 
hllkümhtine verilecek protesto 
notasının metni baı:ırlaomıştır. 
Nota ötteden ıonra Hcrlin'de 
Alman Hariciye Bakanına veril· 
mittir. 

Bu neh, Almanya'nın hattı 
hareketinin Veraay muhaed .. tne 
tecariiz teşkil ettiğiaden maada, 
mua!Mdelerin tarafeynden yalnız 
biri tarafından f11blai •en'eclen 
a ıubat tarihli Franıız • lniiliZ 
tekliflerine de muhalif olduğunu 
ifade edecektir. 
Parlste Bir Heyet Toplanacak 

Paris, 20 ( A.A ) - Bu sabah
ki kabine içtimaında alınan kat'J 
karara ıöre, Almanya'aın silah
lanmasından doğan meselelerle 
meşgul olmak Uzer•, Franiız, 

lngl'iz ve ltalyan mllmesillerlnden 
nılirekkep bir heyet, cumarteıi 
ıünU P ris'~e toplaaacakhr. 

Siyaal görUşmeler Moskovaya 
intikal Ediyor 

Paris, 20 Kahine, B. 
Lıval'in Moıkova'ya davet edil
nıiı olmaaı keyfiyetini de miza• 
kere etsıiıtir. 

Soyyet aaehafili, bu seyahatin 
ltir an evvel hattı lngiliz hari· 
ciye müstcıarı 8. Eden orada 
iken bi:e vukuunu temenni 
ediyorlar. Kabine, Sovye.le in 
daYetiai kabul etm:ıtir. 

ltaır•. ,ıddetll tedlllr ah11· 
tn•sını latlyor 

Roma, 20 (A.A.·Havas) - Itul
J• Hökurae ~i, bUylk devletlerin 
aıkı bir tarzcla iştiraki 111eaaiı:n•, 
Fraaıa • l' a!ya anlatınH111a ve 
•ukarreratı ltalya tarafından ta• 
mamUe kabul edilen Londra mü
aakeratnıın ruhuna 1adık kaJ. 
maktad1r. 

Almanya nezdinde yepılacak 

ActJI• 'Jlodoruıg• çağırıla• 
Bay LaPal 

herhangi müşterek teıebbUsUn 
icrasından önct:kl müzakerelerin, 
ttç devletin meıul nazırları ara· 
sında cereyanı tercih edilmekte• 
dir. 

ltalyanın mUmkUn olduiu ka· 
dar tiddetli tedbir alınm&1ına 
ötedenberi tuaftar olduğunu da 
kaydetmektedir. 

Amerlk• a.ylrcl Yezlyette 
Kalmıya Karar Verdi 

Vaşington, 20 (A.A.) - C m• 
hur Reiil Bay Ruzvelt Avrupa 
laadiaeleri kar..-.ada mDıabetle 
aiyaaetl Jrtimektedlr. Amerika, 
Almanyayı protesto etmek tema• 
r ülUnden uıakla111111tır. 

Almanyadan Bir S•• 
Daha YUkseldl 

Berlin, 20 (A. A.) - Almanya 
HarbJyo Bakanı Foa Blomberı, 
V6lkl1er Böbahter ıazetHlne 
yaptıtı bir beyanatta demiıtlr ki: 

" - Kııa müddetli aakerl 
biımet usulüne döallf, Almanyanıa 
hudutlarını müdafaa imkiolarıaı 
yalnu; orduıunda gördüjUnli iıpat 
eder. Tarih, iıUIA orduıunun 
bUıblUUo baıka bir mahiyette 
oldujııau glıtermeldedir. 

