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UyUk B r tifak Kurulacak 1 
.. 

Bag Hitler, lngiliz Haricig11 IJakanı Sir Con Simona Şögle Dedi: "Silaha 
Kavuşmak, Almanya için Hayati Bir istektir Ve Almanya Sonuna Kadar 
Sillihlaniicaktır. Si• Bırakın, biz De bırakalım!,, • 

Bütün Devletler 
Hitlere Karıı 
Birleşecekmi ! 
Londra. 28 (Huıuai) - Gaze .. 

leler Beri' ö u 1 . . ' ın g r şme ermın umu-
lan neticeyi vermediğini yazal'ak 
•aziyıtin eski ıeklini muhafaz~ 
eu·~· .. 

ıguıı öne sUrüyorlar. Bazı ga-
.lttelere rlire, Almanya genişle-
lllek d d R arzusun a ır •• bu arzu 
d Usya ile ltalyayı da endiıeye 
OşUrmektedir. Morninı Poıt 

l•ıeteıi diyor ki : 

1 
"Almanya yola gelmiyecek 

~eur~a yakında, baılarmda Fransa 
•• ovyet Rusya:ım bulunacağı 
tJ rnuahedelerin değiımesinı 
ft;Yhtar olan diier devletlerin de 

ıraklJe kuvvetli bir ittifak ku .. 
tuı k aca hr. Bu ıuretle Al hl manya 

nı~ baıına kalacaktır.,. 
Sıyut mahafiJ, B. Hitler ta• 

~fandan Ruıya aleyhinde bir ,,!fak ~uru!ması için yıpılan tek· 
'I i/n~ılterenin muhalefet ettiği-

ıldırmek' edir. 

Japonya ile Rusya 
Aniatıyor 

Berlin 28 (H ~) t•n · ' uauıı - Alınan 
Sot~e~a~erlere göre, Japonya He 
~'Ylı ~sya ara11ndald gerginlik 
a._. ekaılmfıtir. Hatt.a k d 
...... a ya ın a, 
'taıra pbUrUzlcr de halledJldilden 
'd•ını u iki devlet araaında bir 
t'iı 5teca~Uz misakı imzalana .. 
ltuıy: ~enayor. Bu suretle Sovyet 
'iaı p k zak Şarktaki kuvYetlerf .. 

e nıUh' 
llaPaya • ıın bir kısmını AY .. 

aetırebiJecektir. 

... •nı Belçlk• 
Brok 1 27 K•blnesı 

lfete se' ( A.A) - Mec-
" 11ert mUnak 1 
••ııi k aıa ardan sonra 
~bine u~ul~u.ı olan Van Zeeland 

.sıoe ı tımat edil . ti I mış r. 
V 'sizlik Az lmıt 

'- arşova 27 ( A A ) 
"'lld11k· . '. · - Lehis-
1.ıaı 1

• ı~s zlerln adedinde alb 
•kaıklık tesbit edilmiıtir. 

Al anyanı SHAhl 
ması Yen pra 

eçirmek çi 
Fransaya Göre, Hakikat Budur 

aerll11 9örUt111elerlnde Almanya, lnglllz bakanlarına kar,ı 
makaadını açıkça aöyledlı "Tuna ve Şark mlaaklar1na 
giremem. Hukuk mUsavab prenalblnden ayrllamam. ,, Dedi. 
lnglllz bakanlarından Slr Con Slmon Londraya döndU, Bay 
Eden'd• Sovyet Au•ya ile ıBrUşmek Uzere Moakovaya 
gitti. Vaziyet gerglnllllnl muhafaza etmektedir. •••lıkl 

aabrlar sizi iyice aydınlatacakbn 

Berlin, 28 ( Huıuıt ) - lnrflia 
Alman srörilımelerl bittikteD 

sonra neler sı<SrUtUldnğU iyice an
latıldı. lngiliz Nazırlan Alman)'&• 
ya Tuna ve Şark misaklarına ılr· 
mesini teklif e:miiler, fakat AI .. 
•987• ltu teldlft Clerlaal ........... 
bunun Uz~rine de tiddetli mDna .. 
katılar yapılmııtır. Almanyanıa 
bu miıaklara iİrmek istememe
sinin aebeplırl ıöylo anlatılıyor: 

Tuna misakı Avuıturyanın 
iıtiklAlinl temin ediyor. Halbuki 
Almanyanın en bnvnk anusu 
Avusturyayı kendisine ilhak etmek
tir. Şark misakı da ıulbu Jruyvet
lendirlcl bir teıcbbUıtnr. Alman• 
ya, daha baıka toprakları lıtediji 

için kendisinin bu misak ile de 
bağlanmasını iıtemiyor. 

Franaaya gört, Almanyanın 
kındiıine ilhak etmek istediği 

yerler ıunlardır: Avusturya, Me• 
mel eraziıi, Danzig koridoru ve 
diğer bazı yerler. 

Iıte bu arzularma engel olacajt 
için Almanya Şark ve Tuna mi· 
•aklanna girmek teklifini tiddetle 
redetmi~tir, deniliyor. 

Görllfmıler ••na•ında Bay ---
Yahudiler Arasın
da İlk Cinayet ! 

Niaim adındaki im adam l11nirde 
Muıniler araıında ilk katildir. Ya
zııı 12 inci ıayfadadır. 

Sooget Ra•11a laarlclg• koınla•rl 
Ba, Ltt.,,1110/ 

Hftler Inılllz nazırlanna ıöılt 
demiıtlr: 

.. - SUAh ka 'uımak Alman· 
Ja için bayati bir latektir Ye Al· 
manya aıonuoa kadar ıllihlana• 

caktır.,, 

Haber nrlldiğfne 16re, Bay 
Hitler, lnsfliz nazırlanna fiklrlııtrlnl 
kabul ettirmek için bir bayii ma· 
nevra çeYirmiıtfr. 

Alman gazeteleri, bu rörUr 
meler eaasında Almanyanın 

btıttın mıksatlannın Inıiltere 
tarafından açıkça anlaııldıiJ Ye 
bunun çok haJU'la bir mukadd .. 
me oldufunu yazıyorlar. 

Moakova Yolunda 
Berlin, 28 (Huıuıi) - lnailiı: 

hariciye nazın S•r Con Slmon 
Londraya d6nmllf, hariciye 
mDıteıarı Lord Eden'de Moıko· 
vaya aitmiıtir. 

Fransa Kuvvetlenmek 
ihtiyacında 

Pariı, 'l7 (Huıuıt) - Ayan 
mecllıl ltalya • Fran1a anlaıma· 
sını ittifakla tHvfp ttmiıtlr. Bu 
mOr. asebetle hariciye bakam Bay 
LıYal demltlir ki: 

.. - Almanyanın ıilAhlandıtı 
ıu ıırada ltalya gibi bllyDlc: bir 
devletin barıı ıistemine mllzah ... 
rette bulunması ferah ·verici bir 

' Devamı S lacı yiizdı 1 

Bugün 

Sayfa 

.............................................................. 
Oımanlıcadan Türkçeye 

Karııhklar 
--- ..... Tjl~ DW Araıbrma Kuruma

aaa yaptıfı •-O•manhcadan Tark-
çeye karıdıklar kltvuzu,. nun 
neşrine devam ediyoruı. A 
harfinin devamı bugOn de 14 •• 
15 inci 1ayfalardadır. 

Lehistan iki Kruvazör 
Yapt1rıyor 

Londra, 27 ( A.A) - Varıo
vadan bildirildiğine iÖre ik' 
hafif kruvazörün inıaeı hakkınd 1 

~ehiıtan hUkumetile. bir lngill~ 
fırmaıı arasında bır muk 1 parafe edilmiıtir. ave • .............................................................. 

Belediyeden 
Neler 

lsterıiniz? 

ikinci ••yfada halk 
•Utu11unda okurunuz 

Anketimiz 

Hangi Eserler 
Çok Okunur? 

Kitapçılar 
Ciddi Eaerler Müşterisiz· 
dir. Poliı Ve Sevda Ro· 
manları Okunuyor, Dediler 

Memleketin irfan hayatile çok 
yakından alilı:adar olan kimseler, 
okuyucu azlığından eikayotçidir• 
ltr. Biz. onların bu §ikayette ne 
dereoeyı kadar hakh olduklarını 
anlamak i1ı1tedik, bir muharriri .. 
miıi, bize bu hu1119ta bir fikir 
verebilecek malilmatı toplnma3·a 
memur ettik. Muharririmlz, kitap, 
mecmua, a-azete 1&b.n bayileri, 
Babıalideki büyük kitapçılardan 
bazılarını, halk kütüphanelerin• 
den bir ikiıini dolaımıı, bu mu .. 
.,1e .. Jerin başındakilerden; hangi 
kitapların. hangi mecmualanıı 
ne kadar ıatıldifu:u, arandığını n 
okunduğunu ıormuıtur. Cnaplan 
aıağıya sıralıyoruz: 

Takıimde Abide kar1111nda gaıetc 
bayii Bay Iueb 

- Bizde ençok ıtırDltn Cin· 
göz Recainln, Şarlok Holmealn 
kftaplarıdır. Alb 1•di ay evYel 
a•tirttiğimiz ciddi kitapların pa• 
ketlerinl açmak bile kıımet of .. 
madı. Bu aldlşle yakında okkaya 
vereceğiz. 

* Beyazıt Kütüphaa11l memurların 
dan Bay EbUlhayırı 

- Ençok okunu kitaplar 
tariht ve kllsik eıerlerdir. Bun-
larada ekseriya kendilerine verileıa 
mevzuların notlarını toplamıya 
relen talebeler kanıtınyorl Elkl 
mecmualann da epey okuyucuıu 
var. 

* Ankara oaddesindı Remıi KütUp· 
haneıi sahibi Bay Remzi: 

- Azizim «Hn bize ,Onde 
kaç kitap aabyoraunuz ? cli1• 
değil " ,Onde kaç sinek ay. 

layoraunuı ? " diye aor. Gnn olu• 
yor ki ıabalun ıaat yediıindea 
alqamın yedialne kadar açık 

( Dnamı 13 üncl yUsde ) 

Dokuz Eroinci Yakalandı 
. 

Oıtte Hfdaa; Meliha, Adile. Roza, altta Hfdan; Araah Ahmet. Hidnyinln 
otl&ı Etref, Araalıaıa otlu Rıza Ye Hidayet [ fzm ' rde meydana çıkarıl~ n Bu 
hidiıeaİD JUlllDI lutfen 13 lncü Hyfada o l uyunuz. ) 
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Hal S· i 

Belediyenin 
Neler Yapma ını 
sf iy or unuz ? 

Dun bir muh rririmiı, muhtelif 
mesleklere, muhtelif aan'atlue 
mensup kim lere bu suali ıor· 
muştur ı Birho dakikanızı hot 
1ıeçirmek i tıyorııanız, aldığımız 
eğleııoeli, lnt ifeli ve ciddi cevap· 
lara göz gezdirinriniz 1 

ehlr Tiyatrosu san'atkArl•· 
r1ndan Bay Hazım ı 

- Ben mi? .• Amaa çok i7l ettin 
de ııırdun Bu ıuaJ. Ne zamaadar 
çıkaramadıf ım bir bakla yardı •Q'· 
z:mda. Ben ne btiyorum blli7or mu• 
sun nizim l Bizim belediye, Beyazıt 
meydamndaki havuzun töyl• 18at • 
rişli bir yuln• KarailSdo ııkırlatı 
arkaya kaymıf koca bir heykelini 

diktirıio 1 .. 
Muharrir Say Eşref Şefik ı 
- B lediyeden g8lge etmemesin• 

den baıka bir ihsan lıtediiim yok 
azidm 1 Ben bu ceTabı •ana yıııaıın 

diyo nrmedim yahu, batımı belaya 
mı sok cakıın. Ciddi ce•ap latiyorsıın, 

ara yolları da bUyllk caddeler k adar 
gözetlio 1 

* Futbolcu Bay Burhan: 
- Şu atadyum itine bir çare bu!

ıun da Takıim çlSplilğOnden kurtula• 
hm birncerl ,,. 

T k imde, &ıra ervllerde, 
BlllQrcu çıkm zınde ŞükrU Boy 
ep rtmanınde 1 No. d on 
Y men vallel B. Mahmud Nedim 

kdilek; 
.. - Belediyeden ne lıtiyouun? ,, 

Diye d eA-il "Belediyeden ne istemi· 
yonun?,, Diye ıorun bu ıuaU ılz. 
Zira bel d:yedeo iatedlklerimiz doA"ll, 
lıtemediklerlmiz aayıbdır bizim t 

lf-
hlr tiyatrosu san'atk rla· 

rından B. Va fi Rıza ı 
- Arabıo derdi kırmısı pabuç 

aalzim. Bizimki de asri, •uazzam bir 
tiyatro binuı tabii l 

* latanbul mellye tah il dair • 
cinde Bay Hikmet; 

- Geç azi&im geç... 0 Hlll •er•
ceQ'lm"zi umup tıı iıtiyorlar budala· 
lar ~. Diye gGldlreyim ml kHdime? 

Taleb Birliğine Yapılan Garip 
Bir Müracaat 

Amerikada, bUtllo dünyaya 
ıamil olmak Uzere bir din kur• 
mak için teıkil eden bir c mly t, 
blitun dünya gençlik teıekkllllerl 
arasında, Milli Türk talebe birli• 
tine de müracaat dmiıtir. Bu 
cemiyet, talebe birliğinden bir 
hey tin Amerikaya gelmcıini ve 
ıörllşlilmeılnl lıtemekto, yeni 
dine tUrk gençliiinin de girmesi 
teklif etmektedir. 

Milli Tnrk talebe biratı, bu 
cemiyetin milracaatma ıimdiden 

A 

• r 
ay ' • 

MUddeiumumilik dün çok garip ve dolambaçlı ıin vesselam. Aksarayda hainlerden Yunusun bir 
bir eahtekArlılc tahkikatına el lcoymuf, Yordan, arsası var sen Yunuı oluraun, bir nUfuz kağıdı 
Hakkı; HulQıl, Mehmet ve Eytıp adlı dört ıuçluyu çıkarınz. Sen timdi evine git, yataia uzan, biz 
tevkiflerinl lstiyerek birinci mDstantikllğe nrmijtlr. Noter getiririz. Senden bir vekaletname alını. Sen 
iddiaya ıöre hadise ıudur: • ıstedne karııma .. 

Yoz elJiliklerden Kastamonulu Aynacı otlu Y ordan Hırkaiıerif nlifuz memurluğundan Yunuı 
Yunuıun Akaarayda ( 177) metro murabbağında adına bir nüfuı klğıdı çıkartmıı, üıtllne Mehmedin 
bir arsası vardır. Bu arsa ıimdiye kadar tasfiye bir fotografını yapııdırtmıf, sonra da hu arıayı 
edilmediği için bir biçimine ıetirmek vo kendisine 1500 liraya aathrmışhr. Fakat bir itirazın 
yutmak isteyenler varmış. Fakat bir tllrlll önllne geçmek için a,·aa Yordandan ıonra MuıWa 
fıriabnl bulamıyorlarmıf. Yu11uf oklu Mehmet oğlu Eyübe ve ondan aonra lımail oğlu Hakkı 
dlı bir madenci Çankırı taraflarında alçı diğer oğlu Hulüsiye aatılıyor, nihayet kanunun koy· 

madeni bulmuı ve ıekiz vagon da alçı hazır- duğu bütün itiraz haklara dllştlikten ıonra apart-
lamış. Fakat bunu latan bula getirmek ve aatmak man için hakikt bir müıterl aram yor. Bu ıırada 
için ıermayeal yokmu9. Marpuçcular maden komiı· Bayan Saliha adında bir kadına 8150 liraya ıatıh-
yoncuıu Sava oğlu Yordana müracaat etmiı. Şöyle yor, paralanda alınıyor. Fakat bu paranın tokıl-
bir teklifle karıılaımıt: mlnde uyu9amıyorl r nihayet Bay Mehmet emniyet 

