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Meşhur Casus Lavrensin 
Ölüp Ölmediği Şüpheli 

lngiliz Gazeteleri De Bu 
Habere inanamıyorlar __ __..;, ____ . 

B•i•• B•• Ç•tl• Ali K•ı• 

Bayındırlık 
Bakanlığı 

Araıtırıyor 
Ankara, 23 (Huıuıl)- 111 bir 

rerdea öfrendlj'im4 ıere Baynı• 
clırhk Bakaalaj'ı çok ehemmiyetli 
t.ır araıbrmaya glr11ml1Ur. Bu 
•raıtırm-. yurdumuzdaki bitil• 
llrketlerfa vazlyetlerlle allkadar
dır. &sylendliiae göre, bakanlak, 
~u ılrketlerin •aılyetlerlal iyiden 
'Jlye tetkik etmektedir. Bunların 
içinde, de•l•t eline geçtij'l tak· 
dlrde tlal!a Yerlmll Yaılyete ,ır .. 
tek olanlar teıblt ediliyor. Bu 
tlrketlerln devlet tarafından 1ahn 
•lınmaama teıebbtıa edllecetl 
ltöylenlyor. 

O, Yeni Bir 
Maceraya Doğru 

Mu Yollandı 
BDyllk harbin ea Hrarb •• 

en mıı'um ılmalarıadan biri ıa• 
1ılan Inıllls caıuıu Lanence 161• 
bir kaç ıtt• ••••I bir motoılldet 
kaıaıı aetlc11lnde &ldU. Fakat 
Inılllı ıazetelerJnln yazdıklarına 
bakılıraa, daj'ıtbtı çil çil altun• 
larla bDyllk harpte araplan aley• 
lalmlae kıtkırtmaya muvaffak o
lu Lanrence'l• 61Dmlne lagUls 
efkln umumlyeıl dahi laaamayor. 
Bu mlaaıebetle la,Wı ıaıetıle· 
rinde ıu aepiyata te1adüf ettikı 

Kasaya ıahit olan bir çocu• 
tun lf.dHİD• göre Lanenca ge
çealerda motoıiklatl ile bir ıezintl 
yapukan, yq yolda tekerlekler 
kaymıı, ıUr'atle ıiden motoıiklet 

birdınbire devrilmlt •• bq alb 
••tro ileriye fırlatbtı cuu• ela 
•fır ıurette yaralanmıı; kaldınl
dıj'ı baıtanadı glnlerce yatmıı 

ve kıadlıinı lbakan doktorların 
bltlln ıayret •• ihtimamına rai· 
m•• kındiılne ıelmeden ölmDıtUr. 

• 
LaTrenca'ln bir kazaya kurban 

oldufu ltltiUr lıitflmez Londra 
kulUplerlnde, ot:ıl 1alonlaranda •• 

( Dnamı 1t lnel yG.1de ) 

lürkiye ile .Küba Arasın
da Afyon . Kaçakçılığı 
Kaçakçdar Ele 

Geçtiler Ve Mahkum 
Oldular 

· lımlr, ( Huıuıl ) - Almaa 
~"1clırah Derjnce YapurJla Ha••· 
~Ya badem kaaalan lçlade afyoa 

Çtrırkıa yakalaaaa kaçakçı 
ra.ekuinia mabkemıal netle .. 
lb11•11ttir. Suçlularıa ıorıulan 

tlaaa •ıemeallj'inde yapılırken 
::•tabaaede yakalanaa baıı melr• 

Plar .bu kaçakçılı' bitliHılnia ::le ttimullll oldupnu ve Kuba 
~ •aına tam dört dıf a incir •• 
tı~d~ID kHalara içimle afyoa kaçı 

dıa11u meydana çıkarmııtır. 

1 
l<açakçılık ıebekealaln ıleba

~•ı Bay Joıef Pardodur. Leoa 
~ •talan ad.adakl ıuçlu, Marall• 
~ •d•ld kardeıinln deliletlle Ha· 
il '"•da Moreoo mUeaıe1ealle ta
l~t•r•Jc kaçakçılık plinını haıır
ı._:.11.tır. Kaçak afyon lan 
lır •rnı tanınmıt afyon Ulccar- ' 
h 111dın Bay DaYit Abalof· 
, .. l,~-ln ederek ıuçlularla 
~ olmut; komlıyoncu Bay 
""'a• Narı kaçak malları G&.-

._•bbeaiatl.. kurtu.U 

[ 

,.,,.,, ,,,,,,.. ..,. ...... , ,.,., 
... H••" 

Ye ihracat bıyaanamelerbal kendi 
adıaa doldurmak ıuretile yardı .. 
aı bir rol oyaamıtrır. 

lzmlt'dekl ıebeke, ffayanadald 
Moren• mlleaıe1e1ile muhabere 
ederken huıuıt bir aıYI ılfre Uaam 
(kullanmııtar. Bu fifre liıanı, dUn
yanın baılıca ıehlr adlan kulla• 
aılmak ıuretlla ılzll makaatlan 
tamamen aalatmıya J&ramafbr, 
Metell Bar1lo• lıi:.UmMI: Mallar 

' o..~ 11 .... lüciet 

(1) den (7) f'• k•dar ol•n numarala realmler Mal•,.,.•h alv
rlalnek mikrobunun k•nın içindeki tealr•tlnı, (A) d•n (1) re 
k•d•r olan resimler de yine bu tohumun k•nd• lnkltaflnı 
gBaterı,.or. 

ı __ B_u_g_ü_n_ü_n __ M_e_se_l_e_le_r_i_n_d_e_n_....JI 

Sivrisinek Mücadelesini 
Hızlandlrmak Lizım 

u..,., .. 61•llcl•t• ., ..... , ,., ••• 
.,., .. ı,. Nllı•••t 611, ••" l•ı••• ••41 

Tuhafınıza gltmeain. Sivrlılnek 
me1eleal, lıtanbul için tam bu· 
ıDaln mHeluf dir. Bahar ıeçf yor, 
yas yaldaftı. Siulalnek yumurta• 
ları çatlamııtar. Biz daha ılmdlden 
bu cıbı mahllkların Yıı.ıltılarlle 
ı•c• ~ uykularına haıret çekmek 
korkuılle titriyoruz, daha yataj'a 

ı 
ılrmedın uykumua kaçıyor. O 
zaman hatırlıyoruz ki latanbulda 
yedi yal önce bir "alnlalnık ml
cadeleal,. baılamııtı. Her mllca• 
dele ıtbl bunua da bir ıonuncu 
( netlcHI ) olmak ıerekUr. Sivri• 
ılnekler tlmdlden tık tok kulatı· 

[ Dnamı ıs UncO yU&dt ] 

300 Bin 
Döviz 

Liralık · Bir Takas Ve 
Suiistimali T ahkikah 

Suçlular, Ayrı 
Tiblyetlerde iki 

Kardet Müsevidir 

Bir Ahund 
Tutuldu 

Pollı kaçakçılık ıubeıila mUd- Ş h M S 
dıiumumllik bir haftadanberl, ey uıanın . uçu 
miktarı (300) bin liraya yakın Neymiı ? 
bir takaa Ye döviı ıuliıtimall 
lhbaraDID tahkikli• meıgul bulu- Pollı dDa 
nuyordu. Suçlular Bulgar ~ tebaa• müddeiumumi• 
ııodan Buhor 'PerHu ile kardeıl ili• Şeyh Mu
lıpanya tebaaaından Rahol'dur. ta adlı bir A· 
lkiıl de MuH•ldir. Haber Yeril- bund tHlim 
dliine göre, bunlar 932 yılanCla etmiıür., Sar-
Anupaya iyi tUHln yerine clnıl tuıda ı•nlı har-
•• nev'i bozuk tUUln ihraç •tmi.t" maniye, bıtlD'\ 
lerdir. Bunu da ıu ıekildı yap- da imama bu· 
mıılardır: Bunlar aayıeı bialerl luoan kınalı ve 
bulan ye Ticaret Odaıı tarafan- top1&k•llı a 
elan mlhOrlenın t6ttla denklerini bund dlat hl .. 
açmıılar, iyi tDtllnlerbı yerine llyab kurca• 
feaalanal koyduktu .aoara buD- ıa1aralr halin 
lan H•ketmitler. Ba ylbdea de ,. denim alaybl-
hazlaıyl birkaç yDa bfa liralık ne tahrik et· 
bir sarara ıokmuılarclar. Tahkl· qaek lddlaalle 
katı idare ıden mnddıiumumt ,.akalanmıthr. Alı••' """' 
muaYlnlerlnden Bay Sabri dDn ş h M 
ıuçlulan Sultanahmat ıulh birinci · ey uıa çarlık zamanında 
ceıa muhakemeıine •ermittfr. Ruıyada okumuı lran tabiiyetiade 

bulunan bir 1ankhdır. Ruı inkıll· 
bı•dan ıonra Samıuna ıelmlt ora• 
da Yaıılık edermif. Ecn•bllerln 
vaıı etm11l yaıak edilince Tllrk 
tabiiyetine ıirmlı Ya ıon ıamaa• 
larda da lranlılann Muharrem 
l1lnlerl mUna1ebetile lıtanbula 

ıılmlt Te V aldebanında bu lyia· 

Bir Tekzip 
Atiaa, 22 (Huıuı1) - Yuaan 

hlk6metlnla, lmallak lllaı lçla 
de•letler aezdJode lıtimzaçta bu· 
luadup ıaylalan tıbip ediliyor. 

Sporcuların Atatürk 
Bayramı -·--··-

Ycrı•kl C•m• ..... l.tcrı6•llle 
••l'ıl•e•lı ol•• •11erc•l•rııı " At.· 
tarlı •••r••• ,, •• F•••r6•Aç•, 
••ıllıtoı,V•f•, Hll'1, G•l•t•••re .. , 
Gl••lt Stl••••11I••, K•l•j, Ao
cıler, •g•••• •• l.te•6•1a,,or 
lı•l.,,l•rl lıtlr•lı •.t•c•lıl•r.tlr. 

AW,,.lr"8 .te ...,._, ....,._ ,.,.,,. ,.,..,, .. .,,,.,,..,.,. ,,.,, .. ,, 
,,.1ı 1ı .... tll,lr. 

( Dnamı 13 üncü yü%de ) 

İsyancı Bir Yunan 
Zabiti 

Habeşte Vazife Almıı 
Atlna. 23 (Huıuıl) - Bulga• 

rlıtana kaçmıı olaa iıyancı zabit· 
l•dea idam mahk6ml Miralay 
Baklrcl'al-. Habeılahnda ukerl 
Wr yulfe aldata laaber ••rlliyor. 

1 
Tröstlerle Milcadele 
Ediyoruz 

Kurıun 
Borusu 

Tröstü 
Kurıun boru ıtırDmtl ıon ıa· 

manlarda, Ye bllhaaN lnıaatıa 
fazlalaımaıındanberl çok artmıt
tır. Kurıun boru lhtl1acı aı lkın 
memleketteki eıkl kurıun •tY• 
eritilerek boru yapdırdL Fakat 
buılln bu lı için A nupadan kili· 
llyetU miktarda kurtun ııt:riliyc.r. 

lıtanbulda eıklden boru itli• 
utrataia eınafın N)'•ll (500) ka
dardı. Fakat ıoa beı alta 11n .. 
deaberJ, blrka, aerma1ıdar, koy• 
dukları btı,ak Hrmayılerle bu iti 
ıenlt mlkyaata bir ındllıtrJ ha· 
liaı koydular, bu ıuretle kUçUk 
Hrmayell borucular bu ıan'ab 
kıımen bırakmak •aılyıtlnde 
kaldılar. 

Buına lıtanbulda kurıun boru 
yapan birkaç fabrika Yardır. 
Bunlarsa en belli baılılarından (3) 
taneal bir tröat kurarak rekabeti 
ortadan kaldırmıılar •e fiatlan 
latedikleri ribl teıbit etmiılerdir. 

Bu tröıt birkaç aenadenberl 
kazandıtJ fazla para ile dı iktifa 

( Duamı 1S üncü yGzde) 

Kral Kostantin 
için 

Ayin Yapamadılar 
Atina, 22 ( Huau•I ) - E•ld 

kıral Ko•tantinln meıarında rubal\I 
Ayjn yapmak iıtiyenler poli• ta• 
rafından men'edilmlft bunlar mltlaı 
1apauya te .. bbUı etmifl•ra• de 
dai1blmtflar4ır. 
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[Halkın Sesi )l DABILİ BABBRLBB 
Okuma Merakı 

Nasıl 
Diriltilebilir? 

Muhtelif kitapçılarla yaptığımız 
temaslar, kitap satışlarının kor• 
kuoç derecede dlitüğünü göster
mektedir. Dün mubarririıniı., muh
tellf kimselerle görüemUa, ve 
onlardan bunun önüne gemek için 
alınabilecek tedbirleri sormuıtur. 

Aıağıda aldığı oıvap)arı bulacak· 
sıniz: 

Ankara 
Hllml: 

caddesi, kitapçı 

- Bence, okuma znkini diriltme 
yolunda en birinci Yst:ife gazeteciler• 
terettGp eder. Onlar, gazete •ltunla· 
rında kitc:p tenkitlerin• daha fazla 
J•r Yerirleue, bu 7olda mühim aayı

lacak bir adım atmıt olurlar. 
Halbuki, bugOa bene• fedaklrlık· 

larla meydana çıl<anlmıt eHrlerl ta
nıtmak, ıevdirmek ıay!e dunun, 
kaltJarı Y<ırmıf gibi, batırmak isia a• 
llzim1a yapıyorlar. 

~ 

Avu.k•t Edip &1rr11 
- Benee, okuma merakıaı 61dl· 

ren 1ebepleria baıında, etlence YHl• 

talarının çotalıtı ı•lir. E.kiden bllln· 
mlyea •laemalar, l'aslnolar, bul.,, ti· 
Jalrolar, kahnler, dan• yerleri, tunlar 
bunlar, adam batına birer taa• düıe
eek kadar çotaldı. Buolar çofahnca 
da çok kimHler, nvkli nkit i'eçir
mek için kitaplara 1arılmaya lüzum 
ıarmOyorJar. Bence, k•h•elerdea 
lıkambU, tnla, bilarco, beılk ribl 
oyunları kaldırmak, hatti kahveleri 
mGmkün mertebe aıaltmak, Ye yer
lerine aydıalık, ı•niı, ıengio kütGp· 
Jaaneler kurmak, çok mGeHİr bir 
tedbir HyalabilirJ 

* Caaeıoııu, doktor SUleyman 
Kemalı 

- Gaıetelerden, Mecmualardaa 
halkın kitap oku•ara •akU mi 
nrki? Bugüakl kitap palaa11ada 
bı1aıua yapılan lltfrİyatı blraa yakın• 
daD takip edabilmHl çok mlreffeh 
bir bGtçeye bathdıl'f Keten Leinıı 
kadar kitapların GıtOH (100) kurut 
fiat koyuyorlar, ıonra utılmayıacn · 

- Okuma merakı ı8ndiU 'Terane
ılnl tutturuyorlar. Bu itibarla bence 
okuma merakını aı:altaalar, olruma 
merakının aaalıtı•daa ılklyet eden 
kltap'1Jardır. 

Hangi Mektebe 
Gireceksiniz ? 

Her 1ene oldufu gibi bu Hnt de 
SON POSTA'oıo melıt11pçl.i 1934 -
19lilS den yılı l9in haıırlanmakta olan 
geoçltre bütün Ortamektep, Litt Ye 
Yükıek mektepler hakkında mal1lma• 
vermek nzifeıini üzerine aldı. 

Gençler& ıoruyoruz : 

Hangi Mektebe 
Glrecekalnlz? .. 

Bize mektep kayıt Yt kabulleri tlze
rindt uğrıyaoağınıı mütk:üll11i, zorluk
ları hildırinlı. 

L 
Cev•p Vereceilz 1. 

w...--------------------------------------------------
Kanlı Bir Kavga 

Bir Çiftçi Balta ile Altı 
Yerinden Kesildi 

Suçlu Yakalandı 
Kanlı Balta Da 

Ele Geçti 
Fvvelkl gün Anadolufenerindo 

kanb bJr boğuıma olmuı, Fuat 
adında bir çiftçi, Muataf a adınd" 
birisi tarafından balta Ue batın-: 
dan Ye vllcudllniln a)b yerinden 
aj'ır ıurette yaralanmıı, ölUm 
halinde hutaneye yabrıJmışbr. 
Cinayete ıebep, Fuadın, kardeş
lerini d6vdüğ0 için Muatafaya 
çalmıı olmuıdır. Muıtafa, hAdl
aeden aonra kaçmıf, fakat jan• 
darmalar tar&fmdan yakalanmııtır. 
Kanlı balta da ele geçirilmiştir. 
Fuadın ha)'atından Umlt kesil· 
miıtlr. 

Eski Mühendis 
Neler Yapmış ? 

Ônüne Geleni Dolandırmak 
Suçundan YakalıPndı 
Anadulu • Baidat dem:ryolu· 

nun etki mllhendfalerlndon Sezar 
oğlu Antuvan Coati, birçok dolan• 
dırıcılıklar yaptıj'ı lddiasile dllo 
mtlddeiumumiliğe ••rilmJıtir. An
tuvan Coıtl aeçenlerde birçok 
kadınlardan Ye k!%lardan kendile· 
rine it bulma bahanHile para al· 
mak ıuçuudan yakalanmııtı. Bu 
defakl ıuçu da ıudur: 

Eıkl mOhtntl"a eYveld aun 
Beyoğlunda Y aaef oğlu Markon'un 
mağaza11na fit.it Ye ite 16yle 
batlamıf: 

- Monıer.. Benim itim çok· 
tur. BUyttk fabrikalarım Yar. Ytıı· 
lerce amele Ye dağtJlo çalııhnnm. 
Üç d&rt daktiloya dahı ihtiyacım 
Yar. ,, 

Maf aıa aahibi: 
- O halde hemtfnyl 18nd .. 

reyim, d.Jyerek bu zengin adam
dan lltifade etmek latemJ1o MD
hendia adreainl Yermiı •e çıkar
ken de cameklndald bir alba ta• 
bakayı g&ıtererek: 

- Çok boıuma gitti. Fakat 
clhdanımı yanıma almamıflJD. 
Mliuade eder1enlz alayım para· 
aını da it Ç&Tilfumla ı~nd•rlrim, 
demft. Ve oradan ayrılmııtır. 
Mağaza aahipleri beklemlfler, 
gelen ıiden olmayınca dolandı· 
nldıldannı anlamq:ar Te mtıhen· 
dili pollH haber •ermlılerdir. 

I' Öz Dil 
Çalışmaları 

Oı Türkçe saz!t'rden herıDn beı 
kelimelik bir liıte koyu1oruz. Bugün 
de aekbinci liıteyl koyuyoruz. Ötre .. 
niniz ve yasarken bu kelimeleri 
ku:Ianınız. 

Sekizinci Liste 
t - idare etmek - Yönetmek 

Örnek : Dnlet yönetmek kolay 
değildir. 

idare (admiaiıtration) - Yönetim 
Örnek: TOrk dnletinln 7CSnetim 
tekli cümhurlyettlr. 
idare ( idare yeri anlamına ) -
Yünetı• 
Örnek ı Dlla tlllıa 7aaet1HI•• 
gitmitlim. 

2 - istikamet - Yönet 
Öraek: Ekonomik 11ya1amıı :reni 
blJ' yaıuıtte ilerlemektedir. · 

3 - Cihet - Yön 
Örnek: Bu mueleyi hangi y3nln
den diltünOraeniz kolay oJmad tJnı 
ıartırahUL 

Vlche ( direktif) - Yaaerı• 
4 - Sevk - (T. Kö.) 
Sevk ve idare - GctdOm, ıOdem 
Sevk ve idare etmek- Oademek 
Sevki tabii - içgüdü 

Ôraeklcrı 1 - GüdOmll ekonomi
Economle dirlgee 
2 - l.tanbula relen uçak bir 
Franııı pilotunun gödeml altında 
idi. 
1 - Türk kuıu'nda uçak gfldemeti 
lStreniyorum. 
4 - lıı .. aıar akıllariyle, hay.anlar 
içiftdOmleriyle hareket ederrer. 

6 - Fikri muzmer - GGtg• 
Örnek : Bu adamın bir türltl an
hyamadıtım bir i'Gtgul yar. 

Noll Gazetomia ıaoderileoeJııı ya. 
zılarda bu kellmeleria Oamanlıea• 
larınıa kullanılmamuım rica aderiı:. 

L ı 

Karısını Öldüren 
Kast Olmadığı 

Beraet Etti 
İçin 

Karııımn öltimüııe sebep ol
makla ıuçlu 28 )'8.flDda Hamit, 
birinci ceuda muhakeme edil
mekte ldL DOnkO duruımada 

ıuçlu Yıkill mOdaf aaaını yapmıt 
ve dava aona eraıiftlr. Suçlu 
Yeklll demiıtir ki ı 0 HAdlHde 
kaat Joktur. Müekkillm yaıtığı 
altında gBrdOğQ tabancaıını bir 
kaza olmasın diye eline almıt •• 
emniyetli bir yere bırakmıya g~ 
tOrlirken tabanca pathyarak kur
ıan karı11na rastJamıı Ye ölDmftne 
sebep olmuftur.,, 

Mahkeme de hAdiıede kast 
yeya tedblra"zHk görmemlı ve 
beraet kararı verm:ştir. 

)Tükürük 
Tedavisi 
Zehirlenenlerin Tükürükle 

T edavilerl Mümkündür, 
Denl!iyor 

Rusyada Cevahir S.rklayan 
adlı bir kadının 11lan zehlrlndeu 
mUteeaair olmadığı, tUkUrUğünUn• 
de y!lan zehlrlne karıı Panzehir 
makamında kullanıldıj'ı yuılmııtı. 
aovyet Ağlık bak&nhtı bu kadını 
tıbbi mUıahede altına aldırmııtır. 
Böyle bir ıeyln mümktln olup ol· 
dı§'ı etrafında muhtelif doktorla· 
rımızla konuştuk. lıtanbul ıatlık 
ve soyıal yardım direkUSrfi dok· 
tor Ali Rıza bunun bir efaane 
olabileceğini, tukllrülde yara Te 

hastalık tedaYl etmenin aaırlarca 

evvel ortadan kalkbğını ıöylemlı 

••: 
- Gayri mUmkDndUr,domlıtir. 
fç VO çocuk bastaJıkJan mi• 

tebassıaı Bay AH Şükrü de: 

- MUmkllndllr, demJıtir. Eğer 
bahsedilen bu kadının kam ve 
vücudu yıJan zehirine kartı mua• 

fiyet kazanmq iae bllhaua kanım 
yılan tarafından ıııralana aıdamalı 

bi\yük faldeler verebilir. Nitekim 
difteri vak' aaı geçlrmlı, difteri 
mikrobuna kartı muafiyet kazan• 

mıt lnsanlann kanlarım difteri 
hastalarına aıılamak ıureWo te• 
daYI yapıyoruz. Bu da ayni ıeydlr. 

Marka Ve Firma 
Sahtekarlığı 

Bir Lastik Şirketi Aleyhine 
Dava Açıldı 

Birinci Ceza mahkemesi, be· 
rinde durulmıya değer bir ıah
tekirhk iddiasını tetkik etmekte• 
dir. Bu, bir liıtik ıirketlnln di
ğer bir )istik ılrketi aleyhine 
açhiı firma Ye marka taklidi 
dava11dır. Davacı iskemlesinde 
oturan GlalaYed Şirketi, l.ıafad 
Şirketinin sonra kurularak kendi 
firmaami biraz değiıtirmek IUl'e

tile, markaaını lae bpabp taklit 
ettiği lddiaunı ileri aUrmektedlr. 
Bu iddia llzerine, ıoçJo ıhketln 

depoıunda bulunan Oç bba kadar 
. )istik ayakkabının aahıı yaaak 

edl!miftir. 

Suçlunun a'f'Ukab, daYacılar 
tarafından iç yere daya açılm19 

olduğunu •• bu davanın cezai 
mahiyeti bulunmayıp Hukuk 
mahkemeılnde glSrOlmul icap 
ettiğini Uerl ıOrmlittOr. 

Mahkeme, tahkikatın derla
lqtlrUmeal için daYaJI baıka bir 
g8ne bırakmıtbr. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Mayıs 23 

1 [ Gümü& Tarihi J 
B i r iki 
Satırla 

Kızılay Haftası BugUn 
Ba9ladı 

Kınlay haftan bugün baılamaldJ 
Ye bu hafta ile Kızılay Kurumu tam 
G8 inci yaı ına girmektedir. 

Kurum, ıoa oa yıl içinde muhtıHJ 
YHIJelerle tam 5 mil7on 177 lira 8' 
kurut J&rdım yapmııtır. Bugün baı• 
lıyaa bapam mtına1ebetlle ahally' 
Kısılaya Aza olmaları içla beyanatıJ 
meler datıtıJacalr, TOttla paketJufQ 
reldlm etiketleri yapııtınlaeak, tafl 
7ıuelerle Ytcıbeler ablacaktı,. 

.. Jt Jt 
Sahte Ajanlar 

Son gönlerde l.tanbul pl711aaıi 
lırendllerlae Almaa7anın yumurta 
aı olduklarını 187U7ea bam kim.el 
sr&llmlıtGr. Fakat bunların hl9b ı 
reıml Y .. ikalan yokhr. 

~ ... .. 
Rami OtobUslerl · 

Rami otobGılerl dinden itibarıe 
lultanumede kadar lfle••J• baıgl 
aıılardır. Fakat Ra•lliler Sultaa 1 
mamaai kadar lfletUm .. ınd~ 111 
etmektedirler. 

Jt .. Jt 
'lddatll Bir Yazı 

OıkDdarda 30 kiıinla ıllt lçeı 1 
aeMrlenme1i lseriae Ylllyet, bele jj 
J•J• tiddetll bir tezkere yazar 
ıGtlerln inceden inceye muayöi 
edilme.ini bildirmlttlr. 

* Jt Jt 
Simit 8at191 

Beledi ye detnekler Gı:trlnde'' 
açık olarak ıhnlt 1atılma1ının ya 
edJlmnini blltGn ıubıltre taml 
etmtıtır. .. .. .. 

