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Almanya Hiddet Saçıyor! 

Koa,.._ lfflrd ,.,,. a. .. , .. ,,.. ..... ,.,. 

Dünya Kadınlan Toplandı 

Kongre Bu Sabah 
Yıldızda Açıldı ---·----·-· .. ---Ulllllaranı kadm birlikleri -

konpMİ bu Abalı on buçukta 
•atlacla. K•.... ütulnda , .. 
•• bltlll Irada• .......... ar la.... .. ilk topleat. v .. 
r.ıur.- 8apa M.wtıl• OttlHa
tua .......... tldf ...... 
~ 1'lrk _.. blrBll batk•• 
.,.. Utlfe •ldr de Mr nutuk 
.a,lecll •• konsır•Y• muvaffakı

.W.41. 

Bayu J ..._.,. çı ar 
rHml nutku 16yleyerek mozak .. 
reyi açmıı oldu •• ıarn.
m,ler bafladı. Ruznameye ılr• 
a11l mnlıim g6rllfmeler öjieclen 
ıonradır va bustın kadınlar konı
reılnin •• mlbfm ,....ldlr. 

. Butlln 6ğlelen ıonra ıulh 
meteleleri etrafında konuplacak, 
kadtmn İf hayabnda da erkekle 
müıa'filijİDİ temin için mttalea· 
lar tedbirler, kaaaatler n fiklı
ler' ileri ylrltUlecektir. 

Akpm 1ut Jlniüde de, mu-

rafıba.lar• PerapaiUQ; Be1••1• 

1938de 
Harp 

Başlıy r 

1938 de Harp 
aa,llyor 

Bu lalm, Cu111arteal 9Unln• 
de11 IUbar• So• ~~~ 
tefrika .... c.ır •il ....-
,,. en yeni y•lhnlt ••erle 

adadır. 

cumartesiyi 
Bekleyiniz 1 

( De•••• H mei Jkd• ) 

Bulgaristanda Sililıla 
ma Hail ........... --ı Mı? 

Kırat Ve Başbakan 
Uzun 

Boylu Görüştü 
Sofya, 18 (Huıuıd) - Bııba

kaa Geaer•I Zlatef d':- ı;.ı 
Boriı tarafından kabal ecll!dl. İ 
,.... eden haberler• tire, kıra 
ile laqhakaa ara110.taki ~u ~un 
ı&~meai•, s.ıtaıUtınıo ıılAh
lanmaa ifil• ~t&kadar • ol~•P 
Ye Bulıar hlktaaetinla ..-dıden 
allllllanma projeleri yap91ak ille
ti llzerlnde durmak llsım ~·~ 
ror. ÇOnkll Nöyi maahe~eıının 
•ıkerl faalıada, Bulıanstanıa 
•ililalanmuı lehinde kalclınlmak 
iatenllclitl hakkındaki haberler, 
gerek ıiyual mubafilde, gerekH 
halk arasında çok derin bir aalpr ••ı6•lut•• G•••r•I Zl•t•f 
•lika ile karfllanmııtır. K ı tar.afmdan kabu• 

Baıbakan General Zlatef •· ~ .. ~~!'-f8 -. ~ 
raydan ~ ~ ...... !!'~ 
cilere tlJle •miltif: ~~;:"""'". 

Hitlerin Gazetesi Diyor Ki : 

''Al~anyayı Hiç Kimse 
Mahkiim Edemez 1,ı 

Uluslar Kurumu, Üç 1 
Devletin Kararını 

Kabul Etti 
Cenevre 18 {Huu11) - Alman

yum .UAlalanma11111 durdurmak 
makAdlle ID,Utve, Fnnsa •• 
ltalya tarafıadu birlikte baurla• 
aaa ._... mllYecldeli ulaılar ku
ruma kon..,m. verlldL Sonra 
Frama laulc:lye bakam Bay l.aYal 
~ aldı •• Al...- •blanma11• 
ma reddMllm-.ı ktecll. Soma 
Iatllten laulcly• laakuı Sir Coa 
sı.oa. iç ........ tHlike
,. dltlreeek elulan karp ea
pl olacaldannı bllclirdL Arka• 

ıından kllrlİy• çıkan ltalya mu• 

.. Lieldltn luiilc:i1• balitdn 
Bay Bek, Almaaıdla liftlalaa ... 

ana kartı ahnmak latenen tedbıc• 
ive LehJatama bazı itlrulan ol
duğunu bHdirdi. . Çekoalo.ak ha
riciye bakam BeneJ aç cleYletla 
teklifine lftirak etti. Danimarka 
murahhaaa buna kabul et1Declil.hd 
llyledi. 

[ Deır•• a inci yilsdt 1 ....__, 

Bugün 

.lı Ölümd1111 Kurtulan Hükümdar 
• 
/bnissuut Anlatıyor: 

Kabeyi 
Tavaf 

Ederken 
Beni Ôldlr•cekleri 

w #al41nLJldtı 

Köglii.ler 
Kazandı 
ali111 
Bakanı 

Emretti 
- --

Vezlrlazam,Azatlı 

Arazisi K6y1Ulere 
Daiıtllaaak.. 

HtcllZ K.ıralr, G ... tadlenl• 
ç.lcinrltflni ,,. Salclarn•·· ;ı-........ :.::ııiiilli l.illlli~tllljjjt; . ....... ~li1 

Bajdat (Hua-.ıl - Hicaz la• 
ldhndan tl>ıtia89td .., ... Mf 
auikaıte ujradı. Arap ... .... 
.. çek der.la bir MJecaD uyan
dıran bu IOika.t, Karal lbnluua
dun ıazetecilerl kabul etmeli ... 
.Uelini verdL Hlcas Ye Necit 
blkim.ı.a. •ubarrirlerl tiyle 

kartlWıı 1 " - Bazı cloatlanm, Amapa 
payt~ınaa •• blylk .. birlerin• 

1ıwemı arsu etlyorlar, lalrat bea, 
.. .ıeketlmden .,...ı.ak Ye ken
di yurdum olu Arap ilkelerin
den b8fka memleketleri ılrm•k 
Utemlyora .. 

Sklerbaden, ....,..arındu • 
~ çeldadlibD .. ...._,put .. 
cnerc11r. Çlaklt Wk bir _., .. 
dedir. 

Fakat ıaset.Uer, imlatelU tip 
•• yaradıbita ldm..ıercllr. Ba 
çqltll ye .......... hlr taa .. ..................... " 

,._ •• u ... ,....ı 

Hlcu •• Nfflt WU.llan 16ala•rd 

35 Dükkan 
Yandı 

_ Zarar Ve Ziyan 50 
Bin liradır 

Kutamona, 17. • ( A. A.) -
Dan akpm 18,30 da Naarat

lah meyclamada matdfaturacl b. 
Klmll Kaypok oilunun. dUkldaın
dan çıkan 7anguıdan, etrafaa• 
ela hal_. 35 dlkkla klmllea 
1mmıt111 Zarar elli bla _.. tP. 
....... hcllt. 

r~ lratüDa --
lauiç olmak kere Asadh •• , .. 
run Burps aradlile mlllaakata 
millete aittir. Bil topraklar elde-
ki kanun mucibine• atar klyll-
len dapllın. 

811 emir ıeJir ı•• milb 
emllk mldtlrl, Vali maaYlal BaJ 
Rllmettba ile ı&rlfmlf, ara• 
liaİD klJltlye da.... pkli 
t.Wt edilerek der.bal laarekete 
ıeçlimell için BaklrklJ ka,.~· 
kamına emir Yerilmiftlr. Dalatma 
itine bqlanılmak llnreclir. Eld .. 
ki talimatnameye gke Mr ••• 
elliıv d6nlm ve e'flerd.W alfu 
bapnada aynca anar dlalla top
rak •erilecektir. Bu töptakl8na 
bedelleri klylllerdea ~ ...... 
de takeitli olarak ahalteübr· 

Fakat ba arıı.ı. klJl.lr• 
dapblmua uaaalllM ......... 
bir ..... ~.. MlflQ 
"........._... fsill ele MiM .. t,;~ 
Wflt .... Jllt 



2 Sayfa 

(Halkın Se•i] 
Esnaflar: Cemiyetinizin 

Nelerinden 
Şikayetçisiniz? 

Fatih, Sıraca sokal• 44 nu• 
marall bakkaliye maıazaeı 

sahibi Bar Sabri ı 
- Azhıim... EHaflana keadi ara• 

larında 1ayıp dökmekle bitip tlkea· 
mez dertleri •ard r. Cemiyetin ba 
dertlerle meşgul olmHı, bu dertlerin 
ortadan kaldırılmalarına çahtmH& 
l'zımdu. Halbuki meHIA keacll iM•• 
bıma ben, o• cemiyete Japtıtam 
tahriri mllraca 'ltlardan, ne gazeteler 
YH tHi!e yazdıjım tiklyetlerden ba-
yırlı bir netice alabi mit detilimdlr. 
Bana Gyl• l'elir ki, ıu eliaizi lıaari 
H u:fa tH·cib et.eniz alacajıaııı: ce
np benlmldndea farklı olamıya .. k· 
br. Bunca Haafın mllmeHillitial 
yapan bu eemlyetin bu kadar HllİZ 

•e hareketıiz yat•••••, f11cl7etlmla 
elmamıza k6fi bir 1ebep tletil mllllr? 

* Taksim Aya9pa,a, dere •o· 
k•I• 32 numarala bakkaliye 
maıau.. sahibi Bar -d 
Sırn; 

- Bealm eemiyettea fikiyeti• 
faJ .. JOk ulzl•. ÜaHa, lalı birimi
sin bu cemi1•tt.. pkl7et• haJdam• 
yoktur. llaa•afib, fanı• ... I oluak 
tiklyet et•••• olacakt Diter tiki• 
Jet edealH, clertlerlao tl••u •• 
buldular ld? 8'a itibarla IUJlaiso abp 
tut•akla eeYap nrir•• bir 8lrl 
dü .. aadu bqka •• kuaaaeafı• ? 
Kalda ki ben, cemlyetie birçek lf!enle 
çolı haklı buluyorum. 

ç1a111 ............. c•ta. •• ı1t•-
dlklor1a1, blr a.•lyett• aoler ı.tlye
bileceklorial aalata•ıyorlar. a. iti
bari., burla eliadoa p'•i JaP••k· 
tan kaı ••IJ'aı' I.• ... ı,.t1 ortadaa 
kaldırHa • da, yenl baıtaa kuraanız •. 
ye o, bef•nllmlyea asıılrrın yeriae, 
atızlarile kut tutu mahl41dar JeJ'let
tiuenis, tlkA1•tl•ia arlruı kHilecek 
tletildir. 

Zaten bltlln ıızalannı memnun 
odebllmit laanl'i cemiyet Yardı• ki? 

• 
Nlf8nlm''' l9ddak aokalı t09 

numaNll bakkallı• maa-z .. ı 
sahibi bar Ekrem; 

- Aziıim... Bu eemiret ı "Eıaaf 
mecmuaaı" diye bir ıe1 plıarır. Bu 
mecmuada e.nafı al&kadar eden 1•· 
adan, haberden, rHimden baıka her 
ıey •· rdır. O.telik de, onun H)'lfala• 
rında ayle yazılarla karı.laıırorua ki 
bisi tcaYİr detil terzil ediyor. 

Bu ee•i19tln )'•pbft baılra laiz• 
metlU' •ar mıdır, bil•iJ.,u•. Fakat 
ıu. ele aldıjı tek iti 111 baf&Ha barll 

Muallimler 
Zam Göreceklerin Liateal 

Hazırlanıyor 
Maarif MOdDrltığft, lata.nbw 

mualllmlerfain lfcillerlnf tetkik 
ediyor. Bu tetkikat on b9f ,One 
kadar bitecek Ye hazırlanan liate 
Koltllr Bakanlığına i6nderDecek· 
tir. KtlltDr Bakanhtı bu Uıteye 
ıöre ıam ıörecek ve terfi edecek 
muallimlerl ayıracaktır. T erfl 
ıam:arı bu Haziraııdan IUbarea 
Yerilecektir. 
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DABILi BABEBLBB 
• 

On Beş Gün içinde 
Dokuz Kumarlıane Kapatıldı 

Tavuk 
Avcısı 1 

Ş•lvarında Birçok 
Tavuk Bulundu 

Genlt kırmızı dalb ıalnn, 
ıol omuzuna aaıh beybeai, maYI 
fizılli baıma gömleği ve kirden 
rngini ıaip etmit yemenlıi oaa 
baıka bir lnuuliyet vermişti. Ya• 
yık bir ıive ile kendine kondu
rulan auçu laklra aavaııyor, 

- A pafam.. ben tavuktan 
J•mliyordum. ~almıyordum, cli7or
tlu. 

Haki• ıorda: 
- Y emllyordnda niye yemle

rla ucuna iplik bajlaclın ? 
- Ben batlamadım onlan, o 

yemleri çocuklar bağtaaııtlar ip
likle, ıllvercin tutmak için. 

- Mı.arla stiHrdn tutulur mu? 
- Tutulur ya... ~ocaklar ipi 

bağlarlar mıun11 acuna. Gllverchl 
lpliti 16rmes, maıın yatar, fOCUk

larcla baılarlar lplitf çelnnlye, 
iplik ~ldldikçe glvercinde bo
tulmamak için ıelmiye b8flu 
çocuklarda yakalarlar ona. 

- ltt• aude a,ı. yapa, .. 
•Ufnm. 

-Hqapqam.bea. .• 
- Peki eyle yapmıyoraun da 

plYannın içinde pkıa boğlmuı 

ı İstanbul da 
4900 

Tacir Var 
lıtanbulun ticari nziyetl eplyl 

umaadanberl ldç deiitm•miıtir. 
Ticaret oduında kayıt.ı Ye 200 
bin liradan yukarı ıermayell 102 
birinci ımıf, 100 bin liradan yu• 
kan Mrmay.U 179 ikinci aınıf, 
15 bin liradan yukarı sermayeli 
1150 Oçllndl aınıf Ye 1500 liradan 
yukarı 1ermayeli 3500 dördUncU 
aınıf ttlccar Yard&r. Bu rakkamlar 
930 danberi biç deiifmemiplr. 

* .. .. 
Beraet Ettller 

Ankara, 17 - Poata, telgraf 
Y• telefon eald umum mndnrn B. 
F ahrl Ye mua•lnl 8. Suphl •• 
telıraf itleri mldUrO B. Ihsan 
Cemalin muhakemeleri neticelen• 
mit •• her llçll de buaet etmit
lerdir. ·-··----- ···--------.. -··----taYuklar ae ? ..•• 

- Ben yolda buldum onlan. 
Ôlmlı tavuk onlar. F1karalık. 
Alqama çocuklara yedirecektim. 

lnklrlanna ratmen çinaene 
kantı klmoaun tavuk hırw.lıia 
yapbj'ı ıalYannda çıkan Ye aahlp-
lerl tarafından tandan tanklarla 
Y• ucuna ip batla11m11 mınrlarla 
1abit oluyorda. Hakim teyklfiae 
Ye 6 ay bapM koaulmaana ka· 
rar Yerdi. 

Karısı Zehirlenen Koca 
Tevkif Olundu 

ilaçtan 
Şüphe 

Ediliyor 
V arnadan Yapurla ıeilrken 

DAç yeriae talauet tozu içerek 
zeblrleadliW •• nakledildiii BuJ. 
ıar laattalaa•ıllade lldlilal 
1azcht11ma Ronam lrocaa Anua 
tevkif edUmlftlr. 

Y apdM tabldkatta R01anm 
6tec:leaberi pelrl ... •lptell ol
dap " bir tu Ulç lmllaa
dılt el•plw...-. Roza, biriblriu 
hiç WDa~ ba lllfla talaaret 
pudruam P* kolaJ tefrik ecleW. 
leceji lçla talaant p•dramm Wl
meden lmllanmaaaa ihtimal w
ril .... ktedir. Kullandan Ye ili-
me •bep olu IIAcua ubP, ... 

!-···-------·-·--·············-·· ···----·· iftiraya Mı 
Uğramış 

Km tarafınclaa keadlalle kan 
keca aibl ya9adıtı iddia edilen 
baba hakkında hazır!ık tahkikab 
ikmal edllmiı, enak llk tahldka· 
tın açılması için iıtintalı hikim
llğioe Yerilmlıtlr. Buamala bera• 
ber babanın iftiraya uiradığı ıa
nılmaktaclır. Kendial ıerbeat b .. 
rakılmııbr. 

hiyetl tayin edilmek llzere Tıbbı
adll Klmyahanealne ıladerilmfttlr. 

811 kan kocanın, çocuklarım 
Bulıariıtanda bırakarak Hayfaya 
ıezinl,. ıftmelde olmalan da 
ınphe ayanclıl'IDlfhr. Tahkikat 
deYam MiJOr. 

Dün De 
BeıKişi 

Yakalandı 
lataabal pollal kumarcılara 

karp çok aala bir mGcadele aç-
mıflır. Bu •tleadeleüı faydah 
neticesi, 808 oa bet gllD içinde 
tebrimizde doka• kumarhane 
meydana cıkanlma.U. g6ıterile
blllr. Polla, IJI tertibat almak au
retlle bu dokm kumarhaneyi on 
bet tb ıibi kıa bir •lddet 
içinde bulup bpatmq, haralarda 
yakalanan lmk kadar lmaaracla 
Adliyeye Y..Umiftlr. Din de Ka
dık~yllnde Y eJdettrmenlnde bir 
kumarhane meydana çıkankp ka
pablmııtır. Refik adında l>lrlll, 
bu ıemtte eYYelce poliafn kapat-
bfı bir kahveyi gizlice açmıf, 
kumar meraklılannı buraya top
lamııtır. Fakat Kadaklr pollıl bca 
iti vaktinde haber alm11, kahYeyi 
dan ansızın arafbı'llllf Ye Refik· 
le beraber Cebbar, Ômer, Ab
cllırrah•aa Ye Ş.mli adlanacla 
dirt arbdqını yakahyarak mah
kemeye wermiıtlr. 

KUçUk 
Okuyucular 

Bilmece Mektuplarınıza 
Eaklal Gibi 1 Kuru9luk 

Pul Yape9br•et1k•••• 
Bagtln ıu ıattrıarda ••son Po.. 

ta,, nın bir hizmetini daha ortaya 
koymak İld)'onıa. BiliJonunn ki, 
küçük obJuoular, blhuoe mektap
larmı gazetıelen ltir lmna.tluk pul 
ile gönderiyordunuı. Senelere• böyle 
olan bu it bir ay kadar &.oe poıta 
iduesinin ltiruıııa uiradı .,., bilmece 
mektuplanna - ki içlerinde birer kil· 
çük matbua bim n adresten batka 
birıey yoktur • altı kunııluk pul 
7apı1tınlmak mecburiyeti ileri ılrül· 
dü. Biz poıta ldareıinin h• kararım 
beynelmilel mukanle httkilmlerine 
ayar bulmadık, alakadar reımi 

makamlu nesdinU tqebböeler yap
bk. N etice4e ı.em bu makamlar, 
bom de pOlta ldare1i biH hak verdi. 
Şimdi açık bilmece mektuplarına 
eskili gibi Jine bir lwrueluk pul 
yapıotmlacaktaı, Poıta umum mü
dürlüğti bunu bltti.n pOlta ıubelerine 
tamimeıı bildlrmiıtir. 

''Son Poıta,, KUçök okuyucuları 

hesabına yaptığı bu t•bbiilleria 
neticelendirilmelinde himmet Ye hat· 
lılık gösteren makamlara teıekkür
lerini bildirir. 