.. _ Azizim .. M deocilik çıkmaz bir iı. Buraya ikinci tube mlldürlüğllne müracaat ederek aahte-
alçıyı getinek değirmen lhım. Sana ben burada kArhgı anlatıyor ve tnkikat neticesinde biltUn ıuç• 
kArlı bir maden bulayım. Par ları çekip yan gelir· lular le geçiyor. 

~~~~~~~~~~~~~~~~:..._---"~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Bir Milyon Liralık j Yine 
Bir Çiftlik Kömür 

Kimin Malı Olduğunu D l 
Makkeme Tayin Edecek epo arı 

Silahtar Abdullah vakıfları Kuruçeşmed ki 24 Depo 
mUt velliıi Bayan Emin ile Ev- Mahkemeye Verildi 
kaf mUdürlOğQ OçllocU hukuk 
mahkemeaino müracaat derek Kuruçeım de oturan Bay 
hazine si yhlne bir dava açmıilar Salih MUnllr, oradaki 24 klSmUr 
ve hazinenin SiUihtarağ çiftliği- depoıu leyhlne, zar r Yerdikleri 

e ve teferruatına mlldalesinin lddiaıilc yeni bir dav açmıfb. 
menini istemiılerdir. Ol\n bu da
yaya b kıldı. Davacıların ayukat• 

ları bu ıaıJakJn YO çiftJiğln Adile 
ıultana ait olduğunu Ye oda 
varlıaiz. oldugu için mahlnl olarak 
Evkafa kaldığını ileri sürdüler. 
Hazine avukatları ıse bu çiftliğin 
Adlle sultana değil Abdülhamide 
alt olduğunu, Hazinel Hasıadan 

milll hazineye intikal ettiğini 
sayı diler. Bu emlAktn Ye eraıi
nln 76 tapu s n di vardır Ye kıy· 
meti de bir mil} on lira tahmin 
edilmekt dir. Muhakeme aen tlo• 
rln tetkiki için baıka bir ıUne 
talik edildi. 

Hastanede Oldu 
lbrahlm oğlu Salih Tahtaka· 

lede taıcılarda e•lnin aaçağını 
tamir ederken yer dUımUş ve 
Gureba haatahanuine kaldırıl
mıştı. Yaralı dnn haıtohanede 

ölmO,ttlr. 

Sırları lf şa Etml ş 
Mllller adında bir komlıyoncu, 

ticaret ıırlarını lf ıa ettiği iddiaaile 
Rotman adında birisini mahko· 

Bu dnvaya dl\n dördüncl\ hukuk 

mahkemesinde devam edildi. 

Mahkeme tarafından intihap 
edilen Operatör Bay Abdtil.ka· 
dirle Emlak Bankaıı Fen h yeti 
Reisi Bay Fazıl burada tetkıkat 

yapmıvlar ve depoların o semtin 
sıbhatanı tehlikoye dn Ureceği 
hakkında r por ermişlerdir. Dnn

kn celsede davacının şahitleri 
dinlendi. Suçlular da ıahlt göıter
dller, onların çağırılmaaı için 

muhakeme talik edildi. 

Yüzde 25 
lzmlr • Mersin Hattında 

Biletler Ucuzladı 
Deniz nakliyesi tarife komia

yonu dünden itibaren yolcu ile• 

reli rlnl gözden geçlrmlye baıla• 

ıf, lı:mir - Merain ücretlerinden 
yUzde 25 tenzilAt yepmııtır. Öğ• 
rendlfimize g6re, bazı hatlarda 

birinci meYki kamaralar için ye· 
mekll bilet ahnmaaı mecburt 
lululacakhr. 

1 
Mezbahadan 

• 
Vergi st niliyor 
Çünkü Burası Kazanç 

için 1 etiliyormuı 
Istanbnl maliyesi, Karaağaç 

meı:bahasıudan kazanç .ergisi 
lstemiı bu ylizden beledlycı llo 
bir ihtilaf çıkmııtar. Yeni kazanç 
kanunu, ticaret maksadlle yapı-

lan ve vergiden maaf olduğuna 
dair hUkümetlo mukavele1i 
bulunmayan bllttın mnesaeaelerin 

vergiye bağb tutulmılan icap 
etmektedir. 

Istanbul maliyesi mezbahanın 
belediye tarafından kaıanç mak-
sadlle işletildiği kanaatindedir. 

Mesele, devlet ıuraaand tetkik 

edilecektir. 

Boğmak lstemif 
Kasımpaıa lıkeleslndo Tahir 

adlı bir hammal bir mavnadan 
un tatımak ylb:Undeıa kaYga et

tiği Bayram adla bir hammalı 
kalastan geçerken itip denize 
dUtllrdUğUnden yakalanmıf, Bay

ram bogulmak üzere iken kur
tarılmııtar. 

Maarif MUdUrlUklerindı 
25 Maarif mOdUrlUğll m•nta • 

kasında orta tedrisat mOeısese
lerlnin maarif mUdilrlOklerl em
rine verilmesi tekarrllr etmlıtir. 
Bu arada Iıtanbula da tebligat 
yapılm1thr. Bu 25 mıntakadakl 
maarif mUdUrleri, ytıkıek mektep 
mezunudurlar. 

arih' J 
Birkaç Satır 
Arasında 

Tür • unan 
Dostluğ nun Aki ıerl 

Atina, ~7 (A.A) - BOtOn ga:ıet•" 
ler. Elen uhuıal bayramı mQaebetll• 
TGrldye Baıbakonı ile Hariciye Baka• 
Dından hlkdmete gelen tebrik telgraf• 
lannın metinlerini neırediyorlar. 

Vradini gıızetosl diyor ki; 
• Bu tebrikler, dünkQ kabraınlf 

mubHımlarımıı •• bugün dostları•~ 
Ye ayni &amanda mesai arkadaılıfH' 

mı• olanlardan gelditi için Elen\erlO 
kalblnede bilbuaa derin bir akiı ba' 
lunacacaktır. ,, 

Tren Ocretlerl 
Urfa, 27 ( A. A. ) - Cenuf 

demlryolları mDdUrlQğll Çoban .. 
bey - Nuıaybfn hattı Uı:erlnde bit 
kı11m Tllrk emtlaaı iç.in tenzUAtb 
tarife tatbikine başlamııtır. 

Gr1p hastahğı 
Sıhhat Bakanlıtı Amaıy•ı 

Kayseri ve Muğla vllayetleriod• 
grip hastalığının salgın olduğunll 
diğer yerlerde grip kalmadığıdl 
bildirmiştir. 

Çe m Yapıhyor 
Belediye Fa tih, Aksarny, Yedltcul~ 

taraflarında umuma mahıuı ıok•• 
ç fmel ri ycpmıya karar Yermiııtir• 

SU Raporu 
Belediye Sıhhat i jlerl MOdürdı 

l.tanbulun ant meselesi hakkınd bit 
rapor hazırlamıftır. 

Be DUkkAn Y ndı 
Enelkl gec saat üçte Bebckt4 

Muatafa adlı bir ahçmıo dOkkanındad 
çıkan bir yangın neticesinde bet 
klçGk dUkkAo yanmııtır. 

Be H1rsızhk 
Son yirmi dört ın at içind ~ehr1* 

.. ı.dı b!lt hırın~lık olmuıtur. 

u usi e teplerde 
Ticaret Odaamın hususl mek• 

teplerden oda ücreti almamasını 
karar verilmi tir. 

OtobU 8 rvl lerl 
Tramvay Şirketi ile yapıla~ 

müzakereler bitince Belediye I~ 
birdeki otobUı ıervlslerlnl yed 
bir ıekilde tanzim edecektir. 

Tatil Seyah tlerl 
Milli TUrk talebe Birliği, Y~ 

tatilinde Anadoluya bir seyab• 
t rtip edecektir. 

Tıp FekUlteelnde 
Tıp FakUlteainde smıf geç.Of 

SömHtir imtihanları kaldırıhnıttıt• 
Bunlann yerine dört tane dokt0' 

imtihana konmuıtur. 

Ur/anın 
Kurtuluşu 

meye yermiştir. 

Urfa, 27 ( A.A. ) - 11 nls~ 
Urfa kurtuluı bayramının yıld fi 
nllmD için belediye Ye Halk• 
tarafından bllyük hazırlıklar y~P' 
maktadır. ~ 

1 .... on· Posta'nın Resimli HiJ, /iyesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 1 
----~~~----------------------------------------------------------------------------·-------____., 

ret cevabı vermiştir. 

Komşu - Has:rn B! Kıyıda, kö· 
tede kalmıı birkaç ylb: Uram var. 
Fakat hepsi yırt .k .•. Ne yapayım? 1 

Haıa B. - Benim:e beraber 
gel... On arı deiiıtirip yenilerini 
alalım. •• 

Haıan 8. - 1ıte merkez 
Bankası... Burada yırtık paralan 
değiştiri7orlarmı11 gazeteler ya• 
zıyor. 

Komıu - Haıan B. 1 Senin 
y1rbk paran varaa, durma, ıen 

de deilştirl 

B B. 1 'bl {b~lf" 
Hasan · - .::: m gı yır-

lerde para ne gcıer, koaıqtll ,, 
tık ceketimi değişllrec~1' bır ·" 
yana ondan haber vul 



28 Mart 

r Hergün 
r ---
-lramer isteriz 

Düşkünler Evi 
... -

Gramer isteriz 
Türk Dili araştırma Kurumu· 

IMın Oımanl.ce kelimelere karşılık 
bulduğu tUrkçe asıllara dünden 
İtibaren nqre baıladık. 

Yeni bulunan kelimeleri okur· 
ken insan birdenbire büyük bir 
i~çlUğtın önünde kaldığmı hisse· 
diyor. ÇünkU kelimelerın gramer 
latikamellerini bilmiyoruz. Mesela 
•venıek fitinden evedl, evginlik, 
evecen, evgin, evodlik gibi bir 
takım kelimeler çıkıyor. L 
,niıbi Y yerine kullanılıyor. Bu· 
nun gibi kelimelerin terkibinde 
hirtakım gramer kaidelerlne ria· 
~ at ediliyor ki, biz bu kaideleri 
1 ilemediğimiz, yeni IAhikalara 
·:akıf olmadığımız i~In bulunan 

l arıılıklarm mühim bir kısmtnı 
: adırgıyoruz. Bu kelimelerl klite 
<.>'arak ezberlemeye mecbur olu· 
~ oruz. Bu takdirde de kelime 
l zerinde istediğimiz gibi tasarruf 
~dinceye kadar ·hayli zamana 
ihtiyaç haaıl olacaktır. 
. . Bntun bu gliçlnğfi ıidermek 
lt tn bir gramere ihtiyacımız 't'&I°'" 

r: Mevcut TUrk grameri bu 
~~ıyacı tatmine klfl değildir. 

Urk dili araıbrma kurumu bu 
kelimeleri neırederken bir ;araf· 
ta~ yeni Türk gramerini nqr~t· 
lllif olsaydı, yeni kelimelerin sOr· 
atıe. yayılmıunna çok yardım 
•tmıı olurdu. 

* Düşkiinler Evi 
, v ~e!ediye Darulicizenfn adını 
.egıfbrmek lUzumunu hlsıetmit 
• buraya "Düşktnıler evi,, adını 
akmağa karar vermiş. 

y ~~ kara~da ısrar edip etmiye
~gını blJ.mıyoruz. Fakat bir zih· 
uyete tercuman olduğu çin t karkar 6Hr:ndc bir dakika 
urma istiyoruz. 

. Da~ulicizeye yahrılanlar kim· 
ızlerdır. Bunlar aokakt k l 
lı . d a a an, 
: erın en tutacak kimsesi olına· 
an zavallrlardır. Belediye bunları 
ıokaklardan t opl yarak himaye 
•diyor, bcı cyip yetiıdiriyor. Ve 
'Urlara bildiklerini hayata abyor. 

Bu hayat mağlüplarına "düş· f uk ,, damgasını yapııtırmıya ne 

1 
a kımız vardır? Bunlar dllşmnı 

~sanlar, hayat mtlcade1esinin mağ· 
~~n ve yahut gizli mücrimlerin 
la anlandırJar. Sokaklardan top
loka~ kimsesiz çocuklar, onlan 

aga atan katil ana babanın 
enahını çekiyorsa, bunu bütün 
Yat~nda bir leke gibi taıımıya 

rabküm mudur? Cemiyetin vazi· 
d~l bilakis bunlara bu acıl rını 
t ~rmama_k değil midir? Asıl suç-

teczıye edemiyor.sak biç t ınazıa onlorın km· balarını kızıl 
itin ~eke ile damğalamaktan çe· 

0. elım. .Babalarmın cinayetine 
ız de iştirak etmiyelim. 

Almanyanın 
SHahlanması 

I . ( Baıtarafı 1 inci yöıtde ) 
r.. 'Ydır. Fransa ittifaklarını korumalı 

Çoğaltmalıdır. Falcat her ıeyden 
•vvel Fr k . bıi ansa endı müdafaasını zlt lemin etmelidir. 
t 

1 
ondra, 27 (Havas) - Deyli 

-=~:af gazetes:ne göre, B. Hitler, 
._ z nazırlarife görliffirkcn Al· 
•oyanın M" ı ' dÖaın . 

1 
. ı . etler Cemiyetine 

"• Ç kı ,Çin D.anzig koridoranun 
lt

111111 
e os.~v~kya hududunda bir 

lini iıtara~nt~n kendisine verilme-
enuş ır. 

Çinde 50 Bin 
Kişi Öldü! 

~·Janghay, 27 ( A.A) - Yeng
~ııı n tatmasından dolayı birçok 
L . &eler almü•tür Ş' d l"k 
~ t b . v • m ı ı ~·apı· 
iSJU a mınler ı 0,000 ile 50 000 

arasındadır. ' 
ile ~ular, 200. lcadar kadar köy 

lrçok fehırleri kaplamıştır. 

SON POSTA 

Resimli Mal<:a ·e a Ümit Yolu a 

1 l K 

'l'urkıyede mektep çağında bir buçuk milyon çocuk vur. teptir. Çocuklarım mektepte okutam11yan milletler, onları 
a efalet ve felaketin kucağına atıyor demektir. Cüm• Mektebe gidebilenler bunların ancak yarısıdır. Cehalet, fak· 

rUeefalete, tembellik n işıizlik fimitaizliğe götüren yoldur. 
Çocuk1en bu iki tehlikeli yoldan alakoyan müeeaese mek-

hurlyetin yaıamaıı, bu gençlere mektep açmakla 
mümkündür. 

ı 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Atinada Muhakeme Bitti, 
d·lecek 

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

etti) - FevkalAde dlvanıharpt~, bir kaçının kurıuna dizileceği mıfbr. Meclia yarın öğleden sonra 
Atlna. 28 (Mubabiri•i• telefoa I hal infaz edilec.ktir. Suçlulard- u•an medi•inl topJanmıya çafıl"" 

lıyan suÇlulanndan 28 kiıilik ilk muhakkak sayılıyor. toplanacak, akıama dağılacaktır. 
kbı~ti~r.liledniin. muhakemeleri dün akıam Meclis Toplanıyor Bay Makslmos 

Eski Hariciye Bakanı Bay 
Karar bu akşam, belki de g... H~kfımet, aldığı istisnai ted- Maksimoı tekrar Hariciye Bakan• 

ce .ıabaho karp verilecek ve der- birleri tasdik ettirmek Uzore mcb- hğma tayin tsdilmiştir. 

Türkiye -Suriye Ve İskenderon 
Fransanın Surıye Komiseri Teminat Verdi 

Ankara, Z1 - N eıredilen 
reaml tebliğe glSre, burada bulu
nan F ransanın Suriye ve Ulbnan 
f ev kail de kom:ıerl Kont dlS 
M rtel, Dışarı ve içeri lıleri, 
Adl~e, Ökonomi ve Gtımriik 
Ba1<anlarile iki memleketi alAka· 
dar eden meseleler hakkanda 
görüımUı, ıu meseleler tetkik 
ed. lmiştir: 

Hudutlar ve hudut münase
betleri, demiryolu münakalatı. 
ticari mObadeleler, Törkiyede 
Suriyelilere w Suriyede Türklere 
ait eml&k, hakkı hıyar ıahipleri 
meselesi, mali meseleler, mobte• 
lit istasyonlar. 

Görftşmeler tam bir tqriki· 
mesai ve büyük bir dostJuk ha· 
TaA içinde geçm:ft Dl.fan işleri 
Bakana, Türk ırkından olan se-
\eaeai huiusl bir ıtatliye tabi 
otma1arı itibarile lske:ıderon mm· 
takasının idari bakımdan hususi bir 

rejime sahip olduğunu habrlatma11 
lizerine M. Dö Marte~ Fransanın 
lskenderon sancağının muhtariye
tini muhafaza etmek ve bu busu& 
hakkında iki bUkiimet arasında 
mevcut olnn itilaflara riayeti temin 

--HHOOOOli~Oİy~o~~;;·HOOO-OHHOOH 

Hava Kuvveti 
Bir Milyar Liret Harcana

rak Yenileştirilecek 
Roma, 28 (A.A.) - Bay Mu

solini, ltalya hava filosunun yeni· 
lqtirilmeai ipn konan mUddeti 
üç ıSeneye lndirmiıtir. Filonun ye· 
nileştirilmeı· ne bir milyar 200 
milyon liret harcanacaktır. 

Bulgar Elçisi itimatname-
sini r akCAim Etti 

Ankara. 27 (A.A.) - Bulgar 
elçisi B. Pawlof b.ıgün Reisicum
hu,. Kamal Atatlirk tardındao 
kablll edilmiı \ ' 6 mutat merasimle 
ltimalnamesi:ıi takdim etm:ştir. 

eyle.mek azmf?de olduğu hakkınd 
temınat vermıitir. a 

FevkalAde komiser •1 d 
lıleri bakam iki memlek ı te aşan 
d k. h d • arasın• 

a ı u udun dokun 1 ihl ~ı d"l u maz ve a e ı emeı: olan h 
ld nıa lyetlnl 

yen en teyf t husuıund 
kalmıılardır. a mutabık 

Görllşmeler1n nıev.ıuun . 
eden ~ütün muelolerd u teşk.ıl 

kt · e tam bır no auıazar ayniyeti 
d y 

1 1 
mevcut ol• 

ugu an aıı ımştır. 

Atatürk Kont dö M 
Kabul Bu artell 

yurdular 
Ankara, 27 (A.A.) _ R . 

1 cllmhur Kemal Atatürk bu eı~ • 
Framıanın Suriye ve LUb gün 
JAde komiseri Kont dna~fevka· 
ve Fransa büyük elçisi eB artel'i 

" k b '' b • Kam-merer ı a uı• uyurınu 1 d 
D 

. 1 
4 far ır. 

lf ış.erl Bakanı B 1. . 
Ru n A · evfık 

ştu rasm da hazır b l v 

· ı k b' u undugu mü A at ır saatten f , az.a 8Ur-
mtiştür. 

.----.._ . . . .. .. -- ----

Sayfa 3 

r,-------------~ 
Sözün Kısası 

Akıllılar 
Ve 
Yarım Akıllılar 

Server Bedi 

En bOyUk sUrpriıler bize adliye 
koridorlarından gelir. işte ıiıe 
ıaşacağınız bir habar daha: Son 
zamanlarda müddeiumumi mua· 
vinlerinin yanana hemen her gün 
yarım akıllı, meczup bir takım 
adamlar giriyorlar, ciddi bir işleri 
varmış gıbi abuk 11abuk şeyler 
ıöyledikten zoura çıkıp gidiyof'" 
larmış. 1-iemen hergün vo günde 
baı.aıı üç, bar:an da beş kişL .. 
Az değil; okadar ki hallerinden 
bu ecrinin içinde oldukları anla· 
tılanlarm içeri sokulmamalan için 
adliye poli111erine emir vuılmiı. 

Tavsiye ederim, nekadar akılla 
olursa olunuz, adliyeden içeri gi· 
rerken halinizde bir derbederlik. 
ıaşkıolık, telif olmasın; koridor· 
larda kendi kendinize mırıldana· 
rak dolaımayınız; ellerinizle, ytl
ıUnüzUn ıuursuz kımıldamılarile 
şllphe Yerici itaretler yapmayınız; 
kapıdııarı edilmek birıey deği~ 
şuurunur:un ebedi ye resmi bir 
muvanneslzlik damğaıı altında 
kalmaaı ihtimali vardır: 

Mevzua gelelim: Acaba neden 
Iıtanbul meczupları adliyeye mu· 
sallat olmuılar? •• Delilerin adaletle 
yüzgöz olmaktan korkmamalarını 
tabii buluyorum: ÇOnldl mesul 
değildirler. Biıim ııibi kendini 
akıllı sananlar, adliye binasmdan 
içeri- davacı sıfatile girdikleri 
zaman bile tilylerinin dibinde ince 
bir mes'uliyet Urpermesi duyarlar. 
Tavandan yere kadar herşey ve 
ve hAkimden mübaıire kadar 
herkes, orada, biıe yapmaya ve 
yapmamaya mecbur olduğumuz 
hareketlerin umumi muhasebesini 
sorar gibidir; eıyada bile bir cld· 
diyet ve aize tepenizden bakan 
yüksek davarlarda bile sorğuya 
çekilen bir insan hakimiyeti var· 
dır. Meczuplar bunu farketmezler 
ve lfnlerine gelene akıllarına g~ 
leni söyliyebllirler. Adliye bina· 
sından içeri sokulmamaları çok 
yerinde bir tedbirdir. Fakat bun
lara akıllılardan ayırmak için hangi 
alametlere itibar olunacağını he,. 
kes bilmeli değilmidir? Zira kor( .. 
dorlarda gezen akıl müfettişlerinin 
gözüne iliıecek bir yanlış hareket, 
en makul adamlara yalnız dava• 
larını değil, reamen akıllarını da 
kaybettirebilirler. Belki en akıllıca 
hareket, bu mUfettitlerln yanına 
Mazhar Osmanın asiıtanlarmdao 
bir kiti katmak olacaktır. Böyle 
nazik itlerde bir yanhilığa mey• 
dak Yerilmemeli. Meseli, b .nn 
göıtermesin, tiir kıralımız Filorl• 
nalı Naıım, adliye koridorlarında 
kendi manzumelerlnden birini mı• 
rıldanarak dolaıırken böyle yan
lış bir teıhise kurban gidebllir. 
Edebiyatımızı böyle bir zarardan 
korumasını adaletimisden dileriz. 

Edirneliler 
Toplandılar 

Karagünün Yıldönümünü 
Andılar 

Edirne, 27 - EdJrnenin iftal 
edildiği kara günUn yıl dönUmD 
nıünasebetile Halkevinde bir tOJ>'" 
lantı yapılmış, Edirne müdafaa· 
emda şehit olanların ruhlnrını tak· 
d:s için mcvlut okunmu,, söylev· 
ler ıöylenmiı, bundan sonra top· 
}ananlar iki kısma ayrılarak bir kıt
mı Sarayiçinde söğUt kabuğu yiye

,--------------------·----------------.:::::~== rek açlık ~n ölen şehitlere, dığer 

l '"S TER [NA~ N [ S TER [ NA N M A f '"\ kısmı da Edirncdekl ıebitler 
... • abidrsine l:onulacak çelenkleri 

Sabah aaat dört lıuçuk. Herkca derin uy o. a. ve mucss r lm uı.yvau ç~lığı. 
Bir okuyucumuz yazıyor: k d 1 gibi ~.uık1 ve .tın1na.n cinct n dl.ğil. Arbsındnn da hazin 

Sobklar s&Miz. Birdenbire, Halk pencerelere ko~u~uyor. Korku ldade bn l 
- Dnan_. Dııau.... 1 sokağa sarkıyor. .. ş ar 

Gaceuin aükuııunu yırtan ve herkesi yatnğmdnn Meğer boledlytı meıuuru k öp ek öhlU üyorıııuş. Bu j~ 
fırlutıın Lir silah 11e11i. Ileın de havuiug, mavzer, nıgant lstanbuJda oluyor. V • bir nsır evvel deir;I. hııuıiıı 

JSTER iNAN /STER iNANkfAI 

götürmüş:er \•e AtatDrkllo heJ ~ell 
Öalinden geçerek Merice dogru 
·fi Ü .• 1 d" ~ r muş er ır. -···-· ... _ ............. . ...... ~;·~~·;-;d·~;,-;h Morgda 

Bugıin çıkan ( Yarım Ay } da N nol 

S dulhılı, hayret verici urları ifşa •t
ı.ıclı.tedir. Bu 3G sayf.ılı, reukli knpnklı, 
r.eugiu müuderecntlı nıecmııa ın a raca 

Uç rcuklı bir tublo ılıivcıi de vard,r. 



--·----------------------f.--1 ıt?. m leke tt e1 Olup Bitenler_ 

T ı 

Adapiızarından 
Bir Yılda 
Çıkarılan Eşya 

Adapaparı, ( Hususi ) - 934 
rılı içinde Adapazarından 6 mil· 
yon kilo patatea, 9 milyon kilo 
auıır, 490 bin kilo fasulye, 
t.140.000 kilo ç•ltik, 7. 100 1andık 
yumurta, 735 bin kUmea hayvanı , 

285 bin kilo c.viz, 230 bin kilo 
kabak, 145 bin kilo ham c!eri, 
220 bin kilo arpa, 45 bin kilo 
buğday, 23 milyon kilo pancar, 
645 bia kilo yulaf ve •msall, 47 
bin kilo 1armııak, 300 bin kilo 
aoğao, 28 bin kilo kabak çekir
deii, 52 bin kilo koza, 61 bin 
kilo k•tentohumu, J.350 tane av 
deriıl, 30 bia kilo darı, 4 milyon 
kilo odun, 210 bin kilo kepek, 
610 ton C•YİZ klUUtU, 24.300 ton 
kereste, 120 bin kilo ıebze, 190 
bin ldlo meyva, 18 bin kilo tere• 
yatı, 6 bin kilo fındık, 25 bin 
kilo yDn, 700 bin kilo ot, 223 
tane domuz, 20 bin kilo ipek 
çıkarılmıı, iç Ye dıt memleketlere 
ıatılmııtır. 

Adapazarı Hastanesi 
Adapazarı, (Huıuıi) - Bir 

aralık lzmite nakli ıöylenilen 
" Adapazarı memleket h&1tahane-

ı:nin lzmite naklinden yaısıeçil• 
mittir. Hastahane Adapazarında 
kalacak ve ıenişletilecek, yatak 
sayııı arttırılacaktır. Bu haber 
ıehirde sevinçle kartılnnmıştır. 

Gökçende 
Köy Y asaıının Kabul 
Y ıldönümü Kut1ulandı 

Gökçen: Tirede ( Husuıi ) -
Martın 18 i köy kanununun kabul 
edildiii güne teaadüf etmektedir. 
Bu münasebetle nahiye merkezin• 
je parlak tezahürat yapılmııtır. 

Bu münasebetle millet mekte· 
binde bir de Hrıti açılmıı, bu 
ıergide nahiye hududları dahiHn· 
de yetiştirilen her çeıit mahıul, 
kuru yemİf, meyva, dokuma, yün 
ve ipek iılemeler, iç çamaıırları, 
yatak takımları teıhir edilmiıtir. 

Mektep civarındaki ayrı bir ıer· 
gide de hayvanlar teıhlr edllmit· 
tir. Bu tezahürat vali General 
Diriğin kaymakamla beraber kö
ye gellti ile baılamıı. vali nahl· 
yede toplanan hötün köylülere 
ayrı ayrı iltlf at etmiı, ıonra bir 
sö.\lev!e köylüye ve köy in\dıa· 
fına verilen ehemmiyeti aDlatmış, 
köylUyU ıev:ndirmif, bundan sonra 
aergi komitesi bütUn köylülere 
Hrgiyi gezdlrmiılerdir. 

En ıonra lıtlklil aavaımda 

ıehlt dn,en Gökçen efe ile arkn· 
daılarmın mezarları ziyaret ed:l
miı, bir çelenk bırakılmıştır .. .............................................................. .............................. 

6UTUN. ULKE.Y I 
HE RC.UN 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
FAK.ô.TI 

~nJ'9~ıa 
O.O.Ki e,ıR. IL.Ô.N 

BüTüN ÜLKEYİ HER cUN ooLAŞIR 
t. elti?: 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

T ekirdağında Her Sahada Büyük 
Bir inkişaf Göze Çarpıyôr 

T •kir d 8 ğ her ıene yllk·. 
(Husuıt) - Is· sek rakkamh bir 
tihlastan ıonra l talebe kUtleaine 
T ekirdaiında bü· · 1 mezuniyet dlplo-
yUk imar h6 r.. maaı yermekte· 
ketleri görDI· ' dir. Bunun için 
mUt tUr. Kasaba burada bir llıe 
her illn biraz ye ihtiyaç oldu 
daha gUıellaı· ğu kanaati var 
mektedlr. Imar dır. ilk mektep-
faaliyetl de dur• ler fazla olduğu 
madan de•am için talebe mlk· 
etmektedir. tarı liae kadro-

Tekirdai tf.. ıunu tamamlaya· 
caret bakımın- cak raddededir. 
dan çok ebem• Gençler Halk· 
miy•tli bir ka· 
aabadır Ye Trak· 'fekirdaiında teni edilmald• olan hükume• konağı Ye Atafürkünhe~keli ovlne bUyUk 
yanın bela bıılı iıkelelerinden bi· nlşletilmektedlr. merbutıyo1 göıtermekte ve eviD 
ridir. Eunun için burada haftanın Tekirdağıoda ııhhat fıler! de muhtelif 'ubelerinde çahşnıaktan 
her gUnUnde ve ıunnn her saa· çok düzgündür. Memleket haata· zevk alr aktadırlar. Ev binaaının 
tinde hummalı bir ahı Yerit faa· hanesi bllyUk bir ihtiyaca cevap daha .nllsait bir binaya nakli 
liyetl a6ıe çarpmaktadır. Vali vermektedir. BütUn doktorlar imkanları dU1UnUlmtıktedir. 
Haşim fıcan vilayetin her memleket halkına' kendilerini Tekirdağında ziraat itleri ala· 
ıahada lnklıafı lçin çalıımakta, sevdirmiı, insaniyetli ve ıefkatll bildiğine ilerilemektedlr, göçmen· 
bir çok yeni yollar yaptırmakta· adamlardır. Bu sene hastahaneye ler yeni iıkin mıntakalarına HYk 
dır. HUkümet konağı tamir ve bir rontgen daire11I ile, bir emrazı edUmitler Ye hemen muıtabıll 
tevsi edllmiı. dağınık bir halde efrenclye koğufu, bir de banyo vaziyete ıokulmuılardır. Bağcılık 
bulunan hUkümet dairelerinin bir dairesi Uive edil~cektir. pek ileri ıitmlt Yaziyettedir. Bu 
ar&ya toplanma11 kararlaıtırılmıı, KUltUr işleri de çok iyidir. lnkiıafta ispirto ve ıarap fabri· 
halka hDkumetlo olan iılerlnde Orta mektebi ikmal eden talebe· ka1ının da büyük tesiri olmuıtur. 
bUyUk kolay!ıklar temin edilmiştir. ter liae tahıillerinl batka vlllyet· Teklrdat kıaa bir zaman ıon· 
ÖnUmUzdekf yazda bUtUn hUkü· )erdeki llıelerde yapmaktadular. ra her bakımdan eksikıiz, mll• 

met daireleri bu yeni binada T eklrdağhlar kUltUre çok merak· kemmel ve asri bir ıehfr haline 
toplanacaktır. Hapiıhane de ge· lıdırlar. Bunun için orta mektep gelmiı bulunacak,ır. 

Elazizde 
Milyonlarca 
Ağaç Yetiştirildi 

ElAzlı (Huıuıi) - Burada aiaç 
dikme ve yeliıtirme beveai art· 
mııtır. Gerek Ziraat Müdürlü· 
Allnüo bu huıuıtaki yardımı ve 
ve fidan tevziatı, gerek halkın 
bu aahadaki çalışmaaı çok ve· 
rlmli olmu9, Ellziıde milyonlarca 
ağaç yetfıtlrilmiıtir. Bu vaziyet 
de•am etmektedir. Birkaç 110• 

sonra Ellziz meyvacıhkta Ma· 
latyayı geçecektir. Bu ıene ekin 
vaıiyetl de çok eyidir. Pek be
reketli mahıul abnacaiı umul· 
maktadır. 

Gebze Gençleri 
Çalışıyorlar 

Gebze (Huıuıt) - Henüz bir 
senelik maziıi olan Gençler Birliği 
gittikçe artan ve göze çarpan bir 
faaliyetle çalışmaktadır. Bir yıl 
önce teıldl edilen bando takımı 
htsr fıraatta memlekete ıenlik 
verebilmektedir. Birlik idare hey• 
eti ıon ay urfında bir sahne 
yaptırmıı ve temıiller• başlamııtır. 
ilk müsamerede "Gömdüğüm o 
Cihan,, ve "Şeriye Mahkemeıi,. 
adlı pi} esler oynanmıı bu mUna· 
ıebetle veı em hakkında da bir 
konferanı verilmiştir. Gençler 
pi) cıte çok muvaf:ak olmuşlar •• 
kasaba halkı yeni gördükleri bu 
eaerden dola} ı gençiere teıekkUı· 
etm.tlerdir. 

Ter susta lş Mevsimi Başladı 
Tauuı (Husuıi) - Burada 

bahar tamamen baılamıf, bakla, 
marul, ankızkabağı yetiımiı Ye 
Eat.l.ğa çıkarılmıttır. Çiftçiler 
humına'ı b:r faaliyetle pamuk 
tohumu ekmektedirler. I~ mev• 
dmi başladığı için amele yeY1'111· 
y~ leri 4C·50 kuruıa yUkıelmittlr. 

Tirilyada Avcılık Merakı 

Ttrll7a anılan .. 
Tirllya (Huıuıl) - Gençler Birlitl Avcılar kolu 3 • -4 ,Un devam 

eden bnynk bir •• tertip etmiıtlr. Bu avda baıta Fırka ve Avcılar 
Baıkanı Bekir Ataıoy olmak tlzere btıtlln avcılar Tepeçiftllk, Kurpn 
kaya, KarakaYak taraflarında avlanmıılar, birçok tavıan, tilki, ya
ban kan, çakal Ye domuz vurm~lardır. 

Yalvaçta 
Hililiahmer Menfaatine 
Bir Müsamere Verildi 

Yalvaç, (Huıuıl) - HilAUah· 
mer kurumu yıUık toplantıaı ya• 
pılmıf, idare heyetine Dr. Vıfkı 
SarıgUI, Avukat Süreyya, icra 
memuru Kamil, muallim Sille}'· 
man Ayaz, Bayan Hadiye Yalvaç 
Er, belediye azası Süleyman 
Coıkun, tticcardan Akif ve lblı 
ıeçllmişlerdlr. 

HilAliahmer menfaatine bir 
mtlaamere tertip edl !mlı, Güller 
diyarının Gtılll adlı eHr temsil 
olunmuştur. 

Yalvaç Belediye ea,kanhğı 
Yalvaç ( Huıusl ) - Viliyet 

encllmeni üyeliğine Belediye baı· 
kanı Bay Edip, Bay Hamdi, ve 
Bay Mümtaz ıeçilmiılerdir. Bay 
Edipten bot kalan Belediye baı· 
kanlığına yeniden bir baıkao 
ıeçilecektir. 

Karamanda 
idman Yurdu Ve Çocuk 
Eıirgeme Kurumu Kon· 

greleri Yapıldı 
Karaman (Husuıt) - İdman 

yurdu ıenelik kona-resini yapmıf, 
yeni idare heyeti rehliftne Bay 
M. Tevfik, reiı Tekilliğine Bay 
Muhtar, umumi kAtibliğe Bay 
HUsnU, kapdanlıta Bay Necmi, 
azahğa Bay Safer ıeçilmiılerdir. 

Kulüpten 17 kişilik bir kafile 
maç yapmak Uzer• kııa bir ıe
yabate çıkacak, bu arada Niğdeye 
uğrıyacaktır. Çocuk eairgeme ku· 
romu da ıenelik konireıini yap· 
mıf, eakl idare heyeti vazifesinde 
lbka edilmiıtir. 

Ergani Tahsil MUfattişligi 
Erganimaden (Huıuıi) - Mu· 

hasebei huıuıiye memuru Bay 
Celal yeni ihdsa edilen tahsll 
mUfettiıliğine tayin edilmiş ve va· 
zifeaine ba~lamıştır. 
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Karadeniz 
Köylerinde 
Son Posta 

Pazar (Husuıt) - Zelek köyO 
pazardan iki buçuk ıaat mesafe
de 70 haneli bir köydtlr. Nüfu• 
kesafeti fazladır. Köyde portakal 
elma, armut, erik gibi meyvalar 
mebzulen yetiştirilmektedir. KCS
yOn baıhca geçim vaaıtaıı balık• 
çılık ve kayıkcılıktır. En çok a'f'" 
lanan balıklar Hamıi Ye Yunus
tur. Yunuı balığından yağ istih· 
ıal etmek ıuretile latlfade edll· 
mektedir. Bu it Zelok köylnlerin• 
iyi faideler temin etmekcedir. 
Köyün havası ve ıuyu iyidir. 
Köy, PAzar kaıa•ına bir fOH u~ 
merbuttur. Zelek iıkeleai denileo 
yer, yazın eğlenceye ıeleı.lerl" 
dolar. 

Köylln yaylaaı olmadığından 
az miktarda hayvan beslenir. 
Yazın çok sıcak olmaz. Köyd• 
dükkan yoktur; ancak iki kahvr' 
hane ve bir de cami Yardır. Ev
lerin bUylik bir kıamı ahşap 

• kızıl Ye keatane ağaçlarından 
yapılma • dır. Diğer birkaç •• 
de kargirdir. Her aen• Ağustosun 
yedinci gUntı "Kar GölU,, denileJI 
plAja giderek orada eğlenerek 
banyo yapmak; ıonra da hep 
birlikte muhabbet etmek, Zelek 
köyllnUn huıusiyetlerinden biridir. 
Halkın bir kıımı Hıdrellezde iç• 
hamla tepesine çıkar, orada ya• 
kit geçirir. Kadınlar f antazl gl• 
ylnmeye ıon derece heveslidir. 
Köyde mektep yoktur. Çocuklar 
Pasar mektebinde okumaya ıl• 
derler. 

Samsunda 
Köylülere Ve Köy işlerin• 

Ehemmiyet Veriliyor 
Samsun, ( Husuıt ) - Vail 

Fahri Kiper Samıuua geldij'I 
gUndenberl ıehrln her bakımdan 
inkişafı yolunda lıabetll tedbirler 
almıştır. 

Mekte plerl bizzat teftit e~ 
mekte olan Vali köylUkrl• dt 
yakandan alikadar olmakta, çift
çiliğin ve bllhaaıa tUttıncUIUğUtl 
daha mükemmel bir hale ifral' 
için uğraımaktadır. 

Halkevlnde haftada bir defi 
tUtUncUl•re ye lnhlaar memurlarıo; 
tUttlncUlUk hakkında aayet açı 
bir ifade 'il• malümat verıımelı"" 
tedlr. 

Köy mekteplerinin daha ·~ 
rlmll ve köylft için daha fayd• 
bir ıekle ıokulmaıına çalışılnıalı
tadır. 

Belediye ıehrio imarı içi• 
bUtçHindekl tahıiaatı artır~~ 
ıehlr dahilinde buıUnkll şebır ~ 
llğe uygun 1ıeni1, dUz vo muot 

1 
ıam yollar açılmaaına k•'' 
vermlıtir. ~ 

Halkevi köycnler kolu Bel~ IO 
yenin de mUzahareti ile köylU ıÇ if 
faydalı bir teıekkUI haline ;ie~, 
bulunmaktadır. KöylUlere bınl 
aıılı mey•a fidana dağıtılmıttlt• 

Niksar Gençleri Tokatta 
Niksar, (Hususi) - Idınao Y.~ 

d b' geı•,. du gençleri Toka a ır k1'aıl 
yapmıılardır. 15 kltlden tefe. ti" 
eden bu gençler kafileıl geııPıet 
lerini atla yapmıılardır. ~e~Ç 

0
., 

Tokatta Halkevinln misafırı Uıı' 
muşlar TokattA AtatUrk heyke d• 
bir çel~nk koı muşlar, Halke~lo t• 
de Kahraman piyuaihl leoısıl • 

mitlerdir. 



- - ~ - - - - -- - ------~ ----
28 Mart 

( Siga•et Alemi ) 

lngiliz Nazırları
nın Berlin 
Dönüşü 

lngili• Nazırları Berllne gittil4r H 

dfSndOler. Bu ziyaret eanaaında hatıl 
•ttlklerl inhbaı f~yle hulasa etmek 
lbthnkOndllrı 

l - Almanya Tuaa lktlaadi birli· 
li1ae tlddetle muarızdır. 

2 - Almanya, Şark misakın "i kar
: fSyle itirazlar ileri ıOrmektedlr ld 

\l rnıaakın akdi, bu ltirnlar kartı· 
111lda mOmkDn olamayacağa beaziyor. 
. 3 - Almnnya, hak muaavatında 

t•ddetle iarar etmektedir. Umumiyetle 
dt\'letlerin bırakmaya razı oldukları .. , 
dı ihtardan oda feragat etmeye hazır· 
bır. Fakat muhafaza etmek lltadiklerl 
il Utnn ıilAhları muhnfaz:a etmek 
lrarındadır. Ve bu arada ıezilmekte 

ola S n ıey, Almanyanın Şarkta, yani 
"O\'yet Ruıya mıntakaınnda 1erbeat 

alrnalc iıteginde olmaındır. Bunun 
ltbeb' • A) b"h • l f ı ııe, a• e ıı tıma Alman nü· 

1~ıu f azlalığınm taımak için bir kap 
Uyaeı duyar a-BrOnmHidir. 

" lngilterenin bu emele ne dereceye 
•dar muzaharet edeceğini bize zaman 
~lSıterecektfr. Fakat buııUnlerde Slr 
1rı0? ~lmonun ıöyleyecetl nutukdaDda 

iılıı • Alman temaaınının verebilt· 
~1'ii neticeleri anlayacatımız gibi lngl• 
ı- Franııa - İtalyan murahhnıları nın 

111 0ıt k d ere konferan• ıda, bu huıuıta 
t ••letlerln meyillerini meydana çıka
t •caktır. Şu ıekle gare, henilz nzl. 
•tte fiilen deA'itmlf bir fey yoktur. 

lehistanın 
B;,. Şikayeti 

Süreyy .. 

Varıova, 27 (A.A.) Sflezya 
lllıntakaıı ayan mecliıinde cere
Yan eden bir müzakere 11rasmda 
hükumet blokuna menıub meb'u~ 
l<.ocur Alman ıilezyaaında Leh 

