
Sarıyer Cinayeti Aydınlandı 

iki Kişi Katil Olmak 
Suçile Tutuldu 

Bunlardan Biri Eski Çımacı Enver, 
Öteki Arkadaşı Bahçıvan Mehmettir 
Sarıyerde, l!kele civarındaki e•lade on yedi yeria4en bıçakla yara

canarak öldürülen zenıln Madam Marl Elmaıyanıa fed akibetlndea 
~u ılUunlarda gftnlerdir bahst:diyoruz. HldiHnln •• feci oldugunu 
İepimiz ılSrdllk. Vak'a ıöyle meydana çıkmııta: 

Madam Elma1yanın ara ııra itlerini yapan 
•e bu aebeple onun baza yardamlanaa 
••ndinde hak ıören Sanyer çımacı11 $tlkrll 
Çayuı yılbaıı mftnaHbetil• Madamın habnm 
lermamaınnın ıiteminl yapmak Ozere kapıyı 
talmlf, aes çıkmadığını ıGrUnce polili ika• 
•tmiı ve böyle facia ortaya atılmıt oltlu. 
O illn, bugün akla ı•lmez mlitkUllerin 
laa.lile uğraıan latanbul zabıta11, birçok 
lcarine ve deliUeri bir araya topla•ıı, nlha· 
J.et tilphelerini eakl çımacı En•4;rle bahçıvan 
Mehmedln tizerlnde tekıif etmiştir. Sıkı bir 
ıurette ıorguya çekilen EnYer nihayet hllbtll 
albi herıeyi ı~ylemiye baılamıtbr ı 

EaYer, eline birçok para ıeçmlı Wr ma
tJraperest Ye bir mlraıyedidir. B• yllzdea 
!Pey Hnet tllketmiıtlr. Soa zaaanlarda IH 
,.zla içmekten hoılanıyordu. Çımacılıktan 
•yralmaıı da bu yüzden olmuıtur. Nilanıa 
)İrmi dördllnde iae aık~r• çağanlmlfbr. 

Enver, Madam Marlnin ufak, tefek iti .. 
tlnl görftr, ötHial berilinl alırmıt. ltu yh• 
den evine her zaman ılr•r çıkarmlf, Adeta 
.. I abremi lflbl ltlr .. ymiı, ba yaziyetten iıtl• 
•de etmeyi dfttUnru&ı, naıal oba aıkere 
lideceğini hesaplamıf, fitmeden eYYel bir 
Parça 11dUnyalık,, düzmeyi kurmuı Ye b• 
?~sav\iur neticeıi bu menfur cinayet ıu ,.. 
•dide itlenmlf : 
Ennr Madam Marinia Oıtlne yorsıanı 6rtmtlı 
~. atzım takamıf, ( O.Yamı 14 Gcll yftzde ) 

Nl'lı•ı•t •ırrı11ı .... ,,.,.. 
•• ,..,, 1c •• ıı •• 
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llat•ldılc ••lı.Hıııtl• /atıli6•t oe ille kazm• oıırııluıundo bulıııaanlar 

------------.. ·- Meşhur "Cellit,, ın Kafası 
Z!;::;y:,:, ilk Kazmaları Yedi 
R.Jl~ '1.!~J.rıı. •••1 .....•• 
ha7ret ••doi dlleaoiıiııi 1.atanbulda 
bulmuıtur • 
Aputıaualan olaa, ultahlara hat•· 
atına naııret eden, öğleden ıonra 
ıiıdın 11daka dllıoın b• dilınoinin 
hakiki hayatını rnimlıri, ilmi •• 
tafail&tilt 

Y anndan itibaren 
SON POSTA'da okuyaoabwı. 

tır~na kaptır•• ihtiyar bir kayla 
lle konuıuyorum. K&y adamı 
bDylik bir safiyetle anJabyor : 

'"- CellAclıa iki tlrlll cefaauu 
çektik. Biri zehirli atma, &tekili 
Ani ıu baskınUe Yerdtjimlz kur
banlardır. Enelld yal ulan ılhl 
bir dellkanh~ •k .... d6aDac• 
zehirli aatmaya 1alralaacL.. bir 
hafta içinde pnrlamp tlttl. 

Türkiyede Grev Yasak ! 
Amelenin Hakkını Koruyan lı Kanunu 

Liyıhası Kamutayda 

Selçuk, 30 (Huıuat muhabiri
mizden ) - Her yıl 11tma
dan ve ıu buloamdaa kark, 
elli · kurban veren klçlk 
Mendreı havzasının binlere• k&y· 
IDıO Selçukta toplanmıı bulunu• 
yor. Tire, Ôdemlt, Bayındar, 
Kutadau, Torbah •• Ayduaclu 
ıelen heyetler, ka1maklar •e kı,. 
inler ve lzmfrden ıelen (50) kqlllk 
meraıim heyeti hep Cellld p 
llnden balıaediyorlar. 

Od yal ev•el aılan ıibl aat
lam bir delikanlıaını cellldan aa• 

Cellid tAfbfa zamu, ovanıa 
ıu albnda kalarak tarlalanmw ; 
lrllnlerimizi mahTetmul de ruamı
za kir kahyorcla. BIJI• maUal-

(Devamı 14 la41 JfDd•) 

Ankara, 2 (Huıuıt) - lı Ka· 
'ılnu llyihaıı Kamulaya verll-
'-ittfr. Uylha 140 maddedea 
~llrekkeptir. Kanunda betleat ye 
~~ meıaillni ayn ayn vıya laep 
b.~ bqkaııaa kiralayan itçl, 
~PICliuaııa hlzmetlada iatifacle 

haklki ve lıaOkmi fAbaa ta it 
bl . olarak taıif edilmekte, 

la ~letJİa, Belediyeluin idari tqld
lalbnda çaiııanlar bu kanunu• 
'-lclmlerlae tilai tutulmamaktadır. 

DeYamh hizmetı akitleri 7uılı 
aukawelelere bağlaaaaak, 40 lira· 
dan ebik olan akitler puldan 
istila• edilecek, 30 sGn ınrea 
laizmetJer klA it addedilecek, bu 
hlklmlerdıa mOıteına olacakhr. 

iki taraf itten çıkma ve çaka· 
nlma keyflyıtial il sh enel 
blriblrlerin• haber Yerecek, it 
..ııtitl bu 15 sin içinde herJln 
itciJe kendine it arama• içi• 2 
aaat lsba ~erecektir. 

it mllddeti sbd• 8 uat ola· 
rak kabul edilmiftlr. MuYakkat 
bir mlddet hiç çalıfAmayacak 
kadar kua pçlrıa ltçlye kaza1a 
atradap zamandaki glndelijiaia 
bir yılbğa batlanacakbr. Daha 
u Ocretll bir İfte çallfabllecek 
derecede kazaya uirayanlara da 
flbadellilola yan11 Latlanacakbr. 

Daimi aurette hiç çahp ... 
yacak kazaya utrayanlara da 

( Dınmı 5 inci yGsde ) 

[Yazııı ıs inci •1faıwzdadaı] 

General Alinin Bir 
Mektubu 

Aldıtıaız bir mektuptur; 
50 Niaaa 1t3~ tuilalt alıh .. ısıa 

i.lrlaci aa,fuında Kısılay kon•r .. i 
ktlıtı albada i•mi• •• ıMJyledUderi• 
mnzuu bam oluyor. Halbuki (Hl!lllah
mer ınerkeziumu•i•ladea bir para 
bile aJıaamadıfl ıuetinde, 1aaht bir 
lbue .ardır. Bu ibare ( EYkaf idarı-
ıladea muntazır olan yedi bla lin JC• 
rine yetmlt para bile abnarnadıtı ) 
ıuretiade olacaktı. Ba ... u. ile de 
ıuau •CiJlly•JI• ki ••htaç ıocaldana 
Ya)diJe 6000 klıura Udu JlikMJmeai 
mleenet çok J•t•••ıaı dlletlltl• 
Sathk &.kaaı Sqıa.Bay DoJdor llMik 
Sa1d•••• •l•dudlti oa iki bla lira 
NJ•ılade t••f• edilmfttJr. 

Ke,flyetln h• uretle ayal aayfada 
taahihlnl diler •• ıayfılınmı ıuaanm. 

Bqkan Dr. 
AlllırııtlH 

1 

mirde a.,.,. N•clı• Htlıe ..,.... 
ti.ı l T•ggu• c••l••tl•• t•ri•t•l,tlr 

Y aııaı dördiinoll 1ayfamııdadır 

Son Posta 
· 500 Lira Veriyor 

Nisanın yirmi iki- .-~ ....... ~~~----
sinde bir mUsaba· Muıabaka Kuponu 

kaya ba9ladık. Bu 
mUsabakanın f8rl• 
ları 12 inci sayfa· 
mızda yazllıdır. Bu 
9artları okuyunuz 
ve9ukuponu kesip 
saklayınız. MUm· 
kUndUr ki bUyUk lk· 
ramlyemlzl siz •••· 
aınım 

Reıim Kumaraıı · 11 

Yazı Numaraıı 

laim -------

Adrea -------

•-==-===-=-=-~------------"r ukan"-ld kupon• ,...... ~amadald 
4 CHAplH -.ıtlnl• a N• aıaa lalm 
•• adr .. lalsl deldW"•P aakl.,ı .... 30 , .. 
ala çaldıld.. aoara IHI kapoaları Soa 
Poata lııUmoco momurlatuaa .&adorlals. 
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( Hallcın Sesi) 
Halka Eşek Eti 

Yedirilmesine 
Ne Dersiniz? 

Beykoz, çe,me soke§ı 11 
numareh hane, muallim Bayan 
Sabriye; 

- Evet, r•ç•n rün raı:etede okur 
okumaz midem tenine d6ndl. •• Göz
den uzak olan, göniilden de irak olur
muıl ,, derler. Meter •• dotru imiı. 
Bunu lı1ttitimden beri adeta rahatım 
kaçtı. fnHn bilmeden, •ı•k etindea 
dPha beter ıeyler de yulaa hazmede
bJliyor. Fakat bile bile eıek etini 
detil, içine en az hile kablmıf, 

nHne7• bile hazmedemiyor. 
Jf 

Hahcıoııu, Mektep •okalı, 
33 numarah bakkally• -hlbl 
Bay E-tı 

-Bu yakınlarda aedenat me7dana 
~ıkan cinayetlerle rarabetler çotaldL 
Otus alb aaat toprak altında yaıayaD 
adamdan; blr kııla evlenmek lıteyea 
erkek kılıklı kızdan ıonra, meydana 
bir de •ıek eti tOccarları çıktı. 

Etek eti ba rece ıuda bırakılınca 
afarıyor, ~• dana diye yutturulablll
JOrmu• Ben bunu duyunca, mlba
reklerln •tek aıaılnln içinde bir 
gece kaldıtı çirkef auyu da, et ıu7u 
di7e yutturmayıılarına dua ettim. 

... 
Fatih, Ho,nudlye mahalle•I, 

Cami aokaljı, Elmas aparll
manı, birinci kat 2 numarala 
daire; doktor Nahit Talaman: 

- Azizim, eıek eti, diter yuttuk
larımıza n ıbetea ı.emzem ıuyu ile 
yıkanmıştır. Bu İf n kötO tarafı, mey
d na ç kmış olmu nda. Yoku, diter 
emsa'I kuireai gibi gizli knlaaydı, 
ahrete kadar farkına Yarmezdık. 

Zira •tızlarımmn tatlan ~yle 
boı.uk ki, dana eti yerine •ıek eti 
detil, tavuk eti yerine köpek paabr· 
maaı yeHk ayırt edemeyecetizl 

Fakat ilk defa o1arak bu lıte, 
701 auzlukların bir ucu da Bel~diye 
Reialmlze dokuaduı 'Zira eıe.. etlert, 
bilhaa11 Vali konatı Hıatlnde fazla 
rabj'et bulmuıf 

Yeni Şevrole 
Arabaları 

1935 için Şovrole iki model 
yapmış.ar. Bunlardan bUyUğUne 
Ma .. ter kUçUiUne de Standard 
adı verilmittlr. Din Ottaı tirke
tinde bu yeni modeller t•refine 
bir toplantı yapılmışbr. Matbuat 
mllmeS1illerinin de davetli olduğu 
bu buluıma, yeni modellerde e1-
kilerine kıyasla elde edilen meta• 
net ve zer afetin dikkat ve iıtif ade 
ile gözden aeçirilmeslne •••ile 
olmuıtur. 

Eıki NUf uı Defterleri 
Dağiştirilecek 

Nnfuı idareleri, kullanılmıyacak 
kadar } ıpranan Ye bozulan nllfuı 
defterlerin 1 ınilettlrilmeai için emir 
almııtır. Bu defterler, ıimdiUk 
tabıiaat olmama11 yOzilnden, 
mabkemedeu taıdlk edilecek bot 
defterlere aynen Ye bOtftn meşru
hab Uo doğru Ye ekalkalz ı•çirl
lecek. ••ki defterler de eıaı y .. 

ıika olarak Aklanacaktır. 

D&BILİ BABEBLEB 
. 

Belediye, Yüz Bin Liralık Za-
rarının Ödenmesini istiyor 

Mezar 
Ücretleri 

Yeni Tarifeye G~re En 
Çok 4 Liradır 

Bir talimatname ile mezar aç• 
mak ye ölD aömme ffatleri tesbit 
edilmlıtlr. Buna rağmen ıon za· 
manlarda bazı mezarcılar bu it 
için cenaze aahlplerinden fazla 
para almıya baılamıtlardır. Tari· 
feye ııöre, Ucret, bet yatmdan 
yukarı ölliler için mezar açmak 
ve gömmt.k için 400, bet yaıına 
kadar çocuklar için de 200 ku• 
ruıtur. 

Evvelce hazırlanan Takıf llhit
lerln açılması için de 150 kuru.
tur. Talimatnameye glSre fakir 
olanlar bu ücretlerin yarısını ve• 
rlrler. Talimatname btıtnn zabıtal· 
belediye memurlarına dağıldıA'ı 
için mezarcılar tarafından faıla 

ücret istenildiği ıaman derhal 
zabıtai belediye memurlarına ti· 
kAyet edilmeal iıln halli için 
klfidlr. <' 

Buhran Vergisi 
Gecikme lıinden Valiler 

De Meaul Tutu1acak 
Muvazene •• buhran YerlPle

rtnl Yaktında vermlyen bele
diye Ye muhaıebeihusuıiye

Jerin Amiri ltaları bu vergileri 
yüzde on zammile devlet hazlne
sine ödemlye mecburdurlar. Vali· 
lerln do bu mHuliyetl paylaııp 
paylatmıyacakları hakkmda tc• 
reddnt hasıl olmuştur. Yeni bir 
tefsirle bu tereddüt alderllmiıtlr. 
Valilerin de Amiri ita sıfatile bu 
işlerde meaul olacakları anlatıl

mııtır. 

Yaş Meyva 
lhracatımız 

~ürkofiı bu yıl yaı meyva 
ihracat. yapmak lçla ıimdiden 

tedbirler almaktadır. Almanya 
ve Çekoslovakyadan yaı llzUm 
lateklerl çoktur. Bu istekler teablt 
edilmekte ve yıı meyva ticareti 

yapanlarla temaaa geçilmektedir. 

Polislere Elbise 
Sivil Ye reıml ıabıta memur

larına 6ntımnzdekl ay batında 

yeni elbise verilecektir. 

' 
Bakalorea 
imtihanları 

Dönen Talebe Beı Hazi
randa Yine imtihan 

Edilecek 
Geçen aene liselerin ıon 11nıi 

bakalorea imtlhanmda muvaffak 
olamıyan talebe bu sene beı 

Ha:ılranda yine kendi mekteple
rinde bakalorea imtihanına aire
ceklerdlr. 

Beş 
Suçlu 

Yangın Çıl<:armak 
Suçundan Mahke
meye Verildiler 
Poliı don Abdi, Halli, ZUlfiyı, 

Kerime, Haliae adlı beş kiıilik 
blr aileyi yangın çıkarma iddia· 
ıile müddeiumumiliğe vermiıtlr. 
Suçlular Sultanahmet ıulh birinci 
ceza bil.kiminin önUne çıkarıldılar. 
HAklm bunların gayri mevkuf 
olarak muhakemelerinin deYamınl 
karar ~erdi. 

Şehir Kapısı 

Yapılmzgor 
Bir gazete lstanbulda Ata• 

tUrk bulvarına kadar uzanan bir 

Bu Parayı Sürp 
Agop Mütevel

lileri Verecek 
Belediye SUrp Agop mezarlığı· 

nın tapusunu aldı, dünden ltlba· 
ren de mezarlığa el koydu Ye teı• 
lim etti. Şimdi mezarlığın yapılı 
kısımları hakkındaki itlIAf muha· 
kemede devam etmektedir. Bele
diye bura11nın da kendleine alt 
olduğunu iddia etme~r. Da• ... 
nm bu ıekilde neticelenmesinden 
ortaya yeni bir hukuk meselesi 
daha çıkmıştır. Belediye bu yer
lere el koyunca arazi cemaati 
mahkemeye Belediyenin muhte
mel zarar Ye ıiyanına karıı ( 20) 
bin liralık bir ihtiyat ahçesi ya
tırmııtı. Belediye timdi bu parayı 
da almak istiyor, fakat it buka· 
darla da bitmlt olmuyor. Beledi· 
yenin iddia1ına göre, muhakeme 
açılmadan evYel o cf yarda araa· 
ların fiyatı ıimdlkinln Uç d&rt 
misli yUkaelmlı. SOrp Agop mll• 
tevillilerinin davaları yüzden, 
Belediye bir kaç yUz bin liralık 
zarar etmlıtir. Mezarlıklar mUdllr
lUğU ıimdi bunu da lıtemektıdir. 

Bir Facia 
Genç Bir Kadın Fena 

Halde Yaralandı 
Dnn V eznecllerde bir kaza 

oldu ve Ida adında bir Matmazel 
tramvaydan atlarken bir otomo
bile çarparak çok ağır surette 
yaralandı ve haıtaneye kaldınldı. 

'ahir PIAmmn Vesikaları 
İçiıleri bakanlığk b11lediyedea 

ıehir planına ait bfttOn veslkalan 
lıtemiştir. Belediye dtln bunları 

bakanlığa göndermlıtfr. 

Karnına 
Çocukla:ra Yapılan Saplanmış 

yardım Beyoğlu TaYukpaıannda ta-

ıehir kapıı;;ı ve rıhtımı } apılaca
iını ~• lıtanbula gelen seyyah
larm bu yoldan çıkacaklarını ya• 
ııyordu. Belediyenin böyle bir 
tasavvurdan haberi bile yoktur. 
Bu, ıahıt bir mUtalia Ye temenni 
olarak tellkkl edilmekttdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
lttanbul merkezi tarafından ıon 

Uç ayda 8981 çocuğa ıllt Ye 
ıeker verllmit, 35 çocuğa ayak· 
kabı, 52 bebeğe kundak verilmit 
ve 434 çocuk da muayene ve 
tedavi ettirllmiıtir. Bütün bu itler 
için 1152 lira harcanmıştır. 

LAmbasız Sokaklar 
Iıtanbulda nekadar lambasız 

•okak yarsa bu yıl kııa kadar 
elektrik \·eya havagazı ile ay• 
dınlatılacaktar. 

YUkçu Yaninin yanında çırak 
Tevfik, tavuk keamekte iken bir 
aralık naaılaa ayağı kaymıı, bıça• 
ğın Uzerine dDıerek karnından 
yaralanmıştır. 

9 Ay Yatacak 
Fran1&dan ıehrimlze kaçak 

olarak etya getirmekten ıuçlu 
yataklı vagonlar tirkeri memurla· 
rmdan Jorj Berto dnn Sekizinci 
ihtisas mahkemHlnde 9 ay hap .. 
•e 275 lira para cezaıma mahküm 
olmuştur. 

Pazar Ol• Hasan Bey Diyor Ki: 

({(f. 

GiüNin T ar:.ilıi 

Bir İki 
Satırla 

ispanya Bizden Yumurta 
Almıyor Mu? 

Yumurta lhracatcıları dtln Tnrk• 
oflıte mtıhim bir toplantı yap
mıflar ye lapanyaya yapılacak 
yumurta ihracatı etrafında konur. 
muılardır. 

Toplanbnın Hbebl, Madritte 
ticaret mUzakereai yapmakta olaa 
bir heyetimiz bulunmaaına ra~ 
men eTYelkl gDn hpanyada Türk 
yumurtaıı ithalinin yasak edi.Jf4 
tin• dair bir telgraf aelmlı 
olmasıdır. 

* * * Mlllf MUdafaa Bakanı 
Milli Mndafa Bakam General 

KAıım dUn latanbula aelmiıtir. .. .. .. 
Yeni Seyyahlar 

General Von Ştoyhen vapuril• 
dlln 500 Alman aeyyhaı gelmi~tır. 
Bunlar Cuma gUntı llmanımızdaa 

ayrılacaklardır. 

• • • 
Ucuz Tarif• 

Tenıtlltlı yUk ve yolcu tarifesine 
dOııden itibaren tatblka baılanıl

mıfbr, 

* * * Romanyahler Glttllar 
Romen talebeleri ile ıaz.etec · .. 

lerl de dahli olduğu halde 5 O 
klıllik ıeyyah kafilemi dtln Roman 
yaya gitmiştir. 

* * .. Ticaret Odasında 
Ticaret odaaı idare heyeti düo 

toplanmıı •• odalar konııreair" 
alSaderilecek raporları tetk ·, 
etmiıtlr. 

.. • « 
Recep Peker 

Cnmhuriyet Halk partiai umu• 
mi kAtlbi Recep Peker dUn ıeh .. 
rimlze gelmiştir. Birkaç gUn ıor ı 

Ankaraya dönecektir. 
* « .. 

Harice Sigara Satmak 
Hariçte aıgara ve diğer inhi• 

.., mamulAtını utmak için teıklll 
dllttınnlen llmltet ıirketl iti aerl 
bırakılmııtır. 

Jf- .. .. 

Meslek Mekteplerlnde 
Mealek mektepleri mualllmlr 

rinln Ucretten maaıa aeçmelerloi 
temin edecek olan kanun IAylball 
kamulaya gtlnderilmittlr. .. . .. 
Çocuk Bolulduktan Sonr• 

Beyoğlu 29 uncu llkmekt•P 
talebesinin tetkik gezintileri esna' 
ııDda Mecidiye köyOnde bir bo
plma kazası olmuıtu. 

KnltDr mtıdUrlllğU bu hAdl,. 
iz.erine bundan aonra mekteplerİ11 

Knlttlr mOdllrlUjünden izin al••• 
dıkça tetkik ıeziatilerl JapJDalr 
nnı yaaak etmlıtir. 

U O B11 
r r 

Bir kadın - Haaan B. f.. Bak bizim 
Kadın Birliği kapanmıı, Uıtüne kilit 
asılmış ..• 

..• Sebebini merak ettim, ıordum 1 
ıoruıturdum, Birili' idare edenler d..: 
diler kL •• 

.•. Kadınlar artık btıtnn haklarını 
elde ettikleri için Birliğin deYamına uı
ıum kalmamııl 

Hasan 8. - Demek arbk 
1 

.nıa;1~ batından kalkıp iş başına geçmen zın 
ra11 ıe}di 1 

' 



• 
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Hergün 

Yazı Çok Oldala için 

Baglin Konamatlı 

?vıuahede imzala
namadı 

Paristeki Rus Sefiri Hari
ciye Bakanlığından Geri 

Döndü 
Parlı, 2 (A. A.) - Ru• Elçlıl 

Potemkio dün 21,30 da Ruıya • 
Fransa muahedeainl imzalamak 
Ozere F ranaa Hariciye Bakanlığı• •a gitmiıtir. 

Muahedenin metni 24 ıaat 
içinde neırediJecelctir. 

Paris, 2 (A.A.) - Franaa
Sovyet Ruaya muabedeai din 
•ktam imzalanamamııtır. Sovyet 
ıefiri Harciye Bakanlığından çı· 
karken: 

- Bir defa daha h0k6metlmle 
temaıa geçecetlm, demlıtir. 

( M•ole•d•g• •it l•/•llat 6•ılncl .. ,,,.,.ılır) 
Almanya ya 
Yetişmek için 

lngil tere, Alabildiğine 
Silihlenacak 

Loadr., i ( A. A. ) - Kabine l»a 
•11n aonlarıaa dotru Almanya ile 
~•nlz kuYvetleri hakkında bir mll:&a· 
••re açmıya karar Yermlttir. 