Pmr Ola HaHn Bey Diyor Ki: 

Ni1&n 18 

Giiniin Tarih 

Bir iki 
Satırla 

Babası ÖtdUrmeml9 
Döverek oğlu Bedroaun ölllml' 

De Hbep olduğu iddia edile& 
Kirkor hakkında bu ihbarı teyit 
eden delll bulunamamıı, Klrkof 
ıerbeat bırakılmıştır. 

* * * Açık H•va Gazinoları 
Y ann açık baya kahYe ._ 

p•inolannın ıecelerl ikiye kadal 
lfl•meleri ıe karar verilmiş ir. ... .. ... 

Bedava ilaç 
Maltepe Gençler IMrliği Mal' 

tepedeki yoksullar lçiD ..& Ye 
cumarteal ıtmlerl olmak iz~ 
beclaYa iki muayene gtbal ih .. 
etmiftlr. Çok mtlhtaç oiuluai 
lllçlara da bedaYa verilecelrtlr. 

* « .. 
Mualll111ler Areeınd• 
Kadıkay, Kartal " Adala; 

mmtaka11 Ukmektep maaw..ı.rt 
Pendik llkmektebinde toplanmı,. 
lu, mMlıalô haabthallerde bulunıt 
mutlar ve mayısın ilk cumaaınclt 
He11MUaclada toplanmaya kud 
vermifl•rdir. 

* .. .. 
Çiçek MuMırelaeal ı 

Adalan gtızelleftiıme cemi1etl 
bu yıl da bir çok ejfenceler terf 
Up etmektedir. Dk eğlantl Mayıata 
Ye Heybeliada plijında çiçek mUt 
harebeal teklinde yapdacakbr. 

.. • « 
Ean.t TetkHAb 

Ticaret odaaına bajlanan elllaf 
murakabe bftr01Unun Yaılfesi h...._ 
landa edaca bir proje hamt. 
nacaktır. 

* ... .. 
Para Kaçınrlcen 

J.sillz ltudarala Lwiza Yapanp 
aan kaptanı Bay JorJ gece ••• 
pura aiderken gtımrtlk muhafaı
memurlan tanfmdaa aranılmift 
berinde 7M Tnrk llruı ile iki 
alba balunmUf, muaadere edilmft, 
hakkmda kanuni takibata af~ 
tflmlştir. 

* * * Oto111obllll &era ... t 
Tarlnt lmltlp .&enmplarıaclaq 

birkaçı AYnlpaya otomoba ·~ 
yabatl tertip etmltlerdir. Seyyalaat 
bir mayuta bqhyacaktar. ... ... ... 

GUmrUklerde it Bitti 
Gllmrllkteld yeni teıkilAtı tatııi 

blk etmekte olan Bay Muatafa 
Nuri lıinl bitlrmiı Ye dlln Ank .. 
,.,. diamllftllr. .. .. .. 

21 mv 8oymutl•r 
Şehrimizde 21 en pee 

rek hıraalık yapmaktan ıuçl• 
lbraM•, Yaıar •• Hl•ylnin d• 
111fmaları dua bltmif, MUddel
umuml bunlana cezalanm lıt• 

mllllr· 
.... 

Haun 8. - Ey ,Uzel 1alh periail 
lnıUblere •• F ran11zlara gire .- arbll 
•1' ohmtııun. k•rtulmu..-. Yataktu 
k• l 

.... Gel ben Mnl yine bizim doktar 1 HaAD B. - Ne d.... doktor? U... 
T emk RlftG Arua ıatlnyim, u• ta biraz IJlletti mi?.. Artık rahat rahat 
bir Mlaa bakim. ,aelailir mi1 

Tnlik RnttU Araı - Biraz zayıftır, 
Haaan 81 18\'içrenln Cenevre ıehrinde 
uluslar karumu l&DalOl'Jomuacla latirahal 
etmelL 
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---------------~::::::::::::==~=============:::====ı=====·====-ı 18 N:rn 
-==--- r'----------------·-

Hergün 

Yazı Çolc Oldııl• ~in 

BagiJn Konamatlı 

Resimli Maka-e a Kitap Ve Hapishane a Söz~n Kısası 

-...u,, • ' .... 1 1 ....... .......... l lUol l 'I ................. ............................... ........ ... 

Yunan 
isyancıları 
Yeniden Birçok Zabitler 

Mahkum O:du 
Atina, 17 (Huıuıi) - ~IAnik 

birinci diva:-ıharbl, llç bınb9'ı 
ile dört yDzbaı.yı muhtelif hapu 
cezalarına mahkum etti. Yeni· 
phir diYBnıharbinde de birkaç 
zab. t mahkO.m edildi. 

Bora divamharplerinde de 
muhakemelere devam ediliyor. 
T eraan• baıkanı ıuçlulan dDn d~ 
morguya çekilip ıahitler dinlendi. 
Girit isyanına iftiark e~enler , ~e 
burada muhakeme edilmek ı~n 
aetirildiler. Aralar.oda ~11•11 
banka mOdürll, eski Gırıt 
umumt valiıi ve Ayandan General 
Katekakiı vardır. 

Sahipleri mevkuf ol~nlar 
mllsteana olmak Dzere, ııy~n 
ıUnlerinde kapatılan gazeteJ~rı? 
tekrar intitanna mftaaade edıldL 

Zabitlerin 
Aylıkları . ' 
yeni Layiha Encümende 

Kabul Edildi 
Ankara, 17 - Btitçe enetim .. 

n:nde kabul ed len liyihaya göre 
Kanunuevvelden itibaren birinci 
ferikler1n aslt maaşları 150, ikinci• 
Jerin 125, fırka kumandanlıj'ı 
yapmıt mirliYalann 100, mirliva• 
ların ~e temyiz mllddeiumumlalnln, 
yekllet hukuk mil9avlrinhı 90, 
miralaylarıa, temyiz azalanmn 
birinci, aınıf Hkeri m•murların 80, 
kaymakamların, vekAlet kalemi 
mabauı mUdürOnl\n, ikinci ıınıf 
askeri memurların 70, binbaııla• 

..... ~---- ... murlann 55, yllzbapann, be. 
tinci ıınaf askeri memurlann 
40, birinci mülazfmltrin, al· 
bncı ıınıf askeri memurların 
35, mUlbimlerin, yedinci sınıf 
aıkeri memur~arın 30, zabit ve
killeri ile sekizinci auııf askeri 
memurlann 25, askeri memur 
muavinlerinin 20 lira olacaktır. 

Bir Mahkum 
Asıldı! 

Ankara 18 (Huıusi) - Bu 
ıece ıab~ha karıı ıehrimlzde 
bir idam bUkmU infaz edildi. 
Asılan adam, katli suçundan 
Dıahküm OskUpitl Ali oğlu :4-yetti. 

Hakkındaki hüküm tasdik edil· 
nılştL Ayet sabaha karp Salan 
pazarında kurulan tehpada p• 

çekildi. J • • 
Sovyet Artist e~ının 

Müsameresı 
Ankara 18 {Huıuıi) - Mo .. 

kova oper;sı artistleri, dOn gece 
HalkeYind• kalabahk bir kiltle 
ka,.ııında bOyOk bir mO~amer: 
verdiler. Başbakan, bakan dr .dL 
ıaylavlar seyirciler araaın a 1 f.. 
Tam dokuzda AtatDrk ~· pre. 
lendirdl ve iatiklil marııle kar1· 
landı. Mn.amere çok güzel 0 a 
Ye uzun alkıtlar topladı. 

Bulgaristan da 

Geçende Son Poıta blı anket yaptı. Kitap ıatılmadığını Ye kütüphanalerin dolu olduğ11 yMde hapiı;h.ıu•·I• r 
ögrendi. Bu defa ı.taııbul hapiıbaııeıi bir lıtatiatik neş- boıalır. Hapiıhane yerine kütüphane ve mektep. 1-: e 
rıtti. Sınedtıı seneye mahpuılarm miktarının arttığını cemiyetten her sene binlerce genci karanlık zındaolara atHu 
göaterdt. Yine istatistiklerle Hhit olmuttur ki mektf'p _a_fe_ıı_n_o_·· n_ü_o_e_•_n_c_ak_b_ö_y_le __ d_u_ru_ıa_b_il_ir_. -------

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Almanya Hiddet Saçıyor! 
( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

Karar ıureti ıadur: 
"I - Almanya Hükumetinin 

16 Martta iıdar eylediği Aıkerlik 
Kanunu, arsıuluaal teahblltlere 
riayet prenıibl ile tezat teıkil 
eder. 

2 - Almanya, tek taraflı ha· 
reket etmekle hiçbir hak elde 
etmemiftir. 

3 - Almanyanın tek taraflı 
hareketi, anıuluıal vaıiyetl yeni• 
den lhlAI edecek bir Amil ibdaı 
eylemftı olduğundan Anupanın 
busur Ye emniyetin• kartı tabla· 
tile bir tehdit teıkil eder. 

4 Almanyanın hareketi, emnl· 
yeti tanzim planile ve 3 Şubat 
tarihli Londra beyannamesinde 
t.Nnur tıdlldlil ~U• eilahla
na, hukuk mlaavab rejimi dahl
Hnde tahdidi gayeaile kabili telif 
değildir. 

Gene bu karar mucibince, 
konseyden lıtenilen ıun!ardır: 

1. - Teahhiidlere riayet Ye 
arsıulusal teahhlldlerin tek taraflı 
bozulmasım her suretle takbih 
etmek buıuaunda araıuluaal cami
anın bilumum iza1ına terettllb 
eden vazifelerde kuıur ettitinln 
Almanya ya ibtarL 

2 _ 5 Şubat tarihli progra· 
mı tanzim veya o proğrama son· 
radan iltihak eden hll.kôm~tl~rin, 
ıulhun aıtikrarını temın içın ıcap 
eden itiJ&flara ait mlizakuata 
deYam Ye uluılar kurumunun 
ç•rçeYesl dahilinde bu itilaf.arı 
netlcelendirmeye davet o!unmalan 

3 - Deride gene böyle ıul
hun !ıtikranoa taalluk eden bazı 
teabhOtlorln nakzı vukubulduğu 
takdirde, ulualar kurumu azası· 
nın andlaıma çerçeveai dahilin· 
de 'her tftrlD tedbirl almıya mec· 
bur olacaklarına karar verilmeai. 

4 - MOtterek emniyetin t .n· 
zlml huauıonda andlaıma ahki· 
mını daha müeaı:r kılccak 
tedbirler teklifi ve tatbik oluna
cak ökonomlk ve malt tedbirle
rin tasrihi ile milkellef bir komite
nin intihabı.,, 

U:ualar kurnmu konseyi bu 
karar suretini kabul etmlf, yalnız 
Danimarka mOstenkif kalmıştır. 

Almanya Atet 
Püskürüyor 1 

Berlin, 18 (Hususi) - BUtiln 

lngilizler 
Almanların 
Nesinden korkuy&r? 

Loıulrtı, 18 (H••ul) - Baıba· 
lca• ll•lcdoıtaltl, ~trez• lco•J•ran•ı 
mii11a•IMtll•, lnıllt•r•, Fr••• v• 
Itol••••n •alla lçl• l••a•iidiit1i 
l•glt •ttllct•• sonra: 

"-l•tilcbole bilgifk ilr f mlt ile 
lntisar •d•billriz. Çıl11~ıi iiç d•v
l•tl11 lttilaadı kim•• •l•glain• ti.
ilidir.,, D•mlıtlr. 

llalctlonalıl, Almcuıganı• •llala
larııu fle h•l• lıaoa lcu.ofl.tlerlnl 
çolııltmak golandaki kar11rıaı11 111• 
.,,,.,..,,. • ... lı ürlıll .. ,., .. 
pnu tla lfld•m•mlıtlr. 

Alman gazeteleri, Ulualar kurumu 
konseyine, lngiltere ile Franaa ve 
ltalya tarafından verilen karar 
suretini genİf bir hiddet ve şicf. 
detle karplıyarak atq pllskUrO
vorlar. Bir gazete bunu " dalka· 
vukluğun şaheseri,, olarak telekkl 
ediyor. Diğer bir gazete "Alman• 
yaya karf1 meydan okuma ,, ha· 
reketlne girfşilmit olduğunu söyll· 
yor. Hitlerin gazetesi olan Völki· 
ı•r Beobabter ise: 

0 Uluslar kurumu bizi bDtOn 
dllnyaya karıı teşhir cezasına mı 
mahküm ediyor?,, dedikten ıonra 
ıöyle devam ediyor : 

"Franuz mubtırau, Veraay 
boyunduruğunun ilguına bağlı 
olan barıı için muz:rdir. Franıa, 
uluslar kurumunu Versay cellAdı 

l ı·;1ı;~-i~;:,···-·· ...................... ~ 
Alman.110.yı 
Gücendirdi 

Berlln, 7 ( A. A. ) - Uluılar 
Kurumunun karan Berlinde bo1J1ba 
tesiri yapmııtır. Yan resmi maha· 
fil bilhaasa Lebiıtanın lıtirak 
etmit olmasından çok mllteesıir
dir. Söylenildiğine göre B. Hitler 
takip ettiil umumi ıiyaHt hak• 
kında Alman milletinin reyfAmına 
mliracaat edecektir. 

menzlleılne indirerek alçaltmak 
istiyor. Almanyanın Cenevreye 
dönmesi için mllteaddid davetler 
mllfahede edilmiftlr. 

Eğer Cenevre, Almanyaya 
mabkO.m ederae, bu aYdet pek 
mlltkill olacakbr. ,, 

Algemayne Çaytung gazeteal
de, mllcrimlerin hAkim rolll takın· 
dıklarım yazıyor. 

Germanya gazetesi, kuzu poa
tuna bllrUnen Franıız kurdundan 
bahsetmektedir. 

ltalya Niçin 
Memnun? 

Roma, 18(A.A.) - Cenevrede 
Yerilen kararın, Avusturya ile 
Macarletan ve Bulgarlstanın ıUih
lanmasına engel te~kil etmiyeceği 
memqunfyetle müşahede edlliyor. 
Komiteye Turklye de Dehll 

Cenevre, 18 (Husuli) - Kon• 
Hyde alınan karann tatbik yol
larını haıırlıyacak komiteye TOr
kiye de dahildir. 

Boğclzlar Hakkılida 
Bir itiraz Yaptık ! 

-----
Cenevre, 17 (A. A.) - U:uaar kurumu konseyi bıtkam B. Tevfik Rllt

ta Araa, meaelenin ea •ına tem~ • etmeksizin Bot ı:laran askerlikten tecridi 
hususunda Lozaıa muahedeale tu"s edilmit olan f rklı muameleye Tflrkiye 
murt hb ~ aı sfatile ltirıı z etmt' lr. 

B. Teriik Rlttl Ar .. bunun mukabilinde Lokarno anlaıma .. nnindea 
birıey mevcut bu unmadıj'ını kaydetmittir. 

S r Con $mon, Baron Aloizl ve B. Laval bu mesele hususunda kuyudu 
ihtiraziye dermı>yan etmiılerdir. 

Jiay Lav 1, TGrkiyenin sDnGn l:lrlnde Auupanın bu m afalı-11 rca traia 
olunacak mftft ·rek bir emniyet ıiatemindea istifade etmek arı:uıuada 
balundutu m6ta1eaaını ıerdetmittir. 

Bay Litvinof TGrklyenln arzuıunun kab"llt11hakkuk oldutunu ı6y1emittlr. 

Kargaşalıklar ! 
Sofya, 17 _ Bulganstanda r 

dahi t vaziyet çok karışıktır. E~k! 
Hatvek ilerden Çankof, gıztı 
bir beyanname neşrederek, bu
a&nkl hüldimeti, Bulgaristanı 

iSTER /STER 1 NANMAI 
Dört bet aenedenberi latanbulun lit m'arı y0pı1ıyor. Bu kadı:r psra, bu kadar emekle vGcuda ıretirilen 

bu teaiı .. ttaa tehir iıtlf de ediyor mu ? 

•• orduyu perişan etm · ş olmakla 
itham ediyor. Beyannamede, 
Yakında Bulgaristanda çok mil-
lalm hidiaeler olacağı ve kabin .. 
ilin devrileceği de, ima 7o1Ue 

aalablı7or. 

Bu uj'urda tim iye lr dar alb buçuk milyon lira 
•zrfedilmittir. l.tenbulun hemen da lGtün kanaliz .. •yoa 
ı i bitiri'mİft ya:a z Eylp ve Cihıınıir tarafl r kal· 
f t r Bir ıen• ıoııra kanalizasyon iti bltmlf olacakbr. ••••• 

Bu ıuale verilecek cevap ıudur: Şimdiye kadar 
kaaalizuyona ancak 700 ev Laj'lrınm ıtır. 

lıtaabulda 100 biae yakın ev YPrdar. Demek ki dal 
dotura c.otW'a bir ııçan doj'urmuıtur. 

iSTE~ iNAN /STER JNANMAI 

Kotranga 
Çiftliği 
Esrarı 

~e .. ver Redl -

Kotra ya çiftıiği esrarı f 
har po .s roma ın.u adıLı andı· 

rı., or, değ.l m. ? Ko .. a.. Uo} lüı.ı 
ha; a.i.a.en f ır.c.m.~a benzeyen bu 
muammalı vak'a, on beş yı .dan 
beridir Lt.mbuıuo b rn.Jnun di• 
bınCAe geçiyormuş; geçi_ ormuş da 
ancak bar Saylav takrır verdıkten 
ao ra miılet bu işu fark.na varı· 
) or. On beş y1leianber. kara.mk 
ve esrar;ı oos ası mahkerr. edea 
mahkeme ye, b~kau~ıkta.1 Hakan• 
lıja aürükJenen bu davadan mil· 
let te, vek.I eri de iki gün evvel 
haber aldı lar. Polıa romanlarında 
b: e esr. rm ve mLlammanın bu 
duece&i ınanı!maz b.r mübalağa 
aayuır. 

Kc tranya çift :iğ u r arının kah
ran· anı Res .. eli L ay Oaman imif. 
On beş yıl önce bu çiftliği ISoO 
dönült' lük çiftliği dört bi ı liraya 
sabn alı·. Emlak mftdllrll ı lln ifa· 
deıine göre Bay Osnıao 11 bu 
çift!ik etrafında bulunup ta bazı• 
neye ait olan yerleri de yavaı 
yavaı eline geçirmiş, ıo ra da bir 
budubame yaptırarak bunu tapu
ya t, sdık ettirmiştir. ,, 

Acaba nasıl? 
Ha l.. Şımdi itin içine ıinek 

kadar küçük bir kahraman daha 
gid .. or. Bu kahraman bir " m ,, 
harfidir. ~.udutnamede yazı'ı olan 
" tasarruf aeuedi yerine kaim 
olmamak ftzere ,, cllmlesindekl 
"olmamak,, kelimeıi içinden bu 
harf, izini bel.i etmeden SlVlfl)'Orl 
Vay bOcUr vay!. Nereye aavuıtu 
acaba?. fOrkiye Şarlok Hölmu 
leri bu harfı on beı yıldır araya 
durıu:ılar, Bay Osman işine devam 
eder, 1500 dönüm.ük çiftliği 
53000 ( elli Qç bin dönllmlnk ) koı 
koca bir memleket araziıi kadar 
genişletir, hakimiyeti altındaki 
köylerden köylüleri kovar, aleyh· 
lerine dava açar, fazla olarak ta 
hudutname içindeki büyOk barut• 
haneyi de ele geçirir, k&ylülerin 
iddiaaana göre yanm mil} onluk 
makineleri satar, aavar, bunun 
mea'uliyetini de köylülere yfiklet• 
me e kalkar. 

• Onbeş yıldır bu dava ıfirll) or
muş. Iıte geçen glin Ur saylavın 
Ma iye Bakanlığından sorduğu 
çapraşık iş budur. 

Sinek kadar bir 11m,, harfinin 
yapbklarını görüyor muıunuz? 
Haz:nenln kırk bin d8nllm'llk 
araziıini sırtına vuruyor, kaçıyor, 
bir türlü yakalanmıyor. 