~~~liılnin feJtiketii vaziyeti •• 
L asaa . Beutben 9ehrlndekl 
bireb ko~eJlnln vaziyeti hakkında 

takrır vermiıtfr. 

Lehistan Kabinesinde 
Değlşlkllk Olacak 

h 
Varıova, 27 ( A. A. ) - Bazı 

llkA 
1 

urnet gazetelerine nazaran, 
~Yasal mahafilde mecliıln tatilin· 
~n sonra kabinede deği9iklik 

-:.:•sı muhtemel addedilmektedir. 

Edebi 
Tefrlkamur: 

BARİCi 
Müstemleke 
Hudutlarını 
Tahdit lçi11 

Roma, 'l1 (A. A.) - Mecllı 
büroları, Fran1a ile ltalya ara1ın· 
da Romada imza edilen Afrika 
meHleleri hakkmdaki anlaıma 
ile Trabluıgarp - Sudan ye ltal
yaa Somaliıi Kenya hudutlanmn 
tahdidine dair olan lnglltera·ltal
ya anlaımalarını mllzakere için 
bu aabah toplanmıılar ve pek 
yakında çahımaya hllılamak tı• 
zere komisyonlar teşkil etmlılerdir • 

Silah işi 
Franaız Meb'uıanı fvlecll

ainde Meıele Y apıJdı 
Parlı, 21 (A.A.) - Baıbakan 

Bay Flanden, ıiJah imalatı bak• 
kında tahkikat yapılmasını ileri 
ıUren Sosyalistlerin teklifini ret 
etmiı ve: "MIUi mndafaya alt 
eararın lfta ediJmesfnl kabul ede
mem., demiıtir. Neticede kabi
neye 210 reye lcarıı 374 reyle 
itimat edllmiıtir. 

ltalya - Habef 
Harbi Olursa 

Almanyanın Habeıe Yar
dım Edece§'f Söyleniyor 

Parlı, 27 ( A. A.) - Eko d6 
Parl gazetHlnln ihtiyatla okun· 
maıı lbım relen bir haberine 
göre, Habeıiıtandakl Alman ıefirJ, 
Habet kırahna itimat mektubunu 
verirken, muhtemel bir Italyan -
Habeı harbinde Almanyanın 

Habeılstana ılllh ve cephane 
vermek ıuretlle yardım edeceA"lnl 
ıöylemfttlr. 

ltalyada Toprak Altından 
Neler Çıktı? 

Arezzo (Italyada) 27 - Fuglia 
mıntakuında Hki Romalılar za• 
manına alt bir kadın mezarı 
bulunmuıtur. Mezarda bulunan 
toprak kapların içinde tuYalet 
eıyası, kUçUk cam ıfıeler mllceY· 
berat vardır. 

Yaz.ı11: 

M•hmut Yeaarl 

No. -19 

1 

Çam Tırtılları 
O Maclt, onu nekadar HYmfıtl? 
k rıun, bir dediğini, iki yapmlyor; 

lif köle oluyordu. 

t, 
1 
Hacer, bu keten örtUyU, kıtın 

t f rıacakları Beyoğlundaki apar· ,:an için hazarlayordu. Fakat bu 
~l u, bu hayal, daha doiarken 
kı~Uıto. Hacerle Maca arasında 
fi 1 

ançhk kavgaları baılam19tı. 
•cer M 'd' k bl • acı ın, ıakançhklarını 

t ç Çekemiyordu. Nihayet Maclt 
Q•l ı , ' 

~unu alıp çıkmııta. 
t.t acer, timdi düşO::-ıüyordu· 

•cit k k k ' fi • ıs anma ta hakiız mıydı? 
•cer t le d Ö 

"' ' e urmuı muydu? nU· 
lçaJa~ökUlen parayı, muhabbetle 
Nlçt ? kolları, ayaklarile tepmifti. 
.: N Mazeret diy.a bul• bula : 

~k e yapayırn? Zorla değil a .• 
._ gUnUnden bu çocugv u HY•· 
'diın 1 

Diyordu. 

d,t O zaman, kendi ktndini al• 
~ltı n.ıştı ... Macit, güzei değil lA· 
bir =~vimll bir srençti; tem'z, kibar 
ka1;

1 
e çocuğu idi. Hacerin vesi-

"•kci~ athrfl'!~ş, ~e resmen de ka
~~tr . k~ndı hımayc~iade kay· 

1• nıı,tıl 

liacer, no iııtiyordu? Bütün 

eski Hf alet arkadaılara, ona, ha· 
aetle, kinle bakıyorlardı. Hatta, 
ıırf tallıizliği yüzünden, kendini 
içkiye verip baıtankara eden, Zom 
Yekta, birsrün dayanamamıı: 

- Hacer, Haur... Sen bul· 
dukça bunuyor1unl Bugünleri arar• 
ıın... Allah aratmaaın amma, bu 
gldltle, mum yakıp arayacağa 
benziyoraun ... Bukadar ıımaraklık 
iyi değil... Alla hı bile gUce!ldlre· 
cekıin... Neyine ııkılıyorsun ? •• 
Kocan seni kıskanıyormuıf Fena 
mı? Seviyor da kı•kamyor ... Adam· 
cağız, hak~ız mı? Sen de, bUıbU· 
tün dalına binip kıskan dırı} oraun. 
Yine, seni, o ganon boıuntuıu 

Vahitle, iıkelede konuşurken gör
müşler... Bunu, kocana yetiıtlrlr• 
ler, o da, kızana, hakaız mıdır? 
Arbk Vahltleri, Mahirleri, Hasan· 

ları Hllıeylnlerl, Alileri, Velileri 
unut... Ne eksilln var? Kocan, 

seni, neden mahrum ediyor? Al· 
lahtan kork, sıkıl... işte bizim 

h!limizi görUyorauo; ıUrUm ıürüm 
sürUnUyoruı ... Evcağzmı bil, uslu 

uslu otur ... Sonra ararım, Hacer .•. 
Maclt Bey albl bir kocam, bir 

....-. ...... - -~·-"' .... ~- ·--
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1,r J _ Gönül lıleri 

Japonyadan Bir ihtar 
Sesi Daha Yükseldi 

h~u 

Kadınla 
Evleneyim Mi? 

Bir Diplomat, Biz, Diyor, Çok 
Büyük işler Başaracağız 

4' 25 yaılarmda bir 1ıcncim. 
32 yaılarmda iki çocuk sahibi 
evli bir kadınla aeviılyorum. 
Kadın benimle evlenmek istiyor. 
Bende bu fikre mntema) ilim. 
Fakat fikrimi kurcalayan birkaç 
ıual var. Acaba e•lendikten son· 
ra da bu ıeval deYam ed~r mi? 
Kadın kocasından kolaylıkla ayrı· 
lablllr mi ? Bunun için ne gibi 
tedbir almalıdır ? Evlenmek 
doA"ru değilse, bu seYgiden kur· 
tulmak için ne yapmabyım? 

E.P.S 
insanlar çok defa bayatta 

yanlıı yollara düıerler. 
25 yaşında bir gencin 32 yaşan· 

da evli bir kadınla evlenmesi de 
herhalde tabii birtey sayılamaz 

Japon bahriyeııi ıon Btnelerde çok kuvvetlendi 

Bir kadın kolaylıkla kocasın· 
dan ayrılamaz. Talak için makul 
ve mantıki, kanunun kabul ede
biloceğl kuYvetli 1ebep llıımdır. 
Ayrılmak lıtemek boıanmak için 
kafi değildir. 

Tokyo, 27 (A.A.) 1932 de ı devreye girmektedir. Ben bu 
Cenenedeld Japon heyeti murah· devreye hususi bir mana atfedi· 
haaaaının baıında bulunmuı olan yorum. Herkes, dUnyada hiçbir 

Sonra kadının lkl çocuğu var, 
diyoraunuz. Bu çocuklar ne ola· 
cak? 

A. Yoıuka Matluoko, Japonya• kun:etln Japanya~ıo ilerlemesine 
. manı olamayacagını anJayacak-

Aranızdaki yaf farkı kanuni 
bir mazeret değildir, amma her
halde evlilikte 1&adete mani olan 
mUhim Amillerden biridir. 

nın uluılar derneğınden çeldlmeal 
U b tll d·~ b tt hr. Pek yakında bunu öX.renece-

m naae e c ver ı.. eyana a x.· d • 
d . ti ki gız, eğer Unya devletler, bunu 
emıı r : daha eyi anlarlarsa bu, dOn} a· 

" - Japonya bugiln yeni bir nın menfaatine olacaktır.,, Binaenaleyh ben bu blrlevmO" 
yl hayırlı görmiyorum. Evli bir 

Yugoslavyada Bir Cep
hane Deposu infilak Etti 

kadını evinden ayırmak ve bed· 
baht etmek azabı kolayca kabul 
edilebilecek bir meıulfyet değil· 
dlr. 

Kadını unutmak için yapıla· 

cak ıeyde, bence ondan uzaklaı
mak ve kendisine kat't bir lisan• 
la bu mllnasebetin kesilmesi 
lizımgelditfnl tebliğ etmiye bat· 
lar. Onun bDtDn Omitlerini kmoıL 

Belgrat, 27 ( Huıuıi) - Yu· 
goılavyaaın Krağuyedatı' dakl 
a•k•rl eaatitü•Dnde müthiş bir 
lofillk olmuıtur. Bu enstitUde 
10 bin lıçi çalıımaktadır. 

fnf il&k, o kadar şiddetli ol
muştur, ki bütün camlar kırılmıı, 
halk müthiı bir telAşla mağazala
rım kapayıp, evlerini terkederek 
kasabalardan dışarıya çıkmaya 
baılamıılardır. 

lnfllAklar, biriblrinl takip ettikçe, 
mektep talebeleri bUylik korku· 

doıtum ol1a, dört elle sarılırım, 
dUnyada başka birşeylerl ıözUm 

görmez dil 
Demişti. 
Hacerin. o saman, bu ıözlere 

çok canı ııkılmıı, Yektaya darıl• 
mııh. Fakat geçen gUn, onun 
bDtOn ılSzlerinde, her kelimesinde 
haklı olduğunu göıtermiştl. Ma· 
cidden aynldıktan ıonra, uçu· 
romdan uçuruma yuvarlanmıştı .•• 

Macidle beraber yaşamıı, tı· 

marıkhğını yenmiı. uılu akıllı 
oturmuı olHydı, ılmdf, Hacerln 
de bir eyf o)acakh. Hacer, elin· 
de yarı lılenmit keten örtU, göz 
pınarları yana yana, başını eğmiş 
düıiinUyordu. 

Gözünün önünde, kaloriferle 
ııınmıı, ılık bir apartıman can· 
lanmııtı. Şık mobi!yalarla ılilılü 
odalarda, ipek kimonosile dolaıan 
ve kahkahalarla ,Ulen, ıen, ta• 
aaııı ı•nç kadın, Hacerdll 

Bu ıen, tasaaız kadın, klmo
noıunu atıyor, gardrobun 5nUnde 
saatlerce eli çenesinde dUtllndük· 
ten ıonra bir tuvalet Hçebiliyor 
ye onu giyiyor, kUrknnn de ıırbna 
geçiriyor; hizmetçi kadmın çağır
dığı otomobile atlayor, ıinemaya 

sıidiyorl Sinemadan çıkınca, bir 

ltıkı pastahanede çayını içiyor .•• 
Mevsim çiçeklerinden bir kucak 
dolusu alıyor, evine dönUyor ve 
çiçeklikleri ieUrterek, çiçekleri 

larla öteye, beriye koıuımuşlardır. 
Mağazaların bütün ~itrinleri kırıl
mıı Ye yarım •••t zarfında ka••· 
ba kamilen boıalmıştır. Bundan 
sonra gök yUzUnll kaplıyan du· 
ma.1lar arasında ateı ıütunları 

yUksulmiı ve uhhlye otomobiile· 
rile itfaiye, yttra:darı toplarnıya 
ve yangı ~ ı söndürmiye baılamış· 
lardır. 4 ölil, 20 ağır yaralı, 100 ze 
yakın hafif yarala vardır, zarar S 
milyon dinar tahmin o!unmaktad 

ır. 

TEYZE 

lngiltere Bankası Genel 
MUdUrıuıu 

Londra, 27 (A. A.) - Monta• 
gu Norman, tekrar InıUtere ban• 
kası Genel mUdUrlDA'ftne Hçll· 
miştir. 

yerl eşdiriyor ... Apartama':'.n~ın"-"';'. m:1~~,__,--""'=_"""""'--~----!l!!!!!!!!!-bir kış bahçesine dönUyor... ıç • bilmiyordu. Lakin kı5yde, az para 
Bu şen, taaasız kadın ak ile, didinip yorulmadan, rahat 

tuvalet:nı giyiyor Ye 'k oam yaıayabllirdJ. Yalnız bu Umlt, 

k ocaıını Haceri, köye ıUrliklemıye klff be leyor ..• 
Hacer, bu hayallerin ar d ıelmlıti. 

b" aıın a, Kocadığını, ç~ktDtftnO, kencU 
ince ır çocuk ıeıi, kUçUk bir nefıine bile itiraf ye kabul ede· 
çocuk hayala da görUr aibl 
olmu9tu; göz yaılarını tut •d medi. Eski hayatına yanmakla 

k t ·· tü ama ı, beraber, bu, ona, daha acı geldi. 
e en or yU yüzüne ötü d 

h k h k ı g r U, Artık, yDzllne bakılamıyacak 
ıç ıra ıç ıra ağ amı} • b 1 d 

- Kendine ettin ..:ş 8 1 : kadar mı ibtiyarlamıı, çökmüı, 
G l'k h b' ' •cer... bozulmuıtu?.. Hacer, ini btr iı· 

endç ıl ' ep ır teviye sürecek l d k san ın yan a taıtı, elin en eten örtUyll 

Kendi ıesl, bir bafkaaın i attı ve baYluyu ıurabldekl su ile 
• · ·b· k l k ın ıes ıılatarak yllıllnU ıildi, kuruladı. 
ımışf gı ı. u a larında hUzUn ve K k J l b d ki 

1 t t d UçU "o a ın UstDn e aynaya 
ese e ı reyor u, Evet H 
k d' t · · H ' acer, yaklaşıp baktı. 

d
en ı'nke ek mıştı. •yatında dayan- G" k l k k t 
ğ i oz eoar arı, ırıı ı&ıf ı; 

l .kı ı ı uvlueht •. gen.çlik ve güz•}. d k b b 1 ~ du a larmın içimi ozu muf, 
ı , onun a ey ıne ızler l:ırakarak 
Uz.klaşml' V 

'-l eski topluluğu kalmamıftı. VD· 
e UZBK aşı} orc.'u. 

b 

lklk sze.nçliği, Uk güzellıgv i, onu cudU de, dolgun say.lmaz:dı. 
Zihninde, yaımın birçok ıene4 

ıra ıp aıtmeseydi, 1·mdl H 
acer, )erini, unutarak, ıildi : kör yolu~u tutar mıydı? Köye - Yorgunluk, beni harap 

ıe meye ıç yanaıır mıydı? latan- etmit-·· Biraz dinlensem, rahat 
bulda yaıamak ve tutunmak onun ebem, toplanmm... Biraz topla• 
için gUçleşmiıtl. Artık eıkiai sıibl nmca da yU:ıUmlin derileri gerilir, 
uykuıuıluğa dayanamıyor, fazla kırıııklar kaybo!ur r 
içki kaldıramıyor, zoraki yllze Ümitsizliğe kapıhverdiğinü~ 
1U1Up, biılerl ve ılnirlerlle can- kızdı ve yere attığı keten frtOy 
bazlık edemi) ordu... VUcudU ve parçalamak hıuile çekti, didikledl 
sinirleri yorulmuştn; rahat istiyor- ve nihayet hır.sanı alam~dı, ma· 
du. Fakat aradığı rahatı, Istan• kasla dilim dilim keata ve bir 
bulda bulabilmenin lmklnmı ao-re- yı,,ını halinde, fırlatıp • paçavra • 
memiıtl. attı. 

Babaaındaa, ae mlraı kaldıjanı ( Arkuı nr ) 



Dünya Hadiseleri 

Avrupalılar 
istikbal Harpleri
ne Hazırdırlar 
A•rupalılar mlistakbel mu

harebelerde havadan atıla .. 

Zt1hirli gaz- cak bombalardan 
korunmak içiıı her 

den kartal- binada bir mahzen 
ma çart1lerl yapmayı dlitllndll· 

ler, halka biraz allkün 
gelir gibi oldu. Fakat zehirli 
gazın mahzen içine de aıza· 

cağı ileri &\bUlllnce endiıe tekrar 
başladı. Şimdi Macar gazetelerin· 
den arılıyoruz ki Peıtell bir mil· 
hendi& bu endişeyi da önleyecek 
bir tedbir bulmuştur. TaHYYur 
ettiği plan ıu pronaipten ilham 
almaktadır: 

- Zehirli gann mahzen içine 
nüfuz edebilmeal ancak kesafeti· 
nln azlığı aayesindedir. Şu halde 
mahzenin içinde dııarıya dotnı 
geniılemek lıteyen bir hava taz· 
yiki yapacak olursak ııazın içeri 
ııirmeaine mani ola caktır. 

GörUlliyor ki Macar mühendi· 
sinin düıünce&I pek boı değildir. 
Fakat tatbiki, için her mabı:enin 
içine hava tatbiki yapacak bir 
elektrikli pompanın konması icap 
edecektir. 

~ 

Yeni bir film yapıldığı ıa· 
man bir sinemada göı· 

E•kldlkç~ terme hakkı, kur· 
delesinin kıymeti 

kıgnıetl ar- 1, b" l"kt t i .e ır ı e vasa 
tan fi imler (2000) TUrk lira· 

sıdır. Fakat bu f ilim büyük sa
lonlarda glSıterildikten ıonra 
ikinci vizyon olarak kUçlik aalon· 
lara intikal edince kıymeti dörtle 
bire iner, yani kıymeti eskidikçe 
eksilir. Buna mukabil eskidikçe 
kıymeti artan fıllmler de vardır. 
Meseli 1914 muharebcai esnnıın· 
da alınan haklkt filimler bu clnı· 
tendir. Bunlann kıymetleri dört 
dıfa artmııtır. 

"" Geçen yılın ilk altı ayı içinde 
lngilterede otuz milyon 

Jngilt•r•d• TUrk lira11 kıyme
bi i tinde binlerce ti• 
n~ nıası carethane bina11 

çogalıgor yapılmııtır. Bu 
miktar evvelki yılın ayni mUd· 
detinde yapılan inıaattan yUzde 
(66) fazladır. 

Son Posta 
Ye••I. ıt11a•I, Ha .. dlı " Halk , ... ,, .. 

üki Zabüye, Ç.a .. lçeıme ıokah 81 
ISTANBUL . ,., ...... 
Gazetemizde çıl<aa _lah 
ve resimltırio bUtUn baklan 
mahfuz •e geıeteml11 ai&ti~ -· -. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 1 

StD Ay Ay Ay 
"" .. ""- ICr 

T()RKIYE t• 'ISO 400 150 
YUNANISTAti uto U20 710 no 
ECNEBi noo uoo 800 

Abone ~edell e~Jiodir. Ad r• 
deği~tirmek as k\lr6ttuc. 

Geln eor•t ~rl ~"'"•• 
Hlnlerda• 11Hta'ullret .. '""'•• 
Cevap için ~~ktupl~rtı ıo k•uUflvk 

pul iJaveıı lazımdır. 

Poeta kutus ı 741 bt4nbld 
Telgraf ı Soopoıt• 
T ofofon : 20203 

Mart 28 ~ 
--=---

Dlnyada 
Kari Uektubları 

Ça 
Bitenler 

amBul n u' ~ 
• Sokaklarda 

Poliı Müfettiıl lıtediği Kadar Övünebilir, Fakat Muvaffakıyetl Temin 
Eden Sadece Basit Bir Teıadüftür 1 

Bir Otomobilin Bir Seyrüsefer 
ıından Çıkan 

Memuruna 
Netice 

Çarpma-

Pariı, 23 (Huıuıt) - bir gttn (Sivastopol ) cad· 
Po!lı mUdiriyetinln lıtlhba· doainden geçerken dikkatA 
rat ıubeainde n6betçi mo- sizlik eaerl olarak bir ıey· 
mur diln akıam aazete- rUHfer memuruna çarpar, 
elleri kabul ettlA'l zaman tutulur. Mahkemeye YeriA 
ı6zUne: lir. Bir ya hapse mahkum 

- Size komlaer Gul~ edilir Ye hapishaneye yol· 
laum'un bUyUk bir muyaf. lanırl 
fakıyctinl haber verece- Bu mUddet zarfında 
tim, cUmleıile&lle bqladı. hem cıp harçlığı için, hem 
Poıta çantaaını " hafifi.. de avukatına Yerilmek 
ten ,, adam bu dakikada üzere paraya mlibtaçhr, 
hapishanededir. zevcesine bir mektup ya• 

lf. ıar, derkJ ı 

HadiH okadar meraklı - Bodruma in, ıat 
ldl ki, bir buçuk iki ay klStede kartondan bir ku· 
lSnce " Son Poıta ,, nın tunun içinde (10,000)frank 
ıUtunlarıaa da geçti. Okll"" bulacakaın. içinden (3000) 

nl al, bana yolla! 
muıaunuı.dur. Fakat lsterA Miıon Ernest haplı· 
mlı'. niı, blrknç satırla haneden giden mektup-
hnf1zanı11 tazeliyellm: Jarın aansura tabi olduk· 

Ceçen, lkincikanunun farına vakıf olmıyacak ki, 
28 inci iÜnl1 Pariı ıehrf· hiç tereddUtallz yazar. F .a• 

kat hapishane mUdUrU 
nfn tam göbeğinde kAln mektubu pollıe ıöıterinco 
Louvr poıta ıubesinden Komfaer Gaillaum poliı mUdUrl1etinden oıkıyor komiaer Guillaum der-
bir çuvalın içine (1,600,000) frank tetkikat yapb. Poıta ıubealne hal 1Upholenerek adamın evinde 
doldurulmuıtu. Oradan kamyona gitti, her gUn para naııl aayıhr, bir araıtırma yapar, ılSylenen 
yllkletilmiştf, ıimendUfer lstaıyo- çuvala nasıl konur, otomobile parayı ıöylenen yerde bulur. Bu, 
nundan da bir vagona bindirilerek nasıl yüklenir, ve btıtUn bu işler bankadan çıkmıı demet halindedir, 
Pariı dııında baıka bir posta kaçar dakikada görUlUr? Elinde fakat Uzorinln kuıağı yoktur. 
ıubea:ne yollanmııtı. Fakat çuval krnometre ilo hesap etti. Mua· komiser Demonun lherinde bu· 
oraya vardığı zaman muhteviya· melenin hiç bir ıafhasında çuval lunan ilk banknota perteYsiı ile 

Şoför Erneat Mişon gazete fotoğıaf· 
oııından kaçıyor 

tından hemen hepıiol kaybetmlıtl. 
içindeki (J ,600,000) franktan bank· 
not haUnde bulunan ( 1,580,000) 
franıı almıı, ıadec• madeni 
meskflkat halinde bulunan (20000) 
frankı bırakılmı b. 