Ba9k9 Tifo Yok 
febrlmlz bkmekteplerlnde 64 ııa• 

mektebin blrinel ıınıliada 7 yafl~ 
Sabahat adh ıoeukta sBrllen 
Yak'aııodaa batkı tifo ka1dadllm 
mittir. 

.. « Jt 
Bravo KöylUlere 

Bu yıl kC>y mektepleriade yapıl~ 
lmtlhanlardaa çok iyi neticeler al .. 
dı .. ıörtılmGf, k8y çocuklarıad4 
Jlıde ıek1eıa beti muvaffak olmuıta'i 

* * ... ~ 
Vepurda ÖldU 1 

Umanamızda demlrll buhmd 
Viyana adındaki ltalyan Tapu,. 
•un yolcularından Madam ADlll 

1 
dGn vapurda anııııo ölmOıtltf 
Ôlllm Hheplerl araıbnlfyor. 

* * * Mahkemede Baylldı 
Emhıe adında bir kadın daıl 

birinci cezada ıahit olarak dinle' 
nlyordu. Fakat tam ifade ver~ 
ken lıtftne fenahk gelmlı, bayi' 
hp yere aerilmlı, tedavi alba• 
allnmııtır. 

Jt Jt Jt 
BuQday 8at191 

Ziraat bankaıı buğday koaalf 
teli dlln toplaamıf, AYuaturya W 
Almanya ile yapılan buğday al_, 
tekliflerini tetkik etmiştir. Bu lkf 
memlekete bir hayli buğday ,., 
tılacaktır. 

Yolcu - Hasan B. ! Boğaz ıUn geç- j 
tikçe ölüyor. Evleri çok ucuz olduğu 
halde alden yok. 

•.• Sebebi Şirketi Hayriyedir. Bunu 
görmeyen, bilmeyen kalmadı. Gazeteler 
de herıUa yazıyorlar. 

... Halbuki Boaaz, latanbulun en can 
damarıdır. Avrupada şöhreti Yardır. Sey· 
yab celbine yalwz adı yetiılr. 

Hasan B. - Hakkm var, yolcu, hak
kın var.. Bu Şirketi Hayriye lıtanbu İll 
boiaznH nka ııka ıehri de 6ldDrecek 
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r '\ -----------------------------------------------------------------------------Resimli Makale a Bugün Ve Yarın a i Hergün 
Bir Zihniyet Farkı 
Ve 
Şirketlerle 
Halkın Müna$ebeti 

Rami Otobüsü 
Rami ldSytlode oturanlar btan

bula gidip gelmek için bir otoblla 
itletmiye karar vermifler. Bele
diyeye mftracaat etmiıler. Edim•• 
kapıya kadar otobO• tıletmelerine 
mlsaade almıılar. Köylü er ıehir 
kapıaında iniyor, tramvayla ıehre 
piyorlar. 

Fakat bu tarz onlan ilzmiye 
bqlamıt- ÇDnkll birçok vakit 
kaybetmelerine ve fazla maaraf 
etmelerine Hbep olmq, otobGıll 
Sultanhamamına kadar uzatmak 
IM•mitler. BeledJye derhal 6nJ .. 
l'IH çıkmıt: 

- Olamaz, demifo TraJQay 
yolundan otobns geçiremezainlz. 

Rami k6ylllleri Bayındır Ba
kanlığına batYUrmuflar, dertlerini 
anlatmıılar •• otobOalerinl Sultan 
Hamamına kadar indirmek için 
1zin iatemifler. 

l.a• yalnız kendiai için .letil, ailHi n çocukları içia 
yaıır. Yalnız ıünO gllnGne yaıayarak yannı dllıGnmi
yenler, borç içinde alrClnerek eYllt H ayalleri•e bet on 
kurut bırakmaya ehemmiyet nrmiyenler, yerylıı:lnde de, 
lS ~Gmden aonra da lanetle anıhrlar. 811 rHim, aize borçlu 

bir adamı• ce•0 ıı:HI arkaaıadaa kOfAD alacaldılara p 
termektedir. Arkada kalaalar için ö1Gmdea daha acıklı 
bir aahne. Kendinizi cemiyete detil•• bile, ailealae 
llnetle yadettirmemek için buıGnünGza oldutu •ibi 
y rınıaııı:ı da dilıflnlnOz. 

,. 
• 

Bayındır bakanhjı Belediyeye 
ıu emri vermit: 

SON TELGRAF HABERLERi 
- Belediyenin vazif eal halka 

kolayhk g6etermektlr, berpyden 
•••el halkın rahab dütllnnlllr, 
tirketin kin deilL Ramililerla 
otobUıil Sultanhamamına kadar 
lfleyebillr. 

• Zihniyet Farkı'. 
Bu baılt hlklyede acı •• bG-

4Jllk bir hakikat gizlidir. 

Bağınsız Saylavlar Yeni 
Bütçeyi Tenkit Ettiler 

Ecnebi tirketler bizden lmtl
JU aldıklan zaman balkın raha
bm değil, kendi kirlannı dltlln
muılerdir. Amme hizmetlerine 
alt ifleri deruhte etUJderl halde 
biç birıtın halka hizmet kayp• 
aile hareket elm•mlf lerdir. Ve bu 
aarnın mukavelelerede koydur· 
muılardır. 

Memurlann Buhran Normandigi 
Ve Müvazene Ver- Yakıyorlardı 
gı•Jerinden Kurtarıl- Dünyanın ~n Büyük Vapu-

1 
. runa Suıkaıt Yapıldı 

M8SI stendi Parlı, 23 (Radyo) - Dnnya· 

Resmi Dairelerin Mel· 
ru9at lsraflndan Şlkl· Her ıeyden enel halka •tz. 

met için yaflyan belediyeler, kea
clllerini bu mukavelelerle baih 
lalldiklerl Jçln halka hizmeti on· · 

yet Edildi 

larda ikinci pllna bırakmıılardır. Mazhar Müfit De "Tetkik 
ilk 6nce Şfirayı Devletin elek• A k y 

trlk ıirketl aleyhinde verdiği ka· Seyahatları,, nın rb •· 
rar, timdi de Bayındır Bakanlı· ter Olduğunu Söyledi 
iımn bu emri, tlmdiye kadar 
bizde kökleımlt olan bu zihni- Ankara, 23 (Huıuıt) - 935 
J•ti k3ktınden •illp •Optırecek bGtçealnin mOzakereaine Kamu· 
bir adamdır. tayda dlln başlandı. Bfttçe hak· 

Belediye halkın hizmetçlaidir. kında izahat veren Finan• Bakanı 
Halkın menfaatini ve kolaylığını yeni bOtçenln 195 milyon knaur Ura 
dltllnmeye mecburdur. liaerlndea huarlandığını, fakat 

Bu bakımdan ıirketlerle hal- Nafıa, Mlldafaa ve Maarife tahaia 
lun münaHbetlerl tetkik edlldiii edilmek llzere fevkalade kay-
zaman ı&ı. batan birçok hldiH· naklardu topluacak varidat ile 
ler daha zikredilebilir. Fakat bGtçenln ( 214 ~ mUyon liraya 
l.ace ••• zihniyet meaeluldlr. vardıtım ı3yledi •• bu yıl da 
Bir defa bu eıki zihniyet dizel- ml\te•azln bir bfttçe hazırlanmıf 
tildikten 90nra, onlarm tatblka- oldatunu blldirdL 
lıaa ilifik olan kı•mlar da dl- Gar&ım• açıhnca mDıtaldl 
lelWebilir. SaJla•lardan HaW a3a alda, •m

aiyet •• mDdafaa m .. elesha• do
kunarak orduya fazla pay veril· 
mealnl ve demiryolu alya•ımın 
an ufta balanmuıaı t.tty ... k 
dedi ki: 

Anadoluhisarlılar 
Boykot Yaptılar 

.Şirketi Hayriyenin Son 
Kararına Çok Kızdılar 
Şirketi Hayriyeain bU.t tarit .. inde yapılan temilAt Anadolu-

laarı halkım kızmrmlft Şirkete 
hoykot yapmıya kadar H•ket
lllltlir. 
dil ~Onktl Anadoluhlaan Ye Kan

ii · halkı bu tenzilattan hl~ 
~fade etmemektedir. Şimdi 
B •arlılar ve Kandillide otranlu 

• - Ordumam kunetlendl
rellm. ılmeadiferlerimld yapahm 
•• çlftçinia yOkUnl azaltaLm. 
Mah•ullerimizln aabp içlo dahiD 
pazarlan ıenlıletellm • ., 

Sonra Afyon mllstaldl aayla•ı 
Berç Ttırker aöz aldı te deci ki: 

•• - V er,Uerin tarlunclan .... 
.. ı balkın bunu verip veremiye
cejl tetkik edilmeDdlr. 

Yurdun mlldafaauna alt faıd-
lar hariç, diğer fa11llarda bir 

/STER 

nan ın bOyOk vapuru olan Ye 
Han llmamndan Amerlkaya ilk 
Hferlal 1apmaya hazırJuaa 
Normandl vapanman bu aabah 
Dçlhacll •••ki abdeıthaneler
inde bir yangın çıkb, fa. 
kat derhal dndGrllldD. Yanıın 

miktar tuarruf yapmak mllmklln
dlr. KGçlk memurlann maqlan, 
kendilerini terfih edecek dereceye 
ıetlrilmeal llzımdır. 

Blltçe yekiinl!& tedavtllde bu
lanan paramız araaındakl farla 
da hesap •• tetkik etmek ı .. 
rektir. Ç6nkll tedavlilde bulunan 
para 160 milyon, blltçe 7ek6na 
iM ı 9S milyondur. ,. 

Berç Tarker ba huauıta M .. 
liJe Bakanının mtıtaleaaım aer
daktan aoora. kıaa zamanda, 
kendi yağımııla kavrulmak •ure
tile yurtta yapılan bUyllk itlerden 
.. bertin bapnlan mayaffakıyet• 
(erden heyecanla bahHttl. 

Sonra Hlianll Kitapçı (Muila) 
.az alarak buğday ifi hakkında 
maldmat iatedl veı 

••- ihracat çoğaldtil halde 
.. mt.lret ticantlnde 1&'11• cu
aadık tetkllr edilmeli, k1Jlln6a 
borçlan meaeleal de hal yoluna 
10lmlmahdır. Geçen Jıl ba borç
lar tecil edllecektl. Halbuki 
Ziraat Bank.. hemen harekete 
ı•ç•rek k6yl0yll yıprattı. Tica· 
rettekl darlalm bir aebebl de 
•emar n lc:retll vatandqlann 
kazanç,· hubraa n mavaene ver
,W.den kmtala .. muadır. Arka
Clqlar bir kı11• vatandqlar 
pçlnmekten Acizdir. 

Hlanl Kitapça memur maat-

iSTER 

Ticaret Odaları 
Dün Encümenlerde Eaaalı 

Kararlar Verildi 
Ankara, 23 (Husuıl) - Tica

ret Odaları kongreıi encllmenleri 
dlln çalıımaya baıladı. Umumi 
mağazalar, yeni Ticaret Odaları 
kanunu, raıyonaliza1yon encllmea-· 
leri &aeaal kararlar verdiler. 
pz dikilmek aantlJe çakanl
llUfbr. Şlphe lzerlae iki tayfa 
teYkif •clllmifbr. Bu ıulka.tln 
aiyaaal olduiu tayleniyor. 

lan aramadaki btlyilk farkın iz .. 
lesini de iatedL Sonra Mazhar 
Mnfit dedi ki : 

•• - Vergiler ağır değildir. 
Ağırhtı fanedllae bile bu zaru
ridir. ÇllnkO yangın yerine ben
dyen bir ywt. dıtarıdan borç 
abnmadaa kurulmuttur • ., 

Mazhar Mnflt baza .-eımf ela~ 
relerin m•frutat ill'afına Jittlk· 
lerlnl de 6ne lllrdl ve : 

.. _ Rumi dairelerde duYar 
halalarına, mtıkellef avlzelere ve 
kllbik tablolara ne lnzum var? 
Dedi ve bllbaua bazı memurl~~ 
nn ikldeblr tetkik MJahatine 
çıkarak bol bol harcırah alma
lannı tenkit etti. 

Bunclaa IODl'a Ôkonoml Ba
bnı, blt~e mlsakereaincle kndl 
Bakanhğuu allkadar ed• 
....ıeler baklanda izahat •erdi 
.. mltealaben Emin (Eakitehlr) 
ıayım verglılnin ağar olduiunu •e 
indlrilmul lizımgeldiğhıi .CSyledl 

Bundan IOnra da Finana Ba • 
kanı knrattye ı•lerek Berç 
Ttırkerin, para işinde 6ne •llrdllk
lerine cevap ••rdL Berç Ttlrker 
lae tekrar ak ahpı 

- • Bea bu AÇI detirmende 
aprtmadım " dedikten IOlll'a 
enfla•yon taraftan olmacbiJaı, 
yalam para mObadeleıi itinin 
hallini l.tadltlnl a&yledi. 

1 NANMAI 
•beğ. kadar tram•ayla gitmekte 

GraclQ kar11ya ıandallada pç
~ktedlr. latanbula inerken de 
;"le yapıyorlar •• bu ıaretle 
-...ı.n yolcalak daha ucuz oluyor. 

Bir malaarrlr arkadq JH•JOf ı • Çocuk yalyararak anlatıyor r 

Saidi Kürdi 
g Lparta, 22 - Bedlilzzaman 
ti •ldı Kllrdl hakkındaki tahkikat 
~ttirildikçe yeni deliller bu· 
L--:"' tadll'. Bu arada Saidin 
~~•nelere mektup ıısndermi· 
eaJc Uuttıjı, fimdiJe kadar an
~. k;ı:yi kanmrablldijl 

• Bir çocuk yalnrıJor : 
• - Beni e•e slndermeyl• Burada, okalua hir 

köıecltiade dene ~alıpyım. 
" Hoca ao1'11)'or r 
" - EYlnde daha iyi ç•bflraı•; eYlade ayrı odan 

.ar. Baban zen.in; neden eY• •itmek ı.te•iyoraun? 

• - EYde çabpm11orum. Kare yapacak arkadaı'arı 
ekaik o!una annem beni d5rdlncl olarak poker 
•••••••• batına mıhlıyor. Ne okuyabillyoram, ae 
çahpblllyorum. Eter mlaafirlite giderse JİH beni bir 
yedek oyuncu olarak ıı:orla ıGrüklDyor .. 

• Ba koauıma ı•rçektir • ., 

) JSTER iNAN iSTER iNANMA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Yol . 
-. 

Ve ·, 
Yolsuzluk 

._ ______ S.rırer Bedi 

Geçenlerde bir kay çalanmı.-
b. Bahsi Kamutayda bile ıeçti. 

Birkaç gllD ev•el de, aahlbl 
6lmllt ıösterilen bir araaam ça
lındığını Son Pcatada okudunuL 

Şimdi de Üaklldarda yolJarın 
çalıomıı olduiunu hayretler için
de kalarak öğreniyoruz. 

Tatile, toprağlle ve • Oıküdar
da oldujuna ıöre 1 - Çöplerile, 
molo-.lari.e, çukurlarile bir yol 
naııl çalınır? Ne aibirJi, ne kera
metli eldir ki mekln •• m ... f •• 
nin içinden yol denilen koakoca 
bir parçayı koparıyor, alıp 
g6tiiriiyor da kimsenin haberi 
olmuyor •• 

Bir ıey değil, bundan ıoora 
hangi yerde bir yolaazluktan 
babaeteek Belediye omazlaruu 
ailla:ecek: 

- Ben yol yapbmdı amma 
çalmıılarl Diyecek ve şikAyetçllere 
polise gitmelerini tavsiye edecek. 

Kimnnin günahına girmeye
lim. Belki ılmdlye kadar lstan
bulda pek çok yol yapıldı da 
çalındığı için g&remedlk. 

Belediyemiz için lltife ediyo
rum. Onu bahain dıpna çı~ararak 
diyebiliriz ki timdiye kadar birçok 
yolıazluldarın bathca aebebJ php 
çarpmaktan baıka nedir? 

Devlet Hissesi Bu· 
lunan Müesseseler 
Buralarda Çalışanlar için 

Bir Barem Hazırlandı 
Ankara, 22 - Finanı Bakan

hiJ, aermayeslnde, devletin hi .. 
ıeal bulunan tirket ve müeuese
lerde çalışan llcretll memurlar için dt 
bir barem dereceıl bazırlamıt ve 
bir kanun iiyihaaı yapmııbr. 
Ocretli memwl.ar 15 dweceye 
ayrılmıftar. En az 8cret IS lira 
aıtt maq tutanaın bir derece 
fazlaaı, en yllkı•k Ocret te 70 
lira maaş tutan olacakbr. 

ikinci Beş Yıllık 
Programımız 

Ankara, 22 - ikinci bet yıllık 
program eaaıını maden ltletme•İ 
teıkil etmektedir. Hazırlanan bir 
kanun llyiha•na g&re ruhsatname 
mllddetlerl iki yıla çıkanlmakta, 
madenl•rde çalapcak memur ve 
ltçilerln Tllrk tebeaaından olma
ları şart kotulmaktadır. 

lstanbulspor 
Dünkü Kongrede Güneı 
Kulübile Birleımemek 

Kararı Verildi 
ı.tubul.por lcullbl dOa fev

kalAde bir kongre yapmıf, GD
... kullbUe blrlepae m...ı..ıat 
ılrlfmllftllr. Y apdan mlnakatalar 
neticulnde latanbalaporua eald
den olduğa ıtbl manevi ıablly .. 
tini mu haf aza et meal karar altına 
ahamııbr. (Diğer ıpor haberleri 
ıpor aayfamızdadır. ) 

Oniverıite T alebeıi Köy-
lüler Araaında 

lzmir llbaJI Khım Dlrlk Oni
veraite RektörlOtDae ı&nderdiğl 
bir )'1IZI ile 40. Üniversite tal .. 
bealnl lzmirdeld 40 nllmune kö
Jlade birer ay konuklam11a ça
i1111119hr. Bu talebeler kayllllerle 
temaı ederek oaları tenvir ed• 
ceklerdir. 

Evkaf Memurları 
Ankara, 22 - Evkaf Umum 

MlldllrlDğtl memurlan bu•m 
liylhaamda bazı değitiklilder 1a
pılmıt ve J•Dİ llyiha Kamulaya 
verllmiftir. 

ihracatçılık Kanunu 
Ankara, 22 - Ôkonomi Ba• 

kanhğı lhracatçılano ne gibi 
ıartları haiz olma.. hakkında 
bir kuma ll1iba11 baarlalMktaclllre 
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Kurucaşileliler 
}rol, Sıhhat Me
muru Ve Ebe 
istiyorlar 

Kurucatil• (Huıusl) - Kara• 
deniz ıabllinde bir eti daha yok 
denilebilecek kadar glzellitl, 
havasının ve ıuyunun iyiliii ile 
meıhur olan K urııcaıile 22 ıene
lik nahiye merkezidir. Nahiyeye 
otuz bet köy bailadır. Nabiye 
merkezi 800 nüfusludur. K6ylerin 
nnfusu 10000 dir. 

Memleketin baılıca ihracatı 
meyvadır. Senede tahminen ya• 
nm milyon kilo elma ve armut 
ihraç eder. Topraım meyva ye
tiıtirmeye elnriıli olduğunu rl
ren halk her Hne birçok elma 
ye Armut fidanı dikmektedir. 

Nahiye merkezinde bir fann, 
bir perükir, liç terd ve tahminen 
on kadar tuhafiye dnkklnı var
dır. Ebaliıl meyvacalık, maranıoz• 

lak ve tuğlacıbk tlbl itlerle 
•ir•ftr. 

Haftada iki defa vapur aj· 
ratı olan nahiye merkezi maal
eaef yirmi iki ıenedir baib bulnn· 
dutu Bartan kazuına fOH Ue 
bağlanmamııtır. 9 • 10 ıeae evvel 
hOkümet tarafından yapalma11na 
b8flanan ıoıanın bir kıamma 
toprak ameliyata yapıldıktan 
ıonra bırakılmıfbrı iki aenedlr 
yolda Köy kanunu tatbik edil
mek auretile köylGye yaptmlma11 
için çalıımakta ise de arazinin 
tatlık ve muhitin dailık olması 
haıeblle bir fen adamı mevcut 
olmaluızın yapılmasına lmkln 
ıörDlmemektedir, nitekim geçen 
ıene yapılan yolun bazı kııı•lan 
katın 16çmll1tlr. Kaza merkezi 
nahiyeye karadan 1112,., Mnlzdea 
vapurla 0 s,; . kayıkla 117,, bava• 
ıına 16re "10,, ıaattir. Burada 
Ukbaharda toprak kavıHına çek 
teaadaf edilmektedir. Memleketi• 
aüzelliğl ıuya ve bava11 •• kadar 
iyi, ne kadar çokaa nokaanlara da 
o kada çoktur. Buraya ilk 6ace 
101 ve ııbbat memuru ve bir dlp
lomab ebe llzımdır. 

\ 
1 
1 Gemlikte Tımıillır 
Gemlik (Hu•uai) l - Burada 

Ôaretmenler birliği ve Gençler 
birliği tarafından çoban, yanm 
Oıman, lıtiklll, Babur ıabıa HC

cadeli piyesleri oynanmıf, halka 
iyi gDnler ıeçirtilmlıtir. 

So11 Posta 
Yewal. elr .. ........ 

Elki...ZabtJıe, :ataloefdl• ..... as 
ISTANBUL - ... 

o • 

ABONE FIA TLAAI 
ı a t 
A1 A1 A1 

ICr. ICt. "'- ICr 

tORKIYI ı• 750 • HO 
YUNANlsTAN DtO 1l20 no ,,. 
ECNEBi 2700 1400 -

Abone bedeli peşindir. Adreı 
dejittirmek as kuriattuı. 

c.ı... nr•lı ,.,., .,.,.,, ...... 
lllnlerdew 111ea'ull~et llh••••· 
Cevap içio mektuplara 10 k•ıutWs 

pul ilAve11 liaımder. 

r Poeta kutusuı 741 t.wahl ~ 1 
Telgraf ı Soorost' 1 

.. Telefon ı 20203 ... 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Samsun -Amasya T enczzüh Seferleri 
Ay Başında 
Başlıyor 

Amasya, ( Husuıi ) - Bahar 
burada güzelJik!erle doludur. 
Y alnaz ıehirde toz pek fazla 
olduğu için halk bahar havasını 
doya doya içine çekememektedir. 
Bunun için be:ediye ay bqından 
itibaren her yeri muayyen ıaat· 
lerde ıulatacaktır. 

31 Mayıs Cuma gOnllnden 
itibaren Samıun, Amaaya tenez· 
zlh aeferleri baılıyacak, binlerce 
halk yeıil ırmatan ıerin kenarla· 
rında ıu dolaplanmn içli muı.ld Güzel Amuyaya bir babt 

ıini dinleyeceklerdir. 
Belediye tenezzllb trenlermin 

Amaıyaya ıetireceji btlyük ·kafi· 
lelelerin ıehrl ve mesireleri bei•n
melarl, burada rahat etlebUmeleri 
ve her lhtlyaçlannı kolayca ltul
malan için tedbirler almaktadır. 
lstaayonda bu havalide efİ bulun
mıyan ıUzel bir bnfe yapılacaktır. 

• Bu yıl havalar biraz Hrlnce 
gittiji için aebzeler ıeç yetiımlr 
tir. Bahçe ıabipleri bunun için 
biraz Gzllntn çektiler, maamafih 
artık kirazlar kızarmıya ve erik· 
ler yinebilecek bale ıelmeye 
ba;ladılar. Sam•un, Amaya 
tenzzDblerl baılayınca bahçe n• 
hiplerinin yilzll ıUlecek, her hafta 
ı•len yOzluce miaafire bol bol 
meyva 1Unablleceklerdir. 

Sındırgı da 
Tekirdağlı Hüseyin, Kara 

Aliye Peı Dedirtti 
Sındırgı, (Huıuıi) - Tayyare 

cemiyeti menf aatlne burada bD
yUk pehlivan glreıl•rl yapalmıf, 
Tekirdatlı Hllleyln Kara Aliyi 
yenmiı, 60 lira mlkifal almlfbr. 
Gönenli Hamdi pehlivan da bar 
altını kazanmıt. 30 lira mllklfat 
almıthr. 

Koçuk Kumladı Elektrik 
Gemlik ( Huıual ) - KDçlk 

Kumlada elektrik teaisab yapıl
maaı karnla1tınlm11br. Ferit ve 
Tabir adla iki mllhendiı fabrikaaın 
kurulacaiı yeri tHblt için Kum• 
laya gitmlfierdir. Yakında teaiaata 
baılan•caktır. 

Diyarıbekir Halkevi Bir Salon Y apbrıyor 

Diyanltekir Halkı'ri 
Dlyanbekir, (Husall) - Halk· ama bqlanan aalon bin beı yk 

evi tarafından ı•r•t blyllk bir kiti alabilecektir. 
konferanı ıalonu yapbnl•aktadır. Huıusl idare ve belediye bllt• 
Halkevlnin böyle bir aalona lhtl· çelerine konan 25 bin lira Ue de 
ihtiyacını ıöz 6nllne alan llalk Halkevinln 6nllade ıOzel bir 
aralarında bir defter açmatlar Cnmburlyet meydanı yapılacak· 
ve Halkevlae ıalon yapbrılmam tır. Meydana AtatGrklln heykeli 
için 8 bin ktlaur lira teberru dikilecektir. Meydanın pllnı ya-
etmltlerdlr. Bu para Ue yapılma- pılmıfbr. 

İzmir Enstitüsünde Akıam Dersleri 

~ 

Gaziantep 
Buz F ahrikası 
lşl11mige Baıladı 

Gaıiaatep bus f abrikaauaın ıotuk 
haYa depGIU 

Gaziantep (Huauıl) - e.ı ... 
diyenin 33 bin lira aarfile yap
brdıtı buz fabrikası. lşlemlye bar 
lamııtır. Fabrika Antep Elektrik 
ılrketl tarafından inıa ettirilmiş· 
tir. Gllnde 3,5 ton buz çıkar
maktadar. Fabrikanın ıayet ı .. 
Dİf sotuk bava depolan Yardır. 
Etler buzhanede kaldaktan 10nra 
ıabıa çıkarılmakta, yoğurt, peyalr, 
aebze ve saire ıibl bozulacak 
maddeler burada muhafaza edil· 
mektedlr. 

