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Orta 
• 
isyan ırakta ıktı 

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

Tayyareler, isyancıların 
OzerineBomba Yağdırıyor 

Trö&tlere Karşı 
Mücadele Açıgoruz 

· Çi_Vi . Fabrikaları Da. 
·Tröst Y apmıŞlar 

1 Hükumet l 
Savaı Hali 
. ilin Etti 

Berlia, 15 (A. A.) - Alma• 
telpaf ajallllDın Baid~ttaa ~i-' 
nnclitln• pe orta Fırat 1»111 .. 
mele ( mıntab•acla ) bir uma 
(iaJaD) çıkmıım. Kral bu çenede 
u•aı laaB ilin et..,m. Hllktmet 
bnetlerl ••••JI baltırmıya ça• 
hjmaktadar. 

Hlktmet uayaalarm tatunduk· 
lan 1ulen 1apalaa •çak bom
barclıa&llllWI belduea ekeyl 
( tulrl ) ,aaterditlnl Ye baa aa 
puplan11111 .n&bfanm barakbpaı 
•• taraftarlanma kaçmakta ol• 
tluldanaı bUdirmlftlr. 

Bulgar 
Gazetecileri 

Bir Bulgar Gaaeteaine G6re 
TürkİJ•Y• Gelecekler 
Sofra 16 {tluull) - luracla 

pbaakta oln • Poledaa Potta" 
ıuet..ialD blldlrdlline slre, 
Terk ı•••tedlerl cemiyeti, Eylil 
a11 eınumda Buiıar mellektq-

J 
lanaı Tarldyeye daYet edecek· 
lerlllif. 

Şimdi De Yamyam Masalı 1 

Yalanlar, Çocuk Babala
nnı Çok · Korkuttu 

Vali Muavini .. 
·Temin Etti: 

! ... nbülihl Çocuk 
~-.... ........ 11, v.. 

Ka~ırıl•m•z 1 
~ Oa bet ,On kadar oluyor •• 
~ ıasete, çocuk aue •e baba· 
laruU heyecana, korlmya, endlter• 
,_...cek bir fAyladan bahattl: · 

11 
- Iatubulda çocuk kaçırma 

"'diaelerl oluJor, dedi. Bilmem 
..... çocap kaybolmuf, hldlH 
ç.Jc eararupmif, falan " filin. . 
~ sin ıoara allkaclar maka• 

'-Ylib etti: 
L. - Hayır, dedi, çocak kaçarma 
....... yoktur. Kaçınltlaiı ..... 
&.1a çocuklar ••lerlnden lzlnals 
'1&rabalanmn yanlarına altmltler
tlr • 

F nlcat, buna ratmea o .. yla 
l l..e tekrar edildi: 

- Falan yerde de flliDua 
10cuta kaçırılmıf, denildi. 
'-'Nihayet Vali muaYini bay RDk
- delin açık bir tekzip nqretti 
' kat'ı bir ifade ile dedi ki: 
L~:- Iatanbulda çocuk kaçırma 
~ olmamııbr. Ancak, pyi

lberinde ••r eclilmul 
•wwwtla hir talma yallltllarm 

,. •.. ,,,,... .,,,.,... ., .. ,_. ,,, ,,.,. ... ,,,.,,. ... ,,.. ..,, .... .,,., ..... ,,,. 
••rdaa almuına Mbep elda. 

HertG• her yerde ifitlyoruı : 
- Falan adamm da lld çocu

tu kaybolmuf. 
- Kijıthaneye Y amramlar 

selmlf, çocuklan onlara •tı1or
larmıf. 

- Maçkada bir kız çocafuna 
klorformlu mendil koklabp bayılt• 
mıtlar, kaçıtmıılar. 

Daha bunlar sibl ipe ıapa 
gelmez bir yıpn yalanlar, bazı 
,.fdOlerin afzlacla dolaflp duru
yor. BU devirde K&tıtlıaı.eye 

tDe•-ıSIHl,W.) 

••••• Nl••I R•ılf . 

Hiç Yoktan 
Kazanılaö Para 
100 Bin Liradır 

Yerli 1Ua7tia lıakitUil• beraber itam 
faltrilı:alar arumda da ·'trölt,. ,apdclı. 
Okonoml. ilmiıda, bnumı •• Balk 
Partili propaauaıa ya.ak olarak ta
mdıfı bu nıiy•l yüıönden halk\D 7ib 
binlerce liraıı, gayrlmtıru k&r olarak 
baılralanıım ceplerine girmlftlr. Bu· 
gün de ÇİYİ IUl&yİİaİD Y&ıiyttİDİ göa• 
dtn r•oiriyoruı. 

"" Çivi TrfletU 
Memleketlmfzde b .. i lataabul-

1 

Trl.t ,aaı.11 .. ~·'• •lıl•• ··" ,,.,,., 
M 

da .. Betildaı, AJYauaray, Hah· 
Bir ısırlı Gazeteci cıotlu, fener •• Balatta,, Ye biri 

Teşhir Cezası 
Başladı 

Diyor Ki : lzmird• olmak lben altı çiYI Fakat H-----enu-z Burada 
fabrikası yardır. Bu fabrikalardan 

Tı.. k • biri mlatHDa, diier dardll bun- Delil, Ankarada 
ur ıge dan d&rt HDe kadar enel ara- Ankara, 16 (Haaall) - Arr 

Cennete lınnda anlaıarak bir tr6ıt teıkil kara Beledlye11 kantık, ekaik, 
etmi9ler ve blJlece çiYİ piyata- yolsuz Ye' manlit mal Atan, be• Betrzino--··.._. .. ___ 11teWeıtae .,,. ,.. ... • • .,. ........... rJaret .mı,_ 

~ idare etmitlerclr. ••afal Wma.w lllaa katar 
- DertH batlan; bir sör8n- Traatlin teıekkllladen enel verınlf, ilk otarak Od bakkal 