Londra, 2 (A.A.) - Anm Kama• 
, .. ında amele aaylaYı Klrk...ud bala
tiye biriool lorduau aorpya çek· 
.. ı, Yel 

- Af mail dHlı•llt r•mllerinla 
baıaıı muelHinde lasiltere ihracat 
taclrleriaia blylk bir mH'aliyet hl .. 
.. lerl oldufuau farHdlyoru-. Zira 
laıiltere dünya aikellnia hemen he· -•n tamamını kontrol etmektedir. 
~ınaayada iH bakır ile nikel yokhlr, 
4'emlttir. 

BahFit• lordu cnap Yermemiıtir. 
Lond,., j ( A. A.) - lnriltereala 

b~Ya kunetlerl için 5 mllyoa lnrlfüı 
Lralık mDnsauı bir kredl açmaya 
qrar Yerditi ı~yleniyor. 

Bu miktarda ban bQtçHl lçla eY• 
"•lce kabul edllmif olan "20,994,007,. 
L.111iz lfrnhk kredi hariçtir. 

( Bu huıuatakl ilk haberleri bıtiaol 
.. Jfada bulaeaklınız.) 

Aydın Demiryolu 
Ankara, 1 - Aydın demiryo

loııun bilkdmet tarafından satın 
•lınmaaı mukaveleai imzalandı. 
bunun, bizim için ıerefli tarafı, 
llaukavelenin aadece hllkiimetia 
llaall itibarına latiaat etmesidir. 

f stihlik Vergiıi 
Ankara, 2 (Huıuıl) - Yeni 

l.uhlik V ergiıl Kanunu Uyıha
llna g6re, kahYe, çay, kakao, 
~~~~kabı, IAatik boru, ıaz mae
~ pencere cama, klğat, ma
~na, çimento, pamuk ipliği, 
l>anıuldu menıucat, pamuklu bam 
~Ya ve her neYI demir çelik ha· 
litaıınm imal ve ithalinde iatibllk 
t"ıni alınacakbr. 

Yüzme Havuzu 
it • Ankara, 2 ( Huıual ) - Spor 
tifakı umumi merkezi yana 

::lanacak, atletiım birincilikleri 
• olimplyad oyunlarının hangi 

~hlerde yapılacaj'anı kararlq• 
-.:cakbr. Bu yıl 50 bin liraya 
._•nhulda blyDk bir ylzme 

'1Jzu yapbrılacaktar. 
Bir Fırtına 

1...._ Denizli, 2 (A.A.) - 30 ıaat
~~•ri kuYvell bir rOzsılr e81Dek
-.ur. Fırtına halinde devam et-
::ltte olan rlzzlr ballara •• 

l\;d:;i:i 1Ôİcİii;·;~ 
Adam! 

Ji.kkındaki idam Hükmü 
f nf az Edildi 

~~lalya, 1 (A.A.) - Para11nı 
~k için kardeılnl 6ld0ren 
~ •gahn Karabuk k6yllnden 
~ oğullarından Ahmet •ilu 
~t idaıa edilmiftir. 

----- ---------~~~----------------~-----~------------------------~~----~-----1 Resimli Maka e a Madenlerinıiz a r Sözün 

Maden
lerimiz 

Servet 

TOrklye tlmdiye kadar altın mıadenleri Ozeriade ruı. Ergani bakır madenlerini, krom, demir ve kömür 
madenlerini itletmek teıebbGall, bizi baıkalanna muhtaç 
olmaktan kurtaracakt•r. Bir milletin hakiki Hrvetl, kendi 
kaynaklarından gelen aervettir. 

oturur, fakat mütemadien bo~ç alırdı. Yera1tındaki ma· 
denlerden istifade et•ez. AYrupaya el açardı. Şimdi bu 
madenleri itl•terek 1erYetimizi utbrmanın yolunu arıyo-

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Altı Çocuk Öldü! 
~..:==~----=---------------

Kars Zelze- Bulgaristanda Kanlı 
lesinde On Hadiseler Oldu ! 
Kişi Kay

boldu 
Kar1, 1 ( A.A.) - Bugün lkl 

ıaniye aüreo ıiddetli bir yer aar
aıntı11 olmuıtur. Sarsınb 13 • 14 
merkezde duyulmuttur. 

Sofya, 2 (A.A.) - Enina k6-
yDnde bir komünist köylOlere 
nutuk vermek iatediğinden jan
darmalar bunun 6nUne geçmek 
lıtemiıler Ye komDnl.tin arkadaş
ları da jandarmalara ateı açarak 
bunlardan birini 6ldürmOıler ve 
ikisini de yaralamıılardır. K6yltı-
ıı::ıa:o::::::::=====-=-============== 

lerden aeklz kiti yaralanmııbr iri, 
biri ıonraden ölmüıtür. 

Viyanada 500 Kiti 
Tevkif Edildl 

Viyana, 1 ( A.A.) - PoU. 
buglln, Viyaoadakl bOtln koml
niıt mahafiline baıkınlar yapmı.
tır. Beş yllz kiti teYklf edilmittir. 

Bizd~ 

Kumar 
Düşkiin lüğü 

•------- Sernr Bedi 

Biı. teaadtıfOn cilvelerile oyna· 
mayı çok ıeviyoruz. ı: ahta, talihe, 
kadere, kıamete, ıansa, velbaul 
gizli kuvvetlere hAla inandığımız 
için piyangoya da, kumara da çok 
dllşkUnDz. 

Geçen gön Ada vapurunua 
hususi kamara11nda tanınmıt bir 
ailenin masa liatüne iakambil 
kağatJan yayarak briç oynadığım 
gördüm. Briç, poker, bakara, 
bezik, altmıt alb 111. •• Anadoluda 
ve Istanbulda, ıamanm Uatone 
ııkbğımız belli batlı slliblardır: 
Vaktımızı bunlarla öldllrUyonız. 
B.rçok evler gazino haline gel
miştir. Muhtelif maıdaran etrafını 
çeviren misafirler tOrlii oyunlar 
O)Darlar, üıtllıte kahve, çay ye 
ılgara içerler. 

Kumar bizde her ibtira11111 
yuine geçmiftir: Politika ibtiraaı
mız yoktur, kitap okuma lbtirasa
IPIJ. yoktur, fikir mevzuları llıtlln· 
de konuımaktao da zevk aldığı
mız az görlllür; bunun lçincir ki 
Türkiyede oyun kağıdı, matbaa 
kağıdından fazla iştahla bulur. 

Kumarı bu ibtiraaların hep
ainden üıtlln tututumuz, kolaylığı 
sevdiilmlz içindir. Kolay ve ça• 
buk para kazanmak için neler 
kaybediyoruz: Rahat, uyku, Yakıt, 
hatti... para 1 

Bizim her itlmlı kumardır. 
T uadllfle doıt olmıya çalııır, du
ruruL Harbiumumlye bile «ya 
herru, ya merru I• diye girdik ve 
bütan reatimlze çektik. Az kalsın 
bOttın «eczayı memalikl tahlne• 
bir « banko!• diye haykınflmua 
feda olup gidiyordu. Bereket ld 
Atatürk aayeainde tahlneai gitti 
de yalnız TOrk olan eczayı me
maliki kaldı. 

«Adam ıen de ya battık, ya 
çıktık I• tekerlemeai, taclrlerimiz
den, it adamlanmızdan tutunu 
6lçDye en çok riayet eden n ka
dere, kıımete en aı inanan ma
teryaU.ıt kafua taııyanladmıu 
kadar b'!rkesin diline deatandır. 
T11adüfe bu kadar iltifat ettiğimiz 
halde onun bize glllOmsediğl de 
pek nadir olmuttur. Bunun için 
de : « Ne akıl tesadllf 1 • a&zOnl 
dilimizden dllı&rmeyiz. Bu da pek 
tabiidir, çOnkD teaadOf, kendisin
den biç birşey beklemlyerek çah• 
ıanlara yardım eder. 

Kar1ta hOkiimet konağa ile 
birçok yapılana duvarları çatla• 
mlf, bazı eYler ve duvarlar yıkıl· 
mıthr. Üç kiti ağır yaralıdır. Sar· 
11ntı merkeze bağla Dinur nahl
yeaile köylerinde daha ıiddetli ve 
allrekll olduğundan buralarda bir 
çok evler yakılmıı, on kiti kay• 
bolmuf, alta çocuk ölmlltlUr. 

.. Çocuklar 
lngiliz Kabinesi Ve Sinema 
istifa Etti , L ·l· L · 

Parls, 2 (A.A.) - Övr 
Küçük Yaıtakiler Sinema- ngı ız ırası 

Fuat Köprülü Saylav 
Oluyor 

Üniversite edebiyat fakültul 
dekanı Fuat K6prDIDD8a mDnbal 
Kar1 ıayla•btana namzet ıa.terl
lecetl ı6ylenmektedir. 

gazetesi, bir haziranda lara Kabul Edilmeyecek Düşüyor 
muteber olmak Uzere in· Ankara, 2 (Huaual) - Sıhhat 
glllz kablne•lnln k1rele I•· encümeni 16 yqından •ıaiı ço
tlfaaını verdlllnl Londra• cukların sinemalara kabul edll
dan haber ab yor. memeıl hakkındaki kanun llyiba

Fransız Filosu 
Roma, 2 ( A. A. ) - MayıllD 

aeldzinde birinci Franaız filosunun 
bir kıımı Napollyi reamen ziyaret 
edecektir. 

amı taıvlp etmiıtir. 

935 Bütçesi 
Ankara, 2 (Huaul) - BOtçe 

enclmeal 935 bntçeaiala tetkikine 
baılamqtır. Tetkiklerial bir haf. 
tada bitirecektir 

Londra, 1 ( A.A.) - DDn, 
ıağlam bir açıhfa mDteakib lngiliı 
lira11 birden bire ıeytlyerek. 
komblyo mahafWnde u çok tar 
lonlığa Hbep olmuttur. 

4.84 de açalaa dolu ply .... 
4.8312 de kapanmııtır. 

Franmı franıı da 73. 25 e ka
dar fırladıktan unra 72. 93 de 
karar kılmıttır. 

/STER iNAN /STER 1 NANMAI 
Türkigede 
Grev Yasak 

( Baıtarafı 1 inci ylsde t 
pdellğlnln 300 mlallnln yana Bir guetede okuduk: 

"Bana ıöyle bir it anlathlan 
"Kadıncağız Uo ay bir ıağlık evinde yattı. Kanaeri 

•armıı. Umud aıalt y11kan kesildl. Bari gideyim de 
ooluk çocuğumun yanında öleyim diyordu. Sağlık IVİD· 
dıa ~ıkardık. Ert1&I gtln trıoe bindirip evine göndermek 
için Haydarpaşa iataayonuna vardık. Trenin kalkmasına 
on bet dakika var. KadıncakJz vagona 1erl.-9tirildl yer
leıtirilmedi iatasyon şefi olduğuna ADdıtım blr ba1 
7amma yakiaıtı: 

- Bu haıta •İzin miY dedi. 

- Telefon edemeyiz, dedi. daimi gtlndelik Irat olarak bar 
Ö lanacaktar. 

- yleyH, dedim, sizin iawyon doktorunu• Yardır GreY yapmak yuaktır. Ôko-
elbet. o bir bakıın bele. ı, düzelir... noml Bakanbğanın a6ıterecejt 

- Bizim iataayon doktoru böyle itlere kanşmas. dedi. yerlerde it bulma idareleri ku-
- Nı yapalım? dedim. Trenin kalkmuına on dakika rulacaktır. Ankarada da bu lda-

İt anlaoılır, dedim. 

kaldı. reler için umumi blr merkez ya-
- Kadıköy belıdiye doktorundtı.o bir rapor getirin, palacakbr. Ôlen lıçhıin yetim 

dedi. çocuklarına Ye arkada bırakbk-
''Bir otomobile atladım. Belediye doktoru evine git· larına yardım edilecektir. lfçiler-

miş, ıYİ uzak yerdeymiş. Ben onu bulup getirene kadar den İf ıabibl tarafından alınacak 
- Evet, dedim. nklt g•oecek. Gen• döndüm lıtHyona. Bir de baktım ki para ce:ı.uı aeoeal içinde yine 
- Hastalığın bulaşık olmadığını ğöateren bir rapo- tren kt&lkmış. Ha1ta gitmİf. Yalnız orada bir iki kiıi işçi'ere sarfedilecektir. Para ce-

ranuz var mı, dedit haata,. yolda indirmek için buradan tell'raf çekildi za:an 3 yevmiyeyi ıeçmlyecektir. 
- Hayır, dedim. Hald111nıı. Ancak bnnu düşUneme• dediler. Telgraf çekildi mi, çekilmedi mi bilmiyorum: Çin Komünistleri 

mlttim. Kendiıini enelki gün ( .... ) Sağlık evinden KanHrli Kadıncatızıu yolcfa indi:;lip indiıllmedığiııi de 

l çıkardık. Aılı .. m oradaJySazTılıdEır. RBiı tel/eNfoaAediN'nria./SdahaTEöğRre11meJdiNm.,.A N'! .. ~-/ Jı vetl~an~a!g\~A~! Çan~;:~:u; 
; ,aı ttmifl•ı dir. Bu Hd lrlev\d ÇJ. 

----------· , c•lr. iıarbir4Jt clir. 



t .l Memı.bt Mauaruıı: 
NazilliKöylerinde 
Son Posta 

Nadili (Huıuıt) - Kaaabadan 
4lart kilometre ridinc• Hacı la eyli 

l ~6;r4ıne Yarıltr. Qemlryoluaun lld 
~a6ıacla k&y kahnlerl ve dUk· 
Wnlan ıöze çarpar. 90 haae Y• 
J60 lltlfvelu olıa bu kiyln ker· 
plçtea e•lwl palamut Y• kıra 
qa9ların kHlf ıölieleri araıına 
yayılmışbr. Suyu Ye bavaaı iyi 
olan bu kayde bir dershaneli •• 
iç ııntfiı bir mektep Yardır. Mek· 
tebi ıayet 1U11l bir meYlddedlr. 
Bu daracık eakJ biaacla beı köy· 
den (84) çocuk toplanmııtır. Ge• 
çen ae•• yeni bir aıekte~la te• 
meli ablmııhr. Köyftn; Jekfınu 
(1011) lira olan 936 blıtfeılnd• 
mektebin lnıaıı için (600) lira 
ayrılmııtır. laıaata baılann>ak 
llzeredlr. Köylln en batla varidata 
uytlo, incir, pamuk •• hubu· 
bathr. 

Bereketll KISyll 

K6yttn orta11ndan ıeçen De
mlryolundan ceauba doğru kını· 
Jarak bir Hllt kadar rf dinlı. G ... 
nit tarlalar ortaaıDda (Bereketli) 
köyBne olaııramız. Buraaı 70 ha• 
neli ve 230 aOfuılu bir k&ydUr. 
Köyün dtikkinları iki kahYeden 
ibarettir. Tenha sokaklan, etrafı 
bakımıızdır. Köyde bir derıbanell 
aç ıınıfh bir mektep •ardır. Ll· 
kin çocuklar gllç hal dcryaın etti· 
rilmektedfr. Köytın bu Hneki 
blıtçeai (280) liradır. Köyllller 
pamuk, incir ye llilf bealemekle 
ıeçin:rler. 

H•mzelh Köyll 

(Bereketll)don ıarka doiru bir 
çeyrek kadar ıidiniz. Yol ıizJ 

(Hımzelli) lriiyftne götürllr. Burası 
180 nH ve 540 nüfuslu bUyUkçe 
bir k6ydUr. K6yde tıç kabn, 
tıç bakkal, berber dUkkinı •• bir 
farın •ardır. KöyOn mektebi, ca· 
mi içine ilive edilen bir odadadır. 
Bir dweaneH, tlç ıuuflıdlr. ~4) 
kadar talebesi •ardır, 929 IOıl· 
larmda köyün renlıe• \:tir yetin• 
de yeni bir mekteliln temelt ahi• 
mı:jhr. Llkln o zaıaın 1'arıff· 
kamlık tarafmdan teaalp ıdtjın 

bu plln çok ıeaiı ıeklldı '"· 
rulduju için bunun l~nden sıliıtl•· 
mamıf, 'billhare k4yltUer aWan 
temelleri ı&kerek dıba klçlk .. 
köye kjfi ıelecek bir blnamgın 
lnta1ıaa baılamıılardı. Fakat hu 
bintida bugi.ine kadu ikmal ecH
lemıımfştir, IKöyUn (2400) lira 
olan bu yıl bütçesinede mektep 
için hhılsat konmuıtur. l111ııta 
yeninden baılanacaktır. 

Hamzalll ile Pirllbey 1'1ylerl 
arHından akan MeaderH nehri 
lberinde Hanızalli, Plrlibey, Ber .. 
ketll köylerlain lttiralıile hu J~l 
ahtap yenl blr köpr\l kuruh•uı· 
tur. Hazelllnin varidatı pamuk, 
kıclır, koyuaculuk, yat •e yuiurt 
ıtlli t•ylerdir. 

Bittin bu köyler halkı Men• 
deree üzerinde Horaunlu yakınla• 
rmdan Kuyucuk önleri~• kadar 
yakılmıı o!an btiyUk ıulama 
kanahaın Naıllliye kadar uzatılma· 
ıım :drat lnkiıaftarı için dört 16'" 
zl• bekHyorlar. 

U.uf la Köy Postaları 
Muı, (Huıuıl) - Poıta mlldft· 

rU Bay Beıim kay postalarını 
tamim m.akudile köylere mahıuı 
ayrı ayn (>Mta kutuları ihdaa 
etmi,t·r. Ha auretle k&yliller 
~d.i.Je,lılo mabs mektupları 

l.k.o!a)·u btılulztlmo.ktedw. 

SON POSTA Mayıı 2 
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MEMLEKET HABERLERi 
1 Yurtta Ôkonomi İşlt1rl 
1 

Digarıbekirde 

istihsali, 
Şehrimiz: 

Antep 

lstihlikin den 

Antep, (Huıuıl) - Antep dili 
bir aahaya kurulmuı, ileri ıeblrlerl• 
mizden biridir. Ha•aıı fUHl ve 
auyu boldur. ÜzOm, fııtık ve sey
tln yetlftirmeklo ıöhret almııtır. 

Çok Olan Ticaret Ve Za
hire Boraası 

Burada otomobil karoaeriıl 
yapan bir lmallthane Yardır. 

Şark vlllyetlerlnde itleyen blltlln 
otomobillerin karoaerllerlnde An· 
tep markaaı ı&rlllmektedlr. Bunun 
ıebebl 1 mallthanenin Avrupa 
otomobil fabrikaları kadar mU• 
kemmel ve kuıurauz karoHrl yap· . 
makta olmaaıdır. 

Yeni kurulan Antepten bir görttnUş: Suburcu caddesi 

Diyarıbekir, (Huıus1) - Pazar 
yerlerinin dalıa tekemmUl etmlı 

bir çeıidi olan ticaret ve zahire 
boraaıının Dlyarıbekirde açılmaaı 
köylOnUn alış veriı itlerini daha 
muntazam bir hale ıokmuıtur. 
KöylU buğday pazarına konulan 
bir baıktll ile yanlıı ve dalave• 
reli tartıdan kurtulmuıtur. Borsa· 
ya dahil btıtUn maddelerin temiz• 
lltlnı •e aaflığına itina edilmek· 
tedir. lıtatlıtiklere ıöre 934 se
noalnde borsaya 9,587,486 kilo 
buğday, 3,716,242 kilo arpa, 
273400 kilo darı, 3, 195, 260 no• 
but, 423,314 kilo ıade yağ, 
12078 kilo kitre 11487 kilo ceviı 
içi, 10094 kilo kabuklu ceviz, 
81267 kilo badem içi, 18213 kilo 
acı badem, 30817 kilo fa1ulye, 
3 t 07 kilo keçi deriıl, 1 182 kllo 
ytin, 33284 kilo yaf koza, 3922 
kilo kuru koıa, 22734 kilo mazı 

ıelmlıtir. Bu maddelerden bui· 
day Yaaatl olarak Uç kuruş yirmi 
Dç satım, arpa bir kuruı 45 tan" 
tim, darı bir kuruı beı santim, 
nohut bir kuruı aekaen bir 1antiın, 

Antep kaıabaaında 60 bla. 
ntıfuı Yardır. BuDa raim•n iıtllı· 
ilkinden çok lıtlhaab, lthalltından 
~ok ihracatı Yardır. Burada incire 
(hayır) denmektedir. Bu havalide 
Antep haym fula ratbet gör
mekte olduğu için civar kataba· 
lara her yıl mühim miktarda incir 
ihracatı yapılmaktadır. 

Milli aavaı ııralarmda Antep 
tamamen harap olmuı bir vazl· 
yetto idi. Fakat Anteplller 11 
ydda memleketlerini yeDİ baıtan 

yapmıılar •• yepyeni bir ıehlr 
kurmuılardır. 

Vamık Gezer 

Nusaybinde 
Bataklıklar Kurutuluyor 

Nuaaybin, (Huıuıi) - Kaaaba 
civarında ııtma yapmakta olan 
bataklıkların kurutulmuına bat· 
lanmııtır. Kasabada gUıel bir 
mabfel binası da inşa ettiril· 
mittir. 

u,akta Bir Teberru 
Uşaka, 1 (A. A.) - Uıaktan 

ayrılan, ıeker fabrikası eski ıicll 
ye muhaberat tefi B. Ramiz U§ak 
Halkevi kUtüphaneılne cildli ve 
değerli 203 kitap armağan etmiıtir. 

Yurtta Çocuk Bayramı 
~~~~--~~~~~ 

Mardinde Bayram Dolayısile 

Yavru Giyindirildi 

Babat1kl oooukları dileklerini haykırarak ıokaldarı dolaııyorlar 

73 

Mardin, (Huıuıt) - 28 Nisan lence ve tezahürleri araıında r•ç· 
çoçuk bayramı münasebetli• lllr.· mİf, gaıl mektebinde bir mllaa· 
mekteplerdeki himaye heyetleri mere verilmiı, her keae çocuk 
tarafuulan Gali mektebinde 40, t1irieme kurumu ro.zetleri dağı· 

Merkez mektebinde 10, Sakarya blmııtır. Çocuk eairı•m• kurumu 
mektebinde 10, Cumhuriyet mek· tarafından da çocuklara ıoker 
tebinde 9, Dumlupınar mektebin• daiıhlmııtır. 
de 4 akıllı •• kimsesiz yanuya Buna, Çalıköy, (Huıuıl) - 23 
elblst •erilmiıtir. Nlıan dolayıalle köytımlb: baıtan 

Çocuk bayramı mllnaaebetlle baıa donanmıı, ocak binaaında 
yapılan meraaim çok sıUı.el olmuş bir çay ıiyafetl verUmiı, ıonra 
çocuk baftaıı pek neı' eli ieçmittir. mektebe ıidilerek çocukların bay• 

Babaeakl, (Huıuıt) - 23 Niıan ramı kutlulanmıı, köyün 
çocuk bayrammı mini miniler bllttln halkı Cumhuriyet meyda· 
burada büyük bir intizam Ye içten nında toplaaarak merulm yapıl· 
ıelın bir tezahUrle kutlulamıılar- mııbr. Bu meraaimde talebeler 
dır. Talebeler ellerinde dllell tarafından nutuklar ıöylenilmiı, 
livhaları kasaba ıokaklarını dola,. çamlıkta akıama kadar etlenilmi9, 
mıtlar, ıonra mektepleriae ald.. ı•ce de çıralar yakılarak fener 
rek merulm yapmıılardar. Bu alayları yapılmııtır. 
mtinuebetle ıöyleTler Y• ıilrler 
ıöylenmiı, eğlentller tertip ıdll· 

mittir. 
Boj'azlıyan, (Huıuı1) - Çocuk 

baftatınan ilk ıUntı okurların •i• 

Siirt Hılkevinı Yardım 
Siirt, 1 ( A. A. ) - Belediye 

mecllıl llk l9tlmamda HalkHI için 
1500 lira tıhıiııt onaylamııtır. 

f Bir Posta Müdürü 
Boğulurken 
Kurtarıldı 

Muı, (Huıuat) - Suluhaa ka· 
zaaı posta YO telgraf mlldtlrll Bay 
Sa brl bir ft için Muıa ıelmek 
Uzer• hayvanla Ziyaret ıuyundan 
ıeçerken ekmhya kapılmıı, bir 
hayli ıUrllklenmiıtir. Hayvan bo· 
fulmuştur. Bay Sabri de ölUm 
bilinde köylüler tarahndan kur· 
tarılmlf, fıvkalAde bir ihtimamla 
hayata iade edilebilmiştir. 