Gömeç Nahiyesi 
Gömeç, (Hususi) - Eski adı 

Armutova olan nahiyemiz Bab· 
keair, Edremit, Havram ve Bur
haniye otomobil yolları llzerinde
dlr. Bu ıehir ve kaıabalara İl· 
denler nahiyede durdukları için 
alaıveriı vaziyeti de iyidir. Nahi
yenin 1300 NOfusu vardır. Bele
diye letkilitı yoktur. Köy kanunu 
tatbik edilmektedir. 15 nisanda 
yapılan muhtar aeçlmi bozulmuı, 
nisanda tekrar yapılmııtır. 

Bitliste Elektrik 
Bitlis (Hususi) - Elektrik fab

rikasının tllrblni gelmiıtir. Yerine 
konulmaktadır. Bit:ls yakında 
elektrije kavuıacak, un fabrikası 
da elektrikle itleyecektir. 

Tıfköproda Su Ve Elektrik 
itleri 

Taıköprll (Hususi) - Eu:-ada 
elektrik teaisab yapılması karar
lqbnlmlf, ıu yollarmm ıslahı için· 
ele ,alıtmıya batlamlmııttr. Su 
yolları kqfedilmektedir. 

ÇanakKalada Mosamere 

Mayt9 23 

Brezilya Pamuk 
Kongresi 

Sao-Palo'dan yazıyorlar: Bura .. 
Malısııllerln da toplanan Bre
•vsa/ı güle- zilya ulu~al ~amu~ 

kongreaı ıılerlnı 
.eltllecelc bitirerek dağalmı.-

br. Konırede varılan neticelerin 
içinde çok mllbim olanlar vardır. 
Y alıuz konıreye teklif edilen 
alu•al pamuk medlai fikri, iıtilı
aal ve ticarete bllAkiı zararb 
olur dlltlnceaile reddedilmiıtlr. 
Kongrenin kabul ettlti teklifler
den en mlhlmmlnl malısulün 
evıafım ytıknltme yolunda ahnan 
karar teıkil etmektedir. Bu karara 
ı&re 26-36 ıantimetre uzunluğun
da pamuk cinaleri 34 aantimetro
luk cinai• de deilftlrilecek ve 
Biull1a pamaldanaın dlnya 
pazarlannda ılreceii ratbet 
arttırllacaktar. Konpe, pamuk 
aakliyat ltlerlnde de alaaal lko
aomiJ• verimU olacak birçok 
karar almıfbr. .. 

Parla, (Haaual) - Burada çıkan 
•frola lcar11 mali .. informatlon,. 

pzeteainin yudı· 
••lcln• tına ıare Alman-

ya Ue Romanya ara11nda yeni bir 
taku aalaıma11 yapılmııtır. Bu 
anlaımaya s&re Romanya Alman
J•Y• petrol verecek ve mukabl· 
llnde maklae ve alet aabn alacak
br. lfla garip dheti bu anlaıma• 
nın Almanyada ıazeteler tarafın
dan yazılmama•• ve bllikiı Alı»an • 
Romanya anlaımaıı için yapılan 
konutmalann netlceılz kaldıta 
1olunda nepiyatta bulunulmasıdır. 

Diter taraftan haber aldıtı· 
mııa pe Romanya Ue lapaayıl' 
aruancla yine petrol vermek e1&11 
lıeriae bir anlaıma lmzaıı için 
Madrit petrol inhiaan merkezinde 
lıarareUI konutmalar yapılmaktadır. 

• 
Brlkıel - Son yapılan iıta• 

B•lçikada tlstildere göre Bel• 
çika ıimendiferl~ 

iı çolalı11or rinde faaliyet art• 
mııtır. Bu artıı btiytık nakliyatta 
yGzde 7,S oldup halde orta ve 
kllçGk nakliyat ltl•rt.de yllıd• 
15 ile 20 araaanda bO)ftk bir 
nlsbete yarmaktadar. 

* 
Nevyorktan yizıyorlar. Ame

Am•rlkanın rlkanan 1935 yıla 
kıtlık buğday n

bııfdag re· koltesl hakkında 
lcoltesl her yıl 1 mayısta 

yapalan tahmin miktan ilin ediJ. 
mittir. bina g6re bu yılın kıtltk 
buiday rekoltHi 117,400,000 
kentaldar. Bu mahalli miktara 
1928 • 1932 mevılmlerl vaıatl
ıinden içte bir niıbetinde udır~ _.............. .............. ....... .•.. a 

BUTUN ULKE.YI· 
HE RC.UN 

,,. J 

DOLASAMAZSINIZ 
fAK~TI 

l · mir (Huıuıl) - Cumlauriyet kız Enalitliallnde aplan akıam kur .. 
l:ırı blyilk bir ratb~t ıarmDt; 294 im talebe lr.aralara devam için 
kal it:rri. i yaptırmlfbr. Ratm• aljp• lmnuila deYam' ..._ tale
le1er bahar çiçilderl aruaada pla.,taıka ........ ka.cllrl•• 

Çanakkale (Hususi) - Halke
YI aalonunda Orta okul taleb .. 
)eri tarafıadaa çok ıDzel bir 
mllamer• Yerilmittir. lili•.-.-.••••lliıiiiiiifff''l~ 
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Slga..t Alemi BABİCI TILGBArLAB 'I Gönül !fteri ) 

Mareıal Pilsuds
li.inin Siyasal 
ltirası 

Hı•tı • C"•• 1 Mes'ut Yuva 
ı ıerın ..,ozıeri /ngiliz- Kurmaklstigenle-

l.elal•taaın ulu.al kalar• maaf Ma
"tal Pll•udıld aldL Arkuıatl•, 

leri Çok Sevindirdi rin Mektupları 
Birkaç ,on enel Ahnanyaaa 

.. Mes'ut YaYa Karma,. mekt.
biaden mezun bir paç lama bir 
mektaban" Mfl'etmiF'• 

t rtd ı'an içi• atır bir uluHI Jlk 
#aktı. Mar.... Pilıudıkl kaaaatl110• 

llea&eketiae faJdalı slrdltl bS. 
..,... 7olu tut•Ult o yol4a Jlrl· 
Jordu. Parti kaYpluıaı urarh hal
...... lçla Lehiıtaaaa ea k•n•tll 
6"alarıa4aablrl olan Y• Hldile kea• 
•ıaıa de batla bulunduja ıoıralid 
l.rkanaı •e beaaerlerlni 1928 dar· 
l-'il• Hip dafıtb. Lelai.tuıa SoYJ•t 
-..,.a •• Almaara ara11ada 11ln1ıp 
-..ı.,, olmaıındaa dolaJI Hkerl 
.. dret aokta11adaa kunetl••••ml 
aar.,r slrlyordu. Halbuki parti •••· 
illan it••• laklu nr•IJord• Pil· t:ru·• ıe• d•'"''· iıt• b••d•• 

s•laJttlr· Etrafını alaa •• 
-...,.ı.,1ar. deallea orduaua , .. ç 
._ faal lıtir sü.....Ue 11kı bir 
t:'~ ..... t••la •••• ...... ..... ..... k••• ......... .... 
.... 1 ettirebilmek iç&. afrqb n 
~Jet aıanffak o!du. Harelcetlerhid• 
~..r ,. • ._ taaıaaldaa airade 
... dl ... bluaa rina•• bir adamda. 
~ defa elarak memleketini• Ka
-... Elallal detittırttl H deYlet 
"lalala .Un• pek büJlk .. ıat.17etler 
~irdi. O •Ul'etle kl IMa •Hkle 
t.h'n ada-. Yad1etia hlklmidlr. 
.8'ila baaları da, zahiren parlmaater 