* Hidlae okadar ıarfptl kJ, onuu 
karııımda Franıudarın pek be
)'en dikleri pollı müf ettiıl Guillaum 
ıaıırdı: 

ÇuYal beı o• memurun ıöıD 
önünde durdurulmuştu, yine on· 
)arın ıözU öaUnde milbUrlll olarak 
kapalı kamyona nakledilmişti, 

kamyonda muhafızlar Yardı, yol
da çaranmaaı mllmkUn defıildi. 

Eıuen kamyon da ıube ile iıtaa• 
yon araıındak.i mHafeyl tam 
get ek olan zamanda katetmioti, 
lstaıyona gelince çuval yine bir· 
çok memurların önünde kamyon• 
dan indirilmif, aaanıöre bindlrl· 
lerek rıhtıma çıkarılmıı, mUhUrlU 
vago ~ a konmuı, gittiği yerde de 
binanın tam kapısında, birçok 
memur arın ör.ünde lndirilmiıtl. 

'Jf... 

Kom"ıer Guillaum gtınlerce 

yalnız kalmıyordu, baıında en ' 
aşağı dört bet kiti vardı. Y almı: 
lıtasyonda kamyondan lndirillpte 
a•ansörc blndlri'diğl zaman aaan• 
ı6rde tek bir memurla yalnız kol· 
mııtı, hem de sadece 2 dakika 
müddetle. Bukadar kısa bir za· 
man içinde bir çuYal açılıp bo
ıaltılamaı, boıalttıktan aonra tet• 
rar bağlanıp eaki haline getirile
mez? Fakat biçare komiser ne 
yapıla? Bir it glSrmllı olmak için 
aaanı6r memurunu tuttu. Sorguya 
çekti, ıonra 7lne bırakmaya mec• 
bur oldu •• hldise de unutulup 
aitti. .. 

Geçn ıDn Parlı pollı mUdUrtı 
yine bu ılltunlara ıeçen bir mU· 
llkabnda: 

- Dünyada hiçbir cllrllm ce• 
1aıız kalmaz, olıa olıa f ailinln 
meydana çıkmaaı biraz gecikir, 
demiıtl. 

lnanınm, haklıdır. Fakat enin· 
de sonunda bulunan faillerden bir 
kıımının tutulmaıında rol oynaya 
polisten z iyade teaadüftllr. ihtimal 
" JJAhJ adalet ,, denilen 16rll11• 
mez kuvvetin HYkile.. · 

lltihbarat ıubesinin memuru 
komiser (Guillaum) evde durıun. 
bence ba hadisede de rol oynayan 
o tesadllftllr. Bakınız na1ıl: 

Poıta otomobilini kullanan 
ıoför Erneat M"'on bu bAdlaeden 
aoaiı yukarı bir buçuk ay ıonra 

-.... ........................................................ . 
,. 
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Arabi il Rumi 
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.Maznunun genç zevoe1i .• 

bakar. OatUnde bir ıoauk damı• 
l.zl görUr. Hemen poıta ldareııne 
aorar ve öjrenir ki, llzerlerinde 
kuıak vardı. ku9aklarda birer 
damga basılmııtı. Komiser: 

- Bu damia kuıaktau geç· 
miı, altındaki ilk banknotlara iz 
yapmıt olacaktır, diye dUtllnUr 
ve hemen töförll sorauya çeker: 

- Bu parayı nueden buldun? 
- Piyangodan kazandım! 
- lıbat eti 
- lmkAnı yok. Biliralniz ki 

Franıız piyangoıunda kazananlara 
yarayı verirken iaim sormazlar, 
hüviyet te&bit etmezler, bileti 
almakla iktifa ederler. 

Bu cevap vakul yerindedir, 
yalnız komiıerl tatmin etmez. 
ÇUnkll komiıer fllphelenioce tahA 
kikat yapmıf, adamın bu kazayı 
yapmadan evvel meıleldnl bara· 

Duran 
Arabalar 

On beı aündeberl Atpaıarıll" 
daki ahırların ıahlplerine alt 
arabalar mey dana sokulmarnakt• 
• .., arabalar itlemediğl ıamanlard• 
sokaklarda evlerimizin önDod• 
durmaktadır. Bu vaziyet ıokai' 
hem hareketleştlrmekte ye be .. 
de gelip geçişe mani olmaktadıt\ 
Bllba1sa müstacel Yekalde oto
mobillerin evler önUne yanafDl.,a 
mllmklln olmamaktadır. fjleY'' 
arabaların bir arada durması l~ 
meydanda bir yer tahılsl ço 
faydalı olacakhr. ,~ 
Fatih Atpazarı Mıhcılar caddeeb ~·· 

Bir Nevşehirlinin 
Temennisi 

Burada ilk tahlil yapan tal;f 
bed~n yoksul olanlar meal• 
himayesiz kalmaktadır. Gazel~ 
lerde okuduğumuza göre eke•• 
yerlerde Çocuk Esirgeme Kurulll' 
lan bu kabtl yavrucukları hiın•Y' 
etmekte, HilAliahmer gıdasız ti' 
lebeye gıda vermekte, mekt•I" 
Ierde teşekkUI eden biınaÇ 
heyetleri bu yavrucaklara ba 
maktadır. 

Burada da çocuk eslrgeııı: 
kurumu ve HilAllahmer teıekkol 
yardır. Bunlarm da Nevşehir ç~ 
cukları hakkında aynı a1Ak8r 
ıısıtermelerini temenni ederiz. 

Neveehirı Yıldıti 

Fatih Tramvay istasyonunda 
Bir Dilenci ~ 

Fatih tramvay te•akkuf oıah 
llnd iki aydanberi sabahları sar' 
ak bir dilenci türedi. Pek iğre~ 
bir halde bulunan bu dilen 

11 
tramvaya binen bUtUn yolcu1~0 
rahatıız etmektedir. Belediye;_, 
bu pis ye iğrenç dilenciyi ora ~ 
alarak darülacezeye aevketıııeo' 
T• 7ahut dilenmekten mtnetlll 
ıiıal dilerim. 1' 

Her ıabah a1nı iataıyonda trıı.lfl~~J 
blıımek nruretinde bulunan yoloul,rur

Macit 

c--------c·.-v-.-&-ı-.-,---~ 
.ılf 

d R S lQA~•"" Okuyucularınız an . • .. 
mektup gönderene; 

- Adrealnlzl ve adınızı ~ 
laclı~nız için ıorunuza ce'I 

Yeremedlk. .,,,,1 _, _ _ __ __....,, IJ 

karak laviçreye gitmek, ~r• ti' 
fırıncılık etmek istediğini ~~~ 
kitllero ıöylemtı olduğunu oW . 
mitti.. 

* ~ Şimdi tetkikat derlnlett .. ~ 
mektedir, fakat elde edilen ~ 
nihayet 10 bin franktır, bııl tt" 
(1,5) milyondan fazla idi, o• 
rafı ne oldu? ~ 

Şoför henO.Z itiraf etoı• 
paa da bulunmamııtır. 

~1)~ 
Az evvel zabıta bu ısıu d•""' 

loyetlnl teaadüfe borçludur, ,,GJ' 
tim ya, hakikatte komlıer 1tY 
yum" un mu•affakıyetsizlikld:.-ı 
celenen itleri ununtmamak, 0' 

göz ısnOnde bulundurmak "~ 011,
larla alakaıı olabilecek ha ~ 
lerden hHs81 davranmak ıure ,ıJ 
tesadüflerden istifade etPı~aı'· 
bildiğini de kaydetmek lazım 

-le ., 
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Bu Sene 
Neler Giyi

lecek? 
19JS d• gl7l:ecek .. ,. 

ferden b iri hafifçe kilotlu 
ettık n7ahut bolluğu 

IS•d• top.aa111 ıt yloe klot 
etr ktlr. 

Bule ·olar t r krar moda 
Hhada yUrümr§'e batlııdı :ar. 

Kollar 19s4 deki .ı ea 
çek d alaa aeng :n ve bo d ur. 

Genit !. emer.er, ceket 
teı"rl ı l ver en önd n 11.lı.ll 
bluslar, l·oyna nuzun uzun· 
lufnnu n7ahut çirkinliğin i 
k apatan d ık ve k ravatla 
7akalar. Hr p bu ıene iİyl· 
lecek t•1ler araıındao ır. 

Eit.r pardHO g17mcdcn 
ıokai• ç ı kıyoraanıs o zaman 
parduü .Uzün y•kaamı el• 
blarnlzin kumaşından 7apı-
7apınıs. Baze11 p ar cıaülcrt 
k olsuz yapıp &engin kuma9h 
e lblH Üıcr :ne giyiyorlar, 
reamlm'zde de bunu glSrD-
7on•nux. 

Bu •en• modada hemen 
her renle o duğu için kendl
al:ı:e yakıt•• rengi ıeçebl· 
llrı nfx. Fakat b llh . aaa tllr· 
kuvaz mavlal, llcivert, kah· 
vrrengl, ıünbill rcaklcrl 
pek medadır 

o 
o 
o 
o 
o 

• 
o 

• 
o 
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SON POSTA 

Bu Sene Kumaşla
rınızı Alırken Şun
lara Dikkat Ediniz 

Bu mevıimln kumaılarında 
bilhassa yazlık kumaılarda epeyce 

yenilik Y. rdır. Cinı it.barile 
yenilik •ardır. Zira bu sene be· 

ğeoilen ku matlar daha fazla 
yıkanabilen kumaşlıırdır. 

Çizgili, noktalı, çlçftkli ku· 
maılarm yanında bu 'ene en 

bUyUk yeniliil gösteren kuşlu 
kumaılardır. Bazılarında kuwla· 
rm kendisi r~nklidir. Bazılarında 
ise yalnız hudutları renklidir. 

Diğer bir yenilik : Renkli 
çlzgri pikelerdir. Ki bunlar hem 
çok dayanıklıdır, hem de yıkan
mıya gelir. 

Gece elblıeleri için de yine 
renkli çizgili urganlin kullanıla· 
caktır. 

1 

'/ 

-r 
/ ~ d> 

~.; \ \ 

~~-·~=r------~~--= 
Resm.nl gördüğünüz kostnm yün örğü· 

den yapılmıı~ır. EvvelA iki ılşle düz bir 
örgU örerek bır kaç metre kumaş örer ve 
sonra bu modeldeki gibi biçip dikersiniz. 
Elbisenin yeniliği bilhassa düğmeli eşar· 
pındadır • 
eu &ene örme elbiıcler pek modadır. ilk-

~
lıug~n 
!Ve Yemek 
tapsam? 

l Sade Fakat Güze 

l Hurmalı Pasta 
1 1 O gram kadar un bir par

hcık tuz 110 gram yai .... 110 
Rram da kuru Uzüm yahut uf ak 
Ufak kesilmiş hurma. Veyahut ta 
hacir eğer darçın eeveraeniz bir 

t~rça da darçın. Bunlann p ini 
r araya. iyice kanıtına içine 

döviilmUı bir de yumurta katın, 
ilci kaıık kutirilmlı koyu ıurup 
\te iiulanıncaya kadu IÜt ilave 
•dip hepsini karııtırdın. Yaklan
~aş tepsiye döl.Ulnp fırına koyun 
[) 1 buçuk saat kadar piıirin. 

aha fazla kabarmasını laUyor• 
••nıı · · b" ~ ıçıne ır çay kaıığı beykln· 
._ \'ır (Bakkallarda kutu ile 

blar) koyunuz. 

Kuzu Etile Havuçlu, 
Yumurtalı Kapama 

t'1 Bir buton kuıu butu alınıp 
1( 2:elce yıkanıp temizlenecek. 
ıtteakin bir bıçağın sivri ucu ile 
Q ,,. d . 
[)j;r. ın en berıa.oden delinecek. 
1.- ~er taraftan havuçlar kabuk· 
~ kazınacak. Birkaç dit sarmı• 
lo ayıklanacak ve birkaç tane de 
, Pk Yumurtanın kabukları ıoyula
hkı~ .Bunun üzerine de açılan de· 
k rın bazısına da yarım yumurta 
~~cak. Açtığı nız delikleri bun· 
te doldurduktan aonra et ten• 
~~:l e .konacak, tuzu bUberl 
t') 'f~nız baharatlle beraber bir 
'diı· ı canı kadar da ıu i ive 
~, ıp sıkı sıkı ağzı kapahlacak 
~"Yavat ateıte pif irilecek. Altın
>, aldıktan sonra soğutulacak 

••tca k •w l L~ • t._k. E e~ı~ ÇeKılıp çıkarıla· 
ta t te dılım di!im ke1ilip ıof· 

h it • 
._lalı 6 enarae ıoğuk, lıtenirae 
hım p çıkarılaca k. Aralarında 
"•ıı u;:,~. havuç ıarmı1ak rörn
~y 1 ırnler pek sUslll olur; işte· t ı •çar. ,-----

t <ı. dının Yaşı 
/j il.sesinden 

e//i O:ur 
'11.a~adın Y•tım 1ak'amak için 

oen geleni yapar. 
>•gı na bu • hada hlyanet eden 
~tll ne uzuv enıedir. ÇünkU ka

llr enseler:ne hiç ehemmiyet 

Bu ameliyeyi hepimiz kendi 

zevkimiz• göre, berıey i ;in kul· 
lanırıı. Fakat 6111• zannediyorum 

ki biç bir zaman buradaki mo
deller için kullanıldığı kadar lsa· 

betti hiç bir zaman olmamııtır. Bu-

rada gördüğUnUz, gerek elbise 
ger~k çamaşır modellerlnln bepıİ 
balukaten hem gayet ıade 
hemde ıayet güzeldir. 

Artık Kışlık. Maskenizi Atınız 
------ --

İlkbahar İçin Yüzünüzün Masajını Nasıl Y apmalıs1nız? 
BUtllo kadıaJano hcpıl boyaoır. 

Fakat boyayı kendine :yakııtıran• 
lar pek azdır. Boyanırken evTelA 
dikkat edilecek ıey gece tuvaletini 
gündUzden hazırlamamak, gUndUz 
için de geceden boyanmamaktır. 
Eğer gündiixden gece için boyan
mak istiyorsanız, storları indirin, 
elektrikleri açın ve öylece boyama. 
ikinci dikkat edilecek ıcy: Podra· 
om güzel durması için yllzllnUztın 
ht:r tardı için ayni kremi kul· 
lanma} ın. YUılluUz için d aha hafif 
burnunuz için daha ağırca bir 
krem kullanınız. Kuru Te fazla 
nazik cııtrer için krem yerine k~ 
)UCa süte benzeyen neviden 
kremler kullanmalı dır. Yalnız bu
run için alelade krem lazımdır. 

Bu krem nyahut loıyon yUze 
····-··· .. •·············· .. ·····························-·· 

vermezler. Onu olduğu gibl bı
rakırlar. O da bu ihmalin ceza• 
sını \•erir. Kadınnı yaıını söyler. 

Boyun da yüz kadar itina İl
ter. Ci:dinizi allzelle~tirmek için 
ne yapıyorsanız, aynı uıulii boy
nunuzda da tatbik ediniz. Oraya 
da krem ıUrUnUı, masaj yapınız. 
BaşınıJI dik tutunuz. Birtakım 
kırrnmalarla boynunuzu bUkme
yiuiL 

1 

iyice lçirllecek. Yanakların iki llç 
yerine parmağınızın ucu ile kr•m 
halindeki ruj aUrUlecek, bu da 
parmak uçlarile iyice yayılacak. 

Pudra pufunuzu pudraya babr
dıktan sonra bir kere silkele} iniz 
ve dolcanarcaıma bafü hafif yfizil· 
nüxün her tarafına sürlinl!z. Bur• 
nunuza biraz daha fazlaca. Sonra 
bir ıalaşpurun ucunu iUlıuyu 

1 u. ıslatıp kirpiklerlniıi a• k 
ı k 1 b ' auı apak· 
arınızı, aı aranızı ununla .11 . 

Kuru tarafile de yUıUnUz.U ıı nız. 
nu alır gibi yapınız. n tozu· 

Sürmenizi ya kendisine h 
çubukla veyahut ta parnu ~a 8~1 
kerek onunla ve nereden b gu hu
nereden bittiği belli J atlayıp 
kadar hafifçe ve yalnı: rr:ııyacak 
pağa sOrUnüz. at ka· 

Dudak boyasında d ;kk 
lecek şey Ust duda . ı at edi-
daha koyu boyamak veğ alttan 
yayarak boyayı iyice ya::~k~kla 

Nasıl 

Çorap 
Giyersiniz? 

Saçınız, ıapkanız, elbls 1 
ld

. . . h ~ en z, 
• ıven.nıı, atta çantanız için 
dl\kkan dUkkAn gezer, b :rçok tet
kikler yaparsınız. 

Fakat çoraplanmıza bu itinayı 
göstermeyiz. Ayağınıza en ziyade 
yakııan çorap hangisidir? Uzun 
topukluau mu, kısa topukluıu mu? 
Kendinize mabıus bir markanız 

' muayyen bir renginiz var mı? 
Eğer ayağınız ince ve uzunaa, ve 
ortaıından kanbuna, ayağınıza 
çorap uydurmak gUçtur. Bu tak· 

) 

bahar için kendinize ıimdiden b8J 
le b ir tayyör hazırJıyahilir::.in:z. Bı 
tayyörun çlzğ:lerl bej, kcndiel keb· 
verengidlr. 

Örğü için vaktiniz yoksa, ha
ıır aatılan örgtUn kumaılardan sa· 
tın almak auretlle de böyle bir 
eJblae yapabfliralniz. 

Bu elbiselerin gUxelliğl. hem 
aade, hem ucuz, hem de çok zevkli 
olmalarındadır. 

E;;;-;,;;;;-s;;;;J;ı;·-
s;z;n Sıhhatinize 
Bağlıdır 

Birçok kadınlar Yardır. E•len
meden ev••l gtızelhk!erlne vlicud
larına, saçlarına, aıhhatlerlne çok 
düşkündürler. Fakat aanki bunlar 
yaıamak için değil de yalnız ev
lenmek için lazımmıı aibi eylenir 
eYlenmez kendilerini bırakırlar, 
artık ne ııhhatlerine, ne de güzel
liklerine itina etmez olurlar. Akr 
f&m kocalarını karma karışık bir 
başla, iı elbiauile karıılarlar. 
Halbuki iyi bir ev kadını evinin 
saadeti için 11bhatine ve glyinme
ıine dikkat etmelidir. Her sabah 
hiç olmazsa on dakika jimnastik 
yapmalıdır. 

Bilhassa bağırsaklannın mun• 
tazam işlemesine çok dikkat et· 
meli. Eğer bunu temin edemiyor
sa bol sebze. bol meyva yemeli, 
bol au içmelidir. 

Vncuddan çıkmaıı lbım olan 
ıeyler vilcudda kalırsa hem aıhhat, 
hemde iÜıelliği bozar. Bağırsak· 
ların muntazam çalıtmamasınıo 
bllhas1a cilde rok zaran dokunur. 

Güzel ve sıhhatli olmak 
lıtiyornnız, bağırsaklarınızın her
gün temlılenmsıine dikkat ediniz. ................... -···-··················· .. ···-·······-
dirde çorabınızı biraz genİi alınız. 
aonra topuğuna biraz klğıt koyup 
kalıp ıibl keıiniz. O vakit çorap 
ayağınıza yatar. Bazı kadınlar 
çoraplannı ters giyerler. Bu ıe
kilde çorap daha parlak •• daha 
gUıel görünür. . . 

Çorap alırken, clikkat edınıL 
Renk ne kadar donuk olursa 0 

kadar iyidir. . . 
Çoraplarını:z.ı keııdmıı yıkıvınız 

}'ıkndıktan ao11r.ı aırnadan 
1 
ev~el 

bir havJuya...aup aJ: ı..n.ı a 1'117. 



Per,embenJa Gelişi 

Yalnız Siz 
- Bayan, mantonuı çok ırll

ıel .. 
Dedim, yUıöme baktınız: ıor· 

dunuz: 
- Y alnaz mantom mu güzel? 
Hayır Bayan, yalnız mantonuz 

gllıel değil, mantonuzun içindeki 
robunuz da güzel! Ve ıiz: manlo
nmu çıkardığınız zaman robunuz, 
Uıerfnden katıda çıkarılmıı bir 
çiçek buoketl hi11lnl veriyor. otuz 
bir kere koklayacak ~lıam bin 
bir gül bağçeıinin kokusunu bir 
anda duyacağım 1&nıyorum. 

Hayır Bayan yalnız robunuz 
ıDıel değil ba9mızdaki ıapkamz. 
da ırDıel. BeJJi ki usta şapkacı 
bulmak için ıihnlnl çok yormut 
belli ki f fÇİ kızları dikitinl dik
mek için çok ıöz nuru dökmilıler. 

Hayır Bayan yalnız ıapkanıı: 
sıOzel değil, mini mini ayaklan• 
nıza giydiğiniz iıkarpinlerlniz de 
ıuzeJ. Hani in1an derile klSıele
nln birbirine dlkilme1inden bu 
kadar gllıel bir san'at e11ri çı
kacağına inanamıyor .• 

Hayır Bayan, hayır yalnız 
buDlar ıUzeJ deA'il, aaıl gOzeJ 
olan ıizainlz. Mantonuz, robunuz, 
ıapkamz, lıkarpınlerlnlz ılzlo 
Ozerinlzde oldukları için ıüzel 

aörDnUyorlır. *. Bayan, mantoauz çok 
ınzeL. 

Dedim, yDzUme bakdınız, Hr-

dunuz: 
- Y alnıı mantom mu aGıelı 

Cevap vermeliydimı 
- Hayır Bayan yalnız man

tonuz def il, fakat yalnız aJz çok 
sıtlzelıinlz.I 

IMSET 

Ceza 
Bayan, bay• bir ceza · 

vermltti; yUz kere: 

• • Ben blrıey bilmem,, 

Comlesini yaıacaktı, 

Miaaflr ıelen bayı ceza 

jazııını yazarken 16rdtı: 

- Bu ae hal? 

Dedi, Bayan anlattı: 

- Ne olacak Of defa 

oğlumun vaıif Hinl yaptı; 
UçUnde de oilum ııfır al

dı, Ben de bu cezayı Ter
dim! 

Gençler 

- Konferans Uç 1&at ıürer miydi, Uç saat sonra 
gelecekıin 1 

SUrer ya, konferaaıı HHD biraz kekemedir. 

Beraber 
Katli, meıhur bir avu• 

katı davaaında nkil bu· 
lunduracakh. Avukat ka· 
tiH tevkifhanede aördU: 

- Ben Hnl tanıyo

rum. 

- Ben de 1enl, tam 
yirmi beş ıene evvel ufak 

bir hırsızlık için mahke· 
meye dUşlUğüm zaman 
avukatımdın. 

- Evet .. 
- O zamandanberl 

ben ifl azıttım. Sen de 
meslekte ilerledln; bera
ber terakki etmlfiz. 

Böyle Dtlşünürler! 
İhtiyarlar Da 
Böyle! 

Mart 28 

1 
aazeı rıkraıar 

imkansız 
Doıtu, ıaıı g6ılttye s6yle~•._1 
...:... Bir Dakika botun dlkk•Pll' 

Oıerlmde topla! 
Şaıı: 
- lmkAnıız:, dedi, yalmı bil 

yere dikkat edemem! 

Ne iyi 
- Adamın iki kızı Tar, baba' 

ları her ikisine de eTlendlklerl 1' 
man birer apartıman verecek 111it' 

- iki kadın almıya kaJllll 
müsaade etse idi ne iyi olurdu. , 

Olmaz 
- Btıyllk anne ilkbahar ıes.I 

mevılmdir değil mi? 
- GDzel mevalmdlr a111111• 

yavrum; benim sıf bl yetmit yaflol 
ıelenler için, bir ilkbahar dab' 
1ıöreyim diye teIAı etmek bot bit 
şey olmaz. 

Güzel RUya 
- Bu gece bir rUya gördldl• 

kaynanam bana darılmıı, e•d" 
çıkıp gitmlıl I 

- Sen eTII bir adam değll,ııs 
- Öyle amma bu rUya yl111 

hoıuma 1ıittl. 

Neyi 
Genç kadına sordum : 
- ilkbaharda en çok neyi 

ıeverslnix? 
CeTap verdi: 
- Menime iÖre roplar yapı' 

alyinmeyil 

aa,ıamıyahm 
Lokantanın kapısına, gardroP 

ıanonu yaklaıtı: 
- Soyunmıyacak mısınız? 
- Yemek yedikten sonra 11' 

olsa ıoyacaklar, ılmdlden bati" ==============--============:-=-==========-==-=-=--============-================ ı r , . .!~m:~! - --·--·--·----
- Kııı çok kOçllk amma, anaaı tam benim ı - Anaıı çok yaşlı amma, kızı tam benim 

denıim 1 denalm 1 

MANiLER 
Gerindi raaam daldı, 

O kıııda r8nlGm kaldı; 

Safları kumral hlrH, 

Y aaakları al aldı. 

)#. 

MANiLER 
S••dinıe, dedi, ae •arı 

Hem bu aık neye yararİ 

Ben ı•ncim haddini bil, 

Saçı beyaz ihtiyar. 

1C 

Boyu uıua, uıuoca; Bu, dedim, tuhaf a~nGI 

Eadamı hoı durunca, Yapınca bir aaf 18001, 

G 

Kıs Hal andim, dedim, - •s.yahat için kendime il· Kabahat benim defli 
- Ablaa busUn benim ı•le- Kalbl• tıl& tık nruHal Dl 1 · l f 11 B l · ld 1 ceğlml bilf yor detll mi 7 zım olan bir 9ey alacakbm. D emı7or & a6nü - u saat nıye a ın ıl' 
- Biliyor ya, onun için ıa• Mizahçı - Bir balayı ıeyahatl içioae Mizahçı - Üç kiti ayni Hmands 

bahleyln erkenden gitti. beni alıaıı 1 . ate bakabilmek için 1 ..,, 

........................................................ e•••································••e••························································· 

Denilir Mi 
- Geçen ada

ma niye aelim 
Termcln, tanımı• 
yor muıun? 

- Tanıyorum 
amma geçende 
bana hakaret 
etti. 

- Ne dedh 

- ihtiyar, bu-
dala, dedi. 

- Vay terbi
yesiz vay; otuz 
beı yaşındaki 
adama ihtiyar 
denilir mi; on s.

ne sonra ıöy· 

llyeceğini buıiin 
•• 1-

ıoyıU) ur. 

-. 

Karımla bb yekvücut aayılmz. 
YanJıı söyledin, bir buçuk vUcut diyecek-

tin 1 

YALNIZ YALNIZ 
Anlaıalı• bls ıGıı:el, 
Senin'• yalnız yalnıal 
Gezelim ancık gel; 
Seninle yalnız yalnı:ııl 

Bahar reldl her yer hoı 
Gün aydınlık iece lot; 
O "uver1ek biz sarhot 
Seninle yalnıs yalnız! .. 
GitHk tenha bir yana, 
Beraberce yanyana; 
s •• ı, .. k kana kana 
Seninle yalnıa yalnııl 

Ben ıoraam, un ıöyleae•; 
Seni çok Hvdim deaen, 
Baıka11 7ok ben •• .en, 
Senini• yalaıa yalnız! 

Mizahçı 

- Yoz kiıtllk bir sofra hazırlattın de~l mi ? 
- E.et amma davetixelerl aöoderlp aönder-

mediilml hatırlayamıyorum. 