Malatya Ve 
Adı yamanda 

iki Nümune Tütlin Tarlaaı 
Vücuda Getirildi 

Malatya, (Huıuıi) - Bu yd 
havaların iyi gidiıi yaln1z mabau· 
llln iyi yetitmeai tı.zerinde değil, 

yiyecek flatlerinb değlımesi tize· 
rinde de teı:r yapmııtır. Bir ki:o 
peynir 7 ,5 kuruta kadar verilmek· 
tedir. Bir kuzu 75 • 100 kuruıtur. 

Biri MRlatyada, diğeri Adıya· 
manda olmak Uzere iki numune 
tarlaıı yap~lmııtır. Bu tarlalarda 
inhisar Idareıi halka iyi tütunlln 
nasıl yetlıeceğini öğretmektedir. 

Eski Atlı 

aade yai 4 l k•rut 5 ıantlm, ce· 
•lzlçi l S kuruı, kabuklu ceviı 

bet kuruı beı aantim, bademlçi 40 
kuruı, acı badem 30 faaulye5 ku· 
ruf, keçi derlıi 39 kurllf, yün 
27 kuruı, yaı koza 43 kuru koıa 
yUı kuruı •• mazi lae 30 kuruş 
Uzerinden boraada muamele glir· 
milttür. Geçen ıene havaların 
mliaalt gitmesinden hububat vı 
orman mahıulAtı fazlaca hasıl 
olmakla beraber mevsimsiz yağ· 
murlar ıulak arazideki huğda;' 
ve arpanın cinıini zayıflatmağa 
aebep olmuıtur. Flatler 33 sene: 
sine nlıbet)e yüzde ondan yirnH 
beıe kadar dUşktındür. BorsanıJ1 1 

mlistahl'il veköyllly pek çok hh:m~\ler 
olmuıtur. Şayet bor11aya ilAv ~ 
bir hayvanat borsası da teşkıl 
edilecek oluua köylll ve hayvan 
sahiplerine fevkalide menfaat 
temin edileceği muhakkaktır. Ik• 
tısat bakanlığı bu hayvan borsası 
meselesini naıarıdikkate ahnı~ı 
tetkiklere baılamııtır. 

Çankırı Bütçesi 
'T9. l Çankırı, l (A. A.) - Belediytı 
l ramvag arın meclisi toplantısına son vermişeir· 

R l S ••k ·· z · Biitçe tutan 50 bin liradır. . ... l ay arı o u ıyor ; ........................................................ .. 
lzmir l (A.A.) - Belediyeye 

geçen atlı tramvayların kaldırıl· 

maaına tehir kurultayınca karar 
Yerilmiıtir. DUn gece saat 24 do 
eıki tramTaylar kaldırılmış, ray· 
ları bugünden itibaren ıökUlmeğe 
baılanmlştır. Böylelikle gllzel iz· 
mire yaraımıyan bu çirkin ara· 
balar da tarjbe karışmıttır. 

lzmirde 
Bir Türk Kadını Eşlerine 

Örnek Olacak Bir Hamiyet 
Gösterdi 

lzmir 1 (A.A.) - İzmlrin Faik 
paıa mahallesinde oturan Bayan 
Naciye on bin lira tutarındaki 
bUtUn menkul ve ıayri menkul 
malları ile bankadaki meYcuahnı 
Tayyare cemiyetiae terk ve vui· 
yet etmek ıuretile örnek olacak 
bir yurdıeverlik ıöıtcrmiştir. 

Tasfiye Edilen GUnırUk 
Memurları 

Mardin, (Hususi} - Glimrllk 
muhafaza memurlarmdan Davut, 
Macit, Hakkı, Mehmet Ali, Tah· 
ıin, Kemal, Ali, Durak, Tahir, 
Abdurrahman tasfiyeye tabi tu· 
tulmuılar ve tekaüde aevkedil· 
mlılerdlr. 

Gazelemlıde çıka.o Y.''1 

te reafml~rin biltiin haki!:~ 
mahfuz ve gaıetemi&e aitıP' 

- . 
ABONE FIATLAAI 

t 
Sene 
Kr. 

8 3 
Ay 

Abone bedeli pe~indir. Ad re• 
deliştirmek 2& kuru~tuc. 
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~ Slgaıet Alemi ) 

, '7ransız - Ru• 
i"1üzakereleri 
Niçin Uzagor ? 

Franıa ile Sovyet Ruıya arasında 

)'apı'an mütekabil yardım antlatma• 
ı ına alt mQzakerelerin timdiyo kadar 
bir netlcey• batlanmaaı laıım gellr
lren devam etmekte bulunmaaı, 
teaadilf olunan bir takım zorluklar• 
dan ileri 1rellyor. Bu zorlukların neler 
olabileceğine burada birkaç defa 
lıaret edilmiıtir. Fakat verllen izahat 
mücmel olduğu için vaaiyetl ayt'ın· 

latmaktan uzaktı. Eaastn milzakere• 
lerin u:ıamaBl da göıteriyor ki, kar,ı· 
laıılan ı:orluldar birkaç anidir. Bir 
defa herıeyden evnl P'ranaı:ı dıı 
bakanı Bay Lavalın bu anlaımaya 
lrıubalefet ettlti n iti zora çelctlfl 
iddia olunuyor. Bu, Milzakerelerin 
ıürlncemede kalmasını lntaı eden 
baılıca amil olabilir. 

Halbuk l radikal H radikal ıoıya
llıtlerle bCltfln ıol cenah fırkaları bu 
lnlaımayı iltizam ettltl için Bay La
•alıa ancak mbakereleri uıatabHdifi, 
fakat neticeyi d•ğiıtiremiyecetl de 
kaydolunuyor ki bu da dotru olabilir. 
Pdaamaflb ıu haUle FraB111 elk•rı 
\ltnumiyeelnin Ruıya ile ppılacak 
•ıadlaımada ikiye ayraldıtı aalatılıyor. 
Bir taraf bu anlaımayı iatiyor; diter 
taraf ta lıtememezlik yapmıyor. Fakat 
alınacak teminatın dalıa kuYvetU 
oln.aııaı lıtiyor. Maamafıh, bu arada 
lrG.çQk itllif zllmreai de Franunıa 
Soryet Rusya ile bir an evvel bu bahiı 
tlıerinde anlaıma11na ar:ıu ettiti için 
röze çarpan drüaceme hareketi, 
llaibayet muYakkat bir zamaaa inhiıar 
tdebllecek, itin asli mahiyetini detit· 
tlremiyecektir. - Süreyya 

bUnya Buhranı Ve ltslzllk 
Mesel esi 

Roma, ı (A.A.) - Araıuluaal 
lııesai yurdu 1eiıi Bay BütJer, 
dnnya ökonomi kalkmmaıının 
eıaıb olmadığını, lııizlere yapalan 
l>liara ve yiyecek yardımının genç· 

le Uzer inde f•na tesir J aptığını 
•öylemlıtir. 

Alman Tayyareel Yere 
lndlrllmemlt 

Londra, 1 (A. A.) - Röyter 
•ianıı, bir Alman askeri tayyare• 
•inin ltaJyada yere inmeğe mec• 
bur edildiji haberini tek:ılp edi· z:r. 

Edebi 
Tefrikamız 

HARİCİ 

Almanya Çember 
o • 
çı e! 

._.. ....................... . ...................... -~--~ 

Eıki .lapan7a kralı on üollnoil Alfonı 

ispanyada_ 
Kralcılık 
Ht'reketi I 

lfarı]on, 1 ( A.A.) - Birçok 
sendika menıupları ta•kif edil· 
mlıtlr. Gece yarııına doğru, 
tramvay muha'1vilelerinden birinin 
içinde bir bomba patlamııbr. 
Tramuyların ftlemeal lnkıtaa 
utramıttır. 

Barmlon resmi makamatı ile 
za bata1J, General Lopez' e karşı 
vaki olan ıulkaat teıehbUstl hak· 
kında hiJA ketum davranıyorlar. 
Bu ıuikastin mUteıebb:a:eri, kral 
taraftarlarından, maruf 4 kitidir. 
Bunlar, tevkif edilmişlerdir. 

Amerikada iki Mil
yon işsiz Aç! 

Şlkago,(A.A.)-Hükümet, mahalli 
parlimcnto~arın yc>rdıma ittlrakten 
imtina etmesi üzerine, bundan 
böyle kendilerine para yardımrnda 
bulunmaktan aarfınr zar •tt.ği 
cihetle, lllinoiade 1.200.000 ve 
M;surlde 600.000 Iısiz fecl vazi· 
yete dtişmlişludir. 

Yz11raa: N.o 

Mahmut Yesari 

Rus - Fransız 
Anlaşmasından 

Sonra .. 
Bir De Çek Ve Rus 
Anlatma111 Teminine 

Çahşılıyor 
Pariı, 1 (A.A.) - Gazete:er, 

Franıız • Ruı anlaşması metinle· 
rinln raptım teşkil eden naz:k 
ameJiyenin buglin bitirileceğini 

zannetmektedirler. 
Pöti Parlzyen, metne, bilhasga 

Lokarno ve Fransız • Leh mua· 
bedelerl ııin kayıt!~ rmı ihtiva eden 
bir ilave yapıldığım yazmaktadır. 

Eko dö Pari, rnüdafaa terti· 
batı kıımınan Cenevrede kabul 
edilen tarza bağlanmasını tehlikeli 
addetmektedir. 

ltalyan elçisinin B. l.a•ala 
dOnkU zlyaretind"n bahseden Övr 
gazeteıi yazıyor ki: 

" Elçi, ltalyanıo, Roma top· 
lantıımdan evvel kllç.llk itilafta 
olan muallak meselelerin haHini 
a-örmek arzusunu beslediğini söy· 
lemiştir. 

Fransız - Sovyet andlatması· 
mn imzasını müteakip bir de 
Çekoslovak • Sovyet andJaşması 

imza edildiği takdirde. Avrupanm 
ortalarına kadar nufuz edecek 

olan yeni •e bilyllk bir kuvvet, 
vaziyeti aydınla ıacak ve ItaJya 
komşuları arasında tasavvur edi· 
le.-ı uz'aşmaların akulni kolay· 
lathracaktır. 

Den·z 
Silahı 

Alman Filosu 110 
Bin Ton Kadar 

Yükselecek 
Londra, J (A. A.) - Kaline 

bugün Alman silahlanmıı s .na 
kar~ı a'acağı \aziyeli tetkik ede· 
cektir. Derp"ş edilecek ihtima'.ler 
ıunlardır: 

Cenevreye müracaat, Streza 
karar!arı muc:bince Fransa ve 
ltalya ile müzakere ve Ber!ine 
bir protesto notası verilmesi. Bu 
rnn ihtimal, d:ğerlerinden daha 
kuvvetlid:r. 

Kabine avam kamaraaında 

yarın milli mtidafaa hakkında 

yapılacak olan müz3kerelerden 
evvel bir karar vermiyecektir. 

Bazı muhafazakar izaların, 
bu milli müdafaa programının tat· 
bikinde yeni vergileri bertaraf 
etmek için bir istikraz akdini 
teklif edecekleri zannolunmak· 
tadır. 

Deyll Telgrafın denJz muhar· 
rlri diyor kl: « Almanyamn deniz 
silal: J anması program' çok geniş
tir. Yeni Alman zırhhlan çok 
bü:, iık o:acaktır. AJman filosunun 
um~ mi >ekiinu 110 bin tona ka
dar yükselecek ve Alman fi:oları 

Atlas denizinde bile muvaffaki· 
l etle faaliyete g~çecektir. 

Siyasal T edhişlerin 
Hitlercif er Önüne Geçiliyor 
Ek • f f Cenevre, 1 (A.A;) - Uluslar 

serıge e Kurumu'.·a bağlı .. ıiyasal tedhit· 
Dırnzing, l ( A.A. ) - Ye-ıl Jerin cnUne geçme0 komisyonu 

mebuslar meclisi tophndı. Reyle- toplanmış, siyaul tedhiıle mfica• 
rin ekaerisl H.t:erc :erdedir. Mcc· dele için arsıulusal bir anlaşma 
lis divanına hep hitlerciler aeçil· yapılması hakkındaki Fransız pro-
mif tir. jt-si ıi kabul etmiştir. 

Silahlar, tekrnr takırdadı ... - - titrıy ord~ olduğu yere çökü•erdi. 
Ve bu takırtılar tekrar havanın Ne oluyordu? Kasabayı eşkiya 
boşluklarında vmklıya vınklıya mı basmıştı? Başka ne olabilirdi? 

Çam Tırtılları 
dolaştı... Gecenin karanlık e:I, Silahlar karşılıklı atılıyordu. 
yine bu sesleri köylere itti, uzak· Pençereden bir ııık mı tuttu-
1 t d lar? Duvarlar yanldı, yahut kapı 

Dedi ve sofaya dotru yUrUdU. 
Hacer, onun ayak aeılerJnln 

"2akla1ıp söndUfUnti dinledi. Jaa· 
darına zabitinin mektubunu, hAIA 
•ot avucunda sıkıyordu. 

Durdu, uzun uzun içf nl çekt~ 
'al elini yU:ıUne yaklaıtırdı; avu• 
t11nu açtı, mektubu burnuna gö· 
~tdtı; belki genç mülazımın ko
~ tııu sinmiıtir r diye, kiğıdı, bıç· 
d 'ttr gibi göğüsü ka banp inerek, 
•rin derin kokladı. 

-8-
•IJ Hacer, uykuıu arsın, ardar da 

lh patlar gibi sesler duymuftu; 
~Özlerini uğuıtura uğuıtura dot-
\ald-.. 

l l<ısıp bıraktıg~ı lambanın ölll ,, .. 
) iı, odayı isli lali aydmlatı• 
l\()tdu. Hacer, rUya mı görmüştü? .• 
, tılak verdi; sokakda, sinsi ayak 
'slerf vardı. 

d Genç kadın, uyku sersemliğin• 
en k 

ttı urtulup daha kendine gele• 
elbişti. 

•ila~irden bire, birbiri arka~ına, 
kil takı hsına benziyen aert, 
t ru takırtılar, gecenin uyku do· 'il , .. 

&ır hu asını bir burgu gibi 

deldiler ve vmklaya vınklaya 
botlukları, yılan kıvrımı yılan kıv· 
rımı dolaıa dolaşa doldurdu:ar. 
Sonra, gecenin karanhk eli, bli· 
tun bu seıleri, sanki geri fttf, 
uzaklaştırdı ••. 

Hacer, odanın bUtUn pencere• 
lerl açılmıt. ııkı, sert bir karayel 
eıiyormuş gibi, çenHi atarak, 
blltUn vücudu sakır sakır titri· 
yerek, yatağının içinde bUzUl
mlltUl. 

Bu, ne olabilirdi? ardarda, 
ne diye ıilAh atıhyordu? Köyler· 
de, yangın olduğu, ay tutuJduğu 
ıı:amanlar tenek415ler çaboır, ıilih· 

lar ahhrdı ... Fakat bu aflAh 1eı
lerl, biç te onlara benzemiyordu. 

Öyle olsa, oteldekiler de 
ayaklanırlardı. Lakin otelde, ne 
bir &es duyuluyor, ne de kımıl· 
danma seziliyordu. 

Bu sesleri, yalnız, Hacer, 
duymuş değildi; otelin bntUo 
mUıterileri, komşu evler, dUkkAn· 

lar, uzak, yakın, btittın civar 
halkı bu sesleri duymuşlardı. De· 
mek herkes, Hacer aibi, korku
dan köıeainde büzUlmUı kalmııtı. 

aş ır ı ... 
Hacer, titreye titreye yata· açı!dı da aydınlıklar mı sızdı? 

ğından fırladı; odanın kirli loşlu· Karc.nlık odanın içi birden ııık 
ğu, korkusunu daha arttırıyordu. ıtık yanmııh: 
Hacer, DuYardaki çf video, ka:ın - Jandarmalarla eıkiyalar, 
mantosunu çekti, omuzlarına attı; firarilerle çarpışıyorlar! 

sarsak adımlarla kllçük masaya Hacer, bir çığhk kopardı, 
yaklaıtı ve ellerinin titreme~in- kapıya doğru atılmak istedi; fakat 
den korka korka, lambanın fıti· beyniC\ln içinde yanıpta, ateıi 
Hol açmak iıtedi... Elini lambanın gözlerini tutııtturan ııık ıönüver· 
makinesine uzatmlfh; Camları mitti. 
sanan ve evvelkilerden daha ııkı Hacer, kalkmak istedi; dizleri 
ve daha ıUrekll bir taklrtı tutmuyordu. Yerde sUrUne iiÜrilne 
başlamıfh. kapıyı bulmayı kurdu. 

Hacerin eli titredi, lamha Ayağı, katı bJr ıeye çarpmıştı; 
devrildi ve ıfteal parçalamverdil tangırtıamdan, hunun devrllen 
Hacer, göz gözil görmez, zifiri bir iskemle olduğunu anladı. Ellerile 
karanlıkta kalmıftı. ıağa dotru emekledi, lakin kapıyı 

Ba§nmak istedi; sesi çıkml• bulmıya uğraıtıkça, ya eli, ya 
yordu, dili bir kuru köseleye dirsekleri, yahut ta kafası, duvar· 
dönmllı, ağzının içinde oynata· lara çarpıyordu. 
mıyordu. Çıldıracaktı!.. Otelde, ayakta, 

Takırtıların arkaıı keıllme- uyanık kimse yok mıydı? Silah 
mlştil Hacer, tekrar girip yorA"ana ıesleriol ve Hacerin odasındaki 
sarılarak bUzlUmek mi, yere çöme· tangırtıları, bir duyan olmamıı 
lip oturmak mı, dışarı çıkıp 1eı· mıydı? Demek, kimse odasından 
lenmek mi? Haoglıinl yapacaktı? çıkmıya, hatta kımddanmıya bile 
Hanglılnl yapmalı idi? Bilmiyordu, cesaret edemiyordu. 
karar vıremlyorduf Fakat bu Silah takırtıları, birkaç dakika 

susar gibi olmuı.. fakat hennz 
karanlık boıluğun ortaımda, havada son akisleri ıönerken, 
ayakta da duramıyacaktı; dizleri yine baılamııta ••• 

r Gönül 

Karilerin 
Sorduklarıno 
Cevaplarım 

Turhaldn Solmaz Akın 
Sevdiğin:z adamın nişanlanmı· 

ya razı olmamak için iÖsterdiği 
sebepleri ben makul bulmadım. 
insan bir iki görüşme ile tanışa• 
maz. ilk görüşmelerde hiç bia 
h a kiki hüviyetimizi meydana ve
rir miyiz? Zaten görUımenize lmkh 
da yok. O halde anlaımak için 
neyi bekliyor? Bence oiıanlanmıya 
razı olmamaaı onun 1amiml olma· 
dığma delalet eder. Mademki 
başka tallpleriniz vardır, son talibi 
muvafık görüyorsanız niıanlanınız, 

sevdiğinizi ıannettiğln iı adamı 
beklemeyiniz. Y almz ıonra azlbmı 
duymamak iç.in kendisine bir 
mektupJa kararınızı bildiriniz ve 
samimiyetini ispata davet ediniz. 
Yine nitanlaumıya yanaşma~sa 
hareketinizde serbHt oluraunuz. 

İzdivaç teklifi gönderenlereı 
Geçende bu sütunda ev!ene· 

mediğlnden bahseden blr kız 

okuyucunun mektubunu nefret• 
miıtim. Son günlerde bu kıza 
hitaben birçok izdivaç teklifleri 
alıyorı.m. Bu taliplere ıunu ha• 
her vereyim ki, muhabere ile 
izdivaç olmaz. lnmao tanımadığı, 
bilmediği bir kıza hemen hayat 
arkadaşhA"ı teklif edebilir mi? 
Onun için bu mektup sahiplerine 
hususi cevap vermeğe de JUzum 
görmüyorum. 

lzmirde Yurdu Sever: 
isabet olmuf. Bu kadar basit 

bir sebepten dol•yı kadarını ver· 
meyenler, yarın baf1nıza daha 
bUyUk bir beli çıkarabilirler. 

* 
Karamın S. U. Ü rr 
Bukadar meraılm Aııkhıı ol· 

mayınız. Hangiıi kolayınıza ge· 
lirse öyle yapınız. Sevgide mera• 
ıime ehemmiyet verilmez. 

TEYZE 

Hacer, jandarmalarla eşl<lya• 
ların çarpııtaklarına iyice hükmet
mlıti. G•nç jandarma mUlAılminln 
bir haftadan fazla, takipte oldu· 
ğunu biliyordu. Fakat onu, uzak· 
larda sanıyordu. Eıldyayı inlerin· 
de bastırmış, sonra kaçanları 
kovalıya kovalıya kasabaya ka
dar sllrllp, kasaba •ınınnda kıı· 
tırmıı mıydı? 

Hacer, her ıiJAh sealnde, genç 
zabitin hayalini görüyordu. Jan· 
darma mUIAzimi, aıkı yay!ım ateı 
karıısında ölümJe mi pençeleı· 
mekte idi? 

Bunun, bu kadar kendi yakı· 
nında olabileceilne Hacerin aklc 
ermiyordu: 

- Nasıl olur? •• Ben, yanına 
gidemez miyim?. Acaba vuruldu 
mu? Ağır yarala mı? Ya öldüyse?. 
Ya, öldürdlllerse ? .. 

Bu korkunç ihtlmaJ, onu de
lirtmişti; korkuıunu unuttu; her 
ailAh sesi, ona, kuv't'et Yeriyordu; 
ıon bir sıayretle canını dişine 
takb, toparlandı, ayağa kalkb. 

Karanlıkta, kollarını ileri uza· 
tarak, duvarları yoklıya yoklıya 
yUriidU. T elit ettikce şafıracağı· 
m anlıyordu, soğuk kanhlığını ele 
almaktan başka, çıkar kurtuluı 
yolu yoktu. 

Hacer Hğını ıolunu ıaşırmış· 
tı. ileri doğru bir kaç adım attı, 
yanıldığını an!adı. Sağa döndü ve 
nihayet kapıyı bulmuıtu; tırnak· 
larile çivilerini sökecekmiş gibi 
ıürğUyU tuttu, çekti. 

(Arkaaı var) 



6 S&yfa 

DiJnga H~diseleri 
-
Yamyamların 
Ellt1rin, 
Düıerseniz I 

Neyyorktaa kalite kqnet v .. 

l11•nı .,.,,.,.,. 
lıcıll'tar•c•lc 
bir tedbir ·-----

ncek bir Jaaber 
(~leli. Filhakika 
(Y eal Ebrlt) ada• 
lannda uzun bir 
tetkik aoyahati 

yapmıı olan bir Franıız Aliml, 
Mi5ıy6 Aulerk Amerikalı mHlek· 
taılarAmıu toplıyarak Yamyam-

ların beyaz inaaa etlne bayılmak· 
la beraber tltla kokusundan çok 
mliteneffir olduktan için buıtla· 
)erde dlfen beyaz iuaalar da hep 
ttıttın koktuklarından atalı kal
dıklarını anlatm11br. Şu halde 
Yamyamların eline dlı•n herke-
8İn 6lilmd• kurtulması l~n c .. 
laiado bir paket aiıara bulundur
mua Ye hemen apına doldur
muı k&fi ı.ıecek tibl ılrb
mektedlr. 

• 
Vl1anadald •ki Ru ldU.Hl, 

AYusturya paytahtmın en 

ı
-B-ir_/c_l_ll_•_•_• .as•l ab~deleri .. 

den blnni t ... 
satılıla çı- kil eder. Mu 

lcarıl tlı kilit• 6tedeo beri 

Rua paraaa ile idare edilirdi, 
fakat mulaarebeyl mlteaklp, Pet· 
reıb•rıtald AYuıhlrya aeferetinia 
,a1u1m .... mukaltU Raaya tara• 
fındaa AY11St•ryaya hediye ... 
rllcU. 1alma Rular AYuaturya 
için Yaktlle yaktıkları biaaya 
mukabil yeal Wr Hfaret bbaaaa 
Japtınau AY111hl'Jalalana da ba 
WU..yi seri ,,....ı..1 kap etti. 
Fakat fenalık da bu noktada 
i>aıladı: SoYyetJır killH itlerine 
ehemmiyet nrmezler, blnaenaleyla 
A wıturyadaki eald klliHlerlal 
idame için de para 1olla•adalar. 

Klliae metrik kaldı, harap ol
maya yb tuttu. Nllaa7et kapatıl· 
da, tf mcll l&erl••• bir levlaa 
.. hdır: 

- Bu killı• ıatılıldır. .. 
oınya .nıı. ticareti 1914 

~ yıhnda bir ,.ı enel'.lae 

1 
~l •lı fı- ı •auraa ,JIHe {I 2) 

MNll bir fulalık ,ı .. 
----- tendftlr. M8'1a
mat fabrikalarının lduedarlanaa 
daiattddan t•••ttl lıiuell ... 
bundan da falla oldajıuaa ılr• 
ıillh Ye m~•••t fiatlanacla bir 
11beı.e .. ftUt ••eldir. 