rlrlaea btr c.~heala arka11na 
ttirdl. Fakat Pil•ud.Jd bltla 

JAparkea arkaaaada caıah bir 
~ (Abide) ıibl cbaHa Leh iatlldll 
,.."•tımn kahramanlıklarına da7anı-
hr, o ıl&•I kaynaklarda• istifade 
"'1torda. Buılnla meHIHl Pil· 
... ıki'ala yerini kimin alacatı Y• 
:-:- otoriteaini teıiı edip edemiye
L?'dlr. Çinisi bu aoktuıa Lehlataa 
~ blJlk bir ehemmiyeti Yardır. 
~~ ka4ar iktidar meYldl blkO.•t 
~aia eliade buluau1or, dlf•r ....m., teıkllltııalılc içlade Jhl1or• 
~~~· .... ,.t bir mlddet •onra 
~·rbal toplamalan ihtimali ••r• 
~ lu toplanma kartıııada hlldimet 

•4i tecaabl•I ••laafua 
hltllra, edeme ... Lelai .... , .......................... ,.. 

Almanya, Barıı Hesabına Bir Çok 
Şeyler Ortaya Atb 

BIJllr Mrf fel&kttiaill ............ 
nnd .. Lolt Coro 

Loit Corc 
Yine Sahnede 

• 
lnglllz Kabinesine Girece§i 

Söyleniyor 
Loadra, 23 ( Huıuıl ) - Blylk 

Uıpte Baıbakaa olea Loit Coreua 
tekrar kabi••r• pecefl .. ,laları 
tlola11Jor. Fakat bu hu.uda re1•I 
mal6mat yoktur. Bununla beraber 
Makdoaaldıa Bafl,akaalıktaa c•kll.
rek kabia• ildacl nlılltl yuifHial 
lzerln• alaeatı haberlffi teenlt 
•tltyor. 

..... n - O..let reilt llltler 
41aklllJl•Ylll4• ........ ,,.,. 
.... ılaalfllrı 

ı- Alaaa1a, Uhlu K .... •••un 
17 aart kuanaı kabul etaea. Çlakl 
y., .. , ........... ,..... Al•••)'• 
bosa .. detlWlr. ••• ine• dit• 
•••ı.tlv lıteıaaıtar. 

2 - Ala •• ,. v .. , .......... 
aıa Hkerl fa•llar1111 •oaarak 8i!lla
laamııbr. Çlakl dltw deYletlu, il& 
nrdllrlerl .. ide bufl•• kadar 1Ulla-
11daaaa tatlıtlkatıaa ~·•if!erclir. 

1 - Alauya, ıcr..... m .. kl• 
........ bir .ı1c11 .... ,. ...... . 
ataı1acaktu. Bunla ._..._ ...... 
elarak lmuladıta bltla aadlat•alara 
rla1et edeoektlr. 

4 - Al••• lalklt!a•ti. ..,. umaa 
A•rapa baiıpaı• YibJ•8İ lçla •lf
tenk bir caht•• birhthı• lf&&k• 
••m balu••uttur. Mamam., ••tt •• 
daimi em• kaaanaa•, aadlatmal•rı• 
r•nldea ıaadea reçlrll•eu nretUe 
rlaJ•t ol.amHıaıa san1rl oldata ka
aaatiadedJr. 

6. - Almaa lalklmeti, A•rapa 
deYletlul ara•nda tefl'lld meAlaia 
ıorla bbal ettirilmit olaa fimdikl 
arauluHI ıerait içinde ifaa mlmkla 
olduju mütaleaıındadır. 

6. - Almaa blkG••tl, preaalp 
itibarile, komıulara ile iki taraflı ade
mi tecaYüs paktları akdetmiye Ye bu 

Kadın Ve Erkek, Bütün 
Almanlar Asker! 

paktlan muıa.r1p1er1 teerlde " Wp 
oeakJaruu ma•aJlileıtlr•fye lliamet 
edecek alakla ile tamamlamaya 
laaaırdır. 

7. - Alman hlkGmetl, Lokarno 
andl•ıma11111n mltemmimi olacak bir 
•na paktıa • altdedilmHlne ye bu 
lauıuıta mlbakerata ıtritilmeaiae 
luuaırd ... 

8 - Almaa lalkl...tl ,. .. Ahaaa 
ordueaa•a alktanaı bltllnalfllr. Hlı 
bt. ••çhile ba alldaa t.cawtl& •bll
J•eektır. Alauya keadi•lnia kar .. 
deala •• ha•• proframlllla tatbik " 
icramaıa llw lauti bir üu ale,..._ 
mlteyeeeila ltSr kork•taa oı..c1a1a 
•lta!ea 11ndadır. 

lnglllzler Mem11u11 
Loadra, 12 (A. A.) - lasllla p• 

aeteleri, Hltlerba ıoa llJlninin, b•nı 
yo?uada -...... bt. adı• oldut-• 
Ye umut ••rlçi bt. ha•• Jarattıtıaı 
~asıyorlar. 

Amerika Kızdı 
Vaıl•rtoa, 22 (A. A.) - Hltlerfa 

,.a,ı .. ı, AYru.,.aaa •lyual J•P•• ıp. 
hiçbir ProiT•• tekllfiade buluma• 
mHıadaa GUirü teeNlfle karfllu
•lfbr. 

l'nln.. Kaadı 
Pat11, 21 ( 'A.A:. ) - B. Hltlerla 

llyleYial laceleyea ... eteler, bu .a,_ 
IHID komGulıme ku11 flddetll •• 
ııyaHl dizen lçla tqadıta tekllflerla 
deteratı oldutuau Jasmalıtadırlar. 

Piti Pariqea di,_ lliı 
"Bu llrl••• udalıkb, dolpa " 

birbiriue zıd ılılarle doludur. Banı 
iıteklerlni ı8ylerkea 8. Bitler, barııı 
kolayl•ttıracak olan mıntakari anlat
malan tenkit etmekte .. ,.nel em• 
alyet Ye b•~• yapılua çahfmalan 
,....,..~ .. 

-, .. ,,. 
.... taraflll4u onaJlaaaa yeal 111 kaa- lir eddmes lüsmete tabi olaalana 

Bir ln&lik 30 
Kişiyi ôldürdü ~-r1---11_d_•_A_k_d.,.e11lzde Ti• Berlla, 22 (A. A.) - Dla •abla• ı J•tı•• kadınlar. Sefwhrll• ll&a .... 

.. ,. M•hreç Ara11ıror lalklalerla• slr• bltla Almaalar •• ,.1a1 • .,.. earhae 1auır w-... 
.... ~ ... n (A. A.)- Fi1u•• li•aaa aakerllk lal&aetiae tAbidlr. Sa••t ... 1arı ıea, .... Sant nra fellbt llouoya, 21 (H•IUI) - Baradald 
:r ... De llaear tlcaretlaia plltlal llade kadın H erk•k bltla Alm••· ••llade • .. kam Ms•ete tabi Al- kl•Ja falrikaııacla bir raasaa pk-. 

dald ltalpa • Yuseılo• aad· lar •atana lala:met etmek mecburi,.. laraa allstar•ı fOl'altabllir. •• eter cJamacaaalara laflllk etalttlr-
t.:._-;~ ıa Htlael mad.t• .. •• UJarak tlacledlrler. •an Yaasaaı a&adlr••re rel• lthl,. 
~- ekıperler komiıyoau, Uk Ordu, karı, d•nlı Ye ..... kuY. Laval c-vr•d• aefer erhahl .... bopn ......... 
~ toplaatı11aa lkoaoal koa..,S Yetlerladea mlrekkeptlr. Parl•, il ( AA ) - B. IA•al .. d .. ltotulmuile lllleria •JI• otua 
..-;~•da J•pmıfbr. A.kerUk hizmeti 11 , ... aclaa 45 Aba• Cea•Yn'Je p1•ift1r. ylkHIGifi "11ea.1Jor. --.. ................ ________________ __ 

...... , 
Tefrlke111ıa 

mafdı: l yabaaa atma,_.. Kim aelürliy.. , 
r .... : ?!;! - Tubaf ..,ı Bag&a ıfttl-. bUlr? 

Mah111ut Y-rl bua da, IJle llJltdilv. Acaba, Otele katibi, dtltlalJorclm 
~-------------- bir dedikodu oldu ela IMal mi - Siıe luak ..n,oraa. Dok-

ç a. Tl•tılla•ı kabul ebwlll M• tor1ua ıercllllHll; ........... 

~? 8ea. OD&, ae 
~ ? Bende• tllulaclitl 
....:_:~ utak kİ•Nyl sOnaek 
~··· Demek, bua olaa 
~ ~· bltla ı ... a1arc1aa 
~ eyle mi?.. Nlcla? 

L.:_.~e.. dlflaclökçe branhk
~ •la çalnyorcla ı 
L Ayn eY tattupma mutlaka 
fi...~ Demir Apam ... , 
~ tle cluylDtlflur. Peki. kim 
~ ? Buna, kim 7etlftlrdi? 
~ lsttıhl Zihni Efendi mi ? ... ı• •ermedlllm lçill, beıl-

"f;'t .. alda? 
...,.ldanm •kı1orclu: 

t. ~ Zlbal ............ 
t ,., eclerls. 

-..; .. irap. .... çalacaktı, darda, 
..... - clladı " kopr sibl .... 

.... aitti. 
ICaPlda Huriye kacluu p 

a 

....., Zlhaı Eteneli aerede? 

~i •• tavrı ;.rtti, Harly• 
ldeta korktu • ... . 

da olacak ..• 
• tol*ldaıam yere .-Ut4r. 

·'fi~ .... ~ :l>~fA e.iH 

•- •- - Demek beaclea ı•Plae et- cok liairlil cleclller. 
tlala... Hacw, otelin kapamada kltlple 

Kapada dardu. bekledi ft O..c belan, oaaalana lral- koautarkq otelia kahYetlad.wı. 
Zihni Efendi pline• ı d•claı s.Up ı•cealer, dikbtle. 1aatt1 

- Aferia Zihai Efeadl; declL - Ne yalan llyliyeylm, flp- dinler ılbl balayorlar~ 
s..lnde paJlayan, azarlayan laelend;m... ŞDphelenmuem bU.. S., Hacerlia c- ub: 

bir tokat raı,an yarda. Zihni siıdea baıka kimi tam7orum? - EYe doira ,..., ...... 
Efeadl, Pflrm•tb : Aklama ilk, liı, s•ldlnla. E• Ve rolda. 1ma ... ,erc:1111 

- Ne YU. Hacer ffuam. kapa1111a kadar •lmlık•• ..... - Sisdep -sidl blrfeJim rok.. 
efendi ? cllndtlm, Gllze!ce otele koflum. Açıkça koauf8lım. Benim ayn n 

Hacer, dik clllr balda ı Otel lcAtibl, mahna bir Mlltı tuttutumu hatta O.mir Atanaa 
- Soruyor-as dL.. C.nt - Benden umar ....... ? kefd olclajwıa, falan, CeYat &7e 

Beye benim için ne llylecllnlz? Genç kaclaa, yalyanr slbl J•liftirdUer •• O da ldmbillr, De 

Otel i(ltibl. duralamıfb ı baldaı sanettl? ISlnirl•dl... 
- Ne llyle ....... ? - U•••• ew .. Öyle ... - Dotru dOflaU,oraunual 
Hacer, omularun bldarcla ı •rclam ki... - Peki, imi elablllr? 
- Bhlem I sın. .,..ı.... - Bea ele fafll'clma Hacer laa- Ot.el lr&tiW, ••ıw --

Neler llyleclltiDili, elbette. • m•efeacll... llrleadir 
bendea deha ı,ı bOlrslaiz. - Baaa ma? :- Kim olabilir? HerMl4e 

ZiW a..c11, pfla• ptlnw - HaJll'••• C.nt .,.... Demir Ata detll. Oba oı.... S.. 
llJl•dl ı Hacet, lçlal açtu Mehmet 0.7 olabilir? 

- e.a C.wat leıl ...... - Peki, lil. HM • - - Mehmet hJ mi? 
cila ..... yeriramis? . - Eki mutuarnf Sadak Pae 

- Yala llJl•••Jlnlz ı - 8ilmual Dlflaclljldz slbl ..... torunu Mehmet S.7 ••• Hani 
_ Guçlitimla UJnlll ,.._ la• halele bir clecllkodu ftl'dar. f'I Bekir Efenin yaralacbjı Meb-

•IJ eJim, w..W 1._...._ Belki de lwtahk Ulrldfr. met Bey 1 
Cent e.,ı, ..,..ıı lfi• bata- - ZallD•tmiJOl"'I& lnwa, ..... Hacer, clitlerlal .. ardabyordaı 
neye slttlm. fakat C.Yat Be,, ta da olu, Jİae blyle birf•J - Yln• mi bu adam ? H• 
kimaeyl slrm•k lstemly-.• I ,.,mu. Mele lialtalar, ar•mak- uman, her yerele, heqeyct., •• 
Kabul etaLaHL.. tali, .-11ımMif • ~ ltir ~ ••'!'• '.karMaJ M-Ak ? 

1a .. ı ... •· ~ ...ıuru1••.. ._..., • .,.... ~- w.td• ~ 

Son P-. ..ı.aben U. eYI .. 
necek ç1ftlerla •••'at olacaklara
•• hal olcfata ip., .... tıtu
bua el, dddi1etle cllldrate alua
mıyacajanı zaanetmif. •• •dece 
bir ıaribe diye Def"t~. 

Fakat o ıtmdeabeıi bu laaa 
hitaben Jaillmlf birçok mektup
lar alcltm. Ba dtubabenlw hald
bten merakk we obyucalana 
teceaWnl plalda1acak ...W
J•tteclir. 0.1111 lcla alcllim mek
taplarclaa beialmba •......atoıw 

Daa Be1olhmclaa M. R. il. 
namudle bir pa~ .. cenbı ..
rİJon 

.,Dla 1Gderlm teaacllfea Son 
Postada, bir •hma lllftL Olnadu
tum zamaa aizi takdirci. k•dlml 
ıerl alamadım. S.. baclim, ·~ 
ni ıe,t J•pmajı birbf ... -·· 
Yel Anapadaa pldlila sam•• 
clllfOnmlfllm. Bk de mis tu• 
mili halini almıyu M tanm 
maluaclıma aekaclar ,ara1acajıaa 
bt'I olarak bilwdliba lçla. 
tqebbD•tea •useçmlfllm Sia 
ilk adıma atbmL Bmaa cloirma 
nviadim. Gariptir ld. ben de 
.ızlD baleti rahiyulzde balmaa
yorum. Mewldim lcabab birçok 
reaml cemiyetlere lflıip pkbm. 
Birçok kaclanlar tanıcllkça .. hayat 
arkadap., bulmak klçlqtl. Be
.ı.ı tlmcll1• kadar tamclıpa 
lraclullMlada •••••• ... ...... 
.. U.W.b ............ , •• 
• ..... etmek, ..,....... ...... 
taYaletl. siW. ......... ...... 
çehrelerin altlada baldld ..... ,. 
pmek hiç fllaulz pek kola1 
oı.- renkti. 

BUhaua k•cllal ukla-ak ... 
h7a erkek delil bela olmu. · 

Uzma •.W.t Alw1adald 
( De••• 18 8ael ,.... ) 

- l,i bald•a. oclw. 
Zlbal EfeadlW ... llklu 
- Sis, d&alals artık... T .. 

tekl6ı •deri&.. Ve .. dakika 
lcba oı.. .W• tlplaea.dlilm 
için affua111 rica edecell& 

- Ltatfarallala a.. ... ...... 
ow kltO.I, ......,. ...... ,. 

.... 11#.t a..,,..;' -
upark.. .... k•ıl• •••• 
dam1orclaı 

- Peki llı•met S.,- Seni. 
belki ı,ı talUJOl'llml Belki ele hiç 
tuıma1orua 1 Madamld 1-ümle 
upqıyor-, mademki beDlmle 
upqma:rı keacliae it ~ ecllaclla 
peklll, ıeDlale koDUfllllll. Aia
capD olllua... Bea. ...., o,aa1a
capaa. .,_. ,e.terlri-. Bekir 
Eh, ................ .,. 
bir... 0. ...... Beldr Ef•I• 
ı,u ... -.. Mldvlm. S.nl, Bekil' 
"Efe temizler. Sema laaklwadaa 
l1lelerl s•llr. Gllnllnl s1r1n1a, 
pqa zademl 

E•e sirdijl zaman, bap dln&-
1orclu. Demek s•ç mll•zim. 
laakanmıtbl . 

Hacer, içi 7ana yaaaı 
- Ah, evlldıml dedi. 
Ay.. kadma emir Yerdlı 
- Sofrayı arka oclaıa kar ••• 

Ben mutfata ıellr, menleri 
ha11rlaram. Demir Al' bo1ak 
ıeıl(ecektir ••• K~~Di _. 
llllfolr ~ M ......... ll . .. "' . .. ......,r......., 



6 Snyfa 

-

Dünga Hadiseleri 

Zencir leme 
Usulü Yine Dirildi 

Amerikan zabıta ıı yer.i bir 
dolaodırıcı!ılda mefgul ol· 

·-y;-.-ni-b-ir-A-- mıya baılamıf. 

ık d Gaz:eteler hop bun• 
m•,. an a- d b h d' an a H ıyor-

lav•r•sl lar. Şöyle ki: 
Bu, bir mektup uıu?OdUr. Her 

mektup ala11 adam, bu mektubu 
baıkaca bet ld9lye göndermekle 
mllkelleftir. Bu uıul, mabut zen
cirleme uıulOdllr ye · ıUya bunu 
bir Amerikalı keşfetmiştir. Kim 
ıioclrl koparına batına felaket 

ıelir. Bizde, bu mektuplar, kapıların 
arasından bırakılırdı. Şimdi Ame
rlkada poıta ile rönderlliyormuı. 
Her mektup alan aynca 6 kitiye 
daha mektup yumakla mUkellef· 
tir. Hu mektupta, mektubu alanın 
ismi de dahil olmak llzere beı 
kitinin adı Yardır. Mektubu alan 
kendi fımfnl bunlann altına ya• 
zacalr Ye llatenin batında ki kim· 
aeye • ki adı ile beraber adresi 
de yazılmak lhımmıı • 10 çent 
göndermeli lmlf. Bu ıuretle pek 
çok para kazananlar bulunduğu 
gibi bu lıle meıgul olmak Uıere 
kurulmuı bankalar bDe varmıı. 

E.ld Ne•york Yallıl Al-Smlt 
o kadar mektup almıı ki, eter 
buolarm icabını lua etmlf olıa 
lmlt. eline (1,500,000) dolar para 
geçecekmiş. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu geae nöbetçi eczaneler ıunlardırı 
latanbul tarafıı Şehude baıında 
(İsmail Hakkı), Cerrahpatada (Şt• 
ref Oelil), Fatihte (A. Kemal), 
Topkapuda (Nazım), Samatyada 
(Teofiloı), Cibalide CN•oati Ahmet), 
Eyfiptıt (Hikmet), Oedikpatada 
(Audoryan), Oefterdarda (Aıfft, 
Dıvanyolunda (Esad), Bahçekapuda 
(Mehmet .KAzım), Balurköyüodt 
(l!tefao Terziyan). 
Beyoğlu tarafı: Kumbaraoılarda 
(Ticarim), Mia aokağında (Limon· 
cuyan), Galatada (Aırt İttihat), Kur
tuhqta (KurtulUf), K&111mpa1ada 

1 
(Merkeı), Haaköyde {Halk). 
Kadıköy tarafu Munkkıthaııe oacl· 
desinde (Leon Çubukluyan), Kut 
dilinde (Huluıi Oıman), Bttyükada· . 
dl\ (Balk). -Bir Doktorun 
Günlük Perıımbe 

j Notlarından (*) 

' Soğuk Deniz Banyoları 
Deniz banyOları devamlı bat •1-
rılıuını ve muannit kabızlıuı T• 
iştibaeızhkları ıidermeğt Pek ook 
yarar. 
Bir soğuk deniı banyosundan çı
kınca haıım uaaıılerinia bol bol 
ifraz:ata ba,lamaeile bir acıkma 
ha11l olur. Diyebilirim ki en leı
ıelli yenen yemı1deı böyle 18· 
manlarda olur ve ptk çabuk ta 
hazmedilir. 
N evruteniden muztarip hir9ok 
hutalan mızı deuia banyoıuna 
ıevketmek ıuretile çok Hrİ n 
faideli neticeler elde ederiz . 

• * 
Sıoak denu ban7ol&n daha doi· 
ruau untılmıt deoil ıuyu banyo· 
lan da bazı a~ır harialıklarm 
ıeyri ıırasında haıtalanmıza bir 
tifa teıirinl yaratmııtu. Fle~ltteu 
mu:&tarip h11talarda ılık derecede 
bir deniı ıuyu bavluıu dahi tfd
detli ağrıların ualmaaına derhal 
hizmet edebilir. Şu halde deni• 
kenannda yaıayan halkın bu tabii 
unginlikten iıtifıdt etm11l umu
mi aıhhat Ye hayatlan ioln en 
lüıumlu bir iı demektir. . .. .. 
Kemikleri bUytlmeyea n yfiril· 
mekte geoikeo, (raıitik) n (apa· 
tik) çocuklar ioln de deniz banyo
lımmn ehımmiyetial bllhaua 
haber veriyorum. 

-(~ aetları kulp uldayıa ıs, yahut 
tılr alblme JIPlfhrtp lıollekalyoa Japr 
1uıı. &kıah umanıan:da t.11 notlar bl.r 
doktor ılbl lmdacluuııa 1atl1eblltr, 

SON POSTA 

Dlnyada Olup Bitenler 
-

a masına addeten imkin 
Olmıyan Bir Vapur! 

Fransanın Yeni Transatlantiğinde Kullanılan Tahtaları 
Benzine Bulasanız Dahi Yakamazsınız ! 

,_, Gayritabii Bir Hararet Karşısında Üç Muhtelif 
Noktada Parlıgan Kl.rmızı La1nbalar ! .. 

Dllnyan\n en bllytık tranıat· 
laotiği olmak ıerefini kazanan 
Franaanm Normandiya Yapuru 
ıon tecrübelerini de bitlrmiıtu. 
Tahakkuk eden netice ıudur : 

Normandiya kııa bir maddote 
inhisar etmek ıartile aaatte (32) 
mil ıUr'at temin edebilir. Ticari 
ıeylr :kabiliyeti IH lıtilıte ıaatte 
(30) mlldlr. Buna mukabil bir 
Hat zarfında aarfedecef l yakacak 
40 tondur. Bu mlktu ıllode 
( 1000) ton yapar, Amerika ya 
aidlp ıelme Hferl ( 9 ) gla 
tuttujuna •• vapurun depoları da 
(9) bin tondan fada 1akacalı 
aldığına ıöre gidip ıelme H J r. ~ 
batını memleket haricinde 1aka• 
cak almadan yapabilecek de• 
mektir, ki mllbim bir muvaffaklyet, 

* Normandiya •apurunua ça• 
bulduk haricinde difer bir hu• 
ıuslyetl de yolcuları tam bir 
emniyet albna almıı olmaııdır. 

Hatırlarda olduiu bere ıon 
(5) yıl içinde Franıanın en bUyOk 
ticaret gemilerinden (3) tanHlnde 

yanıın çıktı, laaaa ve para kaybı 
ile lcarşılaııldı. Bunun içindir ld 
Fransızlar bu ıon ve e11 bOyOk .-a• 
pıırlarıDI yıparlarken aıaml ehem· 
mlyetl emniyet mH•lHine Yerdi· 
Jer. Bununla beraber halk ara· 
ıında yine ı 

- Acaba, endlıeıl, dudaktan 
dudafa dolaııyordu. Fakat mil· 
hendfılerln verdikleri izahata 
bakılacak olursa bu endlıenin 

. yeri yoktur, blraı dlltUnelfm: 

Vapurda yanıın birkaç Hbep 
ile çıkar, bunların batında elek· 

trlifn kıaa done yıpmaaı vudır. 
Dojruıunu ı3ylomek lbımıelirH, 

yanıın çıkarıcı 1ebeplerin bep-
ılnin birden önDne ıeçmek 
maddeten mllmktın olamaz. 

koridor gibi 1erlerden yanıcı 
maddeleri tamamen kaldırmak 
vardır. Enelc• kurıun, tahta ve 

kumaı konulan her yere, taı, 
bakır Ye akik konulmuıtur. 

Vakıa kapı
lar, duTarlar yine 
tahta gibi görUn· 
mektedlr. Fakat 
hakikatte bunlar 
hep, · harp zırh· 
hamın çelik böl
meleri gibidir Ye 
madenden yapıl· 
mııbr. Buna mu
kabil kamarala· 
rın yataklarını ve 
mobilyelerlni de· 

mirden yapmak ta· 
bil habrdan geç~ 
mezdi, mecburen 
kontrplak kulla· 
nılmışbr. Yalnız 
bu kontrplik kul· 

!anılmadan eYvel 
yanma hasa1ını 

tamamen kaybet· 

ı 
tiren hir illcın içine babrılmıı, 
ondan ıonra yerine takılmıthr. 

Bir ıazetecl tecrübe yapmak 
makaadile bu tahta karyoblarm 

Ozerlne bir mik· 
tar bensin d6k
m0ş, ıonra bir 
kibrit çakmııtır, 
benzin yanmıı, 
fakat bitince 
karyolanın biç 
tutuımadığı gfi. 
rUlmUıtUr. Mea
lekdaıımııı diyor 
klı 

- Karyola 111· 
yablaıtı, fakat 
yanmadı 1 

- iyi ·amma 
bir •apur kama
ras1Dın bUtUn mo-
bilyeal sadece 
karyoladan ibaret 
değildlr, dl ye-
blliralnlz 1 

Doğrudur, fa· 
. kat halı, perde, 

J boya ııibi şeyler de pek azdır. 
Diğer taraftan blltUn bunlar hep 
yanma kabiliyetini kaldıran llAç• 
tan geçlrilmlılerdir. 

Normandiya Yapurunun bir 
ıandalyeslni, bir koltuğunu, bir 
kanepesini benzine bulayarak 
~utuşturunuz, bakamanınız 1 

- Peki, ya elektrik kablo· 
larının kısa dene yapmaları teh· 
likulne ne dersiniz? 

Bunun da önüne ıeçilmlJtir. 
Bakanız nasıl? Bir karayı çıplak 
olarak glSzden a-eçirelim. Herşey• 
den evvel burası bir çelik kutu• 
dur, duvarı ve yatağı amyantla 
kAğıt ve kartondur, tutuımaz. 
Şayet elektrik telleri kızı· 

ıarak kısa devre yaparıa, 
yekdiğerinden bakır borularla 
ayrı:mııtır, tehlikeıi olmadıktan 
ba§ka derhal göze çarpar. Çtınkti: 

Her kamaranın taYanında bir 

thermosta denilen bir alet vardır, 
buna bir kibriti yaklaıtmnız, ince 
telleri hararetten derhal bUkUlUr, 
bUkülUoce de a-emlnln' t\ç muhtelif 
yerinde llç tane kırmızı lamba 
harekete gelir: 

1 - Her itfaiye noktaaıoda, 

2 - itfaiye teıkllltınıo mer-

Fran11zların yaptıkları t•Y bu 
Hbeplerl Bnce lmkin nlıbetinde 
ortadan kaldırmak, ıonra da ne• 
tfcHlnfn derhal •e mutlaka 6nUne 
geçmek olmuıtur. Bu makaatla 
muhtelif tedbirler ittihaz etmlt
lerdir ı Bu tedbirlerin baıında 
aaloD, 1•mek uloau. kltDpbane Normandiya npurunda tıo muhtelif maoıara ... 
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ı . Tarihi Fıkra ı: 
Batıl 
ltikatlar 
Dolagısile ...• 

Doğru sazın olmak veya 6ylt 
ılSrfinmek, ıu bAtıl itikatlar an• 
keUne müıbet cevaplarda verll
mealne yol açıyor. Bu gidlıle 
duvarların Yaktlle ynrntnldliğüne, 
erenler zümrealndcn filan kişinht 

bin yıl önce sabah namazıra 
Bağdat'ta, öile namazını Mııır'da 
ve aktam namazını Yemen kıy .. 
larmda kudığma inananlarla da 
karıılaşacağız. 

Ben ankete verilen cevaplaJJ 
okurken c.ld bir fıkrayı hatırla• 
dım. Abbaa oğullan devr:nde 
Bajdatta kolera çıkar, ortalılJ 

kuıp kavurmıya baılar. Günde 
bin ye hattl lkt bin cenaze r .• 
HerkH korku içinde, fakat çar~ 
dllfüoen yok. l§ln acıklı tarafa 
ha•talığm cin iti sayılmasında. 
GDya bir cin, 6nftne geleni çar
pıp öldUrllyormuı. lıte bu s:rada 
çapkının biri öteden beri gös 
koyduğu bir kızın evine atlar, 
odasına girer, aşkını sunmıya 
kalkışır •e kWD bağırmaya yel• 
tenmeıi Uzerlne de kwatına ıu 
kelimeleri f111ıldar; 

- Sus, ben gtlnde bin ada• 
mın cananı alan clonlm. Seıtnl 
çıkarıraan öldUrllrUm. 

Dokuz ay on gllo sonra kızca• 
ğıua dUnyaya getirdiği yavruya 
bir baba bulmak iıtiyenler ma• 
aum anneyi ııkııtarırlar, keyfiyeU 
öirenince şaıırırJar, bir fikir al• 
mak için kadıya koıarlar. Kadı, 

bntnn bir mahalle halkının bir 
ağızdan anlattıklan inanılmaz ma
ıab ıinıl sln11l dinledıkten eoııra 
elini dizine vurpr: 

- EyYah, der, fU mel'un Cin 
beklrken Bağdattan bir tnrlD 
ayrılıp gitmiyordu. Şimdi ev bark 
ye çoluk çocuk HhibJ oldu. De
mek ki aramıza yerlııtl. Hazır 
olun ahret seferine!.. 

Şart arayarak veya titr uz[n· 
ılyerek de olsa hurafelere inan• 
m.ak doğru değlldir veuelam. 

M. T. Tan 
. ·-·~---...... 

kezinde, 
3 - Kaptanın kumanda köp

rnın Uzeriodel 

Aynı zamanda da bir imdat 
çam çalmıya baıluJ 447 numa
ralı kamarada fazla hararet \'ar 
dır. Acaba yangın mı çıktı? it• 
falyecller bunu bilmezler Ye an• 
Jamak u~ere hemen koıarlar. 

Geçecekleri meaafe azami 50 
metredir. Şimdi farıedelim ki 
ıeldiklerl zaman yangın olduğunu 
ıarmllflerdir. 

1 - Eğer ehemmlyetllz bir 
ıeyH derhal ıöodUrilrler. 

2 - Eğer ehemmiyetlbe ka• 
maranın kapııım kaparlar. lçerial 
çelik bölmedir. Atef dııarı çıka"' 
maz, kendi kendine ıöner. 

3 - BU11btttt\n mtıbtm bit 
tehlike fıe o zaman Puanet c~h a· 
ıına müracaat ederler • 

Kamaranın taHnında koçuk 
bir cam vardır Üst kamaranılJ 
döıemesinden bu comı açarıa_r. 
Hortumla içeriye B11it karbcı ık 
boıaltırlar ve ateı derhal kes jjr. 

lıte 20 inci aaır fenninin de· 
niı tehlikelerinden birine kartı 
bulduiu tedbirler. 

t 
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Kadınlar aiylnmeleriD• eh••· 
nıiyet vermei• baılayalıd•nberl 
kıyafetleri iktısadl Y• içtimai ha• 
yatlarının bir lfadHI olmuıtur. 

Modada bOyDk deiiılkllkler hep 
birtakım hldiHlerdea delayı ol
muıtur. 

1915 de kadın moda1ı ıayet 
tubaflı. Kocaman ıapkalar.. Oıt• 
leri bir kuıtan daha tUylO.. Ve
yahut bir çiçek tarha kadar 
çiçek dolu.. ElbfHler de ya 
itli veyahut da dantelalı idL 
Elbisede bir değiılklik yapmak 
istendiği zaman ya daha fazla 
tOy yahut ta bir daha dantel 
ilave etmekti. Muhakkak o zaman 
insanlar çok zenginmlı. Çnokl 
Uzerlerindekl ıüılerden bir tane• 
ıini o'.aun ekailtmeii dejil hep 
fazlalattırmafı düşünmllJler. 

Fakat aoora herıey değlıtL 
Türkiyenln Çanakkalede oynadıiı 
nıllhim rol üzerine gözler f&J'ka 
çevrildi. V • garpt• de TD.rkiye· 
deki kıyafetlere benzer ıeyler ıf y
llllye baıladılar. Harpten ıonra 
çuval gibi elblaeler ıörftomlye 
bq?adı ve 1918 ze kadar moda 
ldeta ortadan kayboldu. 

' Ondan aonra moda mucitleri 
Je11iden meığul olmağa baıladılar 
Ye 1921 de tekrar fantazlye dö
•IUdil. Yine itler, kDrkler mey· 
dana çıktı. t 924 den ıonra tesiri 
daha fazla duyulmata bqlamnca 
ılbiaeler JrıalcLkça lmalda. Bel 
.. ağıya döfttl. 19'l8 de bir kadına 
..,kadan balob11ca on bet. on alb 
)qında zannedilebillrdl. 

Elbiseler o kadar kıaa idL 
Fakat yine ayni aeae içinde bir 
deiitikllk oldu, elblıeler uzadı. 
Ve birden bire herkellıı boyu 
U&amlf gibi oldu. 

1932 de pijamalar sreldi •• 
Ondan ıonra bu seneye kadar 
llıodada pek bDyllk bir değişiklik 
obaadı. 

c:---f:-· -~-.. ·-;;;,;;;···-! 
Bebek 
Uyurken .. 
Bademcikleri ahodıit, boğaz 

•e burnunda hiçbir hastalığı ol
lrıadığı halde baz.ı çocuklu açık 
:i•zla uyurlar. Bu ıuf bir itiya· 

1 
ııı neticeaidir. Ônilne geçmek 

~lıı gllndUzleyln çocuğunuza on· 
eı yirmi kere kapama ağızla 

~•fes alma hareketi yaptırınız. 
"tc lr · .müddet aonra bu itiya•'1 1 
•ııdı kendine kaybolduğun.J 

16recekainlz. ~ 

* lğer Çocuğunuzun 
Saçları Kararıyorsa 

it Çocuklar büylldlikçe aaçları 
a,~~l~~ınıya başlar.. Çocuk bunun 
hi..!ınl veyahut fenalığını henüz 

1 
decek yaıta değild:r. Fakat, 

ı.. l•r Çoeuk biihaasa kız iıe, onun 

.:~~ına anne bu it• pek lizlilllr 
it., lQ bir çanyı bq•urmaia kal· 
ı..~ Onua i~n annelere fU aıulD 
a,'t Ye •cllyorum. Çocuğunuzun 
'Gta 1111 Ylkaymca çalkalarken en 
••) ~uyuna kamomil ( berberlerde 
fi.ha ut eczanelerde bulunur ) 
~ • kolayı limon ıuyu kabnız. 
'-t Uiunuzun ıaçının rengini mu
..;:• etmesine çok yardımı ol-

ııu aGrecekainiz. 

K 

Gördllnüz tU Uç tuYalet mev· 

almin ea çok beğenllmit Uç albi

seaidir. Bunlardan bir taneal re

rimden de anlatılacağı nzere ta
mamea danteUldir. Yeniliği bilhaa

aa yakaaının ytikaekliğinde, nz .. 
rjndekl kapta Ye kollannda, dir

ıeklerden bileğe kadar ince par-

Elbiseyi 

Eldivene, bluza, çantaya, eıar
pa, ehemmiyet verenlermiz. pek 
azdır. Halbuki elb:ıeyi gösteren 
asıl bunlardır. Eğer ) eni bir ta· 
klm elbise yapbiınız vakit ona 
uyan çanta, eıarp gibi küçük 
ıeyleri beraber tedarik etmezse· 
niz hiç yapmayınız daha iyi .•• Bu 
ıen• bunlara bir de çiçek ilive 

edildi. 
Soldan aağa doiru bUtllıı re· 

ılmde ıördilğünfiı şeylerin ren· 

Bronzları Temizlemek! 
Methylated rubu alıoız. Bir 

fincan tababağ'ınıa içine bir mik· 
tar koyunuz. Bir f anili parçaaını 
buna batırıp lıronzlan uğuauz. 
Bezin giremiyeceği yerler için de 
eakl bir dit fırça11 kullanınız. T •· 
mizlem• iti bitine• de yumuıak 
bir toz bezi veya tüy ile tozunu 
alır ılbi ailiniz. 

SON POSTA 

çalardadır. 
Diğer elbise jorjetle dantelin 

gUıel bir .birleşmesini göaterlyor. 
Değlıik ıeklılerde gelen Nervür· 
ler (damarcıklar) glizel.iğini arttır· 
maktadır. 

Siyah tuvalette iıe bu se:ıe 
ıapkaları da ıüıliyen tlly bolluğu· 

Gösteren 

glni Ye nelerlö 
ıö}li) elim: 

gİ) ilebileceğiııi 

Blömaren aade tayyör: 
Ucivert kurdeleai bevaz eldi· 

ven, beyaz pike bluz, Blömaren 
çanta.. Kırmız.ı karanfil 

"" Şlk Bir TapBr için ı 
Pileli orıandi bluz, beyaz el

diTen, deri çanta, bir buket b .. 
yaz yahut mor menekte. 

Eğer Saçınız ince Ve 
Yağh ise 

Baımızın ihtiyacı olan tey ma• 
aajdır. ParmaldarJDm saçlannızın 
ara•ından iyice etine krdar ao
kunuı ve devranı hareketlerle 
maaaj yapınız. Diğer blrıey de 
batınıza yıkayınca çalkaladığınıs 
ea 10D •Y• koloDya da-

nu görüyorsunuz. 
Bu sene gerek fapkalarda, a-e· 

rek e'.biselerde ıüs olarak pek 
çok tny ve bilhassa deve kuıu 
tüyll kull ımlmaktadır. 

Şeyler 
• 'ı 

" ' 

Tvit Tayyör için: 

ipekli fakat erkek gömleğine 
benzer bir bluz, deri çanta, keten 
eldiven bir buket {mor meneşe). 

* 
Sade Bir PardeaU için : 

Çizgili tafta eşarp. Dnı ve 
kol üstüne çekilen eldivenlerden 
beyaz renkte.. Portföy şeklinde 
deri çanta. Bir buket (mor me
nıqeler). 

Kola Yerine 
Sofra örUllerini çalkaladığınız 

en ıon auya yarım çorba kaşığı 
methylated ruhu konuna öılfiler 
kolalanmıı gibi olur. ....... ·-··--·--· ....... -----.. ---·········--knp yine batmazı firiksiyon ya· 
pınıı. Eter bu da kAr etmiyoraa 
o zaman bir cilt mütehaasııına 
mllracaat ede~ek h......r bir ıam• 
pa•an nçeteal aluaız. 

iyi 
Uyuyunuz 

Uyku11.zluk; modern hayatın 
lcatları~dan biridir. BugOnkll 
yaıamanın gilrllltOaO, kanııklığı 
yorsunluju pekçok lnaanJarı b~ 
haatalığa . doğra •llrOklemittir. 
BuıOn eskıden olduğundan f azJa 
uykusuzluktan ıikAyet edenlere 
teaadUf olunmaktadır. 

Bu huıuıta aJıoacak ilk tet· 
bir uykusuzluğu doğuran sebebi 
bulup gidermektir. 

w Kabı~, bat ağını, dit ağrıu, 
dlger ağrılar, gıdanızın daha iyi 
tanzimini, daha fazla temiz ha va 
almanızı, bir doktoru g&rmeyl ve 
dişçiyi ziyaretinizi icap ettirir. 

Lüzumundan fazla yorgunluk, 
daimt bir üıüotU ve nedamet hi&1l 
de uykuyu kaçıran şeylerdir. 

Uyumak için lizım olan en 
birinci ıart intanın içinin ve dı11· 
nın rahat olmaaıcLr. Oda karanlık 
olmalı, ceryanlı değll fakat temiz 
haYalı olmalıdır. 

Yatmadan evvel ııcak banyo 
yapmak, baıa kolonya ıftrmek, 
aıcak bir fey içmek eğer sinirli 
iHnls alzl teakin eder, yorğunıa• 
nız yorğunluğunuzu ıiderjr ve 
uykunuzu kolaylaştırır. Eğer 
hazımaıahktan dolayı uyuyamıyor• 

Hnız bir parça ıekerio Ozerine 
iki damla nane ruhu damlatıp 
yiyiniz. Bu aiı:e ferahlık verir. 
Eğer fazlaca ağır yemiısenJz ye· 
mekten sonra bir de gezinti yap
manız pık iyi olur. 

Uyuyamayacağım, uyuyamaya• 
caiım diye korkup durmayınız. 
Rahat bir yatakta sakin Nida 
yaboaa. U1ku muhakkak •elip 
sizi bulur • 

Sıçak haYalarda öğle uykusu 
gayet iyi bir itiyattır. Akıam 
uykunuza mani olacak diye hiç 
korkmayınız. 

lyi bir hazım, rahat bir yatak. 
rahat bir maneviyata ıahip o?un· 
ca ıyı uyku kendi kendine 
gelir. Yorğun olanlar için iae 
gece eğlence kabilinden bir kağıt 
o~ unu, bir ainema, bir ahbaplık 
değ"ıiklik olacağı için sinirleri 
dinlendirir ve uykuyu getlririr. -··------- -·-,-···-·-· 

Yemek Bahsi 1 
Söndürme 

Bir kilo tuuuı, yağlı, taze 
peynir alınacak. Genitçe bir 
kapla ateşe konulacak. ( Eğer 
yayılmıı bir kömOr atetf olursa 
daha iyi) peynir pişe piıe nihayet 
tekrar ıllt halini alacak, dibi 
tutmaması için de mlltem&diyen 
kanştırılacak, içine bir tahta 
kaşık d olusu irmik atılacak ve 
yine karıştırılacak. Ya•aş yavaı 

koyulaşmağa ve yağım dışarı 
bırakmıya başlar. Arasıra soğuk 
ıu ~erpilip irmik helvaeı gibi 
aararıncıya kadar hep karaıtırılıp 
piılrilecek. Tabağın içine boıal· 
bhna için• lıtediğiniz toz ıeker 
koyup yine lyice karıtbrımz ve 
aıcak aıcak yiyiniz. Gayet nefiı 

Ye hafif olur. Mevtimln en gUzel 
tathlanndan biridir. 

• 
Krem 

Bir kilo aDtün içine yanm 
kilo şeker koyarak iyice koyu
laııncaya kadar pişiriniz. Kaymak 
)'erine tatla ile yeyiniz. Meyvalarla 
ve bllhasaa çilek ile yemekte 
ıayet nefiı olur. 



Olzeı Fıkralar 

Doğduğu Zaman 
Doktor haı~asına sordu : 
- En fazla 9;şman oldufu· 

nuz zaman kaç kilo idiniz. 
Doksan 1 
Ya en az? 

Ben bilmiyorum amma 
anam söylüyor. Üç kilo geliyor
muşum! 

Meşguliyet 
Misafir ka~ ıyı çaldı, Ufak 

açtı: 

- Bay meşgu~dür, dedi, ıtö· 
rüşemezıinlz J 

Mi~afir ıordu : 
- Be:ı yabancı değilim, ne 

ltl var bana söyle ! 
- Bayandan dayak yiyor. 

Görecek 
Gözleri hastalıklı idi; dostla· 

rınd an biri darıldı: 

- Sen gözlerine baktır mıyor· 
ıun amma fena ediyorsun; iki 
göziln b:rden kör olduğu zaman 
&-. rürafin ! 

- Bülbüllerin Hsi çok sıUıel 
deği. mi? 

- Olabilir, fakat pek çok 
ceğll .. Ben. biraz musikiden an· 
la.ım da .•. 

Ne Söyledi 
Lokanta aahibl, ıtarsooa da· 

rıldı: 
- Demin mllıterilerden blrile 

mlinakaıa ediyordun. Müfteri ne 
ıöylese haklıdır. Dalma ona hak· 
kın var diyecekaiıı •• 

- ·Peki patron! 
- Ne söyledi de HD cevap 

verdin? 
- Sizin bir budala olduğu• 

nuzu ıöyledi. 

Büyük Yalan 
Bayanlar ortaya bir pudra 

kutuıu koymuılardı. Hangiıl daha 
bUyilk bir yalan ıöylerao kutuyu 
kazanacaktı. Biri : 

- Ben kaıanamam, dedi, 
çllnkU hayatımda bir kere bile 
yalan sö~ lemedim. 

Ötekiler hep bir ağızdan ba· 
ğırdı· ar : 

- Pudra kutusunu sen ka· 
zandın. 

Kibar hır.sız bır evı ıoyu· 
yor. 

\oK ze,u bir balık 1 
Zeki o:duğunu nasıl anla· 

dınız ? 
- Kocam ona el ııkmayı bile 

öğretf. 

Güç 
Hizmetçi sokaktan re!diil ıa· 

man hiddetliydi: 
- Bayan, dedi, bir daha ba· 

na böyle bir iş &öyleraeniz yap· 
mam. 

- Sana rtıç b;r iş mi ıöyl.,. 
dlm? Dişleri kırılmış olan tarağı 
götllrüp tamir ettirmek bu kadar 
rüçmll id.? 

- GUç deği:di amma bu yUz· 
don az kaldı dayak yiyordum. 
Bir dişçiye götllrdüm. Taragı 
görünce benimle alay mı ediyor· 
ıun diye beni kapı dışarı attı. 

Meşhur operatör, dostlarına 

bir ziyafet çekiyor. 

Çünkü 
Haslı paltosunu nıtiyerdeo 

aldı. 

Vestiyer bahşıı bekli~ ordu. 
Hasiı oralı o!madı, yUrüdU; veıti· 
yer arkasından bağırdı: 

Bay, bayi 
- Ne var? 

- Eğer para çantanızı bu 
akfam kaybeder~•nlz ge1ip ba· 
na sormayınız, çünkn burada ce· 
binizden çıkarmadınız! 

Bilmiyorum 
Atıp, tutuyordu: 
- MUthit kızmııtım, dedi, 

kendimi tutamadım, aptal, aenem 
budala diye bağırdım. 

- Ne cevap verdi: 
- Bilmiyorum, ıöyler ıl!yle• 

mcz telefonu kapattım! 

Umacı 
Güzel kadın çirkin bir kadına 

ıordülar: 

- Fdancn hanım na yapıyor. 
Güzel kad1:1 gü!erek ceYap 

,·erdi: 
- Herkeai korkutuyor 

Karıma bakmakta devam 
ederseniz pişman olursunuz. 

Ne yaparaınız. 
Karımla sizi tanıştırırım l 

~ 
BUGÜN 

Bir ay evvel ; 
Yel 
Cftirüp, eur ıötiirtirken ... 
Ytirürken, 
Yollurda ayazın atı 
J\atı, 

Ka katı mantolara rastludı •• 

On bet glin evvel; 
Hllzgarı bir el 
1' .ttıı. 
u.\ uttu ııoğıığ.ın ,eytanını. 
Yollarda uyaz yoktu, 
Buz gili poyraz yoktu; 
Yollarda tek tük manto .• 
Bırknç Jı: 11p "lı o•o .. 
Birknç ha11r ıapk& .• 
Birkaç ııçık yaka •. 
Birkaç ~·ıplRk kol .• 
Ou Leş güu nvel Löy)eydi yol f 
Bugün 
lliitıın 

.Mantolar çıkmış; 
Bıkmıt 

]{adııı baJarı şnpkııclan; 
'Kadın gerdouluı y~kudan; 
Boşlar açık, 
Açıkl 

l\ollar kıBa, 
lfoıa 1 
lfop ince, 
1nctı 1 

'Baş açık, kol çtplek rop ince ... 
Kadın L öyle giyiu\!e 
Pek ho, oluyor. 
Seyretmek hoş oluyor. 
~unların aaçlıuı ııarı, 
Kumralları da ayn. 
~unların tenleri beyaz. 
Ötekiler eemer biraz. 
Gördtikço gözüm nurlanıyor. 
Gördükçe ıönlüm kurtlanıyor. 
Oh n• gtiıel menimmiı ya:ı 
Y a:r., yaı yaz. 
Zevkine doyum olmas. 

- G nden i. ü,ıe biraz daha 
a-ençleşİ) oraunuz 1 

- izam ediyorsunuz. 
- Öyle lae aeneden ıeneye 

olıun 1 

Ne Mutlu 
Ev sahibinin karısı piyano ça· 

lıyordu; misafir: 
-- Benim karım da keman 

çalar! 

Dedi, ev sahibi batını salladu 
- Ne mutlu ıilel 

Neye, flülleo hoşlanır 
mısınız? 

- Hcşla1mam amma, biç oJ.. 

mazaa ı'z canınız ııkıldıaı zaman 

elinden kapınca pencereden dııan 

atab'!lrslnizl 

Mizahçı - Lu, hakikaten cansız mı? 
____________ _J Yanına ıokulmıya korkuyorum 

- Be 1im yanımda iken ölüm· 
den biJe korkmadıimı ıöylud:n .• 

- Öyle amma bu, ölUm değil 
köpek! 

- Bu kıyafetle nereye gidi· 
yorsun? 

- Boksör olan eY ıahibime 
bu ay ev kirasına Yermiyeceğimi 
ıöylemiye 1 

da .•• 

Tecrübe 
Bay Suphl canlı bir karga al· 

mıı evine götürmllştll, karısı ıa· 

tırdı: 
- Bu karga ne olacak. 

Bay Suphi ciddileşti: 

- ilmi bir lccrü be için aldım 
get:rdim dedi; bu kuıun Uç yüz 
aene yaıadığmı ıöylerler: Besi ... 
yip tecrilbe edeceğim bakalım, 
hakikaten Uçyllz sene yaşa) acak 
mı, yaıamı) acak mı? 

Teessür 
Hakim mazr.una sordu: 

- Bir adamın, cebinden beı 
lirasırnı almak ıize hiçbir teeaallr 
vermedi mi? 

- Verdi bayım; keıke daha 
zengin birine çatsaydım diye 
dUşUndUm. 

irsi Olmasın 
Kadın doktora ıöyledi: 
- Hiç çocuğum olmadı. 
Doktor sordu: 
- ~akın irsi olmaıın bayan 

annenizin de çocuğu olmamıı 

mıydı. 

1 Boş Sizler 1 
1 

Nasll Olur 
Medeni lnıan, vab~i ineana 

dedı: 

- Sen na11l olur da kendin 
gibi insanların ölOsOnU yiyebill· 

yorıun. 

Vahşi inaan medeni insana ce• 

vap verdi: 

- Ya sen naıal olur da ken· 

din gibi in1&nlarm ölllstinü yere 

gömllp kurtlara yedlrobiliyorsun? 

imtihanda 
imtihanda muallim talebeye 

ıordu: 

- Amerikayı kim keşfetti • 

Talebe ~ustu, mualllm kızdı 

bağırdı: 

- Kriıtof Kolomp. 

Talebe odadan çıkıyordu ı 

- Nereye? 

- Bağırdınız da bay muallim, 
benden ıonraki arkadaşımı öyle 
çağırtyorsunuz aandıml 

- Doktor günde bir kahve 
içmene mllaaade etmişti bu bugUo 
UçllncU kahYen oldu. 

- Öyle amma ben llç dok• 
tora gittim, OçU de ayni şeyi 
ıöy leyince, birerden Uç kah•• 
etti. 

LUzum Yok 
Amir bir hafta itine gelmeyell 

memura tordu: 
- Bir haftadır hasta olduAu• 

nuzu aöylOyorauouz, bunu tetkik 
edecek bir doktor raporu getir• 
diniz mi 1 

- HayJr bayim ıetlrmeye 10-
zum g8rmedim.· Bu aef er hakika• 
ten haata olmuttum. 

Oç Gözlük 
Adamın llç rözlUğll vardı: 

- Niçin Uç gözlük kullan•· 

yonun? 
Diyenlere cevap yerdi: 
- Biri yakını görmek içhH 

öteki de uıağı: 

- Ya llçUncO. 
- GöıJUklerden birini kayb,.. 

dersem onu görmek içini ____...,,,. 

. · )'oru111• - Sene!ercıır seru aı ı 

demek buraya saklandm ba 1 
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.Çocukluk 1Çağında yolarda. H?zırJanan 
Sinema Fransada Bir Spek~lisyon lıidir • . Halbuki lngiiterede y enı F ılmler 

Dı·x.erlerı·nden Farkıız Bir Endu"'ıtrı· Reno Guluart Nisanın 27 el --, -X u n o ~umara ı araba adı alt•nda ytni 

L ı ~ n ora Nelaon filminin dıt filmin çenilmHine baı'anmııtır. 
ondra Sinemalarında Bir Yabancı Ik Bakışta Ne Görür? manzaralarını almaya baılamııtır. Bu filmde baılıca rolü Fret Mak 

Bu film Louia Verneuil'in bir Murrey yapacaktır Bu 
Londra, (mayıı) - fu,ıltereye yeal 

relen bir yabancı bir ıinema nlonu
lla girince, ilk bakııta k .. dı yurdu• 
nunkinden ayırt bir durum ılSrmH: 

Bu, hele tehrin orta yer!erinde ol• 
dukça ıilılü bQyDk blr b1na, ıenlt 

bir aalondur. Kapıya arılan ilin da 
daha çok bir Amerika filmine aittir. 

Muhakkak: lng:lizler yaYAf J&Hf 
Amerikalıların telaffua ıekllae ahı· 
ınıılardır Ye bua-ün bir lna-lliı: mGlA· 
ı:irninin NeYyork ıinılle konuıma• 

ıında bir ıayritabiillk ıören pek 
azdır. . __ ... 

* İngilterenln ıinema nlonlılrında 
bahıit uıulD yoktur. Hiç klmee el 
tı2atmaz. Ve yer ıö.teren kadın Y6JA 
•rkek memur, yanınıı:dan hiçbir ıey 
ı8ylemeden uıraldaıır. Derhal kendl
llbi rahat hi11~det11Dlzl 

• Aktuallteler her 1erde aıatı :yukan 
1•kditerinin aynidir. Normalin dıtına 
Çıkanlar, bazan epeyce fada olarak 
••dece Amerikalılardır. lnıllterede 
haftanın hadiHleri, Franıa da oldu· 
tundan daha 111 alınm r ı, hale daha 
lyj anlatılmıı dej'ildir. 

Ve muhakkak ki, her kurdel&da 
kralın hayahaa ait birkaç ıafba nr• 
dır, Bu aafbalaı daima l'lkkat nrlr. 
liele zenıin mahallelerde oldufu 
kadar fakir mahallelerde de halk 
•raaında uyandırdılt laOrmet. alAka 
dola71ıile 1 

)#.. 
Davlt Koperfild filmini ı3rdGm. 

Bu filmde uki tanıdıflmız ( W. C. 
F'.ld ) tarihi bir ıimayı taklit 
•ttitl için alııknı oldutumuı: 

fantallerinden hiçbirini 1apamamıt
tır, Zaten hGrmet nrlcl, lalrmıt 
IÖrQc:ll mevzular hep ba1Iedir rejtıara 
korkutur: 

- Dikonae; Deatolenlıı:lye, Flob6re 
dokunuraam bana klmbilir ne derler? 
dGtllnceai hep akıadadır. Binaenaleyh 
kitabı aadakatle takip eder. Halbuki 
bu muharrirlerin hiçbiri eaerlerlnl 
Jararlarken ıiaema11 dUtlnm••İf• 
lerdi. Netice malam, tahammOl 
•dlltmiyecek kadar uzun aabneler 
llSrllrDr, bu uhnelerl 1utturmak 
lçin muharririn kalemi de olmayınca, 
•ıkıhrız. 

Bence bu Dnid Koperflld, tıpkı 
~~~anı Bonri ıibl, rHimli bir kitap 
• ıındedir. 