mez korka ile 6ne iğik, ye çivi Baaı ( Bu. çivi ticaretinde t91bir edihidpir. icap edene ba 
karanlık ytlzlerl bir ıeçmez 1ancı kullanılan miktar Yabldikıyaalıl- albi dftkklnlara belediye tara• 
~~~~u~~. ~~~p~ -~=(=D=•Y_a=m-• =14~h-c_a=y~~=d=•-)-~=f=ın=d=ı=n=l~h~h=al-u_~ __ b_n_a_u_~_~~ 
meakün oldupnu zannettirecek 
kadar tnha tokaklar ••• 

Iıte, çocuklutumda ziyaret 
ettiğim •ki TOrldyeden, hafızam
da kalan hayaller .• Halbuki timdi 
s6rdlli6m hakikat, bu eıkl 
kayalin tamamlle a:ıddı: Dertsb 
hatlar; hlrriyet keyfile dojndmuı 
Ye aym~laDIDlf ytlzler, Sidl bir 
••vinçle ,Oltlyor. 

Sokaklarda faal bir lnau 
k.tatiahtı kaynapyor, ••bu kay• 
natma; dlnyamn en hareketU 
pkirt.ial bile lnakaadaraeak .... 
.t. belli •• açık. 

· S. .a,lerf, M.11rcla çllra 1f 
ialylk laaftabk IMC ..... , M 

bir , ..... sazeteaba dejerll , .... 
cua Fatma Nimet Natit llJll7or. 

V • ima bir dlflialftea aoara 
deYam ecll7or: 

- Bea ...aleketlaİsia ••te
lif tabakalan11a, mulatelif •u
lelderlH muHp bJrçok km ... 
terle t-u ettim. Kadalllaimlla, 
ankatlarumla, doldorlarumla, u-

C o..... ıa llacil J(lldt) 

Bitıl 

Yeni Anketimiz 

ltikat1ara 
inanır Mısınız? 

Romancı Buat Dervlf dlıor kb "- a.11 dG p ı••D11dekl 
bibi IUkaUarın hepsine inanırım. Hele sokaldll hD•• bir 
kedi çıkı•- lf1111 blUldlr. O gUn, ••• ....... keder ~ 
hlr ol11r.,, 

Bibi itikatlara, benim kadar 
inuan hiç ldmM ıoldar cliy .. 
biliıam 1 
Bacwmı - .... ...tı.t _ , ö;ltt 

•pu Mlw• • ... , ilr .... ? 
cleaHlaı belduitfm R .... cı 
Bayan Saat clerYif ••._ 

V • Dl•• etti: 

Bütün Yurt Elektrik 
Işığına Kavuşuyor 

- Eakiden lnanchjm babl 
itikatlar, TDrldye · hudatlan clabi
liDdekilere mtlnhaur . blıa,ord•. 
Fakat 10nralan AYrUpa ..,.ı..t
lerlmde, her memlekette '-tko 
baıka bltll ltlkatlar edladta M .. 
aelA ltalya1a ılttl•, ltalymtların 
babl ltlkatlanm atrencH.., Almaa• 
yaya aittim, Almularm blbl 
ltlkatlarım benimHdlm. Hulha, 
buılln, yer Jldncle m••cut blbl 
ltikatlan• dlrtte iklalal hilirl•, 
Ye hepaine de inanın• 1 

Aab, 18 (HllAll - Tlrldye-1 
nla eleldrllde•meai. beı aenellk 
ıaaayl pllmmn lçGncll yalım dol• 
durmadan ikmal edilmem dola• 
yaaile bir urant halini almıfbr. 
Ôkoaoml Bakanhtmdald mllta
lu_..a. elektrifiku,on ..mm, rclulterl ba itleri• ..... yor .. 
. ..... ..... · Wlal .,. 

Hulran lçlade Rnyaya sldecek, 
hlytlk ıantralian Ye Dinypr nehri 
IHrlndeld bllylk temah; makine 
Anayilnde elektrltla tatblkabnı 
tetkik edecektir. 

De•let, kendi ıanayllne · •• 
kurulacak ba,ık .... ,._ ,...... 
yacak eleldrljl bir ( mllll .... 

C De'rn ıt1aa1 ,W.) 

G&ldlm: 
- Ohalde, haar ap. ac· 

mqken, ıu bllclltln Ye lnanclıjua 
bibi itikatlardan birkaç tanulal 
ıayaan? 

Deterli raacı. hiç dlfbme
den uymaya bqladL 

_ ....... 1olda ....... 
inime bir kedi çalma1a ........ 

C0....121M1,W.-l 
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(Halkın Sesi) DA BİLİ ABIRLIR 
_ ... 

Mesleğinizin 
Nelerinden 

Şikayetçisiniz? 
Nlşantaşı Kodaman caddesi 

Sakarya aokal• &O No. h haae 
avukat SalAhaddlnı 

- Ben nukatlıktaıa pek ıik.Ayet• 
çi değilim a:aizim. Fakat ıu Adliye 
binasının dimdik merdi•enlerl, beni 
Taktinden H'Tel kocatacak, ye kalp 
butalığma yakalatacak diye korku
yorum. inaanın heri'6n on'.arı birkaç 
defa tırmanmıya tahammQI edebilmeai 
için, baldırları n citerleri iyice id· 
manlı bir tabammQI koıucuıu olma11 
lizıml 

Elli Sabıkalı Adam Gece 
Yarısı Bıç kla~dı ! 

~ 

Taksim Blllurcu çıkmazı ŞUk· 
rD bey apartımanı 1 No. avukat 
Kerlmı 

- Ben uukathk itlerlnde de Ye• 

reaiye muamelenin alıp ytlrGmeainden 
tikiyetçiyim aıiıim. Mahkeme korl
dorlan mahfer ribi.. Davacılar, 

tiklyetçller bıacahınç. Buna bakanlar 
nukatlıtra doktorluktan blle karlı 
bi• mHlek oldutuau aaaıyorl'ar. Fakat 
itin aa!ı, kasın ayatı 3yJe detil, bu 
itin içi bizi, dııı onları 7akıyor. Zira 
kapımızı çalan bOtlla dertliler, ayal 
teklifi ileri aBrüyorlu ı 

- VekAJet luetinJ davayı kaı:an
dıtınıs saman alırsınız 1 

Bu terait dahi inde, saman uman 
meslekten ayrılacağım bile geliyor. 

* Göztepe, istasyon caddeel, 
134 No. h hanede Avukat Sırrı; 

- Avukathktan ıikAyıtçi detllim, 
tlklyet edecek olaaydım, liaeyi bitlr
diQ'hn zaman da ııkhm batımdaydı. 

Girmezdim bu ite• Yalnız, ıu adliye 
blnaaında, uukntlar için bir ialirahat 
yerinin yokluğundan mn,tekiyim. 
Adliye Bakanhtı da bu biiyGk ekıi&i 
ortadan kaldınna, hepimiz.ia duamızı 
kuaaacaktll' l 

Bir Şikayete Kartı Verllen 
Cevap 

Enelki g{Jn yioı bu sütunda .ki
tapçılara meıleklerinin nıainden ıika
)'eti olduklannı ıormUf, onlardan bir 
kaçı, matbua' konıresi ioln kitapçılar 
Damına Hçilen murahhaıım kendilerini 
temıil edemiyecekierioi tikaye' 7ollu 
ıöylemlelerdi. Yine kitapçılardan ikiai 
buna cenp vererek hulaıaten ıöyle 

diyorları 

Bu işi Bir 
Karı-Koca 
Yaptılar 

Ev•elki gece Galatada)d clna· 
yeti dUn haber vermiıtik. Vuran 
da vurulan da sabıkalıdır. Gala· 
taaın maruf 1ab1kaWarından Arap 
KadrJ, gece aarhoı olarak, Şef· 
tali ıokağına gelmif, burada, bir 
aşçı dükklnı tutan Muhlddlnin 
yanma girmiştir. 

Muhiddia bu dyarettea pek 
hoılaomamıı •• Kadriye iltifat 
etmemiftlr. 

Kadri, Mufılddinin bu aıık 
ıuratlığına kızmıf, fakat hl~ isti
fini bozmıyarak, kendine rakı 
ikram edilmesini istemiıtir. 

Muhiddin, Kadrinin bu teklif
aizliğine bUıbUtlln lılızmıı ı 

- Sana rakı delil, ıu bile 
vermem J.. Demiıtlr. 

Kadri buna kızmıı, yumrukla· 
rile masaya Yurmıya başlayınca, 
Muhiddin ve kar111 Nadide asa· 
bile.şmişler, eline bıçağını alan 
Muhiddin de gelişigüzel Kadrinin 
vücuduna ıaplamıştır. Arap Kad· 
ri de derhal yere yıkılıp kalmıttır. 

Hldiseden haberdar olan za• 
bıta memurları, Arap Kadriyi 
Be:roilu haataneaine kald11mıflar, 
Muhiddlnl v• kesadiaine yardım 
eden karııı Nadideyi yakalallllf'" 

. Jardır. 

Arap Kadri Gabtanın aayıhr 
sabıkalıları arasındadır. Elliden 
fazla tehdit, cerh, sarhoşluk, za· 
bıtayı tahkir, haraç İlıtımek aibl 
auçlardan maznunın po~iı vo 
adliyeden geçmiıtlr. 

Beyoilu baatııııealnde Kadriye 
ameliyat yapılmış, yaraları dikil· 
miıt:r. 

1 - ŞlkAyet9iler hak11zdar. Mu-r ~------------....... , 
rabhııs ıe9imi dotru yapılmııtır. U • 116 kf b 

2 - Seçime ıikayetçiler de ipirak fl angı .tY.l 8 e ti 
etmiıler n Hçim ıa reylik bir ekıe- G k 
riyetle netioelenmlilir.' İTeC8 Siniz ? 

1 

S - Seçilen muıaltha11n tabi ol-
maytp hayi olduğu iddialan dof ru de· 
ğildlr. ÇOnkil o murabbaı 16 ıeoedtn· 
beri tabilik yapmaktadır. 

-' - Seçimde kazanan aat, tımılli 
ndf•Iİnl iyi yapabilmek kaygu.ile 
bUlUn memleket kitapçılarından, mat· 
buat kongresine bildirmek için iatek
lerinl ıormuıtur. 

Eski Maarif Binası 
Eski Maarif Nezareti binası 

10 Hazirandan itibaren 40 bin 
lira mukabilinde Belediyeye geç· 
mlf olacaktır. Belediye bina 
bedeli olan «> Lln lirayı taklitle 
6deyecektir. 

ı r 

1935 • 1936 den yıbaa flmdlden 
hazırlanan i'ençltr lçia her Hne 
oldutu ıibi bu Hnl de bir altun 
ayırıyoruz. Ortamektep, LIH •I 
Yilkuk mekteplerin kayıt n ka· 
bullerini ı raaile neıredecek, 
gençlerin n çocuk babalarının 

müıktllerlne eenp nrecetiz. 
Yakında SONPOSTA'nan mek· 
tepçiıi yeni tııhail hayatını ah· 
lacak sıenç!eu aoruyon 

Hengi Mektebe 
Gireceksiniz ?. 

Vapurcu/ar 
Arasındaki 
ihtilaf 

Devlet Denlzyollarının 10 mil· 
yon liralık kredi almaaı nzerine 
•apurculuk şirketi de Ôkonoml 
Bakanlığı nezdinde yeni teıeb
bUaler yapmıf, fakat müıbet ne
tice alamamıştır. 

Bunun üzerine ılrket idare 
mecllaind• Azalar yekdiğerlnl 
tenkit eder vaziyetler almıılardır. 
Bu arada en bOynk hiısedarlardan 
d6rd0 mnıterek bir takrir ver
miıl•rdir. 11 maddeyi ihtiva eden 
bu takrirde Devlet Denizyollarile 
müsavi tutarak ve kapotaj hakkı 
elde edilemediii takdirde ılrke
tin taıfiyesi fatenmektedlr. 

Şirket mecllı ldareıi bu takrir 
etrafında görlltmek Ozere dUo 

toplantı yapmıı, fakat takriri 
lmzalıyanlardJn ikisi gelmediği 
için takrir ti.zerinde konuşulama• 

mııtır. 

Maamaflh dOnkU idare heyetin· 
de do hararetli mUzakereler ol· 
muı, ıirket mudnrn haata oldu· 
ğu için vazifesini muavini Bay 
Rızaya bırakarak ayrılmıttır. Şir
ket mUdUr muayinl verilen takrir
de tasfiye için bir kayıt olmadığını 
ıöylemektedfr. Maamafih buna 
rağmen devletin ılrketin vapur• 
larını satın almaııuıo da tabir
deki maddeler araıında bulundu
iunda ıırar edilmektedir. 

600 Lira 
Eminönü Malmüdürlüğün • 

de Yapılan Y o1auzluk 
Emiuönn MalmOdürlllğU sat 

itleri kaleminde meydana çıkarı• 
lan yolsuzluk hakkındaki tahkikat 
devam etmektedir. Iıten el çek· 
tlrilen memur lneUn ıahte 
mühür ve imza kullanarak ve 
bordrolarda maat sahiplerinin 
fıimlerlni tekerar ettirerek yol-
suzluk yaptığı anlaşılmııbr. Şim• 
diye kadar tesbit edilen yolsuzluk 
4 kalemde altı yUz liradır. 

Kim Vurduya 
Gitmiş? 

Dun KadıköyUndo bir yarala· 
ma vak'aın olmuş, birkaç kifilik 
bir grup arasındaki münazaa 
bunlardan biılnİlı J&ralanmaaile 
neUcelcnmlı, fakat bunu da kimin 
vurduğu anlaşılamamlfbr. Baçakh 
kavga, Seyfeddin, lmadliddin. 
Lfıtfi •e onun kardeşi Tuııut 

aralarında vukua gelmiıtlr. 
Yaralanan l..iitfidir ve kenefi. 

ainl kimin vurduğunu görmediil 
için polise bundan ılklyet etmlftir. 

T arihl Mabetler 
Evkaf MUdürlU~Q latanbuldald 

mabetleri tauif etmektedir. Şim
diye kadar latanbulda (613) ka· 
dar mabet teabit edilmiftir. Ban· 
ların tarlht kıymetlerinin teabitl 
için de hazırlanan liıte müıeler 
mUdUrlUğüne gönderilmfttir. Mü
zeler idaresi bu mabetleri tetkik 
ettirmektedir. 

Bera et Kararından Sonra 
Hüngür Hüngür Ağladı 

·-- .•. ...... ... . -------
Poıta paket memurlarından 

Ziyaeddin bir zimmet meseleal 
yüıOndeo uzun zamandanberl 
muhakeme edilmekte idi. Dun 
ıon muhakemeal yapıldı Ye karar 
YerildL 

iddiaya g3re Bay Ziyaeddin, 
bir baıka&ına verilmek üzere 
Posta idaresi tarafından buauat 
aurelte kendiıine verilen elli 
liranın yirmi beş Jiraıını zimme
tine geçirmekle suçlu idi. Fakat 
birçok duruımalardan ıonra ha· 
kikat halli olmuı, otuz senelik 
emektar ve ihtiyar memurun 
ıoçıoz ve masum olduauna kanaat 
getirilmiılir. 

ihtiyar memur beraet karannı 
ahnca hlkimlere teıekktır etmiı 

ve koridora çıkınca •trafı btıtlln 
kendiainl tanıyanlar •• .. Yenler 
tarafından ıarılmııtır. 

Bay Ziyaeddin bu karar ve 
ıevdiklerinin bu aamimiyeU kar· 
ıısmda b~yocana dllımllf, H•laç 
gözyaıları dökerek h&naftr hOnglr 
aj'lamııbr. 

Bir Hileli iflas 
Dlln ikinci cezada bir lflll 

davaaına bakılmııtır. Ku,nk Hr

mı yeli tacirlerden Veli hileli if.. 
Ilıtan ıuçludur. Fakat ıuçlu Veli: 
"Ben iki fabrika ile daima alıt
verlt ederdim. Onlar lfliı etmlt
ler, bana malları vermediler. Bu 
yftzden ben de tflAı etmek mec• 
buriyetinde kaldım.,, Demektedir. 

P•z•r Ola Has•n Bey Diyor Ki: 

Günün Tarihi ' 

Bir İki 
Satırla. 

l!snafın Yolsuz Sarfedllen 
Paraları 

Müıterek esnaf cemiyetleri 
blro•u idare heyeti büronun be• 
aaplan 6:ı:erindeld tetkikatını 

bltlrmlıtir. Tetkikat neticesinde 
vesaik olmadan sarfiyat yapıldıj'ı, 
hesapların blrlbirlno karııtırıldığı, 
usulaOz tarflyat miktarının 10 
bin lirayı geçtiği görlllmUıuır, 
Cemiyetler! murakabeye memut 
ıevabn da aenet mukabilinde 
kasadan 800 Ur& plU'a aldıklan 
anlaşılmıştır. . ... ... 

Tramvay Ocratlerl 
Tramvay lcretlerinin 3 aylı' 

tarlfeaini tetkik edecek olan ko
miıyon dUn ite baılamıtbr. 

.. * * Toros Ekspresi 
Toroı eksprHi dllnden ltib• 

ren Ankaradan geçmlye baıı .. 
mııbr. 

* ... 
iki Saylavhk 

Mllnhal aaylavlıklara Fuaj 
KiSprUin ile General Sıdkımo 
nall1%et göıterilecelderl anlaııı. 
maktadır. 

.. *· .. 
Yeni Kontenjan 

Mayıs ve Haziran aylanndf 
lıtanbul giimrliklerlne tahsia edt. 
len kontenjan miktarı gümrllk
lere bildirilmi4tir. 

* * * Heyet Gitti 
Devlet Denhyollan Gen•I 

dlrektörtl Sadettinin baıkanlı§'ı~ 
daki heyet yeni vapur almak f çlD 
dtba Avrupaya gitmfttir. 

.. .. * 
Bulgar Papaslar1 

Dnn şehrimiz• Kamaro vapurQ 
ile 50 Bulgar rahip Ye rahibesi 
gelmiıtir. Bunlar Kudl\ıte hacta{ı 
cliSnmektedirler ve yarın Bulsı:a~ 
rlatana gideceklerdir. 

* * * Temdit Edlldl 
Ttırk • Bulgar ticaret anlap 

maaı bir ay müddetle temdit 
edilmiıtir. Bulııariatanla aramızda 
yeni ticaret anlaımaaı için yapılan 
mUıakerelor devam ediyor. 

.. .. * 
Bulgar Ataf emlllterl 
Ankaradald Bulgar askeri 

Ataıeıi Kaymakam N. Georglyef 
ıerl çağmlmış, yerine Einbaıı 
Kiril Pop Bozllof tayin olunmuıtot• 

.. ir ir 

Kapahçar,ı Akıyor 
Evvelki gece yağan yağmurlar 

neticesinde Kapalı çarıının birçof4 
yerleri akmıı, esnaf ummadıkları 
bu zarar karıııında Belediyey• 
ılkAyette bulunmuılardır. 

Kadın - Hasan B. !.. Eir muharebe j 
çıkaraa artık biz de a~ker olacaiız 1 

••. Ben ti:ndiden kendime bir asker 
tuvaleti düşünüyorum, renafoi, biçimlai 
tasarlıvorum. 

•.. Daha olmazsa Avrupadan model
ler getireceğim, oıılara bakacağım, Ha• 
ıan B. 1 

Haaan B. - Sen hele tuvaletini ha• 
ıırla da muharebe o:ursa ben df! cepbey• 
bir cazbant a-•tiririm 1 
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Bugün Konamaılı 
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Atatürk 

Orman Çiftliğinin Kutlu
lanmasında Bulundular 

Ankara, 15 - Orman çiftli· 
flnin onuncu yıl dönUmll mDna• 
Hbetile çiftlikte meraalm yapılmıı, 
Atatürk te çiftliği ıereflendirmiıtir. 

Recep Pekerin 
Yeni Sögl•vi: 
" Partimiz Türk Varlığının 

Tam Özüdür .,, 
Ankara, 15 - Cumhuriyet 

.Halk Partiıi Genel Sekreteri 
Recep Peker, illerden relen dele· 
ıeler ıerefine bir parti ıofra11 ha· 
ıtırlatm11 ve bu parti ıofrasında 
heyecanlı bfr söylev vermiıtir. 

"Ôz arkadaılanm, 
Ankaraya ıreli~iniz vazife ol• 

dutu andan itibaren benim çeıitll 
vazifelerim arasında diier bir va
alfem daha •ardı. Bu da, her 
ı•len arkadatın Ankara topraiına 
ayak baatığı anda elim IJe elini 
16ğslım ile göğıDnD 1arıp ıık· 
maktı.,, 

Diye baılıyan bu s6ylev hazır 
bulunanların alkııları araaında 

11Syle de•am etmiıtir: 
'• - Arkadatlar, uluaal Bnder, 

bhdm yllce tefimb: kurultayda ulua 
kulat na duyurucu bir önemde •lSyle· 
dlğl afü:.ler arasında, parti çalıtma· 
nu:r;ı bi'haHa övmlltttlr. Bu blı:im, bir 
taraftan götalmGı.il kabartırken, diter 
taraften da bize bu deyimli yolda 
çalıımamııı lat•yen bir ödn duyguıu 
Yermektedir.,, 

Ve Recep Peker çok alkıılanan 
lnı aliylevinde, ulusal Halk partlainin 
rurdun ıereflni ve nrhtını temıil 

ettitin1, partinin, bugllnkO. yGce n 
ıerefll TDrk varhğının kua bir ifade 
lle tam azo, belkemiti oldutuau bll
dirmiı ve demittir ki: 

" - Her nrlıtın aı11 Ye kaynatı 
olan Türk uluaunun ınketll iatlkbaJe 
ulaımaaını dilerim.,, 

Iopkapıya Y1ldı
rım Düıtü 

Bir Kadıncağızın Korku
dan Ayakları Tutuldu 
Topkapıda Fatmasultan ma· 

hallesindc Şehiılim sokağında 47 
numarah eYe evvelki geceki yat
mur eanasmda yıldırım dDımllı· 
tUr. Bü evde Bay Neılr oturmak· 
tadır. 

Evin 100· 150 metre yakımnda 
Ahmetpaıa camiinin paratoneri 
\'ardır, fakat yıldırımı çakmemlıtlr. 

Yıldırım eve damdan lıa· 

SON POSTA Sayfa 3 

~---------~~~----------------------------------------------------r--Resimli Makale a Yeni Program a Sözün Kısası 

. 

Hayatımız için çizdiA-imiz programın, tuttuıtumuz yo
hıa bir gün hatalı oldu4u anlatılır. Artık bu proıramda 
ıarar etmek ve bu yolda yllrllmek aizi ziyana 'H uçuru• 
ma götürebilir. inat edip o hatalı yolda yürOmek gaflet
ten batka birtey detildir. Bunu aulad14ınız gün uki 
programınızın Ozerine bir çisi'i çiziniz, n kendinıze yeni 
bir bayat yolu ~lsiais. Eakl tecrllbeler ılıe bu yeni proıra 

mı yapmak huauıuoda rehber olmahdır. 

E•kl Program 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Ordumuz 
Türk Ordusuna 
Ulusal Güven 

Ve Saygı Sunuldu 
Ankara, 16 ( Huıuıl ) -

BOyUk kurultayda, bazı muraJı. 
baalar tarafından ileri ıDrDlen 
mlltalr.alara kartı tllze, aUmrDk 
ve iohlaarlar ve ıli bakanları lza• 
hat •• malumat vermftlerdir. 

Tllze Bakanı Saraçoğlu ŞllkrO 
verdi~l izahatta bUyUk devlrfmin 
ıoıyal alanda baıardığı işler ara• 
tında adli ıslahatm başh baıına bir 
eaer olduğunu ıöylemlı devrin Oı· 
manb adliye1indekl dUzensiıliğinl 
anlattıkdan ıonra bugünkü adliye 
teıklllbmızdan babıetmiı ve de· 
miıUr ki: 
"- Eski devrin orta çağ adliyeal 

yerine timdi modern bir yurda 
yaraşan iıleyiı Ye yUrUyUıUnde 
dalma prensip, nizam ve ahenk 
gözeten bir tUzel cihaza 1ahlp 
bulunuyoruz.,, 

Tüze bakanından ıonra lnhi· 
sarlar bakanı ıöz almıı inhlıarların 
dilekleri hakkında söz ıöylemlştlr. 

Sil Bakanı General KAzım Ôz· 
alp ıll bakanlığı hakkındaki dilek
lerden bahaederken, ordumuz en 
ileri mllletlerln ordulanndan ayırth 
olmıyarak ıon slıtem teknik ve· 
1&ltle mllcehbez bulunmaktadır, 
demlı ve ıunları ilave etmiıtir: 

11 
- Ordumuz yllk•ek menfa· 

atlerlmlzl koruyabllecek halde· 
dlr. Böyle bir ordunun AmtUrk 
gibi bUyUk bir ba,buAun buyu· 
ruıu alllnda nelere kadir ola· 
blleceAlnl siz takdir edersiniz.,, 

BUyUk Kurultay, TUrk ordu· 
ıuna derin ıilven ve aaygılarını 
ıuodu. 

Çok Kuvvetlidir ! 
Gayrimübadillere 

Yeni Bir 
Müjde 

Ankara, 16 (Huıuıt) - Maliye 
Bakanlığı ıayrlmllbadil bonoları• 
mn dOımellnlo kat'ı 8UJ'ette 6nU. 
ae ıeçmeye karar verdi. Fazla 
emllkln aabtı latetl gayıimDbadil 
komiıyonuna havale edildi. Firari 
emllkl fazla miktarda aatılacaktır. 

Yunanistandakl 
Ermeniler 

Hükumet Baıka Yere 
Nakledilmelerini istedi 

J 

Atina, 16 (Hususi) - Yunan 
Hükftmett, Yunan toprağının 
kendi ahaliıinl bllelbHlemiye 7eter 
olmadığını ileri ıürorek Yunaoia
tandaki Ermenilerin baıka yere 
oaklinl Uluslar Kurumundan ls
temiıtlr. 

Küçük Zabitlerin T erff 
Müddetleri 

Ankara, 15 - Erbaı ve on• 
baıı yetiştirme talimatnamesine 
eklenen bir maddeye göre gedikli 
çavuıluktan Oıt çavuıluğa terfi 
mtıddetl iki, Dıt çavuıluktan baş· 
çavuıluğa terfi müddeti 3 ıeoe 
olacakbr. 

Pilsudakinin Cesedi 86 
Saat T eıhir Edilecek 
Varşova, 16 (A.A.) - Mare· 

ıal Pilıudskl'nin cesedi bllyllk 
ldliaeye götnrlllmfiıtUr. Orada 86 
1&at teıhir olunacaktır. 

Şiddetli Depren
mcler Devam 

Ediyor 
Digor Civannda Tek 

Ev Kalmadı 
Ankara, 16 (Huıuıi) - Gece 

yar11ından sonra Karatan gelen 
haberlere 1röre, Digor Ye Selimde
dede yeniden çok flddetll yer 
deprenmelui olmuı, bu haYalide 
yıkılmıyan tek ev kalmamııtır. 

Bu mıntaka ıeceli a1lndttz.l0 beılk 
gibi •allamyor. 

Digorun llzerindekl bir tepe 15 
metre genişliğinde ayrılmı§tır. Kıraç 
yerlerinde sular çıkmakta -ye bazı 
ıuler kaybolmaktadır. Yorulmak 
bilmiyen vlliyet yardım kolları 
btltno yardımı yerinde yapmak· 
tadırlar. 

T arikatçiler 
Ankara, 16 (Hu11ust) - Tarl· 

katcillk propaganda11 yapmaktan 
•uçlu olanların muhakemeleri Es· 
klıeblr aallye mahkemesinde yapı· 
lacaktır. Ankara müddeiumumi 
muavini Hikmet bu lı için 10ritı 
bi.kimi tayin edilmiştir. 

Rüıtü Aras Peıtede 
Peıte, 15 (A. A.} - Türkiye 

dıt !fleri Bakanı Ttnfik RllftU 
Araı, bugftn Başbakan B. Göm· 
böşle bir aaatten fazla ıtsrüımUı 
ve sonra dıı Bakanı M. Kanyayı 
da ziyaret ederek onunla da 
konuımuıtur. 

Batıl 

itikatlara 
inanmak 

•-------- S.rHr Bedi 

insanlar hoı itikatlara ina 
maktan vaı.geçebilirler mi? Za 
netmiyorum. ÇUnkO blr takı 
gizli kuvvetlere bağlanmakta 
başka te1ellileri yoktur. 

Farz.ediniz ki bu dtınya, ald 
ğı Uk hızla boıluklarda yuvarl 
nan büyDcek bir futbol topudu 
Gayesi hiçbir kaleye girmek d 
tll, sadece, gOoeıin etrafınd 
ıerseri lfİbl dolaıyak bitme 
tllkenmez bir mOnbanl çizme 
tir. F arzediniı ki hu dünya ft 
tllnde her şey nafiledir; nebatlo 
toprağın karanlığı içinde canla 
sıkılan tohumlann aıkıntada 
patbyarak yeryDzDne uzanmala 
ıf bi bir mecburiy•tle bllyOyorla 
bnyUmeHler de olur; farzedin 
ki hayvanlar -ye insanlar, bu n 
batlan ve biribirlerlni yemek içi 
doğuyorlar, doğmasalar da olu 

Fanediniz kl varlığın v 
olmakta ne bir makaadı, ne d 
ıuuru Yardır, her şey görftndftw 
gibi ve 16rllndOğtl kadar. basi 
mahdut ve dardır. Giz.il hiçb· 
kuvvet ve gaye yoktur. Şu bald 
medeniyet ve teral<ld gibi huly 
lanmız da bitıl itikatlarımı 
kadar boı olmaz mı? Ne didini 
duruyoruz:? Koıkoca Yarlığm bil 
gayeli yoksa, bizim ıonsuz bo 
luk Ye meç.bul içinde ve bUyU 
tabiabn yanında incir çekirde -
doldurmıyan medeniyetimizde 
ne çıkar? 

Ancak bu kabataalak ve n 
tnn körll varlığın arkasıuda dah 
bUyUk varlıklara inanırsak boı v~ 
dolu itikatlarımız yaıayablllr; 
zaman da bunlann boşile dolus 
arasında hlçblr fark kalmaz. Hatt 
seksen katla bir aparhmanın te 
ılode oturup yükselmek ssnar 
medeniyete inanmaktansa, rfiya 
ımda gök yllzUne çıkan bir ada 
mın deruni hamlesini iyi tabi 
edenler• aldanmak, ruhiyat bllg· 
lerimize daha uygun bir itika 
olur. Bunun için D•eıhur dokto 
«Freud»Un tedavi siıteminde rUy 
tabirnameleri birinci plAna geç 
v geçenlerde büyük bir Alma 
a.ı.ni yeni bp ilminin eski büyü 
lere. ne kadar benzediğini b 
kitapla izah etti. 

Bu dünyada ya her ı•y 
yahut her şey doludur! 

lki Vilayet 
Ankara, 15 - Beyazıt vil 

yetinin adı ••Ağra,, ya, Karakös 
viliyetin:n adı da .. Doğubeya 
zıt,, a çevrilmiştir. 

Polislerin Yeni Kıyafeti 
Ankara, 15 - iç Bakanı.

polislerin kıyafetlerine verilece 
yeni şekil hakkında tetkikler ya 
tmyor. 

bet etmiı, ksıryolanın demirini 
ııyırmıı, mutfağın ıaçağmdan 
içeri sılrmiı, mutfaktaki bakır 
takımlarını dt"lerek, ve tahta 
•ahire sandığını tutuşturarak 
Yere gömUlmliştUr. Çıkan yangao 
hemen ıöndUrülmUştllr. Nüfuı 
ıayiatı olmamış, yalnız Bay Nezf. 
rhı karısınm korkudan ayakları 
tutulmuıtur. Yağmur araıında 
Ramiye de dolu dUımnı, ekinler 
harap olmuştur. r 
.Müthiş Bir Deniz /STER iNAN /STER 1 NANMAI 

Bir hal yan Profesörü 
Italyan profesörlerinden Artur 

Mapicati konferanılar verme 
nzere ıehrlmize gelmişt"r. 

· Faciası Oldu 
· Çeken vapuru Bartın ile 
~rnaıra arasında karaya oturmuş, 
~';ftdat istemek için sahile gönde· 
bıl~n tayfa da dalgalara kapılarak 
t ogulmuıtur. Kaza hakkında fazla 
af s.Jat yoktur. 

Aile Seyahatleri 
Ankara, 15 - Devlet demir

~olları aile seyahalerlni kolaylaş· 
~tınak için yeni bir tarife hazır· 
la llııştır. Tarife Oç nüfuıtan bat· 

1 llıakta, yedi kiıilik bir ailenin 
.:~•hatinde tenzllAt yekiinu Jlbde 

GÜf befi bulmaktadır. 

Bir gazetede okuduk: 
"Enelkt glln Roma falmll blr ltalyan npurlle 

ııhrimiıe tam 1200 ltalyaa ıtyyahı ıeldl, bu kafile 
içinde tesadüfen tıınıftığımı% bir avukatla ılSrClşliyor
duk. Bu avukat bbe fstanbula Hyyah geliyor mu? 
diye 11ordu. 

Dtioyonın her tarafından muntazaman birçok Hy• 
1ah kafileleri geldiğ'ni ıöy1edik. 

ltalyan avukat ıöyle bir içini çekti •• dert yandı: 
"- l.tanbula niçin aeyyah gel11in. Ge!ip te ne 

yapaın? Biz, 1200 kiti ik kafile buraya kadar sreldik. 
iki gDn kaldık. Fakat Tfirkiye hakkında hiçbir fikir 
edinemeden dönfiyorus. Evnlce h :r;ırlanan proıram 

m&acibince ıehrin tarihi !bidelırini ve yerlerini göre· 

cektilı:. Vapurdan çıkar çıkmaz IGzumundan fnıı:la IGka 
bir tak11i otomobiline bindik. Ve gene lGzumundan 
fazla bozuk bir caddeden Hkercealne ilerlemeğe bat· 
ladık. Nazarı dllı:katJmi ilk celbeden ıey tahta bir 
k6pr0dea geçifimlz oldu. Otomobilimiz.in tek~rlelderl
n!n her devrinde baıka bir aada veren bu köprClden 
ıreçtikten aonra ltrl bOğrO biç"mııb: bir yoldan tırman· 
mağa btifladık. N1hayet b"r iki cami g6rdük ye vapura 
dlSndlik. 

Kendi kendim• ıordum. Şimdi size de soruyorum. 
Tllrkiyede mDıe n brtkn gezilecek bir yer yok mu
dur"( Türkiyede bir ecnebi •eyyahını olaka~ar edecek 
ıeyler bunlar mı?. Baıka glSıterecek bir yeriniz yok 
mu?" 

····-·········· .. ···· .. ··········-····-·--····-····· ÖLÜM 
Annemiz, Sellnikli Doktor Rifatın 

•e tüccar Ata Atabekin kardeoi Bay 
Melek Tanrısına kavuşmuştur. Cenazes 
bugün saat ikide .. ışll .Hala kiirga 
cadde.sinde Haif Pasa l'partımamndB 

knldmlııcaktır. Bütiın akraba ve ark 
daşları bu acı toplantıya çağırırır. 

Şrfık Rifot V ef ık Hif 

Mide. Barsak ve Karaciğer 
rahatsızlıklarına 

'AfYONKARAHiSA 
_____ ı_s_r_E_R_ıN_A_N_l s_r_E_R __ ıN_A_N_M_A_ı _____ \ MADENSUYU 
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Osmancık Ve 
Köyleri 

Sarım, (Huıaai) - Oımancı· 
ğm toprak ııvab, toprak kokulu 
yapı çokluğu araıunda, her Hin 
bacasına tüneyen leyleklerinden 
başka orjjinal tarafı yok. 

Çamların mor kanatlarına yeı· 
lanmış dağınık 1açlı, bucak bucak 
Osmancık köylerini gördükten, 
rlizgarın nazlı, ıevdalı fısıltısını 
dinledikten ıonra, burayı Tanrı· 
nın hastalıklı, verimsiz topr kla· 
rına kuran e'aklluio zevkelıliğin• 
yanmamak iden gelmiyor. 

Laçin adla bir köy yar: 
Yer yUzUnde cennet aramalı 

gerekae, sinema rejisörlerine, Ada· 
ları, Boğaziçini, Iıtanbulun kirli 
Halicini yaza yaza ilhamları ba· 
yatlamıt şairlerimize burayı 11ğ· 
Jık vermek lAıımdır. 

Çam kokuıu, ılık gllneı, mavi 
haYa, renk renk değiıen tablo .• 

Laçinde bntnn köy okulalan• 
na örnek olacak yeni bir okula 
var. Bu, bizde baıhyan yeni köy 
okulalarının ilk ve en g\b:el 
nilmunesidir. 

Okula, yalnız köy çocuklarını 
okutmak ödevini Uzerine almakla 
işinin bittiğine lnanmıı değildir ; 
o, halkı bilgilendirmek, ışıklan· 
dırmak gibi gOç ve ıerefJi bir 
davanın iüdücUıU de olmuıtur. 

Trahomun, Firenginin, ııtma· 

nın kötü!üğUnO, Türk devriminin 
aolammı köylllye bu yeni okula 
aşılamıştır. Okula, bir kaç yıl 
önce, tek ıınıflı ve iUn görmez 
bir kulübe iken, bu glln gUxel 
çift katlı bir köy yabıı olmuıtur. 

Türlü türJn H her biri ayrı 

ayrı faydalı olan kurumlar içinde 
bir de Bal Kurumu var. 

Laçin çam ormanlan \'e balı 
ile töhret bulmuş bir köydür. 

Okula, eaki görenekler Ye 
uıullarhı yapılan arıcılığıo Yerim· 
sizliğin( görerek bir Bal kurumu 
kurmanın faydasmı duymuf. 

Yeni yaraçlar getirterek fenni 
arıcılığa başlamış, köyOn halkı 
tezden bu itin karını kavramıştır. 
Şimdi köyde eıki uıulde arıcılık 
yapan biç kimse kalmamııtır. 

Bigada 
Bir Un F abrikaıı Açıldı 

Biga (P.usust) - Kaldmmbatı 
köyünde mangal kömllril ile itli· 
yen ve 24 saatte 120 çuval un 
çakar an bir fabrika açılmıştır. 
Fabrika unu ile yapılan ekmek 
beyaz olduğu için Biaa fırınlan 
bu fabrikanın unlarını iıtlhllk et• 
mlye baılamıılardır. 

• • 
ızmır e 
Yapılması 

düşünü üyor 
lzmir, (Huıusi) - Bugün, ceza 

evindeki mahkiiniları :ı görüşme 

i'linü.. Sabah erkenden hepsinde 
göze çarpan bir hazırlık var. Traı 
oluyorlar ve en yeni clbiseler:ni 
ıiylni} orlnr. Ziyaret kabul etme· 
yecek mahkumlar bile hazırlanı· 
yorlar. 

u Ümit ,, in hayatla yokluk 
aruında ne kunetll bir bağlantı 
yeri olduğunu bunun kadar kuv· 
ntle anlatan bir ıey olamaz .• 
Yaşı kırk aekizl aıan mahküm 
daha 19 yıl bapiıhanede yatacak
tır. Buna kendisi de kanidir. Böyle 
olduiu halde Umlt ediyor Ye bu 
limit onu yaıatıyor. 

Dokuz yOz lnaanın ı•ce Ye 
rUndüz mefhumlarını unutarak 
bir irade, iÖiüı göiUH ve baı• 
bata vererek Takit öldUrdUklerl 
bu ey inaana çekinme hiHi ve· 
riyor. lımlr hapiıhaneıindekl 

mahkumlar it Ye faaliyet aahası 
lıtlyorlar. TUre Bakanlığının kü-
çük Menderea hanasında lnıaaına 
karar verdiği zirai bapiahanenin 
lnıaıı iti mahkümları H'riudir· 
miıtir. MahkOmlar, mahıftl yılı 
giriminde kUçUk MenderH haY· 
zaı;ıında, Cellat ıölUnUn kuru· 
tulacaiı genif aahada kuru
lncak zirai hapishanede çalııa• 'ı 
rak mUmbit menderea o•a· 
aında geniş lıtihaallt yapmayı 

Umit ediyorlar. Bunun en bllyUk 
faydaıı, mahkumları muayyen bir 
iıle vazif ell yapmak olacak •• 
atiletten kurtaracaktır. 

lzmlr haplaanHinin çok çalıı· , 
kan bir direktoru Yar, mahkum· 
lara iyi muamele ediyor. Haata• 
lanan mahkumlar derhal revire 
almarak tedavi ediliyor. lı:mlr ha• 
piHnHinde yaııyanların ea ziya• 
de özledikleri fey ıUneıtlr. Ceza 
evinin bUtUn kotuılarına ıDneı 
nüfuz etmedlll için bazı aaır 
haatalıklır oluyor. Iımlr hapiı
hanealnde birkaç Tere mil 
baata vardır. Bunlar boyua ve 
•iter veremidir. Ha.talık ıayrl 
faal bir durumdadır. 

iyi olamıyacak haatalarıa ce
zaları tecil edilerek tahliye edf.. 
llyorlar. 

Izmir hapiabanealnfn en bUyUk 
derdi mahldimların fazla oluıu· 
dur. 91 O mevcutlu lzmlr haplıha· 
nesi, ancak 550 kiti latiap edecek 
bUyllklUktedir. Bu itibarlı lzmlrin 
bir haplıhan• tnıaaı zaruret ha• 
llol almııtır. Müddeiumumilik ma· 
kamı da bu Yadyetl TUre bakan• 
lığına blldlrmlttir. 

Yurt Çocuklarının Bayramı 
Memleketin dört köşeılnde yapılan Çocuk Bay• 

ramına ye idman ıenllklerine ait resimler muhabir• 
lerimiz tarafından gönderilmektedir. 

• • e 1 ır Hapisane 
50 Bin Lira Ser
mag esi Olmıyan
lar Dışarıya incir 
Satamıgacaklar 

lzmlr, (Hususi) - Türkiyenin 
yeglne imtiyazla UrUnü incirdir. 
Tnrk lhracatçı11 dış piyasalara 
verdiği ilk fiat, o yılın beynelmi• 
lel plyaıaaında bUkUm sürer. 
ihracatçı piyasayı indirmeyince 
incirin fiatı düşmez. Çünkü incirin 
yetittfrlciıl yalnız Türk müatah• 
ıllidir. 

izmlr hapİHDHİDID reYlrl 

BugUnftn durumunda incirin 
mukadderab iki kuvvetli müeas• 
Hnin elindedir. Bunlardan biri 
Aydın incir müıtabailleri satıı 
kooperatifleri birliği, diğeri de 
incir ihracat tüccarlarıdır. Tarsusta Gidos Çayı Taştı 

Birçok Köyler Ve Tarlalar Su Altında Kaldı Geçen yılbaşında Amerika 
plyaıasında birkaç tüccarın arzet• 
tiği dlltkUn fiatlı incirler, birkao 
milyonluk Tnrk parasmın dışarı• 
da kalmaaına aebebiyet vermlttl• 

Tanua, ( Husuıi ) - Gidoı 
çayı 4 - 5 aenedenberi emsaline 
teaadUf edilmedik bir tekilde tar 
mışhr. Bu taıma neticeıiode yeni 

kurutulan Anbaz batakhaının ıar
kındakf ıet yıkılmıt ve bataklık 
civarına yerleıtirilen köyler su 

Antepte Güzel 
Bir Hal Yapıldı 

Antep ıebse hali 

Gaziantep (Huıuıi) - Beledi
ye 20 bin Ura aarfederek bir hal 
lnıa ettlrmiıtlr. Hal ıehrln tam 
ortalık yerinde kurulmuıtur. Elek• 
trlk Ye ıu teal11tı mükemmeldir. 
Bina içinde 73 HbH Ye kasap 
dUkkAnı vardır. Hal dahlllnde ça• 
hıan bUtUn esnaf beyaz gömlek 
T• beyaz baıhk ılymek mecbu· 
riyetindedir. DUkkanların, koridor• 
ların Y• meydanın temiz tutulma• 
ıına itina edilmektedir. Halin ya· 
nında ıimdl bir de topdancılar 
pazarı yapılmaktadır. 

altında kalmııtir. Kovar ve Göçer 
obalarının hayvanları telef ol· 
muıtur. 

Pamuk tarlaluı ıu altında kal· 
dıtı lçiD' yeniden pamuk ekmek 
zarureti haaıl olmuıtur. Mamafih 
ıular J&Yaf yaYaf çekilmektedir. 

Tireboluda 
Büyük Bir Yangın T ehli· · 

l keıl Savuşturuldu 

Tirebolu (Huıuıi) - Burada 
bUyUk bir yanım tehlikeıi savuı· 
turulmuıtur. İki ıece evvel lak .. 
lede içi kerHte ve kayıkcılık 
malzemeıl dolu olan bir dükkln• 
dan ateş çıkmıı, fakat halkın ça• 
lıımaıı He bfUtltfndeki binaya 
ılrayetlne meydan verilmeden 
ıöndtlrUlm UıtUr. 

Yani'ının yandaki binaya ıira· 
yeti Tirebolu için bUyllk bir teh• 
llke teıkll ediyordu. ÇUnkll bu 
mağazada 600 varil mazot ve 
ıazolin vardı. Yanım bir ıaat 
devam etmiş, tutuşan bina kA· 
milen yanmıştır. Ziyan 3 bin 
llradır. 

Her Yerde 
Mektep Yapılıyor 
lğdırda Da Yen~den Beı 

Mektep Açılacak 
Iidır ( Huaust ) - Kars vili· 

yet mecliıl lğdırın Dize, I< üllUk, 
Kazancı, Kaçartu Hanıalı köyle
rinde birer ilkmektep açılmasına 

karar Yermif, muallimlerinl tayin 
etmiı, tahıiıatmı da bUtçeye koy· 
muttur. Mektepler ıon maarif 
pllnlarına göre yapılacaktır. Mek· 
teplerln yapılacağı arsalar kaza 

ÔnUmUzdeki yıl için bu gibi 
tehlikelere kat'iyen yer verllmiya• 
cek, Türk mahıulUnllo flatını H• 

bepılz olarak dütUrenler tica• 
retten menedilecektir. 

incir ihracatında kapitale, •• 
kapltaliıt tOccara kıymet verilmesi 
takarrur etmiıtir. ihracat yapa• 
cak tUccarın en az 50,000 lira 

ıermayesl, ihracatçıya mal vere
cek ıahcınm da en az 30,000 
lira aermayeai olacakbr. GüdUlen 
i'aye her iki nAzım elemanın da 

biribirlnln karşıaındA dik dura .. 
bllmeal, para ıaruretile atağı 

flatla mal aabtına mecbur olma• 
malarıdır. 

incir da•ası lSnünde dııarılık 
tehlikeler bu ıekilde bertaraf 
edildikten ıonra incire yeni mü.
teriler bulmak meselesi kendlll• 
tinden ortaya çıkıyor. 

Yine bu yıl faaliyete geçecek 
olan aabf kooperatifleri, tüccar 

kadar dııarı piyaaada hakim ol• 
mak isteyecektir. Evvelce mem• 

leketimlzde her yıl mllhimc• 
partiler kaldıran ıimal memleket• 

leri ıon yıllarda Türk inciri almaııı: 
oldular. Şimal memleketleril• 

yeni aataı müzakerelerine geç• 
mek ve bu piyAıaları tekrar 

kazanmak faydalı olacaktır. Ege• 
nln bu mühim daYası bir yıl için• 

de iyi bir çalışma ile hakikaten 
zorluklara meydan vermeksizin 

halledilirse bu yılın ctuz milyon• 
luk geliri, bun dan sonra daha 
kabarık olabilecektir. 

kaymakamı Nedim Akyıldmm -

tarafından teabit edilmiı v• temeı 11 U T U N U L K ey J 
atma meraaimi yapılmııtır. 11 t;. 

Ayrıca kaza merkezinde de H E R. G, U N 
1enideiı daha bet sınıflı b!r 
mektep yapılalacaktır. Eskiden 
mektep olan Topçulardaki bina· 
aın tamirine baılanılmıtlır. 

Bandırmada 
Üç Yüz Aygır Kısırlaştırıldı 

Uzak yerlerden gc'.en bu reı:mlerde l numa• 
ralısı Igdırda, 2 numaralı Muşta, 3 numaralısı Ma· 
raşta yapılan çocuk bayramlarını, 4 numarahıı da Bartanda idman ıenllklerine 
talebeıi.ıi g..:ıte:mektedir. 

ltllr&k odon ortımoktep 1 

Bandırma ( Hususi ) - Bura· 
ya at nealinln ıılahı için 3 aygır 
ıönrl- .. 11mittlr. Bunlarla halkın 
kııraklarına bedava döl verilmek· 
te, cioı olmıyan, hastalıklı ve 
zayıf aygırları da kııırlaşlmlmak
tadır. Şimdiye kadar kısırla4tırı· 
lan ayıırlar Uç yUzll ıeçmiıtir. 
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1 Mayıs için 

Eski Fransız 
Nazırının Sözleri 

1 Mayıı tarihinin it bayramı 
olarak kabulü 1889 tarihi· 

~ 
MaJIU bag~ ne teaadilf edır. 

. O vakittenberi bu 
am'n'ntarıla bayram dalma aı 

çok gürOltO ile rıçmlı, dalma 
a.ı çok endiıe uyandırmıştır. 

Anlatbklarma röre F ranıanın 
eıki Baıbakanı mUteveff a Klı· 
manco kendiıine bu bayralDln 
hldlıeslz geçtiğini ıöyledlklerl 
zaman derhal inanmaz: 

- Bilirim, bilirim, dtrmiı. 
Çiçek bayramı dalma tarafların 
yekdiğerine çiçek atmaıı ile ba .. 
)ar, fakat çok geçmemlı ııra 

aaksılarm atılma1ına ıellr. $Up
bell bir ittir bu. 
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Uokapanında (Yorıi), Eyüpte (Hik
met), Beyazıtta (Cemil), Balatta 
(Hibamettin), Cağaloflundı (Obeyt), 
Bahçekapuda (Mehmet K:bım), 
BakarköyUnde (Merkez), Beyof lu 
tarafıı Kumbaraoılarda (Tioarim), 
Miı sokağında (Llmonouya•), Ga· 
latada (Aırt İUihat), Kur,uhı,ta 
(Kurtuluf), Kuımpaıada (Y eDitu
ran), Haıköyde (Y e•itürkiye), K• 
dıköy tarafn lekele caddı•inde (So
tiryadiı), Yeldeiirmenlnde (Üçler), 
BQyfikadada (ŞükTU Rııa). -------
Bir Doktorun 
GUnliik Pırıemlte 

Notlarından (*) 

Soğuk su banyoları 
Yaz menim! baılamıt gibidir. 
Bu mtV1lmlo en faidıli itlerinden 
biri ııoğuk: ıu banyolarıdır. Kıııo 

vücutlarını bir çok fanila n elbi
ıe yükü altıada n sıcak: ıa için
de teobellettirenlere ilk ıözi\m; 

.. üaerindeki yükleri aafi!letirken 
-vücudun 9ok muhtaç olduğu •e
rinliği nıeıı ıo~uk suya alııma· 
lan t&niyeal olacaktır. Soruk 
ıu; gevttJtD cildin Hrtleım11ine 
ve kapanaa om hilcrelerlnln her 
zaman yat ve ter cibi ifrazıUaa 
kurtuluak temiz. havayı tenıffüa 
ıtme1int yarar.Sabah yüzümüzü -ve 
ellmiı.i, ayailmııı yıkayarak duy• 
duğumuı seJinlik z.nkını, vtlcu
dumuzu yıkamakla dahageni,leye
celı:tir ve bütilıı bir çeviklik için-
de o ıiln 1a'bahtan itibaren ltl•· 
rimize aarılabileoeti• ve alııam 
alacağımız ikinci bir aoiuk au 
baoyoıu da yorıunlulumuz.a llıtü• 
müıdeo alaoak n biae rahat ~lı 
uykuyu hasırlayaoaktır. Soiuk 
ıu banyolan naaıl 7apılacafını 
ııraııilı bildirecetim. 

71;: aetlan keılp 1alııl11yıaıs, 7afüıt 
llıılr alblm• J•P•ttanp kell11kllyoa 71pr 
nıa. S.lıııata 11maaıaıacia ltu a•tlu t.ı. 
delr.tor s'bl tadaclıaısa 7etlt•bllir. 

SON POSTA 

Dlnyada Olup Bitenler 
~~~~~--~-- ~ 