,_ ................. ... 
... ileri plir. ..... Ntka ... 
la&alar, manllar, tir ,..u .. wıy
.. Ye Hb.MleNa 4e PfH• Sola• 
..... kıı11.W. A4f IOla...ı. 
tlıi& " .... brilmı ki dtlk 
Ye Myu a.k&e .... aabt GIY&-

mııia ft ..._~ ..... ,~BIJlk 

............... tek tok l'OI 

.,...ıu. 8-lrna .... ..,-.. ........... _.,..ar... 
•• ,... ptirir. Çok - ... 
.... ........ ....... ftkatıg 
brm ağnyan n güaclea si• 
Mbepais •Jdlafaıa .,.. ciaideaan 
pukJaıda aular •a&lab coht
ean balunüilecıtiai diifln.meli
dirler. 
M Bu Htllın n.1p nklayna ., yahut 

ltlr alblme Japlf.... .....,._ ,.,.. 
111s. llklllb ..... ıaıa41a ita ••tlar ltlw 
d•ktor rfbl ladadaaaza 1•tlfebllir. 

SON POSTA 

Dlnrada Olup Bitenler 
---~~~~~~-

Siy ah Renkli Adam "Müstakil,, 
Kalamaz Mı? 

General Bono ltalyanın Afrika T opraklannda Ne Aradı tını Anlatıyor 1 -
Harp - Bu Dakika için - Mevzuubahı Değil 1 

ltalya lallkiimetl Habeılataa 1 dUtUrmes mi? · 
ile lhtlllfa dütttljil gtındenberl - Vallahi bu 
kırmızı deaiz aahlilerine vapur pek umurumuı· 

Yapur aıker, mühimmat, levazım da dejildlr. z •. 
Könderdi, el'a!1 da arama tea komıuluğu 
bu gönderiı• devam etmekte mtımlrün kılıbU-
olduiunu ftitlraiab. Fakat mak- mık için araıfuz· 
aadının •• oldutun• bilir miıim? da anlaımalar ya· 

Buaun için keramet aahibl pmak lizam. Mu-
olmak llıım, cevabının verilmeai ayyea, •H'ul 
mGmkUndOr, dotru da olur. Bu- lalk6mete tabi 
nunla beraber kendilerinin bu bir blki•lyet l!e 
husuada ne dediklerini dlnllyebUl· detJımez bir lau· 
riz. SözU ıöylOyen oradaki kuY· dut yap•ak Ültl· 
vetin baıma ıetirllmlt olan yoruı. Bittabi 
Jeneral Boao'dur, ı6yledlklerini bazı mlntakalan 
kaydeden de Garph bir meılek· filen mlataldl 
datımıı... ftte çektltf telıraf: olan yeril kabile 

Amımara, (Niıan) - General reialerlnia bar· 
Bona takriben 68 yatlarında, )o. bar lıklanna ta· 

bl bir lıalde bı
aa boylu, beyaz ıakalh, maYI 

rakamay1L Son-
1Bzlll bir ıattir. Çalııma odasının ra bu, insani bir 
du•arlırında: Yazlfedir de. 

- Roma uıull ile Hllm •e- Meaell timdi 
riai:ı, clmlealain yazılı olu111na konuıuyoraz da 
rağmen bana blldiiimiz ıekllde batırlayorum, asa· 
elial usattı. Dudaklarında da retla UKa•ı ml-
hafff bir KlllUmseme vardı. Kea• cadeluiae devam etmek te lae-
dialaden, daha ilk kellmelial itlt· pimiz lçla bir borçtur. 

Geaeral Bono 
)erinin 11lahı, uaretiola Uıuı 
llzım •• 

Mayıı 2 

Kari Melctııbları 

lıçi Kızları 
Kurtaralım? 

:..... 

Okuyuculanmızdan Bay Htısr 
mettin Nuri bize ıönderdiği bit 

mektupta Ttırk kada:ıhtımn kur 
tulUfu ve tekAmDIG llzerinde mO
talealarını bildirdikten ıonra, c .. 
mf1et içinde mlhim bir yekftll 
t.tan lfçl kızlannın •aıiyetlerinia 
161 6nDnde bulundurulmasını ir 
teyor. 

Bunlann korunma11nı, her tOr-
11 hallerile allkadar olunmaı Dl 
mllnaılp garnyor. 

Adapazartnd• Ekmek 
Meeeleel 

Memuriyetim unumda Tir' 
ld7~aia birçok ıehirlerinl ıezdi111o 
Fakat Adapazarında yapılan ek
mek aabfı kadar beni ılnlrlen~ 
ren birt•Y ıörmedim. Burada 

ekmeiimizi hep on, onbeı yaılano
cla pi• çocuklar, uyu• epklerl• 
Htarlar. Bu en kıymetli gıdamdt 

bu uyuı •ıeğin llıtllnde iki aall"' 
clık içinde dolaşbrıhyor. Çocuğd 
bir elinde ekmek, diğer elinde d• 
•il• kuyrup aokak ıokak, 
kapı kapı geziyor. Adapazatl 

belediyeainin bu husuata nazara"' 
clikkatiai celbederim. 

Atlapazarı Çark • okak N. 153te aak.,C 
alltekaltle•d cn hlnba\71 lama l Hakkı 

meden ev•el iuaal bir nah, ... - iyi a&ylediniı ekıellu, 
••I bir ruh buldum. Habeılataada el'an cari olan eıa-

Ekıelanı ayaia kalkb, ıamimt Cevablar 
mllaahebe hududunu aımak latl- [.__ __________ _,, 

- EkHIAnı harp llatl•all ret için •• dlfthalyorıunua? 
karp11nda •ıyaa? - Ba dakikada menubahı 

Bu 10alt. kendlalal kôkaha cletlldlr. &aHD illa ettltim eaa• 

........ 11:-·' ........ 
calr, aa.ı.ı ralaat Wr ..wtte 
Mlclaaı 

- E Yet, •••t, blllyonam, c1 .. 
dl. Amıpada teW ve telsiz tele
fonle bin bir rlnyet ,ayıh1or •• 
laemea mi •areklb takip lfha 
buraya pcl..t,orlar • ...,. 
oluau. Burada blçbiı' lıarp aala
...ı slnleJeceblabl 

- l,ı uma, J• ba ta7yar .. 
ler, taaklar, bu •apurlar dolaıa 
ukvler •• 

- Mlballia et.iyeli& Bu
rada bulUDU iter ı•y, ancak 
memleketi mtldafaa7a klficlir, 
ful ... na tlaiUI Yakaa WllJerum, 
lakelede ve aokaldarda bfUa ka
file zabit slnalfıldsdlr, ,.Inaz 
alse Uber vereyim: Bunlar bizim 
tiW Wr .. .ı.ketia llatlyaa olaa 
,.ıu.nı.. .atqekkll ...... 
7apmak içlacllr. s--. ltaıka, 
yollana ta.m..ı. .W... dmall 
de lblm, Ba,ık Wr it .ıa .. 
bal beldlyorl 

- Fakat ebellnı, batla ba 
hazırlıklar komıunaz Habqlatua 
tedireia etmeı .rl Eadiıeye 

nt Ue de allka• 7oktv. Bir Ha
b .. 11 ulrlae Ylcdauızca muamele 
yapmu, kendialoe tibi tuttuiu 

halka reYa sGrclGll muamele 

uirlae r•pbjıaclan clalıa fecidir. 
Beaim kamtettijlm uaret ba 
-rettir. 

Buab Avrupada, Habq lda
rulnla on mllyoaclaa fula halla 
aç barakarak, bplu bir UJTU 
pbl raıattılm bilen Yar mıdır? 

Eier plB blriade ha •hada 
lmanl bir valfe 7apdacak olana 
ltalya hlueıİDİ memmmiyetle ba· 
ıaracakbr. Maamafih tekrar ed .. 

7im, b11p içba harp •••mbaM 
dejildir. Biz udece kucll top
nj11a111 imara, lpizlerlmbl iRale 

çal111JGl'UL 

- Ebellna, llzlal• tamam•• 
mutabıkım, fakat batk bir ... 
heple: 

Hab.,Wa•ıa hDrriyeUnl kur· 
tarabibnulni btltliD kalbimle te
•...U ederim. Şllphe yok ki bu• 
DUD için çok ı•n;ı mbta'mer-

dadım g6ateren muhaY•HJI k ... 
mek istiyordu. 

- Yann alı• bir ara"• gl .. 
dereyim, pbria etrafım dolqınaz, 
bizzat f6rlnls, bundan 90DU, 

ıazetenizl okuyanlara Habeıt.
tandan daha eaaıb ıalihiyetle 
balıaedebllirainlı. 

Meaele ltalyanm de;il, inıanl· 
yetla daYumı mDdafaa etmekte 
cllr. Ve muadele de liyah beyaz 
ırk muadelealclir.I 

Robota 
Kapıcı 

lnKfltend• bly&k otellerden 
birinin kapıçın ıayam dikkat bir 

ilet yapmııbr. Ba ilet de her 
hanti bir mneaeıenln kap111Dda 

kapıcı bulundurmata arbk ilzam 
kalmıyor. Aym vazifeyi ba ilet 

bOytık bir hauulyetler yapeyor. 
Yalnız bu kapanın •tlii De ba 
ilet ara11nda hmull bir tel bulwa
durmak lizımdar. 

Ba tel vuat..U. kapaclakl ea 
afak bir hareket, J11kanclakl re
llmcle tlrlldOil fibl, aletla 
latlhac.le baluaaa aynaya akıet

mekte ft ılrlp çak•lar ela lıiçblr 
aamaa ıladea kaçanlmamaldadar. 

Adanada Alıdcde mahallet'ıuJeO 
Yuauf Çuuş kızı N"fiH vert1eaindeO 
Bay Sadettine: 

Bu hlcllaede belki hakkand 
Tardır. B6tDa a6yleclilderlaiz doi" 
ru olabilir. Fakat ılzin de biJ. 

medltioiz bir ıuitef ehhllm varsa. 

o mOeaıeaeye kar11 yeralz bit 

taarruı olmaz mı? Yapacağını' 

py, bize g6oderdlğini:1 bir mek' 

tup fibi, bir iıtida yazarak doi
ndan dotruya SahhiJ• VeklletU.
bapunnak tahkikat açbrmaktlf• 

Suçlular bebemhal ceıalandınbrlal 

• .. ••ata 
lıtanbul BORSASI 

1·S·1939 
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I~ Sıhhat Bahsi I 
Nasıl, iyi 
lıguyabiligor 
ıfusunuz? 

Buglinkft ıehir hayatıaın fazla 
lllrnJtnıü, yorgunluğu uyku uyg. 
'-ağı a.leta fllçlettirmlt fakat o 
.ı.bette de uyku ihtiyacını b.ıla• 
~rmııt.r. Onun için hirçok 
~İll>ıelcrin hiçbir zaman duyul-
lllıadığı kadar uykuıuzluktaa tlkl
)et ettiklerini duyar11nız. Eğer 
11t de milıteldlerden biriyseniz 
~ğıda siSylediilmlz feylerle Üy· 
~ıuzluğunuzun ö11lln• s•çebilir
~lz. 

1 - ilk dikkat edecejiafz 1•1 
)ttak takımlarınızdır. l1k iı ıom· 
haı bozulmamıı bir karyola, yu
llauıak bir ıllte, tlly bir yaıtık, 
'1tınızda toplanmıyacak kadar 
ltait Y• uzun çarıaf, hafif fakat 
'tak tutan batta•İY• teaia 
•ta.ektir. 

2 - Kapılarm, pencereleria 
ıı tlıgardan bkırday~a clnaten ol
ı• '-•111aaıaa, perdelerin dııarıdakl 

'taldan11 odanıza IİJ'•Hlae mani 
tlacak kadar kahn olmuaaa, Ye 
~lei1mun pencere karp11Dda 
.._aması•• dikkat etmek. 

3 - Y eıil ve •aYI •• çok 
~atlık ve diaıleame verea renk· 

eo "' oldupndan yatak odanızı• 
eo l't1ak!erinln bunlardaa olaaama ve 

Prllltllnla akHtmemeal l9la yer
letiıı hahlarla ISrtllll olmaııaa 

•• ltl.aa etmek. 
4 - Aç olaak ••Y• faala 

'lır yeınek yeınek te uykaJ11 bo
~. Keza kalave çay eibi mlaeb-
~. !çkllerln de uyku üzerine fena 
ı:_-ı vardır. Hazımaııhk ta uy-
~ bozan ı•ylerdea biri oldufa 
~. yatacatınıaa yakın mideyi 
~urmaınaya dikkat etmelidir. 

• La__ 5 - Yemekte• evYel llcak 
at• r'fey içmek, yalaut yarım uat 

~dar açık havada dolaımak, 
'" yorpa IHnia, ahk bir banyo 
~lbak İH bilikla uykuyu temİll 
-..... ıeylerddlr. 
.., Bitin bu yapılmaaı lcabedea 
._.ı•rl yapar, yapılmaması llzım 
~ •illerden ukıaır •• vlcudunu• 
• ~. yataia sre•ş•k bırakmaaım 

'nirseniz uykunuzun kaçma11 
hiçbir aebep kalınaı. 

Ne Yemek 
Yapsam? 

\'Yumurtanın bol ve ucuz oldup 
~ lllenimde yemek liıtealzde 
~ilk yumurta bı]lundurmayı 
'l -1 etmeyiniz. Zira az bir para 
~ ku•Y•tli 11dalardan birini 
~ elmlt olacakaınız. Hele ara 

..... .-- .. ~ f\I tarif edec•iimiz .. klide 
~-·l'ae:ıiı, lıtedijlniz kadar 
~layı Ye meHIA bet alta 
~1 kab pitirinlz. Kabuklanm 
sruı. Beyazlarını çıkarınız. 

_, S:, uf ak parçalara blSlllnaz. 
tarafta• bir katık unu pek St. '-Iktarda yağın içeriainde ltir 

\ Çe•iriniz. l~ine yarım kilo 
~ cllkUnllz, onun top top olma· 
~ için azar azar •• eze eze s;: •dir.lz. KoyulatmRya haf'" s; '• l9ioe parçalanmış yumurta 
~'ıl.rına da a~nı2. Maha!leLi 

'111da olunca indir"p tabağa 
nız. Yumurta sar.lar.rı da 

l.....~•rek toz hall ıe get!rin·z, 
~a.. ıerpin iz. Sdra} a hem 

•11 i üz el, hem lezzeti 
htm kuvvetlt, hem ucuz, 

"- kolay bir yemek çıkarmıı ... 
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Mevsim 

Tayyör 
Tafta 
Eponj 

Fanteaı lllr tur 
garnl ile eUa• 
lenmlf kum•t 

ltlr tok 

Tafta astarla, au11~ na•raan 
kealllp yapdm•• yepyeni 

bir model 
Mevsimlik 9apkalarımzı alırken dıkkat edeceğ"niz 

t•Y kalot deni:en tepelerin yüksek olmamasıdır. Tepe 
ııe kadar düz olursa gUnün modasına muvafık dür 
mu, olur. ikinci dikkat ec?ilecok şey de ıapkamn 
iÖZ llstilne doğru düımeaidir. 

ÇDnkll bu •~nenin ıapkalarının en 16zo çarpan 
veah budur.Şapk~nın kumaıına da dikkat ediniz. Çin 

ktı iyi bir ı•kll iyi bir kumaıla kendini daha iyi 
ıWulr. 

Modası 

Mevsimin 
Üç Büyük 
Parolası 

Bu Hne moda bahçesinde yetittlrllen çiçeklerden 
hiçbiri tafta kadar raibette değil •e oauo kadar KD
zellik vermlycr. Reaimdekl alyab tafta ıece elblaul 
yakanın etrafındaki zengin farfırı 2 bol et•ii ve tatla 
tokaail• bunun en birinci mlaalldir. 

Ya reaminl gördüğtınüz emprime elbiHnln ,nsel
liğini neyle ölçebllirıiniz? Eteğin bolluğuna Ye kolla· 
rıaın pzel inişine bilhasaa dikkat ediniz. Kol ağzlDda 
uzun mllıelles şeklir.de Ye tqlı birer kılipale tuttu
rulaa, yukarıdan aıaiı bUııllltı kollar, en mtııktUpe
sendi bile tatmin edebilecek kadar ıUzeldir. 

Ya açık bir tayyar, alyab ettk hafif kenarlı pp
ka, ilyabla emprime eıarplı ıokak kıyafeti hanıl ıenç 
kızın Yeya genç kadının hoıuna gitmez. 

Eğer dikkat edecek oluraanız, bu llç modelin de 
biçim ve dikiti o kadar kolaydır, bundan kendiniz 

de yapabilir Yeyabut ucuz bir terzi Be itinizi 
1,.öreblllrs!~=.._ _ ___ , ... ·-------

Mevsimlik 
Şapkalar 

Slrah ve ekaoUk has1rdan raptlmı" zUmrUt 
v•tlll fayle garnltUrlenmlt ve bir 

t.llv talnheıe .... 

1 Ev Kadını 

Leke Çıkarma 
Usulleri 

1 

Kumaılardan ve bihassa be
yu kumaflardan meyva veaa ·re 
lekelerini çıkarmak için idrojen 
peroksit kullanınız. Fakat bu 
eczanelerden ahndıia ıekilde 
kullanılırsa lekeler Ozerine pek 
mllessir olmaz. O oun ıçın ıiz 

içine ya biraz çamaıır sodası 
veyahut t a amonyak atınız ve le· 
keli yeri bununla siliniz. Bir do 
mahl6tun ılık olmasına dikkat 
edinia. Zira o zaman leke çakal"' 
mak kuv••tl on miali fazladır. 

* 
Paketteki Elblaenlzln 
Buruşma 111••1 için 

Pakete aarılan bir elbise ne 
kadar dikkatli taıınıraa taşınım 
yine buruıur. Buna mani olmak 
için bir parça eaki zamklı pamuk· 
(ardan alınız. Pamuğun tüylerinin 
elbheye yapıtmamaaı için etrafı· 
aa bir kliat veyahut bu Nnnıı. 
V • pamuju paket yapar pbl 
katlayUUL Elbiaeyl de bunua 
Ozerlne aarmız. Gldecejiniz yol 
nekadar uzun oluna olaua elbl
Hnizla buruımadıtanı ,&rtlratlnllz • .. 

y e111etln Tabakta Si ata 
Dunn•SI için 

Piyaz falan ıibl yemeklerin 
tabakta ,Ozel durmam için ey. 
veli altına salata yapraklan 
yerleıtirln. Uçlan tabapn kenar• 
larma, dipleri ortaaına ıelmek 
tbere, piyazı bu Japr•klann nz .. 
rin• boplbp llatlnll de ıllaler ... 
Diz; iftah ••rid bir manzara 
olur. .. 

Arakkapl•rınızın Burna 
Sıkınca 

Yeni ayakkaplanDJDD bumu 
llkıyoru bir parça pamuk ıalatap 
lçtaraftan burunlanna aokun. Ru
tubet ayakkabıyı genlf)etlr, ara
tınız rahat eder. 

Kolonya 
Va Güzellik 

Eter kolonyaJI yalnız erkek• 
lerin braıına, tembel kadınlarıa 
boyunlannı ıilmet• yarayan bir 
ı•Y diye dil91Dllneniz yaaıhraımL 
Kolonyanın temizleyici hauuın
dan bqka ,OzeWğe tulrl olan 
pek çok lıaualan daha Yardir. 

ı - Ytıdn fada lfrazabm 
durdurmak için: 

114 bardak alt• on lkl damla 
kolonya damlatıp, yllıhllze d
rtlnUz. 

2 - Ağzınızı yıkamak içlnı 
Ayni miktarda mayi karbollk ile 
l...Jonyayı karııbrınız. Bir titenill 
içine koyunuz. Apnw yıkayaca• 
tınız zaman bir bardak ıuyun 
için• birkaç damla damlatınız ve 
ajzam11 çalkalayın•L MahlGt çok 
kuvvetli oldatu lçla birkaç dam 
ladan fazla olmama1ına dikkat 
etmellalalz. 

3 - Saçlannızan hatlanmam . 
lpn: 

Bqınızı yakaclıktan aonra bol
ca kolonya dökllnllz ve bununla 
her tarafına masaj yapınız. Bu 
he:n ıaaçınızan bağlanmuına ve 
hem de aUzel glirilnmeılne yardım 
eder. 

4 - Gerdan için: 
Çenenizin altındaki ikinci çe

neyi eıitmek için .e\-vc!l. krl''?le 
masaj yapnız. !>onra ıç••t.:.10 

l kolonya döktHmDt aoğuk au ile 
l çalkalayınız. 



-aızeı Fıkraıa~ 
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Adet Değil 
Dilenciye ıordular: 
- Neye ıokaklarda dllınluin? 
- Evlerin içine ririp dilenmek 

ldet olmamıı ta onun için 1 

Her Halde 
Uıun zaman blrib!rlerhal ıör· 

memiılerdl. T okrar görllştliler. 
Bbi ötekine: 

- Ben seni ölmtıı sanıyordum. 
Dedi. Öteki gllldU: 
- lmkln var mı? Böyle bir 

ı•y yapacak olaaydım. Herhalde 
ıana haber verirdim. 

Olmaz 
- Paran çok mu? 

- Çok. Yüz liram nr. 
- Öyle lae bana bet lira nr. 

Veremem. Hepal onar lira• 
lıktır. 

Bir yerde boıduralım. 

Olmaz, o zaman da yine 
bet lirayı •ermem. Para bozulmuı, 
IOD de ~bozum oJmuf olunun! 

Acaba 
- lı,taham tıkandı, açacak 

bir fey arıyorum. Acaba hangi 
eczanede bulurum? 

- Eczanede bilmem amma, 
çatal, bıçak, tabak aatanlara bJr 
uğra. 

-?????? 
- Bir tlrbtlşon alırsın, helkl 

Niıanhm yılan deriıl bir 
,anla hediye etti. 

- O soğuk adamdan ba,~a 
ae bekleniı· kil 

Yemekte 
Uıak miaaffre 

ılSyledl: 

- Bay , .. 
mekte; biras aon• 

ra ancak ai:dnlı 

.ıörüf ebllir. 

Misafir ylb.8· 
Dil buruıturdu: 

- Bir ay ev• 
nl bJr kere da· 

r 

SON POSTA 

-'"'\ 
Yetil Gözlerin ı 

Co,kun denize hPnzer, 
Senin ye9il gözlerın .. 
Ne olsa herneu 11ezer, 
Senin ye~il gözkrin •• 

Parlak J•ıldız g:hiclir~ 
Güler, arsız gibidir; 
Bir fettan kız gı hi<lir 
Senin yeşil gözler .o .• 

Yalv11r~aro, bir an için 
Bak rıııyor bana: niçin? 
Yanıyor için için 
Senin yeş:l gözlerin. 

Al<lntıyor, aldansın; 

Yakıyor o da yanıın, 
Istiyuıum kapıı.nsıu 

Senin yeşil gözlerin .. 
l!nset 

'----------------_J 
- Re1minizi kaç defa bil· 

ylll\eyim? 
- YUzUmU Uç defa bUyUltU· 

nUz, ağzım olduitJ gibi kalım! 

Büyük 

- BUyllk ba· 

banız, bUyUk 

ananıı Yar mı? 

- Evet 

bir babam 

var; 

var 

boyu bir metre 

dokun 1antfm 

ağırlığı yüz yir· 

mi kilodur. Bir 

annem var onun 

da boyu bir met· 

re Hkıen santim 

Marıs 2 
·-~ 

Niçin 
Piyano çabndıkça köpek haf"' 

lardı. 

Misafir, 
ıordu: 

piyanoyu çalan• 

- Köpeğiniz niçin havlıyor. 
- Kuyruğunu kestik de piya• 

Donun kuyruğunu kııkaoıp haf• 
lıyor. 

Anlayıf 
-Şu ıeçen adamı gördün, rnOı 

dedi, ben onun için; asabi, çabu~ 
hiddetlenir demiıtlm. 

- Avucundaki çlzgllereıol 
bakbn da anladın? . 

- Hayır bir gün yumruğp Y.U• 
zUmU detdl de ondan anla<llın. 

Teselli 
Yatlı kadm •5yledU 
- Yirmi yeı diıim 
Yanımda oturan 

•tlldi. 

a~rıyorl 
kuJ.ft ğı [l)B 

- Bu da bir tesellidir. 
Dedi. 