* le Bir rejiılSr JdAıik bir eHri 1ahaeye 
Otken acaba ae zaman biraz 

~rbcıt davranacak. Tabii, makudım, 
ltıerikalıla rın meaeli (Reaurrectlon)a 

Japtıkları gibi rarip fantıısiler• ka
r·1~ak değil, akıllıca bir .. rbHtiden 
ktıfade etmektir. Mı:amdib Lunun da 

Udrete, baıan dehaya batlı oldutu
llu kabul etmek ]hım. 
dl Fran11zların (La Fontain) i ken
bı~lne ( Eıope) nin bıraktıtı kuru 
'-' iyeleri zensrlnleıtlrmekteo çekin
d tırıitti, ( Rr.ı "n ) efe ( Euripi-

t •,> nin eserlerini kendiıine ıöre 
e a· 

•I ır etmekten yılmamııtı, vakıa 
ı ~tınanın (Ruin) l (Llfonlt'.n) i henüz 
tı dınarnıttır, fakat muhakkak ki vil· 
u tine ihtiyaç vardır. 

1 . * h ."ı•lterede bu menim en çok be-
l>t~ılen fi lmlerden biri (Skarlet Pim
ibt•tıel) d 'r, Fratt&ızcuı da vard ır, 
f:'c.kllıal yak,nt'a görmek nuip olur. 
illıtı~t artık lngiıterede beyaz perdeden 
•dı~~' onun yerine ( Babacıtım ! ) 
'dı b·a baılcn bir film gelm"otir. Bu 

ır vodvild'.r. .. 
PelcMuhakkak ki, lngflz ainemaaı 
•ı tın Çabuk a-enitlemit olmuına 

en henuz çocuk!uk çıığıadadır. 

Jan Kiepura'nın 1eni bir film ~nirmekte olduğuna ı~ylemiıtik. "Ben btl
ttln kadınları aeverim,, adını taııyaoak olan bu filmden bir ıahııeyi ıöıteriyo
ruz:. Jan Kiepura'nın yaııında Danlel Darrieux Y&rdır. 

(Seki&lnci HHri) ılbl pek parlak ıinemaaılıtmı yekdlteriaden a1ıraa 
bir iıti1Da haricinde, aacak anm blyOk bir hu1U1iyet Yudsr, iuıilterede 
filmleri Japmaktadır. ılnema bir endil.tridlr. Tıpkı bttiln 

Bu filmler de IH, Amerikalıların dlter EadGıtrUer aibi. Bu itibarla iyl 
hAkimlyetlerfne yOkıclmekten heDGz töhret Hhlbl bir rejiıör, kola1 
pek u.aktadır. Sebebi meydinda ~ koll'J 1ilrde dart bizle Hrma1e 
IDfİliı:Ier tiyatro ıl.temine pek batlı· b~labilfr. !'falbuk! . Fraaaada alnema 
dırlar. filme kendilerini daha alııtı· bır ıpekOla1yoa ıııdlr. Ve inanılacak 
ramamıılardır. t•J olmamak llzım amma baklkattın * Ayda 7lade 12 Ue 1aal HHde JG•d• 

Buna mukabil lnwfliı: •• Franııı (144) ile Hrmaye arındatı da Yardır. 
- . 

Fransız Hakimlerine Göre 
Siuemanın Gazeteden 

Farkı Yok! 
Franaada "actUalite, filmi 

Dijen ıehrinde mühim ve mllp• 
hem bir cinayetin tahkikine ait 
safhaları ılnamaya alırken, katil 
tarafından telefonundan kullanıl· 
mış olmaaına ihtimal verilen bir 
mfie11enln resmini de almııh. Bu 
müeasenin .ahibi film müdürü 
aleyhine bir "zem Ye kadeh,, da· 
vası açta ve davayı da kazandı. 
muhakemen:n hUkmO şudur: 

«Actlialiteye ait vak'aları gö&• 
teren bir fılmin, alelade bir ga· 
zeteden farkı olmamasına mebni, 
hfıd.se matbuat kanunun çer
çiveıi içinde görUlmliştür, fakat 
film müdürünün hadisede 
b ir kaatı olmadığı da meydanda· 
dır. Bu itibarle kendiı:nin bera
etine, yal uz mühim bir cinayet 
meselesinde alakadar olabileceği 
ihtimalile bir müessesenin resminin 
c!erci o mües.,eıenin haysiyetini 
kırabileceği cihetle bu noktadan 
davacıya 250 lira tazminat Yer-

meılne karar Yerilmfıtir.,, 
Bizim Matbuat kanunu, aley• 

hinde mahkemeye müracaat edilen 
bir gazeteyi bu meaele etrafında 
neşriyatta bulunmaktan meneder. 
Diğer ırazeteler iH rakiplerine 
ait bir mesele etrafında mlltalea 
yOrütmekten tabiatlle müçto
nipllrler. Binaenaleyh Matbuat 
kanununun bu maddeal fili· 
yatta, mahkemeye intikal elmlı 
bir meaele hakkında biç neıri· 
yatla bulunulmamaaı neticesini 
verir. Halbuki Franıada böyle bir 
kayıt yoktur, esa1en bu hadisede 
de doğrudan doğruya ırazeto 
değil, gazeteye benzetilen filim 
mevzubahistir. Binaenaleyh gaze
teler karı tenkit etmekte aerbeat• 
tirler ve etmiılerdir. Söyledikleri 
ıudur: 

- Bir filmin gazeteye benze· 
tilmeıi yerindedir, doğrudur. Fakat 
cezayı mliıtelzem olmamaıı lAıım 
dır. ÇOnkll filim 1ansöre tabidir. 

ıenaryoıu üzerine çevrilecektir. sanatkirı, ilk defa ,;Gidiş 0 .. ır~nç 
Eserin Louis Varneuil tarafından filminde gürmtiştük. Para~:u~; 
yazıldığım söylemek, O} myacak cnda gittikçe açılacak bir istidat 
aan'atkArların başında, "f,kası k f tt';ıc,i • i d k eş e ı~ ıç • ir i kendisini tck-
Elvir Popesko'nun bu!unacağını rar angaje etmittlr. Bu zat sine· 
anlatmıya kafidir aamrız. Bunun manın yeni mfintesiplcrindend:r. 
haricinde Andre Lefaur, Moriı Daha beş yıl evvel Hollyvoot'un 
Eıkand, Kristiyan Gerard baı- bir orkestraııında aakaifon çah• 
bca rolleri deruhte etmişlerdir. yordu. Bilahare Nevyorka gido-
Diğer taraftan biızat muharrir rek yene ıaksofonu ıayes:nde 
de Herde mühim bir rol almııtır. bir varyete tiyatrosuna girdi. * Kliçük bir rol deruhte etti. Bu-

p gün ıinemanın mUıtakbeıl yıldız· 
aramount ıtUdyolarında 99 lan arasındadır. 

- Haftanın -
Amerlkada - "Bir gün bir 

çobaa,, adı ıltında, filim çevrildi. 
Garpla meslekdaılarımızın aözle• 
rine bakıhraa bu filim, menimin 
eo fena filmidir. 

Laurel ile Hardy'yi belki 
tanırıınız. Bunlar öyle iki aan'at• 
kArdır ki, bir ikorlcaklığı, öteki 
becerikı:zliği ile yan yana gelince 
komiklliine doyum olmayan bir 
1ahne teşkil ederler. On beş 
yirmi dakika ıtlren bir diyaloiu 
ıize zevkle dinletirler. Fakat 
maalesef bu defa ıahneyi on beş 
Jlrml dakika değil, iki Hat iı~al 
etmeleri iatenilmiı, bu makaatla 
çocukları bile ayakta uyutacak 
bir ma1al menuu nrilmlf, oyna• 
tılmıı •e bu netice ile karııla· 
tılmııtır. 

Fransada - Foll Berjer 
Parlıln, töhretl blıtUn dünyaya 
yayılmıt olan bir revD tiyatroıu• 
dur. Bunun lçbadlr ~I, mUsildl, 
re•UIO bir filim yapıldıiı zaman 
oaa bu iımin •erilmeai dtııUnül· 
mtıı, iyi de edilmitlfr. F oli Berjer 
filmi aadece bir müzik Ye reYO 
filmi dejlldir. Ayni zamanda da 
mUkemmel blr YodYlldir. Bu 
fllimde bir bankerin kanıı •ardır 
ki kocaıına son derece aadıkbr. 
Fakat bir gün Foll Berjer'• gittiti 
zaman orada kocaıına aon derece 
benzeyen bir aktör ırörnr, içinde 
onu ae•mek ihtiyacını hf11eder. 
ilk keren olarak kocaalnı aldata• 

Filmleri -
caktır. Fakat t~lAt etmeyin 'z, 
bu fena istek sadece nf:, ette 
ka:ır. Fiil 1ahaaına çıkmaz. 
Fakat aktörün bankere benzemesi 
ıonra bankerin de mnU müşkülat 
içine dtıımllş olmaaı yekdiğcrini 
takip eden, aldatıcı, gtılünç ve 
eğlendirici sahnelere sebep ol· 
muıtur. Bu filmi oynıyanlarl'l 
başında Franıanın meşhur Moria 
Şövalier'sinl görüyoruz. Kadın 
aan'alkarlarm araımda Matmaze 
Sim Viva ile Natali Paley vardır. 
Her UçUnUn de çok muvaffak 
olduklarını aöylDyorlar. 

* Fran1&da bir de "Napolyon,, 
iıminde yeni bir filim çevrildi, 
Napolyon öyle bir evrensel mev• 
zudur ki Franaada, lng:lterede, 
balyada, Amerikada kerrelerce 
çevrilmlıtir. Ki~bilir, kimbilir 
dejil, muhakkak, cla_ha kerrelerce 
de çevrilecektir. Yalnız rejisörle .. 
rln •eya ıenaryö yapanların ae· 
ylrcileri bıkbrmaaıak için mUra• 
caat ettikleri bir usul vardır ki, 
o da her kerresinde Napolyonu 
bir yeni yönllnden görmektir. 
Bunun içindir ki, bu son filmi 
yapan Abel Gana bu kere Napol
)'ODa "Şair,, tarafından bakmıştır. 
Na polyon rolUnO Alber Diö 
Donne, Joıefio rolünll Damia 
yapmıılardır. Dekor zengin, mev· 
zu,· beklenmiyen hidlaelerle do
ludur, aeyircinin üzerinde ,.yeni,, 
tealrl bırakmaktadır. 

"Bir &ÜD, bir çoban., adla fılmden bir aahoe. llardy, Laurel ve Şurlot Heuri 
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Altay n Şarkıpor bir arada ve final maçında 
[lıte bu mavta Şarkapor 11 gol yemittir] 

lzmir ( Huauai ) - lzmirde lik l Bu 1enekl maçlar baıtan niha· 
maçları Altayıo Şarkıporla yap- yete kadar sllrpirizleıle geçmiştir. 
tığı maçtan ıonra nihayete Altay son maçında Şarkspora 
ermiştir. on bir gol atmıştır. 

Altay37, Altınordu 36, Göz- Altay kulllbUnü lzmir ıampi· 
t epe 33, K. S. K 32 puvan almıı· yonluğunu kazandığmdan dolayı 
lardır. tebrik ederiz. 

Sofyaya Gidecek 
Sporcu Mektepliler 

Sofya, 22 (Hususi) - Burada 
çıkan "Poıledna Paıta,, gazetesi ' 
yazıyor: 

.. Yunak adındaki Bulgar ıpor 
ve jimnastik teıekkUlll yakında 
kongresini yapacak, bu münase
betle bllyUk bir spor bayramı 

tertip edilecektir. Bu ıenliklere 
ittirak etmek üzere Türk ıpor
cuları da çağırılmııtır. Fakat 
Türkiyeden gelecek kadın ve 
erkek ıporcu sayııı henüz malum 
değildir.,, 

KUçUk Spor Haberlerl 
Tirebolu (Huıusi) - Tlreboluda 

Altınıu ve Ateııpor namile iki 

Recep ve Galip •• .--····· ······························-··················· . lci 
ıpor kulübü açılmıştır. Her 1 

0 
kulüp te btiyük bir faa:iyet g~f. 
çarpmaktadır. 



--~IS~~Ma~1•,;;_ ______________________________________ --=~SON=-__,,P_oıı::::aıs_T_A __________________________________ __, ____ ~s.~~~''---

Doktor C..0 maa1•edea ._ .............. 
- Hemen deniz k....-a ltlr 

, ................ O umu 
.,...., fakat banda blırauıı.. 
O..tuu MlktlL ca.ı.w ta
......... Fakat C.•"• ...,. 
il Baıaa F..lae doktorm •• de- -
••k iatediilni anlamıfb. O ıit· 
tUrt.. IODl'a C.mll annelin• " .... 

ı - Dlldor da ...._ • halde 
J oldupmmu bUmlyu aanld.. 0.
llia -.... ficlla dlyeeepae 
A..ilra,a sltlla d .. rdL. Bizim 
lçia clemı ..... .. , .. sit
... Amerlb,. ıtmelı 8'bl bir 
"' •YI• -1 tld ........ Fakat 
.... • .... iten ltarada da IJl-
letec:•iia ı,u..tyen• itile. •• 

Aaae.a ıh yaılan• oifna 
111ıt .... ek için • ..,. çsldl. 
Ot..claldan ,.r dar, ttl••ııiz bir 
~ dar, ıtıa ... k, karanlık 
bir ndL.. Deaia ilatlyaa olma-
Jaelar tlalı kmanntla ejtelllp 
dlM'Ulbalautaot ...... , .... 
tar. ... Ui Bayaa E .... ,. ~ 
IOI' 1ell1ordu. Akp•a doiru C.. 
•Wn arkadap Nazlı ••ktept• 
ç.but, Cemili etlendlrmek lfln 
•iramlfb. C.alli mahz• mahıua 
IOrllnce: 

- Cemli dur ılıin ıu tHan 
.,_. pkaJlm, 111,lk ltaltantlu 
lru.. .. ,alan bir bl'lfbra,... 
Belki OJ•Jacak, YaDt seskecek 
Lir .. , buluruz. 

Bira aoara Nuh elbu:I• koca
.._ bir kutu ile a .. jı indi, ka
Paiuu açb, içiaclekileri -... Wnr 
Clkarmıya batladı.. Bir tene•., 
Lir YID, llhbç ldblp derk. bir 
.lapoa klmonOIU çıkb. Nazla ıarbna 

19Sh'dt. Saçlmm da Japon tfbl 
t.iadı .. artık ben Nam detlllm, 
ı... •• ,.d.. yeni r••it .. Je
~ lnzı711a,, tli,...k C..ıll •1-
~te ..... yordu. Ehi ltlr 
cla1aa btamn lçhae aalhHla. Bil 
cltf.a bir IAmba pkanlı. "Hala,, 
.... ŞiıHi fanedelba ld ı.. 
~diıılıa ııllııir:t lılmbuadır. Her 
... . .m ,.pacak elemektir. 
11-"L•e.ıye bqby ....... Ll.U.. 
~ C...1U lyll..,, ... u elkW ;:. c.tlJ. ...... Cemil .. 