Bulgar Komşumuz 
Alman Kararın
dan Memnun ( 

( DaıtaraF 1 ln•l ylıde ) 

bekleyemezlerdi. 
M•nah GörUlen Bir Ziyafet 
Ayın on dokuzuncu gecesi, 

Almanyanın Sofya sefiri Rumelin 
( Ünyon KlUp) İ8111i verilen dip
lomatlara mahsus miicsseae aa· 
fonlarında bir zivafd vermittfr. 
Bu ziyafette, Baibakan General 
Zlatef, Hariciye Bakanı Batolof, 
bUtUn bakanlar, eıki füııvekil· 

lerden Muşanof ve Çankof ile 
eski Hariciye Bakanları, Hariciye 
B kanlığı Başkatibi Hr;ıtof ve 
Hariciye Bak;ınlağının bütün ıube 
mlidi:r:eri, [uJıar i'AZeteJeri baf• 
muharrirleri ve ytUuek rnt~eli 
z.ab'tan hazır bulunmuılardır. 

Sofya m•hafillnde hu ziyafet 
manidar giSrDlm<ktedir. 

. ·-·- .... -----
Kimyager 

HÜSAMEDDiN 
idrar, ku, kaıurat ... ticaret tala

lilleri yapılır. E•inöoü Eml&k n Ey
tam hank111 karıııutda k11t BıyBanı , ______________ ., 

SON P05TA 

Müzayede ile 8•bf 
Mecburi satış 1985 Martın 22 lnoi 

Cuma günü sabah ıaat 10 da Beyoğ~ 
lunda Nişantaıında Vali lconajı caddeıı 
hitamında Çınar ıokatında 68 numaralı 
Rıza Tahıin Bıy apartamanının 3 nu· 
maralı dalre1inde mnout ve büyük bir 
alle71 ait eıyılar mUzay~de ıuretile 
1&tılaoatı illn olunur. Nadıdı n mo
dern akaju yatak eda takımı, Pomiye 
uaultl modern aalon takımı, Loulı XVI 
teldlnJı difer biı ..ıon takımı, 1alona 
~ eoyalar, biblolar, büfe, yemek mıaaıı 

ıpekU ve kadife perdeler, fanteı.i ıator
lar, Bakara kridal komple kadeh takımı, 
maden çay takımlan, nzolır, dunr 
tabakları, gümüı takımları, maroken 
kanepe, tablolar bahtt n aynaa aaatler, 
etajerler, aynalı' dolaplar, kütüphaneler, 
mutfak takımlan ve ıair llzumlu eıya· 
lar, hakiki ıümllt ıofra takı~ları, 
Franıiıoa zengin kitap kolekeıyonu 
Anadolu n Acem hahları n aeccıdı· 
lei. Apartıman dahi kiralıkür. 

D•nizyolları 
iŞLETMESi 

AH•t•leri ı Karakny KnprClbatı 
tel. 42562 • SirkHI Mllhlrclıuade 

l•---.Han Tel. 22740·--•I 

iMROZ YOLU 
KOCAELi yapuru 21 Mart 

PERŞEMBE g8ntı saat 16 da 
Topane rıhtımından kalkacak 
ıfdiıte Tekirdat. Gelibolu, 
L paekl, Çanakkale, lmrouı 
dönttştı bunlara lliveten Şar
k6ye uirayacakbr. 111394,, , 

latanbul Aallye OçUncU Hu· 
kuk Mahkemt.>!'lnden: Fethiye 
tarafından Çcaıberlltaıda Sofuculn.r 
laaaında ıeyyar oatıoı koca11 Akıf 
alıyh;nc açtıtı ltoı•••• .daYaaından 
dolayı mftddaalıyhe 18nderllen dava 
arzuhali yeri belll ol1Dadııandaa iade 
ıdtlmelde hakkıada ôa 1 ndı enap 
nrilmek (zer• IJ&.ea teblitat 
lcraaana karar nrlldlthıden keyfiyet 
tıblit yerlae geçmek Gı•re Ula 
olunur. (276) 

• 

Yunan isyanının Tasfiyesi ---·--... - ............. __ 
iki Gemi Serseri Torpil-

lere Çarparak Battı 
( Baıtarafı 1 inci ylzde > 1 Hr1erl torpiller Eararlar 1apmala 

ıeml havaya uçmuıtur. baılamıılardır. Zemlkona adlı bir 

Belgrad, 1 g (H:ıuıt)-Atlnadan Yunan tnccar Yapura Pire lim., 
acele olarak bildirildiğine göre, ~unda mal yOklemekte olduiu bir 
ıon Yunan ihtilAJiode SelAnlk •• ıırada torpile çarparak tayfua Ue 
Pire llmanlanna d6klllen bazı beraber batmaıhr. 