Gelme%dl,t 
Hiç gltm•dlİ 

bir berber•::, 

mlı, traı ol ' 
tu. Kapıdall J' 
karken berb 
çıragı: 

1 t 
-Bahıışıoı 

nutuyorsunuıf 

Dedi. Ç•''I" 
"tı' yllzUne ba ' 

Bahı•t "''~ 
olıaY~ cek ,, 

yinı her ~alll 

ki berberlııı• ~ 
der, ıana I 
mezdlm. 
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- Haftanın - Filmleri --
Frana•d• Remouı a.dında bir filim çnlrdiler. Bir mlben<Hı r•nç bir kııla 

eY~fr. S..-.r, ınilil'. Fakat bir otomobil kaıuıada biçare bir 
Yaaq'ete elitince kan11 ile ara11nda :ıeyc ye ze"Yce mlinuebeti 
kUl!lr. Buoa ratm•o kadın ıeYcine 1&dık kalacaktır. Fakat ne 
M'N•• ......,? fttıe Hoaryoyu yapaaıa balletmiye çalııtıtı muade
W Fihai.. ti9flıca •-'atk&rları jan boitel ile Gallaadır. 

Amerlk•'d• : "Hayat Sahnele· 
ri ,, baıiığı altıada bir filim yapıldı. 
Aııl adı Bach Stnt'tir. Blliralniı, 
Amerikada Zenciler beyaz adam
larm ıoıyetHine kabul edilmezler 
kendilerine mahıua mahalleleri, ' 

mektepleri, tiyatroları battA baza 
tehirlerde tramvayları Yardır. Ve 
bu demokrat memleketinde ılvah 
beyaza müsavi değildir, hay~tta 
yUkselemez. Hep qajı kalmaya 
mahk6mdur, battl beyazla ovel-

Eiraz Da .• 
Dedikodu .• 

Y ••tt Guilber'tl yakında °Ka· 
puıln teyze ,, iıminl taııyacak 
olan blr filimde görecet!•· Bu 
genç kadın en ıon olarak Emil 
Yaninıı'le birlikte Fauıt filminde 
çalatmıı, ıonra İfıiz kalmıştı, doıt
lan ona: 

- Rejlıörltrln ıık ıık uğra
dıklan muhitlerde görllnm HHD 

unutulacak11n, deml4lerdi, fakat o: 
- Ne yapayım, eier o muhit

ler. dtııersem kendi kendimi kay

bededm, cevabını Yermiıdi ••• 
GörWOyor ld ıenç kadın muka
vele P•tinde koımamaıına rafmen 
keadiıine yine lı bulmuıtur. 

§ Mırı Glori Ruıya seyaha
tinden d&aerken, Berllnde durdu. 
Neubalbelsberı ıtüdyolarında ça· 
lıımakta olan Franııı: arkadaıla
rıoı ılrmek iıtlyordu. Bu muaz• 
zam mleaıeaenln behçıılne pin· 
~e kuıı11na ilk çıkan Arman 
B.rou ile Florell oldu. Bu iki 
lan'atklr blribirlerine bakııarak 
•orutturdular: 

- Haber verelim mi denin? 
Mart Glori: 
- Hayrola, diye merak etti. 

I - Burada patlıyoruıl Anlatı• 
• •n Fransıılar için Almanya pek 

.-aenceli deilldir. 

k * ilk defa olarak bir Amerl
a ftlmi El fel kulesini mevzuu 

dahilinde kullanınııtır. Bu filmin 
lırnl .. Bir lr~le Uzerinde bir çift,. tir. 

Jf Sesaız filim ıamanlarında 
bn f çok para kazanmıı olan ve 
v~ tada 10,000 dolar alan artist 
ılyam Farum bu defa yeni çev· 

rilmekte o'an "Ehi' l' fil i d · ısa ıp,, m n e 
•nterpretlik yapacaktır. 

nenlerin babeı 
çocukları bile. 
Iıte F anny Hura
t' un romanından 
alınan bu filim• 
de Zencilerin bu 
vaziyetleri teırlh 
ıd:Jmlştir. içinde 
J<ırım habet bir 
kız Yardır ki 
beyazların arası-

na karıımak lıter, 

bfn hayal ıukutuna uğrar. Filim 
blltUn tahlil fillmlerl gibi canlı 
değiJdlr, fakat 1an'atkirlarının 

aayeainde seyredene heyecan 
Yerir. 

Resimlerimizden biri Remouı 
dan bir 1ahnedlr. Jan Beoltel 
ile Gallan'ı göıterir. Öteki reılm 
hayat aabnelerladen aJınm11tır 
Anre Stirley'i 1ı6aterlr. • 

Pola illeri 
Mektebe 
Girdi ... 

Gıçenltrde bir Amerika mec· 
mua11 dünya aan'atkArlarım tahıil 

bakımından bir taanlfe tabi tut
muıtu. 

- içlerinde yüzde (40) ı ilk 
mektepten, yUzde (30) u ortamek· 
tepten mezundurlar, fakat elle
rinde bir bakalorya ıehadetna• 
meai olan yUzde ( 5 ) i, hele 
lnivenite ıebadetnameai olan 
yllzde (2) yl bulmaz diyorc'u. 

Pol Illery bu ıon aahada (2) 
den biridir. Filhakila ilk ve orta 
mektepten çıkbktan ıonra liaeyi 

bitirmiş, bakaloryaamı geçmiştir. 
Yukarıya koyduğumuz hüviyet 

Yarakasma bakınız, timdi de 
Sorbo:ı Univerıiteaine devam et
mektedir. 

Bunun kendisine ııöre llç ıe
bebi vardır. Birinciıi üzerine aldıiı 
rolleri benimseye bilmek için 
dimagan incelme ihtiyacım his.aet
mesiodedlr. ikinci sebe-bi ıinemada 
kazanç gllçl•tmlftlr. Eter gllnün 
birillde bu ıabaamda it bulamuaa 

......,..-...,....~.... . ... -~-

SON POSTA 

~-- ... ---. 
Mari Glori Sovget Ülkesinde 

JBir San' atkir Gözü Rusyad~ Ne Görür? 
Güzel, Fena, Tatlı Acı, Yük.ek Alçalc Her Şeyin 

Biribirine Karıştığı Bir Memleket., 

• 
Geçenlerde Ruılar bir ıinema bayramı yaptılar, biz 

.1lduiu ıibi Franııılardan da bir heyet t•tırdılar. İı lan
buldaa ıidtnler ıruında ılnemacılıkta mlblm aınkl 
ealalbi bir doıtumuz da yardı, 18rlp ltiltiklerinl bise 
1azacakb. Fakat mektubu healı ellmise detmedl, buna 
makabli Fraaıadan riden heyetin aruında bulunan çok 
ınimll 1anatklr Mari G\orlnin orada hl11ettlklerini tlmdi
den 8freamlf buluauyoruruı. löyledltl ıudurı 

- Hl~ bir saman teceHlı Jal11lml bu derece artıran, 
bana bukadar heyecan Yeren blr Hyahat yapmamıttım •. 
Ruıyanıo busrlnkO manzaraıı okadar yeni, okadar tezatlarla 
doludur, bakınız bazı noktalarda biae nlıbetle yUı ıene 
ilerici~, baıı noktalarda ise ylz aeoe ıerldedirler. 

f.ta1yondan çıkar çıkmaz kadınlardan mOrekkep bir 
tıçl kafllHi ıördtlm, kaldırım tamir •diyorlardı, bu• kırı• 
yorlard ı. Kendi kendim• •c.burada laayat berku için ınkli 
olmlyaeak diye dltündtlm. 

Sokaklarda huıuıi otomobll eaderdir, takıl lae hiç yok 
gibidir, buna mukabU tramnylar hıacahınç doludur, elll 
kiıilik yer nna, içine kolay kolay yet. kiti ııtııabillrler. 
Otele ıcldlk, ıcnlıtl, ıOzeldl elektrik ziyuının aıhtını n 
telefonu• da itleaıeme1iai birtarafa birakır1aaıı, rahattı. 
Yemek ıalonuna rellnce, laayYan .,.. ~otkayı h•r zaman 
bulabillnlnh:, fakat bir et Jtmell lıtedlab mi 1aatlerce 
boklemeniı lbıaı •. 

- Biraı da ılnemadan bahıetaeniı •.• 
- Bir filmi en afatı oa iyda yaparlar.. RejiıBr, ı n -

atkAr ••J"• mGtelııa•••• ip• k••-••lıı ıp. d61fl karı• do
yurmak men~ubahı oldutu lçla it y•••ı ,.ırar, 
fakat meydana çıkan Her güseldir. GardOj'Dm eHrler 
ara1ıada en ziyade ( Tchapain) ile (Maluimin ı•açlltl)ol 

Sinema 
Kazandırır Mı 
Kazndırmaz Mı? 

Tramvayın arka ınhanhjmda 
lıittlm. iki doıt ıinemacılıiJn ka
zanandırmadıia bahıi 8zeriade 
konuıuyorlardı, blrlıl mliıbettl, 
Gtekl de menfi. Ve ıöyle ıöyledl: 

- Aıiı doıtum, nafile çeneni 
yorma, aözUmle gördüm. içlerin· 
den biriıi mllhim bankalanmıı:· 
dan birine gelmiıti. (.ŞO) bin lira 
yatırmak iıtiyordu, fakat yUıde 
(5,5) dan fazla faiz Yormediler, 
bundan da yüzde (2) bilmem ne 
pulunun harcını keıımek iİıtediler. 
Neticeyi heıapsız bulunca vaı: 

aeçtil 
- Peki hepıl demi bu baldo? 
- Hayır, onu temin edomeml 

Alaskaye Gidiyorlar 
Aj'ustos lptidalarında Garl 

Kuper ile Karol Lombard Alaa
kaya gidecekler ve ouda "Rene
gad,, filmini çevireceklerdir. 

Bu filmde 4 tayyaredell mUrek
keb bir bölUk rol alacak ve btl
tUn operaayonlar, filmih ıenary<r 
ıunıı yapmıf olan Everlng Skot 
tarafından idare edilecektir. ............................................................. 
tahsil 1&yeılnde yine hayatını ka· 
ıaııabilecektir. 

ÜçUncU aebep iıe kendlıl Ro
manyalıdır, fakat Franıada otur-

Mui GJori MoaJıoYa ia&uyonunda 
beyeadim .. Vakıada Anupay• ,.. l k :ııı 0 Ü 0 Şunu da a IJ ır• ece , •vr rl n z. 

1 d 
1 1 yeyım; Ruılar H''Yelce propa.aada filmi 

yapar ar •, f •dl l: .ı • un n n b raz b km 4" b"nziyorlar. 

yahut ta Marlen Ditrih'in adı 
gelir. Fakat yanlııtar. BuS{lln btı
tlln dllnyanın en çok para kaza•: 
Dan san'atk&rı Grul Flld ilmin
de bir lnglllı: kızıdır. Belki bllir
ılolz; yakın zamanlara gelinceye 
kadar Lo11dra muzık hollerinde 
çalıııyordu, ıonralan ıioemaya 
ıeçtl. 

Kendlılne para kazanmakta 
rekor temin eden ıey, aı 6nce 
lmzaladıtı bir mukaveledir, bu 
mukavele mucibince, Look up 
and lauıh, Up mltb the lark. Lay 
ırac iminde Uç film çevirecektir. 
Mukabilinde on b .. milyon frank 
alacakbr. 

Bu gtlzel kızın ilk meslekinl 
ıöyleyelim: Bir kumaı fabrikasın• 
da dokumacı idi. 

Sinema 
Haberleri 

lf: "Lea croiaadı,, filminde aa· 
lan kalpli Rişar rolünU almıı 
olan Hanrl Vllkokıon tamamen 
Holivutta yerleşmeye karar ver· 
mlı olduğundan mob~lyalarını 
Ingiltereden ıetirtmektedır. 

maktadır 'Ye çok sevdiil bu 
memleketin tarihini öğrenmek 
hevesindedir. Üniversitede devam 
ettiği fakUlte de edebiyat kıı
madır. 

- Bütlin dünyanın en çok 
kazanan nn'atkirı kimdir? tek
linde bir ıorgu ıorulaa hatıra 
muhakkak kiya Grcta Garbonun 

lf Kludet Kolber çok amat~r 
olduğundan kendi evine ufak bır 
. a makir esi ko)'muıtnr. Ar-
sınem f'. l . b 
tiıt y.ıpınıf olduğu ı.ım erı. oş 
yakitlerinde burada aeyrecmek· 
tedir. 



Yalnız Seçilmek Kafi Midir ? 
--·"""""------

Milli Takım Neden 
Çalışamıyor? 

1931 de Sofyaya ıöoderdiğimis milli takımımıza Bulıar 11haıında 
merasim yapılırken 

Yugoılavya milli takımile kar- 1 bilen lmklnlan bunlardır. 
plaşmak üzere HçJlen oyuncu- Gelelim oyunculara; oyuncu• 
larm lngiliı antrenörlln noiareti lar ilk toplandıkları glln, fedaraı· 
altındaki idmanları gllya baıladı. yon reisinin &orduğu gllnlere gö-

Bahıin H811Da ıirmeden, milll re, idmana gelebilecekleri aaatlerl 
takıma namzet ıösterilen oyun- ayırttılar. Muntazam çahımanın 
culardan bir çoğunun ekıeraiz:lere lüzumu kendilerine aöylcndiği Ya-
muntazam devam edemediklerini kitte Yu&cı~avlara kartı hazırlık· 
aöylemeye mecburuz:. Jı çıkmak Uzere ellerinden ıe!eni 

ldmanlıua gelmeyen oyuncu- yapacaklarını vadettiler. 
larmuzın mazeretlerinin ehemmi- Buna rağmen her haftaki ek-
yeti b;z:den ziyade federaayonu zera:z:lerde çağrılanlardan yarnına 
alakadar eder. Biz Yugoslavya yakın futbolcunun idmanlarda 
takımı aibi kuvvetli bir rakibe bulunamadıklarmı görOyoruz:. 
iyi haıırıanamadığımızı eaefle ha· Senelerdenberi milli takım 
brlahyoruz:. kadrcsu uykuda idL o at.letten 

Milli taliımın iyi hazırlanması ı:kllyet ettik. Nihayet federaayon 
ve ialebe gelmesi için bu sefer harekete ıreçmiye karar Yerdi, 
futbol federasyonunun kendi im- antrenör getirtti, Yugoılavlara 
kinlarJnı tatbik ettiğini zannedi· mtıracaat etti. Bu uyanmanın 
yoruz. Antrenör getirtti. Ekzeraiz uyumundan daha iyi olduğuna 
günlerini tayin etti. Oyunculal4D dair hiçbir emare çıkmadı. 
çalaıtıklan yerlerden baosıi günler Vaziyetin bu ıekli bize netf-
serbeıt kalabileceklerini tetkik ceyi gösteriyor. Yarın öbllr gUn 
ettikten sonra lnglliı antreaörllne Yu&oalavlara ıalip ıelaek de 
çalışma programını verdi. Fazla 
olar<ık, bazı oyunculara müaaade mağlup olıak da fU mlllt takım 
almak o.ı:ere teıebbOslerde yaptı.. me1elesini kökDndea halledecek 
F oderasyonuo bugOn' elinde ola· çareler aramata mecburuz. 

Futbolda Birincilik 
..................... ·--···-·· 

Avrupanın En Kuvvetli Milli Takı
mını İtalyanlar Çıkarıyor 

Son ltalya-Av11ıtu?Ja maoıada İtalyan takımının ıalıbt1ini temin eden üç muhulm 

Dünya ve Anupa futbolunda lizler ve Cenubi AmerikaWarla 
hangi milletin birind olduju1tu ıık temaslar yapılamama11 yUzlln-
herkes merak eder· Soa Hile den hiçbir zaman tamamile tayin 
Romada yapılan dtinya kupası edilımıyecektir. 
maçlarını ltalyaalar birincilikle Fakat lnalltere hariç tutulmak 
bitirdikleri halde dünyanın •n ıartile Anupa kıt'aaınm en kuv· 
kuyvetli futbol takımına o.. vetll alili takımı ıoruldup vakit, 
larm malik olduğunu kimH kabul ltalyaulann her mfllten enel 
edemedi. ÇllnkO dünya ıampl- akla ıelmeıi daha makuldur. 

yonluğu maçlarına futbolun Uıtat• Avrupa blrinclliğl son zaman· 
ları denilen lngilizler işt;rak et· lara kadar A\•usturyada zannedi· 
memiş:erdi. Iİ}Ordu. Fakat geçın aUn Avu&turya 

Dünya birinc:liği meselesi lngi- Milli takımıJı Viyanadaki Hoewart 

Dünya 
Sporu 
Cihan Boks 

Şampiyonluğu 
Cihan bokı ıampiyonluğu için 

Amerikalıların ıon kararlarını 
bildiren tel1ıraf ıudur: 

(NeYyork) Nevyork hükiimeti 
dahilindeki atletizm komisyonu, 
ağır 11klet dllnya ıampiyonluğu 
mD1&baka11 için Makı Bear' a 
mllıtakbel basım olarak James 
Braddock'u kabul etmit ve Brad· 
dock "" ı ıdeki faikiyetini ispat 
etmeden, Maka Bear'ı Schmelling 
ile döğüşmekten menetmiştir. 

Carnera, Makı Bear ile çar
pıımıyacaktır. Çünkü Braddo ile 
döiliımek teklifini reddetmiştir. 

lngillere Futbol 
Şampiyonası 

, 
fagiltere ıampiyonaıında tim· 

diye kadar baıta ılden meıbur 

Arsenal takımının ıon maçta 
Grimıby takımile berabere kal• 

ma&ı kulübün vadyetlni aUçlet
tirmlştir, Vakıa Arı en al takı• 

mının diğer rakipleri Oıtnade 
Uç puvan farkı vardır. Fakat 

Arsenalın hemen peşinden aelen 
Sundırland takımı bir maç daha 

fazla yapmak hakkına maliktir. 
Bu itibarla Londra takımı baıka 

birinciliiinde de tehlikeye dOt
mUtllir. 

Kupa Galibi Bocallyor 
Geçen Hnenin kupa ıallbl 

Everton takımı bu ıenekl kupa 
maçlarından tasfiyeye uğradığın

, dan beri oyuncularının mağlubi
yeti dolayııile lik maçlarında da 
zayıflamııtır. 

Alafehirde Bayram Maçları 

AJaıehir (Huauıi) - Bu bay
ram ıehrlmizde muhtelif maçlar 
yapılmıı dört glln tam ve heye• 
canh bir ıpor havaıı içinde geç• 
mlıtlr. Uşak ıampiyonu Turan 
idman yurdu • Alaıehir Gençler 
birli~ maçmda O - J Gençler 
biliğinin galebeaile neticelenmiş, 

bayramın dördüncU glloil de 
Alaşehir ıpor kulübil, Salihli 
unrbftzler yurdunu 2-1 yenmiştir. 
Maçlann ikisi de çok heyecanlı 
olmuıtur. - 'f 

.... ·----········ .. -... ··········-·······-· ........... 
ıahaıında O • 2 gibi mühim bir 
farkla yenen ltal} an takımı AYus
turyadan daha ıyı oynadığım 
g~ıterecek bir sistem tatbik 
etmıtir. 

Geçen glinkU maçtan ıonra, 
Avrupa futbclunun birine.fiğini 
AYuıturyadan ziyade ltalyanlara 
yakııtıran futbol mUtehaS111ları 
çoğalmıştal'. 

Anadolu KulUbU Diyor Ki 
Anadolu kulübünden iÖnde

rilmittir : Muteber gazeten:ıin 
23/3/935 tarih l ntiıhanızın spor 
sütununda: kulübUmü.ılin 22/3/935 
tarihinde Galatasaray (B) takımı 
ile yaptığı maçı (~2) kaybettiği 
1uılmaktadır. 

Halbuki kultibUmU:ı Galata· 
aaray (B) takımı ile değil, birinci 
takımı ı:e bir ekzersiz yapmııtar. 

Ke) fi yetin ayni &Otunda tH· 
hibini aaya-ılarımızla dilerİL 
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Memlekette Spor Hareketleri 
... -------·-·····- ·-······----

Adana da Atatürk 
Büstü Maçı 

Üo gollo ıalib gelerek Atatürk btlatinU kuanan Toıoapor takımı 
Adana, ( Huıuıt ) - iki atın 

haYaların yağmurlu gitmeal yft. 
zllnden yapılması IAzım ıelen lik 
maçlan da geri kaldı. Üçllncll 
atmn bava pek gllz:el açb. BugO
nDn boı geçmemHl için Adana 
ldmad Yurdu ile Toroı Spor. ken• 
dl aralarında husuıt bir maç yap
mayı kararla~hrdılar ve bu maçın 
galibine Yerilmek Uz:ere tllccardan 
Kozanlı Bay Akif tarafından bir 
Atatürk btııttı konuldu. 

Maça ıeblr ıtadında kalabalık 
bir halk klltleal lSnllnde hakem 
Bay Vey1el idarHinde 15,30 da 
bqladı. Birinci devre pek hey .. 
canlı oldu. 

Her iki takımın mütekabil 
akınlarile oyun dllz:glln oynandı. Atatürk bü.etünü kazanan sporcuların 
Bu denede Toro11por ıol açığa 
KUçUk Mehmet ıUzel bir akını 
kaf aıile ıole tahYil etti. Birinci 
dene O - 1 'f.oroaun sıalibiyetile 
blttl.lklnd devre ba9ladığında ld-
manyurdu pek canlı oynayordu. 
Fakat bOtQn alanlar Toroıun 
mUdafaaıı karfunnda akim kalı· 
yordu. Devrenin ortalarına doğru 
Toroa hakimiyeti ele aldı. Necatl
nin ayafıle ikinci gollerini Ye .ağ 
açık Eminin güzel bir çıkıtile 
Qçllncn gollerini yaphlar. ikinci 
devre de Toroıun galibiyeti altında 
3 • O olarak bitti. 

Bay Akif meraıimle Atatllrk 
btııtüntı Toroı kaptanı Bay Nabi· 
ye .erdi. 

T orouporu muvaffakiyetlnden 
dolayı tebrik eder. idman Yurdu· 
nun da biraz daha çalıımalarını 
dileriz. 

M. H. Sert 

Konya • Karaman Maçı 
Karaman, (Huıuıi) - Konya 

Gençler Birliği ile bir maç yap• 
mak üzere Karaman idman Yur
dunun Konyadaki maçı ıısyle ol• 
muıtur. 

Karaman idman Yurdu Konya 

ıninoi 

gençlerinin takviyeli çıkmasından 
dolayı itirazlarda bulunmuı iseler 
de maç huıuat olduiu için din· 
lenmemlttlr. Konya takınund• 
Gençler Birliğinden yalnıı 4 oyun· 
cu Tardı. Diğer yedi oyuncuıu 
Konya idman Yurdu, Selçukspor 
Sanatlar mektebi Te muallim 
mektebi ile aakerl oyuncular1ndan 
mUteıekkil ve tam manaalle bir 
Konya muhteliti ile 1abaya çık• 
mıılardır. 

Karaman idman Yurdu tam 
kadroılle ıabaya Çıkmıt Ye Kon• 
ya mubtellti ıerefine yaıa aada· 
larile alkıılanmıtlardır. 

Oyuna hakem : Konyc idman 
yurdu oyuncularından Bay Nail 
ldarHindo ve tam aaat Uçte bat"' 
ladı. Konya muhteliti içinde milli 
takım oyuncuıu olarak Ruıyaya 
af den muallim Refik ve bu gibi 
daha kuvvetli oyuncular olduğa 
halde Karaman oyunculannıD 
hatalı ıekllde akınlarına mani 
olarak 1 • 4 gibi bir aayı ile 
galibi7etlerlnl temin edebllmlr 
lerdlr. 

Tavşanr .. ia Bir Spor Kulübü Açıldı 
Tavıancıl (Hl. 

ıuıt) - Uzun 

Hnelerden kö
yUmUz gençliği· 

nin ıpora karıı 

gösterdiif dUt· 

künlük nihayet 
burada " Genç• 
ler birliti apor 
kulUbU,, iımi al· 

tında bir teıek
klll Ttlcude ge
tlrmlttlr. KöyUn 
gtlzel bir yerin-

de yapılmakt~ 

olan futbol sa· Tavoancıl Gençler Birliği ıporcuları 
hasında her gün 20 amele çalıı· 1 denide temeaını arttırarak yUz:-

maktadır. Gençler Birliği bu aahauın meler, yarıtlar tertip edecek~ir. 
ikmalinden ıonra yaıa Iıtanbul· Resmimiz Tavşancıl Genç.~r 
d d . w hi ı d k ·n ı birlig-ini bir arada göstermektedır. an ve ıgu fe r er en u. p er r b' I'k · l B y 
davet ederek huıuıl maçlar yapa· 1 X iıaret' . za.t ır 1 reıs tt 

cak. bilhaua köyün alt yananda Burhaneddıadır - 1f. 



28 Mart 

anlat,... Bunun Uzerlne Ahmet te 
başladı. 

- "Benim dünyada hiç kim• 
•em yok. Yapayalnızım. Hem de 
çok fakirim,. Ahmet yine etra· 
fına baktı.. S5ylemekten çekini· 
7ordu. Nihayet etrafındakiler 
ıarar ettiler, o da yine başladı:,, 

- '"En çok istediğim ıey de 

bir mektebe girip okumaktı. Bir 
ann birkaç balon aldım bayram 
)'erine 1atmaya gittJm. Fakat ben 
daha oraya ayak basar ba,maz, 
bir fırtınadır koptu. Herkes da· 
iıldı. Rllzgar balonlarımın bir 
kaçını uçurdu. Kalanları ben de 
aöndürdilm, cobime tıktım. Bir 
kenerda bir az bekledim. Fırtıaa 
ge~er de belki herkeı geri gelir 
diye.. Akıam oldu. Şimşek, yıl
dırım, yağmur durdu. Gelen gi
den olmadı. Ben de ellerimi 
cebime soktum. Nereye gideceii· 
mi bilmeden yola koyuldum. 
Epeyce gitmlılm. Birdenbire bir 
de baktım ki yol kayboldu. Ônil• 
ille toprak yıgınları çıktı. Etra· 
fıma bakındım. Nerede olduğumu 
anladım. Altından tiren sıcçen 
ldSprilnün yanında.. Yıldırım, 
KöprUyQ yıkmıı, topraklar, hattın 
tberlne dllımtıı.. Orada işaret 
bakbm. Yeşil renkte yanıyordu. 
l?emek dedim İçimden, ıimdl 
tıren ielecek ve yeıll ıııiı 16-
rOnce hiç. tehlike olduğunu dft· 
tUnmeden geçmek iıteyecek bu 
toprak yığınları llılOne belki de 
1uvarlanacaktı. Hemen elime bl r 
tuğla ~ldım. lıaret fenerine çık· 
b.m. Üstündeki camı kırdım. Ce· 
bımde k1rmız1 bir balon çıkardım. 
Umbanın Ustüne gerdim. Tam 
0 ıırada tlrın de karııdım gö
rUndn. Fakat kırmızı ıııtı alSrünce 
tehlikeyi anladı, durdu. 