Bu itte ne Resneli Bay Oa
manın, ne mimi kaçıran tapu 
idaresinin, ne takririnl vermek 
için on beş yıl geciken aayla' m, 
ne de zavallı köylüleri onbeı 
yıldır mahkemeden mahkemeye 
ınrnk:enmekten kurtaramayanla· 
nn hiç kabahati yoktur. Kabahat 
hep o " m ,, harfinde.... Onu ya• 
kalamalı •••• 

Fakat ne mDmkUnl •• Bu açık 
göz "mim,, arap harf erile bera• 
ber, çoktan alıp başını gilmi~tir. 
Koydunsa bul 1 -----
Eir Tabiat 
Garibesi 

bmir, ( Huıusi ) - Şehlrlmi· 
zln Narh dere yukan mahallesin .. 
de k rıı l akalı bay Haa3na ait 
inek, iki kafalı, dört gözlü, iki 
kuıaklı, \ e iki boynuzlu bir yavru 
doğmt şt ı r. Yavru 24 aaat yaıa· 
dıkl n &l nra ölmUı' ftr. 

Balkan itilafı 
Hariciye Bakan'arı 

Bü ,{r ş·e ·• op1anacak 
Cen vre, 18 (Husı.: si)- Balkan 

itilafı ko ae.ı i Mayııın cnunda 
BUkrette lopl nacakbr. 

Mekiep erde .zcil k 
Ank. ra, 17 - Her mektepte 

ize lik teıkilib yapılması Ye bD 
tefkilitın beden terbi. esi mOdOl
lDilne baa.aon aıı llJU\af.k aörül• 
mittir. 
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Yaz Eğlenceleri MEMLEKET HABERLER J 1 Yartta Ziraat'"'"' 

Başladı T 
Eıkitehir, (liusuıi) - Sen•· .ı• •kı•ı a Zeytincilik· Yeni 

ıerdenheri bozuk ve parkeaiı oıan ı~eCI 1 erlD ıBı·r 're.~kı·la"'ta 
Bağlarbaıı caddesi parke olarak A .ı 4 r 
döıenmeye başlanmıştır. 

Ee!ediye otobülil seyrlsefer!e· B. o·ı .., . Bağlandı 
rini daha iyi bir ş~kilde konto- ır 1 egı 
rol altında bulundurabiJmek için lzmir ( huaual ) - Eğe kaylO. 
zabıtayı belediye kadroıuna daha allnUn yaıayıımda esasla bir yer 
iki memur il!veıine karar nr· F •• tutan zeytun Ye zeytincilik, zi-
miştir, KöprUbaıı - iıtasyon cad- ırat Uzerı· ne raat bakanhjının bir kararile yeni 
desindeki yolun teklini bozan bir teşldlita batlanmııtır. lık it 
binalar yıktırı1acaktır, belediye K •• 1 olarak Etedeki zeytin mıntaka· 
bina sahipleri ile ·anlaşmııtır. oprü s tiyor lar larına, ltalyada zeytinciliğin ibtl-

Şehrimıde melilire Alemleri ıaalarını tamamlayarak Doktora 
başlamııtır. Bilhaaa Porsuk kınar· alan beı ziytinclllk mutabıııı gön· 
)arı pazar günleri çok eğlenceli Birecik (Huıusi) - Birecik, Antep - Urfa, Diya· derilmlıtir. Bu ıuretle bet• ayrı-
olmaktadır, Porauk kenarındaki rıbeklr yolu üzerinde 4700 evli bir kaza merkezidir lan zeytin mıntakalarına ayraca 
tarlaların 1ahlpleri halkın Porsuk ve Urfanın en bUyUk kasabasıdır. Fırat Birecikten zeytin bakım memurlara da tayin 
meslreaine g~ıterdlğl rağbetten ıeçer. Bunun için Birecik ıu bakımından bahtiyar ·• edilmiıtir. Zeytin balom memur-
lıtifadeye karar vermiıler ve addedilecek, bağlık ve bahçe!ik bir memlekettir. Fıratta bir 1Rhilden diğerine geçiş ları ilkin lzmirdeld açılan zeytJn-
tarlalarını kahve haline koymaya Fırat üzerinde kurulmuş bir köprü yoktur. Bu zipe aiddir. Her iki kazanın anlaşmaslle ve Fıratm cillk kuraunda bir ayhk staj mOd-
baılam•ılardır. Porsuk çayı içinde Hboble bir aabilden diğerine pek eıkiden kalmıı bir iki yıllık geliri Ilı buraya bir köprll kurulmaaı detlni ıeçlrerek mutahauıalann 
ytızlerce aandal da halkın tefer.. kayıklarla geçilmektedir. Fakat bu pek mUtkOI mllmkUndUr. derıleriaden iatifade etmiılerdir. 
rOcUno kifayet otmımektodlr. olmakta, bllhaHa ticari gelib aoçiılerde birçok zor- Birecik belediyesi bu ıon yıllarda kasabanın ima· yirmi giiadenberi bllttln mıataka· 

Belediyede bUyUk parkı tanzim ıorluklarla karııJaıılmaktadır. rına çalııılmaktadır. Dar yollar geniıletilmekte, bo- larda eaaab bir ıeldlde çabıma 
ettirmektedir. Halkevl muılkı Fırat kıyiımm bir yanı Birecije, bir yanıda Ne· zuk yerler dUzeltllmektedir. - Vamık Faik Ger.er faaliyeti baılam~ıbr. 
teıekkUIUnUn her akıam bu Bu yıl, budunlar araıı zeytin· 
parkta halka konserler vereceği Den iz [ide ellik, koagaraıının onayladığı eıaı 
söylenmektedir. Belediye parka Jara göre, fzmir bornuvaımdakl zi-
blr bUfe koymayı da dUıtınmek· Atatürk Heykeli raat mektebinde açılan zeytinlikte 
tedir. 

Söğütlüler 
Orc!uya Bir Tayyare 

Hediye Ediyorlar 
Bl!ecik 17 ( A. A. ) - S6ğllt 

kazası tayyare şubeal iki sene 
içinde bUylik varlık göstererek 
ordumuza bir tayyare armağan 
edebilecek kadar para temin et· 
miştir. SBğUtlüler alınacak tayya· 
reye Söğüt adının konulması için 
genel merkeze müracaat edecek· 
lerdir. 

Söğütte Linit 
Madeni 

Bilecik, (Huıuıi) - SötDdUn 
allre köyünde aayet HDiİn bir 
Linit madeni bulunmuıtur. Ma· 
deni bulan mUhendiı Bay 
Hldi lıletmık için mlisaade late• 
mittir. Bu madeni Jıletme hakkı· 
nın 99 yal mUddetle Bay Hadiye 
Yerileceji 11öy lenmektedir. 

Çifteler Harası 
Halka Damızlık inek 

Satıyor 
Eıkiıehir (Huıuıt) - Çifteler 

Haraaı tarafından yetiıtirllen 
damızlık ineklerden iyi neticeler 
alınmaya baılanılmııbr. Bu inek· 
ler çok sUt vermektedirler. Da· 
mızlık ineklerin ha lka ıatılma· 

ıına da baılam!mııhr. Mayısın 
birinci günU Eık:ıehfr Hayvan 
pazarında satışa baıJanacaktır. 
Sahta çıkarılan inekler 15 tanedir 
ve hepıi buzağıhdır. 
-·- ·---

~---

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

~· 

DOLASAMAZSI NI Z 
FAK.O.T 1 

~nPosfa 
D.· · .. DAKİ e,iR. İLAN 
~UTUN ÜLKEYİ HER c;.UN DOLAŞIR 

-ı:4Hu0 l C:mi --

Mardinde senolriye medreıeal 

Mardinde Artıkoğlu 
Türklerinin Eserleri 

Denizli, ( Huıusi ) - Belediye taramalara baılanmıı •• aeklı 
Cumhuriyet meydanına AtatUrkUn zeytin ıoyu bulunmuıtur. Bunların 
güzel bir heykelini koydurmıya tane ve yaprak va•flan belir til-
karar vermiıtir. Heykel bronzdan miıtir. Ônllmllzdekl ilerde buda-
Ye tabii cesametin bir buçuk ma, aıı, haatalıklara dayanma, 
mfıli bUyUklUğilnde yaptırılacaktır. çiçek vaziyeti, ilkah, verim ker· 
Heykelin resmi için bir müıabaka telerl taranacaktır. 
açılmııtır. Bu müsabakada birinci Bu yeni çahıma tartları içinde 
derecede boyenilen resim 1ahibine zeytinci köylnler aramnda zeytine 
200, ikinci resim sahibine de yüz ıarılmak ve zeytinciliği sevmek 
lira mükafat verilecek ve heykel gibi çok arzu edilen iıtekll bir 
bunlardan birisine yaptırılacaktır. çalışma zevki belirmiıtir. KCSylO. 

Ankara - Kırşehir nnn bılmeditinı, mıntaka zeytin· 
cilik mtlteba... Bay F errub 

Ş 053 Si Barlaa köylOnftn tarlasına giderek 

Kırşehir, (Hususi) - Kırıeblr. bizzat ı&atermekte, k&ylünün 
Ankara ıoseıinln tamiri kararla,. . tarlaıını keneli iz mala lflbl imara 
tmlmıtbr. Şosenin Ankaraya lıa· çalıımaktadır. 
bet eden kısmı asfalt olarak 
yaptırılacaktır. lnıaat bu 1az 
bltırilecektir. 

Uluborluda 
Mardin (Huıuıl) - Mardin lerin elinde kalmııtır. Bunun için 

lraleıinin nzerl Mardlnlllerla yaz- burada birçok Türk eserleri var- f f/ aige 
bjıdır. Bu kalı civarında Marllya dır. Mardin kaleai Ttirkler tara•· Uluborlu (Huıuıt) _ Belediye 

Zeytin ataçlanna anz olacak 
tuf eylltla mtıcadele için daha 
ıimdiden hazırhldera baılanmıı 
bulunuyor. Dk lı olarak zeytin 
ataçlanna numaralar konulacak 
ve memleketin ıeytbıcilik aahaaııı
da yaptıla itler acele bir heaapla 
hır dakika ılsGatbae çıkarıla
caktır. 

kalesi denilen bir kale daha fından yapılmıştır. Kalenin Oıe-
Yardır ki çok eski devirlerde l d b · 1 b burada da asri itfaiye teıkilltı 

r n e ır an an, ir kaplan he7· yapmıya karar vermiı Ye har .. 
Mardin hllkDmdarlanndan Cariıln k I' d B h k il d T kızı tarafından kurulduğu ıöyle· le\ varf ırd u key e er e Urk· kete aeçmlştlr. ilk ıı olarak bir 
nilmektedir. c~:iy:r• ~~d~:aeı:nd~muAt:t:ko~eu~: m<Jtopomp alınacaktır. Bu moto-

Tllrk seytlacWtlnia Uerial iyi• 
dlr. Çabpnalar yuladedlr. 

Ad. Bil 
Madln bu hükümdardan sonra larımn en atbel ve bakımsızlığına pomp 8 metre derinlikten au 

Artıkoğlu TUrklerinin eline geç· rağmen bili ıapasağlam duran çekebilecektir. :-·
0
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Ereğli de 

Bir Amele Toprak Altın

da Kaldı, Bacağı Kırıldı 

Konya Ereğlisi (Husmt) -
Sumer Bank tarafından inşa et• 

t iri:ecık o:an fabrika &abasındaki 
çukurları doldurmak üzere bir 

harabeden toprak taşındığı esnada 
Mustafa adlı bir amele arabaya 

top:ak doldururken kazdığı aaha 
birdeı.bire çökmüş, Muliltafa top· 
rak altında kalm:şt.r. Muıtafa 

yık ntının altından müşküJUla 

çıkarılmış iıe de aağ ayağının 

3 yer. ne en kırı ldığı anlaşılmıftır. 

I fyonda Keçi Hastalığı 

An'.ara (Husu~i) - Afyon 
\'e hav.Jis"ncle sa·gın b'. r halde 
keç . h s l a ;ığı o duğu haber alın· 
m·ş, bay~ar fakültesi doçentle· 
r:nden Bay Şevki hastalığın Ö11ilne 
g "' çİci tedh"rleri almak Uzere 
Af;; ona 2"önderamiştir. 

Bursa da 
Dolu Yağdı, Çok Zarar 

Yaptı 

Bursa, (Huıuıt) - Evvelki 
gUn burada müthiş bir dolu 
yağmuru olmuştur. Dolu saat 
ikiden iki buçuğa kadar yağmış, 
çok zarar yapmıştır. Bilbusa 
meyva ağaçları doludan pek fazla 
mUteeasir olmuş'.ardır. 

Erzurum da 
Kar Kalmacı, Ekim 

Başladı 
Erzurum, 17 (A. A.) - Erzu· 

rum ovaamda kar tamamen eri· 
mişlir. Buğday ve arpa ekimine 
başlamışhr. 

Samsunda iki Fransız Gazetecisi 
Samıun (Husuıi) - Pariıte 

çıkan Maten Ye Mariyen gaze· 
teleri muharrirleri Bayan Panle 
ile Bay Marsel Sovaj Samsuna 
gelmişlerdir. 

Çatalca· istasyon Yolunu 
Yaptıracak 

Çatalca ( Hususi) - Çatalca 
He Çatalca iıtaıyonu arasındaki 
şoıenin ve bu ıoae Uıerlndekl 
köprülerin yenibaıtan yaptırılması 
kararlaıtırılmııtır. Bu iti lstanbul 
Beled"yesi yaptıracaktır. 

Aydın Hattı 
Ankara (Hususi) Aydın 

hattının hükumetçe satın alınma 

mukavelesi önUmUzdeki hafta 
içinde imza~anacak ve Tem muzun 
birinci gUnU hat teslim alına

caktır. 

Tekirdağda 
Yeni Bir Ceza Evi 

Yapılıyor 
Tekirdağ (Hususi) - Burada 

yeni bir Cezaevi yapılacaktır. 
Adliye Bakanlığının kabul ettiği 
en son projelere köre inıa edile· 
cek olan yoni Cezaevi için 15370 
liralık keıif yapılmııtır. inşaat 
münakasaya konulmuştur. Bina 
bu yaz ikmal edilecektir. 
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[s~aet Alemi J l 
Strezada 
Atlatılan 
Fırtınalar 

S•reza konferanıı, bu ıflttlnlarda 
teşrih edildiği gibi Avrupayı, iki a)'l't 
IGrnreye takıim etmekle kalmadı, 
Fransanın müttefiki olaa Lehistaoın 
Franıaya kartı cephe almasını intaç 
•ttı. Ayrıca, küçük ltilif da, azkalsın 
bGyilk mtıttefiki Fransa ile bos,•ıuyor• 
du. Bu iki mOe11if bldiHnln sebeple· 
tini anlatalım: lnklr kabul etmez bir 
••l:ikattlr ki uluslar kurumuaun ılya• 
laı•na h&klm olan blylk devletlerla 
ıiy. ı ı ıdır. Binaenaleyh, oalarıa lıtek• 
leri ~•tında birt•Y yapılamaz. Nitekim 
ltundan bir mlddet enel Lebiıtan bir 
teıe bbibe ririıtl. Lehiıt 1nda mevcut 
•kaıt yetler Qzerlade uluılar kurumu• 
aun murakabe hakkını taaımadıtıaı 
•ildirdi. Tiki, blyük devletler de, 
lıeadı topraklanndaki aılıklar heriad• 
~JQı teıekkllDn murakabe laakkıaı 
kabul etılaler. Bu iddia doj'ru ldi. 
Fakat btlylk devletler bu teıebbOıü 
fena gardtller. Ve bu tarzı hareketin 
taluı!arara1ı muahedeleri bir taraflı 
•ozınak demek oldutunu •Byle· 
diler. Ayni devletler, ıim~I !J· 
... anyanıa ıillhlanmasını da aynı g6ıı:le 
IÖrilyor ve hakkında, icap eden• 
lkt·1adf ve mali tedbir alınacağı•• 
ıöyltlyorlar. Lehiıtan da l:öy:e bir 
aaevklde bu!uadutu için Almanya 
hakkındA Cenevrede yapılmBlı lıte
aen manevi takbih hareketin• ittirak 
•demeadi ve etmedi. Franıaya karfl 
eephe al•ıf 1rörOnme1i buadandır • 

Knçnk itilifla Frannnıa ara11 
hoıulmak teblikHiae g.liace; h&diH 
daha ziyade bu zOmreoin reiıl buluna• 
Romanya Dıt Bakanı Bay TiUUesko 
ile Fran1a Dıı lıleri Bakanı Bay 
Laval arasında cereyan etmlıtır. Bu 
da, klçük itillfıa meafaatlerl hlllfıaa 
•e bu teıekkll• haber verilmedea 
Bay Lavalın baıı:ı taabhltlerde bulu•· 
.. asındaadır. Bualarıa baııada ise 
Jtlacarlıtan, Avuıtu11a Y• Bulgarlıtana 
ınntealllk ıillhlanma muelelerl geli· 
ror. Kim n• ıöyltrH ıöyle1ia; birçok 
.. ,._ •W. edilditl •l.rlea•• Streu 
•zkal11a, birçok .r1a..ı talaldua 
ıahit olacaktı. Geçmlt olıaa. 

Stlreyya 

Rusyada Bir öıum 
Moıkova, 17 (A.A.) - Mer• 

kezt icra komitesinin en eıkl 
az11ından olan Piar Smldovlç 
\'efat etmlıtir. Kendiıl mltema• 
diyen komiteye intihap edilen 

azadan idi 

Edebi 
Tefrikamız 

BARICI 

Silih 
Cenevrede 
Bir Nizamname 

Hazırlandı 
Alııveriı V • ·Silahlanma 

Kontrol !dilecek 
Cenevre 17 (A.A.) - Slllla 

ticaretinin tanzimi itin toplanan 
komite, bir nizamname metni te .. 
bit etmlıtir. Metin, fU noktalan 
lbtlYa etmektedin 

Sillh imal ve ticareti ar11olu-
ıal umumi aizama batbdır. Her . 
•ali Hnenln baılangıcında, muJı. 
temel muahedeyi akdeden taraf. 
lar, milli müdafaa bOtçesine mll
himmat imal Ye ml1bayaa11 için 
konan tabıuat miktarını bildir .. 
ceklerdlr. Bu ıekilde, btıkiimetler 
proıramlarını tamim edebilecek• 
ler ve mukabil kararlannda ıe
clkmlı olmıyacaklardır. 

Devletlerin ıflAİı ıf pariılerl, 
Cenevre'de ibdaı edilecek ıeniı 
kontrol 1alibiyetinl haiz teıkillta 
bildirilecektir. Bu teıldlit, kendl
ıin• yapılacak tebllğlerln doğru· 
lutunu taadik etmekle mtıkellef 
olacaktır. 

Mali 1enelerfn ıonunda dev
letler, .. ne zarfındaki lmalAt, mu
bayaa, lthallt ve ihracatlarını 
Ceaevrey• bildireceklerdir. 

Bir Maden 
Faciası 

Stallarten ~merlkada) 17 -
Bir madea lmyunnda vakaa 
plen ve yllzlerce ton aj'ırla
tında kayalan ve k6mllrlerl 
maden kuyuıu Ozerlne ve içine 
atan infilak neticeıinde 7 maden 
amelesi ölmUttUr. 