....___.--: O..r l.kıhm. Oç dllejl .da 
~ bitlrecek•la Bm bir .. , 
~--k.. FllAa diye o ... ::lla kadar etleadller. Alqam 

Nazı. llmbayı rafa koydu. 
• littL Erteıl p doktor 

.... ar seleli. Rafan lllttlDdeld 
bayı ı&rllnce .. ..,da kıldı. 
..... Aaıaa M eald antika llm
'C. •111w. burada diye aordu. 

11~ de alMb. Doktor la
..._ ... llia .W.. t.lmhap 

Bu Hayvanlar, j 
Bahçeden Nasıl 
Dııan Çıktılar? 
Emel ktlçlkken anneılle bera

ber AmtpaJ• titmiftl. AnnHI 
bir ı•• ellU laay•anlar bahçnine 
ıltlrdO. Borannı okadu beyea
diler kL. Fillere bindiler. Demir 
kafealerln arkaamdald aılanlıra 
7em verdiler. Maym11alan11 yap
tıklan oy11alan Myrettiler. Akta· 
ma kadu orada kaldılar. Ana..ı 
ortalıjıa kırarmıya bqladıjını 
ılrlince Emelin elinden tuttu • 
"Haydi evllchm. Şuradaa p.u-. 
ateld kapıdan pkahm. eYlm.ln 
Kfdellm, mhk pç oldu. • dedi. 
Afıpla .... k1t9deki OD lfantD 
,.... pdllel', llıtlade .. çdalır" 
diye 1Ulh olu kap1du çalracall
lardl. Fakat Mr tirli yolu bal .. 
madılar. Karanlıklar balb. Emel 
brknn,a ........ a .... da ••• 

Med 
v. 
Cezir 

Baza d_..rla ıalan DIB;!I!_ 

••••n kara19 doln O.rlfor. 
Baıan da dıalzln . ortıana kadar 
çeklllr. Boa med Ye ceıir derler. 
A mıpanm batı tarafındaki denlı 
knarlarında mıddlcezlr çok olur. 

itte bu ruha deniz bayi• , .. 
kilditl zamu ıha•ııt11. Eter 
dlkka\ ederaenlz •apurua dibinde 
olmuı llzl•ıelıa dnclrill skll
dlj&al fark edecektlıalL Ejer 
med •• cezrin ne aldufuaa m .. 
rak edlyonaall hocanıza IOl'UD. 

O, alze daha iyi anlabr. 

meraktan plcbracakb. Şunlara 
kuzum Jolu paterlD.. Siyala cbsl
lerln latbdea atlamak 7ok bW-
7orauauz. .. GlrDlr,. JuW 1erden 
batl•JIP ••çdular,. yualı 7vda 

Günelle Yemek P-lfhmek 
Kallfornlyada çok .... ı •alu hep o tarafa aa..i,. la 

bir acla• ......... talıılf •ır ayaacla topluu lfl)dar Rilarla 
tecrlM U. utraflJONI ... O tla bilme• claba ..ı.a. ..... Wr 
ıu: Glaetla 91C&ldlim top••·•lc. talam tlpleıdea ..... - .... 
a..• lpa birtalaa ay..- icat fuma kadar sldermlf. lft• al
•bDif. GDDet •• tarafta U. aı• mi• yapmak lltedfil fe7 lalç at .. 

yakmadan ...ı stl•tia 11eakhjile 
bu faruada 1emek plflrecek-
mlfoe Aanelerlaiz• babaJ.nmu, 
llyleJla. Yakında odUD ki
mir ... aflnllan kmtalabWrl•. 
ÇllakG bu alim tecrlbelerlnl 
7apab.lllne. rakmda yemeJderiaizi 
... a&aca stbaeete plprecejia 
elemektir· 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Wlmeoemiıde 

Tallll 
KUçUkler 

131 Böki)'e, Wanbal 1 iDol mektep 
182 AJ111, EMifelıiı İlmet Lıöntı m• 
tebi llDlf 2 den 339 Mualla, latanbtal 
18 haoi mektep 196 Faruk Deniz, Aile 
bıa ulut tıkmektebi B-5 den 80 
Nedim 88}' .,. Bayanlar. 

8-aatya O ün.eril mektep ııniİ 1 
1 Laaıon J ._ 690 Mehmet Yqar, ._ __ ....__._ DaYUtpeea ortamektlp 

67 .. Nadir, t.a..ıbul erkek liRsi D-1 
den 485 AMf Ba1 •• Ba~r. 

Blpııl mıclllı flkmektebl 5 inal 

1 lôr• ı •uııf 144 B. Korkmu. 
kalemJ TiNbolu Sa1ı:UJ& meld .. •i amıf ol den ~ Melek Unat, Emiı

ıb Bekimata eokağı No. 40 da Dl
mitli, ı..111 kaz ortamektep A· 1 dta 
02 !ıWiha Altan, 1.taabal buu.ıl 
mlktep B-3 dea 802 Sihe7Ja, Samıwa 
&Mi a.ı tlen 618 Oıman Tlzilo. Ytr 
lova tıkmektep mıuf & den 24 Lemd 
.. ,.. Ye BaJlar. 

LtaalMal kıs lieell llDlf D/2 d• 

1111111._, 7'6 H&adu Fnıi, Anı. 
~efterl :a Çankaya ilkmektebl 

' ibıoü aınıf 90 MuaUA. latubul 10 ba
ei aektep 410 &.11 279 Ramis, Anlata 
7a Yillyet mektupçuau Bay Fuat Türk 
dopn km BeJhu. t.lıuabal kıs orta 
mektep 3/8 den 180 Nim.t Akoal, 
Edlme Karataao ilkmektebl ıınıf 4 
ten 86 Recai Cemal, Lıtanbul 16 IDOI 

mektep 4/B den 184 Saffet, Geıedı 
Malı .. ebei Buıuliyede Kamil otla 
Baki Tarkdemir, Fatih Hayriye llMID
tebl birinci a;oıf 2fl O.Yit Beıen, Koa
)'& erk1ı1k lieeli 1/2 d~o 621 Sıtkı 8q 
'" BtyatJl•r. 
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- "Katlyen.. ... Bana kalır .. 
•• bllylk bir vicdanuzhk olur . ., 

M6ıy6 Flambert te bu ı6zlerl 
81tlenk a6ylemiştl. Fakat Caru· 
• 'nln 16ylediji ıö:ılerln ima ettitl 
lllaaaya derhal kavramıtta. Demek 
W lngilizler Ya:ıiyeti :ıan•ettlila
dıan dalaa wabim glrl1orlartla. 
• a6zlertlea bunu aahyord& 
fakat HUD alclıtı talimat .. ribtL 

Her ne paha11na oluna ol••• 
ıalhu muhafaza etmek lhımclı. · 
llnaeaaleyh telif Yerld alzlerdea 
•• hareketlerden çekin•ell lclL .... 

Percllta •niyeti dalaa açıkp 
aalatb: · 

- "Nerede fıe bir hUp bat
h1autuu unaedlyorlu •• oa• 
lcla blalm bir an •••el memlek .. 
tbaize d&nmemizl latlyorl1r. 1., 
Dedi. 

Mltyl Flambert alaya bir 
atntte kqlanaı kaldırdı ı 

- "Oaa bakanaaa harada 
I~ ıenedenlterl, bertin ferdam 
hafta harp patbyacatım ı6yleylp 
tbarurlar. Hamdolıua blrfeyler ol

. maclı we olmıyacak da... Zatea 
..U.u temin lçia bu rlYayetlerdea 
mlaa aatla• ae olabilir?,, O.dL 

SOr'ati intikalden ••hnua 
olan maclam Flambert kocaıımn 
IMı ılzlerladea, paç kaclıalana 
Pntda sttmelerlDI 1.te .. dliW 
aaladı •• ltoca11aı takYlye itin 

*• kar1f8rakı 
- • Hiç baıtıalercle attmek 

olar mu? Yum ıece ptocla Sa
alalamer baloau Yu. Menlmla 
•• bl1lk ltaloaa... Her laalde 
straelWalz. dedi. 

O, keaa111rken biraz enel 
pkanlu da oda1a .......... .. 
• a .. Hr., tekrar ... dllecl 
fakat lulaat ... ec11. Yahu 
elaemmi1etab ltlr m...ı. oltlata
a11, bir .. , J•pmap lln• ... 
••diklerini ll1ledL 

Filb•ldka ODiar, flfrenla •ld 
•etruk olmuana rapa• telpa
faa hakikaten Steele tarafuad .. 
pldlmlJ olalapaa karar •er..,. 
1.c11.. O,le olmaaa da. d ....... 
.... tarafmdaa ılad•rllmif olaa, 
maavenetlae plmemelerl detD. 
Wlllda ı•lmelerl talep edJllr •• 
kendilerine bir tuzak buırluırclı. 
liaaeaale1b telırafm doğruluiua
.. flpbe etmiye llmm 1okta. 

Bale kelimeıinl lflten CareaH 
..,_. da f raic:laa llareket ..... 
ı.mı tallrlk ••batllle Slr G.-. 
hJ ·- Wtirir, bltlnaes der
W Madam Flambret'• 80rda: . 

- "Sallhlahmer balom •• 
tlMtnl•? Haberimiz 1oktu ••• Tabii 
laalo1a flrmedea Pnjdu fitmi
,...._ .. Hami bi' ltalo •udur? 

- ••Sallblahmer meafaatiaedlr .• 
la.tıalde ahi ele da•et edeceld• 
rfH flplae 1ok.. Madam jaada 
ltpnu temin eder, defil mi Zita? 

Maclam Zita Janda, ,eJerek 
aevap verdi: 

-
11 Ne demek; memauna

retle. .• ,, 
l>iiv taraftan PercUta ile 

Laurenc• ele Ioıiltereye awdet 
maeleı· al bqka bir cepbedea 
lfirlıByt>rlarcL. P•rdlta: 

- •MG•y6 f.aQıbert, hlzi 
Pragdan bir an e\ ••! aöndermek 

. .,, 

1'1n gtiaterditfnlz endipye biç te 
lttirak etmiyor.,, dedL 

Laurence dalııa bir ıurette 
cet·ap Yerdi: 

- •öyle· mi?,, dedi •• cltı
ınnmeye baıladL 

Möıy6 Flambert ıon yirmi 
dlrt 111at zarfındaki olup biten• 
lerl bilmlt ol1ayda, herhalde fik· 
rlai deiittirirdL 

Onlar odadan çaktıktan Hnra 
ıenç kadınlar belki de herı•yl 
Franıız Sefirine aalatm11 •• kim 
Wlir daha ne llzamauz ıeveze;. 

· llklerd- buluamuflarclı L 
Keadiai toplacla ve lklne 

dev .. etti: 
-

11 Ben de ıbla tlttijiaizl 
latemiyorum. Fakat yalaııı: beaim 
Bizimle olmaz klf. Miıter Lanr 
tonun telıtafını unuttunuz mu?., 

- Ona raimea Careue'in 
buradan ıidecejini •annetmi-
1orum. 

- .. Demek telgrafa da ehem· 

mi yet •ermiyor mu? ,, 
- "Zannetmem. BOıblHOa bq

ka ,.ylerle meııul. ,. 
- " Ya ıiz? ,, 

( Arkuı Yar) 

500 Liralık 
Müsabakamız 

Okuyuculanmıs ara11ada açtıtı· 
••• SOO lirabk mlHbaka evYelkl 
si• bitti Ye ylae o ,aa bu mlaa· 
baka~a ait (30) unca kuponu ne.
rettik. l.tantulda Ye dıtarıda l:u
luaaa ...,_ealaramıun (7) Ha
siraaa kadar nkitlerl Yardır. 

O umana kachr bize nepet· 
litlmla prtlar dahilinde cnap
lanaı pnderme'l .ı irler. Z1rflerın 

lzwlae 11İalı. baka memurlutun•• 
kaydı koaacakt.r. (7) Hn:randaa 
•onra pleeek ce·Hpl· r kale ala
mayacak •• netice 112) Hasiraada 
ilin edi'ecaktlr. 

Odun Ve Kereste Artırması 
Belgrat Muhafaza Ormanları İşletme 

Direktörlüğünden: 
Belırat muhafaza ormaularımn tensil ve imarından 6t0r0 mevcut 

kayın, ıürıen, kestane ve mefe araçlarından çakanlm H l ferekli 
olan devrilmit Ye dikili olanlardan da kuru Ye ha•talıklı bulunan 
•taçlardan elde edilecek tahminen 300 metre mik'abı ıayrimamul 
kernte ile 11 120,000., kental odun 1955 yılanm Haziran aJlll&D 
onuncu pazarteıl güntl aaat .. 11 ,, de mu•akkat lhaleıi yapılmak 
lzere kapalı zarf aaulile arthrmaya konulmuıtur. 

lıteklilerln mİavakbt tamiub olu 11 1125 ., llra11 VilAyet 
Muha1ebecllitia• yabrarak "15,000,, liralık bir teahh&dl J•pab:le
cek mali kudrette b•luadujıınun ve orman itlerini baıarabi:ecetinl 
mlbeyJİD Ticaret Oduınclaa Ula tarihiadea ıonra tudik eclilmiı 
•ellka,. mubte.t teklif mektubunu nihayet ihale ıaatinden bir aaat 
enellae kadar 11 latubul Villyet binuanda dairel mahausaaıncla ,. 
toplanacak olan .. voı,.t orman aabnalma " komlayoau reialijine 
Yerllmeıl •• prtnameyl ıBrmek iateyenlerla Din tarihinden itibaren 
•• tatil plerl ,, laarlç BIJ&kdere • Bahçe-klyGade bulunan Belırat 
ormulan ltletme cllrektlrlql ile latanbul Ormaa Direktlrllttba• 
mlracaatlan. 11 2807,, 

:.--- Buglln M İ L L f Sinemada 
... 2 film bitdea 

ÇILGIN KAN CiCi BERBER 
Charles Boyer TUrkç• s6zlU 

Annabell• operet 
Quhullye 20 kurue 

1 ı ... nbul Evk•f mUdUrl~etl Hlnl•n 1 
1 ....: Beyotluncla Ata laamamı aokatıacla Oçlacl vakıf bama 1 

No. clalreaL 
2 - Beyotlanda Parmak kapıda Telıraf aokatıada 2-4 No. apar-

bmanm J •e 4 No. lu daireleri. 
3 - leyotlu Kaaaerhatun çakmak ıokapda 19 No. lu ey. 
4 - Hocapqa, Emlrlw, Hamldiye cadde•cle 48 No. lu dlkkb. 
5 - T abtakale, Rnıtempaıa, Papaqlu S. 22. No. mataıa. 
6 - Uıuaçarp Saman Viran e•vel, dakinedlerde 49 No.lu dllkkla 
7 - Yu1Ufpapda H-ki caddealade 25 No. la dllkkia. 
1 - Toplaaae, Ekmekçi bap Boiaz kuucle 138 No. lu dlklda. 
9 - Bahçekapada Dlrdlacl Vakaflwa Rmia katta 68 No.la mataza. 

10 - Şelanminl, Dealuptal, TramYaJ C. 3a8 No. lu dllkkln. 
t ı - Babçekapıcla Dlrdlncl V akıl bu 4 lbacl katta 20 No. lu 

odL 
12 - Bayazıtta Simk .. baae albnda 101-95 Ne. lu dtıkkh. 
ı 3 - Çar•cla Karamanh otlu ıokatında 7 No. lu dnkkln. 
14 - Bahkpuanncla JW ilkeleaiade Kanhea pazar kayıtı lıkeleal 

kira mu 31/5/136 bitimi•• deall. 
15 - Aroawtklylntle Teftlldye camii imamı Meırutabaneli kira 

uzua 3 l /5/938 ltltlmiae denlL 
Yakanda yazıh mahaller kiraya -.rUmelr kert açık artbrmaya k_. 
.. Uf. latekliler 25/5/938 Cuınartetl "al aaat o• bef• aeidl 
EYkaf Mlcllriyetlacle YUiclat kale.. 1911Delert . 16af;, 

Meşhur Casus Lavrensin 
Ölüp Ôlme,l,ği Şüpheli 

(Baıtarafı 1 lnel ylade) 
barlanada kulaktan lmlata bir 
çok pylalar, rivayetler dolaımıya 
bqlamıı Ye bualar o derece y .. 
ydaılflarclır ld hllk6met bile bune 
lan tekzip etmlye ve ltu ıuretle 
oaunla ae kadar allkadar oldu
tuaa illa etmlJ• mecbar ol
muflur. 

Bu f8ylalarclu bualanna fire 
baıtaaede il• adam cuaa La .. 
rence tletlldlr. Bafka birisidir. 
Lavreace tlzll bir •uife De Şarka 
f6nclerllmft •e buna uklamak 
için da hlkimet bayi• bir lltlm 
rivayeti çakarmqhr. · 

Diler bir rlwayete ıln lnsll
terenln bitin harp pllalanaa 
yalaız Laneace bilirdi. Hllktlmet 
her ihtimale kartı bu pllıalan 
kitıt Dzeriade t•pit etmekten 
çekindiii için bunları caıu1UD 
harlkullde · hlfıza11aa tMdl et
miıtlr. Bu adamın llm..Ue de 
lnıilterenin harp pllnlan tama• 
men kaybolmuı ve lnıWz devleti 
büylik bir tela:ikeye mana kal
mıştır. 

Son zamanlarda Lanence'in 
oturduğu kötklln etrafında uk 
sık orman yaagınlan oluyordu. 
Bir tin de caauıun hizmetçi ne
ferinin anaıını yatağınan ayak 
ucunda 6)0 bulmuflarch. Halk 
bunlann, ecrıebi ca•u•lannın eseri 
olduiunu ve Lavrence'i 6ldllrmek, 
mahrem enakına eJe geçirmek 
vey.ı hut mahvetmek makaadile 
yapıldıtıaa iddia etmektedir. 

Hattı Lavrence'in oturduğu 
köyde çaku bir f8)'İaya g6re 
caıua bundan birkaç hafta enel 
Berline ıitmit Ye avdetinde der
ı.aı poliı merlcezlne fiderek ha
yatının tehlikede olduğunu ı6yle
mit ve poliain bimayell.ıl latemlr 
tir. Bundan iç hafta enel La .. 
rence'in hakikaten" Berline altmiı 
oldujunu Ye awdetlnde de daima 

Laorn• ••ıla•r ._,, "9.,•llle 
iki poU. Ue beraber dolqtıjaal 
loglltıı: ıasetelerl bile itiraf et
mektedir. 

8a riırayetl• we itiraflar " 
bUha•a ln,W. larabnıa baata
neye bir memuru maı... ılnd .. 
r .... k Lavrence'ia ah•ali mhhi, .. 
IİDİ aordurma11 çok muiclarcbr. 

Her ıeJI alzli tutu Laneace 
ı•çen aeae bir arkaclatma: 

- • Hiçbir memleket beal 
kabul etmiyor. Tlrk, Fra••• n 
Almaa topraldanna ayak baaama
yorum. Ş6hretim, daha doi..
k6t0 namım ylıı:lnden beni Hiae 
diıtandan koYdular •e tanarecl
likteiı aynlmata mecbar oldum. 
Beni berkeı cuuı zannediyor •• 
her memleket bana karp kapda
nnı kapıyor!. O.mittir. 

Caıuıun kendi ajandan çıkaa 
bu 16zler de ıa1et maaldardar. .. 

Lanenc• laaklkatea llcltl mi? 
Yoku ba da oaua bokbbu 
torba .. clald bla bir o,..ıana-. 
bin mi? 

Bunu .-cak •aka,t fllten
cektlr. 

Türkiye ile Küba Arasın· 
da Afyon Kaçakçılığı 

- ----
( Battarafı 1 iaol yGzde ) 

bazırdır, minasını; Vlyua keli
meli: Vapura ylkletilmlftir, ml
aaıım; Berlin kelimul: Mallu 
muayene edilmeden vapura Jllk· 
letilmlftir; mhuım anlatmakta 
idi. Şifre lisanında Budap9ft•: 
Tehlike war, mallar yakalanda, 
demek oluyordu. 

lbtiaaı eıemenUtinln ( bakim
liilain ) hakikaten derin nOfuz 
na:ıan ıayesinde yapılan kaçak-

çalaklar blltlla çaplaldıjile aydın• 
lanmlfbr. Dk parti afyonlar 934 
yıh eyl6l0nde, lldnd parti eW 
kilo olarak teırinievvel 934 t .. 
rlbinde, llçOacl parti 200 kilo 
olarak 18 klnunuaal 935 tarihin
de, cl6rdlnc8 parti de 9 tubat 
tarihinde ae•kedUmiıtir. 

Kaçakçılık pbekeslain kurnaz
ca bareketİeri bUtün çıplaldıiil• 
meydua çakbktan ıonra ibtiaaı 
91em•nliil ıaçlular baldunclald 
karanm buıln ••rmittlr. Suçla
ludu Jozef Pudo ve Leoa 
Mataloa ildt• yal içer ay •tar 
haplı cezasına •e 5575 pr Ura 
para cezuına, afyon taccarı 
Da.At Abalofya 1 ıene 9 ay atar 
bapH ye 5073 lira •tar para ce
zuaaa, ,o.rnli: komilJODCUIU 
...,. O.mu Nuri 1 111. 
~ Ar. •• oa bft Iİ'J• 1aa..., •• 
trJ87 Ura aj~.,... caa11aa . 

mabkim edilmlflerdir. Malak6m
lar pua Cualanm ıclemecllld.ı 
takdirde aJnCA birer bapak ,.ı 
hapiı yatacaldardar • 

Şalom biraderler ......... 
miUltlrl S., Antu~u Reıike. 
,Omrlk maa, ... me1m1111 Bar 
Aziz •• tenekeci S.1 Boboraa 
ıucJan delil aobamaclaa ablt 
f6rlibaedltl için beraetlerlae kr 
rar •erllmiftlr. Ancak ,amrlk 
muayeae memuru ea, Aallla 
b.. U,oa kua11ndaa yalml 
birim aatlal bir ... , .......... 
tifa ederek bltlla 1Uchldana 
geçmealne mlaaade ederek yar 
fellal •İlltllaal etmeli •e maa,r 
•• 1arU1Ada kenclillnd• .,.... 
aea dddl7etl ılıt ... emeabaclell 
lalllalyetli mulaak .. at eaclm• 
DİD• ve lnaibllt komı.,o.
•erllm•Iİ oaaylaamlfbr. Berael 
eden iç kiti wbut bar.Wmlfbr• 

:ı Ati. a11. 
1 1111111 Eli •• il 

•-~ Bu,On Panga!tı 411-"' 
T A N sinemasında 

LIEBELEI 
MAGDA SOBNElDEB 

Gelecek Panr günü prograau ı 
GENÇLiK ARZULARI 

MABTHA EOOBHTH 
Btr i1ı!i fihade 10X JURNAL' 

Tıll .. : GIJ._,,.... ... 
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\'eni Teşekkülün Muhaliflerden Kurul-
nıası Bazı Dedikodulara SebepOlacaktı 

Avrupada bulunan belli başlı 
İürkler, en ziyade Iıvlçrede bir 
hareket aöstermi)·e çalışıyorlardı. 
Harbin sonlarına doğru, (ittihat· 
~ı!arı)n belli batlı muhalifleri ls
\>fçrede toplanmışlardı. Abdillha· 
mit devrinin en mühim ricalinden 
(Serasker Rıza Paıa) ile Levazı
tnatı Umumiye reisi eski sefirler
den Reşit paıalarla Halep valiıl 
kazım Bey, (Cenevre) de bulunu
Yorlardı. Kimll Paıa kabineıinde 
Dahiliye nazırı olan Reıit Beyle, 
•abık meb'uılardan Rıza Nur ve 
Mahmut Ş~vlıet Paıa meaeleai 
•llkadarlanndan Kemll Mithat 
Bey, ve muhtelif ıiyaı1 aebepler
le ana vatandan çıkan Hakkı 
lialit, Şefik Eaat, Kıbrıslı Şevket 
"SeJAnikten ıelen - Yusuf Raaib, 
Aıaf Muammer, ıair HUseyin 
Siret Beyler de yine bu ıehirde 
ikamet ediyorlardı. Bunlardan 
tnida, tahıil için oraya gelmlt 
olan birçok TUrk talebesi de, bu 
levat ile temastan geri kalmıyor
lardı ..• Nihayet Prens Sabahattin 
Bey de Cenevreye gelmi9ti. işte 
hu ıuretle muhalefet liderleri, 
burada bir topluluk husule ge· 
tirıntılerdl. 

Bir aralık (Nevres Bey) ismin· 
de bir zat da Cenevrey• gelerek 
l>rens Sabahattin Beyin muhitine 
Iİrınek lıtemltti· Bu zat, Roman· 
Yada • meşhur Ermenistan mUda
fii • lngiliz ıiyaai ricalinden (Bo
katon) biraderleri katle teıebbUı 
•den SelAnikli bir gençti. 

Bu gencin tıtııdığı anarıist 
tuhu, orada bulunanların meslek 
~. meıreplerine hov ı•lmemif, 
huna binaen kendlsile ünsiyet 
edilememiıti. 