ir Adam Kardeşini Diri 
Diri Mezara Gömdü! 

Meydandan Kayboluıundan Altı Ay Sonra Bedbaht Bir Genç! 

Cürmünü Hiç Saklamadan, 
Tamamen itiraf 

Hafif Göstermeden 
Ediyor! 

"fethimeylt,, yap lmıı, Ye bu 

ameliyat neticesinde ı,e, adamın 

mezara diri diri gömtlldilğtı an• 

la11lmr9tır. 

Katilin Yerdiji izahat tudurı 

- Kardeıim ötedenberi beni 
evde iatemiyordu, ebe•eynfml tle 

uysal ve ihtiyar bulduğu için beni 

mütemadiyen kovuyordu. Bir ak· 

ıam yine kavga ettik, boynundan 

yakaladım. Anlaıılan fazla çek· 

mittim, yere dftştO, hareketıiz 

kaldı. ÔldU§Unfi anladım ve he

men bahçeye iömdUm. 

- Fakat gömüldüğü zaman 
diri imişi 

Tunyhi lı:öytlndtD bir manzara 
- Zannetmem. Vakıa vUcudll 

ııcaktı amma barekeuizdil 
H111m akraba ara11nda ka•ı• 

d6~Ut ıUphe yok fecidir. Fakat 
iki kardeı araaında olana, lsele 
bir cinayetle neticelenene ae de
meli? Bu fecllu f ecil hldlaeye 
F ıanaanın ıakin bir köyü aahne 
oldu. Bu köyde Proıpu Bauaaron 
adını taıayua bir ıeaç haftalar• 
daa beri meydaadaa kaybolmut· 
tu. Aaaeal, baban Ue blrllkte: 

- Bl:ı de bllmiyonız •••ye 
gfttiflnl diyordu. Kardeıl jllt1-
Bıu11roa 111: 

- Her halde Hraeriyan• bir 
11yahate çıkmaı olacak, diye lll
Ye ediyordu. 

Bu arada bir rl•ayet deYraD 
etmiye hafladıl 

Proıper BauHron lıer hal· 
de z:annedlldlgi kadar uzakta ol· 
mıyacak. Afııdan apa dolqıyor
du, imalı bir tekli ahyordu. 

Rivayet nihayet jandarmaya• 
da aksetti. Kaybolan ıeocla kar
deıl Qüles Bau11ron) a bir teblit 
ıöndtıırerek çaill'dılar. 

Jtılu Bauuron jandarma ku• 
mandanlıtına upamadan e•••I 
kocasına aitti. 

- Beni jandarmadan çaiırl'" 
yorlır, Dedi, ihtiyar kocadıı 

- Anlıyorum, yine ka•r• et· 
mlı olacakımız, mukabilinde bu
lundu. 

- E·nt, fakat bu defa biraz 
fazla aıküm. 

Bu elimi• itirafın hatlanııcı 
_............ ..... - ' ......... . ----.. . ,... .. ~--

~ 
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Diri diri ı~mülen beclbaht 

idi. 

Bununla bna· 
her jlllea Bau11· 
ron jandarma 
zabitinin önUnde 
e•veli hiçbir , .. 
yl ıöylemek lıte
medf. Yalnız ıor-

iU ıorgu Qzerlnı, 
etrafında ııkı bir 
çember çevirince 
mecbur oldu ı 

- Evet, kat
detim evdedir! 
dedi. 

Jandarma za· 
biti mütehayyir: 

- Fakat düa 
yoktu? Sualini 
ıonanca ı•nç a
dam ilave etth 

- Don de 
evdeydi, fakat 
mercimek tarla· 
ımın içinde! 

lf 

MeHle katilin itirafı ile bitmlı 

değildir. Filhakika komıular kav• 

ga akıamı ıokaf a kadar akae

den aıUrUIUiled itlttiklertni a6yle

mektedirler. 

Halbuki o akşam iki kard .. 
tin annHi ile babaaı da e•dey

diler. Nuıl oldu da gUrllltOyO 
duymadılar? Naaıl oldu ki bir· 

denbire Hl kesilince netlcealnl 

merak etmedilu ? Naııl oldu lrl 
çocuklarının biri ortadan kaybo

lunca nereye gittiğini merak et· 

mediler 1 Iıt• Fransız adliye1i 

timdi bu ıuallerin cenplarını 

vermiye çalıımaktadır. Anlaıılan 

ıudar: 

Anne ile baba chıayeti gör• 

dDkten ıonra biç değilıe ha· 

Karde§ini öldüren genç •.. 
Adliye memurları eve gidince rice akıetmeaini latememiıler ve 

J61eı BauUl'onun iıaret ettiği bile bile ıuamuılardır. Maamafih 
yeri kumıtlar Ye tefesaUb halin.. kendaerl bunun akılni ıöylemek· 
de bir ceset bulmujlardır. Derhal tedirler. 
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ı ' Ta1'ih! Fık1'a 

Hügogu 
Tanıyamadım ! 

iyi Fransızça bilenler HUgonun 
Haini, binbir ses içinde kolay• 
lıkla tanırlar. Çünkl ıert bir rilz• 
gAr uğultuıu taıır. Onun resmini 
ise hemen herkes bilir. ÇtinkO 
tarihi tablolar kadar yayılmıştır, 
her kitaba girmiıtir, birçok du• 
varlara a11ılmıştır. 

Halbuki ben, kafamda yaıa• 
dığını &andığım HUgonun resmini. 
altında adı da yazıb oldu~u bal• 
de tanımadım, tanıyamadım, 

ıaıırıp kaldım. 
Niçin mi, diyocekıinfz, anla• 

tayım; Hllgo, beya.ı saçlı ve 
beyaz ıakallı, dolgunca vllcutla 
bir adam olarak hafızalarımıza 
ıeçmlf tir. O ad anılır anı!ma.I 
ıözümüzUn önUne bir kllme beyaı 
lfliJ andıran tertemiz bir yüı 
1ıelir. Genç muallimlerimizden Bay 
Cemil Senanın felsefi bir eıcrln• 
de basıla olup bana gösterilen 
reıim hıe ılvrl burunlu, ince da
daklı, horoz ibiği saçlı, ip gibi 
ince bir dcllkanb idi. Bıyıs• 
filan da yok. 

Ne yalan söyliyeylm, bir türll 
inanamadım, ıu cıb:ı delikanlıya 
HUgo diyemedim. Koca bir dal 
olarak tanıdığım o heybetli ~alr• 
bu kılığı yakıştırmak ellmde.1 dı 
gelemezdi. Meğer bu, HUgooud 
gençlik resmi lmiı. Pek f yl amm• 
Htı1ıo'nun betikte do almmıt reı• 
mi vardır. Onu da bir kitabı 
koyup altına HOgo kellmeaini ya• 
pıştırmak doğru mu olur?.. BO• 
yUklerin kendilerine tahıiı olunan 
aayfalarda muhtelif resimleri 11• 

ralanbilira 'Ve onların reçirdiklerl 
hayati merhalelerin iyi anlaşıl• 
muı için bu, lazımdır da. Fakat 
genel bahiıler arasında lımi gr 
çen bir büyük adamın resmi, 
mutlaka herkesin bildiii ıekild• 
olmahdır. 

Bu mUnaıebetle lıabrıma f11 
fıkra geldi: Yavuz Sultan Seliıo 
bir gün ıarayda dolqırken bit 
reuamm bir ıeyler yaptığına gii
rllr, yanaııp bakar •• Fatibbl 
reımlnin çizilmek iıtenildiğiof 
anlayarak fU ıözleri ıöyler. 

- Benzetememtııin uıta. ÇUO
kD ben henüz yedi yaııoda ikeıl 
onun kucağında oturdum, yoıd 
g6ıtımlln 6nllnden gitmez. Onun' 
burnu böyle çekme değildi, ki~~ 
Qıtllno ağan Şahin gagası gıb 
kı'fl'lktı. Boş yere zahmet çekoı• 
resmi bırak. 

Biz de Hügoyu beyaz ıa~ 
beyaz ıakalb, derin bakış'ı bit 
ihtiyar olarak tanırız. Zaten Gol 
da ancak b6yle bir yilz )'arafl'' 
ZUppe kılığı içinde HUgoyu b~ 
malc, bardakta deni.ı aezaıd 
benzer r •• 

M. T. Tall 

OSMANLI BANKA 
TORK ANONiM ŞIRKE11 

TESİS TAR1Hlı 1868 

Sermayesi: 10.000,000 İngiliz lir~ 

Türkiyenin havlıca şehirleril • 
Paris, Marsilya, Nie,Loodra ~e 
Mançester'de. Mısır, Kıbrıs, Jrak'ı 
lran Filistin YE' Yunıınistao' Jt' , g., 
Şubeleri, Yugoslavya, Roıııaıı~ . 

·ı uer• 
Swiye ve Yuoanistan'da Fı Y11 

vardır. 

Her lU;-iU banka muamel3l 1ri 
yapar 
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Bugün De 
Size 

Bizde kadınlar eY, ziyafet 
ilah kıyafetinden fada ıokak 

kıyafetine meraklıdırlar. F ... 
kat buraya reambıl koydu· 

ğumuz iki elbiH •• mlıklll
pesentlerl bile memnun ed .. 
cık kadar 11ktır. 

Pelerinli elblH b•j reakll 
ince yUnlUden yapılmıfbr. 

Ônnnd•ld kıraYat açık bejle 
koyu renk bejin güzel bir 

imtizacını gaıterlr. Dildıi 
fayet baaittlr. Blltlln ııklıtını 
veren plliltrdir. Dikitten bl· 
raz anlayan bile bu elbl11yt 
kolaylıkla yapabilir. 

Diğeri emperime Gurine 

aiyilmit gUzel bir pardeıll. 

Yalnız em perime elbi1tnbl 
)'•parken kumaıta tamahklr

lık etmeyiniz. Çlinktı reıim· 

Yemek 
Bugün 

Ne Yapsam 
Acaba? 

Yumurt• Tathaı 
t ~a.zım olan ıeyler: On yumur-
•, ıkı kapalı avuç un, yanm kilo 

ltker .• Evveli yumurtalann ıarı• 
anı ayrı beyazını ayrı yere kırın. 
il eyazlarmı } umurla kabartacaiJ 
l ~ köpük gibi oluncaya kadar 
t'iıce dövOn. Ta donup ta kaıık· 
t'n d ökülmeyecek veyahut kabar-
•cakta damlamıyacak hale gelin
b~Ye kadar... Sonra sarılan da 
1 tkaç defa vurun.. Beyazların 
iç. ile karııtmo. Bunlar ikiai hallo
l Unca unu da koyun Ye te~ • · T 
:~~e karııtırın. Uf ak bir tep~ , i 
I>' ~layın. Eğer çarfı fmmnJa 
~:ıırecekseniz tepıiye dökme· 
fı n. Tencere ile gönderin tam 
t. l'tn~ aalınmadan evvel karııtırıp 
a ~11) e boıaltın. Zira durmıya 6: lnez. Onun için evveli fınnın 
O Zır olup olmadığını öirenin. 
h Piterkeo bir taraftan da 
b,'1nı kilo ıekerle bir ıurup 
'i Zırlayan. Tepsi fırından geHnce •ot' ks cakıa aoğuk turup, eğer 
~. ~ fa o zaman 11cak ıurup 
~~ ~Hnız. Yani birinin aıcak, 

nın •oiuk olması lAzım. 
lçı Gayet hafif bir tatlı olduğu 
""~ çay zamanı pHta yerine 
~ll ~?ahiliraioiz. O zaman \!Uru· 
~it ır az daha az yapınız. Ve 
lllt ~e yine bu yumurtaların yal· 
htı eyazlarmı tVYelki gibi fakat 
lll~~ c fa içine bir az da ıaker 
' , edip donu caya kadc:r ka• 

' •ltı '• tallıı ııı ü&tüne yayınız. 

K 

Süs 
Bu Bahiste Ne 

Derece ileri 
Gitmeli? 

Dikkat Edilecek Şeyler 
Hepimizin tanıdıklara arasında 

ıırf aUzel olmak.. tıklatmak pt· 
şinde koşanlardan bir kaç tane 
vardır. Haftanın bUtün saatlerini, 
parasının çoaunu saç.anı boyatmak, 
kıvırtmak, tırnaklarını parlatmak 
yüzUne masaj yapbrmak için ıar
fedenltr biç birimize yabancı de
ğildirler. Hatti bu gibilerin bazı.. 
larından atlat kartı bir nefret 
uyandıracak kadar fazla gittik· 
lerlui de biliriı. Fakat o kadar 
acele etmeyiniz. 

Bu iki ıeldin ortaıı da Yardır. 
Şunu unutmamalıdır ld kıyafet, 
görftnUı mllhimdlr. Fakat yegAne 
mUhlm olan .. y bu değildir. Gll
zellik modern bir kadının haya· 
bnda ıUpbe yok ki ehemmiyetli 
bir mevki tutar. Ve eğer hangi 
bir kadın bayatın zevkini çıka,.. 
mak istiyorsa muhakkak ınzelll

ğine de lizım olaa itinayı aöıter
melldir. 

Zira 1Uzel kıyafetin, tıklağın 
yalnıı baıkaları U:ıerindt deiil 
insanın kendi ruhu üzerinde de 
teairi vardır. Glbelllğini tıeven 
ııklık p•ıinde koşan bir kadın 
kendini ihmal eden bir kadından 
biç ıUphesiz daha mea'ut blaıe
der Ye hayabn ihtiyaçlarına oa-

... _ _.' , 
·"'·.; ... · . - .. . . 

Üç - Şekil 
Sunuyoruz 

• de de görllldüğü üzere bu ıene 
etekler boldur. Eğer emperime· 
Dizde bakim renk ıiyah ise par• 
d110yU, ıiyah lacivert ise llclvert 
yapınız. Velhasıl pardesUye elbia· 
ınizdeld en hikim renıci uydurunuz. 

Dijer elbiae ne balo, ne ıo
kak, ne de ev elbisesidir. Sade· 
C• koyu kahve renginde bir ge
celiktir. Çıplak ayaklara bakınca 
yanılmadıtınııı siz de anlar11nız. 
Kollan ve yakaaı bol bllzıcOlO, 
etekleri lae fiıtoludur. 

Muhtelif 
Yerlerde 
Giyilecek 
· Şapkalar 

Modelimizde ltç tane ıapka 
vardır. Bu Uç ıapkanın da hem 
rfyilecek yerleri hem de giyebl· 
leceklerin bql.rı muhteliftir. 
Sağdan yukarıdaki ıapkayı pek 
gençler ıiyerae iyi durmaz. Buau 
ancak Hanımefendi lamlni kendi-

dan daha çabuk ceYap Yerir. 

Kocanızın sizi 1evdijint ne 

kadar güvenirseniz gOYenin onun 

ılze karıı muhabbeti biraz da 
siz.in kendinize ıa.tereceğinia 

itinaya hatlıdır. Koca11ndan fftp
helendikçe, onun başkalarile alA· 

kadar olduğuna zahf p olunca 
ıtızellqmek içlD hemeu ınzelllk 

'J_ Bebeğe Dair J J Ev Kadını f . 
Çocuk 
Ve iyi Huy 

Eğer çocuğunuzun iyi itibar· 
lara aahip olmasını iıtiyuraanız 
daha doğar öoğmaz onu bu hu· 
ıu sta tecrübeye başlamalısınız. 
Dünyaya gözlerini açalı bir iki 
ı a at dahi olsa ağlaymca kucağı· 
nıza a ırsanız kucağa alınmak 
için ağlamanın iyi bir yol oldu· 
ğunu derhal öğrenir. 

Yemek bahsinde de aynıdır. 
Eğer çocuk aayr~muntazam za· 
manlarda veyahut ağladıiı, buy· 
ıuzlaşbğı vakıt yemek yeclriJirse 
o günden itibaren annenin bayatı 
bir cehennem olabilir. Çocuğu 
aı.:aturmak veya aakinleştirmek 
için hazan annelerin gece ılit ver· 
mesi de çok fenadır. ZJra buna 
alışan çocuklar güç vazgeçerler. 