Slr Tren F•cleaı 
Antipvı ( İnglltered• ) · 17 -

Bura yakınlarında ekspres yoldan 
,ıkmıf ve makinlat Ue bir yolcu 
ölmOıtUr. Birçok yarab vardır. 

y.,. •• , 
Mah1nut Yesari 

·çam Tırtılları 
Oteİci, ılddıtl• reddedl;yormuı 

ıibl kolunu kaldırmııb: 
_ Senin için yorulmam •.• 

Daha bir diyeceğin varıa, biç 
çekinme... 1,te o zaman yftretim 
incin iri 

Hacer, ıftlOyordu. Ömer Ağa, 
kapıyı kapayarak çeklldL Hacer, 
lrotarak cumbaya kendini atta. 

Cumbadan, 10kağın iki bqı 
IÖrUnllyordu. Kara•hk, koyu 
hir aia ıibl çökmllıtll; ıokakta• 
ıeçenler, koyu, JUL gölgeler, bu 
•iıln ara11ndan görllnDp kaybo• 
luyorlardı. 

Hacer, içini çektiı 
- Yarınl 
Dedi. Sokafl yana ,arebile-

C•ktl. Perdeleri 6rtt0; l~mba11nı 
Yaktı. Ve iskarpinlerini çıkardı. 
ldanto,lle yatağa uzandı. 

Yarınl.. Saatler, ıimdiye ka· 
dar geçmiı ve geçecek bOtün 
dakikalar, ıaatler gibi ayni ara· 
larla geçecek; gftnef doğac~k; 
bir glin evvelinden, yarın! dıy• 
beklenen gün, başlayacaktı! 

Yarın!.. Ne olacaktı... Sırma 
kese'erln o~mir ağadan n~ haber 
Relecekti? .. Ge .. ç miilidaı, oteltıı 

Gnllndeo ıeçecek miydi? 
V • bu yarı• da, birçok ma• 

zlye karııııııı yarınlar gibi ı•~n 
,Un olacaktı,. Hacer, b~yle, ne 
yarınlar beklemiıti? 

Bu yaranların elbette bir ıonu 
yardı 1 Hacer, yarınların çotun
dan, umduj'unu bulam&mlfb •.• 
Ve yiae bekliyordu ... 

Peki, bu bitmez, tllkeamez 
yannların, aonu en ıoau, 
n• olabilirdi? 

Şimdiye kadar ıoounu dllfla-
•"• miydi ki, ı:mdiden IODf& 
dtııDnecekti I?. -· Jandarma Mllllziml Ce•at Bey, 
kaflarım çatmıı, kollannı kavuş
turmuıtu; topuklanm birbirine 
vurarak mahmuzlarını çıo çın 

&ttOrdDı 
- Bir kadmın Gzerlne bu 

kadar dftşOlmez.. Mtidalaaııı bir 
kadınla bu kadar uğraşılmaz. •• 

GDzelce otel kitibl Zihni Ef., 
ıenç mUlAzime, hak vererek 

bakıyordu: 
_ Cavat Beyciğim, bizim 

t ide iken de tUrlü lakırdılar 
~ö:Uyordu... Sağ olsun Muharrem 

_, SON POSTA 

Ticareti için 

Bir ıilab fabrikaıında gülleler doldurulurken 

Sadaka Verilirken 
Bir Ada Halkı 
Biribirine Girdi 

Otuz Beş. Kişinin 

Öldüğü Haber Veriliyor 
Londra, 17 (A.A.) - Bahreyn 

ada,rında Iran tacirlerinden bir 
zat aadaka dağıtırken, bu zatın 
etrafına toplanmıı olan halk ara· 
aıada zuhur eden bir panik ytt· 
zinden 35 kitinin 6lmllf olduğu 
haber verilmektedir. 

[ Son Poıta: Bahreyn ad.-Jı.• 
n Basra körfezindedir ve zen• 
ıin inci adı yerlilerlle doludur. 
Burada mllhim miktarda inci iıtih· 
ıal edilir. Bu adalar, aidiyet nok· 
taıından Iran ile Irak, dolayısile 
lnıiltere ar&1ında aeniı ihtiliflara 
yol apnlf bulunuyor. ) 

FlnlAndlr• Avyet Ru•w•r• 
DU9man D•lll 

Helainaforı, 17 (A.A.) - Bir 
aaylaft cevap veren baıbakan, 
F enlandiyanın Sovyetlere 'karşı 
aleyhtar niyetler beılemeditlnl 
ıöylemlı, bu aıılıız ıayıaıan yayan 
bazı AYJupa mahafillni tlddetl• 
protHto etmiştir. 

Bey, ne ıöylemek icap ediyorıa 
ıöyledi, cevaplarını verdi. Otelde, 
bir haftadan fazla kaldı; bani, 
ıelfnl bile duymadık, desem, ya· 
lan değili.. Sonra burada da 
6yle. •• 

Jandarma 1Eabitl hiddetli hld· 
detll gözlerini kırpıftınyorduı 

- Kimsede kabahat yok; fe
ıadın baıı, Mehmet Bey.. Ne 
çıktı ise, hep onun ejız yapma· 
ıından, çıktı, çıkıyor.. Eşraf ço
cutu olacak! 

Zihni Efendi, dkainerek eDldll: 
- Yerli eşraftan detUdir ••• 

Eıki mutaaarrıf Sadık Paşa, bu· 
rada, iıtipdat zamananda epey 
maledindi idi. Sonra buralı bir 
kız aldı. Tekallt <Jluaca da yer• 
lqti. Nenlo nereliıidir, bilen yokl 
Mehmet Bey, iıte bu, uh bilin• 
meyen eıkl mutaaarrıfın torunudur. 

Cevat Bey, kollannı açmııtı: 
- Bu kadın, btanbulda f ahi· 

ıelik etmiı olabilir. TövbekArlığı, 
kanun kabul ediyor. Sonra, ka· 
nun: Katile katili demeyi; fabl· 
ıeye fahiıel demeyi yaaak edi• 
yor... Mehmet bey, bu kızı, İs· 
tanbulda tanımlf olabilir. Peki 
bundan ne çıkar? bu kız, baba· 
ıınap mira11ndan mahrum mu ka· 
lacak? mallaranı satamıyacak mı? 
iıterlnl takip edemiyecekmi ? 

Otel kltibi, mabsun mahıun 

içini çekiyordu: 
- VallaHi, haline acıyorum ••• 

Cenubi 
Amerikada 

Muharebe Şiddetle 
Devam Ediyor 

Aıompsiyon, 17 (A.A.) - Har
biye nezaretinin bir teblitf n• 
göre, Şaragua mUıtahkem mev
kii, Parai1Jvay batal'yaları tal'&· 
fından topa tutulmuştur. Villa· 
monteı mıntaka1ında ılddetll mu
harebeler olmuı ve Paraguvay 
kuvvetleri birçok e1ir almıılardar. 

lngilterede 
Bir Protesto ! 

Londra, ı 7 (A.A. - Atam 
kamaraıının muhafazakir gurupu, 
pancar tekeri unayline verile• 
kredilerin keaUmesf ihtimaline 
karı• gelmeğe karar vermtıtlr. 

Yugoalavrada Saylav 
Seçimine Dolru .. 

Belırat, 17 ( A. A. ) - Bar 
bakan B. Y evtlç'in, ıaylav nam• 
zetleri liateai bu sabah tasdik 
edilmek Ozere temyiz mahkeme-
ılne bildirilmiıtir. 

Dışarı çıkmağa, birlle k(;°nuımıya 
korkuyor. Hele o aalbant Şumnu• 
lu, Kızbeyli otelinin civarından 
hiç eklik olmuyor. İtıislare, ya· 
renlik lazım. Sonra dedikoduyu 
edenlerin çoğu, Mehmet beyin 
adamları... Mehmet bey, Bekir 
efeden kurıunu yedi, hali aklı 
baıma gelmedi; uslanmadı •.. 

Genç zabit, Zihni efendinin 
yanına oturdu: 

- Mehmet bey, ne dOıUnUyor, 
bilmiyor muıan? Kafasının için· 
de gibi eminim. Herkes, bu kız· 
dan uzaklaıacak; kimse ona yak· 
laımıya ceaaret edemiyecek. Meh· 
met bey, kızın bu yalnızlığından 
i&tifade ederek, ônu koltuğu altı· 
na alacak .•• 

- Fakat sizin, kahvede açık 
açık mlldafaa etmeniz, çok iyi 
oldu. BIUün ıealer, kıaıLverdL Ha
cer hanım, nllfuı idareainde, ta· 
puda bile Demir ata ile konu.
muy a korkuyor ••• Size gel:ıim, a• 
111 bunun için... Acaba, Cavat 
beyin dairesinde konuıamaz mı• 
yız? diyor. 

Cavat bey, hazin bir gUllitle 
baıını ıalladı: 

- Onu kabul edemeyişimi 
kabalığıma verirıe, yanarım! bi· 
:zim daire yene münasebetle kabul 
edebil;rim? Fakat . an!amaJığım 
bir nokta varl Neden oteldeki 
odasında koouıamıyorlar? 

Zihni Efendi, jandaım..a zabi-

Sayfa S 

I Gönül lıleri J 
Şişmanlamaktan 
Korkan 
Kadınlar 

Kadınların büyUk derdi ıit· 
manlamamak. 

Bunun için ne fedaklrhklara 
katlanmazlar. Kanıızhğa, hHta· 
hğa razıdırlar, fakat ıişmanlığa 
aılal Fllaun isminde bir genç kız 
bana bu derdinden bahMdiyor; 
amma, ayle acındırıcı bir il.anla· 
ld, lnaan adeta ıa,.nyor. Sanki 
hayat bundan ibaret lmfı gibi, 
kızcatız meyllı Ye bedbin 
ıörllnUyor. Hatta ıokağa çıkmaya 
cesaret edemediği için kendiıinl 

rahibe gibi eve kapadığım ıöy· 
itiyor. 

Bu genç laza evvela maneYl• 
yabnı dOzeltmulnl tavllye ede
rim. Şiımanlamak 9lmam 1eı.e 
dlltörecek kadar. bllyllk bir felA· 
ket değildir. Hayat ne bu kadar 
nde, ne de ba kadar manasızdır. 
Sb:inle kim1e meıpl olmaz. Şiş
manlığınızdan yalnız ılı muıtarlp 
olursunuz, baıkalan bununla ali· 
kadar bile olmaz. 

Bununla beraber llze ılıman• 
lamamak için bir iki taY1iyede 
bulunabilirim ı 

1 Ekmeği kealnlL 
2 - Nlıııtah yemekler y .. 

meyiniz. 
3 - iki 1•mek arasında ıu 

içmeyiniz. 
4 - Akşamlan yatarken hafif 

bir mllleyyin • lakıatif •l\nıL 
5 - Sabah uyanır uyanmaz 

yalaktan çıkınıL 
6 - Herglln açık havaaa bir 

aaat kadar geziniz. 
Bunlann haricindeki tedbir

lerden korununuz. Kanmm zayıf. 
latacak, •hhatinlzl bozacak per
hizlere riayet etmeyiniz. 

Fakat herteydea enel ve 
herıeydea dyade tlfmanhta bu 
kadar ehemmiyet verme,mlz. 
Sinir bozukluğu, tlımanhktaa 

daha fena ve daha tehlikelidir. 
TEYZE 

tinJn yUzllne bakmıtlı: 
- Ômer atanın, beDI onunla 

nerede konuıturduğwıu ıGyledlID 
Cevet Bey, g~zleriDI açb: 
- Buda tuhaf 1 
Birden elini dizine vardaı 
- Kolayı var... Demir atanm 

teklif(, çok botuma gitti. Merd 
adamdar, o... Belki bu itte meg. 
faatide var. LIJdn a• olaa, bu 
kadına kal'fl bir iyilik .. yalır. Sen 
Hacer Hanımı görftn8a. Demir 
Ata, aana değil, doğrudan dojı
ruya, bana mllracaat etmlı olur. 
Sen, yabancı durursun. Demir 
Ağa, bana gelir. Onunla birlikte 
otele gideriz. Senide çağırtırız. 
Hep birlik olur, Hacer Hanımın 
odasına çıkarız. Demir Ağa, ko
nutacağını konoıur. Arbk, buna 
kimsenin bir c:liyeceti kalmu aa• 
nırıml 

Otel kitibl, açık temiz ylhek• 
li genç sabitin hayretini okta• 
yordu: 

- Ne bllytık iyilik ettiğinizi, ne 
bllyftk ıevaba girdiniz( bilemez• 
ıiniz, Cevat Beyi Bu kadım, pr
bet elinde, mllıklllden kurtanyor
sunuzl 

Jandarma m6lizimi, kolunu 
ıermiı; durl işareti verir gibi Mrt, 
keskin bir vaziyet alımıta: 

- Neden gurbette ıayılıın? 
Buraaı, doğduğu yerlerL Aradan 
1eneler geçmit olmakla doğduğu 
yer yabancı ım aaydır? 

( Arkaıı nr ) 
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Tarihi Fılu-a 

Perileşen 
insanlar 

Aldanmıyorsam Raılt tarihin· 
de yazılı olacak. lkiyüz yıl önce 
Süleymanlye taraflarında oturan 
bir Kazasker, gece yarm karın 
ağrııına tutulur, mum filan yak· 
mıya eH deymeden apteaaneye 
koşar. Orası karanlık, Kaz:a:ıasker 
de ötlek. Herlfcağız bir taraftan 
ıancılarını gidermiye aavaşıyor, 

bir taraftan da cin ve peri hücu• 
muna uir.nmak korkusile t r 
döküyor. Vaziyet dua etmiyo, onu 
bunu okumıya da elverişli değil. 
Yapılacak İf, blrayak evv l karın 
ağrııından kurtulup oradan savuı· 
maktan ibaret. 

Kaz:e:ıker bu dDşllnce ile kıv
ranıp dururken kuvvetli bir elin 
baldırlannı okşadığını ıezmes mi?., 
Aman, zaman diyemez, can hav
lile ııçrar, dııan fırlamak ister. 
Ukin ne mUmkün? •• O el, men
gene gibi etlerine yapııık, kendini 
bırakmıyor. Zavallı adam, cinl.-rin 
eline dUşttlğllne kanaat getirir •e , 
korkudan bayılarak taıların 11ze
rlne uzanıp kalır. 

Neden ıonra evdekiler merak 
ederler, çifte mumlarla k64e bu
cak ararlar ve abdesthanede 
adamcağızı bulurlar. Ayni zaman
da kuburdan bir kolun dııarı 
uzandığım, bayguı kazaskeri 
mıncıkladığını görürler. Meğer 
Süleymaniye timnrhenesinden blr 
dell lağım yolilo kaçmış ve bu 
yolda yürüyerek o obdeıthaneye 
kadar gelmiş, yapacağını da 
yapmış t Tarih, kaz:askerin bay• 
aınlıktan kurtulamıyarak 6ldtiğl1nU 
yaııyor. 

Ge~nlerde de lıkoçya klSy· 
!erinden birinde b6yle bir peri 
hAdiıul yOz göalcrmlş. KöylUler 
derin bit kuyu içinden mllkem· 
mel bir ıaz ahenal yUkseldliini 
ıörerek bu lfin cinler ve periler 
tarafından yapıldığına lnanmıılar, 
telita d8tmUtler. Polu, ku1uya 
adam indirerek ahengin bataryah 
bir radyo maklneaindeo çıktıfuu 
an!amıt. köylUlerio telqını p 
dermiı. . 

' 
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Dlnyada Ola Bitenler -

anyada icat Ed· n 5 Yeni s··ıa ın 

Hakiki Kıymeti edir? 
Çelik Duvarları Delip Geçen Kurşun, 
Zırhlıları Eritip Bitiren Elektrik insan-

ları Kırıp Geçiren Mikrop .•• 

T eliş Etmeyiniz, Salahiyettar 
Bir Mütehassıs Henüz O Za
manaGelmediğimiziSöylüyor 

Bu &Unler
de bütün Av· 
rupa, Anadolu 

ajanıımızın Man• 
clıter Guardl· 
yan aazeteain· 
den alarak bize 
de verdlif laa· 
berin gerçek 
olup olmadığı· 
aı araıdırmalda meıguldllr : 

- Denlldiif gibi Almuyı da 
karıııındakllere mDdafaa lmklnı 
bırakmayan beı tane yeni ılllh 
icat edilmit midir, edllmemiı midir? 

HerkHin dilinde bu nal Y.,. 
dır. Ve bu merak o dereceyi bul• 
muıtur ki, Frensada en mllteha1111 
alimlerinin dillerinde meselenin 
teırihine lUıum görUlmllıttır. Veri• 
len ce•abı kaydedetlm: 

- Mançıter Guardl7a1ı ıa.e• 
tHİ, 6tedenberl harp ıllihlan 

Çelik in• 
halan de
lip geoea 
kurıun 

rum. Alınan netice sıfırdır. 
DUnyanın Havasız 
Kısmına Çıkan 

Fl9ek .. 
lcRtlarm en mUhimmi dllnyanın 

(Stratoıpher) ine çıkan havai fi· 
ıektir. Bu fiıeğln içine boğucu 
ıaz veya mikrop doldurulur. Ha
YHIZ yerde ıoyredebileceğl için 
katedebllecej'l meaaf e 320 kilo
metredir. 

Daha mtıhlmml de Tar. Ba fi.. 
tek atan adamın arzaıuna tlbl 
olarak iıtenilen yere dftfürftlebilir. 
Mucidi miralay Von Haaaelbacbtır. 

E•et amma, bu :ıat ıırnnı biç 
bir veçhlle llıa etmemekle bera
ber icadını Alman poıta ldareai-
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Kari Melet u.bları 

Tuğla Harmanla
rına Dair 

Bir okuyucumuz Diyor kt 
Kuruçeımeliler kömllr içind 

boğulduklarını iddia ederek uzu 
müddet l:>ağırmıılar, kömür ıirket 
lerl aleyhine mahkemeye gitmi 
ler, battı açtıkları davaları dah 
kazanmıılardı. Buna ilaveten şe• 
bircilik mlitehhsaısı da bu depola• 
na kaldmlma&ı JUz:umunu bildirdi. 
Fakat vaziyetin e1klsl kadar de• 
tflse bile " e11kl taa eıkl hamam,. 
kaldıA-a görUlUyor. Şimdi de 
Eytıpten buna benzer bir ~ikiyot 
ıelmiıtlr. Dentliyor ki ı 

" Eyllpte Defterdarda çömlek• 
tiler caddealnde bir ıenedenberl 
açılan tuğla fabrikaııma doma• 
aında•, kurumundan ciYar mahaf.. 
lelerden Defterdar, Çömlekçiler, 
Ceırlkasım, Sırnıervller, Kıralkııı 
halla pencere açmaktan ve hah• 
çelerine çamaıır aımaktan mah.e 
rum kalmıılnrdar. ÇünkU fabrika• 
aın yaktığı kömürler gaz neıret• 
mektedir. Bir ıenedenberi civar 
halk nahiye mUdUrlüğüne mliracaat 
ettiler ve hiçbir müıbet netke 
alamadllar. Fabrika ise: " Başka 
bir tarafa nakledeceğiz ,. diye 
mllracaat edenlere cevap verdi ve 
hAli yerinde duruyor. Akşamlan 
yorgun argın evine gelerek bir 
pencere önünde oturmak, temiz 
hava almak, dinlenmek hakla, 
bu semtln lnıanlanndan sanki 
ıeri alınmıştır. Tuğla fırmı gece 
güodllz }anma ihtiyacındadır. Ve 
fabrika gazlı kömür yakmak me~ 
buriyetindedir. fakat tuğlalar ya• 
•acak, pİiecek, olacak diye bla 
burada geco gündüz zehirli gaa 
mı teneffliı edeceğiz. hava alını· 
yacak mıyız:, ya9amıyacak mıyız:?. 

Bu gibi fabrikalarm tehir ha• 
ricinde yapılması llumaelirken, 
Belediye böyle lçlmir.e 11e>kulma
ıına nasıl müsaade etmiştir? 

V aU ve Belediye Reiaimb.la 
dikkat nazarmı celbedem. 