Sabahaddin Beyle ıabık Da
hiliye Nazırı Reıit Bey, bu mu• 
halif zümrenin başına geçmiılerdi. 
Mnnferit ıulh için bütün teıeb
hllıler akim kaldığı cihetle faali· 
)etlerine başka bir mecra vermiı· 
lerdi. Bu zevatm dUıüncelerine 
llazaran hiç 1Upheıiz ki bu harp, 
lllhayet bir gUn gelecek, hitama 
~recekti. Ve yine hiç fUpheaiz ki, 

UgUnkU muhaliflerin mukadde
ratı da değişecekti. O zaman 
llıubaliflerin deruhte etmeleri la· 
lıtngelen birtakım vazifeler zuhur 
tdecekti. Belki de hükumet id&· 
l'tıl, bUsbUtUn kendi ellerine 
~~ecekti. Buna binaen her tUrlU 

tiınaUeri nazarıdikkat• alarak 
~Ubtellf pllnlar çizmek, ve Ya· 
~'Yetin alacağı şekillere göre 
Unların Uıerlode ylirilmek el· 

2
'tndi. Fakat, matlup olan neti· 
~?i istihsal etmek için evvela 
i r teıekkül vücuda getirmek 
tt:.ap ediyordu. Ancak ıu varki, bu 
a''t~küllln muhaliflerden vücuda 
k e lrılnıesi, birtakım dedikodulara 
ı,~Pı açacaktı. Şu halde muha
•d ttle alakası olmıyanları teşvik 
l •tek tamamen mllıtakil fikirli 
t:~~ttan mürekkep bir heyet 

11, p a~ak ve bunlara ana vata .. 
iç~ 18tlkbal menfaatlerini temin 
•af Propaganda yaptırmak mu-

ık olacakta. 

hul Pu teıekkUI, derhal vUcut 
... ,. ınuttu. Doktor Fahri ( Haseki •11,. h . 
tor S aıtaoeainde operatör), dok· 
'- L edat (doktor Akıl Muhtar 

Y• muavini), doktor A.ım 

(Ziraat Bankası ve Emniyet San
dığı doktoru), Hakkı Hayri (Cer .. 
rahpaşa haıhmesi göz doktoru ), 
Ahmet Bedevi (Ankarada Ziraat 
Bankaaı memurlarından ), Edip 
Daniı, Sadi, Hamza Osman (lş-

Bankaaı ıube müdür:erinden), doktor 
Rauf Beyler, bu teşekkUlün batı· 
na geçmişler, milli siyaseti alaka-

Kimin Öldürdüğü 
Belli Değil 

Ôdemiıte Bir Çobanın 
Cesedi Bulundu 

Ödemif, 22 (Hususi) - Öde· 
mitin Yeniköy karyesinde Ayan 
oğullarından Bay Alinin izzet· 
fiskiyell Çınar mevkiinde bir 
çayırın orta1ında ölli olarak 
bulunmuştur. Öğrendiklerim fÖy· 

ledir: 
- izzet aaf bir çobandır. 

Gece gUndUz civar otlaklarda 
dolaiarak koyun otlatır, haftada 
yalnız bir gUn köye inerek birkaç 
ıaatinl geçirir. 

Son zamanlarda Y eniköyden 
Arif oğlu Mustafa ile Haıanbaı 
oğlu Mehmet adında iki kiti lzze• 
te fena halde kızmakta imiş .• 
İddiaya göre çoban izzet koyun• 
larmı, bu iki köylilnün tarla ve 
mer'alarında otlatarak ekinlere 
zarar vermiş .• 

Bay Ali, izzetin fiıkiyell 
çınar mevkline gelmediğini gö· 
rUnce onu aratmış ve cesedi 
meydana çıkmııtır. Ödemif Cüm
huriyet Genel Samanı ( MUddel
umum1 ) Bay Necip hAdiseye el 
atmııtır. izzeti kimin öldUrdüğU 
henüz tamamen meydana çıkma• 
mıştır. Ancak Muıtaf a ve Meh· 
met nezaret altına alınmıılardır. 

~ 

Bir Çocuk 
Yanarak Öldü 
lzmir, 22 (Husuıl) - Tamaşa· 

Jıkta, Ballıkuyu ıokağmda 7 ıayılı 
evde müeasif bir kaza olmuıtur. 
Bayan Nazife isminde bir kadan
cağız bir yaşındaki çocuğu Sevimi 
hamamda yıkarken, hamam faz· 
laca kızdırıldığı için zavallı çocuk 
muhtelif yerlerinden yanarak can 
vermiıtir. Sc.vimin annesi Bayan 
Nazife, çocuğunun ölümüne aebe· 
biyet vermekten Adliyede sorguya 
çekilmiştir. 

Vapurculuk Şirketindeki 
Tasfiye Meıelesi 

Vapurculuk tirk•tinde hisHdarlar
dan ı+ kıımının ta1fiye iıtetinde 
bulunduğu ya:ıılmıftı. Bu ya:ıılar ~O
na1ebetile tirket hi11edarlarından uçl 
kendi vuiyetlerini ıu auretle tavzih 
ediyor' ar; 

" Mecllıi ldaremi:ıin reiıi Ru9enin 
baı teklif at kabul edilmezse Şirketin 
iztırari tediyeye gideceği yolunda 
lkt11at Vekaletine nki oldutu rinyet 
edilen tebHğatı bile bi:ıct srayrimalum 
bulundutunu sikr, bi11edarlar bu 
bapta ne diltDnürlerH düıGnıOoler 
ıirde vilıulimza bl:ıl•rln tufiyeye 
ne taraftar, ne de bu rolda bir hare
ket •• tetebbOı• a1la piıdar olma
dıtunıı 0 lutfeo ıaıetenide taniblnl 

dileriz. 
Mec'.l•I lılare Rel• Vekllb Aleadar z

8
ade 

Mehmet, Mecllıl idare Aulan•dH: ••· 
tal Zade Ta11ar, Hacı Yakup . Za~• . ,. ....... 

dar eden vakayl etrafında hara
retli bir propagandaya giriımiı

lerdi. Yapılan bu propagandalar, 
h:çbir aiyasi fayda temin etme
mişti. Ancak ıu var ki Isv'çrede· 
ki Türk kolonisi ara&mda - mu• 
halefetten hariç • b:r tf'Sanüt hu· 
ıule getirmişti. 

(Arkası var ) 

Şoförlere Ucuz 
Benzin Bulundu 

Aralarında Bu iş İçin Bir 
Cemiyet Kuruyorlar 
lıtanbuldaki şoförler ve hususi 

otomobil ıah; plerinden bir kıımı, 
benzini ucuz alabilmek için b:r 
cemiyet kurmaya teşebbUı etmit· 
lerdir. Bu cemiyete girenler ken• 
dilerine lazım olan benzini yalnız 
bir tek kumpanyadan alacaklar
dır. Kumpanya her benzin alanın 
aylık sarfiyatının yüzde yirmi 
betini ay ıonunda kendisine ce
miyet vaaıtaıile geri verecek, bu 
suretle cemiyete girmiş olanlar 
benzinin şişeıini 125 yerine 120 
kuruıa almıı olacaklardır. 

Sarıyer Cinayeti 
Madam Elmasyanın Cesedi 

Tetkik Edildi 
Sarıyerde Hrarlı bir şekilde 

öldUrUlen Madam Elmasyanın 

mezardan çıkarılan ceaedi morga 
kaldırılmıştı. 

Dün poliste bu it için teşkil 
edilen tahkik heyeti huzurHe, 
poliıin elinde mevcut iki kama, 
viicuttakl yara fethalarına tatbik 
edilmiştir. Bu tatbik itine dair 
tanzim edilen zabıt varakaıı ve 
morg raporu müddeiumumiliğe 
verilecektir. ... 

Madam Elmasyam öldüren 
katillerin iki kitiden fazla olma
dıiı katlyetle tahmin edilmek
tedir. 

Polis birkaç ıahsiyet Uzerlnde 
daha durmaktadır. 

Avrupada 
Adli Tetkikat 

Hakim Bayan Suat 
Almanyaya Gidiyor 
ilk kadın hAkimlerimizden dör

düncü hukuk mahkemesi azasın

dan Bayan Suat, adliye bakanlığı 
tarafından Almanya'ya tetkikata 
giSnderilmektedir. Bayan Suat 
buglln doğruca Berline hareket 
edecek, iki ay müddetle başlıca 
Alman ıehirlerinde adil tetkikat 
yapacak, ıgnra buradaki vazifesi 
batına dönecektir. 

Sab1kall Çakır Burhan 1 
1 

Birçok kerroler hapiste yatan 
vı yirmi gUn önce yine hapisten 
çıkan sabıkalı Çakır Burhan, 
dün Sultanabmet ikinci ıulh ceza 
mahkemesinde bir hırsızlıktan 
ıorguya çekllmif ve 4 ay hapH 
mahkum olmuıtur. 

Tevkif Edildiler 
ŞarklSyde bir ıoygunculuk ya• 

parak buraya kaçan Ali vı Nuı
ret adlarında iki ıuçlu d~n yıka· 
laHuf " tevkif edilmlılercllr. 

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

Sayfa 13 

1 Bugünüıı Meselelerinden 

Sivrisinek Mücadelesini 
Hızlandırmak Lazım 

(Baştarafı 1 inci yiizde) 

mızın dibinde, acemi bir kemancı 
gibi cııladıkça bu mi.icadelenin 
henüz devam etliğini anlıyoruz. 

Cib.naık de ilda.nden dalarak 
gece karanlığ.nda, rü} amız ara· 
sında bize opera akisleri veren 
bu vızı:ttla misafir;n hatırını aor-
mak için fstanbul sıhhat müdUr
lüğüne uğradık ve sorduk: 

- Bayım .• Hani bir ıivrlıinek 
mücadelesi vardı. Ne oldu, ne 
neticeler alındı ? 

Bay müdür, hergUn bir yıfın 
aağ:ık işleri başarmak mecburiye
tindedir. Bu sayısız işler araaına 

bir de sivris:nek cızırtıaı karıoma
aını garip bulmadıysa bile, ihtimal 
birkaç gece sonra kendi uy kuıu· 
nun kaçabileceğini de hatırladı 

ve sorgumuzu şöyle karııladı: 
u - lstanbulda Haydarpa,a

dan başlıyarak Pendiği ve Ada• 
ları da içine alan geniş bir mın· 
takada sağlık bakanlığı tarafın· 

dan sivrisinek mücadelesi yapılı· 
yor. Bu mücadele faydalı, netice
ler vermiıtir.,, 

Evet mücadele faydalı olmuş, 
fakat acaba bu gece misafirleri• 
nin kökü bugüne kadar niçin 
kurutulmamıı? 

Bu ıuali Bay Müdüre sormağa 
vakit kalmadı, çünkü o, daha 
çabuk davrandı: 

- Beykozda ve Mecidiye kö
yünde de sivriıinek varmış. Ora• 
hlar tikayet ediyorlar. Buralarda 
da mevzii olarak mücadele yapı• 
hyor. Bu yıl da Bakırköy, Sarıyer, 
Beyoğlu ve Beykoz kazalarına 
lüzumu kadar asitfinik ve mazot 
•erdik. Yağmur meV1iml ıı•çer 
ıeçmez mücadeleye girişilecektir. 

O halde lıtanbullulara müjde 
verebiliriz. Yağmur mevsimi geç• 
tikten ıonra sivrisinek vızıltısı 

kesilecek demektir. Fakat 
acaba mı? 

Tröstlerle Mücadele 
Ediyoruz 

( Baştıırafı l inci yüzde ) 
etmiynek, muhtelif zamanlarda, 
kendilerile rekabete giritenleri, 
ya fiatı bir mUddet için indirmek 
ıuretile mütkUJata dUşllrdülcr, 

yahut ta onları ikna ederek ara
larına almışlardır. 

(Tröst) den evvel esnaf ve halk 
eski kurşunları kendileri temin 

edip İfçiliği için fabrikalara mu
tedil bir fiat verdikten sonra kur• 
ıun boru ahrlardı. Bu İfçilik payı, 

Mes'ut Yuva 
Kurmak lstiyen
lerin Mektupları 

( Baştarah 5 inoi yüzde ) 
tahsil hayatım bana kadını pek 
batka bir noktainazardan tanıttı. 

Onun için benim kadın görUıUm 
bizdeki erkeklerin kadın zevkle· 
ri nden pek başkadır. Ben kadında 
ruh güzelliğini, samimiyeti, ve ar
kadaşlığı ararım. Birbirini alacak 
insanlar, birbirlerine einva1ig ola
rak hayatta rastlamıı olmalıdırlar. 
Bu biasin verdiği kuvvet, mUıte .. 
rek geçirilecek hayatm her turlU 
namer'i sademelerine karşı koyar 
aanırım. ilk ıartlar aeriıini oku
dum. 

l - Temiz, ve içtimai· bir 
mevki sehibiyim. 

2 - Tahsilim; Almanyada 
Teknişe Hohşuleden dip l omalıyım. 

3 - Kazancım ayda 200 lira
dan fazla dır. 

4 - Y aıım 35 den fazla 40 
dan azdır. 

S - Şimdiye kadar evlen
medim. 

6 - Hiç bir hastalığım yoktur. 
GörUyoraunuz ya, eYveli ileri· 

ıUrdüğUnüz bu alta ıartı tamami
le haizim. ... 

Diğer huıus1 ıartlarınızın ne 
olduğunu bilmediğim için bir fey 
ıöyliyemiyeceğim. Zannederim bu 
ıartlar, ıöz, aaç ren al, boy ve 
1alr• Uzerlne olsa gerek. 

Fakat ne olursa olaun, diğer 
ıartlarıoızm tevafık edip etmedi
ğini· anlamanız için ki benimde 
kendime mahsus hususi ırrtlarım 
vardır, beni ıörmeniz zannederim 
ea doiru. ve en kııa bir yoldur" 

ı.t.R.M 

trösr teşekklllllnden ıonra çok 
artmıı ve nihayet kurşun ile kur
fUn boru araıındaki fiat farkı 
(6-8) kuruf raddelerine gelmiıtir. 
Şimdiki fiat ile eski fiat arasın
da bir mukayeae yapılırsa, senevi 
(250-350) ton istlhlik miktarına 

bakılarak birkaç aenodenberl 
devam edip gelen bu (tröstUn) 
binlerce lira açıktan kir temin 

ettiği ve ytizlercı e&nafın ekme• 
ğine engel olduğu anlatılır. 

Bir 
Ahund 
Tutuldu 

( Battarafı 1 inci yUzde} 

ler için ayrılan mabette vaııa 
başlamııtır. Vaız esnasında Türk 

inkılibı gibi lran inkılabı aleyhin• 
de de müstehcen sayılabilecek bir 
dille hücumlarda bulunmuıtur. 
Kadınların peçeılz gezmesini Ye 

erkeklerin bıyıklarını kırptırmala· 
rıoı tenkit etmİf ve böyle yapan· 
ları glvurlukla lttiham etmiştir. 
Eıkiden paditahlar benim gibi 
imam• ıararlardı. Şimdi baılarma 
havroz ( oturak olacak ) giyerl.r 
demiştir. Müddeiumumilik Şeyh 
Musanın tevkifini isteyerek 7 inci 
mUıtantikliğe vermiştir. Şeyh Mu· 
sanın bu şekildeki vaızlarını Bayan 
Huriye ile kocası Esat polise 
haber vermiştir. 

Konya Yerll Mallar Sergisi 
Konya dördüncO yerli mallar ser• 

gı11 Haziranın 25 inde açılacaktır. 
S ergi yine AtatOrk ilkmektebi bina• 
ıında kurulacak, memleketin dört 
yanından geecek birçolc fabrika ve 
lmalithane mahıu'leri, aan'a t eserleri 
tethir edilecektir. fttirak etmek iıte
yenler bulundukları yerin Ticaret ve 
Sanayi Odalarına müracaat edecek
ler ir. 

ı 

TAKVİM 
Gln PERŞEMBE Hızır 
31 23 MAYIS 935 18 

Arabt il Rumi 
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~~ ~ V utt Va it ;EHnl ~uatl 
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Ötl• 4 44 12 10 Yataı ı 1 14 21 20 
ikindi 1 4S 16 "9 laıllı. 7 Ol 2 28 
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; Devlet Demiryo:larının yazlık ten
: zi ~ atlı yolcu tarifeleri 1/6/935 

tarih-nden itibaren tatbik 
edilecektir: 

Devlet Demlryolları ve Llmanlar1 Umumi MUdUrlUAUnden: 

Muallim ve Talebelere : 
Umumt tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmt veya Ma· 

arif idarelerince musaddak Huıust bi ümum mektep ve Üniversite
lerin muallim, Profesör, aaistan1 mU.rebbi, muavin ve müdürlerine 
Mayıı başından B.rincl teşrin ıonuna kadar ve bu mekteplerin 
talebe~eri.e ecnebi memleketlerdeki aynı mekteplerin talebelerine 
her zaman umumi tarife He uzak meeafelere mabıuı tenzilli D.D. -
numaralı tarife llzerinden her 1eyahatte % 50 tenzilat 71 
yapılacakhr. Bu tenzillttan istifade etmek iıtiyenlerln1 mensup 
oldukhı rı mektep veya Üni•ersitelerden veya Maarlf Vekiletinden 
Ye müdürlülder"nden muallim kısmında olanların seyahat edilen 
takvim 1ene!l iç:nde tanzim edilmiş bir hüviyet varakasını ve ta• 
lebelerinde keza en çok altı ay evvel tanzim edllmif fotoğraflı bir 
Yesi kayı hamil bu lunmaları ve bilet alırken ye yolda biletler kon• 
trol edilirken demir} ol memurlarına g6ıtermeleri lazımdır. Mek· 
teplerini bitiren talebeler de, talebe iken aldıkları vesikalarao 
muteber olduğu müddet içinde bu tenzilattan istifade ederler. 

Umuma Mahsus Gidiş • dönüt tarifesi: 
T enzilitlı Gidit • dön Ot tarlfesinin yeni tatbik şartları ıöyledir. 

Gidiş • DöoUı biJetlerlnJn mer'iyet müddetleri, ıeyabate başlana· 
cağı glinden itibaren müteakip ayın aynı tarihli gUnU.nün scnu 
olan gece yarısına kadardır. Yolcular seyahate başlıyacakları gUnil 
kendileri tayin edecekler ve bunu, biletl•rin llzerlne yazdıracaklardır. 
Yolcular seyahate başlamadan eYvel tarifenin mer'iyet müddeti dahi· 
linde olmak ıarti le, istedikleri günde biletlerini alabilirler. Bilelin, 
bir aylık mer'iyet müddeti bitmeden evvel gldit • dönUı ücreti· 
nin yüzde ylrmiıl verilmek ıartile bu biletler ilk müddetin bittiği 
günden itibaren müteakip ayın aynı. tarihli gUnllnlln sonu olan 
gece yarısına lcadar temdit edilebilir. Bu tarlfe eylül 935 sonuna 
kadar uzablmııtır. 

Aile biletleri 
En çok aekiz klılllk iJ'Uplar halinde ve gldlt • d8nUı ıartile 

herhangi ikJ lataayon arasında 1 /Haziran/935 tarihinden eylül 935 
aonuna kadar seyahat edecek ailelere, Samsun-Sivas mıntakaıında 
%60 ve Alaıehir .. lımlr • Bandırma mıntakalarmda %50 tenzilatlı olan 
biletlerle diier mıntakalarda katedil•cek mesafeye göre muhtelif 
oiıbetkrde tenzillth olan biletlerin ücretlerinden ayrıca ve grubu 
teşkil eden yolcuları• biriılnden tam ve diğerlerinden % 20 Ucret 
alınmak ıuretile tınzillt yapılacaktır. Bu tarifeye göre Haydarpaşa• 
Ankara araıında ıeyahat edecek alJelerden gidfş·dönUş ücreti olarak: 

Beş kişilik bir elle grubundan 
Sekiz kiıllik bir aile ,. 
Kuruş alınır. 

Samsun - Ankara 
D6rt kiJilik bir aile grupundan 
Yedi kişilik bir aile ,, 

Adana - Konya 

1 Mevki il Mevki ili Mevki 
9306 6735 4282 

12420 8989 5716 

Mesafesinde : 
10125 7345 
13921 10099 

Mesafesinde : 

4648 
6391 

Üç kişilik bir aile grupundan 4618 3342 2124 
Altı k"şillk bir a:le ,, 6596 4773 3033 
kuruş alınır. Diğer mDnaHbetlerde de licretler bu derece ucuzdur. 
latanbulda k5prü giıcmizden ve diğer mahallerde lataayonlarımıı· 
dan daha ziyade tafıillt alınabilir. 

Bu Tenzilatın Şartları : 
Aile grupuna girebilecek akrabalar ıuolardır : "Karı, koca Ye 

bunl arın çocukları, ana Ye babaları, büyük ana ve bUyUk babaları, 

torunları, kardeşleri,, Üçten • beıe kadar her grup için bir ve 
daha fazla lüşilik her grup için de iki kadın veyahut on beş yaşını 
doldurmuı olan erkek "evlatlık, hizmetçi, mürebbi, ıütnine,, akra• 
balık tarb olmaksızın grupa girebilir. 
Grup halinde seyahat edecek ailelere, fotoğrafla aile biletleri Yeri· 
lecektlr. Bunun için grupa girecek aile efradının birer vesika 
fotoğraflannın giıelere verilmeli llzımdır. V azab olmak ıartile 
grup halinde çıkarılmıt ktıçllk kıt'adakl fotoğraflar da kabul 
oluna bilir. 

Verilecek aile biletlerinin dönOı kııımlannın mer'iyet müddetleri, 
bl!etJer üzerine yazdırılacak seyahat gllnUnden baılamak ve bunu 
takip eden ikinci aym aynı tarihli gUnüoUo ıonu olan aece yarı• 
sında bitmek ll:z:ere iki aydır. Bu biletler, bu iki aylık müddet 
içinde müracaat edilmek ve gldiş·dBnUtr için Yerilmit olan Ucret 
yekü unun yüzde yirmisi tediye edilmek ıartile enelki mllddetln 
bittiği andan baılamak Uzere bir ay daha emdit edilebilir.Veyahut 
bu ıarllar dahilinde biletler bldayeten temdit ettirilmlı olarak ta 

· alı nabilir. Bu müddetler içinde seyahat için kullanılmayan d<5nüt 
~iletler:l üzerinde hiçbir bak ve mutalebe kabul edilmez. Dönilt aeya· 
lati ı.e baş'andıktan ıonra mer'iyet mliddetlerl biten dönllı biletlerlle 
yolda mecburi aktarma sebeplerinden başka bir liebeple teYakkuf 
edilmemek şartile biletin muteber olduğu istasyona kadar ücret 
verilmeksizin seyahat ed lebilir. 

Aile biletlerile seyahat edenler hem gidişte ve hem de döİıfir 
te ka edilen me»af enin her 500 ki:ometre ve kesrin• mukabil bir 
iıtasyon olmak üzere mOteaddit istasyonlarda biletlerinin mer'iyet 
mllddef eri içinde olmak ıartila iıtedikleri kadar tevakkuf edebilir. 
Yolc.ıLr, fazla kated.leck mesafeler içi11 umumi tarife Ozerinden 

Grip, adi nezle, 
Solü algmblJ kırgıalıll 

ve 

bunların netaylcl olarak alrdar 
çok dala romattzma ile karışbrıllr. 

Bir tek 

PERTEV KiNiN komprimesi 
Sizi bütün Lu ızhrabJardan 
kurtaracağı gibi sıtmaya karşı 
da ilelebed mu haf aza eder. 

PERTEV KiNiN 
KOMPRiMESi 

latan bul 4 üncü fer a Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
namına Birinci derecede ipotekli · olup Yeminli Uç ehli YUkuf 
tarafından tamamına 3055 lira kıymet takdir edilen Üıklldarda 
Kısıklıda eski Akmazbağlar yeni Çıkmaz Ra1impa1a sokak eski 

Ye yeni 1, 1 No. h bir köşkün tamamı açık arttU'maya 
vazedilmiş olduğundan 24/6/935 tarihine mUsadif Pazarteai 
gilnll saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammeoenln % 75 ini 

bulduğu takdirde mUıterisi üzerinde barakılacaktır. Akıl tak· 
dirde en ıon nrthranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
15 gün müddetle temdit edilerek on/935 tarihfoe mnsa
dif SALI günü ıaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmaamda arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 nl bulmadığı takdirde 1atıt 2280 No. lı kanun ahklmma tev· 
fikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya lttirak etmek iste· 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niıbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hlmil bulunmaları lbımdır. 
Hakları Tapu ıicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 

alakadaranıa ve irt;fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve ma1&rife dair olan iddialarım enakı mUıbitelerJ flo birlikte 
ilin tarihinden itibaren nihayet 20 glln ıarfıuda birlikte dairemize 
bildirmeleri IAzımdır. Akıl takdirde hakları Tapu ıicilli ile 1abft 

olmıyanlar aatıı bedelinin payleımaaından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenvirlye, tanziliyeden mütevellit Belediye ruıumu Ye Vakıf 
icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fa:zla malümat al-

mak iıteyenl~r 10/6/935 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açık bulundurulacak arttırma f&rtnameai ile 934/3054 
No. lu dosyaya müracaatla mezkür dosyada meycut vesaiki gör .. 
bilecekleri ilAn olunur. (2834) 

Sinop Müddeiumumiliğinden: 
Sinop umumi Hapishanesindeki mahküm ve meYkuflara 1/6/935 

gU.nünden 1/6/936 gllnüne kadar bir yıl içinde verilecek elrmek 
20/5/935 gününden itibaren yirmi gUa müddetle ve kapalı zarf 
usulü ile ekı~ltmeye çıkarılmııt ı r. 

1 - Verilecek ekmek 650 randmanlı Samıun bir baı unun• 
dan yapılacak ve beher ekmek 960 gram olarak pfşlrflecektlr. 

2 - Ekmek!er Hapishane MUdUriyetlnla g6ıtereceğl IUzum 
U:ıerine yevmiye 700 ili 1000 adet arasında ve her gOn nihayet 
saat 14 e kadar hapiıhaneye teslim edilecektir. 

3 - Talipler bedeli muhammenln yüzde yedi buçuğu olan 
1877 lira 10 kurutluk teminatı muvakkate vereceklerdir. 

4 - ihale 10/6/935 Pazartesi gUnU aaat 15 te Sinop C. Müd· 
deiumumiliğinde mllteşekkil komisyonu mabsuıunca Adliye Bakın· 
bğının mezuniyetine talikan icra edilec•ktlr. 

5 - Teklif mektuplan 10/6/935 Pazartesi gUnQ saat on dörde 
kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde 4 ftnctı maddede yazılı 
komisyon rlya1etine verilecektir. 

6 - Mektupların 5 inci maddede göıterilen aaatte yelltmek 
here iadeli taahOtlü mektup ıeklinde gönderilmesi caizdir. 

Bu halde; ı.arfao mtıhtır mumu ile ve iyice kapabl~au lizı~ 
dır. Poıtada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

7 - Şarnameye muvafık olmıyan veya içinde şartname dııın· 
da 9artlan ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mftteYeUit bilcOmle rüsum, tekalif ve dam· 
ga resmi ile ilin ücretleri ve indolbace ekmek veya unların tabii 
llcretl ve1air bilcllmle ma11rlfat milteabhide aittir. 