Ben De 
Sarıtın kadın, esmer kadıı1~ 

ıokuldu: ., 
- Blllyor mıaın, dedb\, bu e•' 

bah parka gittim, ~ir rfy~•f:. 
Uzerlae oturdum. Meier' 9'nı D 

yanmıımıf, mantom berbad oldll· 
Kocam yeni bir manto yaptıt'' 
cak. 

Esmer kadın merakla sor.il): 
- Hangi kanape, ben d~ gidil' l;Jne yarar. 

iltifat 

ha sıolmiıtim, HD 

ayni ı•yl ı6yle· 

yince dönl\p sıit• 
miıtim. Bir aydır 

hAIA yemekten 

kalkmadı mı? 

- SiRema artiati olmak için ne mezfyetJerlniz nr? •• atırlığı yUı 
yapmak, 

oturaymll 
- Pek çok; yemek piılrmek, dıkiı dikmek, e• iti em kilodur. Şerefe . Sarıım gUzoJ, etmer ıüze)e 

iltifat ettiı 
okumak yam1ak bilmemi 

- BugUn ne gUzeI.lol 

Esmer glbel iltifata iltifatla 
mukabele etti: 

- YUzUme baktığın ıaman 
kendini aynada ııörmUt ıibi ıöz 
ıöyliyorsun. 

Facia 
Kadın kocasına ıöyledl: 

- Bu akşam sinemaya gitsek. 
- Filim nedir, komik mi? 

- Hayır bir facıa: Kocasına 
yazhk ıapk• aldıramıyan :zavallı 
bir kadmıo hikayesi! 

Belki 
Amir memura darıldu 
- Saate baktım, size verdliim 

uf acık iti ancak iki aaatte yap· 
111ııaımz. 

- Zennetmem bayım ıaatiniz 
belki ileridir. 

Horultu 
- Otomobi:imin 

motörti çok ho· 
ru!tu yapıyor. 

- Desene o 
da aenln gibi 
ikide bir uyuk· 
lamaktan kendini 
alamıyor. 

Öyle ise 

imkanı Yok 
iki earhoı konuşuyorlardı: 

- Evine git kaı:ıo ireç kaldığın 
için yine sana dlı biliyordur. 

- lmkAnı yok arbk dit bile· 

yom ez! 

- Neden? 

- S bahleyln evden çıkarken 

takma ditlerini cebime koydum. 

Rüyada 
Kadın kocasana sordu: 

- Ne o pijamanı giyeceğin 

yerde airnokinini mi giyiyorsun? 

- Ne yapayım, dün gece rU· 

yamda kendimi bir baloda gör

düm. Pijama ile rezil oldum. Bu 
goco her ihtimale karşı ıimolCinle 

yatacağım! 

- Sana beş 

Ura borç ver"rim 
amma bir hafta 
ıonra geri veı• 

mezıen aramız· 

da herşey bit
miştir. 

Kccam çalışırken hep beni hatir:ar. 

-Öy"e ise on 
lira borç veri 

Kocanızı sabahle} in, bahçeye astığı hah
]&rı ıopalarken ıördüm. O zaman da sizi mi 
hat r1ayordu? 

Buhranın cilvelerinden 

ı Fıkralar 

Söylüyordu 
Ben evlenmekte hiç müş

külpesent değil:mdir. Alacağım 
kızda çok şey aramam. Ancak 
b ir dünya gllzell kadar güzel ol
malı, Darürinundan bir diploma 
a mış bulunmalı, ve serveti de 
yarım m:Jyondan aşağı olmamalı! 

Hayır 
Halcim, maınuna ıordu: 
- Şimc:iye kadar biç mah· 

kum oldunuz mu? 

- Aı.c e.k bir defa Bay hA· 
k:m; o da yedi sene ev\·el ! 

- Om'an ı:ıoma hiç mahko· 
meye gelmediniz mi? 

- Hayır. 

- Yedi aenedir ne it görU· 
yordunuz? 

- H apishanede idim. 

Günden Güne 
Bayan hizmetçiye darıldı: 
- Mutfağı güıı geçtikçe daha 

kirli iÖrliyorm. 
- Tabii bayan, ıftndengUne 

terakki ediyorum. 

Ne S6yledi 
Hizmetçi, bayana: 

- Bayan ben artık bu evden 

gideceiim, bayın aöylediil ı6ıe 
tahammül edemem. 

- Bay ne aöyledi: 

- Hemen bu 

dedi. 
evden defol 

Tuh at 
Çocuk bir kardeıinln bir de 

annesinin yüzUne baktı: 

- Anne, dedi, kardeşim ha

kikaten gök ytizUnden mi dUttll? 

- Evet yavrum. 

- Tuhaf şey naaıl 

bu kadar yük.sekten 

ha1de ölmedi? 

oldu da 

d09tüit1 

)10' 
iki 111d dost karı1Ja9tılar; 

nuıtular, biri ötekine : 
111 

- Ben senin yaııoı t~~~~ 
blllrim, dedl,elllden bir gfın ~, 
fazla değllıindlr. 

Ötekl memnun oldu: 
00 - Öyle lH doğduğurq ~o 

..refıino birer duble birİl IPllJJJ• 

Meğer 
Hlklm otomobil ıofôrU~ 

aordu: 
otomobilden el~ 

ıil'ıı çıkartıp fU baya 'bir yu . ııı' 
-.urmuşıun. kavga bunun tı•' 

- Sen 

çılt:mıı. f)~ 
- Evet amma, ben. yua> 'iP~ 

vurmadım. Yağmur yağtyor Je' 
anlayayım dlye elimi oto~bll ~' 
çıkarmca o beni yumrul11aJll

1 
-

ı!" , 
baıladı. Meğer geçerKeD 
onun ytiztine çarpmıf. __./ 

Rahat••~. ,,. ,ı 
Çocuk anO 

ne yalvardı: ,, 
-Ne olur ,ı 

nne müaaa<1• ır 
de buglln "'~; 
tebe gitmeyeY il' 
Çok rahat•'' 

ğım var. 1~ 
Rab'ts 

mısın? Jı' .,,, 
- Evet, ~! 

b 
. .,1't 

te e 91tJJJ 

Siyah~) 
- Bir yazı maldneıi daha almışım! 

Zenci fotof f' 
çıkartacaktır J~: 
toğrafcı •0

' t 
- Her yeni gelen dakt11o. yeni bir makine 

istiyor. 
- Eskisini de gidenden bir hltıra olarak sak· 

byorsun detil mi? 

-Siyah r.\;1 
lacak renk 1 
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Sinema Kazançlı Bir Meslek Midir, !Yunanistan Da Filmci"iğe 
Değil Midir? f Başladı: 

Bu Sual ile Karıılaıanlardan Çoğu, Köıe Baıındakl Dükkancının Hoşuna 
Giderıe Evet, Gitmezse Hayır Diyorlar ? 

Fransız Arasında Y apılmıı Bir Anketin Halkı 
Verdiği Neticeler! 

Sinema iılerinde çok 
Ye çok tecrübe ieçlrmlı 
dan ıık sık ltitlriz. 

çalıımı, I r 
olanlar• 

- Sinema para kazandırır, 
derler, fakat ıılSıterilen film k6ıe 
batındaki kllçtık dllkklncınıa 
hoş una git meal ıartileJ 

Şüphe yok, biz de bu flklrdf• 
ylz, fakat me11le l:cöıe be11ndald 
diikkAncının, yani halk adım•nın 
ho9una banal filmia aldecettnl 
bilmektir. Bunu nasıl aalıyablllrlıı 

Bir F ranıız mecmuaıı bu 
ıualln Hateainl yapmıı, kllçUaOk 
dOkkinlan hakikaten birer köı• 
batında bulunan 6 halk adamına 
ıormuıtur. 

.Sual llıteal ıudur: 
1 - Sinemaya ıider mlıhılz? 
2 - Sinemayı sevu mfılniz? 
3 - Fiatça mUHvi olu11a 

tiyatroyu tercih eder miılniz? 
4- Sinema için bir 11n1Ur ol• 

dutundan haberdar mııınıı, 't'e 
bunu doğru bulur muaunuz? 

5 - Amerllta flllmlerinl Fran• 
ııı flllm1erlne tercih eder mlılnlı? 

6 - Amerika fiJimlerlnJn 
Franıızçaya çevrilmelerini iller 
miılniz? 

7 - Hoıunuza giden flll mler 
hangi cinse mensupturlar? 

8 - El ile yapılmıı hareketli 
resimleri sever misiniz? 

9 - Aktüalite ho9unuı11 ıl· 
der mi? 

10 - Btr programda bir filim 
mi bulunmah, yokaa iki flllm mi? 

11 - T arf bi ffümlere ne 
deralniz? .. 

Şimdi bu ankete verilen c .. 
vapları da okyunuz. 

Antikacı M. Sokrat 
1 - Sinemaya az giderim, 

buhran dolayııile. 
2 - Fakat ılnemayı çok 

1everim. 
3 - Tiyatro Ye ıinema ayrı 

ıeylerdir. 
4 - Sanıllr lazımdır, çocuk· 

lar için .. 
5 - Amerika fillmlerl çok 

zenginlerdir, amma ben bizimki· 
lerinl tercih ederim. 

6 -Amerika fHminlo Franıııca 
&evrilmesinde fikrim yoktur. 

7 - GllldUrücil filmleri ... 
't'erim ... 

8 - Ççocuklar için. 
9 - Aktöalite faydalıdır. 
t O - Bir programda iki film 

g6ıteriJmeılnl isterim. ... 
Bir meyvacmm ıözlırf. 
- SinemayM sevmem, bir defa 

ılttim, 15 dakika zor durdum. 

~ 
Muhtelif eşya aatıcııımn fikir· 

leri: 
l - Sinemaya hafta da bir 

aiderim. 
2 Çok severim. 
3 - Tiyatroyu ıevmem .• 
4 Sa11silr... bir (cümlenin alt 

tarafı dokunaklıd1r, yazamıyaca· 
An). 

5 - Amerika filmlerl, ekıe· 
riya daha güzeldir. 

6 - Duklaj olsun, olmaıın, 
ne çıkar? Anlaşılmamaa1 şartlle •. 

Bundan başka da Remu'nun 
filmlerini tercih ederim. 

Bir programda iki filim olma
sını isterim. 

* Bir sütcUnUn düşUncelerl.. 

- Sinemayl severim, tiyatro-

I 

Le ıraııd Barnum filminden bir uhnt. GördGklerini.ı: Vlglna Brucı, Oreta 
Maıo. Menjou, V allace Berry 

dan farklı bulurum, SanıUr de royu tercih ederim, ıe•diilm 
lhundır, derim. Amerika filmleri filimler gUldUrUcll olanlardır. San· 
ekseriya çok hayaltdir. lnıam uy• ıir ancak çocuklar için ll:umdır. 
kuya ıok geç bırakmama11 ıar- lf 
tile bir programda iki filim bu Bir boyaemın flklrlerlı 
lunm&1ını lıterlm. - Slne~ayı aeverlm, fakat 

Bir çamaıırcmın ıözleri: tiyatroyu tercih ıderlm. SanılirO 
- Sinemaya ıık ıık giderim, lüzumlu bulurum. Hoılandıtım 

ammı, fiatca mil1avf olursa tfyal· fllfmler atlatıcı fillmlerdir. 

Haftanın --
Amerlk•d• 

The Jaıt gentl• 
men adı altında 
bir film çevrildi. 
Bunu tUrkçemlze 
aynen "Son efen· 
di.. ,, diye çevl· 
rebillriz. Fakat 
,. neılin ıon mll• 
mesaili ,, cilmleal 
muharririnin 
makaadmı daha 

Filmleri --

iyi ifade edebilir. 
Gerçelcten, Mlıtr 
Barr allesinin son 
ferdidir. lhtiya~ L' equi~ar• adını taıı~an film bir tayyare filoıunun harp 
dır, pek mUatebit lçlndekı hayatını t.nır eder. Reamimizdl filmin miimeı-
bir karakteri ıllllrinden Şart Vanel ile Aumontu glSrUyonunuz 
vardır. Eunun için bUttın hısım Racca yapmııtır ve mu•affak ol-
akrabaaından uzakta yaıamakta• duğu söylenmektedir. 
dır. Fakat ölümünün yaklaştığını Italya sessiz fılmde epeyce 
hlase\mittir. Hepsini çağırmııhr. ileriye gittlkden sonra seılf film 
Servetini ve adını kime biraka- çıkınca birdenbire gölğeye dtlşdU. 
cağım anlamak, tetkik etmek Bu ıtibarla çok masraf edilerek 
için •• Vakıa bir oğlu vardır, fakat yapıldığı söylenen bu film Italya• 
aptal olduğu için bu resme H nm kaybettiği mesafeden r.ekada-
servete IAyık değildir, Mistr Barr rını istirdat ettiğini göstermek 
ın kararı, en nihayet bir kıı ye· itibarile mühimdir. Bununla benı· 
j'eninfn üzerinde karar kılacaktır. 

ber üzerinde henüz kat'i ve bita
Bu kız yeğen ismi taııyacak olan 
manevi bir çocuk ile evlenecek raf bir muhakeme yUrütülmUş 
ve nesil idame edecektir. Filmin değildir. 
başlıca mümessilleri arasında Jorj Fransada son günlerde (Fen 
T rilis'i, Ednay May Olivier'i ve zabıta ) adı altında öğretici 
Şarlette Henri'yi göriiyoruz. bir fi1m yapıldı. Görenlere fennin 

ltalyada ''100 gün,, adı veri• zabıtaya ha:!gi sahalarda ve ne 
len film Giov~cehino F orzanonun derece yardımı olduğunu anlat• 
eseridir. Fakat Başbakan Sinyor maktadır. Tıbbı Adli ve labura· 
Benits Musolininin bir piyesinden tuvar, parmak izi dairelerinde 
alınmııhr. Napolyonun son günle~ 
rinl anlatmaktadır, içinde sık, nasıl çalıtıldığım göstemektedir. 
ıiyaset, harp ve kongre sahneleri Çok faydalıdır. Fakat bir salonun 
yekdiğer:n! takip eder, adeta bir programım başlı başına iıgal ede· 
tarih dersidir. mer. Muavin film olarak kulla· 

Napolyon rolünü Karrado nılabilir. 

ilk Kordelimn Ad~ i~rd Byron Olacak 
Yunanlıtamn epeyce tered• 

dütlerden sonra aeıli filimciliğe 
baılamık üzere olduğunu öğrenl• 
yoruz. Çonilocek olan ilk film 
Yunan dostu bllyllk Inglliz ıairi 
Lord Byron'un hayatına aft ola· 
cak ve onun adım taııyacaktır. 
Senaryoyu IlyH Parasleevaı ha• 
zırlamaktadır. Oymyacak ıan'at· 
klrların başmda Matmazel Dora 
Volonaklı vardır. Kendiıl ıeainln 
Ye yUı:UnUn gllıelllj-i, ayni zaman
da da aan'atının aOseHiii ile 
tananmııtır. 

Yunaniıtanın Bu mUhim te
ıebbtı.nnde Lord Byron gibi 
tarihi, ve nihayet bu aıır için 
biraz ıönllk bir menu aeçmlı 
olmaıınuı 1ebebln• gelince ı 

Meaele bu filmi Avrupaya da 
aatmaktan ibarettir. Filhakika 
lnalltere (Lord Byron)u çok okul', 

ıok Hver. Hayıtlle çok alAkadar
dır. Bunun içindir ki ffUm bitirilir 

bitirilmez Londraya yollanacak, 
orada lngllizceye çevarllecektlr. 

Yunanlılar bu dtııllncede hak111 
değfllerdlr. Filhakika bf~çok tec:
rUbeler ile 1ablt olmuıtur ki, 

Balkanlarda yapılan bir film 
7alnıx oralarda ıöıterllecek olur1a 

idare etmez, 1•1ıyabllm1el için 
hariç plyaaaımdan da lıtifadeye 
ihtiyacı vardır. 

Birkaç gUn enel Franaada 
yapılan (Marallyalı jUsten) fümi· 
nln orada mUhimce bir muvaffa
klyet kazanabileceğini, huna mu• 
kabil ecnebi memleketlerde soğuk 
görüleceğini tahmin etmiştik, 
Fransız gazetelerini anlattıklarına 
bakılıraa bu tahminimiz tamamen 
yerinde çıkmıştır. Bu filmi şimdi 
yalmz Parlate (7) sinema ayni za· 
manda göstermektedir. Buna mu· 
kabil memleket dıtma henllz hiç 
bir nuıhaıı satılmamııtır. Yukar· 
da bu filimden yeni bir sahneyi 
daha görUyoraunuz. 

Joscfin Baker Dansı Ne
den Sever? 

Kendisi Anlatıyor : 
- Bını niçin 

aeve11ln 1 diye 
ıorarlar? 

Hayret ede• 
rlm. 

Ukranyab bir 
kıza, hatti me
yuı oldu§'u za• 
manlartla bile bll
tlln iÜ.D neden 
ıarkı ıöylediğl 
sorulsa ne ce
vap verebllır? 

Dans benim 
hayabmdır. Dan· 
ıa yilrlimeyi öj-
renmeden baı-
1 ıdım. Şimdi, ek 
çok zamanlar, Ell11a Landi bUtQn diğerlerine benzememe1l dolayıailc, 
tiyatrodan sonra kocuıııdan ayrılmuı hakikaten hıyecan uyandırmıt bir 
kendim için oyna· kadındır. Bugünlerde ismi ıık 11k srazetelere ı•çmektedlr. 
rmı. Odamda, Kendlıi yalnı• bir 1ıldız değil, aynı zamanda da çok kud• 
bütün dillerden retli bir muharrirdir. Bu reıim filmlerinden birinden 
bntün mem!eket• kui!miftir. 
}erin klAkları vardır. Vahşi mUzlk, bilmediğim öyle çiftlere raat gı• 
milli dana, Hind <ırkestrHı Uat• lirim ki, danım ruhunu s•mboli-
Uıte gelir l ze etmişlerdir, uzaktan bakar 

Klasik balelere uzaktan ba· ıaşyolurum. 
yıhrım. Güzeldirler. Yalnız biraz Bilirsiniz ki birçok erkekler, 
ıert bu!urum. Mademki ıoruyor· dansa ahenk verenin kendiliğinden 
aunuz, söyliyeyim. • doğan vUcut hareketi olacağın· 

Rumbanın ıraıyedici ahengi dan haberdar değildirler. Karışık 
ile oynıyan çıplak vücutlu bir öğrenilmesi güç ayak oyunlarmı 

iyi dana sanırlar. 
genç kızı daha çok &everim. 

Sinemaya gelince, ben beyaz 
Bu kızın aklında hiçbir şey perde Uzerinde yüzlerce kişinin 

yoktur. Hareketlerini hiç kimse yaptığı dansı pek beğenmem. 
evvelden tesbit etmemiştir. Ona Tek kişinin ve nihayet birkaç 
zarif jestleri, gUzel hareketleri çiftin oyununu her vakit tercih 
musiki ilham eder. ederjm. 

Dansinglerde iıimlerini blle Josefin Baker 
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Olempiyakos - Fener Maçı 
Yarın Oynanıyor 1 Spor 

Nizamı 

Olemplyakoı geçen defakl kadroıile 

Geldi, gelecek, izin verildi, 
verilmedi diye dodikoduau yapı• 

ladururken nihayet Yunanlıtanıa 
Pire şampiyonu olan Olempiyakoı 
takımının gelmesi kararlatb va 
bir arıza çıkmazsa, bu takım 
bugün şehrimizde bulunacaktır. 

Yarın ilk maçını Kadıköyde 
Fenerbahçe ile, 5 Mayıs Pszar 
günU de Taksimde GUnet kulnbU 
ile iktncl maçını yapacaktır. 
Olempiyakoa Yunaniatan ıampi· 
yona maçlarında baıta giden bir 
takım olduğu için bu karşılaşma· 
Jarm hususi bir ehemmi; eti 
vardır. 

Olempiyakos iki üç lf'ne ev• 
vel şehrimize gelerek Galatasaray 
ve Fenerbahçe ile iki maç yapmlf 
ve ikisinde de mağlup olmasına 
rağmen güzel bir oyun göster· 
mişti. 

Yine bu takımın bir hususiye· 
ti de muhacim hattında dört 
kardeşin yanyana oynamalan idi. 
Fakat, o zaman, bunların en kU· 
çUğU Islanbula gelmemlıti. Bil· 
glinkU takımda iae ıol açık oy· 

myan en kUçUk kardeıleri d• 
gelecektir. Bu i'•nç, rivayete 
göre takımm en iyi oyuncusu 
imiı. 

Libertas maçı hAdiıesile iki 
oyuncusu cezalanan F enerbahçe• 
nin naııl bir kadro ile sahnya 
çıkacağı henüz malum olmamakla 
beraber ya B takımlarından ve· 
yahut ta Gllneı· kulübünden ala· 
cakları oyuncularla takımmı 
takviye etmesi tahmin olunabilir. 

GUnet kulübünde hUcum hat· 
tına Rasiml aldıkları takdirde 
takım kaptanı Fikret hafbek 
oynıyacaktır. Fenerbahçenfn Li· 
bertasa karşı olan mağlubiyeti 
takımın aksamasına baılamıı ol· 
doğunun bir delili idi. 

Glineş kulUbile takımı takvl· 
ye etmek, Olempiyakoa maçı için 
akla en uygun ıelen bir ihti· 
maldlr. 

Bu mllnasebetle yapılacak 
temenni geçen müeasif hadiselerin 
tekerrür etmemesi, düzgün ve 
muntazam bir oyun oynanmasının 
teminidir. 

Kuleli Atletleri Kürek Çekme İdman 
Gösterişinde 

. Kuleli talebesi, Harbiyeye ge· 
çı§leri mlinaaohetlle tertip ettik· 
leri veda müsamuesinde atlet· 
lerd.! ı mürekkep olmak lizere 
çok güzel bir kürek çekme şekli 
tertip etmişlerdi. Resmimiz genç .. 
lerin o s:rada alınını~ hareketle· 
rini gösteriyor. 

Beşiktaş KulUbUnUn Kongresi 
Beşiktaş JimlAstik klUbu bu 

gün fevkalade, bir kongra ya· 
pacaktır. 

~---=ıo.....--.,,,.~~~~...-~~.!!!!I 

Beşikte, • Kurtuıu, 

Beıiktaş birinci futbul takı· 
mı da tilt maçları hazırlıkları 
için ayni gün Kurtuluı takımile 
hu.suii bir maç yapacaktır. 

Lik Maçları 

Bu günkü llik maçları ıunlar·I 
dır: Şeref ıahasmda KaragUm· 
rlik • Haliç (A) takımları, Doğan 
• F eneryılmaz (A) takımları, Or· 
taköy • Sümer (A) takımlan. 

Bu Gidişle Bizde 
Teessüs 

Edemiyecektir 
Gün geçmiyor ki apor itleri 

mllnaıebelile ) enl bir hadiae kar• 
şısında kalmıyalım.. Geçen sene 
Galatasarayın lngiltereden getir· 
diği antrenör Sidney Pad:f ut 
Dey:fmeyle gönderdiği bir mek· 
tupta TUrk;yedeki futbolun şayanı· 
dikkat taraf arını yazmıştı •• 

Sidncy Padifut burada fulbol 
ıabahın alaca karanlığında başkr, 
ahali } errelder:e maçlara ge:it, 
ckıeriya bu maçlarda kavgalar 
çıkar diye tazı fantezi görüşler 
kaydetmişt~. 

Spor cereyanlarını da pek 
garip bulduğunu yazan antrenörün 
bu ıekilde dtşiinmesi biraz da 
tabii idi. Çünkü gelir gelmez 
Fenerbahçe ile Vefa arasmdakl 
şllt maçınc!a yapılan kavgaya ıahlt 
olmuştu.. Henüz bu çirkin hadi· 
ıeyi unutmağa vakit bulamayan 
lngillz antrenör, Galntasaray-Fe· 
nerbahçenln lik maçında on aekiz 
oyuncuyu biribirine katan ve 
hiç gUnahı yok iken kendisinin do 
dayak yemesi ile biten Yak' a; 
adamda uyanan fena hlılerin 
llzerine tuz bUber ekmişti. 

Son bAdiseleri dUtünüyorum da 
Padifutun Istanbulda olmadığına 
tilkrediyoruml. 

Amerikalılar 1924 de Pariae 
götürUdükleri atlet kafilesinin en 
kuvvetli adamı Rileyi kamaraaında 
ıigara içtiğini gördükleri zaman 
geri gönderdiler. 

Bizde iıe böyle bir karar ver· 
menin ve bu dereceye varmanın 
imkanı yok gibi görünüyor. 