Defterduda Çl91lekçiler ead " eılad• 
No. 47 • 49 da başmualllru Şevke~ Ergi• Demek ki dUn olduj'u gibi bu· 

gtin de peri maaabna inananlar Tar. 
Perilerin lnsanlaıamıyacağıaı ve 
fakat iDaanlalann arasıra perilq
tiğinl 6ğrenmek acaba hanıt 
asırda mümkün olacak? ... 

babıinde en akla 
gelmiyecek ef .. 
seneleri kaydet· 
mekle ıöhret ka· 
zanmııtır. iddia· 
mı derhal lıpat 
edeylmı icat 
edildlil ı&ylenen 
11illblann birin· 
clıl her maniayı 
delip i•çen kur
ıundur. Haliar 
Ultra adını aıır. 
Alman bilıinle

rinden doktor 
Makı Gonrlich 
tarafından yapıl· 

111ııtır. 

niiı h•Taİ H'fkıyabnda tecrtlbe ... ----.. c·.-v-... s·ı-.-,----111111~ 
edoblllyordu. Bllir1inlz ki Alman- .._( ____________ ..,. 

Bu, yalan de-
M. T. Tan il d tlb _ i aa ece m a· 

- ·-:~=· =========== laıalıdır, diğer 
Bir Doktorun taraftan Alman Dr. 
Günlük Pne,.mhe nun Almanyada 

ıllih yapma imkAnı 
otlarından (*) bulunmadığı bir 

,Süpürgenin Zararları 
fü;lcrimizde b:r temiz!ılc vasıtası 

olnrak kullanılan eüpürgPnin bila
kis ~arar nriei bir nesne olduğunu 
aöy!eısem hayret etmeyiniı. Çün• 

zamanda ie&t etti· 
ği bu kurşun 
keodiıl tarafın· 

dan bize de anla
tılmıı, milll mUda· 

kü wpürge yerdeki tozları havaya 
kaldırır. Birçok mikrop taşıyan 

fea bakanlıiı-
mızda bUtUo tecrll

Her ıeyi altüet eden elektrh: cereyanı henin iotanlann 

bu tozların ağzımıza, burnumuıa 
gitmeıindeo başkıL tekrar havadan 
yere inmelerile temiilendi zıınne· 
dilen eşyanın üzerine konmaları, 
eııki kirli vaziyeti aynen iade eder. 
Binaenaleyh: mümkün olan yer
Jwd~ döşemeyi parke yapmalı, 

olmıyan yerlerde iae döıemeyi 
mutam~ ile örtmelidir. Hafif 
ıalak her.le kaba kiri almak, Bonra , 
eeaılı ıurette ıilmek, en sıhhi 
temizlik uaulüdür. Bu uııul, tabt.a 
döşemeli eYlerde de kabilitatbik
fü. Görüyorsunmı ki ıHpiirge 
gerek evde ol un, .-erek •okakta 
olaun, hem iptidai, hem de urarlı 
bir vasıtadır. -------------rJ Bu notları keslp ıaklııyıa·ı, yahut 

b 'r albbme yapııhnp kOUel alyon yapı
rHL Sıluab :r.amantanda bu ııo!tar bir 
doktor Jibl l::ndadtnıu yetlfeb!Hr. 

beleri yapılmııtır. icat ettlil 
kul'fUDUD kabWyeU gör.e ahr.• 
ınHı icap edecek derecede 
mlibimdlr. Bu kurşun aöy:endiği 
ıibl ( 1) metre (8) aanbm kabnlı
iında bir çelik külçeyi del:p öle
ıloe geçemez. Fakat 18, 20 mili· 
metre kahnhimda bir çelik lev· 
bayı delebilir ki bu da mühimdir. 

Size bir Ba'. istique derwi .-er
mek latemem, yalnız. fO kadarıaı 
ı6yleyeyim: (1) metre (80) ıantlm 
kalınlığında ~elik külçeyi delmek 
için portatif bir tftfenk detll 
(42) lik lop llr.ımdır. 

Devvar mltrelJÖZ 
- icat edildiği ı6ylenen ildocl 

allih devvar mitralyözdur. 

lniiliz gueteıilliıı bunu tayİD 

haJ allerindedir 
için ku'landığı kelimeyi biraz 
mUpbem gördllm, bet namlulu 
mitralyöz, Yeya eaki rovenerler 
ıeklinde toplu mitralyöz manaıına 
gelebilir. Fakat ıu o:sun veya bu 
lcadda yeni.ik görmedim. Bllakiı 
k:urıun ıarjorlarmı değiıtirmekteld 
mliıkülit meydandadır. Zaten bu 
bliylik babalarımızın zamanında 
da malumdu, UçüncU Napolyonun 
1870 de yaptıiı tecrübeyi 1935 
Almanyaaının tekrarhyacağını 

sanmam. 
Filhakika bu aillhın dakikada 

bin kurıun atacaiı ilıive.edilmek
tedir. Fakat bu münaaehetle be.o 
geçenlerde Ho!andada bu ıekilde 
bir ıllihın bntUn dünya erkana-

. harplerine ıöaterildiğini babrlıyo-

yanın poıta idareai bir nevl havai 
balonla poıta çantaaa sevkini tec
rübe etmektedir. Halbuki bu çan
ta biç bir zaman iıtenilen yere 
•armamakta, yolundan 180 deıece 
kadar inhiraf etmektedir. 

X Şuaı 
Nihayet klSprUlerl yıkan, to~ 

ları eriten, tayyare mot6rJerinl 
durduran, herşeyi altüst eden 
X ıuaına geliyoruz. Evet ~fendim, 
eğer Almanya gerçekten böyle 
bir kunete aablp olsaydı ıu veya 
bu mitralyöıll dtitl\nftr midi? Biraz 
ciddi olalım. A1manyada olduğu 

l ıibl, Franıa, lngilt'1e ve Ame· 
rikada da elektirik cereyanı Dze· 
rinde tesir yapan muhtelif ıualar 
tecrübe edilmektedir. Bu dakika-
ya kadar bulunan ıey gayet basit
tir : Çok kısa bir mesafe içinde 
çok kııa bir zamana munhasır kal· 
mak tartile, pek büyük maıraf 
mukabilinde elektrik ceryanının 
intizamı bozulabilir. Fakat bu da 

gayet mUsalt ahval ve ıeraitin 

istenilen dakikada blrleımesi müm
kUn olursa ••• 

Bunun hardnda •limizde kala 
kala Dunikovıki nUı oyuncajl 
kalır. Bilirslnizl ki bu mUheodiı 
evinin mutbajında çocuğunun o
yuncak tayyareaiai uzaktan yak
maya muvaffak olmakdadu. Y ui 

Autalyada Be.yan M. N. Süal!Ja: 
Iatanbul Şehir tiyatroıu hak• 

k111dakJ dU1Uncelerinlzt1 bak veri
riz. Esaııen birkaç gUn evvel 
yazdığımız o yazıda da, mt:vzuu• 
baba ettiğimiz şehirler, yolüıtll 
olan ş~hirlerdir. Bu gibi şelıir:erio 
tiyatroya kartı göaterdlkleri işt iyak 
bu kadar fazla olursa, Di~ arıbe
kir, Maraf, Van, Trabzon ve 
Samıun a-ihi şehirler ne } a ı:: sın?. 
Bu meeeleye dair, lnzum o.ursa 
yeniden lıtanbul Belediyes~nin 
nazara dikkatini celbe ~ahfacağıa. 

* Aydında Denizlili Sacit oilu Zlhl 
Ooeı'• 

Mevzuubaha ettiğiniz mesele 
pyam dikkattir, Lakin mektubu
nuzda aarih adresiniz yok. Bir 
bu meseleyi Kültür Bakanlığına 
açarken, sarih bir adreal de b .. 
raber Yermemiz IAzımdır. Binaena• 
leyh bulunduğunuz yerl, çahtb• 
tınız daire yeya mlleaıeaeyi ay• 
nca bir mektupla blld:rinlz, 
yazalım. 

eğlenmektedir. 
Hayale kapılmayalım, Atma~ 

yanın muciz.e biı kuvYetleri yo~ 
tur, ıadece ceaur aıkcrleri vardır .... 

Görülüyor ki, hakiki fen ale
minde lngiliz aazete11inin verditl 
haber masal olarak telkaki edil• 
mittir • 
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Solak Bu Mevsim Ne Giyeceğim? Yüze. 
Çocukların ~urada gördüğüaazn9 Masaj 
S 

elbıseden biri Sabah, biri . 

olaklıkları :=:.:.d':."k::· öğleden •onr• üçüncÜ•Ü Nasıl 
rulan sualln ce· de gece elbiaeaidir. Sa• 

Gererse.. v•b•n• •• :~!ac•k- bah M için. ıimdikl hal~e yapılır? 
" yiinlu elbııe veyahut yun 

Londrada bazı doktorlar mek· 
teplerdekl aolak çocuklar Ozerinde 
tetkikler yapmıılar. Aldıklan ne
ticeleri bu broşür halinde çıkar· 
llıış'ardır. Buna oazaran solakhğı 
tabii olan vı) ahut bu huy eyice 
1•tleşmiş bulunan çocuklardan bu 
itiyadı kaldırmıya uğr•tmak ek••· 
riya fena neticeler yeriyor. Tashih 
•bnek llztrinde fazla ı•rar çocukta 
hır takım heyecan ııbrapları 

uyandırabiliyor, 
battl bazı haller-

de çocuj'u kok• 
me bile 
rapıyor 

Bunun için mekteplerde hoca 
ların böylı çecaklara fazla ma · 
etme....ı, ••1•t lhtl7ath clawan 
maal ve çocuiu yavq yavq bı 
ltiyadından yazgeçJrtmeye uj'rq-
ması lazımdır. Çocukları bu huy
larından yazaıeçirtmek için onlara 
ceza vermek veyahut alay etmek 
çok defa ıayet tehlikelidir. 

Çocutu aolakhğmdaa YUI .. 

çirtmek için en iyi zaman benllz 
razı öğrenmeye ba1lalD1laıdır. Bu; 
Çocuk için tamamen yeni bir ıey 
olduğundan yeni bir tarzda yapıl· 
llıaıı da tımlt edilebWr. 

Çocutu herhalde tedricen ao
lakiığmdan vazgeçlrtmeye uğrat" 
lllahdır. Çiinkll solaklann bazı 
ticaret ve aanat me .. leleriad• 
•abmet çektiği anlafllmaktadır. 

.............. ..__. ......... - -·--· ...... 
[Ev Kadınının Blleceklerl 1 
kızartmalarlardan Artan Yallar 

Kızartmalardan artan yatları 
bazıları atar, bazdan i•e kullanır 
fakat yanmıı olduğu için kızar
tılan feyin rengini bozar. Buna 
lllani olmak için bu arbk zeytin· 
~il<:rını •11 ile beraber kaynata~ ıı. 

• sonra durulmaya bıralmıı.z. 
'l'ortu dibine çöker, zeytinyai da 
Oıte kalır. Onu yavaıc• aDdollz 
"• iıtediilniz pye kullanmı:r. l ortu alındığı için kızartılan t•Y· 
•ri de karartmaz. 

* ,._t.tealerln lyı Kavruhn••• için 

1 
Patatui herkeı kaYurur, fakat 

)'l kavuran pek enderdir. Bir ••fa patatesleri ayıklarken ne 
Pek ince ne de pek kal.o k ... 
ID•yiııiz. Biçimleri uzun v• ince 
olı~n. Sonra tavaya bol zeytin· 
~•gı veyahut yemek yağı koyu: 

uz. iyice kızdırınıı ve patate•ı 
bu hol ve kızgın yağın içinde 
~a\rurunuz. ilk defaları biç karıt· 
rına) ınız. Sararmaya başlayınca 

lllllternadiyen karıştırınız ki her 
laraf.n.n rengi bir olaun. Hepsi 
t:nıbe. pembe . olunca delikli 

P\e ıle yağın ıçiodea çıkarıp 
t.b ~ k aga oyunuz. 

Bu Senenin 
ları Düz Ve 

.Yassı Tepe
lidir 

Parlı ıapkacılanadaa atanan 
•• bDyDk baYadis ppkalarıo t .. 
pelerinin dll'I ve yaHI olduğudur. 
Toklar, bereler, hasır ıapkalar 
hep dDmdllzdDr. Vı ne kadar 
diz olurlarsa okadar gllzel 

oluyorlar. 

Yukarıdaki dllz tepeli f&P
kanın ta,faD kulağı ıeklindeki 
kordelbına bakınız. Ôuü menek· 
ıelerler attsltl ıapka Y• aıağıdaki 
hep haaırdandır. 

ŞapkacanıD aruıra ziyaret 
ediniz ve beğendiğiniz bu.rdan 
hemen bunlar gibi Lir ıapka 
ıımarlavınız. 

* 
Dikkat edilecek oluna g&

rllltlr ki ıapkalarda kenarlar 
kısadır. Ve giyit itibarile 6ne 

dotru meyillidirler. Önde ve 
yanda bir ıarnitDr bulunmaaı, 
yeni pkillerin bir hu•uıiyetidir. 

örgü bluzla etek giyebi
lirsiniz. Fakat unutma• 
yınız ki keten tayyörler 
bu ıene bütün diğerle
rinin iiatündedir. Hele 
•A'•r tafta ile ıüılerıenls 
daha da ıık olur. 

Reılmdeki elbf se bej
dir. Tafta eıarpı, kemeri 
ve papuçlar iıe koyu 

· kahve rengididir. Şapka ile 
eldivenler ise Y eıildir. 
Resmi elLiıeleriniz için de 

emprime taftayı tarcih ediniz. 
Gece elbiselerinde bilhaııa 

fırfırlar büyük yer tutmaktadır. 
Ortadaki elbisede oldufu glbL 

Hasır 

\ 
,/ı 

'~ 

Şapka-

Y•UI ve tepesi 
dUz bir kaç yeni 
Şapka 111odell 

'--------~~---::-:--------:~B~u_a_u~n __ N_.·~-Y~•.~m-:-:e~k:---Y~a-p_•_•_m __ ? ______ ~-----------------1' 
Cevizll Karnabahar taraftan ceviz içini iyice dövtınUı. Köre dört beı tane lop yumurta 

Karnabaharın yapraklanm çı• içine biraz sarmısak katınız. h ı K b 
rl 

1 d h 1 Sirke ve zeytinyağ ile aulandırınız azır ayınız. 8 uklarım soyup 
karıp çiçekle n su 8 aş aya· ortalarından kesiniz. Sarılarını 
caksınız. Kokusunun çıkması için ve iyice karıştmnız, lstcdiğiniı 

tat ve koyulukta olunca karna• çıkarınız. Limon ve zeytinyağ ile 
ilk suyunu sllzUnUı ve sonra baharların üatnne dökllnllz ·ve 1 k b 

l·ıınceye kadar kaynabnız. So- yice a artınsz. Mahallebi kıva-
p f k f k aoğuk yiyiniz • .. duktao sonra u a u a ayırıp mmda olunca kaııkla tekrar au l o·.. OrdBvr için yumurta 
tabağın için• 11ra ayınız. ııer Sofraya oturacaklann adedine yumurtaların içine doldurunuz. 

Haftadan bafta1a yGıe yapdaa 
maaajın cllde ve bilbaua genç 
glSrDnmlye okadar çok tHirJ vardır 
ki eğer mllmklln olsa her hafta 
berkH masaj yaptırmak l'1n ıtt
zellik mneı .... ı.rlnden birine 
uğrar. Fakat bazısının paraaı, r] bazısının ela 
~"';u,/ ~ ~ Takti bana 
~ ~ "l' mOıalt olma· 
n · Q _7 ~ dıtı için evl-

~~j ~~:~ 1~1rıi.~ 
\t ~.,. rınlze aıalı• 
\\ daki tarifi o-

~ koyarak yapa-
bilirsiniz. Bu Azami her ikinizin 
haftada nihayet birer saatini ala• 
caktır. Bakınız nasıl? 

EvYelA kime maaaj 1apılacak 
I•• divanın veyahut ta kanepenia 
Ozerinı kendini ı•vıek bıraka
rak yatar. Saçlannı arkaya top
lar. Yağlanmamau için bat1na 
bir havlu tarar. G6zlerinl kapabr 
Y~ gerlainl arkadaflna bırakır. 
Şundl 16zlerlm masaj yapana 
aittir. Evveli elleriniz ınselce 
yıkayınıı. Tırnaklarınız da kıaa 
olmalı. l - Arkadaıın~zın ytlıllne 
boynuna vel / ---.... 
omuzlanaa t.. / J~-~;) 
mlzleyici krem \" -.'"U'J. 
anrun Ye yu· 'Q~ı 
karı pkan (!,.. 
ovarak iyice e 
lçirin. 8q da-
'cika maaaj ~ \ 
yaptıktan •on• "" ~ 
ra kremlD fazlaaını yumıak bir 
ıeyle &ilin. 2 - Be•leyld bir krem 
alirlln, kqlann ortaımdan bar 
layarak eneli aaça ve sonra 
ıakaklara doğrul aağ elinizin iki 
parmağıle dairevi hareketlerle 
maıaj yapınız. 3 - G6zlerln al
bna hafif hafif Yararak ve dıta
rıdan baflayıp buruna doğra ıc
lerek maaaj yapınız ve alb defa 
tekrar ediniz. 4 - Burnun kap
rllailnden baflayap barun delik
lerin• doğru yine dairevi hare
ketlerle maaaj •• 5 - Oıt dudağın 

)~j iki tarafmdald 
r; ~ çizgilerden ıa

I 

kaklara doğ

ru .• 6 - Çe
nenin ortasın· 

dan başlaya• 
rak kulaklann 
altına kadar 
çimdikleyerek 

muaJ altı defa.. 7 - Boynun 
qaiısından çeneye doğru dairevi 
hareketlerle maaaj. G6ğ0a te 
ayni ıekilde •• 

Kremi ı.liniz, yilzliniize aıcak 
su ile ı~latılmış haYlular aarınu:. 
Bunlara çıkarınca pamukla cildi
nizi bealeyen bir krem allrilnDL 
YtızünUzll okşar gibi yapınız. 
Pamuğu aoğuk auya batırınız ayni 
hareketi tekrar ediniz. Kurula· 
yınız. Talk podrası aUrUnllz. 

···································-···-···· ......... -.. ... Üzerlerini de birer yeşil zeytin 
veyahut birer kllçUk salata yap
rağı veyahut ta ufak bir lurıu 
parça• ile sl\sle)İp bir tabaia 
•ıralayınız. Mükemmel bir ördövr 
olur. 



~!._Fıkralar 

Anlamam 
Poıtacıya ra1t!adım, kapı kapı 

dolaııp mektup dağıtıyordu : 

- Güç it, dedim, ne diye 

postaya verip göndermez de kapı 

kapı dolaşıp dağıtmak zahmetine 

ırlrer, anlamam. 

Kıskançhk 
Garaon çorbadan bir uzun 

aaç çıktı. 

- Bizim uıtanm karısının aaçı 

olacak bayım; usta duyaraa çok 

ruzar; karıııoı herkesten kıakamr 
da .•. 

Hcr;eea, .• gozü bizde .• 

Peiimizden gelenler ml 
Yar? 

Peşimizden i e?onler yok 
amma, mizah ınyfasını okuyan-
lar var. 

Merak 
Şık bir bayan, gOıel bir 

otomobil içinde i!erliyordu. Bele

diye memuru düdük. çaldı, oto-

mobili durdurdu ; 

Söyliyeylm 
Muallim tale

beye ıordu: 

- Bana uzun 
bir kelime ıöyle· 
ye billr misiniz? 