Tren kumpanya11 da bunun 
lb:erine bana para verdi. O para 
ile mektebe geldim.. lıte benim 
biklye~ bu kadar . ., 

Seasız aeasiz dinleyen çocuk· 
lar Ahmet biklyeaini bitirince 
onu p~k çok alkıılıtdılar. Ve 
Abmedın kendJ yatakhanelerinde 
olduğuna pok çok sevindiler. 

Aman Ne Tuhaf 

Benden De Daha 
Uzun Boylu 
Var Mı Acaba? 

Bir gUn Ayyüz ayağına tahta 
ayakları geçirmiı, kendisini dtln· 
yanın en uzun 
boylu adamı 
olduiunu aan· 

mıştı. Yol da 
giderken bir 

ihtiyara rast· 
lada. "Kuzum 
babn, HD ben· 
den daha uıun kimse gördnn 
mü?,. Diye ıordu. Adam da: 

"Elbette gördüm. Benim ta• 
nıdığım bir adam vardı. Her ak· 
ınm yatınca, boyu okadar uzundu 
ki ayakları dııarda kalırdı. O da 
her akıam ayaklarım yatniın 
içine aokmak için tekrar kalkar
dı.. Pokl amma sen bu tahta 
ayaklarla çabuk ytlrUyobiliyor 
musun? 

- Oh... Öyle çabuk yllrilyo-
rum ki hazan kendime yetiımek 
için ko,uyorum .. 

- Aman öyle iH dikkat ıt. 
Bir glln kendini kaybedersin do 
ıonra hiç bulamazsın .. 

* Hem GUç, Hem Kol•J 
- Arkadatınıza sorun! 
- Hiçbir zaman sağ olmıyan 

ı•Y nedir. A~kad~ıınıı c_evap vo· 
remeyince sız ıöyleraln.z. 

- Sağ elim ... 

En BUyUk Zevk 
Üç çocı.ık kouu~y"ordu. 

.Alp dedi ki: . 
- Ben ıinemaya gıtmey• bayılırım. 
Ojııı: 
- Ben de ıinemaya gitm•1• 

bayılırırr.. 
Soim atıldı: 
_ Ben de İt Bankasına gitmeye 

bayılınm. Çünkü kuaılıaram -.arl 

Yazısız Hikaye: 

.. 

A 

Bu Haftaki Bilmecemiz 

Obur Cingöz Yolunu Nasıl Kaybetti? 

Anne1l çarııya l'öndermek lste-
ylnce Cingöz evvel& naz· andı. Fa• 
kat astın alacağı ıeyler araıında 
paıta da olduiunu duyunca bir 
dakika bile durmadun yerinden 
fırladı. Bir solukta çarııya indJ. 
Ömründe daha bu kadar acele 
it görmemişti. Dl§'er şeylerle be
raber pasta da alıb eYe dönerken: 

0 Acaba her paıtanıa üıtün

dekl ıu üzllmlerden birer tane 
alsam annem farkeder mi?., Dl~ 
ye dllıündll. Ve lidimJerden birer 
birer yemiye baıladı. Atııtmrken 
öyle dalmıf ki yanlıı bir wyol~ 
aaptıjmın biç farkında deglldı. 
Nerede oldıığunu bilmiyordu. Y o
lunu kaybetmiıtL 

Şu obura eYine çıkan yolu 
ıısıterebiHr misiniz? ta bit liyah 
çlzıilerin llıtünden .atlamak yok •• 
doğru yolu ı~ıterene annesi ıa· 
setemiz Yasıtaaile ailzel fllzel 

hediyeler yollayacak. Haydi acele 
edin. ~oğruyu çizip bilmeceyi 
gönderın,. ~~d~~•n.izl yollayalım. ·-- . •.....--...: .. 

KUçUk 
Okuyucularnruza ı 
Şimdıye kadar bulduğunuz bil

mecelere adıoıtı ve adre.,'ı · . • nızı yazıp 
zarh ıçık olarak 1 kuru 1 k ll . ı u pu a 
bı:ı:e yolluyordunuı Poıta 'd . · ı areaı 
buna razı olmuyor uu 

1 . . · n yapı rnış 
bılmecelerın de kapı.lı mektup gibi 
6 kuruşluk pul ile pull 
iatiyor. aumaıını 

Biz bu iıl düzeltıneyı· .. •.. .. . us umuze 
aldık. Bilmecelerin yine 

1 
k _ 

luk pulla gönderilıneai 
1
• • urul 1 

> • ÇlD Çt\ iŞi· 
yonız. 1 o&ta ıdareeini raz ~ ! 

w ı ewnceye 
kadar yapııcagınız bihnecel . b" k . erı ır aç 
ar.kada9 bır araya. gelerek bir zarf 
lçınde ''• 6 kuruıluk pul d . yapıv ırıp 
bıze yollnyınıı. Böylelikl b'l _ 

l . . b' e ı me 
ce eruıı:ı: yıne ırf'r kuru 1 •. 
derllnıış olur. 1 • gon-

bir kAğıt alır• 

ımız. Kurıun 

kalem do bu· 
lununuz. Içl· 
nizden biri ka· 
ğıdın üstUno 
bir çizgi çlıer, 
bir başkası o 
çir.giye bir çiz
gi daha iiAve 
eder. Bir öteld 
daha bir çizgi 
çizer. Böylece 
burada gördüğUnUz gibi muhtelif 
resimler çizilmiş olur. Tabii çiz• 
diğiniz şekiller ne kadar tuhaf 
olursa o kadar da çok güler 

eğlenirsiniz. 

·------"'"'·--..,,,..--=----
Geçen Haftaki Bil· 

mecemizi Doğru 

Halledenler 
14 Mart tarihli bUmeoemlıde birlnol 
Yazı 1 ikramiyemiz olan bir ya· 
takımı zı takımı nı Davutpa

kazanan t• ortamektep B • 1 

den 247 Bay 
Akyıldız kuan 
mııtır. Talili oku
yucumuzla lıtan 
bulda bulunan 
diğer kazanan
ların hediyele
rini Pazartesi Per 
ıembe giınleri 

öğleden eonra 
idare hanemizden 
almaları lazım 
dır. 

14 - 8 - !)35 ttlribli 
aayımızın bılın~o4" 
ıini en iyl şckıldı 
hallederek Lirinol 
mükafat olan fotboJ 

Taıra ok:uyu• topul u Gelenb•YJ 
cularımı:ı:ın bedi· orltlmektebinden ıJOf 
yelerl posta ile küçük Kadri k .. 
ıönderilir. zanmıştır. 

İiıtanbul kız U.eıinden 445 Zahide 
Birer al- Kür, Beyoj'1u 44 üootl 
bUm ala- llkmektep 1!86 Sedat, İP 
caklar tanbul 49 uncu llkrnekttp 

95 Scmohnt, Ankara General İım•I 
lnönü mektebi Ji-3 den 1226 Ma~h;; 
Akıoy, Konya Akifpaşa mektebı ebi 
Ktı.driye Atay, İzmir Ülkü ınjkt 
4 üncü sınıf 480 Hasan Basri, 8.tu• 

.M'"krıme, lu\ kız liseıi talebesinden u r-
Pangaltı Cedidiye ııokak Reıtenl,•paal 

~ d R . :Mithat ,rga 
t ımanı .N o. 6 a emm ' y t 
Madtın ltkmektep 62 Adalet, 

6 
ozg:. 

liıeai 273 Bülent Bır&• H y 

DKyanlar. 
. anpaıa orta.mık· 

lıtanbul Gazıoem U . 

1 
t•P 690 Semahat yar, 

tlrer Jo•· 1 blobuJ i.kıuci mektep 
on el•· 1 1 (\ d caklar 11nıf 4 dtın Cem: ız e-
. U t J•başı sokak No. 26 da 

oıır, eyaı.ı Y l 
Ftırıt SubuJJJa Bayım ve Bay ar. 

( Arkamı var ) 
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Yahudiler Arasında İlk Cinayet 

iz iri Nis!m, Rebekayı 
Niçin Öldürdü? 

lımlr 27 (Huıuıi) - Emniyet 
mUdürlilğU korldoru11da, bir iki 
ıaat önce sıcağı sıcağına bir 
cinayet işleyen ve genç bir Muae•l 
kadınır.ın kanına giren katil NI• 
simle görUıüyorum. Katli, uçuk 
benzi, kerkudan ve heyecandan 
titreyen ellorile kapıya dayanıyor 
ve ciaıyttini anlatıyorı 1 

- Musevi cinayet itler mi? 
işlemez.. Buna hcrkta böyle cevap 
verir, dünya dönüyor, her it d .. 
A'işiyor .. Saat on birde Keçecilerde 
Tellalbaşı sol<ağındald evime 
gltml~tim.. Blz orada bir aile 
evindo diğer Musevi allelerile 
blrlikto otururuz. 

Kırk iki yaşındayım.. Şimdiye 
kadar bir kuşun kanadını kanat• 
madam .. Bir ailem var .. Bir zaman 
para kaıanır, ona lyl bakardım. 
Son zamanlarda ftıiz kaldım. Bu 
mesele baııma belA ıetlrdU Aile 
evinde oturanlar benimle alay 
ediyor: 

- Kama bakamıyorsun, l»u 
evden çık ıltl 

Diyorlardı. Alay edilm•k çok 
fenadır. insan o zaman ıuurunu 

kaybediyor, deli ılbi hareket 
ediyor. Bu1ıUn de öyle oldu. ET• 
aittim, aile evinde kiracı lhtlyu 
bir kadın Hr, adı Madam Oıtro
ladır. Bana kötU sözler ıayledJ YI 

alay etti. Dellrmlı ıibl ıllme 
bıçağı uldım, Uzerlne btlcum ede-
rek yaraladım; Ostrolanıa kuı 
Madam Rebeka '67• aaaeılnl 

t 

1 

ÖldUrUlen Rtbeka 

himaye edecekmit ıibl üzerime 
abldı, musevice bağırarak bana 
hakaret ettL 

Aklım baıımda yoktu, bıçağımı 
ona da salladım, yaralandı ve 
6ldU. Aklım baıımda olmadığı 
için kaçmağa baıladım, arka ta• 
raftaki mezarlığa bıçağı fırlattım. 
Sonra Bahribaba parkma aiderek 
bir ılgara yaktım, tam lçecejim 
ıırada pollı ıeldl, beni tutarak 
buraya ı•lirdi. 

Beu deliyim, ae yaphiımı 
bilmiyorum, Rebeka beni affetsin. 
Çocukları da affıtıfnler.,, 

Katil Niıim timdi ıorgu al· 
tındadır Ye hAdiH, lzmlrde Mg. 
HYlltr araaında ilk defa ltltnen 
bir cinayettir. 

Yangın Yerinde Bulunan Paralar 

.. 
f şte 

0

çömlekka OlkO Hkİ paraların rt1ml • 

Geçenlerde EyUpte bir )'IDflD olmuıtu. Bakkal Bay Sadettinla 
evtHıl gUn yangın yerini tımlılıtfrkea amıledın blrlılnln eUne •in 
kapalı bir knçnk çömlek 1_eçml1, Açıldıtı zaman da içinde 46 adet 
ıUmUı para bulunmuıtur. Emnlytt MOdllrlOttl dün bu paralara MUze· 
ler ldareal ne glSndermiıtfr. ParalHın nıtnnde 1183 tarihi vardır Ye 

Birinci Abdülhamid• aittir. Paraı.r çok eıkl olmadıta için tarihi bir 
kıymeti yoktur. 

Belediye Sular idaresinden: 
İdaremizin 1atm a!acatı a11fada yazılı malzeme kapalı zarfla 

e\.U..•w• konulmuıtur. 
B•lde 600 Adet 

Boru 600 '' 
1.5 mim aaa auıluk fapkaaa 800 ,, 
IO ,, ,, ,. 150 ,, 
JO,..... 50 .. 
40 " " " 50 " 
60 ,, Volan ., 20 
60 " " Vaaa l•ha 10 
40 ,, Manton 150 

" 
" 
" 150 •• " 25 " 

200 " " 25 " Deve Boynu aökllml 30 " 
TUbDIUr 30 

ihale rUnO 3/4/935 Ç.rfamba aftnUdUr. 
Teklif zarfları 0 gün ıaat ~~ dtrde kadar MUdUrll1i• ~erilmlt 

1 1 d B tten 60nra getmlecek zatflar alınmaz. Ekııltmeye o ma ı ır. u aaa • 
i k · t• • r 'f ..,lc imde SıraeervilerJeki idare binasında uzne· g rme ıs n on.e '" 

. · l bT ı ''1486,, re uirayıp bir 1.ra vererek t&rlnamcyı a a . ı:-.er. 

" 

SON POSTA Mart 28 

Bu &kf&m T O R K Sinemasında .... __ ,. ____ , 
Tam saat 8,30 da iKi FiLM BiRDEN : 

•-SOKAKLARDA Al TIN 

~Bugun TAN sinemasmda ... , 
Mtvaimin en çok beğenilmi~ filmi 

Kadın asla unutmaz 
Oynayanlar : JOHN BOLES 
MARGARET SULLAV AN 

Öntlmüıdeki Paıar ıünü programı 

ilkbahar Şarkun 
Her iki fılaıde rlünya haberleri 

Bir Nokta.. 
Bir anket mUnaaebetile ılnir 

mOtehaaııaı Bay ( Fabrettin Ke· 
rlm) den aldığımız cevapların 
huıuıi bir muaahabe esnasında 

ve mUtehaasıa tarafından beyanat 
ıekllnde verilmlt olmadığını gör
düğümüz !Uzum Uı:erine kayda-
diyoruz. 

rJr AN•UL HUDl'Yr31 

ŞEHiR TiYATROSU 
•hı akt~m 2U de 

D.:!!ll ıı llJIJljjjl!Jlll~~r o~~ET 
fepeHft il~ ,, .. .,. 

ftratro...,.. lllllllll ftr•tN•u"d• 

UNUTULAN OÇ SAAT 
ADAM 8 perde 

Yuıı 

S tablo l!krem Retlt 
Yaııanı 811teı 

Nazım Hikmet , Cemal Retlt 

ÜNYON FRANSEZDE 
Her Hne icruı mutad olan 

MI· KAREM danalı ,ayı bu Hne 51 
Mart Pazar ıGnQ ıaat 22 ye talik 
edllmittlr. KoatlmUi ıeleeelderla koa
ta.lerln\ ..,.. baı tuvaletl•rlaı Fraaaıa 

aıuUl dairHlnde hazırlamaları IAıım· 
dır. Yerler mahdut olduj'undan blraa 
... •nl Ünyon Franaeı ldareaine kayıd 
oluamaları riea olunur. 

• Fatih sulh 3 Uncu hukuk hl
klmllllnden; ÖIG Atike Filfona ait 
Haaeki Kaaap lıyaa ınalaalleal Hann 
çıkmaz ıokak 8 ve 10 numaralarla 
rakamlı 6 odayı, mutfatı, kuyuyu 
elektrik Ye terkoıu muhtevi ve ehli 
vukuf tarafıadan 1008 lira kıymeti 

muhammeu.li bir bap ahfnp hane 30-4-
935 tarlhiae tuadilf eden Snli günll 
aaat 11 de mahallinde bllmilıayede 

aatılacaQ'ıadan rDaumu tellallye ve 
ihale pul 'H harçlara ınOıtorile alt 
olmak Gıere talip olanların yüzde 
yedi buçuk pey akçalarlle beraber 
ye•m •e •akti muayyen mezkQr laa· 
-ade hazır bulunmaları •e bu lıle ala
kadar bllumum varialcr muayyen gln 
•• aaatte hanede bulunmP.duk!arı tak
tirde i"Japlarında .atıf muamelHlnin 
aetlcelendirlleceA'l ilin o'unur. (9802) 

Dr. CEM S'ln 

NASIR iLACI 
& 

I 

Ea eakl naaarları bile pek k u birza
maada tamamen ve klJkGnden çıkarır. 

Umumi depoıu: İngiltz Kanıu1< 
eozaneai, her eczanede bulunur. Ciddi 
Ye mthHlr bir naaır l'Acıdır. 

,.> Dr. lbrahim Zati 41 

l
Caftaloz:u: Mahınııdiya ca:lJo.1; 

Çatalçeım• aolntı No S 
Herııü:ı ötleden aonıa has a ! ıı:ı u 
kabul eder. 

•---• latanbul'un her köıeainden koşan halk kGtlelorine 41---· 
S Ü M E R Sinemasının 

blyGk aalonu dı; r gelmektedir. Sekiz gOndenberf görGlmemlt bir 
muvaffakiyetle göalerilmekte olan emanlai:ı; ve muhteıem 

MOSKOVA GECELERi 
filmi birkaç ıün daha göaterilecektir. Henüz 1rörmi7enlerin aon fıruttan 

latifade etme'eri tava:ye olunur. 
Oynıyanlar ı ANNABELLA • HARRY BAUR • P. RICHARD 

WiLIM ve ROD SANDOR çıgao orkeatraaL 
FOX JURNALDE: Yunaoiatan ihtilaline dair en son teferruat ye yeni 

' şapka modelleri 4111 ___ .. _lm __ _ 

1 ._ __ lstanbul Belediye•I 
I 

llAnları 1 
Beıiktaşta Tramvay caddesinde BUyUk Tnrk Denizcisi Barbaros 

Hayrt:ddinin Türbesi etrafında fUziill olarak gömUlmilı olanlara 
ait mezarlar kaldınlacaktır. Barbaroala veya Unltı Tnrk denlzciliğil• 
alAkası olmayan mezarların 1abiplerl tarafından bir a7 ıarfında 
kaldırılmak Uzere Mezarlıklar mlidUrlUğUne mUracaatlarL «1130» 

.. . 
Belediye Muhasebe kadrosundaki 50 lira llcretli memurluklar 

için müracaat edecek taliplerin en aıağı orta mektep mHUDl~ olması 
ıarttır. Liae mezunlan ve daha yllksek mektep me:ıunlan tercih 
olunacaktır. MUaabaka imtihanı Martın 31 inci Pazar gllnll 14 de 
Belediyede yapılacaktır. lıteklilerln fotoğraflı bir istida ve mektep 
ıahadetname veya veaikaıı ile Belediye Reisliğine mllracaatları 
lüzumu UAn olunur. (1553) 

Nafıa Bakanlığından: 
Çerket kaza11nın Ağaçdağı veya DUmenllk ormanlannda keıllmek 

Y• Sumucak lıtasyonunda vagon içinde tHlim edilmek ıutlle mu• 
hammen bedell 6750 lira olan 1500 adet çıralı çam telıraf diretl 
kapalı ıarf uıulU ile ekailtmeye konulmuıtur. 
Eksiltme 13 Niaan 1935 tarihine rastlayan Cumartesi ıtınD saat 
ıs de Ankarada Bakanlık Malzeme MUdUrlilğtlnde yapılacaktır. 
hteklerin tekliflerini Ticaret Odaıı YH\kaıı ve 606,26 lirahk mr 

vakkat temlnatlarınıo Malsandığına yatırıldıtına dair olan makbuı 
Yeya nUmuneıine uyııun Banka kefalet mektubu ile birlikte 13/4/1935 
Cumartesi gUnll ıaat 14 • kadar Malzeme MlldllrlüğOnı tıYdi et• 
meler! lAzımdır. 
Bu huauıtakl ıartnameler para111 
ıeme MUdllrlUğUnden alınabilir. 

olarak Ankarada Bakanlık Mal• 
(1512) 

Belediye Sular idaresinden: 
idaremizin sahn alacatı aşağıda yazılı 

ılltmeye konuJmuıtur. 
malzeme kapalı sarfla ek• 

15 m/m llk kurşun bor&ı 
20 

" " " " 

15 ton 

2 ,. 

30" .. " .. 2,. 

40""" " 2,, 
ihale aUnll 3/4/935 Çarıamba gllnlldtır. Tekili ıarflan o gOn 

saat on dörde kadar MUIUrlUğe verilmit olmalıdır. Bu saatten 
ıonra getirilecek zarflar alınmaz. 
EkıHtmeye girmek isteyenler Taksimde Sıraatrvllerdeld 
nasındaki yezneye uğrayıp bir lira vererek şartnameyi 

idare bi
alablllrler. 

(1546) 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

1 - Eminönilnde peynirci ıokağında 22-24 No. lu dllkkAn. 

2 - Kasımpaıa, Seyitall, Camii ittiaalinde 41 No. lu dükkAn 

3 - Çar9ıda Çadarcı:arda 70.66 No. lu dUkkln. 

4 - Tophane, Ekmekci baıı Boğazkesende 132 No. dükkAn 

5 - ÜskUdarda Çinili mahallesinde 219 No. lu dUkkln 

6 - Şehremini, Arpaemini, Topkapı caddeainde 34S.350 

No. lu arsa 

Yukarıda yazılı mahaller 936 aeneıl Mayıa bitimine denlD 
kiraya verllmek üzere arttırmaya konmuıtur. Tutmak iyteyenler 
3/4/935 Çarıamba gUnU saat on bete dcnlU Evkaf MUdUrl· 
yetinde vakıf akarlar kalemine gelmeleri. "1438,, 

iÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: . . 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hllkUmlerine göre teıcil edı~ml! 

olan ecnebi ıirketlerinden ltalya tabiiyetli (Banka Komerçlyale t~ 
yana • Banca Comerçiale ltali~na) !irketi bu ker.• ~?rtci:.f~r!~: ": 
nizamnamesine bazı fıkralar ılaveaıne karar verıldıgın 
IAzımgelen vesikayı vermiştir. il l 

Keyfiyet kanuni hükümlere uygun görUlmüt olmakla an ° unur. 
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~ Mart SON POSTA 

-
İTTİBAD ve TERAKKİ 

8 inci Jıısım No. 236 
Nasıl Doğdu 7 •• 

Na$ıl Y Ofadı ? •• 
tfer hakkı mahfuzdur. 

Nasıl Ôldi? 28 - 3. 93.-ı 

~=======> Ziya fakire:=========================' 

Cemiyef n istihale Geçirmesi Lüzumu 
Alikadarları Düşündürüyordu .. 

Talat paıa, bu zamandan lı· 
tlf ade etmek iıtiyor; fırka 
işlerinin tr.mamen tasfiyeı:ni 
dUtünUyordu •.• Eıaıen, fırka da
hilinde c~miyetin bir iıt;hale ge· 
çirmeai lüzumuna dair ortaya 
•hlan fikir de, kuvvetlendikçe 
kuvvetleniyor .. V aıiyet, Adeta teh· 
dltkar bir mahiyet gösteriyordu. 

Yakıl, yakında (kongre) içli· 
ına edecek.. •e mU:ıebzlp halin, 
tabft şekle ircaına gayret edile· 
cektl. Fakat, zahiri bale nazaran, 
kongrenin de ıUkfınetle geçmlye
Ceği.. Hatta; birçok mlinakaıa, 

•• belki de hadiselerin zuhur 
•debi:eceği Jatldlal ediliyordu. 

Merkezi umumi, ldeta faali· 
Yetini tatil etmiş bir Taziyette idi. 
Vaktile her ite karııanlara bile, 
tirudi ıarip bir çekingenllk gel· 
lllİfti. Gazeteler, aralarında ver• 
dikleri (itidal ve ıUkünetl muha· 
faza) kararma rağmen, yine hO-
cumlannda devam etmektelerdi. 
Bilhaaaa, yeni tetekkUI eden fır· 
kalar fiıerinde duruyorlar; ve 
ınnttebit bir liıan ile ıu mütalaa• 
da bulunuyorJardı: 

[Muhtelif fırkalara ihtiyacımız 
•ar. Bir demokrasi, ancak bu 
tekilde yaşayabilir. lbtllifıefklr 
Ye iri olmadan hükumetin meı
rutlyetl, (meırullyet) olamaz. (Fır· 
kacıhk) hakkında ittihat - T e• 

rakki hükumetinin usul ve ıis· 
t•ad tatbik ediline, wazlyetin 
( Mutlaklyet ) şeklinden kurtula· 
maması zarurl ve tabiidir. Bir 
(hükumet) olmah.. bir de o bUkU
ınetin karş1ıında, ( tenkit ve 
Wuahaze ) kuYvetl bulunmalıdır. 
Iıte bu asırde, bir devlet makinesi, 
ancak bu sayede aelimetle işle· 
Yebllir... Bugüne kadar yaıadıtı· 
lllıı ( Meşrutiyet Hayatı ) ile l •iyaıt tecrübe ) lerlmiıin asla 
ıymet ve ehemmiyeti yoktur. 

Gerek (Ayan) ve gerek (Meb'usan) 
Mecliılerimiı; hiçbir ıey öiütme
Y•n muazzam bir değirmen gibi 
boı yere dönüp durmuılardır. 
Artık kendimizi toplamayız. On 
•enedir geçirdiilmiz hidiıattan, 
lcaybettiğlmlz maddi Ye manevi 
lcıymetli varhklarm acııını duymah 
\'e bunlardan ibret alma!ıyız. 
Eğer bl5yle yapanak, önllmUze 
•çılan ıu yeni yolda muvaffak!· 
)•tle ilerler; vara~atımız ıon 
:edeni merhaleae refah ve •••· 

ete ereriz ... ] 
Diyorlardı. 
Fakat.. röılerinio bUtUn nU

fuıunu (istikbal) in ufuklarına çe· 
..ırmiı olan ( erbabıiz'an ), bu 
hon merhale) yi az çok ıörebi
lfyorlar.. (refah ve saadet) Umid 
•dilen bu ıon merhaleyi tıbkı 
:rabiıtan çö.lerindeki (ser~p) lara 

1 
enzetiyorlar.. endite ve ıztırap 

Çinde tltr"yorlardı. 
Abdu;bamid, ilk meşrutiyeti 

Ilga ettiği zaman! 

yet, birçok çalışmalar ve feda· 
kirlıklardan sonra mutallakiyet, 
ıUnğü tehdidi altında devr;Jmif .• 
mukaddea addedilen (gaye) ye 
er ilmişti. 

Fakat.. Tam otuz bir küsur 
Hne hasret çekilen bu (Mukaddes 
gaye) nln bir tek sene olsun kıy· 
meti bilinmemiş .. (Ayan) ve (Meb· 
uun) meclisleri, birer (ihtiras harp 
meydanı) haline getirilmişti •.. Şunu 
itiraf etmek lazımdır ki, (1293) 
senesinde açılan Mecliıi Mebusan 
ve Ayan ile; (1324) seneıinde 

açılan Mecliıi Ayan H Mebusan 
azaları araaında pek büyük fark· 
lar vardı. 

Ordunun t•refll bir zaferiyete 
iıtlnat ederek Ayan ye Mebusan 
aalonlarında birer ıandalye kan· 
nan zevatın bir bayliıf, ittihat Ye 
Terakki cemiyetinin (Devıirme) le· 
rinden mürekkep olmakla beraber, 
bunların içinde ilmen ve fikren 
yUkıelmiş, f aılletlerile ıerefll me~· 
kiler lhras etmlt zevat da eksık 
değildi. 

( Arkuı yar ) 

Dokuz Eroinci Yakalandı 
.... - ....... . . ... . . .... ;.I • J::I ...... ...-.~ • 

lzmirde iki 
Batakhanesi 

Zehir 
Bulundu 

lzmlr, 27 ( Husuıl ) - bmlr 
zabıtaıı, kokain ve eroin kaçak
çılığı yapan ve kollan lstan~ula 
kadar uzayan bUyUk bir ıebeke 
meydana çıkardı ; UçU çocuk ol
mak üzere 9 kiıiyi ihtisas mahke· 

meafne verdi. ilk tahkikat •• 
iddialara göre, suçlularından ba
zıları lzmirde, Tepecik mahalle· 
ılnde bir batakhane açm11lardır. 