V enizelos Zadenin Gemisini Yunan 
Almağa Geldiler Gemicileri 

0.I•• lagf•lar l"UP• 
Son Yuna• fıyaaı ylıftnd6n Haliçte alıkoaan Veaiıeloıua oJluna alt •u 

gemiılnl Yunaniıtana aötOrmek için dlln ltalya bandıralı Çılyo vapurile 
kaptan Markos Vaftiaanoı'un relalijfodı 23 kitilik bir Yunaa tayfa grupu 
ıohrimiıe gelmiıtir. Ankaradan lıin geldifi takdirde gemi buj'lln hareket 
edecektir. 

Devlet Demiryolları va Limanları işletme Umum idaresi ilAnlan 

Tenzifitlı gidit - dönüt yolcu tarifesi ayni ıartlarla 30 Haziran 
1935 ıonuoa kadar uutılmııtır. "1382,. 



Herkesin evinde 
her şeyden evvel 

bir şişe z 
bulunmalıdır. lçi:mesi kolay ve zevklidir. Müferrih, mlilc} yi •• dir. Mido ve 
barsaklara zarar vermez ve alıştırmaz. Güç hazimleri kolay!aştırır. Kabızlığı 
def' eder. Mide şişkinlik t e yanmalnrmı gider:r. Fr.zla bir yemek ve içmeden 
sonra hissedilen yorgunluk ve şişkinliği hafıfletir. Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu 
izale eder. MAZON is:rn ve markasına dikkat. 
Deposu Mezon ve Botton ecza deposu, Balıı;ekapu 1~ Bankası arkasında. No. 12 

, 
MAVIR. BAŞKA BICAK 

İSTEMEM~ 
bana 

* 
1 DAiMON 
1 ELEKTRiK 

CEP FENERLERi 

Yeni icnd olarak 
garanti 400 metre· 
lik mesafeyi aydın· 
lahr. Fenerin bo}'U 
2 3 santimetredir. 
Ağzındaki bli) ilk 
cam yuvarlağı krirı· 
tal dendir. 

Satış yerleri • ANKARA : Sofu zade Mehmet Emin, 
• MERSİN : HakkAk zade Rahmi, 

IZMIR r Hüseyin Hüınü 
SAMSUN : Tursun Eıref 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI ·EKRE 

F o ;r;.u;tTii /'·h·şkA ~·;i·llk ;;tL b7~k fH ·;/L'AÖS•A s ı 1 
kulleı,.nız. Her eczanede aatıhr. 

'-...................... an.-imlEma ....... , ................. _. ......... . 

Hal< iki 
KAŞE 

K ... 4.LMİTİN 

ROMATİZMA. 

BAŞ.,.DİŞ 

Ağrll rana 

Nezley<1 

KALMiTiN Eu tlddetli 
ağrıları keser. 
ismine dikkat 

~ .... --~--------, 
AOEMi iKTiOAR ı 

Saçları dökülenlere 

lo~ılİL Kanwk eczanesi 
nmıtahzarntındnn 

S&Ri 
Kanzuk 

Bel geveekliği, tenaeilli ıafiyet Te 

vakit.iz, vUout ve zihin yorgunluğu .. 

BO M İN 
TABLETLERi 

kullanmakla tedavi edilir. 