Söyleye· 

yfm bay muallim, 

listikf 

- Listlk u

zun bir kelime 

değJI kil 

~ 

~) 
1 . 1 

f 1 

Geçer 
- Çok ıusa• 

dam •• 

-Sana kom

tuların zenginli· 

ğinden bahaede

ylm mi? 

- Komşula

rın zenginliğin

den bahsetmek 

neye yarayacak? 

- Değil am· 
ma, çeldlince uzar. - Bu av köpeğini avlanmak için mi, yoksa avlanmamak için mi 

yanında gezdiriyor: Bir tUrlU anlıyarnadım. 

- Ağzın ıu· 

)anar da, ıuıuz

hığun geçeri 

,.-~-----------------------, 
KÜBiK 

SevgilimJn bir Loyu nr; 
· Uzun boyluJuktan ıoyu Yar. 
B.. diyeyim: Üç l 
Siz dlyini.s gftç; 
Fakat dotruıu, 
Boyu boıu 
Tama m, 
Trııtamam 
iki metre elli .•• 
Halinden belli 
Amma dev anuı demeylnls.. 
K iibik diyiniı. 

"" Bilin, 
Yok ıeYgillmln 
Altın r enrinde aaçları, çok. 
Çok çok 
Alnında iki Clç tel Yar .• 

Demeyinix: Kel Yari 
Kübik diyin iz 1 

* Aldı tevrllim 
Paktı ıevgilim 
Yarnd na yana baktı ıevgillm 
Buna sebep 
Kiil ile rönOlleri hep 
Yaktı ıı-evgilim ! 

Borç 

- Sakamuzı niçm keatirı-

yor ıunuz? 

- HergUn buraya gelip traş 

olabilmek için! 

KÜBiK 
Sevgilimin bir gözü nr. 
Yanar 
Renk renk •• 
Benziyor pelc: 
Bir donanma fenerine, 
Ra1tlam11dım benzerine .• 
Bir gözü var ama yok ~teki, 
Öteki teki. 
Demey;niz, kar 1 
Kör demeyiniz, 

Kübik deyiniz 1 

* S •vgilimln burnu bOyUk. 
Suratında bir yük 
Gi bi tatıyor burnunu. 
Atıyor 

Burnu burunların hepainf •. 
Sildiği ıaman ıuini 
Duyuyor metre metre. 
YOz kilometre; 
Uznktan herkH. 
Bu ıea 

Burnun ıeıidir. 
Burnunu kettlr 
Demeyiniz ona 
Sntaımnyın kü bik burna! 

IMSET 

Radyosuz 
Terzimi d.. Şoför otomo-

ğiıtlrdim. biUnde radyo var 
- Neden, ha· mı? 

banın babası bile c:::ı - Radyo yok 
o terziye elblıe _ amma bayım eğer 
yaptırırmıf. lsteraeniz siz oto-

- Ne yapa· mobilime b 1 n • r 
yım kabahat ben- binmez ıarkı aöy· 
de değil onda, lemeye baılarım. 

~--B_o_ı_11_zı_e_r _ _, 

Kalemle 
Iıminiz? 

- Ptron falaokı 1 
- Na1ıl yazılar? 

- Kalemle 1 

Daha Önce 
Hizmetçi kHmUrlUkten b 

kova ile çıkh: 

- Bayan klSmUrlUkte biç k 
mUr kalmamış. 

- Bunu daha önce niye ılS 
lemedla? 

- Daha 
kömUr Yardı. 

ISnce 

- Yirmi dakika geç kaldıııtı 
affet! 

- Yirmi dakikayı affediyorulf 
amma, yirmi aene geç kaloıJf 
olduğunu unutuyoraun! 

DUtünceli 
Kadın kocaa1ndan albn bili' 

ıik ııtedi. Erkek yllzUnU buruf' 

turdu: 

- Şimdi olmaz paramı ıokl' 
Saatte alacağını bir de- Tasarruf 

- Neye durdurdunuz. fada istedi: i• atamam. 
on bet kilometreden fasla ıllratle - Borcun çok sor!~y Bayana _ Altan her zaman altındır· 
ıitmlyordum ki.. mu idi? - Bu akşam - Öyle amma, bak gazeteleıf 

- Bunun için durdurdum ya, Benimki yemej'e kimleri görmiyor muaun, sun'I altın yat' 
çok değil, amma çağırdın ? 

böyle bir otomobilin Hatte on b b ki - Çokk lrnvve ~ Ji bir kafaaı var. z f miya kalkanlar varmıı. Ya rrı~ a amın ile - ayı lamak "' 
bet kilometre kadar az bir ıUratle bliyllk babammkl - N~reden anladın? için az yemek vaffalc olurlarsa o zaman sen,. 
ııitmesinin 1ebebini merak .. uım r çoktu. - ş pka. arırı benden alırl . yiyen dostlarımın. bileziklerinin kıymeti kalmaz. 

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

1 
l _ ,- . Vazgeçer 

Kalpli Mi 1 ~ , Kainpecl•' 
Bizim Iıa.et Fıkralar 1 _)( 1 / ıöyleyordu: 

1 yanımızdan geçen - - K ı z ı rrı l 
adamı göıterdi: C:--.:: . ~ evlendiğinin et' 

- Bütün öm- Mantar -~ tosi gllnü daııı' 
rlince, dedi, ağ- Lokantada mantar yerken, f ' dıma piyangoo11' 

hyanların gözyaş- mantar atmıya başladılar b iri birinci ikramiYJ 
larmı dindirmttye ded : çıktı. 

çalıımıştır. Çok •' - Bizim mem1el<ette ağaçların 
- Çok temiz 

kal bil bir iaaan gö 'gcsinde tabak kadar mantarlar 

desene .. 
- Kalbinin 

temiz o!up olma· 
dığmı bilmiyorum 
amma, bir men· 
d 'l fabrikasının 
ıa l lbidir. 

Sakın 
- R:ıdyoda 

şimal memleket
lerini arayaca· 
ğam. 

- Sakın ara
ma! Oraları şim· 
di ıoğuktur. So
İ uk alıp iitilnüal 

- Yine birşey bulamadan döndüm. 
- Vuracak bir av hayvanı mı aradan? 
- Hayır Yurulmuş bir hayvanını satacak bir 

ada mi 

yet şir. 

Öteki daha mantarcı idi. 

- Bu bir şey değil dedi, bi· 
zim memlekette okadar bUylik 

mantarlar vardır ki, ataçlar on· 

lnrm gölgesi ·de yetiıir. 

Ne Diye 
Lokantada mliıterl garsonu 

çağırdı: 

Garaon bana imli yanhşı 
getir. 

Böyle bir yemeğimiz yok 
bayı mi 

- Y okıa ne diye listeye 
koyuyoraunm? 

Yağmur geçinceye kadar burada hap.
aedilmiş gibi mi kalacağız? 

- Burası hapishane değil, ahıra bağlanmıı 
aJbi mi kalacajı& demeliydinl 

vindl mi? 

- Hayır 'i~ 
m ü t e s s i r ol~ 
Bir gUn e''" t 
çıkmıı olaayd• 1-
pacağımı bilirdi 
dedi. 

Nasıl 
Anne oğl"111 

ıordu: bit 
- Sana t' 

elma verseın k9 f 
deşinle nasıl 1'1 

edersin.. ~ 
- Biri bit 

to' 
mizle tokat lıf 
kada aeıere 



SON POSTA 

Halciki Bir Ask 
-------

Hitler Bir Aşk Düşmanı Mıdır? 
Güstav Froelich Bugünlerde Gitta Alpar ile 

· Evlenmekt~n Nasıl Menedildi? 
Avrupa gazeteleri ıfnema ıema•1•• 

da bir yıldızın ekıildltlnl kaydedf· 
)'otlar. 

8Utü• yanık uı fte ,ahret kaıan
lllıt olan Gitta Alpar'ı tanınınts, 

detil mi? Fakat bu gazel ıan'atkAran 
Karnel Stanırl iıminde bir Macar 
avukatının zevce1I oldufuna bUlr mi
diniz? Biriıi Bodapeıte baroıuada 
kalmıttı.Ötekl Almanyadan baıhyarak 
bGtUn dDnyanm merkezlerinde mu• 
•affaklyetten muvaffakıyete koıu• 
Yordu, nihayet ayrılmaya karar 

•erdiler. ' 

O ıırada Oitta AJpar Almaayada 
ıalıı :yordu ve kendiıl ribi Macıar 
olan Erne1t Verebı ı .. ılnde bil' H•'· 
atkir ile aynı filmde oynuyordu. Kaıı 
dil •• din blrllti aralarında ııkı bir 
dostluk yaratmııtt. HattA nif8Dlana• 
eakları bile 167)Hiyordu. 

* Fakat Gitta Alpar, • Kalbinin 

. 3itta Alpar - 1 
•esini duydu adı alb•d• ~evlıdll 
ikinci filimde" Gu.tav Frollch Ul kar: 
tılaıtı ve hakikaten kalbJoiD 1e1ıhıı 
duyan (Verobı) ı dej"il, biltOn Alman 
luzlar:nın rGyalarında yaıattıltları 

· du Esa• 
ırenç (Gftıtav Frolich)I aevıynr · d 

d ynl derace e 
ıen bu srençt• • a . t 
kuvvetli bir aık uyaamııtı. Nıbay• 
birleıtiler. 

* Bu müddet zarfında Almanyada 
Hitler iktidar mevkiine ıeçmiıti ve 
kan itibarile ( arien ) sayıhnıyanlara 
kartı tiddet e bir nıUcadele baılam.aıtı, 
Gitta Alpar yeni adile Gitta Frolıch 
bunlardand•. Almanyada ıabne~• 
çıkm:-ıı menedildi kocuı da 81. 1 

ile aan'ali aruınd~n, birisini tercıb 
elıınekte muzt ı r bırakıldı. Frolieh 
k .. r 11na tercih etli. AJmanpdan 

-=Haftanın 
Avuaturyac!a: " Son aık ,, 

adı altında çenilen film çok ince 
bir hiı üzerine iı!enmiıtlr: fr .. k 
iımlnde eıkl bir besteklr uzun 
bir ayrılıktan sonra Viyanaya 
döner, Namlko admı taııyan bir 
Japon kızını aever o.nun ilhamı 
altında eakl kudretini bulur, yeni 
bir opera yazar, fakat bitiremez, 
ölUm yakasındadır ye plyea yarım 
olarak temıll edil~cektlr. Garp 
münekkitleri bu filimde in1anı 
gaf yedıcek derecede sıllzel sahneler 

Brigitte Helm 
preateıklrları ile doldu. Bunlardb bir 
taneal Kont Antunn Lıapary lımln
de ıayet zenıln, ıayet gG:ıel ve ga• 
yet aall H yatında bir gençtir. Gltta• 
nın ıaıetecilere v~rdlği beyanat da 
ıudurı 

- Kontun benimle eylenmek lı· 

tedJ~I dotrudur, Fakat benim ecelem 
yoktur. 

E~er bu mutasavnr eYlenme YU· 

kua ıelirse Lzapary ailesi kadar uf 
kan, uil bir alle AJmanyada da bu
lunmadıj'ı cihetle Gitta hem nankar 
Froelichten hem de Hitlerden mann1 
bir intikam almıt olacaktır. 

FiJmler.i = 
r 

bulunduğunu kaydetmekte mUtte· 
flktirler. RejfılSr Fritz Sehulıdur. 

P.yeste Tauberln iki şarkısı vardır. 
lngllterede : Neli Gvyn 

iıminl taııyan filim tarihten 
alınmıı bir parça üzerine sUılü 
bir aık hlkiiyeatdlr: lngilfz Kırah 
ikinci Cbarlea bu genç kızı ilk 
defa bir tiyatroda görmUş, ıevmlı, 
metreı olarak almıf. Nell GYyn 
de bin entrika içinde yaıayarak, 
bocahyarak ölünceye kadar ona 
1&dık kalmııtır. 

Biohiko Heint ile Hanı Jaray Son aşk filminden bir 111bnede 

IJirkaç Satır içinde I 
...... -- ·······-······· ............ ·-

Çavuf adı altında çevirdiği 
fllmdenberl hiç blrt•Y yapmamış 
olan Vladmir Strijevıki pek ya· 
kanda tarihi bir film çevfrmlye 
baıhyacaktır. Bu filme muvakka· 
ten (1812) adı verilmiştir. Kat'i 
adı yakında ilin edilecektir. 

Jf-- Nevyork belediyesi Paul· 
F losun (Macar ef11neıJ, Mari) 
.~ lle yapbiı 1Uı:el filmin a61-

1f Mis Karrot filminin başllca 
ıan'atkar1 olan Ann Sliniey çevir
diği filmde Uıerine aldığı rolUo 
adını mllıtear iıim olarak kabul 
etmiş yegAne aan'atkiirdır. Ano • 
Slirley bu adı müstear ad olarak 
kullanmakla iktifa etmemiıtir. 
Aile adı olarak tescil ettirmiyede 
çalışmaktadır. 

.. ı;;;i;;;;i~i .. ;~;;k .. ;ı;;;i;ü;: .. e~ .. ;:;~·· 
1&tın sebebi pek belli dealldlr. 

s" . 
= 

Digorlar Ki: 

Film Stüdyoları 
Muharrir Arıyorlar! 

Birkaç a-Undenberl hemen 
herkesin ağzında bir nakarat 
ıibidfr. Artistlerden, rejisörlerden, 
hatta stüdyo müdürlerinden 
lıittim: 

- Mevsim mUıalttir, kafi de· 
recede eermayemiz de vardır, film 
çevirmek lıtiyoruz, fakat elimizde 
••orijinal,, bir ıenaryo yok 1 .. 

Orijinal ıanaryo mu yok?F akat 
benim çekmecem tanınmış veya 
tanınmamıt muburirJerden gelme 
yUılerce defterlerle doludur. 
Bunları yazanlar, içine koydukları 
güzel fikirleri tanıttırmaya vauta 
ola bilece~imi dHtUnmUılerdir, fa• 
kat aldaomııJardır. Çünkü benim 
beyenip te g5nderdiğim defterler 
bana daima fU şekHde bir cümle 
ile geri gelirler: 

- Eseri okuduk, beyendik, 
fakat maaleaef elimizde bulunan 

, ... _.,. ............... .._ 

1 
artiıtlerle çevrilecek kabiliyette 
bulmadık. 

* Biraz anlatayım: BugUn it• 
yarayacak ne kadar san'atkar 
varsa, hemen hepsi de muka,·eJeı 
ile bir stüdyoya bağlıdırJar. BI· 
naenaleyh yazılan eserin o atüd
yoda oyn'anabllmesi için elinde 
bulunan ıan'atkArlara göre ya· 
ıılmış, sonra da fU veya bu 
tekilde aktüalite bir vak'ayı 
andırır olması lazımdır. 

Fakat nihayet bu da kafi de
ğildir. Sttıdyo müdürleri muhtelif 
nllfuıların tesiri altındadırlar. Ba
karsınız ellerinde gayet güzel bir 
senaryo vardır, fakat gayet kötil· 
sllnU çevirmeye başhyı\leri ·ler. 
Bunun için: 

- Senaryo iıtiyoruı! diyenleri 
iıterseniz dinleyiniz, fakat samim1 
olduklarına lnanmaymızf 

Gasto11 Thierrg 

"Sinema Makinesinin Adesesi Bir Fut
bol Maçında Hakemlik Yapan Sporcu
nun Gözünden Elbet Daha Kuvvetlidir,, 

't 11karda mühim bir oyununu 
sıördUğUnUz, lngillzlerln en mer 
bur futbol takım• "Araenal,, ku· 
pa maçlarında rakibine yenildi. 
Fakat maçın bitmesinden sonra 
bazıları bu mUıabakayı Araenale 
kaybettiren golUn 11ofaayt,, vaıl· 
yetinde atıldığanı hUkUmıUz olma• 
sı lAzım geldiğini söylediler. Ma• 
çın ıineması alınmı,h. Perde Uze
rlnde baktılar, haklkaten gol of-

Batıl İtikatlarınız 
Var Mıdır? 

Bir meılekdaıımız Franıızların 
Komik aanatkirlarından Lucieo 
Barou'b ye bu auali ıordu, aldıiı 
cevabı okuyunuz: ı 

- Hay11, beyaz tavuk, kupa 
yerllıi, at nah hayatta rol oyna
maz. Ônllme bir kanburun çıkma· 
sından da ürkmem. Birçok arka· 
daılarımm yaptıkları gibi zavallı· 
nın kan burunu okşamak aklımdan 
geçmez. Buna mukabil ayın 13 ncU 
günleri pek çok mukavele imza
ladı~ımı bilirim ve bu mukavele
lerden hepsinin de iyi neticeler 
getirdiklerini hatırlarım. 

Evet hayatım böyledir. Fakat 
filmlerde aksi gibi hep gayritabii 
ıeylere inanan bir adam rolü ya
rım. Ne diyeyim, bayatta biraı da 
tezat IAzımdır. 

aayt vaziyetinde ahlmışh. lddlayf 
mti dafaa edenler ı 

Sinema makinesinin adeaeıl 
bir futbol nıaçında hakemlik ya• 
pan ıporcunun gözünden elbette 
daha kuvvetlidir, diyorlardı. Fa
kat bizzat Arseoal takımı karara 
itiraz etmedi : 

- Madem ki hakem tarafın• 
dan verHmişt.r, ne olursa olsun 
makbultımUzdUr, dedi. 



- Fener Maçı 

u 
a ıları 

D fa a Viya
Yenemezse ••• 

Bu İşe Ne Derec() Yansak Yerden 
Göğe Kadar Haklı Olacağız 

Viyanalıları geçen defa yenemiyen, fakat muvaffakiyetli oynıyau Güneşliler 

Maç Taksimde Yapllacak: 
Viyananın Libertaı takımı 

)'&rınki cuma gUnU Takıim stad
yomunda Fenerbahçe ile karıı· 
la ıyor. 

Li bertaa takımı karıılaşmadan 
evvel Galatasaray ve Güneı ta
kımı, rila yaptığı maçları ııraıl:e 
(O - O) ve (2 - 2) berabere bitirdi. 
Hatta cuma aabahı ıaat l0,30 da 
şehrimize gelen ve öğleden ıonra 
ilk maçını yorgun argın Galata• 
saraylıia yapan Ubertaa takımı 
oyunun ilk yirmi beı dakikası 
müstesna iyi ve güzel bir oyun 
göıtermemit ve ıeyircileri mem
nun edememitti. 

Haıbuki pazar 1ıünU GUneş -
Llbertas karşılatmaıı fikirleri ta
mamen tashih eder tekilde oldu. 
Cuma gUnü Libertaı takımını 
görenler pazar gfinn oynayan ta
kımın o takım olduğuna inanma· 
dılar. Miıaflrler iki günlnk lıtira
hattan sonra dinleomlf bir t ekil· 
de sahaya çıktılar ve oynadıkları 
oyunla kıymetlerini gösterdiler. 

Kı) met ve kuvvetini ıon maçta 
gördüğümUz Ubertaa takımının 
Fenerbahçe ile yapacaiJ maç 
cidden alakayı celbedicidir. Çün· 
kU bu takım yaptığı maçlarda 
iki takımımızı yonememfttir. Fa
kat ycnilmemittir de.. Yarın F e
nerba hçe ile yapacağı maçta 
bugüne kadar muhafaza ettiği 
beraberlik leh veya aleyhe ola
rak p kalA değişebilir. 

iki tarafta maçı muhakkak 
kazanmak için bütün kuvvetlerile 
oynayncaklardır. 

Fener bahçe takımı yarın ya• 
pacağı bu mühim maça kuvvetli 
bir takımla çıkmaktadır. Fener• 
bahçe bOcum hattının Beıiktaıtan 
istifa ederek Fenere giren Şeref 
ve Eşrefle takviyesi muhakkaktır 
ki bu Fenerbabçe lehine bir 
avantajdır. 