Halbuki yara meydandadır, 
Bunu görenler ve bu hastalıktan 
anlayanlar vrrdır. Fakat ne hik· 
mettir ki on1ar bu yarayı gördük· 
lerl ve hastalığın teşhisini yaptık· 
ları halde vaziyetin hala aeyircisi 
kalayorlar. Böyle bir taktikle bir 
aksaklığın elbette ki öntt alına· 
maz. - >f. 

Boks Maçları 

Boksör Şoberz 
Bu akşam saat yirmi bir bu· 

çukta Galatasaray da, Yeni çarşı· 
da boks maçları yapılacaktır. 

Bu müsabaka 8 muaaraadan 
ibaret olup Klryako ile Kumkapılı 
Lazar 3 er dakikalık on ravunt 
lngiliz boksörü Edvard Şoberz ile 
Panayot, 2 fer dakikalık 10 ra· 
vunt, Galatasaraylı ihsanla Pan• 
deli lkiıer dakikalık 8 ravunt dö· 
vUııceklerdir. 

Mayıs 2 
= 

Atlet IllJ. l!egsi Ve Balkan Oyunları 

Gülle Atıcımız, Ge1ecek 
Müsabakalardan Bedbin. 
Çalışılmadığını, Ortada Faaliyet Na
mına Bir Şey olmadığını Söylüyor 
Balkan oyun· 

lan bu defa mem• 
leketimizdeı yapı• 
lacak. Bu oyun• 
larda alabilece· 
ğimiz derece ile 

bunlara yaptığımıı 
hazırlıklar hak· 
kında ıimdiye 
kadar muhtelif 
derece almıı at• 
letlerimide görll• 
§ilyoruz. Geçen 
defa, koşucu 
Semih bize düşün 
ce ,. müşahede~ 
lerini2 anlatmııh. 
Bu defa da 
1933 te Atinada 

yapılan dördllncU 
Balkan oyunları· 
nm gülle atma . 
birincisi Veysi ile konuıtu, bize 
ıunları ıöylUyorı 

- " Balkan oyunlarında iyi de· 
rece alabilmek için on bet gHnde 
bir mUıabaka yapmakhğımız 14· 
ınmdır. Bunların bir kıamım da 
ecnebi kartılaşmalar teıkil "etme
lidir. Bugün.kil faaliyet fyJ olmakla 
beraber mevcut kadroda lAzım 
olan namzetler yoktur. Eski ar
kadaılar Forma girebilirlerse bel• 
ki bir derece alabiliriz. 

T eknlk komitenin ehemmiyet· 
le programa koyduğu Mayıstaki 
kampa hiç taraftar df'ğilim.. MD· 
aabakalardan evvel böyle bir toP" 
lantı faydalı olabilir. 

Zannedildiği gibi Nl1&ndan 
Eyliil ıonlarına kadar çalışacak 

atletten fayda beklenemez. 

Şimdiden gaıoteltrlet afiılerle 
reklam yapmanın müsabakaların 
ehemmiyeti noktaemdan faydalı 
Qlacağmı zannederim. 

Tlirklyeyl bu oyunlarda temsil 
edecek bugünkü kadro ile ancak 
dördUncli mevkii alabiliriz .. 

Teknik kom itenin esaslı bir 
faaliyette bulunduğunu bilmiyorum. 

Bir mllbtedi vaziyetinde olma· 
dağım için senelerdenberi elde 
ettiğim Sitilim üzerinde yilrUyerek 
çab§ıyorum. 

Duşların olmamaıı, masor hu· 
lunmaması idmanlarımıza hemen 
hiç ciddi bir şekli vermemiş mil· 
him ve bUylik noksanlardır. 

Tcsblt edilen müsabaka prog· 
raml kAfl değildir. Bu programda 
takım hallnd• dört ecnebi temaıı 
bulunmalı idi. Her fırsatta Bulgar
lar, Romenler Ye meaelA Mıaırlı· 
larla pekdla karşılaıahilirlz. 

Bizde hazırlıklar esnaımda 
kerarlaıtmlan herşey iM halinde 
kalıy<ır; fillyat sahaıma geçmiyor. 
Bunun içindirki atletten azami 
iıtifade temin edilemİ} or. 

Koşularda Umidim yok. Atma 
ve atlamalarda ancak birkaç sayı 
kazanabiliriz. Geçen mli1abaka· 
lard,kl tecrllbeler bize bunları 

Veyıl n Semih 
kolaylıkla anlatmıttır. 

Haftada Uçten fazla idmana 
gitmiyorum, heriünkll idmana 
aklım ermez. Ben her2Un idmanda 
bir zeyk görmllyorum. Fransızlar 
haftada iki ldmae bir de maçla 
bütUn mevsimi doldururlar!,. 

Çankaya 
Eskişehir de 

Eıki,ehir, ( Husuıt) lkJ maç 
yapmak için Eskişehlre i'elen 
Ankaranın Çankaya futbol takı· 
mı ilk oyununu 23 Niıanda hava 
mektebile yaptı. 

Son zamanlarda oldukça kuv• 
vet:eoen hava mektebi takımı 

aralarında mlllt oyunculardan 
Hakkı ve Nuri ile SUleymaniyeden 
lskenderi almıı olan Çankaya ta• 
kımına bire karşı Uç sayı ile rııağ• 
lüp oldu. 

Çankaya ikinci maçını Eaki· 
şcbirln en kuvvetli takımı Demir 
ıporla 26 Nisanda yaptı. 

Demir spor beş dakika kadar 
bakim oynadı. Bu arada Çanka· 
ya da yavaş yavat açıldı. Oyun 
zevkli bir cereyan almağa baıladı. 

Demir spor sağ açığı sıkı bir 
şütla birinci golli yaptı. Bu gol 
Çankayayı harekete getirdi. 

Hakkı gol çıkarmak içln çok 
çalıııyordu. Demir sporun kuvyetJI 
müdafaası bu hücumları kolaylık• 
la durduruyordu. Bir müddet 
sonra Demir spor ildncl golO 
kaydetti. Oyun çok aerl ve zevkti 
bir şekilde ceryan ediyordu. 

Birinci devrenin tonlarına 
doğru ıağaçık Ismall topu orta• 
ladı, Saim güzel bir kafa \1uruşile 
llçüncü sayıyı yaptı. 

Birinci devreyi Demir spor Uç, 
Çankaya sıfırla bitirdi. ikinci 
devre hatladığı vakit Hak-
kımerkez muavin oynuyordu. 
Bu sefer Çankayalılar bir parça 
hakim oynamıya başladılar. Bu 
sıralarda sağ iç Ibrahim 
Demlnporun dördüncü aayıımı 
yaptı. Çankayanm gittikçe artan 
hUcumları arasında Demirspor bir 
gol yedi. iki tarafın gayretin• 
rağmen oyun Demirsporun ( l ·4 ) 
galebeaile bitti. 

Maçtan sonra Demiraporlu?ar 
Çankayalalar şerefine bir çay 
.ziyafeti verdiler. 
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1 Re;!m~~ ~:saı Oyuncaklarınızı Çoğaltınız 1 HiKAYE 

Biçim Ada 1 Tilki /le 

----...~----_;;=----~J ................ 
............. b,_ .... 
.. ..... 2 tlC'll'.. " ti , .. 
......... ?? ........... ........ 

.. bfa ......... kur
tarmak için hemen denize atladı. 
Adanın •the plrb. Fakat o hl~ 
1>a1•• bir .c1a slr8l••ltff. a .. 
lllaldl, ...... lra,.a.. Wr ... la-
..W.mıra bllflama- ma? 

Iİelv ht kafama ada zaa. 
••ttllt .., .. balla• detıJ. 
llllymlf. Neyıe arkadqı caa kur
tara. atta da, Bot kafa hemen ... 
rdıp Y8JMlra çaldl. Yoba BaUa• 
eaa ldmbdir ... ıere tlfllreo 
•idi.. 

Geçeıı Bilmece
ınizi Doğra 
"Halledenler 

Keçi •• 
Bir ala keçi aza bir JOSalıncak Nasıl 

Yapılır? 

... kevva ..... ,.v ... 
tlnlacakbr 

la .... oha
,.,..... Hata 
ııeakta. F.eaa 
haldı de ...... 
IDlfb. u Ah fU 
701 bir bitle de 
evime vana~ 
kana kana b& 
IU içlem" diye 
llyleaı IGyleae 
sfcllJOrdU. Fakat obdar 1onılmue 
.. ki. .. ttltll ,oı ... ..,....., 

Ba modell oıaap ıfbl bac• ı •oktq ~,Uerdea yukan dojna l dlpr modell yap•fbnm1e Kibritin 
bfr kartonu• dzeriue sana~ ya- htlldlntlz. Tepelerladeld klcklk kutuıanun d&t klfeüade birer 
ptJbmlZ. ICaruyanca laer bir aw- avarlaldard bir bak -ı..:.. delil& apaa. Barı,.._ iplik 
mia etrafını oyup pbnim. Una 1 an Çil ._,_.- , e lrlp bap .... Salıa-

O' hayle 1orpa ar11• ~ 
ulpa lfderkea bir ~· geleli • 
EiUip içine baka1ua derken bir 
... duyda. 

- He1 a.ç1 bıclet ... ,. 
ıldiJOl' ... ? Ne balap daruyonaa 
BJle,. 

moclelia ort•adald beJ,U 1.,. alz. Bot bir kibrit btam aLDJL !.ima :... olar. a':de bit
lrahnca bir mukana Clah• yap..- BanUD bir taraı.a içllatle RI ot.- mifİDia de a..ı oJaatmı 1 are-
bramı Ye lld taraf•dakf lmamlan ru modeli, 6teld tarafına da yorauaaz. Keçi eilldı. Dikkatle im,_.. 

tpıae bakb. ldldyl sirdL 

Bu ~aftaki Bilme- Avcılardan Hangisi ninNi-
cemız De Budur Old "' 

- Ne yapıyoraua lyle kuru
aua dibinde?. 

- Ne yapacajım. Bol bol ıa 
içiyorum. Eter laak•adınaa 1ea 
de atla iç.. ... m...... Semih, Melih, ıancı ugunu Bulun uz? 

Erpn, Dofan isminde cl&t lrar
det Yarda. Baalann hepaf de ok 
atm&Ja &Jle merakh ldllv iri 
bot Yaldtleriai lııp ... ıa pçl
rlrladl. Bir ırGa bab•lan aYa 
ıiclecektL Dlrt karcleti de ıa
t6naek ..... it olacaktı. ıçı..-. 
dea ,ama. bir ta•M'ai .a..,. 
karar YWCll. Falrat .._..... ..... 
eatıaı o da bilmiyordu. Birini 
ala 8telcl danlacak. f>ltlhnltl. 
Dlflada. Nihayet alchna W.r 
ıelcli. Şap~llDI bir tap latlae 
koydu. DardCnll de ıaralada. 
Uffayclf wr.,.., flİ ..,..,. ...... 
aı. ............... Yaıll ..... 
Dil,- ........ bweW .... 

K-eçim ntn 111mzlaktan bo
taa yaaıyorc:la. Serla aa llfmı 
duyunca dayanamadı. Hemen içe
ri7e atladL. Kana kana IU ipi. 

Fakat tilki onu nafile pjıı-
mamııtı. 

- Keçi kard .. IUJllDll lçtfme 
16Jl• biru raldafta artma buap 
daprt çakaJllD. Soara ... lçla 
de bir .. , yaparız! dedi. Keçi 
kenara Y•ldattı. Tilki keçi,. ba
ıamak gibi basıp dıpn atlada ••: 

- AllalıaılmU'ladak k.P br
deel HOKa kal, bol bol • içer
k• beni de hat.la, olar •a? 

Dedi.. Keçi afallMla 

aabMaavaı ......... ... 
Hep.I ..... .ımı.. Fakat JÜU 
bir taae ... olm ppka,. ..... 
AcaH b.a..De beraber &Ya sit• 

••>f kazana bu IJI nlpncının ı •ecliyelerbal&i saadereli& Y .ı.. 
haapl oldufanu halabmr mlllniz. llyala cbai~-- 1ı111s•en ıW.. 
lpret edip blıı yoDayua. bl& de cek'"9h. 

- Dur b.blı• wer• pt · 
, ... 1a..b.....un...ap1rı.. 
catam1 Fakat tilki ..ıar da llllı 
dejildiı 

Başka Memleketlerin Çocukları 

la ıardqlall çocuk henls •1mz yafllldaclar. Fakat manialı 
................ ıir• ........ Wr Waldcllr. 

l 1 Biraz Da GUlellln 

1 
Boyu 

O Kadar 
Uzun Ki ... 

- IMa De blleJim, lçeıl ata.P 

i kın nud çak11eı;am .. •11Ro 
- .. , .... 

Kolay Resim 
Bu Köpek Reaminl Siz O. 

~~b, • 

-....r-tilltet.e dliıll1dflıd.la.: • -.."r ., .. ..- .... 
- Ha,,.. bakayım. 
Alamet cebmd• fotojraf'• 

çakarda Ekrem• azatla. , --• -~--==---= 
Ekrem - .. -- uladak. Bu k6 ......... "" ılrlcla 

Fakat , ... c1a ba dd mpa •? .-...s. all'Cllılı slW .... ,_. 
Ahaet - N• IOpl&. Bl7lk maiınm lamma •• elWld Wra 

babam laaealdm. Be,. obd. hlklaa.. Etrafa• Wr blı•le 
ma ld ,.....,_ .....,.., da ti· •z .g 3w ıı''ık · .... 
, ............. pk&Jor. ~ ı.w ..... ,_. •ıı k, .as " 
ballamak iatedlil ••• da .. banaunu çbbl. lft• ille bir ... 
ppayer biliyor mama? llk...ı.ala pek kafa& Bir tealhe ...... 
lltlDe pkaJOI' ela bailaJ•· in ...... aı., ..... 

lklll de tllmıktıa kablda. 
Fakat ._ lktı•'n aW.a Nfb biz aektüe pç lraWıık. HaJCI 
.... , ..... bari ,..... ,.~ ela çabak 

Ekrem - Benim Amcam ela aid.U.. Epr ilk IDce bea wanr
IJI• clalıaa ki elinde ı.uto.... •• kapuua llalne telaetlrle Wr 
tatarka uatlsle lt....._a ••· clıal çinri& 

Alamet - HA.. o • .,....., Aluaet - Et• ille• ... 
111. Ya bea .. ,.,m. ...,_ YUll'IUl HDia çlzclliia çiııiyi. 
muıun? Mama ahcllrlp, ...... illerim. 
meditlml anlamak ._. kibrit Fakat ae o YanbiWL Ne .. 
ıaktıa lteki. ikili ele aMmektea btala-

Ekr .. - Fakat WU,or ..... rorclaa. 
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Projektörler sanki bu kadar 
ehemmiyet.iz bir işten bıkmıı 
gibi ayni zamanda ve biribirlne 
muvazi olarak ziyalaranı havaya 
kaldırmı§lardı. Onların her halde 
kendisinden daha acele takip 
etmeleri laıımgelen daha mühim 
bir hedefleri vardı. Her nekadu 
kendiaini takip eden adamların da 
bu takipten vazgeçmeleri ümidi 
yokıa da projektörlerin kendisine 
vermit oldukları bu mühlet onun 
için bUyUk bir nimelti. 

En bttyDk dDtmanı kardı. Hem 
yUrUyllşü gUçleıtiriyor, hem de 
bıraktığı izler arkadan gelenlere 
takip ettiii yolu göıterjyordu. 

Y apabllecej'i iki t•Y vardı. 
Ya bu zabmetll yolu takip ederek 
uıaklaş111aya çalıfmak, yahut ta 
dolaıarak iılırln karııtığı yerlerde 
bir tarafa giılen1nık •e kaçabi· 
lecek ilk fırsab beklemekti. 

Evvela, her ne pahasına oluna 
ol.sun kaçmak istedi. Fakat biraz 
dUıUndlikten sonra bu fikrinden 
vazgeçti · ve tehlikeli olma11na 
rağmen lklncl ııkı tercih etti. Bu 
ıuretle hem aizlenebilecığlal, ve 
hem de belki de öğrenmek ıat .. 
diğl bazı ıtylerl öğrenebilecetinl 
Umit ediyordu. 

Fakat bu giıll Alman karar· 
gahanda kalabilmek için bebeme• 
hal kıyafetini tebdil etmek l._. 
zımdı. Steele kıy af etini değiıtlre• 
cek, böyle bfr elbistyl nerede 
Lulabileceğinl bir an dtııUndil ve 
projektlSrler peıinl bırakır bırak· 
maz geriıln ıeri d~nerek koımı• 
ya baıladı. 

Kaya kenarındaki patikada 
i:erlerkea, kulllbedea beı on 
adım ötede karın Uıttlnde iki 
cesedin yattıtmı ıördl. Elektrik 
fenerini yak•p ta bunlara yakın• 
dan muayene etmly• ltlzum ybk· 
tu. Kendlıl ufak tefek yapılı idi. 
Halbuki yerde yatanlar iri yarı 
adamlardı. Onların ılbi11lerinl 
giymek gUlllnç olurdu. 

Yolun kenarındaki kayalıkla· 
rın arHında giElenecek bir yer 
aramak niyetile biraz daha ller· 
ledl; iki adım gitmemişti ki ayak& 
yumuıak bir cisme çarptı. Etildi 
ve baktı. AyakJarman altında ya• 
ralı bir adam kıvranıyordu. 

ÖIUm MUcadelesl 
973 numara elektrik fenerini 

yerdeki yatana çevirdi. Bu, bir 
saat evvel kendi vurdulu adam· 
dı. Yaralandıktan ıonra buraya 
'radar sUrUklenmit ve fazla kan 
kaybettiğinden bayılmıftL 

Yaralı Hrt fakat ıUplae eder 
bir sesle: 

-
11 Kimsiniz? ,, 

Diye ıordu ve cevap alama· 
,.mca elini belindeki tabancaya 
' ıattı. 

Steele bu adamın elblıesinln 
kendisine tamam geleceğini gö~ 
mllştll. Artık oradan kaçmak im· 
lcAnı yokt~. Ateı etmesi doğru 
değildi. Otekinin de tabancasını 
kuılanmnsına vakit bırakmamak 
lazundı. Steel bir saniye bile 
tereddüt etm den derhal yarahmn 
üzerine atıldı. Diz:ni herifin eli 
ile tabancasının arasına bastırdı 
ve olcnca kuvvetile bogazım sık· 
mıya başladı. Alman nslceri ağır 
yaralı değildi. Kuvvetini de kny· 

=-s=-==Swd 

betmemlıtl. St ele bu mllcadele· 
nln ancak ikisinden birinin ölü· 
mUyle bit ceğinf anladı. 

x 111 
Dışarıdaki iki ıenç kadın, bir 

saattenberi otelin salonunda otu· 
ruyor, gelip l'eçenleri ıeyrediyor 

ve aittikçe azalan bir ıabınız· 
lıkla Lavrence'l bekliyorlardı. 

CarHse, onun, otelia lıminl 
uoutmuı olabilmeıl ihtimalini kat
iyen kabul etmiyor Y• niçin ı•l· 
mediğinl anlamak için de telefon 
etmiyı tenezzül etmiyordu. Fakat 

Perdita arbk dayanamadı : 
-" Vakit gece yarııını geçi· 
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yor. Meraktan çatlıyorum. Sen 
telefon etmenen ben edeceğim ,, 
dedi. 

- " Öyle iıe yukarıdan tele· 
fon ed lim. ,, 

Odalarına çıktılar ve lnıiltere 
aef arethaaeıine telefon ettiler. 

Möıyö Norton bir saat evvel ae• 
f aretbaneden çıkmıı vo hen Uz 
avdet etmemişti. 

Gece zlyaretclsl 
Careıse uı.un uzun eanemlye 

baıladı. 
- " Ben artık yatacatım ,. 

dedi. " Yarın geldiği vakit onun 
adamakılh ağzının payını v•ririm. 

( Arkuı nr) 

Pehlivan Güreşleri r Nı .. b 
1 

• 
Sındıriıda 10 mayıı 935 cuma 0 e Çl 

glinU Tayyare Cemiyeti menfaa· Eczaneler 
tına ıDreı mUsabaka11 yapılacak· Bugece nöbetçi ecsaneler ıun· 
tar. Gtırefecek pehllYanlara bUyllk lardır: 
ikramiyeler Yerllecektir. Mllaabaka· lıtanbul tarafı: Şehıadtbatı (ibra• 

hlm Halil), Cerrahpaşa (Şeref Celil) 
ya girmek isteyenlerin daha evvel Edlrnekapı ( Arif ), Şehremini ( A. 

Sandıraı Tayyare Cemiyeti ıub... Hamdi), Samatya (T•ofiloı), KGçGk· 

sine mektup Yeya telgrafla haber paaarda (KGçOkpa::ı:ar}, EyUpt• (Hlk· 
met ), Lalelide ( Sıtkı ), FeHrde 

Yererek kayıtlannı yapbrmaları (EmUradi), Sirkecide ( Eıref Neı'et) 
lbımdır. Babçekapıda (A. Ru:a), Bakırk8yUnde 

- ........... - ........................ - ....... __ (lıtefaa Ter:ılyan). Be7otlu tarafu 

Açık Te9ekkUr Takıimde ( DellaSuda ), Yealtehlrde 
(S. Baruaakyaa, Taksimde (Ertufnl) 
Galatada ( Karak87 ), Kaaımpaıada 
(Yeal Turan), Huk8yde (Yeal TGr• 
kl7e). Kadıköy tarafız Modada (Falk 
lıkeader ), Paıaryolunda ( Namık 
lımet), BGyUkadada (Halk). 

2S Hnelik hayat arkadatım bayatı 
GGlaarın nfab rina kllJ .. de n Şiıll 

meurlıtındakt dlnt meraaimtnde hasır 
bulunan, buket •8nderen Ye taziye Y• 

teHlfi lçiD nf•e relen akraba n 
ehibba n dostlarıma ayrı ayrı 

teıekkOr et•ek bHlm fU kederli Ye 

meyuı :ıama11ımda mGmkUn olamadı. 

Gazetealı yuıtulle clmlHlDe mem• 

aualyet ve teıekkGrlerlmi arnderlm. 

Merbumenla seYel Zaman 
ktltiiphaaHİ •ahlbl MIHk 

fubeye gelmlyen ••hlt 
yetlmlerlnl davet 

Emia8al Hkerlik ıubHiadea ı Şu• 
be•I• t•hlt 7etlmlerl ikramiye def
terinin 7, 9, 18, IS, 16, 21, 22, 25, 35, 
84, 46, 47, 62, SJ, SiS, 56, 61, 62, 64. 
70, 7•, 7S, 77, 79, 80, 82, 88, 84, 87, 
88, 91, 97, 100, 111, 112, 114, US, 123, 
125, 126, 127, 182, 186, 138, 140, 141, 

143, 88, 120, 170 ıara Dumualarıada ka· 
1-0-1-.---P-E_R_Ş_&_M_B_li __ Ka_ıı-m-a yıth olup 2i/2/931S tarihinde ıaı:etelerle 

ıubeml:ıe 1S/J/93S perıembe ıGall 
31 9 MAYIS 93• 176 aktamına kadar ıelmelerl Ula edil-

TAKVİM 

Arabi Rumi 
2& lılulaarıom US4 ıt NIHJl 1151 

Yaklt 1Eun1 IVuat Vakit IEsut ~ut 
Gl=ı08 5S :.,-~-ıı--A-k-, .. -.-~u - 19 05 
Ötl• 1 OJ 12 11 Yataı l 44 20 4' 
lklatll • 57 16 05 ..... 07 rr 3 02 

Ankara Yüksek 
Rektörlüğünden: 

dltl halde ıelmediklerladen ötOrD 
kendilerine 98S aenHl ikramiyeleri 
nrilemiyeceti sQbakRDhtı yllce ka· 
tındH •elen buyrukta bildlrllmit ol· 
dutundaa tekrar 9161935 pertembe 
fllDÜ aktamıDa kadar fUbeye srelme• 
dikleri takdirde bu yıl ikramiye ala· 
mıyacakları ilin olunur. 

Ziraat Enstitüsü 

1 Haziran 935 tarihinden 31 Mayıı ,30 tarihin• kadar bir 
111ne müddetle Ankara yllksek Ziraat EnııtitUıUnün 375 • 425 talebe 
ile 100 - 120 mUstahdemlnin sabah, öğle Ye akşam yemekleri ka· 
palı urf usuliJe ekıiltmeye konulmuştur. 25 Mayıı 935 tarihine 
rastlayan Cumarleai günü saat 15 de ihalesi icra edilecektir. Faıla 
iıahat almak Yt ıartnamesini iÖrmek isteyenlerin YU'kaek EnılitU 
idare mUdDrlüğüa~ Ye ihale giinU de 5750 liralık temlnatlarile 
Enstitü veınesine teslim eden isteklilerin Eıatltude !dare ve ihale 
komisyonuna mUracaatlan (2127) 

Tayyare Piyangosu 
BQyl1k tayyare plyangoıuau ıoD lıtetide1inde tam 10 ıer itin Ura alan 

bahtiyarlar. 