Eğer çocuğunuz sıhhatli ise 
her akıam saat ondan ıabahan 
altıaına kadar hiç uyanmadan 
uyumamaaı için bir ıebep } oktur. 

lıter anne aUtile, iaterae baıka şeyle 
beslensin; çocuğun yemek saatleri• 
ni tanıim etmek Ye hep o zaman
larda yemek Yumek en birinci 
ıarttır. Hatta eğer yemek vaktı 
ıcıldiğl zaman çocuk uyursa 
lnti:r:amı bozmamak Ye kötü huy~ 
larm baılama•ına aebebiyet •er
memek için uyandırmak · blle 
caizdir. Çocuklarda pek küçükken 

ne yaluftıranlar alyebilir. Oz .. 
rindekl tOyltr deve kuıudar. 

Soldaki ppb daha fazla bir 
genç kız ıapkuıdar. Fakat ancak 
kıra, gedotiye giderken giyilebilir. 

Aıağıda yine deve kuıu tüy& 
ile ıtıslenmiı ıapka 11khğa m•· 

mllesHselerine kot•• Ye bu 
suretle kocalarının alAkalarını 

kendi Oz.ıleriade tutan pek çok 
kadınlar yardır. 

Boyanmaktan nefret edenlere 

bile tavıiyeım ıudur. "Ara 11ra 
gUzellik salonlarını ziyaret edip 

oradaki mlltebasaısiarın tavsiye· 
leriııl almayı ihmal etmeyiniz,, 

Sofra Örtülerinin 
Düzgünlüğü 

Sofra örtnıO ne kadar ıllzel 
UtUltnmiı oluraa olsun eğer çıp
lak bir masanın Oıtuna 6rtUIUrae 
ince ge:lr ve pek dllzaOn durmaz. 
Bunun için altına fanllidan ve 
yahut ntn bezi için kullanılan ka
lın bezden yapılmıı bir örtn ya• 
yınız. ... ....... . -·--· . t:1rıo•·-·---------

görOlen iki katn itiyat vardır: 
Bunlardan biri parmak emmek, 
diğeri tırnak yemekUr. 

Parmak emmenin sıhhi birçok 
zararları vardır: Üıt çenenin dışarı 
doğru çıkmtıh olmasına, fırlama· 
ama sebep olur; b ir. 

Diıler gayri muntazam çıkar: 
iki. 

Bundan başka adenald gud
desinin bUyUmeıini ve binntice 
bademciklerin bllyftmealnl mucip 
olur. Tırnak ısırmanın bu gibi 
mazarratlan yoktur. Fakat o da 
tırnaktann biçimaizleşmıı;ne se• 
hep olduğundan bu iki kötü 
itiyadın önOne derhal geçmek 
lazımdır. Gelecek haftaki yazı• 
mızda bu iki kamı itiyadın ne 
ıekildt taahib edilebileceğini 
yazacaiJz. 

raldı ıenç Bayanlan tamamen 
tatmin eden bir ppkachr. Eter 
ab de banlardaa biri IMDls ha 
ıapkayı bilhaua tavılye ederiz. 
Kumaıı hasırdır. Bilbasaa llclvert, 
kahve rengi ve alyahtan yapılırsa 
gayet ıık olur. 

BugUo en baalt yaıayan bir ka· 
dm bile kendine itina ederıe 

aldanmıyacacağını görecektir. 80-
tün varlığınızla, paranızla, vakti• 
nizle gtiı:elliğe sarılmanız şayanı 

tavsiye değ"ldir elbette.. Fakat 

yaşından bUyük görünmek, vak· 

tinden evvel ihtiyarlamak ta kim· 
ıeoio botuna g:tmez. 
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Moda 
Muallim çocuğa: 

- Heaapta çok ıayıfsınl dedi, 
çocuk cevap verdi: 

- Zarar yok Bay muallim; 
annem söyledi; zayıflık bu .ene 
de moda imişi 

Tercüman 
MUıteri, otelciyi çağırdı: 
- Bana bir tercüman bul! 
- Siz tUrkçe billyonunuz. 

Tercümanı ne yapacakıınız? 
- Türkçe biliyorum amma 

başka dil bilmiyorum; ecnebi pul· 
lan topluyorum. Onları ayırmak 
iç· ı bana yardım etmuinl lıteye· 
ceğiml 

Altmış 
Havadan, ıudan bahıediyor

l&rdı. 
BirJ: 
- Üç gUndUr derecel hara· 

ret altmışa çıktı! 
Dedi, ötekiler ıaıtılar: 
- Bir yanlışlık olacak. 
- Yanlışlık yok, doğrusu: 

Evvelki gün de, dUn de, bugün 
de, yirmiden aiağı düşmüyor. 

Ustahk 
Lokantacı söyledi: 
- Müşteriler çok mnıkUlpe

sent lnaanlardır eğer uıtalığmı 
bilmesek av ha}'vanlarımn av 
hayvanı c;lduklarına onları bir 
tUrlU ikna edemeyiz. 

- lkna etmek için ne uata\ık 
biliy oraunuz? 

- Av eti diye pJşirdiklerimf-

ıin salçalarına biraz saçma karış· 
hrırız. 

r 

., 

Be' Kuru,a 
Çocuğa ıordular: 
- Beyazıta nereden gidllrr 
- Bilmiyorum amcal 
- Sana beş kuruş veriraem .•• 
- Sola sap doğru yUrU; Beya• 

ııta çıkarsın! 

Kıvırcık 
iki bayan konuşuyorlardı: 
- Kocamm aaçı kıvırcıktır. 
- Niye kocamın saçı kıvır• 

cıktır diyorsun da kocamın la~ 
ları kıvırcıktır, demiyorsun! 

- Nasıl diyeyim kocamın ba· 
tında yalnız bir tek tel ıaç var. 

Geç Kalmak 

- IfJas eden bir mağazadan a!ışveriş etmek ne iyi 1 

Karı koca buluıacaklardı. Er• 
kek önce geldi; bekledi, bekledi; 
Kadın neden sonra gelebildi; er .. 
kek kızmııtı: 

- Ent; alıtveriı edenler de iflh ediyorlar. - Bak, dedi, ne fena tabiatın 
var. Bu sefer buluıacaaımız 1&atl 
tayin etmediğim halde yine ıeç 
kalan Hn oldun! Kadın 

Bak ıeldi kadın, 
Güzeldi kadın ; 
Aklımı benim 
Çok çeldi kadın .. 

Uf ak ufacık, 
Saçı kıvırcık ı 
Yüzünün renıi 
Pembe azıcık •• 

Haline bakın, 
Çapkın mı çapkın ; 
Yakacak unki 
Ate9Ur ukın. 

Glb.lerl bir nur, 
VtlcudQ b\lH\r; 

Vana da eti 
Pek gaç bulunur •• 

"\ ....------------------------ Güzel 
Bakıyor güzel, 
Yakıyor güzel; 
Kıl bime yine 
Akıyor güzel .• 

Kalbim pek yorgun, 
Hislerim C.: u rgun, 
Ezelden gönlüm 
Güzeie vurgun,. 

~everim pek pek ; 
isterim görmek, 
Güz 1 diiny .d a 
K alsa da bir tek f 

Zannetmem 
Bu çlçegl kime 

yorsun? 
- Kaynanama! 
- Her halde çok 

olacaktır. 
memnun 

- Zannetmem, dün öldil bu· 
glln cenazeıi var . 

Hepsi Öyle 
lmsete ıordum: 

Güzel güze~dir; - Geveze kadınları mı aever'" 
- YUz ya~ına geldiğin zama- Bir ho• emeld:r; • ain yoksa ötekileri mi? 

Güzele artık 
na kadar~ seni seıveceg~ im. lmset hayretle yllzUme baktı: 

DOnya bedeldir. 
- Ondan sonra d a genç kız- - Ötekiler, dedi, ötekiler de 

__________ M_ı_z_a_h_ç_ı _. ların pefinde koşacaksın değil mi? Mizah't1 var mı? 
. ............................................................ ~ ~ ...... -:::. ..................... ~-;:. ............................... ~ 

_ I~te piyango numaraları ı Benimki değil 1 ı . - Komıununki de değil l ı - Acaba kime çıktı ı 
okunuyor. -·········--······· ..... - ..................................................... _~~ ........... -.... -······-·~-
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Kaçmıştır 
Çirkin aesli 

(
- " Aksiseda 

. Neye 1 Akıisedayı 
duymak istiyor .. 
du, avazı çıktığı 
kadar bağ ardı: 

bağıra bağıra 
ıarkı söy)Uyordu: 

- Gel a.vıı· 
Hm gel 1 

Şarkıyı dini_. 
yen bir baıka 
dinleyenin kula· 
ğma eğildi: 

- Sevgiliıl bu 
sesi duydıyaa 

imkAnı yok gel· 
mez; kim bilir 
nekadar uzakla· 
ra kaçmıttır. 

- Annem eve dönünce, yine 110 busıUnlerd• 
havalandın diyecek amma hakkı da var ya 1 

- Hüanuhal kağıdımı Türb..• 
çe yaımaym Ttırki)ede hizmet 
etmediiim •• kalmada da •• 

Yakını 
Köpeiinl çok Hverdi. 
- Köpeilnl nekadar çok ıe

viyoraun? 

Diyenlere: 
- Kendi yakıalarmııı dalma 

çok ıevmeliylzl 
Derdi. 

Niçin 
KUçllk Dotana ıordumı 
- ili.canı niçin bUyUk annenin 

vermeıiol iıtiyoraun? 
Cevap verdi: 
- EH titrlyorda bana Yerin· 

cjye kadar 7arl81D1 kapktaa dö

kllyor. 

Ben dedim, glbel; 
O dedi, biraz ! 
Ben dedim Kıı ıel 
O, dedi, olmaz; 

Ben dedim, ıevdim; 

O dedi aah 1 
Hen dedim, dedim; 
O giildil kah kah 1 

O dedi, bak, bak• 
Ben dedim, diye; 
O dedi, bunak ! 
Ben dedlm, niyt? 

Mizahçı 

- Yine mi üinıatk edecekıin? 
- Hayır. 
- Niye otomotille blolyoruı ? 

- Ben bura
dayım .•• 

Sada akset-
medi, sada kar· 
boldu. 

- Tuhaf, de-
di, akıisada yo~1, Yanındaki gU 
dü: 

Senin bU .. 

. - Annem, babam kapıdan bakıyorlar; acemice 
llanıatk edip y:ne beni mahcup etme t 

rada olduğull' 
dan cam 51k11' 
mıı, kaç~ 

Reklam 
Çok akıllı ticaret yapacaktı. 
- Ayakkabı boyası sataca .. 

ğım, dedi; öyle bir rakl!m bu!· 
dum ki şimdiye kadar kimsenin 
aklına gelmemiftir. 

- Şu bulduğun raklam\ bana 
da • iylesen! 

- Söyleyeyim, bir tiıe boya 
alana bir çift ayakkabı vereceğimi 

Sizinki 
KUçUk çocuk doksan yaıındaki 

adama raıtladı, dok~an yaşındaki, 
kUçllk çocuğa ıordu: 

- BOyUk baban nasıl yavrum. 
' - iyidir tetıkkUr ederim, ya 

ılziaki? 

=---

kL-IL-.. 
- Bir yuva, bir ev, &.;ır bl" 

be; hatta hatta yer altında isi 
b. kofll 

flDllZI ıokacağunız ır 
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24 Saat içinde Y aratı1an Bir Şöhret! 
"Nevyork,, un "Papagalo,, ıunda Halk Yeni liir San'atkarı Çılgınca Alkıılıyor 1 

• 

iki Arkadaş Arasında 
Bir Mübahesenin 

Y•mek 
Verdiği 

Sonu Yapı/11.n 
Netice 

- Bu san'atkirı ktçırıuca ne ya• 
pacaka.n? 

- Hiç, yenialni bulurum 1 
- Kolay dej'il 1 
- Aldanıyorsun, ben !4 1aat: 

içinde şöhret yaratacak bir adamım 1 
Bu muhavere, i"ece yar11ındın 

•onra 1'Nevyork11 un en muhteıem 
bir Jokantaamda geçmlttlr. Söyleyen· 
lerden birial bir "varyete,, tiyatrosu• 
nun mildürD, öteki de arkadaııdır 
Ye mu1ahabe az aonra bir mClbahl· 
ıeye mtlncer olmuıtur. Hem de 
kOJJiyetU bir para lle. var· 
rete mOdOrfinGa bundan ıonra 

yaptıj'ı ilk ı,, vakti• rece 1ar111ndan 
ıonra olmuına ratmen evvelce 
••GoldYin,, ln ilin mUdGrlOIOnO yapan 
bir ııatı bulmak olmuttur. Aralarında 
1reçen muhavereyi de kaydedeyim ı 

- Kendiıinde iyi .anatkir olmak 
kabiliyeti bulunan bir kız arıyorum 

•e bu km 24 aaat zarfında töhret 
uhibi yapmak lıtiyorum, mümkOn• 
müdür? 

h&ncı dOtünOr ve hatırla kf, daha 
birkaç gDn ene) bir çamaıırbaneain 

~nQnden geçerken ı•yet 8'iizel bir 
kadın Hıi ititmif, IHln uhiblni de 
a-Brmlt, çok cazibeli bulmuıtur. 

Derhal cevap verir; 
- MllmkOndür. Fakat çok para 

lıter ! 

- Ehemmiyeti yok 1 Alelbuıuı 

paraıı benim cebimden çıkacak detilf 
İlin Müdürü derhal ma1aaına otu· 

rarak u Nevyork ,.un bütün l'&zeteleri 
için bir tebliğ yazar. Bu tebliğ huadiı 
ıeklindedir. Okuyunuz: 

.. Dan gece methur ılnema 1an'at
karı Jannet Makdonald ile Loretta 

The Veddinıı Night filminden bir ıahnede Gary Gooper ile Aana Sten 
Yung hayatlarında ilk defa o1arak tılmııtır. Fakat bu t8hretin Hhnede 
birlikte operaya gideceklerdi. Fakat •örilnmHl iki ay 1ıeçlkir, çOnkü tah• 
warip bir teaadftf bu arzularına ıll ve terbiye görme1ine ihtiyaç nr• 
mini oldu, Yolda kUçGk bir dır. Ve iıt• timdi varyetede alkıtla· 
evin peacereainden yakıcı bir nan kız, bu yoktan var edllea kııdır. 
Primo Donna aeai iıittller, dinle· Fakat biz bu hAdi1e7i Goldyinin, 
diler, ıoara ıeıin sahibini buldular. Marlen Dietrlh lle yeni bfr mukavele 
Bu hldiıe aan'atkArları geçiktirdi. yapamayınca, onun yerine koymak 
Tiyatronun kap11ı kapanmııtı, içeri için yeni bir yaldız yaratmıya karar 
giremediler ve perde ara11ın1n bitme• vermeAi nıilnuebetile hatırladık. Ma-
ılni taı merdivenler üzerinde bekle• amafih bu yıldıı ılnema Alemine 
diler.,, bUıbUtiln yabancı detildir. Adı Anna 

İllncı bu fıkrayl gazetelere gön· 
de ~dikten ıonra derhal bahsedilen 
kn:ı bulur, kendiıine lcap eden tali· 
matı Yerir. Erte•l gün matlup hAlıl 
olmuttur. 24 11atte bir t<Shret yara• 

Stendir. Daha eYvel " Karamaı:off 

biraderler ,, filJmfnde oynamııtır. 
Şimdi Tbe Wedding Night filiminde 

oynayacaktır. Bakalım halk tarafın• 
dan 1evllecek mi ? 

Pastacının Çocuğu Bir Birkaç Satır 
lçinde •• 

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

Zevk• Hudut Konulamaz! ____ J_ ..... _..._ ___ ,,.. .... ____ _ 

Ita]yadaPropagandaSine
macılığı Tamamen Söndü 

F ranıiz i&ze .. ---·
teleri ltalyada 
mUnbasıran gn
nUn hidiaelerini 
filim ile ıöıter• 
meye mahıuı & ' 

olmak Uzer• a'çı· " 
lan ıinema aa-

lonlarının kısa ı ... 
bir mliddet l\dD" " 
de tamamen a6n· 
dtığUnU kayde
diyorlar. Bunun 
Hbebi bu aalon
Jarda, meH)i 
loalltere, Fran1a 
•• Almanyada 
olduğu aibf bfi· 
tttn dünyaya 
ait Hrbed gaze· 
tecilik yapılacak 
yerde, münhaaı· 
ran F aıiıt pro
pagandaaı ya· 
pılmaııdır. Tekrar filme çıkacak bir ıima: Betty Stokfeld 

Fasla olarak bu propaganda aebetle yine Franaız ıazeteleri 
fllimlerl hep milli havalarla ka· propaıandayı fikir, biı ve ruh 
rıtık olarak abnıyordu, ve halk aıııı ıeklinde vak'alı bir filmde 
milll marıa lıUrmeten bazı bUttın ılndire sindire yapan Rus ve 
bir filmi ayakta Hyretmek mec· ve Alman filmlerinden bahse· 
burJyetiode kalıyordu, bunun derek zevke hudut konulamıyaca· 
içindir ki halk nihayet "vaııtaıız., ğı, hakikatini kaydediyorlar. Me· 
olarak yapılan propaıandadan, baret doğrudan doğruya vasıla• 
hele bu propagandayı da ayakta ıız propa2anda yaparak halkı 
Hyretmekten bıkmıı vo bu çeıit bıktırmakta detti, propagaadayı, 
sinema aalonları da nihayet bi· · propaganda olduğunu hisıetirme• 

rer birer kapanmıthr. Bu mtına• den yapmaktadır. 

Haftanın Filmleri - -- -

Yıldız Oldu 
-Din gece ılnemaya gittim, filimi ı 

Klodet Kolbert oynuyordu, ne d• 
zarifti, ne de gllı:eldf, tam bir Ame· 
rika tipi ... 

Daha çocukken, Charlfe Chap
Hn'ln yanında yaptığı rollerle bU· ı 
tUn dUnyada ıöhret kazanmıı 
olan Jachie Coogan bir otomobil 
kazaaına uğradı. 

- Ent bildim, fak at timdi bunu 
b ırakalım, ben ıizden e1ki bir kom
ıunuz hakkında malOmat ilmaya 
aeldim .• 

Bu muhavere kır 1açlı ihtiyar bir 
dOkkAncı ile genç bir gazeteci ara• 
aında, Pariıe çolc yakın Sen Mande 
köyünde cereyan ediyordu. 

- Habrhyacakaınız, ıunda k8te 
batında otuı yıl kadar H'Yll!I bir 
putacı dökkanı vardı. Şoıvaıı iımJn• 
de bir adamın idaruindeydi. 

- Evet, evet, nasıl tanımam, çok 
rü:r.el tathlar yaparda.. 

- Ent 190(} yılında M~clam 
Şotvan ikinci cief a hamile ktldı, 
bir kız çocuk dOnyaya getirdi, adına 
Emili dediler. 

- Bılirim, babuıaıa ne kadar 
•eırlnditl el'an 1Bılerimin 8nOndeJ 

- Sonra bu aile Amerikaya hicret 
etti, atafı yukarı otu~ yıl oluyor ? 

- Ent, acaba ne haldeler? 
- Söyleyeyim: Din aktam ıtıla 

•intmada alkıtladıj'ınıı o Klodet 
kolbert, itte otuz iki ytl nnl bu 
k6yde dotan Emili Şonandır. Kim 
bilir kaç defa öpüp ınmitılnizdlr ... 

İhtiyar dOkkAncıaın hayretini 
taaavYur edinir. Yukarıdaki reıim 

bı: ıaa'atklrın 
biridir. 

ıon fotefraflarındı n 

Mevsim içinde Görece
Filmler "' . . 

gınız 
MuYakkaten -'Ben bir aefihim,. adı verilen filim, perdedi '' Ben bir mah

Puıum ,, başlıA"ını tatıyacaktır. Bu filmin 1enaryo111 Franıız muharriri Bira
beau'nuu " Hapishane aölge1i ,, iımiodeki romanından ahnmıftır. 
ı.. * Peer Guyot tamamlanarak piya.aya çıkaralm ı ttır. Almancadır, oynayan 
l"lanı Albeudir. 

.. Londrada " muıtakll hayat ., 181Dinde bir filim çnrllmektedir. 
• Holly Vooldda ( Garibaldl ) nin hayatına dair tarihi bir filim çevir· 

'-•ye karar verilmiıtir. 

Birkaç aUn evvel kıaa bir 
haberle gazetenin telgrafluı ara• 
ıında okumuııunuzdur. Sonra 
gelen tamamlayıcı tafsilata göre 
hadi sa otom o bilin yol kenarındaki 
hendeğe dUımesi ve ters dönmeıi 
Uzerine vukua g-elmiıtir. 

Jachie Coogan yaralıdır, fakat 
bayatı tehlikede değildir. Buna 
mukabil babası John ile yine 
11&hnede tanınmış bir artist olan 
Durkin ölmüşlerdir. 

* Jachle Coogan'm babası tanın· 
mamıı bir sima değildir. Filha
kika o da aktörlük etmişti. Hatta 
bir hayli zaman evvel Londraya 
ve Parise gelmif ve oğlu ile bir• 
likte birkaç temsil vermiıti. 

* Charlie Chaplin'in çevirmekte 
olduğu ve muvakkaten " 5 numa
rala it ,, adını verdiği filimden 
bahsetmiş ve bu filimde biraz da 
siyasi renk bulunacaimın söylen· 
diğini yazmı9tık. 

Charlie Chaplln mutaden çok 
ııkı ağızh olmasına rağmen "Nev
york ,, un Reporter mecmuaıına 
verdiği bir mülakatta bu rivayeti 
tekzip etmittir. 

Filimde hiçbir ıiyaat renk bu· 
lunmıyacakhr. mevzuu 1934 yılın· 
da s:nat bir ıehirde keçecektir. 
Tıpkı " şehir ıııkları ,, gibi yarkm 
Hali olacaktır. 

Yani muhitin, sahnenin uılerl 
iıidilecek, fakat ıahısların ı6zleri 
duyulmıyacaktır. Buna mukabil 
bazı sahnelerini bir sesin izah ve 
tef&lr ettiği ifidilacektir. 

Tovariç filminden bir sahDeı Andre Lafour ile Zllahi 
Arnerlkada Goldwin tara· Manya merdiyen batında mü 

fından çevrilen yeni filme Tbev dahale • etmek isterken dU 
dding Night adım verdiler. Bu- fUp ölllr. Artık muharrir sev 
nu dilimlıe u Bir gece dtığllnü ,. medlği karı11 Ue tekrar baş 
cümlcıi ile çe•irebillriı. Hidiıe baıa kalmaşlardır. 
Amerikanın "Connecticut., eya· Bu filmi yıldız olarak Ann 
lctinde geçer, bur2aı Lehlıtandan Sten oynadı. Bu genç kız dal 
hicret etmiş amele llo Adeta eyvel Karamazof filminde g C: 
Lehistandan kopmuş bir parça rUnmüttü, göze çarpmıştı. Gold 
gibidir. Sakinleri de kendi dille· vin bu defa bir yıldıza ihtly 
rmı ve ananelerini muhafaza görünce onu çağırdı, yet59tirm11 
ederek, Adeta Amerika haricinde için milyonlar harcadı. Fakat ha: 
gibi ya9amaktadırlar. işte bunun zı münekkitlerin söylediklerin 
içindir ki { Manya ) baba111 inandırsa (Sten) de istenilen kn 
tarafmdan bir köylüye niıanlan· blliyet yoktur . Çekingen, mUl c 
dıfıı zaman itiraz · etmez, fakat reddittir ve ikinci sınıf roUor ,, 
o sırada karısı ile birlikte bir kalmıya mahkumdur. 
Amerikalı muharrir ae '. lr. Yalnız Fransada Tovariç adı ,._ 
kadın bu lHlZ köşeyi beğenmez, tında çevrilen filim jak Dev,fi 
kaçıp gider. Muharrir de Ame· bir piyesinden alınmııtır. MUs 
rikadakl Lehl.ler hakkında bir takbel Çara tevdi edilmek Uzer 
eser yazmıya hatlar çok geçme- elinde 4 milyarlik bir hazine bu 

d M '. k l lunduğu halde sefalette yaıayan 
en anyayı sevmıye oyu ur. p . il · · b' R J 

M b kt b . llkt' F k t arısı tıca etmış ır us ene 
anya u at a ır ır. a a 1 h'k.ıt ldl F .. 

t k 1 b d' k" ın . ra mm ı ayes r. raneıaz mu 
man ı ga e 0 e ınce. oy mıan· nekkitlerine göre piyes, sahr-ecl 
lasma döner, evlenırler.. Yalnız filme geçince kıymetinden ço 
diiğlln ıecesi gilvey ıle mu· kaybetmittir. Bununla bert.be 
harrir arasında kavaa çakar. yine görlllebilir. 
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Atlet!zmde işler Çok Çürük 

y e Giderse Balkanlılara 
Mağôp Ouruz 

Henüz 
Hazırlıktan 

Eser Yok 
Attmcı Balkan oyunlan için 

hazarlandıklan zannedJlea atletle
rlmiıln idman bakımından buglln 
ne vazly tte olduklarını burada 
acı bir ıurette ya:ımak mecburi
yeti basıl oldu. 