9 - Daha fazla ta&llit almak ve ıartnameyl görmek iıteyenlerin 
tatil gUnlerinden mada hergUn Sinop C. Mnddelumumlllği kalemine 
mUracaat etmeleri ilAn olunur. 

ticret farkı vermek ıartile yol değiştirilebilir. -
Bir aile biletinde yazılı olan yolcuların ayni sınıfta, ayni 

katarda ve mUmkUn olduğu kadar da ayni kompartlmanda seyahat 
etmeleri ve ayni istasyonlardan hareket ye ayni istasyonlara muva· 
ıalat eylemeleri şarttır. Bu şartlar dahilinde seyahat etmeyen aile 
efradı bu blletlerle aeyabat haklannı kaybederler. 

Bir aile biletine dahil olan yolculardan yalnız bir kiti, gru• 
bun azimet seyahatinden sonra Ye yalmz aile biletinde yazıla 
aidit • dönOş iıtaeyonları arasında olmak tartile mer'i tarifelere 
göre, yanm tıcretle mllteaddlt ıeyahatler yapabilirler. ' 12813,. 

, ... _____________ . 
VAPURCULUK 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT AUGI 
Uman Han, T elefonı Sl2925 

TRABZON YOLU 
TARI · vapuru 23 Mayıı 

PERŞEMBE günü saat 20 de 
Hopaya kadar. 

iZMiR SÜRAT YOLU 
SAKARYA vapuru her 

hafta PERŞEMBE gllnleri saat 
16 da lstanbuldan IZMIRE ve 
PAZAR günleri de IZMIR'den 
fstanbula kalkar. 

iMROZ YOLU 
TAYYAR vapuru 23 Mayıs 

PERŞEMBE saat 18 de lmroza 
kadar 

..,. 
· JUVANTiN 

Kanzuk Eczaneıi Müıtahzarlımndad 
Saçların 1ablt ve tabii renkl•rlnl lad• 
•der. Kumral ye ıiyah renkler d• 
tertip edilmiıtlr. Ter n yıkanmaklaı 
dahi çıkmu. Daima 1ablt kalır. y .. 

' gine zararııa ye ııhbt 1aç boyalarıdıt> 
Euanelerle ıtriyat matazalarınd• 
bulunUI'. 

NOVOTNi 
Bahçesi açıldı 

Beyollunun en mutena yeri 

Enfes Yemekler 

TAZEBiRA 
ELiTE KONSERi 

Kat'iyyea sarar vermeden teri k•:! 
kokuyu tamamen bale eder. Elb .-' 
n çoraplarınııı uıua mOddet 1 ,ıs 
olarak .aklar. latanbul 22:i nunıat 11 
polta kutuıu S. T. rumuzile 6 kurutl11 

poıta pulu göndererek bedava nulll~ 
ne i.teylniz. 

Sinir ve akll haııtalıkları müt.~ 

Dr. ETEM YASSA...-, 
Catalozlu Orhan B. apartımanı Tel.2"~,ı 
EY. J(adıkör Babar:re ltul aokak Tel.d«J 

d,
letanbul ikinci lfıls "'e"' d• 

ıuıundanı Müfliı K ibu Ali ~ eıı 
Fazılın ma1a1ına mOracaatl• 1 ,ı 

j ·d..-e 
ııraya kayıt olunan nhi1Brlar 1 c.JJ 
baımOdürlyetinln iıted iti 168 lir~ c• 
kurut lı•kkında ifı il idare heyet ~.ı• 

butıı 
yapılan tetkikatta eıbabı •U 1111 
olarak a-öıterileo ilim Şefik naıP 1'' 
olup mOfliH ait o' madıt·ndan k• ol" 
talebinin reddine karar verilnılf J4' 
dutu ilin oluaur. (117 
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ESMER GÜL 
lılwharriri: A. il. Tefrika No. ı 107 

Tutulan Casus! •• 
Abdi Paıa ile Patrona Halil Birbirlerini Kucakladılar. 
Davanın Halline Kadar Ayrılmamaya Karar Verdiler 

DemlftL 
Patroaa.. bu calıll Ye kaba 

adam, bu 16ıleri o kadar Hf, o 
••dar candan, o kadar mDMıir 
Ye ıamlml bir llaan ile ıöylemittl 
ki; Abdi Paıa bir anda kendiıine 
••dl edilen vazifeaia ehemmiyetini 
buıutu•ermlf, ellerini açıp patro
aanın boynuna ıarılarak : 

_ Mademki, din ve ·devlet 
için denin, ben de ılzden oldum, 

aitti. 
C.nbtle mukabele etmiftl. 
Senelerden berl blrlblrlerlni 

-rmlyea, biri Hf alet içiade 
lbtlm ıDrlm ıtırlnllrken, dltorl 
laraym aaadet ve ikbal muhitin· 
de yllkaelen bu iki eıkl arkadaı; 
blriblrlerlne aarılmıılar, öpllf mllr 
ler, (bu ıer'i dava halloluncaya 
dek) blrlbirlerfnden aynlmamıya 

•bdetmitlerdl. 
Şimdi ; Abdi Paıaaıa teklifi 

berine, maYakkaten Kaptan Pap 
lıararılhı ittihaz edilen odaya 
Jldecelder; oradan mtıftereken 
padftaha haber göndereceklerdi. 

* Abdi Pqa lle Patrona Halil, 
lam karargihın kapı•ndu girer
lerken bir kalyoncu zabiti ilerledi. 
kaptan PapJI uı.ı. etekledi 

•• ıonra: 
- DeYletl4m 1.. Bir eu• 

lutbUD. Cebren oraya girmek 
lat.clL Aaakirl ıahaney• de bir 
laa7ll zorluk yerdi. Beai WA yezf· 
re ıGtOrDa. Ona bir emanetim 
•u? DeJU aöylenlr durur. imdi; 
ha ka.tala haldwada, •• ferman 
ba1urulur ? .. 

Dedi •.• Ba 16aler, Abdi Pat•· 
dan ziyade Patrona Haliliıa aaıar1 
dlkkatbıl celbetti : 

- Toz, o zorbayı buraya 
.. tlria. 

Emrini •erdi. 
Biraz IOBra, llm•ln batlulDlf 

oldup halde bir adam ıetirllclL 
Abdi pa,a ile Patro•a Halil'ln 
ı&zlerl, ba batb adama cenlJ. 
•lttt 

Patrona Halll, birdenbire 
)erinden fırhyarak.acı bir kabka· 
ha koyverdi : 

- Vay, Koca Delil Sen ha .•• 
HaDlya, ıeainle Çırpıcı çayırında 
btlytlk çanarın dibinde buluıacak, 
llaertçeıine wruıacakhk. Halbuki 
b•.c, berede karıılaıtık. 

Dedi. Deli Velinin ıazlerl 
lc.rarmlfb. Dllımemek için oma
lQ ile duvara dayaDIDlfb... Patro
-., ıaUm Ye mlbtebd bir ...ı. 

"•••• ettiı 
- Haniya, bizim ıer't da•a-

"'ı balloluncıya kadar eYinden 
~. çakmıyacaktın ?. Bir Allah 
~lu ile konUfmıyacakhn ?.. De
-.1c o 116aler, yemialer, J• 
tatan kırmalar, bana meydan 
0"'1malar hıp palavra lmit ha ? .• 

Ba 16der Deli Velbal11 kalbi· 
De birer kızıın ok ıibi tea~r edi· 
yor, 6fke, acz te tee111Ur içinde 
titriyor, kalyoncu kuıaklar:le 
ıımııkı ıanlmıı .Ucudunu, artık 
hiçbir i.. yaramıyan bir ağaç 
klltUğn gibi duvara dayayarak, 
derin bir yelı ve fUtur ile Patro
na HaHU ahmekten bqka elin
den birıoy selmiyordu. 

Patrona Halll, galip Ye muzaf· 
fer bir hUkOmdar gibi gUIUyordu: 

- Yazık, be De:t Veli J.. Ben 
de aenin kalıp kıyafetine bak· 
mışta, 1eni bir adam aanmııtım. 
Mejer aen, kahpenin biri imlştln. 
Demek ki, bir taraftan arayın, 

Yezırın, klmblUr daha ldmlerin 
çanağuıı yalarken, diğer taraftan 
da bizim aramıza glrmif, sırrımı· 
zı fa~etmiıain, haaa... Arayın 
bakalım, ıunun Ozerinl.. Vezire 
verecetl emanet ne lmit ? .. 

(AJ'kaaı Yat) 

Yeni Bir 
Çöküntü 

Daha Oldu 
Şehremininde Dcnlzaptal ma· 

halleslnde Bay Neıetin yapısında 
çahpn Jamafl adında bir amele, 
temel tatlannı çakanrken birden• 
bire tızerine topraklar yıkılmıı ve 
&aYalla adam bu toprak yıguunm 
altında kalmııtır. Hidiıe derhal 
itfaiye ye zabıtaya haber Yerilmiı, 
Iımail bir hayli uğratıldıktan aonra 
bay~ın b:r halde kurtanlmıı Ye 
laaatahaneye yabnlmııbr. 

Esnaflar Tescil Ediliyor 
Belediye kanunu mucibince 

eınafların, yiy~cek, içecek ııyler 
HtanlarJa yatacak, 71kanacak, 
aivinecek yerlerde çallf8nların 
t11cili iti devam etmektedir. Bu 
it bu ay sonunda bitecektir. As 
ı:ama• kaldıtı için çalıf1Da •• 
mOracaat faılalaımııbr. 

Balkondan OUftO. Oldu 
Eıkl kom•erlerden altm11 bet 

1apoda Mehmet Faat Y edibi .. 
deki eYinln balkoaaadan dl .. rek 
ba1tan•Ye kaldanlmq, fakat kor
tanlamamıf, 6lmDıtDr. 

Ford Davası 
Ford fabrlka11 memurlan aıe,. 

hindeki kaçakçılık da•uuaa don 
bakılmıf, ve duruıma, araıtarma· 
lann genloJetilmeal için baıka 
gOne bırakılmqtır. 

Uman Tarifesi 
Y •l liman nakliye, yöldetme 

•• bopltma tarlful haziranda• 
itibarea tatbik edilecektir. 

__. ... ----···---··-.. ·-····---·-·---K8rıpı 18888 No. lu kararaamenlıı 
beıin•i maddeıi hükümlerin• tnfikan 
5/4/1934 tarihinde döYİıİDİ altı &J IOD• 

ra almak Ozere Merkez Bankuına 
yatırmıt olduğum 7468 No. lu n 
5/4/1934 tarihli bir adet makbuıu HJİ 
etmit n >•nilİai almıı oldaiamdan 
meakôr ıayi makbasun hi9bir kıymet 
-.e hükmi k11lmadığlaı beyan " llln 
ederim. 

N. S. Kayllcçakiı 

K A Ş E 

SON POSTA 

-c:c 

Müzayede 

Bu Cuma 
Uzun ZPmanlardanberi şehri• 

mizde emıal;nc tesadüf edilmiyen 
bOyllk bir •tY• müzayedesi ola· 
cakhr. Eaki ve zevk sahibi, me
raklı bir ailenin üç batından beri 
bUyUk bir itina ile biriktirdiği 

nadide kıymettar eıya müzayede 
ile satılacaktır. 

Bu milıteına müzayedede 
merhum Çürükıulu Mahmud Pafa 
ailesine ait etya aahlacakbr. 

Satış, Kabataşta Setüıtllnde 

merhumun konağında yapılacak· 

br. Milıayede 24 Mayıa Cuma 
glinUdUr. 

Fazla izahat için, Sa!ih ve Sa· 
ıoa mobilya mnğazaaına mfira• 
caat. Tel : ( 43249 ) 

( DenizyolJarı 
iŞLETMESi 

A ... teleri ı KaraklJ Kapr91t .. 
Tel. 42362 • Sirlreel MGhlrdanade 

Haa Tel. 22740 

• Mersin Yolu 
ÇANAKKALE •apuru 24 

Mayıs CUMA ıtıotı aaat 11 de 
Merıln'e kadar. "2823., 

(İPA fı1A~l(A 
Mü.tJ..ıral, 

HUBUSATUNlARI 

StHHAT 
YS 

Kuvva 
MenbauLı 

Dr. &Arız C:BMAL 
Dalalllg• Mlltelaa .. ısı 

Telefon 
22398 
21044 

118, Dlvanrolu 
Cumadan maada her 

gtio öğleden ıonra 

• 
EOKALMINA 

Qrıp • Nevralji • Bat ve Dit airlları • Artrltlzm • Romatlzm• 
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• Senelik muham· l1 uvakkat 

men kira11 teminata 
Ecllrnekapıda Mihrimah Mab. Cami avJuıu So. 20 
odalı Mihrimah medresesinin iki odaıı. 60 4 50 
EJllpte BUyUkcaml Mab. BUyllkcaml C. yeal 31 ' 
No.lı Uç odah Eb&asuutefendl mektebi binaıı. 36 2,70 
SUlıymaniyede Elmaruf mah. Şifahane C. ı 1enl 
No.lı iki odalı •• bahçeli ey. 72 6_40 
Slileymaniyede Saman9iranıanl mah. Dökmeciler 
C. Jeııl 92 No.lı 21 odalı SUleymanısanl medresesi. 360 27,00 
Rume&llılsannda Hocabayrettin Mah. Be bek C. 
r...ı 88 No.h 2 bth iç odalı Haymana mektep 
~~asa. d 144 10,80 
~ eymanl7e • S•m•Yirwanl mah. Deveotlu 
JOkUfUoda yeni 8 No.b 19 odalı klglr MUlizım· 
lar medreaeaL 300 22 50 
Fatihte Klrmaati mah. Cami ay)uau So. 7 No. ' 

E~aJ!ı~bkrisefl1t Çifth eBoayak medreaeıl. 360 27,00 
, • .,te uuy6 cam ma . atan lakeleıl So. kl~lr 

1 ki odala Mihrlph Valdeaultan mektep bin••· 18 ı ;Jt• 
,Uıtl 

Mevlevihane kapa11nda Karabaı mah. Aynahbak-
kal So. yeni Z1 No. h alııap Uç odalı Nııastacı 
Sadık Efendi mektep bina& 24 1,80 

Yukarıda aemtf. Mnelik klra11 ve muvakkat teminatı razılı m .. 
haller 936 aenesl Mayıı ıonmaa kadar kiraya verilmek here ayfl 
ayrı açık .. rttırmaya konulm8fhll'. Tallp 'Olanlar .. raltl anlam_. 
&zere l..eYazım MlldUrllliftoe mtlracaat etmelL Arttırmaya girme• 
lıtlyenler de bizalannda ıö.t•rll•n muvakkat teminat makbuz veya 
mektubDe ihale gtbal olan l/61935 Cumartetl glDI ıut 15 de , 
Daim1 Encllmende baluamabdır ~) (2720) 1 

Jf .. 
Senelik Mu-.ükll 

Muhammen Teminil 
Kiruı 

Kadıköy kumluk mab. Hll blnaıında 49 No. dllkkin 120 
Mercanda Yava§çııahia mah. UzuDÇ&J'fıda 259/ l 68 No. 
dnkkan 
Mercanda ,, ., ,, 61218 No. 
iki katlı dtıkkin. 
Mercanda 
klglr dUkkin 
Mercan 
f8P dnkkln 
Mercan 
kat dükkin 
Merca.ı 
ıap dnickAn 
Mercan 
kat dnkkin 
Mercan 
kat dtikkla 
Mercan 
kat dükkAn 

" 
,, 

" 
,, 

.. 
" 

" 

" " 

" " 

" " 
" " 
" H 

" .. 
,, 

" 
Mercan ,. ., " 

21210 No. 

71212 iki 

165/238 ah-

S/216 iki 

1/208 lld 

41214 iki 

51212 ki-
ıfr dtUdrta 
MerdlvenU,tbade ....... .., utldıllllde 
nllm derihaae arnW, 

84 

84 

84 

84 

84 

Bakır k61de taı lakeleal ana .o katında eıkl ıu de-
poau lnallbeai 24 

9,00 

6,aG 

6,30 

6,30 

~.30 

6,30 

7,20 

6,30 

6,30 

6,ao 

8,JO 

1,IO 

1,80 
Çapada Saraç doiu mab. yeni çııme ıo. etki 8/12 ye-
nl 22/ 1 No. iki oda, Matbah ve bahçeyi havi ev. 60 4,50 

Yukarda Haıti HDellk kira11 yuıla mahaller 936 MDeu Mey• 
ıonuna kadar kiraya Yerilmek Uzare açık arttırmaya konulmuıtUI\ 
latekli olanlar Şeraaitl anlamak Uzere Levazım Mndilrlntnne mtlrd 
caat etmeli. Arttırma,a girmek için de bizalanada ptmilen •" 
vakkat tem nat makbuz •eya mektublle beraber ihale pi oiltfl 
1 /6/935 Cumarteai 1Unl1 aaat 15 ele Daimi Eacllmeade bulun ... 
lıdır ... B.,, .. 2721,. 

"" * Sahaa M. Bir Metroıo :Mm·ak).ııt 
Mura~baı Muhammen T•mialt 

kı7meü 
Samatyada at• hamamı mah. Akarca 80. 31 
No. lı evin arkat1mdaki kulelzemin yeria. 21,sl 2,25 3,65 
Karagümrtık yangın yeriaoe kariyelatik a!i 
Pata mah. 3S lııd adada yllullz araa. 25,97 2,S> 4,81 
Çırçıı: yanııa yerinde 59 uncu adada yllzaDz 
arH. 29, 71 S,00 6, 70 
Çarçır ,. .. 33 ,, ,, ., 
araa. 11,25 6,00 4,22 
Cihangir yanım yerinde C. 36 ıncı adada 
ytıısnz araa. 10,43 14,00 n.oo 
Aksaray yaniın yerinde Koska mah. Şalr 
haşmet liO. 18 inci adada ylzllz ana. 3,90 3,00 1,00 

Yukarda ıemti, 1aha11 kıymeti •• muvakkat teminatı yazıı. 
analar al&kadarları ara11nda ıatılmak tlıere ayn ayrı pazarbi• 
konulmUflur. Allka11 olanlar ıeraltl anlamak llzen lenzım mode.
lDğüne mtıracaat etmeli, pazarbia pmek için de lalı:a11&11nda ıa .. 
terilen muvakkat teminat makbuz vera mektublle ihale slnD olu 
25/5/935 Cumartesi ıflntl nat 15 de Daimi enclmeatle bulunma-
lıdır. 0 8.,, "2719,, 

* Jt Muhammea Muvakkat 

Blytlkadada Nizam maballealnde Ytırtık Ali 
pll&ja 9SS ıen•İ lçİll ,.kanma menlmine 

Kirası T eminab 

mahaaa. 150 11,25 
Blyelkadada Yalı mahallellade Deni& ha-
m••• mahalli 935, 936, 937 Mneai (yıkanma 
m•v•imlne mahıua. · 80 18 00 

Yukarda aemtl, muhammen klra11 •e maYakkat teminatı ~aza
b denir: hamamlan yıkanma mevalmine mabıua olarak ayrı ayn 
kiraya Yerl:mek llzere açık arttırmaya kcnplmuıtur. latekB olanlar 
ı•raltl anlamak Dr:ere Le•aıım MftdOrlOtftn• mOracaat etmeli, art
brmaya fİrmek için de hlzalannda gö•terilen muyakkat teminat 
makbuz ••ya mektubu ile ihale gUnU o'.an 1/61935 Cmnarte1i gtlnO •••t 15 de Daimi Eacl\mende blılluDmah.ıu. "B... "~717,. 
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Kadın için 
Yünlü 

Kumaşlar 
BUtUn yerll fabrlkalar1İI 

En güzel, 
En Şık 

·En Seçme _ 

Kumaşları bir 
araya toplanmıştır. 

BAYANLARI 
taoe Jlall 1Eamat1llrllllza 
ıl••k lota gldeoelbdl 

maıua 

a 
Dikkat: 

ar Pazara 1 1 
Teru Mallar Puarıaruua ikramiyeli 

aatıtJarmdaa istifade ediniz. 

Zafiyeti umuml7e, iftalwılık Y• bvYetllıllk lıallbada bDylk falda •• teılri 16rlUeo 

FOSFATLI ŞARK MALT HOLASASI 
kull•11ınız. Her eczanede ••tll1r. 

KARAKÖY I 
ECZANE& 

HÜSEYiN HÜSNÜ 
Galata, KarakOy cadde•I No. S 

·- lıtanbul Milli Emlak Mildürlü§'ünden: 
Muhamm•• kıymet 

Lira 
YKNIKOY: K6ybaıı caddeıl uld 180-182 yeni 200, 
. 202, 204 •• ,.ı. ar .. DID 1160/2880 payı. 2600 
KAMERHA TIJN: Kordell ıokak Hld 22 yol J2 .. ,ıh 

eYln 3112 payı. 480 
MAHMUTP AŞA: Slruru mahalleıl Mılaaıutpqa cadd .. ı 

eıkl 131 yeni 188 Ayılı dllkklaıa 120/864 payı.625 
0SK0DAR: Paıarbqı Mfrotlu aokak Hld 82, 82 M. 82 

M. yeni 96, 98, 100 ıayıh ey Y• dlkkiaın 
213 payı. 487 

Yukarıda yaaıb mallar 28/5/935 Puar ıtl•ll Hat 14 de petf• 
para •• acık artnrma ile ıablacakbr. lıteklllerla % de yeclJ buçuk 
pey ak9alannı Yaktı muayyenlnclea enel 1at.rmalan. ( M) (2621) 

~·-····-············-... ··-····· ..... ·-···-···-··-···-· ----•-111111----·--·----aon Poeta Matbaa•• ~1 
8.WW ı B. Kökgl Weer. Mlclldi : Tahir 

Artık ihtiyarladım 
diye yese kapılmayınız ... 

SEKSÜLIN 
Bozulan sinirleri kuvetlen 
dirir, yorgun beyinlere 
ıhtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini" 
r~ . AŞ~AR .. 
w ,ı 

l(UTUIU 200 Krf.> 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi ı 

- Satılık hane 
Bıyothı, Tamlabatı oadde1indı 

5' - 88 numaralı blr ı.ap yedi oda
lı, klıiı haııe •• altıodalı:i blr bap 
dö.kkln tbYeo fiyatla 1&tılıkbr. E•I 
ıörmek iıtayenlerio Bey6ğlu Tarla
batı oadd11i eıld MargrU yeni Klf
ltltıkı ıokak N o. 19 haneye müra-

~--• oaa' ıtmıleri. 

Doktor 

HORHORONI 
Emlnönl Y aliclı kırudauMI ranaacla. 

1'elefoa ı 84ta1 

1 

Çaresi varken ıztırab 
acınacak hal! çekmek ... ne 

il GR/PIN: il GRIPIN: ------
En ıiddetH baı ve diı 
ağrılarını, romatizma 
sancı ve ıızılarını 

Oıütmekten mütevellit 
bütün ı:ıtırabları, adale, 

bel, ıinir ağrılannı 

keser dindirir 
Gripe, nezleye •• emnli hastahklara kartı bllbaua mleulrcllr. 

GR " 
kaşelerini tecrübe ediniz I 

Fiatı 7 ,5 kuruıtur. Her eczanede bulunur. 

Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 
Emlak V • Eytam Bankasından: 

25/5/1935 tarlbll CumartHi illnUnden itibaren ifıelerlmfs ııat 
9 1/2 dan 15 ıe kadar de•amh olarak açık bulundurulacaktır. (123) 

GUzelliğ'i •• yakanlığı itibarile ıehrlmizin yerine babçeıl 

PANO RAM (Yeni Bahçe) 

Bugun açıhyor 

Kıymetli HAM.YET 'le diftır maruf 
Bayan 1 ve sevimli ırtiıt 
ve ıan'atkArları dinliyeceksinlz. Telefon : 41085 

Bir 1aat 1atın almadan enel 
Botun dtınyada meıhur 

B B V U E Saatlerini• 
1eal kolekılyonunu •aıtermHlal 

1&atclnlzdıa lıtıylais. 

Umumt dıpoıuı Jıtanbul, Bahoek:apı Taı Han 19 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüründen: 
• MuhammeD 

Kay met 
Ura 

FENER ı Hacı Isa Y oturthane ıokak eıld 50 M. 
Jenl 4 l Ayılı eYln 3/16 p•JI· 127 

KOÇOKPAZAR: Rllıtempaıa Uzunçartı caddeal Hkl 123 
yeni 280 11yılı dllkklaın 3/4 payı. 1500 

EMiNÖNÜ ı Ahıçelebi Umoo lıkeleıl ıokak eıld 44-
46 yeni 44 HJıb dUkklnın 2400/l0160 
payı. 477 

EMiNÖNÜ ı Ahıçelebl mahallHi Limon lıkılell ıo-
kak eıkl yeni 30 1ayılı dOkklnın 10/120 
payı. 7SO 

Yukarıda yazıla mallar 26/5/935 Paıar ,nan 1aat 12,30 dı 
mOhadll ikinci tertip taıfiye YHika1ile ve açık arttırma ıuretlle ır 
tılacakbr. l.teklllerio yOzde yedi buçuk p•J akçelerlnl vakti muar 
yeniadea e•••l yatırmaları. 148.,, .. 2522,, 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 Haziran 9M tarihfndea 31 Mayıı 936 tarihine kadar bit 
HDe mlldd•tle Ankara yllk1ek Ziraat EnıtitUıtınün 375 • 425 taleb• 
ile 100 • 120 mllıtabdemlnln 1abab, öil• Ye akfam yemekleri kr 
pah sarf uıullle ekıiltmeye konulmuıtur. 25 May11 935 taribl11• 
r11tlayaa Cumarluf ,nnn aaat 15 de ihaleıl icra edilecektir. Faıl• 
llalaat almak •• ıartnameılnl rGrmek lateyeolerln YilkHk Enılltl 
idare mDdUrlOttıne •• ihale · ,Unll de 5750 llral&k temlnatlarll• 
Eutltl Yenulne tHlim eden iıteklllerla E..atltlde idare ve tb.ı. 
k..ı.1oaua mlracaatl'an (2127) 