Bir taraftan uyuıturucu maddeler 
.. tan bu inaanlar, öte taraftan da 
ıenç kadınlarla genç erkekleri 
bu batakhaneye kabul ederek 
morfin zerketmek ıuretile morfl· 
noman yapmıılardır. Hatta ıuçlu .. 
lardan Eminle ıeriki Bayan Hik
metin evine devam edenlerden 

Bayan Misllye adanda genç bir 
kadın morfine iptila derecesinde 
bağlanarak kıla bir zaman içinde 

6lmüıtUr. 
Birinci kol: Tepecikte Bahçe 

ıokağında kUçUk bir •• isticar 
eden Rifat oğlu Eminle karııı Ye 

ıerikl Bayan Hikmete aittir. Bu 
ovde baıı genç erkek •e kadın
lara zehir tedarik ediliyor. 

ikinci kol: Tepecikte Leyli 
ıokaiında 3 numaralı evde oturan 
Iıtanbullu Altıodit Hidayet ve 
karııı Adileye aittir. Hidayetle 
Adilenin kokain ve eroin 1&ttık· 
)arı, morfin enjekıiyon yaptıkları 
anlatılmıştır. 

Yakalanan ıuçlular ıunlardır: 
Altındiı Hidayet, Hidayetin 

ı:evceai bayan Adile, Hidayetin 
hizmetçiıl bayan Roza Kamelya, 
Hidayetin otlu Eşref, Ar1ah 
Ahmest, bayan Mediha ve oğlu 
Rıza, Rıfat Ye Rıfabn bayanı 
Hikmettir. Suçlular bu eroin 
ve kokainleri müteaddit defalar 
latanbuldan ıabn alarak ekseriya 
deniz yolile, bir iki defa da 
Bandırma yolile lımire ıetirdlk· 
lerlnl ıöylemlılerdlr. lstaobuldakl 
ıuçlular da meydana ç.ıkarılacak
hr. - A. Bllıst 

talihe komanda etmek ve in~nın kendi gemisini istedi~i hedefe yürütebl'
meklır. Sa~lam sinirler nıuthiş hayal nıiicadelesinde muvaffakiyelin en i)f 
teminatıdır. Bınat'rıaleyh sınirleıinizi 

Bromural .. 1enoıı .. 
-

ile kunetlend irİn İ7, bıınun müsekkin \'C mukavvi tesiri her iste iÖIÜlur. 
Hıç bır zara rı lOktur ve alışıklık vermez 

10 \ 't 20 komprimryl lıa•İ IÜp· 
ltrclt tczantltrde rrçtır ılt uıı!ır. 

Knoll A.- 0 .. kimyevi maddeler fabr i kaları, Ludwigshafen s/Rhtn. 

Anketimiz 

Hangi Eserler 
Çok Okunur? 

Kitapçılar 
············ 

Ciddi Eserler Müşter;siz
dir. PiiliS Ve Sevda Ro· 
manian Okunuyor, Dediler 

( .Baotarafı 1 inci yüzde ) 
duran kepenklerimizi ıiftah bile 
yapamadan kapamaya mecbur 
kalıyoruz! 

Hem sen bugün TUrkiyenin 
ençok okunan yazıcıı.nan kim ol· 
duğunu biHyor muıun ? 

Yok Mahmut Y esarl imiş, yok 
Peyami Safa imiı, yok Nazım 
Hikmetmlf... Geç on:aran hepsini 
birer kalem ... 

Beyazıt denilen yerde, "Boz
kurt,, adında bir matbaa, 0 

matbaada da Muharrem Zeki 
adında bir mUrettip vardır. 

Iıte TUrkiyede, kum gibi ka
rii olan talihli muharrir odur. 

Nemi yazar? Bu da ıual mi 
birader? Ne yazmaz ld o.. «Ke
rem ile a1lı,, "Leyla ile Mecnun,, 
kabilloden nekadar yeni çıkmıt 
nekadar gönül masalı varsa hepıl 
onun kaleminden çıkmadır. Ve 
Türkiyede, ikinci, haftl UçllncU 
defa basılmak sade, kapııılan bu 
kabil kitaplara müyesaer ola· 
bilmiıtirl • ,.. 

Ankara caddeeinde Muallim Ah· 
met Halit kltaphaneei aabibi Bay 
Halıdin biraderi reaeam Bay Cemal; 

- Ben u kitap aablmıyorl ,, 
diyorum; aen bili, " hangileri 
daha çok gidiyor?,. diye aoru
yorsun ·ı Senin bu sualin; harem 
ağası olduğunu söyleyen bir adam• 
cağızdan çoluğunun çocuğunun 

sayısını ıormaya benziyor yahu. 
Kitap, hele ciddi kitaplar, çok 
az aatılyor. Adını duyan burnunu 

kıvırıyor. Mektep kitaplarıda 
lmdatlarma yetitm11e, Babıalide 
açık kalmıı tek kitapç\ kepenğl 
ıöremezıin! 

Muharririmiz, bunlardan ıonra 
Jıtanbulda çıkan haftalık, an be; 
günlük mecmualara da b. 

ırer 

birer uğramıı, kimler tarafın-
dan okunduklarını öğrenmek 
lıtemiıtir ve aşağı yukarı he i· 
1 d d u k ·ı . p s n en e: arı erımlzi ylbde 

sekieninden fadaıını mekteıp tale· 
heleri teşkil ediyor! ,, cevabını 
almııtır. 

---· . ·-- ---- - ----

Sayfa 13 

İdam Kararları 
Almanyayı Fena Halde 

Kızdırmış 
Kavnas, 27 - Memel'de hadi· 

ıeler çıkarmıt olan Almanlardan 
dördünün ölllm ceıaıına mahkum 
edilmesi üzerine sokaklarda Al· 
manlar " kahrolsun Lltvanya ,, 
diye bağırmışlardır. 

Londra, 27 - ,.Utvanya' da veri· 
len idam karan Almanyada çok 

acı karıılanmııtır. Bunun slyaatt 
noktasından çok zaralı oldugu 
ıöyleniyor. --··- ... ,. _______ . ·- . ...-

---------------------"""\ 
Kadın, Erkek için 
Ad Ve Soyadları 

Üolyenlte doçentlerinden Bay Maral 
Okay aoyadı yuaaına uygun olarak bir 
Hrl eaaa ad 'H ıoyadı bulup aıralam19tır. 
Bunları bu ıDtualarda herıl1n bir k111m 
yasacaiıs. 

Bu mllnuebetle Bay Maral Okay 
diyor ki: 

• - Slderln blrleımealndea yaptıj11n 
b 'a bet ytls deall adlarla çalııırken, 
eıklden ıeçen b!r bllret her çat ı~Sııl1-
mln ISıaUnde canlı dlll'uyordu; Tlrklatanda 
okulda lken (Borı=Kut) adında olan 
bir arkadaıım, Toıundan (birdenbire) 
Aiaam adını ahnrmlıtL Bu ad değlıtlr• 
me Mekkede olmut- Ar .. adaıımın babalı 
hacda iken oaun için de baccl hadel 
yaptırmak latemlt •e Bora adıaı yazdı
rırken orada b\I ad kaba b\llunmuı •e 
Ağaama çnrllml9tlr.,. 

A9afıda ynılan Tllrkçe adlarda• ka· 
dınlar için uygun olaDı (k) H erkek için 
uypn olanı (•) hırflle göıterllmlştlr. Yan· 
larında (a) harfi bulunmayan adlar da 
ıoyadı lçla elnrtıll ıtlrO.lınUıtUr.,, 
Açıkrlik Bo:r.yay Baıt•ı 
Altıataa Bqkapı Baba dil 
Alayıldıs BO.yl1kada Baıdai 
Ayg6k Boa toprak BatırgUç 
Altıakut Balurkent Baıdll 
Anıldı• Bayçlçek Baıkent 
Al ıaay B•tl'3alll BabaııtJç 
Allat Bulak BUyUkdenls 
Altınyol BuduaaJ' Bostaı 
Al yer Balta Baıata 
Ayıu Bat•J BUyOktep• 
Ayç1çık (k) Baıırmık Balkent 

8ağçlçek (k) 
B. ıtui 
Bafyol 
Bqkoy 
Bltlkdll 
Baj-köy 
Batırbaba 

Bitik yol 
Baikeat 
Boııkalkaa 

Babayol 
Batırtın 

Batırylrek(ı,ı) 
Baıkalkaa 

Batır ata 
Boııdai 
Bat tepe 

Canbek 
Can aç 
Can balık 

Boıkaya Baıköy 
Balıönlll (lı) Bolllepe 
Ba11ol Baıya7 
Çafdq Çelikti• 
Çolpan Çtçakdal 
(sllhre yıldJsı) 
Çlçıktln (k) Çellkbatlık 
Çellkkuık Çobandat 
Çeçen Çolpanköy 
Çlçekbai ÇafUlkO ıı 
Çelik Çoban kaya 
Çobanyol Çlçekkız (k) 
Çağdalıa Çakmaktaı 
Çobanıva Çelikyay ı : 
Çlçekköy Çlçekay (k) 
Çolpantepe Çobanköy 
Çellkkol (e) Çobanot 
ÇtçekyUır. (k) Çaidll 
Çoban yay 
Çlçekkeat 
Çelikel (e) 
Çapaıay 

Çağer (e) 
Çiçek yol 
Çelikten 
Çağ(~) 
Çoban tepe 
Çiçek (k) 
Çıllkok 
Çafol 
Ço .pınata 
Çellkgeml 
ÇaiJISn 

Dem Irk ut 
Denl::ı. uı(k) 
Datç'çek(k) 
Dl itan 
Demlrtat 
Datıu 
Dınl:r.tenri 

Demir kalkan 
Dalga (k) 

·····························~································ 
(_!oplanblar2 Davet1s. ) --,-----------, 

Hililiahmer Nöbetçi 
toplantısı Eczaneler 

Hl'laAliahmer Emino··nu ka za ıu· Bugece nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
besinden: Kazamızın 935 yılı umu- Iıtanbul tarafı: Şehzad~ba· 
mt mecliıi 31·3·935 Pazar gUnU tın de ( lbrahim Halil ), Cerrah· 
aaat 14 de Yeni postahane cad- paıada ( Şeref Celil ), Fatıhde 
desindeki kaza merkeıinde top- ( A. Kemal ), Topkapıda ( Na· 
)anacağından Ü) eierirniıin gelme- zım ), Cibalide (Necati Ahmet), 
lerini dileriz. Samatyada ( Rıdvan ), Eyüpl• 

( Hikmet ), Defterdarda ( Arif), Vapurculuk Şirketinde ç 
V ı k ş· k Gedik paşada (Asador) an), eınh'" 

apurcu u ır eti umumi beri taşda ( Sırrı Rasim ), Ba • 
heyeti builln öğleden sonra d ( M h t K~ ) Ba· 

çekapı a e me nzım ' w 

yıllık toplantısını yapacaktır. B 0 glu 
kırköyünde ( Hılil ), ey . ı 

f T k . d K mbaracıua 

- Mil'et heniiz rüşt Unil iabat 
~demebi. Mccliıt e, müzakere ve 

llılinakaia usulünü bilmiyor. Ev
~eli, bunla rı öğrensin. Fıkren n 

nıen terakki etsin. Ondan sonra 
hlikümetin (murakib) i mevklinc 
Reisi l, 

Senenin en muazzam filmi - 1935 aenesinin BEN .. HUR'u, F rans:zca aözlil 
tara ı: a sım e u ( L" 
( Garih ) Mis sokağında ı· 
monciyan

1

) Galatada (Asri! ltt)i· 

Demişti. •• Bu aözlerle tekrar 
llıutalAkiyet devrine giren millet, 
~anı otuz &ene yine lıt:bdadın 
ak1ı1zhğın, ıahıt 2:"1liım ve ıeyyl~ 

atan esareti altına girmiıti. Tam 
otuz bir ktlsur ser.e, (Meırutiyet)e 
ile! acı haıııret çekilmiş.. •• niha· 

Vi VA V i L L 
• IPEK'te (İSTiKLAL UÖRUNDA) 

Filmin iki tafhası birden - Fiyatlarda za.ııı yoktur. 

A 
BAŞLADI 

' d ( Kurt o uş , 
hat ), Kurtuluf a ) H • 

da ( Merkez • 81 
Kasımpaşa K dk- tarafı 
kö de ( Halk ), a ı oy (L 

1 M : kk thane caddesinde eon 
lb.vakl ) Kuşdilinde ( l . ulfısl 

1 

çu u •)an , ş· . 
Osmau ), BU) ukadada ( ınası 
Rı7.a ) cc:ıanele i. 



14 Sayfa 

Ha:ci ~d 
KAŞE AL 

KALMİTİN 

ROMATiZMA 

BAŞ•eDİŞ 

Ağrılarına 

Nezleye 

iTiN En ılddetli 
ağrılan kuer. 
ismine dikkat 

Be.ediye Sular idaresinden : 
fdare.ıin satın alacağı aşağıda yazılı malzeme kapalı zarfla 

eksil .meye konulmuştur: 

15 mim iik ana muıluiu 

20 ,, ,, 
" ,, 

30 " " " " 40 ,, 
" " " 15 " ,, zarb 

" 
20 " " " " 30 " " 

,. 
" 40 " 

,, 
" n 

60 
" 

,, ,. 
" 10 " ,, muiluk ppka11 

15 ,, ,, ,, ,, 
20 ,, " ,, ana muıluğu 

30 " " " " 40 
" " •• " 

15 
" " Joj ,, 

15 ,, 
" 

§apo font 

oapkası. 

800 adet 

200 " 
25 " 
50 " 

1500 ... 

100 " 
50 " 

·~ " 
3 .. 

ıoo ., 
50 " 
50 " 
10 " 
10 " 
10 ,, 

15 " 
Baııma çeşme muıluğu 20 ,, 
40 m/m yangın musluğu tiji 20 ,. 

60 " " • 50 " 
60 ,, " ., 50 " 
ihale gUnll 3/4/935 Çarınmba lfliolldUr. Teklif zarfları o gtın 

ıaat on dörde kadar Mlldlirlllğe verilmit olmalıdır. Bu •aatten 
sonra getirilecek zarflar alınmaz. Eksiltmeye girmek iateyenler 

Tal<s:mde Sıraservilerdekl idare binasında v zneye uğrayıp bir lira 
vererek ınrtnameyl ala bilirler. "14S7,, 

ECZACILARA iLAN 
Fatsa Belediye Reisliğinden · 

45 bin nUfuıu ve dört doktoru bulunan kazamızda kendi aer
mayesile eczacılık yapmak lstlyenlerın Belediyemize nıUracantlarL 
Kaı:anın havası rabp ve sıtmalıdır, varidatı bir eczaneyi idare eder. 

SON POSTA 

latanbul UçUncO icra me· 
murlu§undan: Tamamına 1•mlnli 
üç ehli vukuf tarafından 2748 iki bin 
yedi yüz kırk sekiz lira kıymet takdir 
edilen Karaköyde Karamutafapaıa 
mahallesinde Şerbetane ıokağında al• 
tında biri ayda dokuz Ura icara merbu• 
zeminleri çini döşeli demir kepenkli 
yeni 1 ve 7 No. lu dükk!nları müştemil 
çıft demir kapulu birinci kat cepheein• 
de sekiz penceresi ve demir parmaklığı 
n arkasında 18 metro murabbaı bahçe 
veya aralığı mevcut ikinci ve üçüncü 
katlan tamamen muhterik dört duvar• 
dan ibaret yüz otuz iki metro murab
baı arsa üzerine menna yeni 6 ve 5 
No. lu gayri menkulün ma mtiıtemilet 
tamamı müzayedeye Yazedilmit oldu
ğundan 1-5-935 tarihine mOıadif çar
eamba günü saat 14 den 16 ya kado.r 
İstanbul üçfüıcü icra daireıind& birinci 
arttırması yapılacaktır. Arttırma bedeli 
muhammen ktymetin % 75 şini bulduğu 
takdirde mUşteriel üzerine bırakılacak· 
tır. Akıi takdirde tn son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak Uzere arttırma 
on bet gün müddetle temdit edilerek 
16-55.935 tarihine müsadif peroembe 
günü saat 14 den 16 ya kadar keza 
daiıemiıde yapılacak ikinci açık arttır
muınaa arttırma bedeli .kıymeti mu• 
hammenenin % 7S şini bulmadığı tak
dirde satit 2280 No. lu kanun abkAmına 
tevfikan geri bırakilır. Satış petindir 
al'ttırmaya ittirak etmek isteyenlerin 
kiymeti muhammenenin % 7 ,6 niebe
ti.ndc pey akçesi veya milli bir banka· 
nın teminat mektubunu hamil buluıı
maları lazımdır haklan tapu ıicilile 
&abit olmayan ipotekli alacaklarla diğer 
e.lnkndnrlarının ve irtıfak hakkı ıabiple
rinin bu haklannı n huıuııile fal:ı ve 
meaarife dair olan idaialannı enakı 
müıbitelırile birlikte UAn tarihinden 
itibaren nihayet yirmi gün aadında 
birlikte dairemize bildirmeleri lAzımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu ıioillerile 
aabit olmayanlar satıı bedelinin paylat
maeından hariç bırakılırlar. Müterakim 
vergi tenviriye tanzlfıyeden mfitnelfü 
belediye rüsumu medyuna aittir. Daha 
fazla malllmat almak isteyenler 17·4-935 
tarihinden itibaren herkuin görebil
meıi için dairede açık bolundorulucak 
arttırma şartnamesile 933-1742 No. la 
doay ya mUracaaıla mezkur doııynda 
mevcut nıalki görebilecekleri ilan 
olunur. (9785) 

~ ~ 
Sipahi ocağından 

Ocak biricik iıteği olan binici
liğin gençler arasında yayılmaıı 
için atlanuı artırmıotır. 

llergün manej.de sııat 17 • 19 a 
değin binicilik dereleri nrildiği 
gibi, enlı, perıembe günleri de 
ayrıca meccanen nazari dersler 
gö terilmektedir. Cama, Pnzar gün• 
leri ieo atlı ıezintiler yapılmakta• 
dır. lstek!ilerin birer gün evvelin• 
den bildırmeleri beyan olunur. 

Mart 28 

1 EmlAk ve Eytam Bankası ilônları J 
Pazarlıkla Satılık Emlik 
Esaı 
No. 
94 

100 

103 

104 

106 

108 

118 

152 

154 

168 
256 

270/279 

280 

Mevkii ve 
Nev'i 

Depozito 
Ura 
1100 Heybelladada Yala sokağında 2 No. Iı gazino 

Büyllkadada Nizam dereal sokağında 19 No.lı 4928 
metre murabbaı ar1a ( içinde harap ıu tesiaab 
vardır.) 
BüyUkadada Nizam caddesinde 7 No.lı 1076 
metre murabbaı arsa 
BliyUkadada Nizamda Aşıklar yolunda 154 ada 
S parsel No.h 12140 metre murabbaı çamlık 
BUyUkadada Nizamda 159 ada 3 panel No.Iı 1573 
metre murabbaı bağ 
BllyUkadada Nizamda 155 ada 18 parsel No.h 
1480 metre murabbaı çamlık 
BUyükadada Ebe sakağında 95 ada 3 parsel No.h 
194 metre murabbaı arsa 
BOyUkadada Ayanikola caddesinde 180 ada 10 
parsel No.lı 77,50 metre murabbaı arsa 
BUyUkadada Ayanikolada eski 26 yeni 32 mUker
rerer No.lı 480n68 hi11e harap bağ mahalli 
BilyUkadada Ayanlkolada eski 26 yeni 32 mn-
kerer No.b 480n68 hlıse haran bağ mahalli 
BüyUkadada Altmordu caddesinde PlAj oteli 
Bilylikadada Cami mahalleılnde Çakır çıkmazı 

200 

215 

604 

100 

370 

71 

14 

100 

60 
2600 

1akağıoda 16 No.h 95 metre arsa IS 
Heybeliadada Değirmen ıokağında 2 mUICerrer f 
No.lı müfrez 10 kıt'a ar1a Mubtell 
Heybeliadada lımetpap caddeainde 62 No.lı 86 
metre arsa 35 

281 Heybeliadada lamet Paşa caddesinde 64 No.b 
116 metre arsanın 3/4 hi11eal 35 

294 BUyükadada Meşrutiyet mahallesinde Zöhre soka· 
ğmda 7 No.lı 571 metre arsa 116 

Yukarıda yazilı emlAk bedelleri peıin veya taksitkle 6denmek 
Ozere pazarlıkla ıatılacaktır. isteklilerin tafsilAt için hergUa pazarlık 
için de 1 Niaan 1935 Pazartesi gUnll saat onda şubemize gelmeleri. (56) 

Esaı 
No. 
324 

646 

ll-- ... 

Satılık Arsa 
Movkil ve nev'i 

Kadı ktsyUnde <?•manaia mahallHlnde HalitaA'a 
okağında eski 16 yeni 24125 numaralı 229/50 

( iki yUz yirmi dokuı buçuk metre murabbı) ar•• 

Dlvanyolunda Klodfarer caddesinde Dostluk 
Yurdu araıından ayrılma 23 Parsel numaralı 
241 metre murabbaı ana. 

Depozito 
Lira 
280 

965 

Yukarıda yerleri yazılı iki araa peıin para ile satılmak Ozere 
açık arttırmaya konulmuıtur. isteklilerin tafıllAt için herglln, artır"" 
maya ıirmek için de 10 Nisan 1935 Çarıamba aUnU ıaat onda 
ıubemize gelmeleri. (681. 

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
1 - Öz tilrkçe köklerden a-elen sözlerin kartııına (T. K&.) beldeği (alAmeU) konmuştur. Bunların her biri hakkmda sırası ile uzmanlarımızın (mütehassıs) yazılarını 

gazetelere Yereceğiz. 
2 - Yeni konan karşılıkların iyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Franıııcaları yazılmıf, ayrıca örnekler de konulmuıtur. 
3 - KökU Türkçe olan kelimelerin bugUnkU i1lenmi1 ve kullanılan ıekilleri almmııbr : Aslı ak olan hak, aalı llgllm olan hüküm, TUrkçe "çek,. kökünden gelen ıekll glbL 

Aile - Arda • (Fr.) Fıınıllle 1 Contracter, coaclur• au actcı pub-1 riyordu .. Denizin yllıO, bir yanııt AlAhalihl - Olduğu ıibl • (fr.) Tel 1 en bfiyClk mlllt allmetl liaaa .-•-
Ö rnek: Aile te.iıl cemiyetin en ile ou prive ıil:ıt, kıyıdaki yapıların ıölaelerlnl qu'il eet detidir. 
kudıi Yazifelt!rinden biridir - Arda Örnek; iki dnlet arasında aktedl- gösteriyordu. Allimi 11ma - Alkım • (fr.) Arc - Alet - Yaraç • (fr.) luıtrument il, 
kurmak sosyetenin en kutsal 8dn- len muahede mucibince - iki dev- Akı - Yııaaı - (Fr.) Reflet en • clel Ôraekı Söz ıaylome yaracı d 
leriuden biridir. 1 t arııaında bnA'Jtlanan andlaımıya Örnekı Ataçların a-ölc Yuran yan- Allka - lıitlk, i'gi ( ilgi, mllna11bet itilme yaracı kulaktır • Aleti ti" 

Ai!evi - Ardal - (Fr.) Famllial ilire ııları - Eocann göle Yuran akisleri anlamına) kellOm li1nn, aleti 11ml kuhıkt1'') 
Örnek: Aralarındaki alleYi rnabıt· Akld - Bafltp, baA'ıtla7an • ( Fr. ) Akaetmelc - Yanıımak - (Fr.) Se Örnek; l - bu itleri• konuftutu· Alat Ye edevat • Avadanlık • (fi· 
aralarındaki erdel bağlar. Contractant refleter muz ıorumla bir ilit"li yoktur • Uıtenıile 

Aile evi - Ocak• (Fr.) Foyer Ôrnekı Akldeynla imzaladıkları Ak11ttirmek - YaHıtmak • (Fr.) bu lt!•rin babıettij'imiz meeele ile AIAyif - Gösteriı 
Aifeperver - Evcimen - ( Fr. ) Atta• ( imza: T. Ka ) RefJeter, projeter bir alAkuı yoktur. Aleddevam - Boyunn ) 

ch6 iı son foyer Veıtka - Bağıtlıyı:aların imzala- Akraba (nNeben) • Hısım • (Fr.) 2 • bu itte bana karıı ıöııtermit A 1elacayip {garaip) - Yabansı • (ft• 
Örnek: O, pek tYcimea bir adam• dıkları belge Parenta (par le Hng) oldutunuı Ha-iden dolayı pek duy• Etrange, bizarro _ 
dır - O, pek aileperver bir ıııhııtır. Akd - Batıt • (Fr.) Acte Akrabaa ve taollllkat - Soyıop-(Fr.) gulandım • bu itte bana kartı Öraek; Yabanıı bir kılıkla kartıfll~' 

Akab - Arka Örnek: lıdinç erkekle kadını birl•t· Lu parente proch11 et eloia-neı. ibraz ettiğiniz alikadan dolayı pek ıa çıktı - il nouı a apparu da 
Örnek: Derakap • arkaaındaa, he- tiren bir t kiddlr. -Evlenme erkeklo Akraa - Taydııt mOtehaaaıa oldum. un accoutrement etrana-e. 
ınen arkuındad kadını birleıtiren bir batılt ı r. Örnek: Onlar, biriblriain taydatıdır.. Al&kabahı _ llıen • (fr.) lntereuant Alelrıcele - Çarçabuk • (fr.) • .; 

Akabe (Bakı Badire) - Zorıreçit Akibet ( encam ) - Son, sonunda, akrı:nıd r. Alakadar _ İlitikli, ilgi • (fr.) lnte- hltc, promptement, anc 
Akamet - K aırhk, ıonuçauzluk • hele • (Fr.) Fin, a la fin, enfin Akıt - Son, •n IOD - (fr.) Extreme rease prc11ement ı-

(Fr.) Sterilitc, IDfructuoı 'te Ôraek: Aldbet gelebildi - Hele Aluayı iarp _ Uzakbatı • ( fr. ) Al&kadar olmak _ llgilenmek (Fr.) Alel&de (tabii anlamına) - No11111 

Akamete uğrarnnk - Sonuçsuz ka'· ge'ebildL Extr~me-Occldent S'intereaHr ( fr.) Normal ,1 
mal<, aonuçıuzluta uvamalc, aonuc Akibinde - Arkuı ı·ra, ardı ııra, Örnek; Denimlerde ilerleme n°"',d, 
vermemek ıırdınc ıı- (Fr.) lmmedlatement apreı, Akuyı 9ark - Uzakc!otu • ( fr. ) Örnek; bu blllnı •orumlarına ilgi- bir yolda olmt!z - lnkıllpl• 
Ö •-- B · •- Extreme-Orient lenmemek elden aelmiyor • bu un•_. rne~ u lf ftllllDlete utradı - a Ja ıu lte • terakki alellde bir hat takip e 
ft sonuçauz. kaldı Akl _ akıl ( T. Kö ) • (Fr.) Raiıoa Akıl - Tera - (fr.) latraltable meanili ilmiyeye alikadar olmamak G yrıtabii _ Dıınomal • (fr.) p.oor 

Akamete ufr. tmak - So•uç.auz bı- Akli 1 Uul • (Fr.) Raf onnol Akıl 1ada - Yaaku - (fr.) Ecllo mOmkGn olmuyor. mal ıl 
rakaıak, verimsiz bırakmak - (Fr.) Ö.n~k; Me1aill akliye-Uıal aorumlar. Aksi uda vermek - Yanulanmıık Allka katetmek - l!it'k kHmek Örnek; Bn çocuğun bu yaıt• _,, 
R ndre ıterile, lnbuclueux Akli ullm, hl1al 11Hm - Satduyu Örnek: O, 6yle 7Gklek ıHI• bay• Allkaderilimkin - Olabild iği kadar kadar Loyli>nma1ı d ·şno111aldır , 

• . (F) (F ) B k d l k d Al k d ·ı· E kııd• Akim - kıeır, ıonuçsuı:, nrıma z r - r. on hna ırıoca at ıır, tatlar 7aa ulan ı A a erı ıattaa - idea ıelditi ka- Bu çocuğun lu yıııta t:.u 'r) 
eterile, lnfructuew Ôrnc:'L:: Aklı ıellm aahibl olan (akıl ıada verdi) dar boylanmaaı a-ayrıtııbii (auorıııaldi 

Akim kalmak - ao~u f•lmemek • adam bunu yapmaz - Satduyuau AkıDlarnel - Tepki • (fr.) Reaction AllkGllihal - Şöyle böyleı olduğu Alelamya - KörkörOne ıdt. 
(Fr.) Reıter aana reı~ltat • ~ olan •dara bunu yapmaz. Örnek; Her c~bra tazyik blr ak- kadar Alelekaer, ekseriya - Çok ,-a ,t 

Akc. em - 1 k, ö nce, öncekı • ( Fr.) Akil - Akıllı (T. Kô.) • (Fr.) Sage, ıll'imel tevlit eder • Her zor ve A1&meleinnae - GlSz ö :ı ünde, her- çokluk • (fr.) Souvent, la pluP' 
A L Ld ent rııiııonne ble k • • d vant, pn.::cc emm . . . f· baskı bir tepki do§'urur. Hm onOn e dH foia 1,.) 
Örnek: Akdemi vzz"ıfımıı - k ~kiJ - Yiyem, yiyici • (Fr.) Mansreur Akur _ Kuduz • (fr.) Enrage Alameratibibim, aledderecat • S ra• Alelgafle - Apanaıı:, anıızm .. ( 
6dev.miz, önuki ödcv:miz. - Bun· A kJle - Yenirce Akurln• - Kudurmu~çuına, kuduı:ça- aınca, ıırıılumca Sou- r.in, aoudaımcnt ·(_; 
dan akdem ılzinle gö OtmhttOk. Akiı - Y : naıt • (Fr.) Reflecteur ıına _ (Er.) Rageuaement Alaml't - Beldek - (Er.) Signal Alelhusus - He - (fr.) p. rticuh 
bundnn önce sizinle görüımüttOk. Örnelc Sathı derya, bir lkiı a-ibl, Aı& _ pekeyi • (fr.) Ter• blea, par• Örnek; Bir u'uıun en biiyiilt ulusal rement, tout parliculierment 

Akdetmek - Batıtlamak • ( Fr.) aahildeki ebniyuin zıllllnl ~öıte- fait beldeli dil blrliQ'idir • Bir milJetin (Devama 15 lacı yuzde) .. 