Eylfılde Iıtanbulda yapılacatı 
muhakkak olaa Balkan mftıaba 
kaları iç.in bugüne kadar yapılmıı 
iıler arasında aayabtlıceklerimiz 

o kadar as ki bunların bir teki 
bile kimaeyl memnun edecek 

ıekllde d ğlldJr. 
Balkan oyunlarının Yunaniı· 

tan v Yugoslavya muhitinde na• 
aıl bir alaka ile karşılaıtıiJnı an• 
cak bu milıabakalara lttirAk eden 
atletler, antrenörler, nihayet lda· 
reciler kolaylıkla anlamıılardır. 
Dahil oldukları mllsabakada bir 
tek sayı almak için elinden Kel
diği kadar çırpınan atletin naaıl 
bir himmetle haıırlandığını tah· 
mln etmek, bu hareketleri için· 
den görenler için kolay, ııöremi

yenler için de o niıbette ınçtür. 
1933 de Atin daki mllıaba· 

lcaJarda Türk takımı UçQncü ol· 
duğu vakıt yUkaek atlama ile, 
gOII atmada biriacllik kuanmış, 
diğer mUıabakalarda IH iyi de· 
receler almak auretile bu mev• 
ide yilkselmlıti. 

O gUnkn kadro, lmkln olur
sa, bu sene de Türkiyeyi kendi 
topraklarında yapılacak altıncı 
Balkan oyunlarında temıil ede
cektir. 

Hemen hemen bir tek atletin 
iıtirak etmediği bu takım bugün 
eski ku\vet Ye kudretini muhafa• 
za edebilecek vaziyette değildir. 

Henüz ıahası hazır olmadığı 
için tikayet ettiği zaman ortalığı 

Utliman zanneden!er, itin içyll· 
zUnil bilmeyenlerdir. 

Memleketin en güzel Ye en 
mUıait ıahası olan Fener stadı 
pisti b gün çimenle örtülü bir 
arsa halindedir. T eıki!it ile 
ıtadyom ıahlplerj araımda hiçbir 
ihtilaf olmadığı ıöyJendiği ha de 
bu saha, Mayıs ortalarında en 
ufak bir atletik harekete müsait 
olmıyacak kadar metruk bir hal· 
dedir. Haziran nihayetlerinde ye 

Temmuz iptidalarında en müaait 
bi şekle ıokulacak bu saha 
atletlere altıda açık olacak, ola· 
cak amma mevsim batında poıtu 
ı renlerin bundan edeceği istifa• 
de de o niıbette ıudau olacaktır. 

Balkan oyunlarından bir, nl· 
hayet iki ay eYvel sahayı da, 
dutları da, maaajı da, hulAsa 
en küçük teferruatın da hazır 

olacağınn iman derecesinde ka
naatimiz vardır. Atletlerimiz bu· 
na yakın bUtnn şeraiti gittikleri 
Bnlkan O)tinlarında lüzumundan 
fazla o:erak buldular. Her c!efa
aında da t~in temeli bozuk ol· 
duğu içi dir ki Umit edilen neti· 
ceyi a.01madan elled böğürlerbde 
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memleket• dön ı --------------
dükleri zaman Atletler 
alay mevzuu 

olmaktan da j Ne/er 
kurtulamıyor • 
lar •. 

Dört ay kltı 
Halkevi aal<ı· 

nunda munta· 
zam idmanla 
geçiren atlet 
!erimizin piat 
üzerindeki id· 
manlardan ya 

'f'&f yavaı uzak 
laıtıkları da 
ıörülmektedir. 

Memleketin 
nadir yetif tir· 
diği Semih Ti 
caret mektebin 

100 m•treci Semih de derslere 
devamından, 6ğleden ıonra 

da akşamın bilmem kaçına kadar 
P oatanedeki işinin ağırlığından 
bahıle 31 Mayıstaki lstanbul 
atletizm ba} ramıoa lftlrlk etmı.. 
yece&'inl aöyledi. 

Semihin yanı J•pmaması ne 
demektir? Bunlan mllaabakadan 
aonra yazanı;. 200 metrede BO'" 

nelerden beri en yüksek dereceyi 

elinde tutan Mehmet Ali Üniver• 
ıite imtihanları dolayısile Haziran 

sonlarına kadar müsabaka yapa• 
mıyacağmı bildirdi. Mehmet Alinin 

bıraktığı boşluğun ne demek 
olduğunu anlamak ta çok ko-

laydır. Artık en çllrllk tarafımız 
olan 800, 1500 de kimin ne ya• 

pacağını biz bilmiyoruz. MUsa· 
bakaları bekllyeceğiz. 

Semih ile Mehmet Ali 
bu işten uzak kalınca bayrak 
yarışları da kendi kendine gCS.. 
mUlllr gider. Ko~u faslını böylece 
kaparsak elimizde atma ve atla• 
malar kalıyor.1 

Ha) dar, lzmitte.. Tevfik iz. 
mirde.. Sedat Italyada olunca 
geriye kala kala ~Ulle atmada 
Veysi, cirit atmada Karakaı ka· 
hyor. 

Pul} oı lıinin derdine dUşmUt 
idman etmiyormuı. Iıte Türk 
atletiım kadrosunun bu2ilnkU 
içyUzli budur. Pist ister yarın 
hazır olsun, ister olmasan. Mutlak 
ve muhakkak olan bir tehlike 
biH atletizmin çöktüğünü iıaret 
etmektedir. 31 Mayıstaki latan• 
bul atlet:zm bayramı yaramızın 
bütün acılarını meydana ko) acak 
bir bir hareket olacaktır. 

Yarınki · 
Müsabakalar 

Yarın Robert I< o!lej aahasmda 
31 mayısta yapılacak lstanbul 
atletizm bayramı seçmeleri yapı· 
lacaktır. 200 den fazla atletin 
iştirak edeceği bu müsabakalara 
Kollej sahasında tam 9 da baş· 

I nacaktır. Nihai müaabaka!ar 
Taksim itadyomunda icra edil&

cektir. 

Düşünüyor? 
Üç adım atlamada nıemleketin 

en emektar atleti Selim Balkan 
oyunları hakkındaki dOşfincelerioi 
anlatıyor : 

- Kı~ın Halkevinde yapılan 

kapalı aalon idmanlarına haftada 
Uç &Un de.vam ettim. Açık saba· 
ya henüz çıkmadım. Esasen atla· 
ma haTuzu da henüz y·eni yapı!dı. 

Hergün idman yapmanın da 
aleyhindeyim. Profosyonel deği

liz ki kendimizi spora bağlayalım. 
Ben ıporu daha ziyade ııhbal ve 
eğlence olarak yapıyorum. 

Uzun ve devamlı ıurette kal· 
mak ıartile kampa taraftarım. 
Bugün faaliyet yapanlar çok eski 
elemanlardır. B i.J nlar değişmeden 
ia:zla bir terakki beklenemez. 
Dördüncüden yukarı çıkacağımızı 
katiyer. zannetmiyorum. Bu mü
sabakalarda yine eakl kadro lı 

görecektir. Bunla rın yapacakları 

ıeyler mahduttur. Iıtanbuldaki 
atletlerle bu iş bitmez. Anadolu· 
da ite yarayacaklan da bulma· 
lıdır. 

Yeni hocayı görmedim, mesa· 
laini bilmiyorum. 

ı/ 
Üo Adımcı Selim 
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Yarınki Lik Maçları 

T. ı. C. 1. lstanbul Mıntakası 
l'utbol Heyetinden: 

17/6/J 935 Cuma günü yapılacak 
reıml lik maçı: 

Beılkta~ Şeref alanında • Alan 
gözcüsü Necmi Ataman, Fener Yıl
maz - Karagtimrük A takımlan eaat 
U Hakem Suphi, Yan hakemleri 
Feridun Kılıç ve Ekrem Erıoy. 

lstanbulsporun Kongresi 
ı Tehir Edlldl 

lstanbulspor Umumi Kltipll
ğinden: Görülen lllzum üzerine 
17 • 5 • 1935 tarihinde mukarrer 
olan fevkalade toplantı 22-5-1935 
Çarşamba glinü saat tam 17 ye 

. tehir edilmiştir. Üyelerin lıtanbul 
Halkcvlne ielmeleri. 
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Apolloıı oyuncuları Galata rıhtımında 

Beşiktaş - ApoUon Maçı 
Ne Netice Verecek? 

Oyuncularımızdan İyi 
Galibiyet Beklemek 

Bir Oyun Ve 

Hakkımızdır 

Yunan1stan ikinciıi Apollon 
dün şehr:mize geldi. Yarın burada 
ilk maçını Beı ktaı tak.mile yapa· 
caktır. Istanbul lik maçlarından 
sonra hemen hemen hiçbir oyu
nunu görmediğimiz Betiktaşın bu 
maçta naaıl bir netice alacağı 

merakla bekleniyor. Lik maçları· 
nın nihayetlerinde birinci futbol 
takımındaki belli batlı oyuncula• 
rın bilytlk bir kısmını kaybeden 
Beıiktaıın dahili iılerindekl karı• 

şıklık onun hakiki kıymetini bir 
hayli sarsacak bir iekil almıvtı •. 
Hakkı ve Nuri gibi iki mlihim 
oyuncusunun Ankaraya gitmesi, 
muhacim hathnın en gözü tutan 
oyuncusu sol iç Şerefin de Fener· 
bahçeye geçmesi Beıiktaı kulil· 
bllnü dahili iılerde o!duğu kadar, 
futbol iıinde de mtlşkil b ir vazi· 
yete sokan bllyük ve o n · sbette 
ehemmiyetli hadiselerdir. 

Bir hafta sonra Fener bahçe ile 
latanbul ıilt birincilikleri için kar
tılaşacak olan Beşiktaşın yarınki 
Apollon maçı bu noktalardan do· 

layı ehemrr.iyetle takip edil cektir. 
A~ina likinde oynayan alb 

takımın ikincisi olan Apollon, 
söylendiğine göre ıüratli ve atak 
bir oyun tarzına maliktir. 

Geçenlerde lstanbula gelen 
O:impiyakoı Yunan likinde bc
tincl vaziyette olduğuna nazaran 
Apollonun bizim takımlardan 

yüksek bir mevkii olması lazım• 

aeliyor. 
Yunan futbo1UnUn bugUnkU 

hakiki kıymeti hakkında bize 
esaılı bir fikir verecek olan 
Apollon karşıaında, Beıiktaşın da 
memleketin şerefile mütenasip 
bir oyun yapması en bUylik 
dileğimizdir. 

Apollon pazar gUnO ikinci ve 

son maçını Galataıarayla yapa· 
caktır. 

Yunan takımı yarmkl ilk ma• 
çam Taka:m atadyomundı oyna· 
yacakhr. 

Apollon • Beıiktaı maçını 
futbol federasyonundan Kemal 
Halim idare edecektir. 

Macar Güreşçiler lngiltere 
Geliyor . Şampiyonası 

Şehrimizde Dört Müsabaka 
Yapacaklar 

Macariıtanm en bü tik gllreı 
takımına malik olan Zeget Atlc• 
tik kulübü 21 Haziranda latan· 
bulda dört maç yapacaktır. 

Macar Milli güreş takımının 
kıymetli gftretçilerile yapılacak 
müsabakalar için Türk gllreı 

takımı idmanlarına devam etmek· 
tedlr. Bu mftaabakalar için fed~ 
raayon müsait bir yer aramak· 
tadır. 

Fransada Futbol 
Franaa Futbol 9amplyona11ı da 

pazar ııUnil nihayetlenmiıtir. 
Sachaut takımı • Marseille ta• 

k~mmı 1 .. 4 mağlup ederek Fran• 
ıa ıampiyonu olmuştur. 

Hokey 
Brnkaelde yapılan Beynelml· 

lel Hokey maçını Holanda takı· 
mı 3 - 4 f9panyayı mağlup ede
rek kazanmıştır. 

Final mnaabakası da lrlanda 
Almanlara 2 - 3 yenerek kazan· 
mııtır. 

lngiltere ilk şampiyonu meş· 

hur Arsenal önümüzdeki lik maç· 
ları için kadrosunu hazırlamııtır. 
Arsenal takımı üç kaleci, beş 
mUdafi, dokuz munvin, yirmi 
iki muhacim olarak teablt edil· 
miştir. 

Arıenahn en meşhur ıol iç 
oyuncuıu lskoçyalı Aleksi Cey· 
mi• futbol mevsiminin tatilinde 
futbol idmanları için birkaç filnı 
çevirecektir. 

Fransada Bir Stadyom 
Fransızlar Pariste 100,000 kişi 

alacak yeni bir stayom yapmaya 
baılamışlardır. 1934 te olimpiyat 
oyunları için hazırladıkları Ko
lomb stadyomu 60,000 aeyird 
alıyordu. 

70,000 Seyircinin Seyret .. 
tiği Maç 

Brllkaelde yapılan Holanda .. 
Belçika milli futbol maçında 
Holanda lki • sıfır maçı kazan· 
mışbr. 

Bu maçta 70.000 aeyirci hazır 
bulunmustur. 

J 
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Hayvanlar Aleminde Resimli Bir Resimde iki Bilmece 
Bu Güzel Kedilerle Karacaları 

Bir Arada Sanmayınız 
Hep 

Bu bayyanlar beyaz •• ıiyahhaı, iki Aıya kedlıldir, Yahıldirler. 
Diğer iç gllzol lıayYaD da, aarplıklara brmanan bir karaca ile 
yavrularıdır. Ve Londra JaayYanat babçeainde resimleri abnmıtbr. 

Tarihin Meşhur Masallarından •• 

Midyas 
Eıki zamanlırdn Frikyanın 

Midyas iıminde bir kralı Tarmıı. 
Bu kral altına pek dOtküomllı. 
Kime ne yapsa karıılıtını hep 
altın lıtermif. Arkadaıı ilah Ba
kUae dı bir iyilik yapmıı bunun 
llzerinc 11Ab Bak\la bir kuvvet 
vermiı: Neye dokunuraa, dokun• 
duiu ıey hemen altın olacak. 

Evveli Midyu buna pek 
ıeYinmiı. Karyoluına dokunmuı 

altın olmuf. Elbiaeleriııe dokun-

nıuı altın olmuı. Sıra kalıvalhye 

ielmlt- Çatala dokunmut altın 
olmuş. Biçağa dolcunmuı albn 
olmuı. Midya11n ıöıleri de te

~lnçten pırıl pırıl yaomıı. Fakat 
nıeaele yiyeceklere dokununca 
onlarda altın olmaz. mı.. MidyH 
yiyecek birtey bulamamıı. Çlnkll 

. neye dokunsa altın olmuş. Der
ken içeriye kUçllk kızı ıeliyor. 
Onu okıayım, ıcYeyim diyor. 

1 
Fakat dokunur dokunmaz., hemen 
kız da altın bir heykel keailiyor. 

Can ııkmtısıodan bahçeye 
inip çiçek koparmak iıtlyor. Do· 
kunduğu bUtUn güller altına dö
dilyor. 

Su Jçmek lıtJyor. Su barda
aınla beraber hemen altına çev· 
riHyor. Kral çıldıracak iİbi olu
yor. Bir taraftan karnı aç, bir 
taraf tan ıuaamıt- Kızı kartııında 
heykel gibi duruyor. 

Nı yapsın? Hemen koıa kota 
Baku .. aldiyor. Bu kuYveti elinden 
almaıı için yalHrıyor. Bakna de 
ıidip dere de yıkanmaEını aöyln• 
yor. Midyaa hemen ıidiyor. Yı
kanıp çıkıyor. Bir 1aza dokunu• 
)'Or. Eve gidiyor. Tekrar her 
ıeye dokunuyor. BUtUn altıD olan 
ıeyler tekrar Hki haline dönil· 
yor. Kızı tekrar inıan oluyor. 
Mldyaı ae•inç içinde ... 

Geçen hafta Kralbiının yirmi beılncl aenHi kutlunanan luıiliz 
kr•Iı Corcun aaltanat arabaıı. 

Hikiye 

-Biliyor muaun? Edi ile BlidU 
eYlenlyorlarmıı. Beni de çağır· 
mıılar amma.. Bu eaki pllıkn 
ılblaelerle nasıl Kf deyim? 

- Ah.. Ondan kolay ne var! 
timdi terziye haber ıönderlriz. 

Biraz ıonra terzi geldi. Ku· 
çOğUnden bllyllğün~ kadar hep· 
alnin ölçüsünü alma.ğa baıladı. 
Fakat ııra duba domuza gelince 
iı deRi•tf. 

Terzi - Bede.lİD ölçüaünü 
almak için yetişemiyorum. Dedi. 
Oradan küçük cırcır atıldı: 

- Sen benim ıaıama me:ıD· 
renin bir ucunu ııkııtır. Bir ucu
nu da aen tut. Beo dubanın et· 
rafında uçar, tana lSteki ucunu 
da getiririm, ölçerılnf,, dedi. 

Arkadatınıza Sorunuz 

ipin iki ucucu düiUm:eyin 
elinden bırakmadın ortasına bir 
düğüm yapabilir miıln? Tabii 
arkadaıımz '"Hiç &yle ı•y olur 
mu ?,, Di.> e güiecek. O zaman 
ılz bir parça ip ahr, masanın 

lstlln• bırak.ırıınız. Kollarınızı 
hatlarımız. v• böylece koUarmız 
bağlı iken masamn Ustüadeo ipi 
alır1mız, ipi elinizden b;rakmadan 
kollarınızı açarsanız ortaaında bir 
düiüm oldujunu göreceksiniz. 
Şaıtıoız. mı ? Merak etmeyin 
arkadaıınız da bu lıe sizin kadar 
ıaıacaktır. 

Eflerlnln Ostunde Durmak 
- Ellerinin üstünde uzun za• 

man durabilir miain ? Diye 
ıoruoca tabii ceYap yine 11Ha1ır,, 
olacak. O zaman •iz aaatJerco 
elleriolıio Uıtunde durabileceğinizi 
aöyler ve hemen uzanıp eller~nJzJ 

l ayaklarınızın altına koyar öylece 
dururaunuz. Naaıl kolay dt.2ll mi? •• 

Kurabiyeleri Yiyebilmek İçin Bunlara 
Giden Yolu Arayıp Bulunuz 

Bu Çocukların Arkadaı1an Acaba Nerede ? 
Bir gUa Ümitle Semih d6rt lamadı. Şimdi eğer •iz bu kura• 

arkadaılarını da beraber aldllar. biyelerl yemek iatlyoraawz S.mi-
Sabah erkenden gezmiye gittiler. bin önllndekl ok ftarcUnden 
Ağaçlık bir yerde bir ıazino ıör· 
diller. Ümitle Semih kurabJyeleri- baılayın. .Beyaz yollardan gid ... 

rek kurabiyelere giden yolu bulup 
ni gazinoda bir garsona bıraktılar. 

lıaret edin. Bu bilmecenin b irind Daha ilerilere dcğru gittiler. Fa· 
kat nihayet karınlan ac.ıktı. Ga· kıımı. ikinci kısmı da ıiz .. Ümit• 

zinoya dönüp kurabiyelerini ye
mek iatediler. Garson da onları bir 
tabağa boıaltmış muanın '1.IUlne 
koymuıtu. Fakat herbfrJ bir tarafa 
dağıldL H:çbirl doğru yolu bu· 

le Semihin kaybolan dört arka· 

daıını bulup yerlerini ltaret edin 
bize yollayın. Bu iki feyl de doj• 

ru yapanlara gU.zel gUzel hediy .. 
ler yollıyacatız. 

Geçen Haftaki Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

2 Mayıı 

Maktep 

gUalemeQll bilmeeımiıdt 
biıinci ikramiyemiz olan 
bir mektep çanta11nı Er-

çantası ıurum mnkilmUaaahkem 

yediuoi §Ub• mldürü Binbatı Bay 
Haydar Tqa oğlu Cotkuıı T... ka
uıımıft.ır• Talili okuyuollllluda iqra-

da bulunu kuananlarlD hedi7eleıl 
poıta ile &önderilecektiı. latanbulda 
bulunan diler okuyuculanm111n paıar
teıi puoembe günleri öilıdın ıonra 

bedjyelerini blual idarehanemiıden 
almaları lillımdır. 

letaobul kıs liaeıinden «6 Zahide 

1 
j Kür, Buraa kıı liıeainden 

AJbUm 1 2 inci ıınıf 195 Ralime 
Doğanca, İıtanbul 2 inci mektep B-4 
de 741 Cemal, Alpulhı llkmıldep 
ıuuf j den 124 Fuat, İltanbul ukek 
liseıindea 879 Hayri,: F..kiıehir Milli
zafer mektebi 146 Zehra, Kadlköy Sen 
Jo.ıef liııeıi 151 A. Suat, Ktıtabya 
iıtuyon ambar müdürü oğlu Sadi, 
Beyoğlu 29 uncu mektep 5/ A dan 
16 Sabri Tekin Bey n Bayanlar. 

İstanbul ! inci mektep 182 Aguı, 

1 1 F atih ilk mektep E. Erea
- Losyon • berki, lıtanbul 44 ünctı 
ilk m~kte_p 3/A dan 69 Mihrilnniaa 
Bayan Te .Haylar. 

Erbaa Hakimiyeti .Milliye illı:: 

1 

mtktebi mııf 4 den 
Bora 82 .Kadri, lıtanbul ka-

Ka leml aaplar t irketi muhasibi 
kızı Vildan, Ankua aarı kışla 8 inci 
J..ren mOlbalu Bay Süleyman kız• Ma· 
cldt, lıtanbul 1 inci mektep 72 Sıdıka, 
l~kiıehir ink1lnp ilk mektebi sınıf 3 
den 279 İbrahim, İstanbul 44 üncil 

Kilden Heykel 

Bu model lngilteredo bir m•k• 
t.p çocuğu taraf.adan kilden , .. 
pılmııhr. Sizia de eliniz böyle it
lere y•tkıo mı? . ........................................................... .. 
mektep 78 R ifat Teı:en, Ankara Çıkı· 
rıkçılar yokuşu Necatı apartımanı No. 
6 da Alper Ahmet Bay n Bayanlar. 

Burhaniye Ceza e'rinde ktiçük köy
Muhtıra lü .Muharrem vaaıtaıile 
Defteri Mustafa, Gelenbni oda 

mektep 1/ A dan 852 Kadri Tur.na, 
Bahkeeir Te1graf kiteıi memuru Da1 
Tahein kı zı Gü.ıin, N işantqı Vali ko
nak oaddui Yavuz apBYhmanı No. 
2 de Özem O.ımen, Diyarıbtkir Ziya 
Gökalp mektebi 1/ A da 811 Yaşar, 
Geleobevi orta mektep i /D den 3~6 
Arif, Eıki9ehir S ipahi oğlu Nazil kın 
Mebrure. Divauyolu kuyulu solc.ak 
No. 7 de Melih, Koya kıı tatbikat 
mektebi sını f 8 den 150 Yavuz A ytnp, 
lataubul J1 inci mektep 8/A dan 140 
Samahat Bayan ve Baylar. · 

( Devamı yum ) 

Yelpazenin Tarihi 
Bir glln Çin İmparatorunun kızı Kan - Si b ir ziyafete çağınlmıf. 

Fakat bir taraftım havanın sıcaklıiı, diğer taraftan fenerlerin verdiği 
ııcakhk Prensesi bunaltmıf. Yüzllnde de meske varmıf. Onu gev• 
ıetmlı. Bir taraftan baıını, b:r taraftan da maskeyi sallayarak yUzüntl 
havalandırmıya u}raıırmıı. Iıte tarilıı aıöro yelpaze fikri buradan 
doimu .. 
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Bulunduğu yerden kapılar iyice ıö· 
rUIUyordu. Zaten onun niyeti de 
kapılar açılır açılmaz dııarıya 
fırlayıp kaçmaktı. 

O gece her türlü tehlikeyi 
atlatmııtı. Sabah olunca kapılar 
dan da sağ salim dışarı çıkabi· 
lirse erhk kolay kolay elogeç· 
mezdl. 

Ôğrenebl!eceği her ıeyi öt
renmiıti. Artık geri dönmek Ye 
bu kadar tehlikeler sıeçirerek 
elde edebildiği malümatı derhal 
t•flerine bildirmek lazımdı. 

dağil aıi? Biraz dur. Gece iÖr· 
dük:erin hakkında izahat vere-
cekıio. 23 numaralı odaya git,, 

23 numara'.ı oda maiaranıo 
drvarına O} u:muı ııra ura höcr~ 
lerdenblrl idi. Steele hala bir 
şeyden korkmıyor, fOphelenmlyor· 
du. Uaul yerini bulaun diye belki 
de gece dı,arıda dolatan casuılar 
hakkında kendJıinden fazla izahat 
almak istiyorlardı. 

içeriye girince bir a1keri inzi
bat mlralayının ıoA"uk bakışlarile 
karııJaştı . Odada birkaç tane ıi· 
llhlı muhafız Tardı. Bir iki adım 
atar atmaz bunlar derhal etrafını 
kuıathlar. Artık olacak olmuı, iı 
patlakvermiıti. , . 