Mayıs 2 

• r or z 
_______ ............... ~----------

Okuyuc arı ız, -
sabakamızı o aylıkla 

Takip Edeb ·lirler 
1{){) ~işi!}e llNE KONUŞUYORLAR?! 

5()() Lira Ve ı 
Hedi!}eler 

_... ......... ·~ 
(1) inciye ıoc 
(2) " 75 
(3) üncüye 50 
(4) " 25 
(5) inciye 25 

Ayr1ca on kl9lye (10) ar 
llra, 100 kl9lye de 
(125) llra kıymetinde muh· 
tellf hediyeler. 

Ne Konuşuyorlar? 
Son Poata 22 Nlıan · Pa· 

zartesl gününden itibaren kolay, 
herkesin iştirak edeblleceil bir 
mUaabakaya başladı. 

MUıabakamıı: ıudur ı 

Her~n Son Poata'ya bir 
resim konacak Ye bu reımln 
altına, reıfmde ne koauıuldutunu 
bildiren dört cümle yazılacaktır. 
Siz bu dört cümleden birini 
seçip blae bildireceksiniz. Resimde 
ne konuıulduğu hakkındaki 
htlmallerl ıöıtermek tiıere de 
albnda d6rt clmle yazılmııtır. 
Bu r11ml tetkik edecek ve bu 
dört cevaptan birini Hçip blıe 
bildlrecekıinlı. 

Son Poata 'nın bu yeni mO
ıabakaıına botnn kariler if Urak 
edebilir. 

Müıabaka ıartlarımız ıunlardır. 

MUaabaka 9artlar1 

t - Realm albnda ıöıterllea 
ıözlırin resme en uygu• olduğu• 
na kanl oldutunuz bir tan111lnl 
ıeçinlı. Bu ıöılln numaraaını ku· 
pondakl yere lıaret ediniz : Alh· 
na lılm ye adreılnlıl koyunuz. 

2 - MUaabaka 30 gUn 
devam edecek •• hergQn bir 
resim konacakhr. Kariler 30 r ... 
ıimin kuponlarını topladıktan 
ıonra birleıtirlp Son Posta 
mUıabaka memurluğuna gönde· 
receklerdlr. 

3 - Müsabakaya iıtirak ed ... 
bllmek için 30 resmin de ceva· 
bını kuponlara doldurup gönder
mek llıımdır. Noksan kupon 
gönderenler mliıabakaya iştirak 
edemezler. 

4 - Müsabaka müddeti 50 

l - Amu doktor çabuk oL 
2 - Osaımeyln acı değildir. 
J - lhtaJlah ne n•ı'• ile lçl1or. 
4 - lllç lçme1l do hiç anmam. 

aUnden itibaren lıtanbul ve taıra 
okuyucularımı:& 16 ıUn içinde 

kuponlarını Son Poata mDsa· 
baka memurluğuna ıöndermeH· 
dlrler. 7 Hazirandan ıonra gelen 
cevaplar kabul olunmaz. 

5 - Gelen cevaplara Son 
Poata tarafından teıkil edl· 
len bir bakım heyeti tetklk 

edlleen ve en uyıun ce• 
vapları bulanların hedlyelerlnl 

ayıracaktır. Mnıabaka netlcHI 
12 Haziran Çarşamba aUnkll 
nUıhamızda llln olunacaktır. 

6 - Son Posta'da çalııan· 
larıa ne kendileri ne de aileleri 
bu mllaabakaya ittirak edemezler. 

7 - MUaabakada kazananlara 
ıu mükafatlar Yerilecektlr: 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

inciye 

" UncUye 

" inciye 

100 
76 
50 
25 
26 

Ayr1 ca On kl,lye (10) ar 

llra, 100 kltlye de (125) llra 
kıymetinde muhtelit hadi· 
yeler. ıUndUr. Reıimlerin neıri bittiği 

__ ._. ....... ----=======-~==-===:;::==--·-==~:-:-;==:;;;;==========--==:!I=======--
Bugün ilk SA R A y slnemHında 

,.,. matinesinden itibaren 2 film birden 

UNUTULMUŞ SENFONi 
JACK PA YNE Yt meşhur cazı tarafından gayet gUzel bir film ve 

LiEBELEi 
.. Schnltzler'ln parlak eseri ve MAGDA SCHNEIDER'ln temıill 

Matineler : 14 de ve ıuvare 20, 50 de başlar. < __ • .,. 

, Bugl\n TAN ~i~emasında 
DANS RUYASI 

Parasız Temsiller İz.mirde mntekald binbat' Yahya. 
Trabz.onda Hu hocuı Kaptan Rizn. 
Burn Tabtakalede Zahireci Abdü'mecit. 
Ç talc dn mahkeme katibi .Adnan. 
Beyoglund!l M bide. Joan Grawford • CI rk Gable 
Ş'ılidc talebe Huıınlye. Gelecek pazar günU proğramında 

Cumhuriyet gençler mahfeli oıı 
bet gilnde bir verdiği parasız temıil
lerden onuncuıunu yarın ıaat 15 de 
C. H. F. Beyoğlu oubesi aıılonlarında 
verecektir. Herkeı gidebilir. 

Sakız.n~acındn banka veznedarı Yani Kukuloploı. ÇARDAŞ fÜRSTiN 
Ankaradn elbiseci Mnrko ve ortağı. 
Siz d bir buçuk lira vererek bu bahtiyarlar llraıuna glrmelc lıtemeı MARTHA EGGERTH 

misiniz? Pazar, Çarşamba günleri iki film. 
Z ngin ve dolgun ikramiyeli 11/ Mayısta baılıyacak olao yeni plloı mut- Het iki filmde dünya havadisleri. 1 

laka okuyunuz. ve bir bilet alınız.. ' Tel. 43374 il 

VE iM 
Kültnr, Fikir ye Meslek Mecmuası 

Birinci aayllt çıkh. MOracaat yeri 
İstanbul, Poıta kutuıu No 99 
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.... Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Zl11• Şakir 215185 41111 

izzet Paşa, Devlet idaresinin Uçuruma 
Yuvarlandığına Kanaat Getirmişti 

icap ederse vlikeliyı azil ve na1· 
betmek te, kendilerinin (hukuku 
bükllmrantsl climleıinden) clir. 

Cevabını vermişti. 
Bu ccYap karıııında artık 

aöyliyecek ıöz bulamıyan Fethi Ye 
Rauf Beyler,· bir zamanlar (htirri• 
yet) in büyllk babası tanınan • 
Ahmet Rıza Beyin nezdinden acı 
bir teesaUrle avdet etmiıler, h:zet 
Paıanın konağına gelerek vak'ayı 
naklettikten aonra: 

- Her halinden anlaıılıyor 
ki, Ahmet Rıza Bıy padiıahla 
hemfikirdir. Ve bunlar, muhalif· 
lerle birleşmiılerdlr. Padqaha bu 
hu1U1ta teşvik ve teıci eden de 
Ahmet Rıza Be.yin blızat kendf
ıidlr. 

Demişlerdi. [ 1] 
Erteai gün, Cuma ldJ. VOkell 

Mecllıi, yine lızet Paıannı kona· 
fında içtima etmlıtl. Cereyan 
eden hararetli bir mUıakere Ye 
münakaıa neticesinde • bu ıeralt 
altında hizmet ifaaına lmkla ıö
rUlemediğinden • kablnenl• lıtl• 
f aıına karar Yerilmlıtl. 

Meselenin en hayrete ıayaa 
oJan fU noktaaını da ılSylemek 
icap eder ki, luet Paıanıd ko
nağında bu mU.1akere •• atına· 
kaıalar cereyan ederken blrkaı 
defa ıaraydan haber gelmlt: 

- Zati ıahane, izzet Paıa11ın 
cevabını bekliyorlar. Bu cıYap 
niçin gecikti? •.• 

Diyet bUytık bir tabınııb ıts1-
terilmi1ti. Buna da ıebep fU idi, o 
ınn cuma olmaaına rafmen Ah· 
met Rıza Bey erkenden saraya 
gelmiı, Rauf Ye Fethi Beylerin 
ı·yaretlle arada geçen mllnakaıayı 
h 'kAye eylemlıtl. Bunun lb:erlne 
p ... dfıah, artık (kudreti ıahane)ıinl 
g istermenlo zamanı geldiğine 

hükmetmit; meseleyi o ıtın hallet· 
mek için harekete geçmeye karar 
vermiıtl. 

lf. 
Padişahın efkAr Ye temayUll· 

tını, artık iyiden iyiye anlıyan 

izzet Paıa, memlektin Y <leYlet 
idaresinin yeni bir uçuruma doğru 
ıtirUklendlğine kanaat getirmlıtl. 
Bugün muhaliflerle birleierek 
Kanunu Eswsiyl alenen ayaklar 
altında çiğneyen padlıah, hiç 
tUphealz ki yarın da Iıtanbula 
gelecek olan yabancılarla itilaf 
edecek Ye artık hükumet, kat'i 
bir inkıraz ve lnhidama dotru 
ıUrllldenecektl. Devleti bu bilyllk 
tehlikeden kurtarmak için ne ya• 
pdabilirdl ?. 

izzet Paıa, bunu dUıUnUrken, 
aklına derhal ·henUz (Adana)dakl 
karargahında bulunan - (Mustafa 
Kemal Paşa ) geldi. BUytik bir 
Umit ile telgraf makinesinin batına 
ıeçtl. Adana telgrafhauıini iste• 
dl. Muıtafa Kemal Pafayı, makine 
baıına davet etti. Hulasaten fik· 
rlni 'u ıuretle izah eyledi: 

( Ben ve kab.inem istifaya ka• 
rar verdik. Şu arabk f stanbulda 
bulunmanız mUna1ip olacak. Der• 
hal hareket ediniz. ] 

Bu aözler, lıtanbulun vaziyeti· 

[l} Şimdi Londra ıefiri olan Bay 
Fethlden bizzat not edilmiş, ve bu, }ıeyeti 
..-nkelaya dahil olan bir zatm, elimiz· 
de bulunan hatıra defterindeki malii
tnatla birleştirilmijtir. 

ni bir anda Muıtafa Kemal pa· 
ıanın gözleri önüne getirmiye 
kafi gelmiıtl. 

Esasen, faaliyeti hitam bıılan 
ordunun başında hareketsiz bir 
halde vakit geçirmek istemiyen 
Muıtafa Kemal paşa da, lstanbu· 
la gelmek, mağlubiyetin tevlit 
edeceği muhtemeJ olan tehlikeleri 
karşılamak için, siyasi hayata gir· 
mek fikrinde idi. Şimdi; İzzet 
paıanın bu daveti üzerine ıon 

kararı verm=ş: 
- Geliyorum. 
Demişti. 
izzet paıanın, Mu•tafa Kemal 

paıayı bıı daveti, alelide bir 
hahrlayııtan ibaret değildi. Bir 
çok kuvvetli gören zevat gibi 
izzet paıa da, Muıtafa Kemal pa· 
ıanın yaradıhımdakl ytikıek kud· 
ret ve kabiliyete iman edenler• 
dendi. 

(Arkaıı nr) 

Deniz Ljsesinde Dünkü 
Merasim 

39 Talebemiz Kılıç Kuıandı Ve Bar
baroıun Heykeli Dikildi 

c 

Üatte: Kılıç kuşanan talebe filikalarla Hamidiyeyı nakledilir n arlı:ada,Ian 
tarafından aelamlanırken. Atağıda: Barbaroıun heykeli 

Deniz llıealni muYaffaklyetle 
bitiren 39 talebenin kıhç kuıan· 
ma ve diploma alma merasimi dUn 
Heyhellada Deniz liaeıinde yapıl· 
mııtır. Bu yıl deniz liaeıinl birin· 
cilikle bitiren Feyzi Hakkı ve 
arkadaşları Muhiddin Hakkı, Mit
hat Hayrullah, Necati Fethi, Or
han Atıf, Celil Salih, Sadık Ali, 
Doğan Ferit, Ahmet Hasan, Ah· 
met Ali, Abdurrahman Eniı, 
Mehmet Ali, Mehmet Mahmut, 
Mazhar Sakıp, Zihni Adil, Suat 
Cemil, Namık Refik makina 11nı· 
fma ayrılmışlardır. 

Mektebin ikincisi olan Abdlll
kerim Ahmet ile Turgut Ihsan, 
Kamran Cafer, Sezai ŞUkrU, Da· 
niş Haydar, Kemal Fazıl, 

Nazım Abdurrahman, Şahap 
Hikmet, Şemseddin Rahmi Ne· 
riman MüeA:yet, Ahmet Liitfl, 
lsmail Hakkı, SalAhaddin Fehmi, 
Faruk Bekir, Enver Ahmet, Sil· 
leyman Gıyasettin, Sedat Hilmi, 
Mlimln Mehmet, Fahri Hakkı, 

Mithat Oıman,1 Doğan Ahmet, 
lsmail Amet de güverte aınıfına 
ayrılmışl ardır. 

Merasim dün aaat ikide Yavuz 
muzikasının istiklal marşı nı çal· 
maaile başlamış, donanma kuman
danı tarafından ta!ebeler teftit 
edilmiş, kumandanın önünde bir 
geçit resmi yapıldıktan ıonra ta-

!ebelere diplomaları verllmfı •• 
kendileri filikalarla Hamidiyeye 
ıeçirilmiılerdir. 

Hamldiyede kendileri Hami· 
diye attvarlıl tarafından teslim 
alındıktan ıonra tekrar mektebe 
dönmüıler T• bugünün t•refine 
mektepte bir ayrılık mUıameresJ 
Yermişlerdir. 

Talebeler Hamidiyeye gittik• 
leri zaman Deniz Harbiye Mekte
binin son ıınıf talebeleri tarafın· 
dan mektebin teneffUıhanesinde 
yaptınlan Barbaros Hayrettinln 
mermer h~ykelinln açılma reıml 
yapılmıştır. 

Hamidiyeye geçen talebelerin 
yaptıkları milsamerede çuval, 
yumurta kapma, sandalye kapma, 
soyunma vee giyinme, 100 metre, 
800 metre, voleybo1

, halat çekme, 
Hentbol mUıabakaları yapıl· 
mıştır. 

Bu müsabakalardan: 
Çuval yarııını: Birinci ıınıftan 

Ferit, Yumurta yarışmı: Birinci 
5ınıftan Muzaffer, Sandalye kap· 
mayı: ikinci ıımftan Celal, yüz 
metre koşuyu: ikinci s: nıftan Ve· 
dat, ikiyüz metre koıuyu: Birinci 
sınıftan Galip, sekiz yüz metre 
koşuyu: Birinci sınıftan Galip, 
voleybolü: Birinci sJnıf, hentbolU: 
lki::d sınıf, Halat çekmeyi: ikinci 
ıınıf kazanmışlardır. 

Sayfa 13 

1 latanbul Beledlyeal lllnları 1 
a·~det _______ _ 

1 Y cna camından nç litrelik mal mukatter istihsal cihazı, er len· 
mcyer balonu ıacayağı ve amyanth tel örgüsü ile leitz 2179 

10 Camdan T borusu 40 MiM uzunluk 6 MiMi kutur lcitz 2462 
1 Gaz volumetre 50 CCM 1/IO takıimatlı tazyık ve icra borulu 

iatatifl ile leitz 2981 
1 Akanu tahliye cihazı madeni leitz 3200 

10 Kauçuk pıl\lar ( etli) pipetler ve ince borular için leltz 3392 
1 Mantar delecek ileti 1 - 12 taplı leitz 3851 
1 Mantar delecek aletin bıçağı lcitz 3858 
1 El spektroskopu menşurlu, aynalı, kUçtik ve kUYetli leitz 6376 
1 Ayırma hunisi muı:uklu 100 cc, cam kapaklı loitz 5859 

200 Patatosı tüpleri 180 X 18 
JOOO cam tüp 120 X IO 
ıooo ., ,, 140 x ı4 
500 " " 180 x 18 

1 fonometre leitz Usta 150 komple bir kolonel kinidron, bir 
hydrojen kolonol E lekrotlarlle doğrudan doğruya P. H. oku
mak için 

2 Hemoğlobinometre için dereceli tUp 
1 P. H. Komparatör tam, diakleri ve iki takım endilcatör mah· 

lullerile P. H. 4 den 9 za kadar helliğo 3050 
1 Sedimantuyon cihazı onluk pipetler ve şırınıaaile madeni 

ıupor leitz 
1 KanalJgaabrenner tam takım tlç ayaklı ve borulu Hujerschof 

1321 
1 Emme baama elektrik tulumba11 O. C. L. 20 kuvvet atmea· 

fer saatte tahllye kudreti 1,5 litre ağırlığı 26 kilogram cere
yan nev'i alternatif Istanbul Hugenchof 1322 

1 Rechnstab fUr ehlmicher (kullanma broıisu bir ilkte) 
1 Saitz filtre.ı pompaaız lelh 32 A. 10809 

50 Saitz filtreye mahıuı dJıkler 
2 Frangel iğnesi. 

ViJAyet hıf.111&1hba JAburatuvarı için IUzumu olan yukarıda yazı· 
la 23 kalem malzeme açık ekılltmo ile abnacakt&r. Bu malzemele~ 
rln tahmini bedelleri 1900 liradır. Şartnamesi Levazım mlldDrlfiğün· 
de ıörUlilr. Ekailtmeye girmek lıteyenler 2490 No. b arttırma ve 
eksiltme kanununda yazılı Yeslka ve 142,5 liralık teminat makbuz 
veya mektubUe 9/5/935 Perıembe gilnU 1&at 15 de Daimi encU
mende bulunmalıdır. (2064) 

lf. ,,.. 

Semti Sahaaı Muvakkat Bir Metrosu Mu· 
M. Murabbaı Temina&ı hammen loym<>t 

Şehzadebaıı Birinci adada Emin 
Nureddin Mah. Reıitpaıa So. 
eski 14/2 No. lu 16 YO 2,50 met• 
ro yUı:lU ana. 
Galatada Sultan Beyazıt Mah. 
Topçular So. eski 272 • 27 4 ve 
yeni 258 No. lu dükkAnın 240 da 
150 hlı.eıl kıymeti 3000 Lira 
Kadıköy Kumluj'uoda Caferata 
Mah. 8 inci adada Rıhtım cad. 
yeni 81 No. lu 14 Ye 15 metro 
yllzlll a11a kıymeti 4200 lira. 

• 
Aksaray yangın yerinde 171 /3 
harita No. lu 1 inci adada Ba· 
laban ağa Mah. Zlnclrlikuyu So. 
YtınUı araa. 
Akaaray yangın yerinde 254 ha· 
rita ve 10 uncu adada Mimar 
Kemalettin Mab. Hoca Ragıp 
paşa So. Ytızıllz araa 
Şehzadeba9ında 10 uncu harita ve 
2 inci adada Emin Nureddin 
Mah. Yangın yerinde Gazi Cad. 
7 metre diğeri 60 1antlm yUzlO 
ana. 

30,50 38,90 17 Lira 

140,63 

210 315 

8, 13 1,53 

9,58 5,20 7 

5,60 7,15 17 

Yukarıda Semti, Saha11, Muvakkat teminatı Ye tahmin btdel
leri yazılı dttkkAn ve arsalar aatılmak için ayrı, ayrı açık arttırma
ya konulmuıtur. AlAkası olanlar ile satın almak isteyenler ıeraiti 
anlamak UzeH Hergün Levalim MüdUrlüğUno artbrmaya girmek 
için hizalarında yazılı muvakkat teminat makbuz veya mektublle 
beraber eksiltme gUnO olan 9/5/935 Perşembe gllnO 1aat 15 de 
Daimi Encümende bulunmahdır. u2066,, 

lf.. .. 
1 - Eksiltmeye konulan it lıtinye • BllyUkdere yolu UzerindE 

Ruı Sefarethaneılnı ait bina cephesinin geri çekilme ameliyah. 
Ketif bedeli ,. 1582 ,, Ura " 87 ,, kuruıtur. 
2 - Bu İfe ait ıartnameler ve evrak ıuolarchr. 0 3 ,. 
A - Eksiltme Şartnameıi. 
B - Mukavele projeıi. 
C - Nafıa itleri ıeraitl umumlyesl. 
E - Husu•t ıartname. 
F - Keşif cetveli, silsilel fiat cetveli, Metraj cetYelL 

G - Proje. 
lsteyen'.er bu ıartnameleri Ye evrakı nafıa BaımUhendlsllğlnde 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 4/5/935 tarihinde Cumartesi gUnO aaat 15 de 

Belediye Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
4 - Pazarlık ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için l&teklinin 139 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göı• 
termeıi lazımdır. Buna be0%er tadilat işi yaptığına dair Nafıa Bai· 
mühendisliğinden tasdikli ehliyet vesik~ sı. " l ,, ' 2249 " 

... .. 
Hahcıoğlunda AbdUsıelim camii önUnde ve dört sokağın blrleı· 

tiğl yerdeki metruk mezarlık bahçe haline getirileceğinde~ alika~ 
darların bir ay :zarfında Mezarlıklar Müdürlüğüne gelmelerı. ( 1941) 
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eşhur Cellit,, ın Kafası Sarıyer Cinayeti RADYOLIN ilk K 1 Y d• Aydınlnadı 
azma arı e ı ( Baı tarafı 1 hacl yl\ıd•) En buyuk sergilerde 18 

Mehmet le ayaklarım ve ellerial 
( Bavtarafı 1 inci yüzde ) 

dar toprakları bırakarak başka 
yerlere göç edenler de oldu. Do
ğup bil} UdUğüm bu gtı:ıel toprak· 
farı terk etmek benim için çok 
mlişklildll. Geçen yıl bir ecnebl 
mühendis celladın korunma proje· 
sini haı.ırlamağa gelmiıken o da 

l ln1an emeğinden ziyade makfnala• bağlemıı, sonra abdeıthan• ara· diploma 48 madalya 
ra ehemmiyet Ye kıymet verllmiı; aına götUrmUıler, Mehmet, orada, kazanmıştır. 
bu ıuretle ltçilerfn 11tmaya yaka· biçare kadının ötHine, berlılne B 1 · 1 1 
lanarak heder olmalarının &nll raıtgele bıçağını batırmıı. öy 8 gUzel dış er ya mz 
alınmııbr. Bu ıekil, Enverin ifadealne R ADYOL•N 

Amerikadan kırk beıer bin ıöredlr. Poliı ikinci ıube mlldOrll 1 
liraya dört kazıcı maldna getiril· Bay Demir ondan ıonra Mehmedl kullananlarm 

zehirli sıtmaya yak11lanarak öldO. 
mittir. Bu hafta içinde daha dört ıor1ruya çektiği zaman kat't bir dl l ld' 
kaııcı makine getirilerek kazma lnkAr karşısında kalmqbr. BugOn, Ş er ır. 

Cellad aıırlardan beri binlerce 

ve binlerce insanın kanına girdi. 
Bundan altmış ıene ev\'81 bir defa 
gece vaktı taşarak ciYar araziyi 
ıular altında bıraktL Bu, su baa· 
kırımda kliçllk Mendrea köylUıll 
tam 78 kurban verdi .. 

itine devam edilecektir. Kurutma bu iki "ahbap çavuş,, Sarıyere 1 Diş tabipleri diyor ki: 
amıJiyesi tam iki yılda tamamla· ' nakledilecek, mllddelumuml Bay "Diolerln ve ağzın sıhhati sabah 

nacağı cihetle annde yirmi bir saat Ferhadm da huzurile tekrar kar· •• akıım günde 2 defa dişleri temizlemekle kabildir. " 
çahıılması için tertibat almmııhr. tılıklı ıorguya çekileceklerdir. .._ Radyolln, bllklmya saf kalayh tUblerdedlr. 