- --- . 

28 Mart 

Yanınızda 

bulundurmağı 

unutmayınız. 
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Baş ve diş ağrlla· 
;.fndan ve soğuktan 

korunmak: için 

BiLECiK RAKISI 
.Saygı değel' müştttril•rlnln arzusır üzflrine Bilecilc rakısından 
pek çok mıkdarda getirdilimi v.- handan bögl• lıer flakit 
majazamda buıundurarak toptar ve p•ralc.•nd• •atacajımı 

hi!dirirlm. 
Ankara Yeni Hal No. 27 

Sadeddin Sırrı 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aceateleri ı KaraklSy KlSprObatı 
Tel. 42362 - Sirkeci MtıhGrdıırud• 

Han Tel. 22740 
1ım1 ..... -. ~~Em .... ~eıl 

iMROZ YOLU 

------ -- --· ----- ··-- ~...-....-..-. ----~--- .. •& • 

SON POSTA 

Daima genç 
i a giizel 

lngilız Kaoı.uk ec:ıanesi 
milltah%aratından 

KREM BALSAMiN 
KANZUK 

ile 

EKSiR BALSAMiN 
KANZUK 

isimli 2 ıaheseri, bOtnn dOnyanın 
en mükemmel güzellik 

müstahzarlarıdır. 

Ôt•d•nheri memlsk•timlz 
lcı'bar 11/~minin takdirin• 
mazhar olmuştur. 

Kadın güzelliğinin aihrini terki
binde aaklıyan en ciddi ve ıayanı 
ilimad markadır. Genç ve ihtiyar 
bütün kadınlar için zaruri bir 
ihtiyaçtır. Cildin letafet ve tera• 
vetini artırır. 

-..----

TORKIYEDE ÇIKAN 
BÜTÜN KIT APLARI 

LiRA YA OKUY ABIL1RSINIZ. 

TafallAt için kataloA isteyiniz 
veya kUtUphanemlze 

mUracaat edln!z. 

YENi KiT APÇI 
Kenan Yrısu/ 

İstanbul AnkQra caddesinde 

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

Sayfa 15 

lstanbul Varidat Tahakkuk 
EkG r Ea amin llanzuk M 
Cildin daimi yumuşaklığını temin . üdür/üğünden. 

~~~~111!'!~~---Gll•- Trabzon Yolu eder. Yüzdeki çil Ye lekeleri alır. 24.66 ıayılı buğdayı!koruma karşılığı kanununun birinci maddesile 
BeyoGlu dördUncU sulh hukuk Sivilceleri tamamen inle eder. ver~~ye. tabi tutulan undan mamul makarna; şehriye, irmik, ve her 

mahkemesniden; Kaaımpaıada KARADENiZ Yapuru 28 Traıdan sonra cilde lilif bir nev ı buıkUvl bu kanunun baıı maddelerini değiştiren 2643 sayılı 

KOCAEU vapuru 18 Mart 
PERŞEMBE günU saat 16 da 
Tophnne nhtımından kalkacak 
gidişte Tekirdağ, Gelibolu, 
Lapaekı, Çanakkale, lmroza; 
dönüşte bunlara ilaveten Şa,.. 
acöye uğrayacakbr. "1525,, 

~atmameıçit ıok t oda 2 No.lu evde Mart PERŞEMBE günü saat ıerlnllk verir. kanunun birinci maddesindeki C fıkrası mucibince 1 Nisan 935 
Ft~r111 •.kta iken 30/9/984 de aı.n 20 de Hopa'ya kadar. "1526., Umumi deposıı: lniiliz KANZUK tarıhinden itibaren paketle aatılması mecburidir. 
aıkeımı terekesine mahkemece el eczane•L Beyoilu Maruf Par-konmuttur ilin gllnGnden başlama'- fümlSrilerde bulunur. Ancak. evnılce vergUeri veriJere'.lr fabrikalardan çılcarılmıı ve pera• • kendecılere •atdmıı olan açık veya kapalı k l · · d b 1 

Gzcıre alacakh ve vereceklilerin bir Eıyanızı; ilkbahar için ~ --- b" kfi i k apar ıçın e u unan ay H miruçılar n üç ay f,.inde Bey• ı11 v., m~ arııa ve ıehriyelerden 1 Nisan 935 tarihine kadar 
oı.ıu dörd n lh h r K N A p p aarfedılmemıı olanlar meıkfı t 'h • unc ıu ukuk mahkem•- 8011 Po•ta Matbaaaı cektı'r Şu k d ki b k b.r arı ten sonra da paketıdz sablabile-
ıine mOracaatları ve vaktı'nde ala- • 

8 

ar u a ıl il · d lcl bulunanlar mevcud m il e erın e biskUvl, makama ve ıehrlyo 
ea arını kayıt ettirmiyenler hakkında mae .. eHıinde temizletip boyatınır.. a ar · 111 d i k Sahibi ı R. Kök,.I beyanname tan i d ının cını ve mikdarını mUbeyyin bir 

e en an unun 561 ve 569 uncu Kaıımpata - Tepebaıı-Taksim • Şişli • z m e erek NI hl · k k d ınaddelari hOkmG tatbik ad;Jacctl fiyatlar eıvarltlldlr. Naır. J(Gdirl• Tablo bağlı bulundukları Mar T bakın rıncl günü • ıamına a af ilin olunur. 
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Bu lbimaye ria ot ıye 8 8 
lruk Şubeıine vereceklerdir. 

~~========~~====~~==::=!!!!!=~==~===-==::=!!!!!===~-~m!!!!!!!=-==========---y:...... etmeyenler hakkında takibat yapılır. (1555) 
Örnek: ltcil Hnfçılar • maltll fi• detil, knmut içindir •• SA i 
ziler ıimia için degil iınnı . . 1 mlz nef- Sincerement toutc enıincerite, da ( Baıtarafı 14 üncü yQsde ) 

Örnek: Her itte, hele uluıal itlerde 
eld~n gelditi kadar özen g<Sıter• 
melıdlr - Her itte, ele!hu1111 mUII 
itlerde alakaderilimkAo ltiDa göı
terilmeBdir Al . 
ellafirad - Ayrı ayrı btrer birer, 
teker teker 

Alelıtlak - Cenel olarak • (fr.) 
D,une façon abıolue d,une fcçon 
ren er al• 
Örnek; Bu dSzüm yalnıs ıize detil, 
genel • olarak bGtOn iımenleredlr 
• Bu •ÖzQm ha1ren •ize detll alel· 
ıtlıık biltlln memurlaradır 

Al · • e atlak - Rugele, DHıl olur1a 
o!aun . (fr) N'' u . • ımporte qul, n'lmport• 

q oı, quelcouque 
Örnek; Raage]e bir itmen çağırınız 
- Alelıtlak b" 

.&. , ır •••ur çaQ'ırıaas. 
~•lQmuna - ant u Un, genel olarak 
Al- (fr.) En general generalement 

Aı:: "'-: Sancak - (fr.) Ete"ldard 

M 
(cıhan anlamına) - Acun - (fr.) 

on el 
Alemtum ' C"h 

(F 
": ı antumul, AeuHait 

r.) mondbl 
Örnek· A l ' cun1a bir ad kuaamall 
ne bllyllk bi onurdur - Alemıümul 

' ıahret ibraz etmek •• bUyOk 
1 

t•refUr. 
"'em kA ' 

f 
- aınat anlamına- • EYre• • 

• r.- uniYer. 
Ale111tllmul (k•· aınat anlamına) - E•-
Aı'•111el • (fr.) UniYeuel 

'

•:en• - Açıktan, açıktan açıfa, 
u:ıgure 

Aleni - Açık 
Aleneher - T 1 

Ö 
an ayın • fr. Deı l'aube 

rnck; Tanlayın '- k 
Al 

•ıra çı tım -
eueher kıra çıktım 

Ale11niye - Bir dllzeyde .. fr, Ual
formement 

Örnek; Kazancımızı aramızda bir 
dOıeyde paylııı r z - Klr.mız1 m•
)'ancmı.ıde aleıHYİye tak•im ederls. 

Alettaflll - Ur.un uzadıya 
Alettahmln - Atat• 7ukarı 
Alettevall - Arka arkaya 
Aln - Alev [aln-7aln,dan] • fr. 

Flamme 
Aleyh - Karıı - fr. Contre 

Ôraek, Bu ltt• bize kartı aaı11nıa? 
- fr. Ete-vouı coolr• nou• daa• 
Htte aff al re 

Aleyhte olanlar - Kartı olanlar 
Örnek; Bu ~haerg•y• kartı olaalar 
ellerini kaldır110! (önerge· teklif) 

Aleydar - Kartın 
Örnek; Ben bu itt• ılı;e kareıaım. 

Aleyhte ıöylemek - KötllHlğQne 
söylemek - (fr.) Dire du mal, parler 
en defaveur 
Örnek; O, her Yakit herkuin kata-
llğüne ı6yler - (fr ) Tout le tempı, 
il dit du mal de1 autrH • 

Leh - Yana • (fr.) Pour 
Örnek; Biltçe iç;n 39~ HyludaD 
250 ıl yana 149 u kartı oy nrdl -
Blltç• hakkında 399 aıeb'uıtaa 
250 ıi Jelale 149 u aleyhte rey Terdi. 

Lehte olmak - Yana olmak- ( fr. ) 
Etr• pour, ~tre en fayeur 

Lebdar ( taraftar ) - Y anat • ( fr. ) 
Fnorable 
Örnek; O, batan kamutay ha7atıa
da bls• yenatlıktan ayrılmadı. 

Lehindt ı<Sylemek - lyilitine ıllyle
melr - ( fr. ) Parler pour, parler •• 
ııt faycur 
Örnekı O, hu nklt Hala l7Ultine 
ıllyler. 

Ali - YOce • (fr.) Haut 
Alicenap - Akı - (fr.) Gea~reux 

Örnek; Akılık, ah!Ak gOzelliğiniD 
parlak bir beldeğldir - Alicenaplık 
hOınG ah'ikın alimetl bahirHldir. 

Alil ( amA anlamıua ) - KlSr - ( fr. ) 
Aveugle 

Alil - Sakat - (fr.) 'Etıtrople 
Alil - ltcil - fr. lnfirme, invallde 

Alim - Bilsrin - fr. Savaat Hukuku Amme ,_ K • ıçındlr. fond du coeur 
AllyylllAIA - Eniyi • fr. Treı blen (Fr.) Droit public amuaal tllre • Örnek ÖzyOrekten ıi:ıe Hygılarımı 
AtOl'il - Ea yüce - fr. Superieur Ornekı Ôzırenlik k •unarım - anıamimülka)b •İz:e ara 
Allah - Tanrı - fr. Dieu en detcrli hOkQ 1 •~uıal tllrenln ihtiram ederim. 
Allaha umarladık - EH• kal - fr. • Hürriyet b k km •rınden biridir Anut - İnatçı (T. Kö.) • ( fr. ) Tehi, 

f u u u ' ı Adleu kıymetli ahk6 d mmea n en entele ı mın an b' 'dl ı 
AliAme - Bilre fr. SnantlHime Amud - Dike _ (F ) ırı r. Ar - Ar (1) - (fr.; Honte 
Altlde - Bulaeık • fr. Souille Amudi (kaimen) _ rDi=:ı'pendiculaire Örnek : araıı. - bi!r 
Ama - Kar - fr. Anugle pendicuıairenaent • (Fr.) Per- Ara (Bak; Rey) - Oylar - (fr.) Volx, 

Aml - KörlOk Amudu fıkari - Bel le •otu 
Amide - Ha:ıır (T. Kö.) • fr. Pret Colonne nrlebarle erniQ-i • (Fr.) Örnek.: bu ıorumda oylar dagıldı ~ 
Amt:dO tDd - GeHm gidim - fr. Amuz - ôtreten • (fr) bu meselede lrl teectttlte utradı. 

Va et vinet ıeigııe, qul inatrult · Qul H• Ari - SGıliyea, bezeye•• ıealeadl• 
Amel ( fiil ) - lı ltlev • fr. Acte, Ôrnekı Marifetlmua • 

8
. . ren - (fr.) Qul par~. qul orne 

Action ten. ılgı ~A're- Örnek; A1emara - Acun ıüıllyea 
Örnek ı Her itin tepkiılyle etlttlr- An - an (T.) • (fr) M (bezeyeuı MecliıAri - dernek teD• 
Her amel ekıllllmeli ile aıUnYidir. An,ane - Anana (".uı okment lendiren. 

Ame'e - lıçl - (Fr.) Ouvrier •ÖzünOn tekrarlaum::d lan nna ana Aram - dinlenme - (Fr.) Repoı 
Amelmaade - İtten kalmıt - ( Fr.) (T.) Kö) - fr 1' d' 1 ır • tekrar; AramgAh - Dinlenek - (Fr.) Lieu da . · : ra ıt oa 

lnvatide, lncapalbe de traniller Aacehlın - Bılrniyerek b' repoı 
Amik - Deria - (Fr. ) Profond - (fr.) Sanı uv · ' ılrnezlikle Örnek; O ıece çay kıyııında blı 

oır, ıana . 
Amil - Amil - Etke - (Fr.) Facteur unce de cauae connsıa- dinlenelıt tutl~ar l- O gece '81 

Örnek: Soıyal lt'•rin etkelerl çok Andelip - BGIMU • (f ) 1ahillııde bir iramgAh ittibd 
ve karıtıktır. - içtimai it" erin amil- Aaif - Sert • (f r.) D r. Ro.ııl~aol etti' er. 
leri mllteacldit H mudildlr. Anifen - Demincek ~~· •evere Arutc - Bezenm"t - ( Fr.) Decora. 

AmineD - Satlılda - (Fr.) Sala et - (fr.) Touta l'heur.' raı; yukFrıda orne 
HUf Anilırıyap - Arkadan k d" Ariyit - Sü• - (fr.) P. rure, orneme•t 

Amir - Bat, 11, bu7urmaa - ( Fr.) (Fr.) Ea aon abunc~ ea 
1 

yokken Arar. (Hak alamet) - Beldek (''ıyme 
Chef, ıuperieur, celul qui ordoan• Örnek: 1 - arkadan •Ö.1 u 1 ptome,, anlamı '!'erim koluna " .. 

d 
•uy emek ·ı · ı ) 

ou comm•n e ayı pbr • antl~yap ı8z 18 lem rı mışt • Ôrnekı Üılten aldıtım emre •H•• ayıptır. 1 ek Arazi - Toprak - (fr.) Terre, terrala 

ran - Her ltt• bir buyurman olmalı • t • Keadl yokken hakkında hlkOm Ôrnek:Ekilmemit toprak - Arasll 
Her ltt• bir Ama. olmalı. nrmek dotru mudur? ~ayrı mezrua - ( fr.) Terre no• 

A 
· 1 1- L 1 d ı cultivee. 

•il. - e aarttta D e (lyap hakkında hlkQm vermek 
Ôrnekı L&tifelmlıı- Şaka Ue karııık doırumudur? (1) Lehçt: tG Juı•t'to ell~e yor.•larall 

Tllrkçe ıöıterilmittir. Dıvnn lOgat 
-ıt-T6rk't• ''ır,, ar demektir. Bugtla 

m ye ıamih Kapal • (Fı.)Enılobant, Ankarlp - Yakında • (Fr.) Prochal-
htinıif et compreheaıif nement 

Ôrnelu Am Te ta•ll hareketler • Anka.tin - bile blle, bile lıtiye _ 
Kapıal hareketler (Fr.) Expreı, intentioanellement 
Amaa - Amca • (Fr.) Oncle paternel Ôraek: 1 - Bu iti bile bile yaptım-
Amme, ammete - Hala • (Fr.) Taate bu iti ankHdin yaptım. 

patenaelle 1 · Bile lıtiJ• bu it• airi1tia1 • 
Amm• - Kamut - (Fr.) Le public Anka1din ,bu lee ririttlm. 

Örnek; Çalıtmaaua kendimiz lçlD Anumimilkalb - Özyl1rek1ea - (Fr.) 

A d
• d "ırı z a6zt1 yardır. Rad-

na ,u • " 
lof'ta Kırsrız ye Azeri lehçelerinde 
.. Kazın lehçuinde "er,, de ba ar,, 
anlamadır. 

Arabca "ir,, hayl demek olmayıp 
kuıur •e ayıp demektir. Bund n ıe
leo "tlyir,, de kınamak anlamındadır. 
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F E L E K .. En çok aranan, özü sözü uygun halk gazetesi olacaktır. 
-----------------------~---------------

Dünyada olup bitenleri " Felek " in ağzından dinleyiniz •• 

Felelc'in çenberi , Felek'in çarkı , Felek ... diyor ki , Vur abalıya 
Felek •• Felek'den dert yananların Felek'in kahrına uğrıyanların gazetesi olacaktır. 

Dünya vukuatına dair ren.kil resimler, hikayeler, masallar 
ve günün bütün haberleri • 

.... , § iliMlfi *A# &4 $ # Mt j 

H~rkosln evinde 
her şeyden evvel 

bir ,ışe 

MAZON 
MEYVA TUZU 

bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. Müferrih, müleyyindir. Mide v• 
baraaklara zarar vermez ve alıştırmaz. GUç bazimlcri kolaylaıtırır. Kabızlığı 
def'edcr. Mide şişkinlik ve yanmalarım giderir. Fazla bir yemek ve içmeden 
sonra hissedilen ycrgunluk ve ıişkinliği hafifletir. Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu 
izale eder. MAZON is:m ve markasına dikkat. 

Deposu Mazon ve Botton ecza deposu, Balıçeknpıı 11 Bankası arkasında No. ıs 

- * 1%j' t aj@.tiôM rn 

~lk a ? <f.eçmi.ş ol.s.u.n ! 
-Sorma k.ard.a.şLm 

p 
PLllY 

TRAS Bl(AGINI 

• 
onun CQZas.uu 

çekiym.um. 

S ı • ANKARA : Sofu zade Mehmet Emin, 
8i1Ş yer Crl : MERSiN : Hakak zade Rahmi, 

~a 

Öksürenlere: H 

DAIMO 

ELEKTRiK 
CEP FENERLERi 

Yeni lcad olarak 

garanti 400 metre· ' 
ilk mesafeyi aydın· 
latır. Fenerin boyu 
2 3 santimetredir. 
Ağzındaki büyük 
cam yuvarlağı kriı~ 

taldendir. 

1 ; 

1 1 
1 ' 

1 ~ 

IZMIR ı Hüseyin HüınU 
SAMSUN : Tursun Eıref 

Zafiyeti umumiye iıtabım.hk ve kuvveta'izlik halltmda btiy\lk faide ve t••İri görlllen 

FOSFATiI ŞA K MAL1 HÜLASASI 
kullanın1z. Her -.czaınode aalıhr. 1 

'---------------~----·-------------------allm::lm!:llml_, 
. ' . '. 

.,,.; ' 

Hem 
hem 

• - - il 
kendisi ıstırap çekiyor, 

de başkalarını üzüyor 

Devasız bir derd mi ? 
Hayır, birkaç kaıe 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli 

bir baş ağrısı. 

• 

Bütiin ıstırapları dindirir. 
oı,, sinir, adale, bel a§rılarını, u,uımekten 

mUtevo!llt sancı ve eızllars keser. 
Gripe, nezleye kar'ı çok müessirdir. 

Bülü11 eczanelerde 
hulun ur. 

\ 
Flatl 7,5 
kuruştur. 

G R ı p İ N Radyo' in o:, macunu fnbrknsın·n müteha11 a 
: kimyagerleri taraf ndan im 1 edllmekt~d :r. 

- - ı . ~~:·~;~~ ·.: ·1:. 
. .,,....,. ~ ............ 

~, ...... mzaamz=we11111n~·=>~1 .. a.~nı;ııtDilı .. 11:11ö1 .. m1••~e3111~scç~&~; .. aa~·~ı•1111~<tııt~ 

Ecnebi tVlemleketlere mal ihraç 
edenlerin nazarı dikkatine 

is ta u icaret ve Sanayi Odasından: 
Ecnebi memleke ' lere ihraç edilecek mnUarın ihtacıudan evvel 
oda} a mUraccıtla menşe şehadetnamesi alınması lazım geldiği 
baldo b una ı iayet cdilmiycrek ma·n scvki rıden sonra menşe 
şehadetnamesi talep edilmekte olduğu l:Örillii}or. Gerek muaye• 
neye tnbi me\ addn:ı olsun gerek o' mar;:n ecnebi memleketlere 
gönderilecek ma'lar iç in, ihraçtan cvv ... l Odaya müracaatla menşo 
şehadetname .. ! ~:m:nnıı lazım geld ğini tekrar a IAkadarlnra 

hatırla'ırız. 

l 

sor rAvnüsu 
"'oOrOYONCE~ 

4 ' onun yalnız saf sUtten ibaret bes• ı 

lenme rejimini, hem hafif hem l<uv· 
vetıendirlcl ve hem de hazmı kolay,1 

sUtfU ve malta özlU bir yiyecekle 
zeng inleştirmek yaraşır:-,. Yavruy' 
her sut emziği ile birlikte : • 

NESTLE 
SÜTLÜ UNU 

fülU IApalarını da arttıra arttıra ve· 
rirsinlz. Yavrulara sağlık , kuvvet ve ' 
kıvanç, ann babalara da emniyet 
veren fenni ve vıtam ınli TAM gıda. 

6~111 yıı•ruların hepsi "Nea tle bebekle· 
rl" c1tiilleru de, "Neıtte bebekleri"• 
nln heo•I gU zıt yavruf.rd ı . 

,aıı1:zm;aJ~Dl:EK1ZED1mmm 

LOKANTA 
T i 

EN!YlYEMEKLER 

HER AKŞAM KONSER 
Y. NECiP ve D. ZIRKIN 1 

RADYOLiN Kullanmıyan, 
takma diş kullanır! 

Çünlcü; 
Bakımaız dlıler 11 
tOrlO mllyoolarca 
mikrob tarafınd ıı n 

kaplanır. Bunlar 
ditleri çQrOtürler 
n çfirük ditler de 
kerpeten ile a6-
kO!erek rerlerine 
aun'il•r takılır. 

1
, Dişler sıh -
lı.atln t•mel 
taşlarıdır. 

Bu hakikati dalma 
göz önUnda tut· 
malı ve aiılerini:r.I 

ubah ııktnın 

LN 
Dit macunile 

fırçalama!ııın z 1 

• 
1 

Mikropları öldUrUr, dişleri beyazlatır, diş 
etlerini kuvvetlendirir. 

Dünyanın en mükemmel haf, dif, nezle, grip, romatiıma illcı olan 
KAŞE GRIPIN de Radyolin dit macunu fabrikasının mllteha11ıı 
kimyagerleri tarafında imal edilmektedir. 

TÜRKİYE 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

HilAliabmer Umumi Meclisi 1935 aenHİ Nitamnın yirmi 
sekizinci pazar gUnU sabah aaat on birde Ankarada Yeniş .. 
hird• Cemiyetin umumt merkezi binasında alelAde içtimaını 
yapacağından murahhasların yukarıda yazılı gUn •• saatte 
HilAllahmer Umumi merkezine gelmeleri rica olunur. 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER : 
1 - Başkan ve ikinci Baıkanlarla katiplerin aeçllmeıl 
2 - Umumi Mecliı tetkik komisyonu ve umumi merkezce 

yapılan itleri gösterir raporların tetkiki ve kabulü halinde 
Umumi Merkez zimmetinin ibrası, 

3 - 1935 .. 1936 bütçeıinin tasdiki 
4 - Çıkacak üyelerin yerine diğer;erl!lin ıeçilmesk 
5 - Umumi Merkez teklifierl. 

BÜYÜK 

TAYYARE Pi GOSU 
18. inci tertip 6. ncı çekişi 11. Nisan 1935 dedir. 

Buyuk ikramiye 2 O O • O O Liradır. 
Ayrıca ı 25.000 , 20.000 , 15.000 , 10.000 , 5.000 liralık 

ikramiyeler ve 50.0DO liralık mükifat vardır. 