"Silihlarını alınızl ,, 
Mukavemet etmek dell:ik 

olurdu. Steele hiç seaini çıkar· 

madı. Herşeyden evYel maruz 
kaldığı tehlikenin derece.ini an• 
lamak istiyordu. 

.. Üıtlinü arayınızl ,, 

SGN PoSTA 

16. s. 193~ 

Bun da korka•.ak, çekinecek 
bir ıey yoktu Bir dakida ıonra 
cepleri bc4altılmıı ve Eugene 
Gumpert'in mütevazı lmetrukitı 
zabitin önündeki masanın üzerine 
ııralanmıştı. 

- Karar -
Miralay Wleck karşısındakinin 

iddia etliği hUvlyeti lıpat eden 
bu metrukAta hayretle bakıyordu. 
Fakat bakıılarındaki şUphe ve 
huıumet zail olmamıştı. Dondu· 
rucu bir aesle : 

-
11Sen kimsin dedi idin ?,. 

Diye ıordu. 

" Eugene Gumper,, 
- .. Başka?., 

Bu müstehzi 11ualin cevabına 
beklemiyerek devam etti : 

-
11 Eugene Gumper 'in cesedi 

iki saat evvel dışarıda karl~nı:ı 

içinde bulundu. E una ne diye· 
cekıin? .. 

(Arkası var) 

Magaraların tayyareler için 
tefrik edilmiş olan kısmında 
Zous tipinde 200 kadar bomba 
tayyaresi vardı. Bunların bepıi 

de çepeçevre mağarayı dolaıan 
ve kapıların önünde nihayet bulan 
bir sUrll ııralar üzerinde duru
)' Ordu. Bu suretle, icabında tay· 
yarelerfn hepsinin de ıUratle ve 
biribirl arkasından mataradan 
çıkıp havalanmaları temin edil· 
mitli. 

Tayyarelerin mağaradan çıka• 
cakları yer iki tayyarenin yanyana 
ferah ferah geçebilecekleri kadar 
ıeniıtJ. 

Çelik kapılar o kadar içerlek 
bir ıurette yapdmııtı ki bunlan 
havadan bombardıman etmek im· 
kAnı yoktu. Kapılar açılır açıl· 
maz, mataranın lçerlıine y•rl•t· 
tirilmii toplar, otom•t!k bir ıu

rette açılan medhale tevcih et· 
mekte fdl. Dııarıdı da havadan 
Yakf olacak herhangi bir taarruza 
kerti koyabilmek için gizil tay· 
yare topları bulunduğuna ıDphe 
yoklu. 

Bütün Yurt Elektrik 
Işığına Kavuşuyor 

Mağaranın içi karınca yunsJna 
benziyordu. Her tayyarenin etra• 
fmda bir alirü adamlar dolaııyor, 
sıi <lip geliyor kimisi hazneleri 
dolduruyor. Kimial bombaları 
)'erlerine yerleştiriyor. Bazıları da 
makinelerin en ince aksamını 
tetkik ediyordu. Velhasıl tayyar•· 
leri derhal harekete müheyya bir 
hale koymak için herkH hararet· 
le çalışıyordu. · 

Tehllke 
Seteelt, Uıerine yüklenen mH'u· 

liyetin aA'trlığını takdir ediyordu. 
Buradan behembal sağaaffm 

kurtulması ve gôrdUklerinl bir an 
evvel ıefJerine anlatması artık 
hayati bir ehemmiyet kesbetmiıtl. 

Olduğu yerde bir aralık dal· 
mı'ıtı. Gözlerlnl açtığı vakit demir 
kapıların yavaı yavaı açılmakta 
olduğunu gördU. içeri giren 
donuk ve ıoğuk ıtıktan ıabah 
olduğunu anladı. 

Derhal yerinden kalkarak 
pervasızca kapılara doğru yllrUdll. 
Mağaradan çıkarken mUtkülAta 
tesadUf edeceğini zannetmiyordu. 
Böyle blrıey ol1a hile geldiği 
zaman gördüğll zabite mUracaat 
ed bllirdi. 

işin en güç tarafı, dııanda 
mağarayı Hran nöbetçi çemberi· 
nin içinden kurtulabilmek ve karlı 
tepeleri aıabilmekti. Kapıya gelip 
ı:abıt in orada bulunduğunu görünce 
tıtnitleri biisbUtün arttı. Fakat ona 
selam ver:p kapıdan çıkr.cıığı sı• 
rada aert bir kumandaya maruz 

kaldı. 
_ 11Sın Eugene Gumpert'sin 

(Baotarafı 1 inol yüzde) 
ruk) haline ıokmayı kararlaıhr· 
mııtır. Bunun lçln elektrifikaayon 
ltl; koyduiu aagari sermayeyi 
iz:amt faiz alarak memleket da· 
hlllnde elektriğin yayılm&1ına 
mDsait oJmıyacak 1eviyede bir 
fiat koyan yabancı ılrketler veya 
kıt Hrmayeli yerli mUteıebbisler 
elinde bırakılmayacak, 1anayl 
plAnlle mUvaıi alden bir devlet 
lıl olacaktır. 

Elektrifikasyon iti sanayileıme 
davasının temeli ve yurtta umumi 
hayatın veçheıinl değiıtirecek 

kadar tUmullU ve mUhlm bir me· 
sel olduğundan bu itlerle meı· 
gul salahiyetli bir zatın fikirlerini 
ıordum. Elektrlfikasyonla, yurtta 
uyuyan ve metruk kalan birçok 
tablt Hrvetle harekete geçip geri 
teknikli TUrk aanayiini ileri tekniğe 
kavu,turacak olan elektriklenme 
İfİ etrafında bu mUtehHs11 de
di ki: 

"- ilk sual ıudur: "Türkiye
de, elektrik sanayii nasıl oJmah· 
dır?., Bunun arkasından ıunları 
ıora biliriz: ••Tnrkf yede, elektrik 
aanayiinin inkitafına, geniş!eme· 
sine lüzum var mıdır? Belli başlı 

ıehirlerlmiıde ve ıınat mıntaka· 
larımızda tHla edilen aantrallar 
ihtiyacımıza yetmez: mi? Sonra 
memleketimiz bu inkişaf için ll· 
zım olan unıurlara malik mi<llr?., 

cumhuriyet, kurulduğu gün· 
denberi elektrik itini bir ana 
daTa olarak ele almııtır. Fırka· 
mızın yeni programını dikkatle 
okuyunuı; orada elektrjk itine 
bliyük bir değer verilmlıtir. Tür· 
kiye geniş mikyasta elektrik kuY• 
vetine muhtaçları 

t - ÇUnkU: TQrkiye evvel& 
kendisine yeten, sonra biç olmaı· 
sa kom9u bulunduğu bazı mem• 
lekctlere ihracat yapabilecek 
modern bir aanayl ılsteml kur
mak istiyo. 

2 - Türkiye genlı mikyasta 
aahlp olduğu madenlerini fıletmek . 

iıtiyor. Mesela; yalnız Ergani ha· 
kır madeni tam faaliyetle çalıotığı 
takdirde Fırata kadar devam ede
cek bir demi.ryo~u iıletmeaile bir· 
tikte bugUn Türkiyede istihlik 
edilen kudretten 83,000,000 kil~ 
vat daha faz:as ım iıtih !ak edebi· 
leceğl dllşünUlürse geniş elektrik 
enerj:sino olan ihtiyacımız çok 
ııUzel anlaşılır. 

3 - Türkiye geniı ormanla· 
rmı iıletlp nakletmek istiyor. Bu 
da elektrikle olur. 

4 - Tilrkiyede yeni yapılacak 
sulama iıleri ve inıaatı, yol inşa· 
b, liman inşaatı ve modern tah· 
mll ve tahliye teı:satı, nakliyat 
lılerl için muharrik kuvvete muh· 
ta cız:. 

5 - Nihayet daha beı altı 
ıehirle 150 kasaba ve blitün 
Anadolu köyleri, ya dışaridan 
getirilen petrolla aydın1ahlmada, 

yahut gecelerini karanlıkta geçir· 
mektedirler. Elektrik teıisatı olan 
ıehirlerjmJzden umumi nUfuıumu· 
ıun ancak yüzde Uçll istifade 
etmekted:r. Yani yilzde 96 ıı ziya 
Ye lı Y&1ıtaaı bek'.iyor. 

"" Bunun için elimizde çon m01ait 
kaynaklar vardır: 

1 - En iyi ve bol kömürler· 
den birine sahibiz. 

2 - Anadolunun her tarafın· 
da çok aUzel linite madenleri 
vardır. O halde termik aantrallar 
için mahrukatımız çok demektir. 

3 - Beyaz kömür (su kuvvetine) 
gelince; Trabzon, Samııun, Gire· 
ıundan tutunuzda Marmara hav• 
zuı, Gediz, mendrea nehirleri, 
Antalya civarındaki ıellAleler, Tar• 
aua çayı, Seyhan, Ceyhan nebi,. 
leri, Sakarya, Kızılırmak, Çoruh, 
Murat ve fırat nehirleri; meml'!· 
kotimlzin hemen her istediğimiz 
yerinde ıu kuvvetinden iıtifade 
için bize fıraat vermektedir. Bun· 
lardan iıtihsal edilecek kudret 
milyonlarca beygir kuvvetile ifade 
odlleblllr. 

Myaıı 16 

Yeni Anketimiz 

Batıl itikatlara 
inanır Mısınız ? 

( Baıtarafı 1 inci yilı:de ) 

Hem kedinin rengi aade kara 
değil, sarı da, beyaz da, kurşu· 
ni de olıa rengim kUl ke1il;r ... 
Ve derhal geriye dönerlm. 

Hele önllme kedi çıkhğı za· 
man maazallah kalabalık bir 
caddede iıem, yandım demektir. 
Zira o takdirde, nazarı dikkati 
celbetmek korkusile birdenb~re 

geriye dönemem ve geriye döne
memek aıkmtıaile bütlln günüm 
zehir olur. Yemekten, içmekten 
kesilirim Adeta f •• 

Güldüm: 
- Bu ıözlerl okuyacak yazı• 

cılara gün doğdu demektir ... 
Çtinkü bir rakipten kurtulmak ve 
senin ayağını matbaalardan kes• 
mek için Babıali kaldırımlarını 
kedi aürUlerile dolduracaklardır! 

0 da gUldU: 
- Babıalide inaanlar bile 

yiyecek bulamıyorlar. Kediler ne 
lle geçinecekler ki? .. 

- Başka batıl itikadan yok 
mu? 

- Var tab!i ... Daha neler var .. 
Sayr.cağım hepsini amma bırakmı· 
yorsun ki... Araya nükte sokuş-
turmaktan vazgeç te dinle.. Bak, 
meseli ben çok kimselerin tama· 
mile, aksine, 1&lıyı çok uğurlu 
bir gün bulurum. 

Ve benim haftanın en uğursuz 
gü"U cumartesidir. Cumartesi 
oldu mu idi, evde ne çamaıır yı· 

katırım, ne de yorgan kaplatırım. 

Meıe!i, benim el.me ne men• 
dil, ne iğne, ne ıabun, ne makat, 
ne de bıçak veremezsin. Uğursuz• 
dur diye almam çünkll... Mendil 
alıraam para veririm, iğne ahraam 
bir yerine batırırım. Sabunun 
uğursuzluğunu da malum hare
ketle gider:rim. 

Makası ve bıçağa, iğne gibi 
batıramıyacağım için, kabil değil 
elimle almam. 

Sonra, bulunduğum odada, 
makasla oynanmasn'1a tahammül 
edemem. ÇUnkU kavga çıkar( 

Sofrada rakı dökü.ürse üzerine 
mutlak au döker:m; çUnkll dök· 
meacm kavga çıkar 1 

Sof raya tuz dökülürse, bir 
tutam alıp arkama serperim. 
Yoksa mutlaka kavga çıkar 1 

Sev:mli romancıya, epey evvel 
uğradı ğı, çok haksız bir taarru· 
zu im~ ederek güldüm : 

- Fakat blitün bu tedbirle· 
rine rağmende kavganın önüne 
her zaman geçemiyorsun. 

0 da gtlldU: 
- Evet.. Çilnkü, insana, bitti 

itilcatlarmdan bile vazgeçirebile
cek kadar bihl insanlar var 
aramız dal .. 

- Ya, ıu, iki bayram ara· 
sında ev yapmanın ve evlenme· 
nin uğursuzluğuna da inanır 
mııın? 

- lıt• bu:ıu ıorma bana ... 
ÇUnkü ömrümde, ev değil kulübe 
yaptıra bl:ecek vaziyete girmedi· 
ğim için, ay gUn bakmaya fırsat 
bulamadım. 

Evlenmeye gelince, bu, öyle 
aanıldığı kadar mlihlm bir hAdiıe 
değildir. Ve insan aklına esince 
evlenir. Yoksa bu bayram bollu· 
tunda, böyle ince hesaplara 
glriıeoler, ömUrlerlnin sonuna 
kadar bekArhktan kurtulamazlar! 

- On Uç rakamının ıcame· 
tine ne dersin ? 

- Birçok tecrnbelerden aonra 
inandım ki hayatıma on üç ra· 
kamı kadar uğursuz bir ıey daha 
karıımamııhr. 

O anda, romancının, duverdaki 
takvime illt•D aözlerl endişeyle 
karardı ı 

• - ..., . ... ·-• uaauıa var, çabulı. oL 
:& - Eyvah batıma ıreleDe bak t 
S - Yahu bb aaat onda randevu ver•'t· 

tik. Sut timdi kaç ? 
' - Seni daha bet dakika beklerim. Ye• 

tlttblllnen ne lll l 

500 Lira 
Veriyoruz 

30 gün devam etmek Ozere Niaamn 
22 ıinde ba9lıyaa mlieabakamıı: de .. 
va m etmektedir. Taf.IJltını tlmdiye 
kadar defaatla neırettik. MGaabaka· 
nın hltamile beraber neticelerin la· 
ayylln edebilmui için bu tafıillt 

tekrar edilecektir. Şimdilik fU ka· 
dar ı5yliyelim ld aıatıkl kuponu 
keıiniı: Ye ıu yukardaki rıımin al· 
tındaki dört yaaıdan hanıiılai bu 
rume uyıun buluyouanıa onu ku· 
pona ltaret edlnlL f.tedlfimiı; aamaa 
bize, bu (30) kuponu 16nderlr1inl:ı. 

Müaabaka Kuponu 

Reehn Numara11: 25 

Yazı Numaraaa 

lıim ------

Adr11 -------

\'ukandakl kupena reımla alhodald 
4 ce•apta,. HçtlJlolııla N.. aııu lılıa 
ve adreılnlzl doldurup 11lda11Dıs. 30 r .. 
ılm ~ıktıktao ıoara bu kupoalan Soa 
l-o• 'a bl.mece memurluiuaa rZSndarlolıı. .......................................................... _ .. 

- Eyvah buglln de aym 
on UçU (**) ... Gördün mil 

faciayı... Sormaz olaydm şunu •• 
şimdi bir ker• zihnime ıoktunya, 
akşama kadar: 

- Acaba baııma ne gelecek? 
Diye kendi kendimi yiyeceilml 
ve her zamanki şakacılığını ta· 
kınarak gUldU: 

- Bugünün uğurauduğu, böy· 
le ahiret sorgularına çekiliıimden 
de belli... lnıallah akıamı, daha 
beterlerile karıılaımadan ederimi 

Ben, bu tlkAyete, ve aarih 
imaya rağmen, dilimin ucuna ge
len son bir auali sormaktan ken• 
dimi alamadım: 

- Fallara da inanır mııın? 
- V allahl .. fala bakmam! ,, 

Dersem yalan... "Fala bakarım!., 
Derıem, cürüm ... Onun için, eğer 
beni, falcıhk cürmünden maznun 
olarak karakollara dlltllrmek is· 
temiyorsan, bu ıorguyu geri al 
azizim. 

Selim Tev/lk 

(*«·) Bu mülakat Uç gün evvel 
ynp ılrnıştır. .............................................................. 
,,. Bugun Pangaltı TAN 

sİnP masında Franıızca ıö:ı.lü 

Nana mumeuili Anna Sten 
Öullnıiizdeki Pazar güııl1 progrRm• 

Gönül Tuzağı 
:\lüıneeeili: HENRY GARAT 

Çarşamba, Pazar günleri ıa&t birJen 
itibaren iki film gösterilmektedir. 

,. Her iki filmde Jurnal· 'l'ıl. 43374 
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Evvelce Tehcir Edilen Ermeniler Kafile 
aflelstanbulaDönmiyeBaşlamışlardn 

__: Sevgiıi evlatlarım! .. Herıey 
tamam oldu; artık gül ve defııe 
yaprakları üzerinde rahat Ye hu• 
zura dalmaktan başka blrıoy 

kalmadı; zannetmemeliyiz •• Hayır!. 
Okadar büyük ve okadar muhik 
oları mücc. de!emlz, henüz devam 
ediyc.r. Son ve kat'i ıöz, daha 
ıöylenmemiştir. Henllz başımızda 
bulunanlar, buglinkü baldı meter~ 

retimizi suitevil edebilirler. Bunun 
için bUyUk bir ıükünet gösterme• 
li ve mUdebbirane hareket etme• 
liyiz. Tarafımızdan yuku bulacak 
her hareket, ağzımızdan çıkacak 
her saz, dikkatle tartılmalı v• 
bunlara, ahYaJin ehemmiyet ve 
ciddiyetine, davamızın bak 't'e 
rneşrui} etine göre bir istikamet 
•erilmelidir. Allahaıkına evlatla
rım •• Biraz daha uılu olalım ••• 

Demlıti. 
Sabık Buna metropolidinln bu 

•özleri, Yunan amiralının da 
(her ıuretle ıllkön 't'e itidal) tav
ıiyeıi Ozerine ahvalin nhameti 
biraz aalAh kes bet mitti. Fakat bu 
•özlerin ihtiva ettiği mana, aizll 
tınel ve ihtir&1ların tehditklr ma• 
hiyetini de ortaya döküvermlıtl. 

Bu &ırada, • evvelce Halep 
civarına tehcir edilen - ermeni• 
ler de kafile kafile lıtanbula 
gelmiye başlamışlardı... bun
ların da her biri bir hatip 
rolU almışlardı. Anlattıkları hikl
Yelerle, ermeniler arasındaki he
)'ecanı artırdıkça artırıyorlar. En 
•ikin düıUnenlere bile derin ıayz 
Ye intikam hisleri aııhyorlardı. 

Memleket, en korkunç bir fe· 
lakete değru ıUrUkleniyor.. Te· 
neffUı edilen havanın her zerre• 
•inde, iğrenç bir kan kokuıu lıiı· 
•ediliyordu. Komitecilerin ellerin· 
de eılr olan, ve bugUn de ken• 
dUerine ayrı ayrı birer mazlum 
roın oynatılanlar aenelerdenberl 
dökUiın kanların, heder olan can
ların ne gibi esbap ve ulklıre 
latinet ettiğini dfişUnemlyorlar •• 
lht1r&1 bUrUyen hlılerinin coıkun· 
luldarını ancak ve ancak intikam 
Ilı te1kln etmek istiyorlardı. 

Türk milleti, tarihin hiçbir 
de\'rfnde, bu kadar bllyllk bir 
tehlike içine ıirmemloti. Türkler 
tleyhinde yapılan bu ( ıulUm 't'e 
••yyiat) propagandası, hemen her 
'1nıuru, bir Türk düımam haline 
i•tirrnlşti. Halbuk!, bUtUn cıha11 
llıilletlerl lçlnde1 harbin en büyük 
kuıibet ve felaketlerine maruz 
l alrnıı olan bir millet varsa, o da 

Orklerdi. Dört buçuk &ene zar· 
fında, gerek cephelerde ve gerek 
Cephe gerilerinde, harpten, tlfUı· 
ten, açlıktan ve en korkunç ııtı• 
~ap Ye ıef aletten dört milyon can 
h 8Ybeden Tnrk milleti, şimdi de 
u nahak ittihamlar a!tmda ezil· 

~tkte idi. Asırlardanbcri TUrk 
h llnlarlle yoğrula yoğrula her taıı, 

er ağacı, her çalısı birer Türk 
•~haınet abidesi haline ielmlt 
: •n Şimali Afrika, Rumo!f, baı· 
,.'nbaşa bütün Arablıtan, ıiyaaet 
d~ ihtirasa kurban gitmiı, desau 
l Plornatlara dayanan lıtila ordu· 
.,arl tarafından gasbedllmiıtl. Son 
t 11

" vatan olan Anadolu ise, baş• 
llııb h- aşa • açlar ve hastalarla dolu 
ır harabezar haline ıelmişU. 

Payitahtın vaziyeti ise taıvlr 

J 

1 

Yeni miıafirler r ... 
edilmez bir 1efalet içinde idi. 
Harp bıraızhklarile refah içinde 
yasayanlar istisna edl!ecek olursa, 
koca Iıtanbul açbk ve mahrumi
yet içinde inim inim inlemekte 
idi. Trakyada Yunan komitecllo· 
rinin, Şark Yillyetlerinde Ermeni 
çetelerinin zulümlerinden hayatla
rmı kurtarabilen binlerce zavallı, 
Istanbula iltica etmiılerdi. Bunlar, 
cami avlularında, medrese köıc
Jerlnde, yangın harabeleri dibinde 

aç, çıplak ve sefil bir halde ıll· 

allrUnmekt~, her ıün takım takım, 
HHiz 1edaaız eriyip gitmekte, du.
manların kanlı bıçakları altında 

kurtulan bu bedbaht TUrk evlit· 
ları, kendilerine en ıefik bir hami 
olmaıı lazımgelen hükumet ve 
makamı aaltanatın sinesinde; en 
küçük bir şefkatten bile mahrum 
bir halde, inleye inleye can Yer· 
mektelerdi. 

( Arkuı var ) 

Şimdi De Y amyan1 Masalı 
( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

Yamyam sıeldiğine inanmak ıçın 
fnıanın budala ve .alak olmaaı 
bile kifi gelmez. Hele aaayiıl 
yerinde, medeni bir şehirde cep• 
lerinde bayıltıcı mendillerle dola· 
ıan adam bulunduğuna inanmak 
için de insanın nekadar bot 
beyinli olmaıı lazımgeldiğinl ı:z 
düşünün. 

Fakat maalesef bu yalanların 
çeşitli olması, bazı çocuk 
ar.ne ve babalarını OrkUtmUt 
olacak ki, bunlar çocuklarını mek
tebe göndermekte tereddüt gös· 
termiye başlamı,lardır. Bir yalan 
yüzünden kendini gösteren ıu va
ziyet çok canımızı 11ktı ve alaka
dar resmi makamların, bu uydur
maları bir daha kat'i olarak ya· 

Vapur Biletleri 
Boğaziçi Vapurlarında 

Yolculuk Ucuzluyor 
Şirketi Hayriye Boğaziçinin 

ıenlenmeai için yeni kararlar Ye 
tedbirler almıştır. Bir hazirandan 
itibaren fevkalade bir tarife tat· 
blk edilecektir. Bu tarifeye göre 
Harem, Salacık ve Üsküdarla 
Köprü arasında gidip ıelme bJ· 
rincl mevki 22, ikinci mevki 17,5 
kuruşa indirilmiştir, Kuziuncuk 
ve Rumelihisarına da ayni fiatle 
gelip gidi1ecektir. 

Kuzguncuktan alınan gidip 
ıelme biletlerde ikinci me't'ki için 
2,5, birinci mevki için 3 kuruı 
tenzilAt yapılmııtır. Rumelihiaa
rından alınan gidip gelme bllet• 
lerin birinci mevkilnde 8, ikinci 
mevkiinde 7,5 kuruı tenzilat 
yapılmıştır. 

Hayvanat Kongreal 
lngiaerede bütün dünya hay• 

vanatçılarının fıtirakile bir kong• 
re toplauacaktır. Bu kongreye 
Üniveraite profeıörlorimizden biri 
de aidecekt:r. 

1 
lana çıkarmalarını isted;k. 

Emniyet mUdürü Eay Fehmi 
en kat'ı bir ifade ile dedi ki: 

" - Kat'iyen yalandır. Tek 
bir hAdise, tek bir çocuk kaçırma 
vak'ası olmamıştır. ,. 

Sonra Vali Muavini Bay Rük· 
nekttine müracaat ettik. Bu ya• 
!anların tekzibe bile değmlyec~ 
f ini ıöyledikten sonra: 

- Ciddi olmıyan bu mevzu .. 
lar etrafmda nasıl konuıayım, 
dedi ve çok sarih olarak llAve 
etti: 

"- latanbulda tek bir çocuk 
kaçırma hadisesi olmamıthl' ve 
olamaz.11 

Bu ıö:r.lerden ıonra çocuk ve-
illeri artık yavrularını mektebe 
göndermekten biç endite etmezler. 