.. Jt- Jt- Jt- .. 
Cinayet ltlenen evin arkasın- M O z Ay EDE 1 LE s AT ı ş 

Kurutma itine Selçukun balık daki korulukta bulunan ve clna• FnkaJide Mecburi Satff 
sıölU mevkilnden baılanmı1 bulu· yetin bununla işlendiğine hOklim 1935 Mayııın 3 üncü Cuma ınna 

leri andıran masal!arda anlatılı· nuyor. Cellad gölüne doğru iler- olunan kanh bıçağın üzerindeki ubah ıut 10 da 

Yor. Söylenilenlere inanmak lazım )emek üzere bUyUk ka•ma maki· ı k ı M d t tk'k d'l • Kabateıta Yapar iıkele1i kartııın-• e e er orıc a e ı e ı mıı ve da Set Gıtllnde Çilrilkıulu Mahmut 
geliru bundan (1400) yıl önce nalarile büyük bjr kanal açıla• bu lekelerin insan kanı olduğu pııoa apartımanın 2 nei katında 
Sart hUkamdarının küçük kızı Za· caktır. BUyllk kanalın bo· teeblt edilmitlir. Bu bıçagıw n ayrıca bayan Nermin Rakibe ait mlb:eyyea etyalar, kıymetli tablolar, eaki halılar, 
yiçe Efeı hükOmdarma misafir yu 46 kilometre, genlı1iğl Envere aidiyeti de anlaıılmııtır. nı.olar, kriıtal madeni e11ıılar mil· 

gelmlf .• Zayiçe ıövalyelerle birlik· l6 • 50 metre olacaktır. Ana ka· ııayede ile 1atılacaktır. 
t k k U ılld sı.ın Mıs1rda Kabine Buhranı Muif cevlı. ağacından 13 parça 
e yı anmR zere ce fu ne nal yapılan ıalahatm esasını teıkll · ı Bl lık ı Kahire, ı ( A.A. ) - Baıvekil yemek oda takımı, maaif ceviz aka· 

g.rm ş.. r ara su ar taşmıf, ediyor. Kanalın ıu derinlikleri en cundan mamul yatak oda takımı, 
Zayiçe Cellidın kara ıuları altın· az. 20, en çok 40 metre olacakbr. Ziver paşa fıtifa etmlıtir. kanape takımı, diQ'er 8 par~a Viyana 
da koyb olarak boğulmu1•. Kızı· GUmU9 Flatı mamulltı maroken kanape ko'tuklar, 
nın cesedini arama" llzere Sart Ana kanalın açılmaaı tamam• Londra, 1 ( A. A. ) _ KOlçe Amerikan bOyOk yazıhane, GıUl(Ferere) 

hukümdarı binlerce esir g•nde- landıktan sonra CellAdın ktıçUk halinde gllmU• fiab, peıin para ıomrıki taılı srül •tacından zarif bir 
u r ki k v mua, Marketri BahO, namla artiıtler 

mi~ •• Esirlerin hepsi de ııtmadan aya arını teı il eden feyezan Ue, ona baıına, 34 1/6 pense tarafından imzalı nadide yağlı boyan 
ye ıu baıkınındkn müteessir ola• anları ktıçUk kanal yollan ile ana mukabU 34 ı 1/16 penıtir. ıulu l oya tablolar, lnh lar, 3 adet 

k 
kGtGphane kltaplarile, bronz manıal-

rak ö)Up gltmiıler. anala bağlanacak Ye akıtılacak- ............................................................ _ Jar, aalamandra Ye çial aobalar, 

Bu, itin hurafe tarafa.. Bu tır. 11Slldiricikavak,, mevkiinde ğından pahalı fiatlarla icara elektrik nlı.eler, Hind n Cna ku· 
Yerilecektlr. maılarındao 8rtQler, Beykoa fildltl 

gUnkU ümran f aaliyetlne ıcellnce ı yapılacak bir reglllaUSrle feyezan kriıtal n bronz nı.olar, heykeller, 
Ccllad gölUnUn kurutalma11 ı1ı ıuları feyezan ana kanal1na, nor- Görtlltıyor iti Cellld ınlllntın deterll biblolar, el iti tDI perdeler, 

kurutma iti, her ıeyden önce Rodoı H KOtahya dunr tabakları 
mütaabbit Bay Abdullah Naci adın· mal ıular buıUnkO Mendre1 ya• .,.. tatlar, 92 parça krlıtal çatal bıçak 
d b T k h d TOrk mllhendlılerl için bir tecrU· k b ı k a tamnmıı lr Ur mil en hıine tağına akıtılacaktır. Bu ameliye ta ımı puta YI a ı Hnlalerl, u b k ·ı il ·1 · bedir. tabak H çay takımları, kriıtal •e 

Ç uçu mı yon raya verı mıı· ile daimi ıu albnda bulunan 6000 madeni ltlrçok etyalar. Keten brod' 
tir K t • l nh dl h k ı 1. Cellld ınlOnllD kurutulmaalle • uru ma porOJel m en ı e tar 111. arazi, mllnbit ve mah· iılemoll _7atak ıofra n tay takımlan• 
bay Nazmi adında bir fen adamı ıuldar devlet arazlıl haline 1.. buranın yeni- adı "Sağlık oYa•ı,, Kodak Foto •e aloema makinaları. 
tarafından hazırlanarak ta1Vib tJrllecektlr. olacakhr. Bu adı BDyllk Önder Sinıer dikit •akioanı. AEG elektrllıı 

Cellat hakkında baıı harafe· Senelerin 
cllde yaptlöı 
fenahAın 

en gUzel 
tamircisi 

Ankara Resim Sergisi için 
Glzel aan'atlar blrlitl realm ıube

ıinden: 

Ankara reaim Hrgiılae itfüak .. 
deoek aan'atklrlarıo 16 • 18 Mayıa 
935 ıaat 14 • 17 ye kadar Herlerlnl 
Ala7k81kttn• i"etirmelerl .,.. flaıdlden 
lttirak nraka1101 çnlrgenllkteo al· 
maları. 

d.l · · C il l k uAtattirk,, Cellld ıölUntı te'61-lerl aOpOra-eal, ıas ocakian, Uboleum 
• 1 mıştır. e it gö llnll uruta- Aynca Cellld g&ll\nln btm•· aU9 muıamba. mutfak takımlan H ıalr latanbul Albncı lcr• dalre-
cak fen heyetinde birçok tanın- aıraıında -.ermitl•rdlr. laayb lllzumlu eualar. alndenı Blr alacatın temlal ltlD 
mış TOrk mUhendiılerUe Barako- ılle ıu altında kalan 6400 hektar- Dk kazma merasiminde iz.mir E.ld Anadohı n Acem halıları" Haclı edilip bu kere ••hıına karar 
vlç adında bir Macar mUhendı'ıf· lak arazi, ilk tedbirler ıaye1lnde Yallıi General Kızım Dlrlk bir Hccadeler i adet kıymetli lran ıallan Yerilen bir be7..ı· ku•ntlnde Elektl• 

J f hllk ı d 
pey ıClrenlorden 100 de 25 teminat ... 

de vardır. Ayrıca Uç fen memu- sey ap •• eyeıan te es n en ı6yleY vererek Tnrk iradesinin ahaır. Satıf pefindlr. rllı motoru ... kahn defirmenl, kaa-
rlle daimi olarak ralııımak llzere kurtularak bu yll korkuıuı bir bu mUıklll 111 de baıaracağım oak ma teferruat Fatih Macar kard..-

"' " d d kil bil kt' u T E ler caddHhade 49 No. lu Attar dllk· 
12 makinist ve birçok fen m.. urum ca • e ee ır. anlatmıı Ye köyllıl•r göz: yaılan A K ı• L Dr k&nıoda 6·5-985 i'Qnt! saat 17,30 dl 
murları aynlmııhr. Kurulan 6400 hektarlık arazi içinde, Hvlnç te:ıahUratı yapmı.- • • a~ık arttırma ıuretlle Htılacatı illa 

Cellad gölnnUn kurutma itinde dllnyanın en mUnbit araılıi olaca· lardır. - Ad. Bil Karak~y Topoulaı oaddeai No. 83 olunur. (526) 
,._,.==:-..~~......,_,,,_,,,,, ____ .._._~~!D!ll!!!~S-.-a----.~----------=----=o=!!!!!lm!l!!ll--=-----------------------------~----------

Osmanlıcadan Türkçeye Karşılıklar Kılavuzu 
37 -

1 - Öz tilrkçe köklerden gelen 
ıözlerin karııısına ( T. Kö. ) beldefl 
(altimeti) konmuttur. Bunların her biri 
h kkında aıra ile usmanlarıınızın 
(ruutt lıae ıı) yazılnrıoı gazetelere ve
recrgiz. 

2 - Yeni konan karo·lıklarm iyi 
ayırt edilmesi ıçın, geregiue göre, 
F ranaır.caları yazılmış, ayrıca örnekler 
de konulmuştur. 

3 - Kökü TOrkçe olan kelimeleria 
bugünkü ielenilmlı ve kullanılan ı•· 
kılleri alınmııtır. Aslı ak olan hak, 
aslı ügcüm olan hiıkilm, Türkçe ''çek,, 
kökundea ge!en §ekli gibi. 
Rağmen - Aldırmat'an, aldırmıyank 

bakmıyarak, l ununla beraber 
Suud - Ağım, yükıeliı 
Sual- Soru 
Sühulet - Kolaylık 
Sülale - (Bak: Hanedan, ıllılle) 
Sii'uk etmek - Girmek, tutmak 
~iinbüle - Batak 
Sıireyya - Ülker' 
Surud (Bak; ,. 1ağme) 
Surur - Sevinç 
Stist - Gevşek, ıRÖlpilk 
S itre - Örtü 
Sütun - Diki, direk, dirkeç, bölme 
( gaıete terimi ) 
Süvari - Atlı, iıpahi, binici 

ş 
Şnb - Genç 
f'ii l, jnJııo, şaılgam, şadman -Sf'vinçli 
~ Ldetmck - Scvıııdırmek 
Ş ırlolmak, §ıııian olmak - Sevinmek 
Şacıi - 8»vın9 
:;.fk-Tn 
Ş ,fok ~ökınek - Tan atmıık, tan 
agnrmok 
Ş fi - lyilf'ı;tirici, onultucu 
~ıfa - 1) ıleşıne, onulma 
ş fa bulınnk, vıfa&yab olmak - fyileo· 
mek, cııu nıak 

Şıfa vermek, ~ifabalış olmak, teşfiye 
eLwek - lytlejtİruıek, ouultwak 

Şah, ~absar - Dal 
Şahid - Tanık (fr.) Temoin 
Şahadet, ıahidlik - Tanıklık 
Şahadet etmek - Tanıklık etmek 
Şahadete tAnetmek, oahidl oerhetmek 
- Tayındırmak 
Şahika - Dikmen • (fr.) Somme• 
Zirve - Doruk • (fr.) Oime 
Şalım - İçyaA'ı 
Şahı - 1 Kiıi, klmH. 2- tabı• (T.Kö.) 
• (fr.) Pereonne 

Örnekler: 1 - Ü9 ıahı ıeldl - 09 
kiıi gelcH. 
il - Tanımadığım bir ıahııtır -
Tanımad ğım bir kimeedir. 
3 - Şabıına hürmet ederim -
Şahıını ıayanm. 

Şahıi - Ô%cl, şohıiğ • (fr.) Peuonnel 
Şahsiyet - Özlük - ([r.) Pereonnafü .. 
Şahıiyet - Şahsiyet, uzki9i 

Örnekı O mühim bir ıahıılyettlr -
O önemli bir ur.kışidir. 
Şaheen - Kendi, kendince • ( fr. ) 
Personnellement 

Örnekler: 1 - ŞahHn oraya gitti 
- Kendi oraya gitti. 
2 - Şahmen bu meselede mutala-
•m şudur - Kendimce bu ıoruoıda 
oyum şudur. 

Şaıbe - Bul•şık, leko 
Şııir - Şair (T. Kö.) 
Şiır - Şiir (T. J\ ö.) 
...., !lk - Yarık, ynrma, çatlak 
~ kketmek - Yarmalı:, yırtmak 
Şakkı şefe etmek - Ağız açmak 
Şllki - Kasak, lın~ dut 
ŞakRvet - Ka•ağlılc, haydutluk 
Şııkika - Yarım bat ağneı 
Şakird !... 1 • İzdemen ( Tılmiz anla
mına) • ( fr. ) Dis('ıple, 2 - Okulnlı 
(mc·ktepli anlamına) • (fr.) Ecolier, 3 • 
lrdemen ( üniversite talelıesı ) - ( fr. ) 
Etudiant 
Şakul - Şavul 
Şim - Akıam 
Şamil - Kapsal - ( fr. ) Qui embrasae 

Şamil olmak - Kap11mü • ( fr. ) 
Embra11er, a'~tendrı & 
Şümul - Kapaama 
Şamme - Kolı:lam 
Şemim, vemme - Koka 
Şemmetmek - Koklamak 
Şan - Şan 

Şanlı - Snnlı 
Şöhret - Un 
Şöhretli, me§hur, mUıtehlı - Unltı 
Şane - Tarnk 
Şaplş - AJkıt 
Şark - Doğu 
$ark rüzgArı - DoAu yeli 
Oarb - Datı 
Şimal - Kuzey 
Oenub - Güney 
Şart - Şart (T. Kö.) 
Şa 'şaa - Parıltı 
Şahr - Şen 
Şata.ret - Şenlık 
Sathıya& - Şaka, alay 
Şayan - Yaraşır, yakışır, değer 
Ş11yanı hayret - Şaşılacak, şaşılır 
Şayanı ihtiram - Saygıdeğer 
Şayanı hGrmet - Sayılır, aayılacak 
Şayanı ltlmad-GilYenilir, günnllecek 
Şayanı merhamet - acınacak 
Şayanı takdir - Betenillr, betendater 
Şayeıte (Bak: oayan) 
Şayet - Eter, iae ·•e 
Şayi - Yayılmıt - fr. Repandu 
Şayia - Y ayınh - fr. Brult 
Şlyl olmak, tllyu bulmak - 7ayılmak 

Şfiyu - Ya71lma 
Şaz ( Bakı Mil.tuna) - Ayram 
Şeair ( Bak: tlar) 
Şeamet - Utuuuıluk, yDmıüzlOk 
Meı'urn - Uturauz, yOmıllı 
Şeb - Gece 
Şebab, ıebabet - Gençlik 
Şebhun - Gece baakıaı 
Şebeke - At 
Şebib - Beazer 
Şebnem (Bakı Jale) - Çil 
Şeb pare - Y araıa 

Şebtab - Yıldız böcell 
Şecaat - Yltltllk 
Şeci - Yltit 
Şecer - Ağaç 
Şecere - KOtUlıı 
Şedit - Sert, çetin 
Şiddet - Sertlik, çetinlik 
Şef - Ônder 
Şefaat - 8tQa 
Şefaat etmek - Ôttınmek • fr. in· 

terc6der 
Şefe - Dudak 
Şeffaf - Saydam 
Şefkat - Sevgealilc 
Şefik (Bak: Mütfik) - Snıen 
Şefkat göstermek - Sevsrenmek 
Şehab - Ağan, ağma 
Şehadetname - Diploma 
Şekamet (Bak: Şecaat) - Yititlik 
ıehbal - Kaoad 
tahka - Hıçkırık 
Şchlennd - Boylu, boılu, tayla• 
oehper - Kanad 
oehr - ıehir 
9ehlrci - tebirci, Drbaniıt (Terim) 
ıehlrcillk - t•hircilık, ürbanizm 
Şehirciliğe müteallik - Urbaaik 
Belediye - Şarbaylık 
Belediye reisi - Şarba7 
Şehrah - Anayol 
Şehrlyin - Donanma 
Şehri, tehriye - Aylık 
Şebnt - Köıne 

Şek - ltkil, tüpbe 
TereddDt - Durukaa 
TereddOd etmek - Durukıamall 
Şekl - Şekil 
ŞelAle - Çatlıyaa 
Şem'adan - Çırakman 
Şemail - 1 ·Kılık, 2 -(Balı:; aeclye) 
Şemaatet - GiirültU, patırtı 
Şemı - GQneı 
Siperi ıemı - GOnetlik 
Şemabld - GOnetli 
Şenaat - Alçaklık 

Şeni - Alçak 

Şer - K8tül0k, fer 
Şer' - Şeriat, JOI, noma 
Şeref - Şeref 
Şerif - Şerefli 
Şerh - Geoit • fr. Commentalre 
Şerhetmek - Genltmek - fr. Com• 

men ter 
Şerha - Dilim 
Şerik~ Ortak, • fr. A11oclc\ 
Şirket - Ortaklık, aoı7ete ·fr. Aaıo-

clation 
Şerir - KatDgen 
Şerm (Bak; Hay&), Utanç 
Şermaar, ıermnlk, ıermeode 

Utangaç 
Şetm (Hb, kadh) - Sövme, 16•,U 
Şnk - Şevk (T. K6) 
Şevket (Bakı azamet, kudret) 
Şe7 - Şey (T. Ka) 
Şeyda - Çıla'ıD 
Şeyh - 1 • Koca, ihtiyar, 2 • bab• 

(tekkede) 
Şeyhuhat - Kocalık, lbllyarlık 
Şeyn (Bak; ayb) 
Şeytaa - Şeytan 
Şeytanet - Şe1tanlık 
Şiar - Uyak 
Şifohi imtihan - Sözll ıınaç 
Şikif - Yarık 
Şlklk (Bak: Nlf ak) - Ayn!ık, al• 

bozukluA'u 
Şik&r - AY 
Şiklrgih - AYiak 
Şikiyet, tekn - Yanı, aızıltı 
Şikem - Karın 
Şi"-emperver - Obur 
Şikeate - Kırık· 
Şir - 1 - Aılan, 2 • SOd 
Şirl - Alım 
Şira' - Yelken 
Şirare - Kıvılcım, çakın 
Şirayl yemani - Yıldırak 
Şirin - Tatlı, sevimli 
Şita - Kıt 
Şitab - Koım k, tı mak 
Şive - At·a, oiyn 
Şive (Bak: lın, ciln) • Bayla 

( Devamı lS inei yOzde ) 
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Ş~rketi Hayri den: F =ıu~r: 
R'ıuali tarafmdaa Belıektea ;pkarı Ram.Ulra ... pa, Hamı .. 1 ~ 

&d11eak cliltldl olclup 1aalde 'O.kadarcla. AaadolabYajma lcadu r 
Bopziçlae aaldlhaae edealeria w ef)'alanam Şirket ....ıtlle ._. 
can• •lcleclllmekte alclup n .. t..wl&ttaa lda• • ...- ... 
,.n1..m 1• Galatacla Ferm ..... de Nidi6tlilı-~J 
ftl-.e Mlld.-lllf8ae Ye phut ~.,,.. 
racaat etmeleri ilama illa oluaur. 

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

' Emllk ve Eytam Bankası lllnları 
G : : 

Sablık Çayır Otu 
Beykos Çaynacla ı..ı olaa ..._ .. ...._. a.. 

mata k•ulm111tar. 
Sabt 11 .... 1931 Cumartul sini aaat oada , .......... 
Ahc:ılarm 20 Hra depl!llto de Şubemize ,.ımelerL •tot,. 

Hocapap laplto lokutaa Adzlywcaİ 
ICuakapa y ............ ~.khl 

mkajı 51 
Yakuada lwl tk:llnU n ~ , .. verPf 1mh IW ...... 

Wia ecaıM • ....._ lltttlded n adnaled •alla•••• .. 
cihette aamlanaa tarlaolanu 931 mail J11a ~ ı.111: .... 
mımıı olcluiuadaa teblii ~ llb tarllatdiııll • .... 
.... lcet'iyin hlMlmek ••• iabk _. mahalr ... 1111 'an c&t 
hllkalna tewftk•• illa oluaur. (2318) 
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f.r.!~!!IAIVrDOLA~ 
Bu '1erw ek .....,,...,,· 

~----------------1.Wa______, 
FRiGiDA1RE Soğuk hava dolabı:u 

bir lüks eıya zannetmek hatadır. ilk 
takıit olarak yalnız 10 LiRA vererek 
alacağınız hakiki Lir FRiGIDAIRE 
evinize neıe ve sıhhat getirecektir. 

FRiGiDAiRE, 40 mumluk alelade 
bir elektrik ampulu kadar cereyan 
sarfeder. Bundan d\llayı, maırafı 
faydası ile mukayese edilemiyecek 
kadar ehemmiyetsizdir. 

FRiGiDAiRE alırken markasına dikkat 
ediniz. Her hangi bir soğuk hava dolabı 

" FRiGiDAiRE ,, değildir. 
,.....,~-._........~ 

Dünyada 4,000,000 FA İ G 1 DA 1 A E kullanılmaktad11 
F R İ G 1 DA i A E 'in kıymetini ifade etmek için bunda 

daha canlı ~~nabilir mi? r 
B O U R L A Biraderler ve ŞsL İstanbul - Ankara - lzmir J 

Herkealn evinde 
her t•ıden enel 

ltlr ti .. 

MAZON 
MEYVATUZU 

buhanmahdır. lçllmelİ kolay Ye zevklidir. Müferrih, mllle)yindir. Mide 'öe 
banaklara urar Yermez Ye abfbrmaL Glç hazimlerl kolaylaıbrır. Kabızlığı 
defeder. Mide tltldnllk Ye yumalarmı pderir. Fazla bir yemek ve içmeden 
moara lıluedilea yorgunluk Ye tifkinlltl hafifletir. Aiııdaki tabulık ve kokuyu 
iDi• eder. MAZON iıim •• markama dikkat. 
Depuoa Mason ve Botton ecza depoau, Babçekapu lf Baakuı arkuında No 11 

Miı, Fujer, ıül, leyllk, kolonya kokulu 

BASAR BARTO IABDNLABI 
Fıjer, acı badım, fllr Dı•ır, 
Akasya, kolonya, ınlllr, ıvdır 

lilRlll olçeli kokulu 

HASAN 
TUVALET 

SABUNLARI 
Limon, ıtH kokulu 

HASAN 
tLISERIN SABUNLARt 
Tlrldyeaia •• ıDzel altunlancha 
Huaa zeytlnyaiUe, Huu kremile 
~e Haan ıtnyatile yapılmlfbr. 
•ba11a çocuklara Ye nızik dldll 
ôlUıara, kamalara ebedi bir 
itiyaçbr. 

H•••n deposu : Ankara, istanbul, Beyoğlu, Eskişehir. 
- -

Satılık Ecza ve Etiketler 
fstanbul Gümrükleri Başmüdür

lüğünden: 
5, 10, 15, 20 Nisan 935 tarbli gazetelerle yapdan ilin mucibir.ce 

29/4/935 tarih:nde açık artbrma • relile traosit olc.rak sabl .. cağı 
bildirilen ecza ve müstahzarat& tıbbiye ile muhtel f etiket ere 
t !ip çıkmad.ğ ndan evvelki ilinlardaki {era:t daliil'nde 9/5/93S 
Perşembe g6 li eczalar saat IS de et ketler de 1aat 16 fla tekrar 
a. lia ç.k~nlacaktar. Ta~iplerin müracaaUarı. (231~) 

LOKANTA 
NOVOTNI 
EN iYi YEMEKLER 

TAZEBiRA 
HER AKŞAM KONSER 

Y. NECiP ve D. ZiRKfN-

Denizyot ları 
İŞLETMESi 

Acıe•t•leri ı Karakay Kaprftl:af\ 
Ta'. 42362 - S:rk,ci Mllhllrdana e 

Han Tel. 22740 

Tf'abzon Yolu 
VAT AN yapuru 2 Mayı 

PERŞEMBE günil Hat 20 d 
Hopa'ya kadar. "2281., 

iMROZ YOLU 
KOCAELi Yapuru 2 Mayıs 

PERŞEMBE g6nil saat 16 da 
bnroza kadar. 11'.!28'2,, 

Kimyager 
HÜSAMEDDiN 
1 ir r, k n, k ı z ıı r t vr ticaret tah· 

lillcrı ~ M p lır. Em ui.mü 1'.. nliik ve E~ 
tam Larık&111 kar ısıııJa İzz ,t Bey Hanı ' , ......................... ·-·························-······· 

8on Poai:a Matl>aaaı 

Sahibi ı R. Kilkçl 

Netr. Mldlrl: Tabt. 

- .. - - .. -· 
Hem kendisi ıstırap çekiyor, 
hem de başkalarını 

Devasız bir dert mi ? 
HAYIR, BiRKAÇ KAŞE 

GRiPiN 
ile geçecek fiddetli 

bir bJş ağrısı 

GRiPiN 
bütün ıstır:ıpları Dindiri:. 

oı,, aJnlr, ....... bel •lrtlannı, .,ut111ak· 
ten mDtevelllt -cı ,,. ••ılan keaer, 

- .. - - .. 
MOND-EXTRA 

tekmil dünyada tanın mıf 
bir marka2ır. Gördüğü• 
nüz zintte ve güzel braı 
o1muı erkekler MOND • 
EXTRA tıraş bıçağile 
hraş ~luyorlar. 

10 adedi 50 kuruttur. Her yerde .. 11ıır. 