Sol tarah bu tekilde olan 
Fenerbahçe takımı yamlmıyoraak 
yarın şu kadro ile 1&baya çıka· 
cakbr. 

Hüsameddin 
Fadıl Yaıar 

Esat Ali Riza Cevat 
E ref Şerf Fikret Muzaffer 

Şaban Niyazi 
Bu hücum hatb Lib rt&1 mll

dafaası için büyün bir tehlikedir. 
Buna mukabil Liberlesın antre· 
nörll de takımında bazı değişik
likler yapmaktadır. iki :maçta 
merkez muhacim oynaya Herman 
mekez muavin m vkine geçecek 
we merkez muavin Fruhvit il sol 

müdafi oynayacaktır. Yarın mer· 
kez muavin oynayacak olan Her• 
man bu mevk.jde bir çok mu· 
vaffakiyetli maçlar yapmıı bir 
oyuncudur. 

Libertaı'm antrenörü iki maç• 
ta tam işlemeyen merkez mu
avin yerini bu ıuretle takviye 
etmek niyet:ndedir. Bu oyuncudan 
bot kalan hücum hatta merke· 
zine de ı•hrimizde henUı oyna· 
mayan Weleba isminde 18 ya-
tında genç bir oyuncu oynaya· 
caktır. * 'lf-
Milli Takıma Dair 
Fut bol Heyeti Güzel Bir 

Karar Verdi 
lıtanbul Futbol Heyeti yep

yeni bir kararla futbol itlerjmlz 
ve onun ilerlemeıi ipn çok ye• 
rjnde ve uaılı bb teıebbUae 
girlımiştir. 

Mil.i takımı hazırlamak Uzere 
1 giltereden ıretlrilen futbol an
trenörünün nezareti altında çalıt
mıya d&vet edilen töhretli oyun
cular nedense bu idmanlara rağ· 
bet etmemektedirler. Takımdaki 
yerlerini evnlden kcıtircn bu 
oyuncular için haflamn muayyen 
gtlnlerinde idmana gitmek galiba 
külfetli olacak ki ilk günlerde 
iti bir parça sıkı tutanlar bugUn 
yavaı yavaı sahadan uzaklaıı· 
yorlar. 

Istanbul mıntakası futbol he
yetinin de hiHettiği bu acı ih
male bugünlerde bir nihayet ve• 
rilmek üzeredir. 

Futbol heyeti haftada bir gün 
latirahatle diğer bntUn gilnler de 
çalışmıya hazır olan hocaya öyle 
bir kadro yermiştir ki arkaaı 
kolay ko'ay almamıyacakhr. 

Futbol heyeti artık uzun mlld· 
det yaptığı yorucu maçlarla yıp· 
ranmıı olanlara mukabil genç •• 
tamamile heveslilerden mUtetek· 
kil OçUncll ve ikinci küme oyun
cularım hocanın önftn• bırakıyor. 

HenUz oyun kaidelerini tama· 
men kavramamıt ve futbol kabi· 
liyetlerini tamamile inkiıaf ettir· 
memlt olan bu genç alayı lngiliz 
antrenörün dikkatli meıaiıl altın· 
da IAyiklle hazırlandığı ıündUr 
ki futbolUmüz ve onun hakiki 
kıymeti meydana çıkacakhr. 

Şilt Maçları 
17 Mayıs cuma günU Fener

bahçe • Galataııaray galibi Be
şıktaşla karşılaşacak, Vefa SUley
mnniye galibi yukarıkl Oç kulübün 
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ay 
çı 

Hakem Encüme-
nine Verildi 

Bundan bir ay kadar e·nel 
Fenerbahçe - G alataaaray takım
ları Iıtanbul ıampiyonluğu için 

'· tıçUncU daf a karıılatmıılardı. Bu 
maç muayyen zamanda bitmedi· 
ğinden yarım saat uzatılmış ve 
bu mUddet içinde Fenerbahçe 
Niyezinin ayağile yaptığı bir tek 
golle Iatanbul birinciliğini kazan
mııdı. 

Maçtan sonra Galatasaraylılar 
oyunun son kısmının bir tek yan 
hakemile oynandığını ileri &üre· 
rek itiraz etmişti. 

Galala1araylılar mağliıbiyetle
rlle neticelenen bu maçlar.1 esna· 
sında da hakeme it:razda bulunmuş
tu. Hakem bu vaziyet kar§ısında 
sahada bulunan Futbol hey'eti 
reisi l 1e konuşmuş Ye ondan son• 
ra maçı tek yan hakemile idare .. 
ye başlamıt ve o ıuretle de bitir
miıti. 

Bu meıele henüz hal edilme· 
mit olacak ki tetkik edilmek rze· 
re hakem encümenine haYale 
edilmiştir. Hakem encümeni önU· 
müzdeki Cumarteıi günü ak9amı 
toplanarak resmi vesaik üzerinde 
tetkik ve mütalaasını yepacaktır. 

Esaslarının nelere istinat ettl
ilai IAyıkı veçhile bilmediğimiz 
bu mesele hakkında hakem en· 
cümenince alınacak ka rardao aon· 
ra noktai nazar ve mütalaamızı 
tabiafle yazacağız. 

Bal kah 
Oyunlarına 
Hazırlık 

Altıncı Balkan oyunlarının lı· 
tanbulda yapılmaaı için Ankara· 
dan federaıyona lizım gelen 
tebligat yapılmıştır. 

Balkan oyunları Kadıköyde 
Fenorbahçe ıtadyomunda yapıla· 
caktır. Ayrıhm 15 bin liralık tah
ılsatla yeni tribünler inşa edile
cek, koıu pisti nizami blr tekilde 
tadil edilecektir. 

Balkan oyunlarma iştirak ede
cek atletlerim:ıin azami bir , .. 
kilde idman yapabilmelerini temin 
kastUe mrlt atletlerin ııhht mua .. 
yeneye tabi tutulmaları bildiriJ.. 
mittir. Bunun icabı olarak spor
cular, umumi kampa girmeden 
evvel federr. ıyonn bir sahhat ra• 
poru vermekle mOkellef tlrler. At· 
letizm federasyonu da menim 
için atağıdaki programı haıırla· 
mıtbr: 

26 Niaan - Bayrak yarışları, 
4/17 Mayıı - Hazırlık kampı, 24 
Mayıı - Kolç birincilikleri seç· 
meal, 31 Mayıs - Kolç birinci .. 
ilkleri, 7 Haziran - Kulüpler bi· 
rlnciliklerl, 14/16 Haziran - U
luslararası mliaabaka, 21 Haziran 
KUçUkler arasında birincilikler, 
28, 29, 30 Haziran - Akdeniz 
müsabakaları • Atlnada • , 5, 7 
Temmuz - Istanbul birincilikleri, 
12 Tem muz - Kulüpler arasında 
birincilikler, 12 Teımmuzdan 1 
Ağuıtosa kadar - istirahat, 1, 
29 Ağustoı - Hafif idmanlar, 
30 Ahuatoı J EylUJ - TUrkiye 
blrlncilllderl, 1 EylUl - Hazırlık 
idmanlarına başlamak, 4 EylUI -
Balkan baıırlık kampı, 22, 27, 30 
Eylül - Balkan oyunları. 

"biri~~ı~ile 'dö~i "fi~aı--.~;;ç;;-;;y- N 

nuyacak, bunların galibide latan• 
bul Sporla 31 Mayııda kupa fi· 
nall için karıılaıacakbr• 

Nltan 18 

emlekette Spor areketleri 

Uşak
aşmas 

aşehir arş· 
ın etices· 

Uşak Bu 
Bir 

Maçı 4 - O Gibi Büyük 
Farkla Kazandı 

Uşaklılara karş ı muvaffak 61amıyan Alaşehirliler 
Uşak (Hususi) - Alaşehir lesi ağına sardılar. 

gençlerinin şehrimize gelişi Uşak 
futbol sahasında heyecanlı ıpor Alaıehirliler bu gold D ıonra 
tezahürafarma sahne olmuıtur. müdafaaya çeklldil r fakat buna 

Alaşehirlilerin teklifi üzerine rağmen Uşak'ın gol atma ıampl• 
hakem Bay Rem2lnin ldareıl yonu Melih topu yine Alaşehir 
altıeda oyuna başlandı ve ilk kalesine yuyarLyarak takımına 
akını Utak gençler hirliği yaptı. ikinci golü kazandırdı. 

ilk devre hemen hemen Uıak 
gençler birliğinin hakimiyeti al
tında geçti ve 30 uncu dakikada 
seri bir akınla topu Alaşehir ika· 

Olempiyakos 
Yunan Takımı Mayısta 

ŞPhrimize Ge'iyor 
Dört sene evvel ıehrimizi zi

yaret eden Yunanlı Olimpikoı 
takımı bu defa Beılktaı kulübll
nün daveti ilzerine Iıtanbula gel· 
mek vadinde bulunmuıtur. 

Şehrimiz.de iki maç yapacak 
olan Olimpiyakoı birinci maçını 
Galataaarayla • Ikincl maçını da 
Beşiktaı kulüplerile yapacaktır. 

IstanbuJda f yi bir tesir bırak· 
mış olan Olimpiyakos takımının 
maçları 3 ve 5 Mayııta biri Tak· 
lim, diğeri Beıiktaı aabalarında 
oynanacaktır. 

Eskişehirde Spor 
Meselesi 

Eskişehir muhabirimizden ge
len bir mektuba nazaran E::;ki .. 
tehird futbol işleri oldukcn ka· 
rııık bir şekildedir. 

Esk'şehir futbol heyeti t anz"m 
fikstürü tatbik edeceği bir ııra· 
da kulliplerin l ekd'ğer;ne karıı 
olan muame'elcri yüzünden maç• 
ların bir kıımına takımlar iştirak 
etmemiştir. Bu meyanda Hava 
mektebi takımıda likten çekil
miıtir. 

Bu gerginliği bertaraf etmek 
gayeslle futbol heyeti reisi istifa· 
sını vermit bu ıuretle suk•Jt eclen 
heyetin çekilmesi üzerine yeniden 
intihabat yapmak mecburiyeti ha· 
ıd olmuştur. 

Futbol heyetini seçmek Uzere 
kulllpler 17-4-935 de toplanacak· 
lardır. 

Muhabirimiz Yerdiği malümata 
göre Eskişehirde futbol maçlan 
lllıumsuz bir şekild sert devam 
etmektedir. Yirmi iki oyuncunun 
bir buçuk ıaat siiren oyunlan 
unutmamak IAzımki nihayet bir 
ıpor kartılaımaıından baıka bir 
ıey değildir! .. 

Çok seri ve çok açık oynıyaa 
Uşak gençleri 42 inci dakikada 
bir gol daha yaparak heyecanların 
artmaaına vHile oldular. ilk parti 
bu suretle bitti. 

lkinici haftaymda Alaşehirli 
gençler daha aüzel oynamıya har 
ladılar. Fakat aralarında anlqma 
olmadığından didinmeleri · cetic .. 
aiz kalıp gol çıkaramıyorlardL 

ikinci h•ftaym yine çok hey .. 
canlı devam ederken Uıak genç
leri gol sayısına dörde çıkararak 
galibiyet havaaına yaııyordu ••• 

Uşaktan Melih, Namık ve Naz• 
minin akın ve gtlzel anla§malan 
Alaıehir kalecisinin çok güzel ve 
fedakarane ablıt ve kurtar:ıılan 
oyuna daha fazla heyecan Yeri· 
yordu .. 

Hakem düdllğile oyun ıonunu 
ve Uşak gençler birliğinin O • 4 
galibiyetini ilAn ederken çok he
yecanlı bir spor gilnil yaşayan 

halkta ıahadan uzaklaııyordu. 

Uşak sporunun ileri hareketle
rini tekrarlamak ve Alaşehir 
gençlerinin do terakki etmekte 
olduğunu yazmak büyük bir 
hak:katt:r. 

Galatasaray ikinci 
Küme Muhteliti 

Fenerbahçe - Libertas ma· 
çmdnn evvel Galatasaray il ikio· 
ci küme muhtelit! arasında busu· 
si bir oyun yapılacaktır. 

ikinci küme muteliti geçen 
hafta millt takım namzetlerilo 
kar§alaşmıştı. 

Fener ahçe· • Süley• 
maniye Küçükleri 

19 Nisan cuma gUnü Fener .. 
bahçe küçükleri ile Süleymaniye 
küçllkleri saat 13 de taksi ııı 

atatyomunda karşılaşacaklardır. 
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l ... ___ ı_._ı_a_n_b_uı Beledlyesl il Anları 1 
Senelik Muvakkat 
Kirast Teminat 

Beyo lunda Tepebaşı mahallesi Meşrutiyet Cad· 
desi yeni 14 No. lu ahşap dilkkAn. 144 
Beyoj:u Tepebaşı Meırutiyet caddesi 10 yeni 
No. lu dUkkAo. 132 
Kara'<öyde Yenicami mahallednde Topçular cad· 
dea nde 2/2 yeni No. lu kağir dükkan. 1320 
Unk<'panmda Haraççı Kara Mehmet mahallesin· 
de Tütün fabrikası yanında Kuleizemin mahalli 36 
Unkapanı Çöp iskelesi mahallesi Marangoz fab· 
rika l anında 100 m. murabbaı arıa kirası. 240 
Unkapaoı Elvanzad~ m eballe&i Yeşiltulumba s04 

kağı >eni 24 No. lu 1 O odah ahıap evln J /2 
hi ;sc s i. 240 
Fatihtö Kirmaa:ı mahallesi Hufızpaıa sokağı 
yeni ıi/8 No. Ju üstünde bir ufak odayı havi 
liükl.an ve arsa. 60 
UzJııçarşıda E!maruf mahollcs'.nde dökmeciler 
sok:t~ında yeni 1 No. lu CıtUnde odaıı biı:unan 

10,80 

9,90 

99 

2,70 

18 

18 

2,50 

kağir dükkan. 60 2,50 
Kapa 'ıçarfı caddesi 14, 16, 18 yeni No. lu Me-
zat MildUrlUğü } anındaki arsa, 36 2, 70 
Fener kapısında Abdiıubaşı mahallesi Yıldırım 
sokak 2 yeni No. lu ahşap Belediye barakası. 5 0,38 
Edirnekapı Ka:e dışı maha 'lesi Bayrampaşa ci-
varı sokağında Kuleizemin yeri. 30 2,25 

Yukarıda yaz·b mahal'er 936 ıenesl Mayıs ıonuna kadar kiraya 
verilmek içln ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuıtur. İs! c.:kliler şe
raiti anlamak Uzere her glln Levazım MüdürlUğllne nrttırmaya gir· 
mek içl:ı de hizalartnda gösterilen teminatla beraber ihale günü 
olan 5151935 Pazar ııünll 1aat 15 de Daimi Encümende bulunmalı-
dır. "1990., 

lf. lf· 

Tahminen 400 formadan ibaret bulunan, beher takımı bir elit 
olmak üzere 1000 takım 932 yılına ait VilAyet Beledlyelerl müıte
rek bütçelerinin bastırılması kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. 
Bun) nn tahmin bedeli 10,800 liradır. Şartnamesi Levazım Müdllr• 
lUğUnden parasız a!ınır. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu 
kanunda yazılı vesika ve 810 liralık teminat makbuzlarile teklif 
mektuplarını mUhUrlU olarak 5/5/935 Pazar gUnU 1aat 15 e kadar 
Daimi Encümene vermelld;r. "1989,, 

Dr. BAFIZ CEMAL 
Dahiliye Mütehassısı 

Telefon 
22398 
21044 

118, Dlvanyolu 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra 

~ Dr. lbrahim Zati• 
Catalo2'1u ı Mahmudiye cad:ie1l 

Çatalçeım• aokatı No S 
Hergüo liğ'leden ıonra ha1talamu 
kabul eder. 
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Nöbetçi 
Eczaneler 

Bugece nöbetçi eczaneler şunlardırı 
lstanbul tarafı: Şehzadebaşı (İl· 

mail Hakkı), Yenikapıda (Sanm), 
Hafızpaşada (M. Fuır.t), Şehremi
ninde (A. Hamdi), Samatyada 
(Rıd-ran), Eyüpta (mkmet), Beya
t:ıtta (Cemil), Balatta (Hüsamettio), 
Sirkecide (Eşref Neşet), Bahçeka· 
pıda (~Iehmet Kazım), Bakırköyün· 

de (Hiliil), Beyoğlu tarafı: Kumba
racılarda (Tücarim), Mis sokağında 
(Limoncuyan), G Llata1a (A~rt İtli· 
hat), Kurtuluşta (Kurtuluş), Kasım· 

paşada (Yenituran), H111köyde (Ye· 
niUlrkiye), Kaiıköy tarafı: lekele 
ca Jdesiade (SotJryadie), Yel değir· 
meninde (Üçler), Büylılcadada (Şük
rü Hıza). 

Valinin Seyahati 
Öğrendiğimize göre Vali ve 

Belediye Reisi Bay Muhittin fU 
günlerde, muhtelif Be!ediye itle
rini hal için bir Ankara seyahati 
yapacak, sonra da izin alarak 
bir buçuk aylık bir tetkik seya
hati yapacaktır. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aceateleri ı Karak3y K8prQhaıı 
Tel. 42362 • S irkeci MOhOrdarı:ad• 

Haıı Tel. 22740 !im..... Gll!ıııml ... 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 19 Nisan 

CUMA gftnll aaat 11 de Mer• 
sin' e kadar. " 1963,, , 

TUrklye ı, Bankasından ı 
TOrkiye BOyQk Kaınutayın açıldı· 

ğı gOnClo yıld~oümUne rutlayan n 
Mi'lt bayramımız olan 23 Nlıan 1935 
salı gOnü B nkamız latanbul, Beyotlu 
ve Galata ıubelerile Kadıköy, Üskü
dar ve Beyazıt ajanlarımız o. bu mııl• 
lu glln onuruna kapalı bulunduğunu 
ıaygıdcğer mnıterilerimize bildiririz. 

manlıcadan ürkçeye 
- 23 -

1 - Oz türkçe köklerden gelen 
ıözlerin kartısma ( T. Kö.) belde~i 
(aldme1i) konmuı;tur. Bunların her bir 
hakkında sırası 'ile uzmanlarımızın 
(miltehassu~) yazılnrını ıa.zetelere ve
receğız. 

2 - Yeni koıınn karoılıkların iyi 
ayırt Pdilmeıi için, geregioe göre, Frao
ıızcal rı yazılmış, B)rıca örnekler de 
kooulrnuotur. 

3 - Köka Türkçe olan kelimelerin 
bugünkü işlenilmiş ve kullanılan ti•
killeri alınmııtır. Aslı nk olan hrık, 
aslı ügcüm olan Jıiikum, Tıirkçe "çek,, 
kökünden gelen Şt>klı gibi. 
ihtiras (Bak: Hırs) 
ihtiraz - Çekinme, sakınma (Bak: 

Hazer, tehaıi) 
ihtiraz etmek - Sakınmak 

Örnek: Şunun bunun hakkında 
ded kodu etm~kten ihtiraz 
ederdi - Şunun bunun hakkındik 
dedikodu etmekten sakınırd, 
(çekinirdi). 

M~hteriz - Sakıngan, çekingen 
Örnek: Niçin böyle muhteriz 
duruyorsunuz?- Niçin böyle sa· 
kıngan (çekingen) duruyorsunuı? 

lbtiı r etmek - Kısaltmak 
Ör •. ek; Bu kitabı ibti>ar etme· 
liydinia: - Bu kitabı kısaltma• 
h} dınız. 

Mulıtasar - Kısak 
Ör .ek; Mt1ht.,sar yazmak için 
birçok fikirleri buraya koyma· 
dım - Kısak yazmak için birçok 
fikirleri buraya koymadım. 

lh'ı as - Uzuğ 
Ö nek; Kulak haatal k·arında 
lh' ısası vardır • Kulak hastalık· 
lar nda uzuğu vBrdır. 