BiN 
Uzviyeti tenbih eder, sinirleri ve 

dimağı kuvvetlendirir, vakitsiz ihti· 
y ırhğııı ö:.ıuno geçer ve ya~aınnk 
n , <ıini iııde edor. 

lstanbul'da f ati 150 kuruş 
Eczaneler-de bulunur. 

Adres: 

İngiliz knnzuk eczanesi 
mUıtahzaretındıın 

KREM BALSAMiN 
KA zu 

ile 

E <SiR BALS 
KA Z 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın 
en mükemmel güzellik 

müstahzarlarıdır. 

Öiedenheri memleketimiz 
kibar aleminin takdirine 
maz/ıar olmuştur. 

as a z 
Kadın giizelliğiııin sihrini terki
binde saklıyan en ciddi ve şayanı 
itimnd markadır. Genç ve ilıtiynr 
blitün kadnlar için zaruri bir 
ihtiyaçtır. CPd.n letnfct ve te.a· 
\etini ıırtırır. 

.................... ········· ······························· 
n Poül 

-· 

Dudaklarından cıgara eksik olmadığı halde 

Ne bembeyaz dişleri var! 
Hiç tereddUd etmeden 

hUkmUnUzU verebilirsiniz: 

Çünkü 

kullanıgor. 

R 
Dişleri beyazlatır, mikropları % 100 

ağız kokusunu izale eder. 

BALOYA 
Dans etmek için gidersiniz ... 

Bu pek tabii ve pek doğrudur. Fakal .. 
İki dans yaptıktan ıonra oturmak mecburi· 
yetinde kalır ve artık hiç kalkmak isteme&· 
ııiniz. Çünkü, ayaklarınıı olomiı, ıztırap 
vt>rmektedir. Naeırlarınız, ıizi rahat bırak· 
madığındı:m mütee1eir olur ve ıuvarenlz 
heba olarak keyfiniz bozulur. Dütt1n bu Jı· 
tırnplıır mahal bırakmamak iQln RADYO 
S \.LTZ banyosunu ynpınız. Bu oifabahı1 
tuzln yapacağınız ayak banyoları eayesiodı 
beklediğiniz tedaviyi bul o ·, ! noı e şiı· 
kinlik :zail olacaktır. Bilhıı11a na~ r nızı 

o derece yumuşatır ki tırnak ucile hemen 
kökünden ıölı:üp atabilir iniz. 

AKISI 
Saygı değer müşteril•rinin arzuıu üz•rintı Bilecik rakısındarı 
pek çok mıkdarda ı•tirdiğiml ve bundan bögl• laer uakll 
malazamda bulundurarak toptan ue p•rakend• •atacaJımı 

bil dirirlm. 
Ankara Yeni Hal No. 27 
*" e;c;g 

ENlYlYEMEKLER 

HER AKŞAr.i 
Y. ECIP ve O. ZiRKIN 
~~~~~~~~~ı 

~Afll(A. 1 

Müslnhıaralı 

' HUBUBAT llf'ILARI 

SıHHAT 
ve 

KUVVET 

Sadeddin Sırrı 

~ 
DOYÇE LEV ANT Linye 

Hamburg 
Hambwg, Brem, An vere, İstanbul ve 
Bahrieiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam poıtalıın 

Jfomburg, Brem, Stetin, Anvera ve 
Rotcrdam'dan limanımıza muvasalatı 

beklenen vapurlar 

Avola vapuru 23 Marta. doğru 
Samos ,, 27 ,, ,, 
Delos vapuru 29 Marta doğru 
Morca vapuru 3 Niaano. doğru 
Schurbek \'apuru 4 Nisana doğru 

lforgnz, Varnn, Köstence, Knlns ve 
ltırnıl için limanımızdan hareket 

cd cek vapurlar 

Stıınos -. puru 27-28 Marta doğru 

Y kında Jfombur ' , Brem, Anvcra 
ve R t r a ı lin:ı ııla.rı için 

lı r 1, t (J ek vapu hır. 

1 

Dr. 
]\nrttköy Topçular cadde1i No. 33 