Poliste 
Kaçakçılık Bürosu Takviye 

Edilecek 
Emniyet mUdUrlUğU, poliı 

kaçakçılık bUroılle, ikinci ıube 
tahkikat k11mını takviyeye karar 
vermJı Ye bu kııımların kadrola· 
rını fazlalaıtırmııtır. Bundan baı· 
ka Hazirandan itibaren de, bUtUn 
ıubeler kadrolarının yeniden tet· 
kiki, tekaütlük müddeti dolmuı 
ye tekaütlliğlinU iıtemlı olan 
zabıta memurlarının yerlerine 
yeni memurl~rın konulması lıl 
yapılacaktır. 

Bundan baıka ıube mlldtlrlerl 
arasında da bazı nakiller yapıla• 
cağı ıöylenmektedir. 
Hallç Beledlyeya Geçiyor 

Temmuzdan itibaren Haliç 
vapurlarınının Belediye tarafından 
lıletileceği ye tirketln Belediyeye 
geçeceil ı6ylenmektcdlr. 

itiraz Edllacek 
Belediye Pariıtekl Sen mah• 

kemesinde verilen ihtiyati haciz 
talebine itiraz etmeye karar 
vermiştir. 

Sayfa 13 c:======================== 

Bir Mısırlı 
Diyor 

( Bııştarafı 1 inci yüzde ) 
bitleriniz)e uzun uzun görüştüm. 

Ve bütün görüımelerimden al· 
diğım intiba, bana, Türkiyedeki 
düıUnce birliğinin kuvvetini gös· 
terdi. Ve inandım ki, memleke· 
tinizde, muhalif fikirli bir insan 
bulabilmek, yer yüzünde yaşını 
aaklamıyan bir kadın bulabilmek 
kadar imkfinsızdır. 

Yakmda Ankaı·a)ı ve Bursayı 
da gezeceğini söyleyen muhata· 
hım; memleketimiz hakkındaki çok 
nikbin intibalarını, şöylece ıona 
erdirebildi: 

- HulAsa, eskiden bir kasv~ 
tlstanı andıran Türkiye, bugün bir 
cennete dönmliştUr. 

Mısıra döndüğüm zaman; B~ 
gazlçinio ılık ve temiz havaııoı; 

BilyUkadanın çam kokan rüzıi· 
rını genzim haarelten sızlaya ıız· 
laya anacağım ... 

Memleketinizde 9ahit olduğum 
en takdire değer muvaffakıyetler· 
den birisi de, aanaylin ve ticaretin 
ecnebiler elbdeıı kurtarılışıdır. 

Muhatabımdan, Mısılya TUr· 
kiye araaında bir mukayese yap· 
m&1ını rica ettim: 

Gazeteci 
Ki: 

şafh dolaıanlar, ıizdeki'erden 
hiç fazla değiJdir. 

Bir an susan muhatabım, 
imalı bir gillüşle ilave etti: 

- Ve bizim kadınlarımızın, Türk 
kadınlarından çok geri kaldıkları 

yegane nokta da, dans merakı· 

dır. Mısırda, danı meraklıları, 

buradakiler:, kadar bol değildir. 
Muhatabım; ricam üzerine, 

Mısır ve Türk gazeteleri arasın· 
da da bir mukayese yaptı: 

- Bizim gazetelerimiz, sızın· 
kilerden daha mUtekimildir ka· 
naatindeyim. 

Muhatabım, saati yaklaşan bir 

randevusuna yetişmek üzere git· 
meğe hazırlanırken gUldU: 

- Az kaldı unutuyordum. 
Memleketinizin en çekilmez taraf· 

ları ıokakları. Buraya sıelell 60 
gUn ya oluyor, ya olmuyor. Bu 

iki ayın içinde tam dört çift pa• 

bucumun tabanları delindi. Bu 
gidişle, siz seyyahlardan değil, 

ıeyyahlar ılzden ayak bastı pa• 
raaı alacaklar! 

- M•sırda, dedi, harpten ev• 
ve) eaeri bile görUlemeyen vatan 
duygusu, kuvvetle uyanmıştır. 
Kadınlarımızın, tükenmez bir iler
leme isteği var. Ticaretimiz 
oldukça ilerlemiştir. Tacirlerimi
zin kurduğu Mısır bankau, birçok 
fabrikalara vücut vermiştir. Bir
çok gençlerimiz, tahıllJerini Av
rupada bitirip dönmüşlerdir. 

Bir parlamentomuz, bir hüküme• 
timiz, bir kra!ımız mevcuttur. 
Ve bugün glittliğlimUz tek gaye, 
hudutıuz bir hürriyete sahip ola
bilmektir. Zira Mısır her ıeye 
rağmen, maale1ef lngfliz iölsıesin· 
den tamamile uyrılamamııtır. Ve 
maaleaef, Mısır askerinin yanında 
hala, lngiliz ·neferi de nöbet 
bekliyor. 

---------- ... ·---·--

Zeki meslektaıımın bu amıla 
canlanan ıztırabını iiderebllmek 
için bahıi değiştirdim: 

- Ya kadınlarınız? Onların 
hali çarşafla do!athklarını du· 
yuyoruz ?. 

- Y anhf... Bizde henllz çar· 

Müjde! 
Görülmemiş bir 

müzayede 
yapılıyor 

Uzun :umanlardanberi şehri· 

mizde emsaline tesadüf edilmiyen 
büyük blr eşya mUzayedesl ola· 
caktır. Eıki ve zevk sahibi, m•· 
raklı bir ailenin Oç batındanberl 
büyUk bir itina ile biriktirdiği 

nadide kıymettar eıya müzayede 
ile satılacaktır. 

Bu mnsteana müzayedede 
merhum ÇtirUksulu Mahmud Paıa 
ailesine ait eıya ıatılacaktır. 

Satıı, Kabataıta SetüıtUnde 
merhumun konağında yapılacak• 
tır. 

Fada izahat için, Salih ve Sa· 
son mobilya mağaza&ma müra· 
caat. Tel : ( 43249 } 

GIDAİ ve HAYATİ KUVVET 

HASAN 
FISTIK özir YAGI 

Znyıf ve cılıa olanlara fazla srıda l&zımdır. lıte Ha1an Fıstık ÔzU yağı, 
gıdai mevaddı ve bilhaua vitamini ve kalorial çok bol olduğundan 
dUnyada mncut bütün gıdai maddelerin en mükemmelidir. Bilhassa çok 
zayıf olanlarla vereme istidadı olanlara az zaman z.arfında kat'i tesirini 
ıasterir. Huan f11tık Özn yağının bir kilosu 100 kilo z.eytinyağına 
muadildir. Mideyi rahataız etmediti ıibt ittihayı teıyid eder n bir kilo 
Fıstık Ôztl yağı içen zayıflar, bilha11a çocuklar Ye birinci devre 
nremliler IAakal 1-2 kilo kazanırlar. Haaan fı.tık Özü yatı kıt ve yaz: 
içilir. Çocuklara ve gençlere, aolıun genç kıılara ve hayattan zevki 
azalan ihtiyarlara çok bilyük faydalar temin eder. 

Şişesi 100, büyük 200 kuruştur. 

HASAN KREMi 
DOnyada mevcut kremlerin en nefisi, b aıhhiıidir. Nazik cildli kadınlann 
bayat arkadatıdır. İhtiyarları wençlettirir. Ve gençleri gü:ullettirlr. lnaann 
ebedi bir taravet nren Hasan kremini unutmayınız. 

- Kutusu 50, tüp halinde 20 
TUrklyede yapıhp da Avrupa etiketi yapıştlrllan ve 
halkı aldatan kremlere, veealr ıtrlyata aldanmayınız. 
Haaan markasına dikkat ediniz • 

Hasan Deposu: 

Ankara, istanbul, Beyoğlu 
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D li Aslan Tefriki\ 

No. ın: 
23 

Deli Aslan Vaziyeti Takip Ediyordu 
De 1 Aslan seai işitll•hilecek 

•e ıözü anlatılacak kadar bu dllt• 
man kümeıioe yaklaımlfh. Tam 
o sıra da düımanın arka diıiainden 
biribiri ardına iki tüfek patladı; 
fakat kurıunların nereye sılttlğl 
anlatılmadığı gibi, hedef tutuldu· 
ğuna şuphe olmıyan Aalan Bey 
bu seılere kartı atıoın dizafoini 
çekmeğe bile tenezzül etmemiıtl. 

Ancak bu iki ıilah 1esi genf.ı 
ovada akiıler yapar yapmaz, 
Cfütman müfrezeanin batında ve 
( Nad. jdl) bandıraaının altında 
duran yüksek sorguçlu, baıtan 
aıağı zırhlı bir cenkçi atını yan 
tarafa aürdll; arka dizilere ve 
ihtimal tnfek ataulara kızganhkla 
bağ!fdığı işitildi ; müfrezede en 
büyük rlitbell olduğu anlatılan 
bu zat Deli Aslanın Ualtine u]u• 
orta tüfek atılmaıına öfkelenmlı 
iÖrUnllyordu. 

Deli Aılan atanı birkaç adım 
daha ıUrdü; aonra birdenbire 
ucunda Uç köteli bir flindre uçan 
kahn mızrağını haTaya kaldırarak 
Macarca haykırdı : 

- Hey, Macar oğulları, lçl· 
niı<le (Nadajdl) var mı ? 

Bu ı5zler o•anıo genlt bağrı 
ve durgun havaıı içinde akisler 
yaparak çınlayıp dağıldı. Ve he
men düıman yakasından bir da· 
klka evvel ıllih atanları azar:a· 
yan uzun boylu muharip atını 
ileriye ıilrerek gUrleyici bir 
... ıe ı 

Buradayım, Deli Aılan; 
buradayım, korkma\ 

Cevabına Terdi. 

O zaman Deli Atlan zırhh 
ıol elini uzatarak yanındaki 
Macar esirinin atının dizgininden 
tuttu, esirinin atının dizgi::ıinden 

tuttu, esiri ve atı beı adım ka· 
dar daha ileriye çıkardı; karııda
ki ( Nadajdl) ye engin ıealie tek· 
rar haykırdı: 

- Beni lyl tanıdın, Nadajdl; 
( Ş.ben) kalesi altını unutmamıt

sınl Bu yanımda hafı açık gez· 
dirdiğim kölemide tanıdın mı? 

Karfı yaka derin bir ıessizlik 
içinde kaldı. 

Sonra yine o uzua ıorguçlu, 

zırhh muharip ileri atılmak ister 
iibl hızlı, a1abi bir hareket gös
terdi; ancak birkaç zırhlı muha• 
ripzade&i onun etrafını aldılar. 

Vaziyeti bütno dikkatlle takt• 
beden Deli Aalan aözUnde d .. 
Yam etti: 

- Macar milletinin kahrama• 
nı (Nadajdl)l Tanıdın mı yanımda 
gezdirdiğim köleyi? Yaverin, si· 
lAhtarın, ve kendi kız kardeşinin 
oğlu (Nadolini) yi tanıdıo mı? •• 
aen yalancı pehlivan gibi kendini 
öve, öve böyle genç çocukları 
Türk savaşına gef rmenin güna• 
hından korkmadın; ya kendi ka· 
nından, canından, namusundan 
olan bu zavallıyı, kurban~ık kuzu 
gibi ecel kapısında bırakıp kaç• 
maktan da utanmadın na? 

Bu son ıöz üzerin Karşıyaka
daki Şövalyeler arasında • sanki 
çok zor:u Lir kasırgnya tutulmuş
lar gibı - bir kaynaşma oldu ... 

A lan Bey ise gök gürültUan 
gibi e.es'Je dr. ha söylüyordu: 

- F. kat korkma, kahraman 
( Nad. jdi ) ; ben çocuğu kılıçtan 

kurtardım; çUnkU bana da ılllll 
temiz, as.lzade bir köle lazımdı; 
onu kene ime köie· yapbm ... (Na
dajdi) ~oyu benden iyiaine kölo 
olacak değil al Deli Allan aoyu 

ı )ımanhlarla mücadelede ileri gidenler
den Macar ktrah Lui 

tomWlir, yUkaektlr; o ıoyda hiç 
olmazsa senin gibi çocuk, kadın 
katili yok •.• 

( Arkuı Yar) 

Ne Yapmışlar ? 
Suçlu Memur:arın Tahki

katı Daha Bitmedi 
Beyoğlu temizlik itleri batme

muru Hayrettinle muavini Naile 
itten el çektirilmişti. Belediye mO· 
fettiılerl bu tahkikatı henllz bitlr
memiılerdir. iddia edildiğine göre, 
Bay Hayrettlnle muaYiııi bazı te
mizlik amelelerin! çıkararak yer· 
lerine amele yazıyorlar ve bunla· 
rıo da ilk aylıklarını kendileri alı• 
yorlarmıf. 

Hava Hücumlarına 
Karşı 

Pariste De Korunma 
Manevraları Yapıldı 
Paris, 15 (A.A.) - Bugün Sen 

ırmağının sol kolunda hava sal· 
dırımla~ına kartı koruma denem~ 
leri yapılmııtır. BUtün ıııklar sön

dürlilmüş. tehlike düdilkleri iviti
lince bütün arabalar durmuştur. 

Fenerleri mavi bezlerle gizli 
olan polis otomobillerinden başka 
hiçbir araba hareket etmemiştır. 

Uçaklar ıağım tedbirlerini 
kontrol etmişlerdir. Koruma de• 
nemeleri tasarlandığı gibi ve kaza 
olmadan aona ermiştir. Disiplin 
çok mUkemmel idi. 

Düşen Tayyare 
Sidney, 15 (A.A.) - Motörü· 

rllnün lyl işlememesi yüzünden 
Tasmanya denizi üzerinde lehli· 
keli bir durumda bulunan uçman 
Klngsfordsmith kıyıya ulaşmıştır. .............................................................. 

MUzayede ile Sat19 
MECBURi SATIŞ 

1935 Mayıaın 17 inci cuma ıriinG 

sabah aaot 10 da Beyot1unda Pan• 
galh hamam Süleyman Nazif aoka
tında Mıluteryan Jiscal ı·ra1ında 4S 
numaraları hanede mevcut zarif eı· 
yalar açık arttırma ile eatılacatı ilan 
o!unur. 

Peleaenk kaplama modern yatak 
oda tRkımı, Amerikan Hay•ot ulon 
takımı, keatı:ne atacından mamul 
yatak oda takımı, aalona ald euıılıar, 
mahon kaplı l;Qfe, yemek ınııaaın, 

met'n yemek ııandalyeleri, bronz keıı
me İng:liz karyolalar, beyaz maden 
çala', l ıçak takımı, biblolar, kristal 
au takımları, t:ofra takımı, t-lektrik 
avizeler, Sinrer dikit makinuı. Ko
lumliya marka gramofon plaklarllc, 
mahon poker maaası, buduk, perde. 
lcr, Avrup" malı haaır bahçe takımı, 
portmanto1ar, mufnmbelar, 1aatler 
vuair lüzumlu eıyalar. Alrnan mar· 
kah piy.ino, çaprHt telif, Anadolu 
halılan. Pey ıürenlerden 100 de i3 
temiDat alımr. Satıt pepdlr. 

SON POSTA 

Buhranın 
Tesirleri 

Ne yaparsınız Madam, buh• 
ran bizi de berbat etti. At yerine 
iki kardetimi kullanmak mecbu
riyetinde kalıyorum. ........... ·---·----····-----·- ...... . 
Tröstlere Karşı 
Mücadele 
Açıyoruz 

( Baştarafı 1 incl yGzde , 

dir.) 11 kurtlf iken, tr6attln teşek· 
kOlllnden ıonra dahilde tamamilo 
rakipsiz kalan çivlcilerimlz ba11 
14 kurut 30 paraya çıkardılar ve 
aenelerce bu fiat üzerinden saht 
yaptılar. Halbuki demir piyasa· 
ımda bariz bir düşkünlük ta 

•ardı. 
Mukavele Bitince .. 
TröıtUa mukavelesi 27 ıubat 

935 ta b:ttl. Tröst zamanındaki 
primlerin takıiminden memnun 
kalını} an fabr;kaların bazıları 

tröatün yeniden teıkil:ne muha· 
lefet ettiler. Bugün çivi piyaaa· 
aıoda rekabet vardır ve çivı bası 
bu rekabet netice1i, mutedil bir 
fi at olan 11 kuruşa inmiştir. 11 
kurut fiat, çi~icUeri tatmin ede
cek kadar kar bırakmaktadır. 

Memleketteki hummalı inşaat 
faaliyetleri bu aanayii kuvvetlen• 
dirmekte ve günden gUne inkişaf 
ettirmektedir. Bu fabrikalar el· 
yevm stokları olmadığı gibi bir 
aene:ik sarfiyatın yüzde 75 ni de 
Oç ay zarfında tamamen satmış· 

lard1r. 
Memleketin ıeneTi fstlhliki 

takriben ( 240,000 ) ton raddele· 
rinde olup, bu miktar tamamile 
fa brikalanmızda iatihaal edilmek· 
tedir. 

100 Bin Lira! 
Senevi istihlak miktarını, H 

bugllııUn demir fiatlni göz önünde 
tutarak bu tröstUn aenede (80 -
100) Bin liralık açıktan bir kir 
temin ettiği görülmektedir. 

Haber ald ğımıza göre, çivici
ler, eakl karlara imrenerek yeni· 
den bir tröst teşkil etmek iste
ğindedirler. Tröst gibi zararla 
teıekküler, hükumetimizin de 
preniiplerine muga, ir olduğun• 

dan bu gibi hareketlerin önU 
alınacağı kanaati deyiz. 

Bir Nokt 
iki glin · evvel Glikoz tröstün· 

den bahsederken bu tröstün iki 
aenede (60,000) lira açıktan kar 
temin ettiği yazılmııtı. Bu iıle 
çok yakındım alakadar olan bir 
fabrikacı bize, Glikoz tröıtünün 
ıenede (260) bin lira ve iki se-
nede 520 bin lira açıktan kazanç 
elde ettiğini temin etmiştir. 

Son Posta 
lıtanbul BORSASI 

15. 5- 1935 

ÇEKLER 
1. T. L. için 1. T. L. iolD 
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lark Q. Y. 00,- Ter .. oa CO.IJO 
la. Tra•HJ' 29, M111rKr.P'o.J88ll 131.-
0aklılar •• 8,- • • • 19JJ 8~UO 
leıkH 19. 1 . . . uuı HJ,OD 
Hauıaal 17,- &lektdlı -,-
telefe• 14,10 

MESKÜK.AT [•] 
Kuruı 

Ti 11 a1tıa 93~ 
ı.,.. • J0-4j 

''· • 83'.l 
ku • Ju80 

1Ham1tl 
(Reıat) 
(Vahll) 
ince betlblr't'.c 

46i0 
59~0 

<6DJ 
a tu 

k•clcllre 46,SO ı-(-C_li_m_h_ur-ly-e-.)--C-75_0_1 

~a:ık .. et (OL B. 1 ~32 (H m t) ara.da ~3511 
-..Ilı n .. •tlblrl."' a.ıu R t•ll • SO ıJ 
-,-c-u.~bJ-~-.,-,-.~6-~~-; __ v_.h_tt_> ____ sı_~_. 
\A•·•) 4t.()O \*I dor1& harici 

Parla Borsasında 

Paria, 15 (A. A.) - Piyasanın 
ufak tefek çöküntülerine aldır

mıyan borsanın oldukça iyi bir 
gidişi vardır. ................................................ ·-·····--· 
'""' ' VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALIGI 
Liman Han, Telefona ~2928 

iZ iR SURAT YOLU 
SAKARYA vapuru her 

hafta PERŞEMBE günleri aaat 
16 da lstanbu:dan IZMIRE ve 
PAZAR günleri de IZMIR' den 
fstı:ınbula kalkar. 

MERSıN YOLU 
GERZE vapuru 19 Mayıs 

PAZAR günü aaat 10da Mersi· 
ne kadar 

Karadeniz Er&§lisl icra me· 
murluAundanı lstanbulda hava gaıı 
ve teşebbüaııtı eanaiye Türk Anonim 
şir katine 5450 lira 30 kurui borçtan 
dolayı mahcuz olup paraya çe•rilmeai 
mukarrer olan 128 No. lu kireçlik kö
mür maden ocağında 4ı de Uç hisHnin 
18 Haziran 935 tarihine müıadif Salı 
günü 111ai 16 da Karadeniz Erefli.ııi 
İcra dairesinde l!!&tıtı icra kılınacaktır. 
Satış bedeli peıindir, talip olanların 
mer.kur 3 hililenın kıymeti muhe.mme· 
neai olan 45675 Uranın % de 7,5 niı-
betinde pey akçesi vermeleri veyııhu' 
bu nisbette muteber bir bankanın te· 
mioat mektubunu ibraz eylemeleri la· 
:ıımdır. Artırma ııutnamesi 19.5.935 
tarihinden itibaren her ke&e açıkt1r. 
18 Haı:iun 935 tarihinde artırma be
deli gayrimenkulun kıymeti muhamme
nesinin yüzde 75 nl bulmadığı takdirde 
eıı eoıı attıranın taahüdll bakı kalmak 
üzere artırma on bf!t gün temdit edi
lerek 3. 7.935 tarihine mOsadif Çar~am• 

-- '·- ·-·--·· ··----- ·----- ba günü 1aat 16 da muhammen kıy-
n • metin yüzde 75 ni bulmak şartıyle 
Olçü üzerine ihalei kat'iyeıl icra kılınacaktır. Ancak 

ihalenin yükaek vekiller heyetince tas-
F ennf Kasık Bağları vip edilmek suretile tekemmül edecek-
Mide, barsak, böbrek Ur. Son müzayede de dahi eürülen 

dü~künlüğüne pey muhammen kıymetin yüzde 75 ni 

r bulmadığı takdirde 2280 numarala kn· ennl nunun ahkiimı veçhile aatış dilşecoktir. 
Of alar İpotek sahipleri alacaklılarla <liğer ala-

caklılar gayrimenkul üzerindeki hakla.· 
rını ve husuile faiz ve masrafa dair 
olan id<linlnrını evrakı müıbitelerile 
yirmi gün içinde ıcra daireaine bildir
meleri abi halde haklan tapu ıiciliyle 
1abiı olma<lıkoa .atış :bedelinin pnylaş
maaından haric kalacekları ve tnlip 
olanların tarih ve yevm ve saati meı
kUrda Kıuadeniz Ereğllsi icra dairP.
ıinde hazır banmalan ilan olunur. 

lstiyenlere ölçü 
tarifesi gönderıliı 

EmlnönU 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopuloı 

Taklitçilerden 
sakmımz. 

(1154~) 

Mayıs 16 

Yeni Neşriyat : 
Akay Tarifesi; - 1935 &Ciıneıin• 

ait ilk 15/6/~35 den itibaren tatbik 
edilmek üzere bahar tarifeei Akay ida· 
reıi tarafından teşredilmiotlr. 

Yerımay; Bu mecmuanın 15 Ma· 
yıı tarihli 7 inci sayısı şair Naııoı 

Hikmetin en yeni ve çok canlı bir 
tiiri ile, Suat Dervlşin, Naci Sadullab1n 
Te Nizamettin Nazifin Keroal Ahme• 
hakkında yazJmıı bir yazıya cevapları 
ve Cahit Ucukuıı bir hikayesi ile ioti· 
şar etmivtir. 

Perşembe; 7 inci ııayısı güzel 
bir renkli kapak ile çıktı. Bu 1ayıd• 
Bir çok değerli muharrirlerin yazı· 

lan •• ayrıca mizah, ııinema 1ahifaları, 
fotograf müsabaka11 vardır. 

Atcdık ve Blnlclllk; Birçok 
Konkurlarda yük1ek muvaffakiyetlet 
kazanmılj olan maruf binicimiz Bayan 
Meta.hat Ak1el, atı ve biniciliği çok 
ııevmiş olacak ki bu kıymetli meıteğ• 
yazı ile de hizmet etmek iııtemio "" 
"Atcılık ve Binicilik" adında bir eıet 
yazmıttır. Atın tarihinden, bakımından 
terbiyesinden ve biniciliğin bütün te
ferruatından bahseden bu eeeri olcuduk, 
çok iyi ve faydalı bulduk. 

Pollkllnlk - Bu, aylık Tıp m•o· 
muaeının Niııan aayısı bir çok tanın" 

mıf doktorlarımızın ya:ıtlarile çıkmıştır. 

MUzlk ve San'at hareketlerll 
Müzigi sevenler tarafından çıkanlaıı 
bu d( ğerli san' at mecmuasının 9 uncu 
eay1111 zenırin yazılarla intişar etmiştir. 

Tedavi KllnlOI- Dr. Akil Muhtarın 
başkanlığında çıkarılan bu Tıp meo· 
muaeının 17 inci eayısı da çıkmııtır. 

Varhk - Ankatada, çıkmakt• 
olan bu yarım aylık fikir, ean•at 'f• 
edebiyat mecmuaıının 45 inci aayı•• 
dağt tılınaktadır. 

Hukuk gazetesi - Türkçe 'fll 

Fraaızoa neşredilmekte olan Hukuk 
&azeteeinin 9 cu nüshaıı daha teke111· 
mül etmlo Okonomi ve Noterlik kısuxr• 
ları da ilave edilmit olduğu halde oık" 
mıotır. 

Bu nüshada Morg Müdürü Profesör 
Saim Ali Dilemrenln Tıbbt adlly•ı 
Prot Hasan Tahsin Ayninin ikud• 
bahi11lerıne Mustafa Reıidln Fraoııt 
İlltinaf mahkemeledni kararlanna, Ce· 
vat Hakkı O:ıbeyin Feminizme eit 
yazılarile, lstanbul mektupçuıu OıaıaD 
Erginin, 3 oü Noter Hllsameddin Hay~ 
dann, Profeıör Ali Kemal Elbir ·~ 
Rifart Honigiıı iıtifadeli makaleletı 
ettltleri vardır. 

Hafta - Haftanın 58 inci ıayı•1 

zıngin bir milnderecatla çıktı: 
Peyami Safanın (yere serilmiş klteP" 

lar), Nurullah Atacın (buhransız Ale~) 
M. SUleymanın (eski .Lıtanbul fabişelerı) 
ve diger küçük bir çok fıkralar ... 

Yeni Adam - Terbiyeci uıD•11 

Hakkının çıkardığı bu kültür ve ıan'•' 
mecmuaıının 7~ inci Hyısı zengin yıa~ 
zılarla Qıkmııtır. 

Flklrler - lzmirde çıkarılan bil 
kültür mecmuaıının 128 inci ıaY181 

intişar etmiotir. ~ 

( Toplantılar, Davetıe!:J 
Tehir Edlldl 

Kızılay kurumu Aksaray şubeal ~; 
rafından bugün Ferah tiyatrosuP 1 
verilecek olan müeamere 28 l.i•fl 
Perşembe gününe bırakılmıştır. 

Dit Tabiplerl 
Tütk Diş tabipler cemiyeti önüıı.~t; 

deki Pazar güoil eaat 6 da Cağalog t 
Etibba odası ealonlannda umumi ht1

8 

toplantııını yapacaktır. 

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

ft1A~~I 
Müstahz•rJı 

HUBUBATUlfJAJll 

SıHHA'f 
vs 

t<uvv&1 
Menbaıdı• 

J 
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Göz Yaşları •• 
Yeniçeri Ağaaı, İbrahim Paşanın Etlerine ·sarılmı1t 

Hamaset, Celadet Ve Kahramanlıklar.nı Anlatmııb.. 

OakDdara ka~ Y aaiçeri J karşısında artık yapacak hfçblr 
atuı kıyafetini teptll ederek bir iti kalmayan boatanabafı, tekrar 
blhkçı liayıj'ana bbunif, aaraya atına binmiı, 1araya ıelmiı, Et• 
ıelmifti. lbrahlm p11p oaa ılrlr meydaaınıo mahıeri aadıraa 
girmez hlcldetleamit= manzaraaile Uileria reUinb Yer-

- Ba ae haldir, Koca ata? diji ceYabı padifaba arzeylemittl. 
Kul lıyan eder. Sen ortada 
flrlamez•in. lıyan emmaresi 
~ belllrQaez işi muhkem 
tatup zorba baplen aman Yer

••mek gerek detll miydi?. Vu 
lllal p191ediğin ribl temizle. 

De mitti. 
Y enlçerl ağaıı, lbrakim patanın 

ellerine urılmlf, ne bnynk bir 
cel&det Y• hamaHtle 9flaya gfl
rah11 berine abldıjıa1, Horhorçet
ıınelillla öaUnde ne rlltbe muka· 
.. met glstererek o Patrona Halil 
denilen tUredl ile dayaklaıtığım, 
fakat maiyetindeki zabitan ve 

· efradın, aıilere l ltlbak etmesi 
lzerlne tek baıına kalarak, kuv• 
•et toplamak için ÜskOdara ıeç
llllye mecbur kaldığını ağlaya aj• 
laya lalkaye etmlı Ye nihayet : 

- Devletlfa wltamm 1.. Artık 
it lft•• geçmittir. Bu Aciz koca
aın elindeki ku•vet, kanatlı bir 
lruı pbl uçup ıitmiftir. Şimdi ıu 
kapıdan latra çıksam ardıma ferdi 
•ahit takılmaz. Takılan olıa bile, 

Padiıah, Aıllere bir r6zdaja 
Yermek için, ( Sancaj1ıerlf ) ı n 
ortakapı BnDne dfkilerek ( Dmmetl 
Muhammed ) in aancak albna 
toplanmasını emretmekle beraber 
bu stfer de ( Ha1eki ağa ) yı Et• 
meydanına göndermiıtl. Fakat . ' bır aaat ıonra avdet eden Haseki 
ağanın l'etirditi haber, birdenbire 
nraya debıet vermiıti. Sancağı
f~rifin çıkmuından u:lerin kork
m a11 ıu tarafa dursun, blliklı bu 
defa taleplerini tezyit etmifler ı 

- Sadrazamı, KethDda Meh
met Paıa ile Kaptan Paıayı, 
Şeyhislim Abdullah Efendiyi Ye 
aair otu.ı yedi nefer kimHyl 
iıtemeztlk. Ya, onların bqı •• Ya, 
bizim baılarımır .• 

Cevabını vermiılerdL 
( Aıba •u) 

ispanya Vo Akde

bayı. hlr henrlmede ki1111eye tiir 
laaa olmaz. Heme" batka bir 

niz Sıyasası 
Kralcı Saylav Hayli 
Şeyler Söyledi tedbir ile, defi beli olunaa enRb 

olar. 
Cevabını Yermfıtf. 
Y ealçer ağa1111111 bta .azlerial 

'tlten lbrahfm Paşa, anki b8f1Da 
.tunetU bir 7umruk J•mif sibl 
-..mlemif. 

- Ben.. Arbk aasu olıa &1-
._, demektir. Bari, ıu velini
llaethnln tac " tahtı lmrtulaL 

Diye lalemiıtL 

* llarahlm paıanın kalbi, bu ız• 
........ ateflerlle inlerken Üçilncll 
Ahmet boetancıbaı•yı huzuruna 
eelbetmlf, talimat vererek biler• 
llndwmlfti. 

8oetaK1h.... mal1etlne 1lrml 
..,_ alarak Etmeydamna sit-
llalt. Patroaa Halilla karfıuna 
"°dlınlc 

- Bire at•L Na laaldir, ba?. 
::.MM korkup, peypmberden 

etma mlıla? 
\\.?:.~ ıtl lılalaammedl, birbirine 

• 1.terıln?. Şevkeli .,..._is ferman buysdalar •• 
Hema clatıia. $a1•t dağıl

--..., clmleaizl lanp seçirl
..... clemlfti. 
ta. Patl'GBa Halil, Boıtancıbaşının 
t.._ tehdiclf tatbik edemiyecejiae 
~~~•n kani olmakla beraber 
~ bir ıtlk6netle mukabele 

1._:- Baka, boatanc:ıbaıı •Aa 1 •• 
...,,..... .... batım üzeredir. Amma 
~ ~lda, it itten geçmiftir. Ba
~ halla bir ara1a topladaktan 
~ bun!an dağıtmak kolay 
..:;dir· •• hem, ıevket16 efen
~ IÜçin teııı buyururlar. Biz 
1z_:<lllrincl• rm .. h~auduz. 
~ da•a•z, aadece Yuir Ue 
' ft bir de ketbGclaıileclir. 
._.._içini iıtemeztlk. Zira, bua-

•llnde bu Alem, harabe var
'tt.. Bu n~ adam bize tealim edi· 
""1 febihaL. yok, •ier tealim 

•zıe, dağılmayı7.. 

p C.vabanı vermitti. 
llrooa Halılin bu kat'ı ifadeal 

Madrtd, ıs (A. A.) - Kortellde, 
kralcı RomanonH, lap~nyanıa dıı 
ııyaıaaı, Akdeaiz ıtaUlıO, Arabiataa 
meHIHl, •• Balear adalanaıa duru
mu laakkı•da hllr6mete 8Gl'SUIU 
ıormuttur. 

B. Romanone1 demiıtir ldı 
• - Biz lapanyHıa aötr kalma

ııaı iatlyorus. Fakat a3tr kalmak lçia 
kuvvetli bir aanı deaia fUoau elde 
etmek ·umudunu uıua zaman için 
brakmalayız. F ranHaın, lnptereala, 
italyenın kuvYetiae dayanmamız 
rerektir. Bizim için baıka çare yok-
tur.,. 

Göring Varıovada 
Berlia, 15 (A.A.) - Bay GG

rlng, yanında bir piyade, bir baya 
ıeneraJı, Ye bir amiral ile Marepl 
Pilıudaklnin ceaaze alaymda bu
lunacakbr • 

Yunan Seçimi 
Yeni Bir Karar Yüzünden 
Muhalifler Giremiyccek Mi? 

Atine, 16 ( Huauıi ) - Lıtibababa 
9 haılraaa talik edilditi hakkındaki 
knaraam• luılln aeı edildi. fflkQ• 
•etin, lcabıacla matluaba .erbeat!lial 
ta•4Mt edea l:ir k...._. de •W 
edllmlftir. Fakrt •u ._ karar ,.. 
zinden muhalif partilerin intihabata 
iftlraklerl akim ka16cat& ıaa.la1or. 

Amerika Bitaraf 
Vaıinfton, 15 (AA.) - Ba7 

Ruıvelt. blraç ıenato &yul De 
bitaraf:ık mnelelerini rörOtmDttllr. 
COmlıUI' Baıka ıı, bltaraflak pre~ 
llibl tarafında oldafunu .a,ı.. 
mifli,. 

Ru•r• • Macarıatan 
Bu4•pefle, 16 (A. A.) - 11.1c .. 

yada bir elçilik kurulma11 kararlat
mıfbr. •cariıtanın Ankara orta elçl
ıi bay Juarerh Arnotb, MoıkoYaJa, 
dıı bııkanlatı aı.ı w.. din~ 
hay Mariuıy de Anmaya aitleceldlr. 

M•••IVe Al .... n.a 
Memel, 15 (A.A.) - Memeldeld 4 

Alma• fırkaıı 20 Eyl1J41e 1apılacak 
aeç m• b:rr• bir Uate ile kablma1a 
karar nrmiı!erdlr. 

Ökonoml Ko•,real 
BrflkHI, ıs (A.A.) - kinci 8ko

nomik A•napa kon•"•ai, FHaııa 
ayamadan & LetrekiJaia batkaabta 
altuula açilinıfw. 

SON POSTA 

Artık ihtiyarladım 
d~e yese kapılmayımz ... 

SEKSULiN 
'. 

gayp ettiğiniz gençliği 
size iade edecektir. 

SEKSÜLIN 
Bozulan sinirleri kuvetlan 
dirir, yorgun beyinlere 
ihtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞILAR. 
KUTUSU 200 K,. 

BEŞiR KEMAL • llAHllUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

AH•teleri ı Karakly KlpreHtı 
Tel. 42362 • SJrkeel Mlhlrtlanade 

Sayfa 15 

RADYOLIN 
En bUyOk sergilerde 18 

diploma 48 madalya 
kazanmattır. 

Böyle guzel difler yılmz 

RADYOLiN 
kullınanlar1n 

· dl f lerldir. 
Diı ta6ipleri digor ldz 
.. Ditterlııa ft .... llhlaatl .. bala 

Ye aqam gDnde 2 c!efa clitJerl te..W.•ekle bltilcllr. " 
Radyolln, bllklmya saf kalefh taplerdedlr. 

KAŞE 

NIOKA.LBINA. 
.. __ _.Haa Tel 227404m--ll Grip• Nevralji• Bat ve dit •lraları • Artrltlzm • Romatta ... 

IMROZ YOLU 
KOCAEU Yapuru 16 May11 

PERŞEMBE rGnl 1Ut 16 da 
lmroza kadar. u2662,, 

Mersin Yolu 
INEBOLU npuru 17 Mayg 

CUMA flaD aaat 11 de Mer
ıla '• kadar. 1'2663., 

Trabzon Yolu 
VATAN .. ,_. 16 Mayaa 

PERŞEMBE rtınD ıaat 20 de 
Hopa'ya kadar. 112664,, 

Bandırma Yolu 
latanbuldaa her Cumartui, 

Puarte1i, Sah Ye Pertembe 
gllnleri Kalkan Bandırma 1olu 
postalan 15 Mayıatan ltlbanD 
aaat 21 de kalkacakbr. 112682., 

NOVOTNi 
Bahçesi açıldı 

Berotlunun en mute•a rerl 

Enfes Yemekler 
TAZEBiRA 

ELiTE KONSERi 

TE~ 

PUDAASI 

• 
Kat'ine• uru Yn .. du teri keHr 

kokuyu tamamea izale eder. ElblH 
•• çoraplarımaı uzun mllddet J••I 
olarak ıaklar. lıtanbul 22:J aumuah 
poıta kutu... S. T. ruauU. 6 brutluk 
poıta pulu ai'aderenk bedan 1111ma-

• llıteflab. 

Dr. •arız cı•aı. 
Dtı/aUlge ,,.,., ..... 

Telefon 118, DlnQola 
ftatMI Camadan ınaUa w 
Slt044 gln 6iWen 10a19 

_. .... --._.. ... aır 1 n•aaı F ·-il 1 

•o• Po ..... tbaaeı 
------------------Salalbl ı a. Klkçl 

1'qr. lllldlrlı Tabii 

İkhsat Vekaleti İstanbul Deniz 
Ticareti Müdürlüğünden : 

Denizcilere ilin 
TDrk Anonim Elektrik Şirketinia Sarayburna ile Salacak ua

ıına konulmuı olaa denizalb kablowaaa tamir edilmek lzıre kaJ. 
dınlacatı aIAkadarlara bildirilir. 

14 Mayıı 1935 akfamı baı!ıyacak ye apfl yakan on ıta 
ıDrecek olan tamir iti için lmllanuacak duba kablo ko11alm811ncla 
Ye kaldınlma11nda lmllandan anaulual mutat lfantlerl pe " 
,Ondlb tqayacağındaa bu 1erlerclea ıeçecek pmileria dabaıua 
yakıa1ndan geçmemeleri denizcilere illa olunur. 

Bir uat utın almadan enel 
BGtDn dünyada mqiıur 

8 E V D E Saatlerinin 
,... kolekıiJODUDU 1'5.ter•••• 

ıaatclaizden iıteylnis. 

Umamt dıpoauı la&anbul, Bah9ekapı T .. Han 19 

latanbul 7 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
(1000) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup para7a çevrll
meaine karar verUea Ye tamamma 2833 Ura kıymet takdir 
edilen Erenk6yllnde Sabra11cedlt mahalle.inde Kayııdatı çawşbqa 
aokajmcla eıki 5, S, 5 yeni 5, 5, 5, numaralarla murakkam mu
kaddema fazla bahç.U bir K6ık, elye•m maa fazla bahçe blı 
abpp •• Ue lmmen aatamam kip bir ev Ue tarlanın tamamı 
açık arttırmaya Y ... dllmiıtir. 
Arttırma petindlr. Arthrmaya lıtlrlk edecek mlfterlleria 
kıymeti muh•mmenenbı % 7,S niabetlnde pey akçul ftJ8 mDll 
bir bankamn tellllnat mektubuau himil olmalara icap eder. 
Mnterakim veral, tanzifat, tenYiriye Y' Yakıl borçlan borçluya 
aittir. Arttırma ....-..... 23 • 5 • 935 tarlblae mO•clif p_. 
... ~ tWrecle ...ı..m •a.__ .. talik edilecektir. 8iriDcl artbrm•• l 7·6-""935 tarlldııae .... elif Pazarte.i pi clairemkde aut 
14 tu 16 ya kadar icra edilecek, birinci artbrmada bedel, kıy
meti aaaba ... eneaia % 75 ini bulduğu takdirde latte bırakılır. 
Akil takdirde aoa arttırmanın taahDdll baki kalmak Ozere artbr-
ma on beı l(ftn daha temdit edilerek 2·7-935 tarihine mlsaclif 
Sala ıOall aaat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapdacak ikinci 
arttırma neticesinde pa çok arttıranın Oıtllnde bırakalacakbr. 
2004 numarah icra ve lfllı kananunan 126 ına madd..me tetfl. 
kan haklMı tapu aic:illerile ubit olmıyan ipotekli alacaklarla diter 
allkadaraBJD n irtifak llalda aalüplerinla bu baklannı n lmaa.Ue 
,... " ... ..- dair ola Wdialaaw illa ıarlbiaclea itibara 
20 glln zarfıada enala mllabitelerile birlikte Dairemize bUdlrmelerl 
1A11mdır. Abl takdirde baldan tapu llciD.U. •bit olmıyanlar 
aabı bedelinin paylqmwada• laariç kahrlar. Mtıteralda verıf, 
tıaYiriye •• tanzifiyedeu ibaret olan Belediye ruaumu •• V akıl 
lcarul bedeli mllzayededen tenzil olunur. Dalaa fula ...... , 
almak lateyenleria 934/2909 namarah dosyada ... cut enak •• 
malaaOen haciz •• takcllrikıymet rapsu•u s6rlp aalapcaklan 
il .. ol•ar. (2678) 

Topçub••• AbdUlmUmln Al• Vakii Mute,,...... .... 
Numara Ciaıi Semti Maballui CaddMI Eeir m· lill 
1/S24 dlkkiD T opane Kıinacall Topçular 17 

S26 ,. ,. ,. ,. ıs 
4 ,. ,. ,. Alip•t• medreH ~kmHı 12 

Yukanda yas h dlkklutn 1 hulraa 93S tarihiadea itiberen birer ıene 
.. ddetle klr•J• Hl'ilmek laere ı6-:>-93S pertemb• ıOni1nden itibaren onıOa 
mttddetle •IHJ•d•y• koamuttur. Talip o.anlar.• yüsd• yedıbuçak t .:minab 
au•akkate ahçHil• laerfla latanbul E•kaf Müollriyetinde mlllhak vakıflar 
blemlH n pnal IUle olan :t7-S-ı9M paıarteai ıaat oabeıe kadar Enctl-
...ı WaNpalraeaatlara. 
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Beşeriyete beli olan fareleri imha ediniz. 

Fare Zehiri 

Fare zehir macunu Fare zehiri buğdayları 
Bir parça ekmek Yey'a pastırma veya yağlı 
gıdalara allrülerek farelerin bulunduğu yere 
bırakinız. BUhana sıçanlar derhal ölür. 

Farelerin bulundukları yerlere serpiniz. 
Bilhassa kUçUk farelerle fmdık fareleri 
derhal ölürler. 

Yirmi Beş kuruştur. Yirmi Beş kuruştur. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada 
Bazı fareler buğday Eehirindeo hcşlamr ve bazalan macun yemek ister. Bu:ı fareler aabah 
)'edlklerini akşam yemezler. Bunı: o için fardere her iki çeşidi \·ermek lazımdır. Bunun 
içindir ki her ikisini iıtimal eylemek çok muvafıktır ve bu surette fare lerin ana, baba ve 
ailsilesi muhakkak ve kat'ı surelte ölür ve kokmazlar. ikisi bir arada 40 kuruştur. 

Sinir ve akll lıas t ıı. lıklım müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Hasan deposu : Ankara, lstanbul, Beyoğlu Caia '.oj-lu Orhan B. apHlımanı Tel.2'l0Sl 

Ev. ı<adıl&öy Bahar:yo l:crl ıokak Tel.60791 

VERESiYE SERiNLiK!! Satış yerleri : 
SALIPAZAR MA~AZASI 

Berbaagl bir cereya11 prizine takılabilir. 

ELEKTRiK VANTiLATöRO 
Salıpazarı, Necati Bey caddesi No·428-436 

Tel. 44963 

METRO HAN 
Tünel Meydanı, Beyoğlu Telefon: 44800 

sayesinde lıtedlllnlz kadar 

SERiNLiK TEMiN EDEBiLiRSiNiZ 

ELEKTRiK EVi : 
Beyazıt Mürekkepçiler caddesi. Telefon:24378 

KADll<OY : 
M.uvakkıthane caddesi. Telefon: 60790 

S i E de 
ı Z A Y vade ile satılır. 

BOYOKADA: 
28 Nisan caddesi. Telefon : 56 • US 

OSKODAR: 
Şirketi Hayriye iekeleıi. Telefon: 60812 

TAKSiMDEKi 
Sergiyi ziyaret ediniz 

1 1·1 .... ı Bahçe SAL-ıH NECAT~ı den alanız. Reçetele riniz büyük bir FOSFArı·N NECATı· yavruları kuvvetıı· neşelı· bu··yu··tu··r. aç arınızı kapıda dikkat, ciJdi bir istikametle haztrlar:ar. 

Herke•ln evinde 
her terden evvel 

bir tlt• 

AZ 
MEYVATU 

bulunmalıdır. içi lmesi kolay ve zevkHdir. Müferrih, müleyyindJr. MiDE ve 
BARSAKLARA zarar vermez ve ahştırmaz. Güç hazımları kolaylaıtırır. 
KABIZLIGI defeder. MiDE ŞiŞKiNLiK ve YANMALARINI giderir. 

Fazla bir yemek ve içmeden soara hissedilen yorgunluk ve şişkinliği hafifletir. 
Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu izale eder. MAZON is'm ve markasına dikkat. 
Deposu Mazon ve Botton ecza dfposu, Bahçekapu İfJ Bankası arkasında No 19 

~------- .......... _. ............ ---. ....... ..-.. -----·--.-..w ~ .,.__...,...,..~--~-----·---- '-'••······ •••• 

F ~---- • ta-=e.. 

SAYGI DEGER YURTDAŞLAR: 
Balk tıraş bıçajını bar satıcıdan ısrarla 
ararınız. Çtlnkl ·a&LK bıçatı ayarında ve 
iıcuzıatanda yardamazda başka bıçak yoktur, 
başka mal verirlerse almayınız. 
Halk taraf bıçatının tecrlıbeaini yapmamıı yurtdaılaran her halde 
yapmaları kendi menfaatleridir. BuiÜne kadar Anupa'da bu incelikte T• 
yükHk çelikten fÜ.Z panhk bt~k yaptırıp yurdumUJ!a sretirtmek hiç 
kimHye nulp olma11uıtır. ÇÜNKÜ; kazancı azdır. Bu fedaktrlıtı ancak 
kanaatk&r olan b'r TGrk yapmııtır. BedaYa tecrübeaini yapmak arz.u 
eden 1ayıılı yurtdaılarımızın depomuzdaa ıeçuek birer tan• almalarını 
rica ederiı. 
imtiyaz sahibi ve deposu: Marpuççu'arda, Yarım Şiteci Han 
· Ardalı F ebmi ve T. Mehmet 
S•bf yerleri : IZMIR ı Su'u Han cınrı No. 6 ( k~ndJ şubeleri) 

' ANKARA ı Yeni Halde No. 23 Mahmut Nedim. 

Büyük Tenzilit 
Şilte, yorgan, yashk hepsi lcuttuyü yllr.lerlle 
25 lira, yaahk 75 kuruş. Eir kilo kuıtUyü 75 
kuruı. Kuıtuyü kumatların:n her rengi vardır. 
Ucuz fiatla aatılır. H~dhe.ik 1alon yaıhkları 
4 liradır. 

Ademi İktidar ! iiNiil 81 - - mi -
ve beıuevşekliğ inı , • 1n1r Hem kendisi ıztırap çekiyor, 

zfifiyetini diderir. 

Her eczanede bulunur. 
Kutusu 150 kuruştur. 

Adres ı Galata poıta kutuıu 1255 

Satılık hane 

hem de başkalarını 

Devasız bir dert mi ? 
HA YIR, BiRKAÇ KAŞE 

GRiPiN 
ile geçecek ıiddetli 

bir baş ağrısı 

Ri • 
1 

bütün ıztırapları Dindirir. 
Dit, sinir, adale, bel aOrılar1nı, UşUtmek· bulıırıur. 
ten mUtevelllt sancı ve sızıları keser, Flatı 7 ,& 
Grlpe, nezleye kar,ı çok mUeasirdir. Kurıı#ar. 

G R İ p J N Radyolin Diı macunu fabrikasının mtltehasııs 
: kimyaıerlerl tarafmdan imal edilmektedir. - .. - - .. -

~ .............................................. , 
BÜYÜK Beyoğlu, Tarlabaıı caddesinde 

34 - 36 numıralı bir bap yedi oda
h, kagir hane ve altındaki bir bap 
dükkan ehven fiyatla aatılıktır. Evi 
görmek iıtayenlerin Beyoğlu Tarla
başı oaddtsi eıki Margrit yeni Kaf-

Bu takım 25 lirad1r. lU91kı sokak No. 19 haneye müra-
'-- Istanbul Çakmakçdar Bali zade KuştU} U fabrikası. Tel. 23027 ..1 ~--• caat etmeleri. ... , 

y E 1 
binlerce kitinin yüzünü güldürdü. 

2. ci keşide 11 Haziran 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 Q • Q Q Q Liradır. 
Ayrıca : 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyeleri• 

( 20.000) liralık bir mükafat vardır,.. 