Mutchc:ssıs - Uzman 
Örnek: İstatist . k mütehassısı • 
latatistik uzmanı. 

lhtic;am (Bak: L'ebdebe)- Görkem 
Ö. n~k: ihtişam içinde ilerliyen 

bUyllk bir alay• Görkem içinde 
ilerliyen bUyUk bir alay. 

ihtiva - Kapsa 
IhtiYa etmek- Kapsamak, almak, 

içine almak 
ihtiyaç - ihtiyaç (T.Kö) 
ihtiyar (Yaşlı anlamına) - ihtiyar 

(Fr.) Vieux, vie:llard 
ihtiyar - isten - (Fr.) Option 
ihtiyari - lstenel .. fr. F acultatif 

Örnek; ihtiyari mevki - Istenel 
durak. 

Ihtıyar - Katlanma • fr. Suppor· 
ter, endurer 
Örnek; ortadakl bUlUn mUşkU· 
lat ile mücadeleyi ihti} ar ede
ederok bu İfe giriştim - orta· 

daki bütün güçlükler)e d6ğüş· 

meğe katlanarak bu ite gi· 
r:ştim. 

ihtiyar (Bak: irade) - fr. VoJonte 
ihtiyat - 1 Saknı, 2 - } edek 
Ör ;ıek; L 1 - ihtiyat ile hareket 
ediniz • saknı ile hareket ediniz. 
2 - Yol uzunC:ur, ihtiyat ben· 
zln alımı • yol uzundur, } edek 
be, zin alınız 

ihtiyatkar - Saknılı • fr. prudent 
Örnek; devlet işler;nde ihti
yatkar bulunmak •n mühim bir 
hasaadır • devlet lı'.erinde aak
nıh bu'unmısk en önemli bir 
özgüdür. 

ihtizaz - Titreme 
ihtizaz etmek - Titremek 
ihya etmek - Canlandırmak. di· 

riltmek. 
Örnekler; 1 - Bu iyi:iğiniz be
ni ihya etti • bu iyiliğiniz beni 
canlandırdı. 
2 - ö:olerl ihya etmek milm· 
kilo değildir • ölllleri diri~tmek 
mllmküo dealldir. 

izhar etmek - Hazırlamak (Bakı 
Hazır) 

ikame etmek - Çekmek • fr. 
Descen dre, tracer, 
Örnek; Amut ikame etmek-dl· 
ke çekmek 

ikame etmek - Koymak • fr. 
Placer 
Örnek: Nöbetçi ikame etmek· 
nöbetçi koymak. 

ikame etmek - Açmıık·fr. inenle 
Örnek; Dava ikame etmek • 
Daev acmak. 

ikame etmek - Gct;rmeL • Fr. 
Produire, etablir. 
Örnek: Beyyine ikame etmek 
- Kanat ge irmek. 

ikame etmek - Yerine koymak, 
geçirmek· Fr. Remplacer 
Örnek: Ahmedin yerine Meh· 
medi ikame etmek - Ahmedin 
yerine Mehmedi koymak. 

ikamet etmek - Oturmak, eğleı· 
mek - Fr. Demeurer 
Örnek: 1 - Nerede ikamet 
ediyorsunuz - N~rede oturuyo,. 
sunuz? 
2 - Biraz zaman orada ikamet 
ettim - biraz zaman orada eğ-

leılim, 
ikametgah - Konut 

Örnek: lkametgAh ittihaz etti· 
ğiniz yerde ıizl bulamamıılar -
Konut edindiğiniz yerde ılzl 

bulamamışlar. 
Ikan - Sağbill 

Örnek: Bu meaeledekl kanaa• 
tim mertebei ikana vasıl ol· 

muştur - Bu sorumdaki kanı· 
ğım ıağbili derece1ine varmııtı.r. 

ikaz etmek - Uyarmak, uyan· 
dırmak 
Örnek: Ben hiç öyle bir zanna 
dttımemlıtim, bırıkıt werıiD 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için fartnamesi mucibince 20 X 30 eb'adında 

" 50000 " adet Patlıka Torba açık eksiltme ıuretile ıatıo 
alınacaktır. 

Vermek isteyenlerin ekailtme fartoameıinl almak için hergUD 
Ye eksUtmeye ittirak etmek için 27/4/935 tarihine mUsadif Cuma,. 
test gUnft saat 14 de % 7,5 güvenme paralarile birlikte Cibalide 
Levazım ve mtlbayaat Şubesindeki komisyona müracaatları. "1908,, ... .. 
Ciball Fabr;kasından Mayıs 935 den itibaren barice sevkedilmek 
nzere çıkacak ve 2 • 2 112 ay zarfında tartnamesi mucibince teslim 
edilecek olan " 50000 ,, kilo kadar tütün tozu pazarlıkla ıatılaca· 
ğından almak isliyenlerin 20/4/935 tarih:ne müsadif Cumartesi gll
nU saat 14 de % 15 güvenme paralarile Cibalide Levazım Ye MU• 
bayaat ıubesinde ıatıı komisyonuna müracaatları. ( 1907) 

lf lf 
idaremiz ihtiyacı için ıartnameıi veçhile 2000 metre yeşil yağlı 

kanaviçe satan alınacağından vermek ist;yenlerin 4/5/935 tarihine 
mlisadif Cumartesi günü 11aat 14 de % 7,5 gUvenmelerile Cibalide 
Levazım ve mUbayaat Şubesinde Mubayaa Komisyonuna milra· 
caatları. "1888,, 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

inhisar idaresinin Galatada Mader hanında Abdülkadir zade 
ismet a~eyhlne açtığı alacak davasında borçlunun mezkur ikamet• 
gihı terkle semti meçhule gittiği mUbaıır tarafrndan verllen meı· 
ruhattan anlaşılmakla yirmi gUn mUddetle ilanen tebligat icrasına 
karar verilmiı olduğundan yevmi muhakeme olan 1115/935 ıaat 
10 da mahkemeye gelmeniz aksi takdirde gıyabınızda muhakeme 
cereyan edeceği tebliğ mekamına, kaim olmak Uzere llAn 
olunur. "1971,, 

lstanbul UçUncU icra memurlu§undan: 
Ayıe Bahirenin Emniyet Sandığından istikraz ettiği 1300 liraya 

mukabil Sandığa birinci derecede ipotek gösterdiği Erenköyllnde 
Göztepe mahallesinde Y enlyol Y enisokağında eski 15, 16, 22 yeni 
11 .. 11 No. lu maa bahçe bir kötkün tamamını alacağın temini için 
tpotekln paraya çevrilmesi yolile yapılan takip üzerine tamamına 2808 
lira kıymet takdir edilerek tapudan celp olunan taıarrf senet suretinde 
mezkur gayri menkulün 8/8/932 tarihinde borçluya ikraz ettiğm·z beş 
yllz kırk bet lira mukabilinde size ikinci derecede ipotek gösterilmi~ 
olduğu anlaşılarak ikamotg&hınızm meçbuliyeti dolayısile icra ve if· 

Ilı kanuounurı 128 inci maddesine tevfikan tebliği muktezi rnüke • 
lefiyet listesi ile takdiri kıymeti havi muhbranın lıanen teb 'i5 io" 
karar verilmit olduğundan takdir olunan kıymete ve mükel.efi e c 
bir itirazınız varaa on heı glin zarfında dairemizin 934/ l 975 No. lu 
doıya1ıoa bildirmediğlniz takdirde muameleye devam olunRcağı ilan 
olunur. "1995,, 

=- __. 

Kı1avuzu 
beni ikaz ettiniz - Ben hiç öyle 
bir sanıya düımemiştim, bere· 
ket verain beni uyandırdınıı 
( uyardımz ). 

Mllteyakkiz - Uyanık, tetik 
Örnek; Her iıte gayet müte
yakkız bulunmalıdır - Her 
lıte pek U} amk (tetik) bulun
malıdır. 

ikbal - Olcayı erge 
Örnek; ikbale o'duğu gibl ld
bara karşı da metin bulunma
lıdır - Olcaya olduğu gibi 
dUşkUnlnğe karşı da dayanıkla 
bulunmalıdır. 

ikdam etmek (Bak: Cehd) - DU-
şUrmek 

lklil - Taç 
iklim - iklim (T. Kö.) 
ikmal etmek - EUtUnlemek, tam· 

lamak, tümlemek 
Örnek ; Bu yazdığınız eser, 
timdi~ e kadar ileri snrdüğilnilz 
dllşUoc6~erl ikmal ediyor • Bu 
yazdığınız lzer, ı:mdiye kadar 
ileri sürdüğUnilı düşUncelerl bU
tUnlüyor (tamhyor, tumliyor). 

ikna etmek - Kanıtmak, kan
dırmak 
Örnek; 1 - Ortaya konan de
liller beni bu 1$in sıhhatine lk· 
na etti .. Ortaya konan tanıtlar 
beni bu lıin doğruluğuna ka· 
nıtb. 
2 - Bu meıelede yalnız beni 
ikna etmek kafi değildir • Bu 
sorumda yalnız beni kandırmak 
yetmez. 

ikrah, istikrah - Tikainç 
Örnek ı Yaptığı mugaylrl ah
İak hareketler hana ikrah (is
tikrah) verdi - Yaptığı yantı• 
ahlikaal hareketler bana tik· 
ainç verdi. 

ikrah etmek, istikrah etmek _. 
Tiksinmek 
Örnek ; Ortahkta hilkllm ıUreO 
ahlaksızlıktan ikrah ettim - Or 
talıkta hükiim sllren ahlAkıillr 

laktan tiksindim. 
ikram (izaz) etmek - Ağırlamalı 

Örnek ; Miıafiri ağırlamaıc. 
TUrklUğUn hiç kaybetmediği 
Alicenablıklardan biridir - Konar 
ğu ağırlamak, Türklüğün bİÇ 
kaybetmediği akılıklardan biri" 
dir. 

ikrar etmek (Bak : itiraf) - sar 
lem ek 
Örnek ; Hem kalbiyle lmallı 
hem de lisaniyle ikrar etti" 
Hem yüreğiyle inandı, hem d• 
diliyle ıöyledi. 

Ikraz - Ödünç, ödUnç verme 
Örnek ; Bana ikraz ıuretiyl• 
gösterdiğiniz iyiliği unutamanı • 
Hana ödllnç verme yoliyle göl' 
terdiğiniz iyiliği unutamam. 

ikraz etmek - Ödünç vermel<ı 
borç vermek. 

Örnek: Size şu parayı bir aydl 
ödenmek üzere ikraz edlyoruıır 
Size ıu parayı bir ayda ödeıı; 
mek Uzere ödllnç (borç) yet 
yorum. 

istikraz - Borç, borç alma 
Örnek: Bu istikraz işini bat' 
çıkarabildiniz mi? - Bu botf 
(borç alma) işini baoa çıkat•

1 

bildiniz mi? 
iksir - ikılr 
iktibaı etmek - Almak 
iklidA etmek - Ü)'mak 
iktidar - Erk 

19 
Örnek: Bir millet için iktida;lt 
hüdudu ve miyarı olamaz - U 
ulua için erkin sınırı ve 6lç0S 
olamaz. 

(Devama 16 iacl 7ü.ade t 



SON POSTA 

En şiddet ı ağrıları 
lıtanbul Milli Emlik Müdürlüiünden : 

Muhammen K ıymeti 
Lira 

• Hacı l• Jtkenbecl ıokaiı eıkl 8: tO 
• Jeni 4, & 1&ylh aıaa oda dtıkklDlll 

BALAT 
157 

BOvoıc ÇARŞI:=::: tokaja etki 14 yeni 14 •· 
yılı dtıkklmD 1/30 p&JI eni 

DAy AHA TUN : MahaDesi yeni hP ıokajl eıld 2 y 

2 .. ~ cllikkln • 
900 

BALAT ı Hasır fSWI talta aılaar• caddesi etki 
161 yeM 161 .. ,. .. dlkkln 

450 

1 
Cafer •fa RiZafye aokağı eski 83 yeni 

1285 !f 1811h evin 1/2 vayı 
Haıan paıa taş köprü ıokajı eski 15, 

1 
15 M. yeni 1 aayılı aru ''8t. ._.. '°''' 

kADIKÔY 

kADIKÔY 

aıorabbaı,, 
BOyOJc ÇARŞI • Mahmut pap mahalleıi ldlrkcttler çar-

• •• içi eski 31 yeni 37 ıayab dUkkla 
DlvANYOLU • Lala Hayreddin Fatma Sultan ıokap 

' eıki 27 yeni ı uyıh dükkl••D 1/2 P~JI 

300 

300 

0SKODAR 1 Altt a · sade ...... caddesi eski 9 
M. y.enl il, U, l~ ll .. ,. .. hçeU 1898 
•• 1!114 ,ayı -

ı Hacı lla dlrt .Jel ajll 80 ... •ki t03, 
IOI yeni 91-. 9VI ..,.ta dlkkhm 

llALAT 
677 

-- •• -- ,.,. 1 
BOYOK ÇARŞ1 1 t.baa 1iD alt kat y.t tıf28 aayıa 

..... 121..s pllfl 
325 

BOYOK ÇARŞf 
1 

çg5Bil lıa1i .ıt W birinci oda yeni 
f ~ ...... 

900 
BOYOK ÇARŞI 

1 
ç.a.r ı..a .ıt bt yeni 51 uyıh dük· 
..... 1/4 paJI 

313 

llOYOK ÇARŞJ 1 Çullaci llD alt kat yeni 13 aayıh 
•k•M• 114 paJI 

BOVOK ÇA~ ç .. ıca ... ikinci kat pal 5 ıa,m --80YOIC ÇARŞI 1 ~ .... .W 15,.... 25 ... l""" 
tl'A ,.,. CJUV 

• BALAT- ' " 1i. _... ... Dibek ..._ .. 8!"f 
ı, '**1 9 ıayıJı dllkkAnın 2sn2 pa1ı 206 

Yubnda 1uık mallar 21/4/935 Pazar gllnft ıaat 14 de pefln 
,_. ve açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin yUıde yedi buçuk 

wkti••,,...... 
......... ~ .. \il .... 
prm_. yeter. 

lktııat (Bak; tam.Uf) - EkoaOqli 
lkbaad ...- ~lef tuanuf • 
mek) 

~·· - Ekoaoaalk lktitaf etmek - J)eraaelı, cln-

firs:. ~ ....... 
lktifaf etmek ••- jlmiltir -

Çahfmal••• ,...ı..w cler
IMk ( ••t:rmelı ) ıamanı ıeJ. 
miftlr· 

iktiza - l..lnm ~ IC&) 
~~ ~ umaudaa 
dol•JI 
Maktul-~ 
ili etmek - YtbeltiD4 ,.. 
celtmek 

Ôr.etd 1.l'rWhi ..... ft IİY .. 
....... k ~cllr
Tlrldl• •• 1' ~;·,·11-..tuu·· 
yafaıeltmek ( ...... 'Yi 
cu..-.r. °" .,.11.ç 

Teclari emek - IJlhı•• .... 
mak 

Oraek; r.-.ı •• .... ,... ....... ..,.. 
ta • ...... k { .,a.•ıls) 

t.,......alclaiı••lla. 
nam--.. .~ 

il&• ..... _. ··- Bala. 
Tabii etmek ) 

UAD - 8ilit 
Ornek: Gueteye bir nan ver-
dim - Gazeteye bir bllit verdim. 

Ola .tmek - Bi&tlMk 
Ôrnek: Herkeıaçe mal6ıa olla• 

tPa ilin ··--•ldnhlltHeta. bUbm ... Jet- ... 
·- l&miahıdtlr. 9'm ._.... - S..-. acme 
(Bakı Harb) 
.,._~ 

'Uftıı«d' t'lau• 
llw• ,.,._Is •• lliillr\rtf 

Kansuk ecsıuıeııi uıuatahzaratıodı&o 

SAÇ EkSiRi 
Komojen 1'anzuk 
~ cllkllmellne Ye kepeklen
• -.. İltiDI elur. Komojen uçla
n• lılklerinl kuvvetlendirir ve bett
ler. Komojea uçlann gıduıchr. 
Tabii renklerini bozmaz, litif bir 
rayibuı vardır. Komojen Kanıuk 
Saç Ekairl maruf eczanelerle 
ıtriyat mağazalarında bulunur. 

Dr. ETEM VASSAF 
$$nlr YI akıl butaJıkJarı mütebaHlt l 
Cafa'o}lu Orbaa B. •J'•rtamam Tcf.2'.LOIS 
EY. ICadalı.IJ Baur,. J;ftl tolsak T•IA0791 

.... ,.d. . .... 11, 
Beyoilunda Aleon ıokağında 11 

numarala Perp.Jani apanmamn 7• 
katında mevcut ve M. Jean w~mberg'e 
ait 1-ih boya tablolar, --' nefilıe 
p~m, maYİ llloılarm, elektdk 
aW.leda, biblolarm, pmütlerln, ,... 
molomn ve nir haJli e• el}yalann 

mftıayedeaine Nlaantn 19 uncu Cuma 
günü aabah ıaat 10 da devaın edi· 

deq.. alama yaparak 
.... dlzelt_. • kat•alara 
topLyacap. 

... et.Mlc - Ulaliı-.k 
Ômela Şmau da ilin ettlltlt 
laterlm ld - Ş.u da ulamak 
llterlm ki. 

ilca (Bakı cebir., 1eıvk) - Zor, 
arlama 
(),.ek: ilca,. .....ı Jlt 'bu iti 
yapt fallllZI tay*nek i.terim • 
Hallerht aoro ile bit İfl ~iı
m111 alylemek llUri& 

Webet - Hiçbir saman 1( Bak: 
Ebediye•) 

Da! ( lliT) etmek - Kalclarmak 
Ornek : ilp .tilmit ... n lblr 
ku•• artık \liino olama. 
KaldarıllDlf o@ bit ~ ... 
artak hlkaii Olaaau. 

llllah- (Baka lbr-. ..., ) 
Dlaak ebMk .... .ıc.aalE 
Ônıek: Ba mlkllriy•tl tfe bı
rind .adlrl,.ti umumiyeye 
Obalı etıaek .. nfık ohlr • B• 
direktorluiu ela birinci reo.ı 
direktorllli& katmak 1111• 
olur. 

llllllakat- ...... 
On.ek: Bu ..... meaia bitin 
aalllaalwtait1 

... rica-..... 
.......... bltaa ....... 
tllara bildirilmeaW ..... 

ilham - Eain 
ÔrMk ı lllwa. latan nlniaa 
alvlyat ile Wr ..,..litlir • illa. 
.... ··- ,... ... klirle bir ......... . ........ _..._. 
Orad; la 1adajma Mer •
birçok flldrfer m.. etti • la ,.... .......... ~..... ... 

....... -ı ... 
·nı...ıt ~B*•IW*41• ..... 

Sayfa 11 
• 

il 

1 
il 

1 keser 
1 

Y alovada Otel inşası 
Kapalı Zarf Uaulü ile Ekıiltme lllnı 

Akay işletmesi Müdürlüğündenı 
l - Ebiltmeye komalu it (Yalo..U otel hlfan) dlr. 

( Elektrik, lral6rlfw " ..... te•at •• elit- teferraab b ..... 
berdir) ~ 
Ketlf heclell - !5«811 - Bra - 95 - lıarattiırı 

2 - Bu ... ait prtaamel• .. .... ......... 
1 

A - Ebiltme prtaamelL 
B - Mukavelename Wıikam. 
e - Fenni prtname. 
ç - .. " lihlkuı. 
D - Elektrik tuiaabna ait umumi prtname. 
E - .. -.atı l.lhlka11. 
F - KalGrifer t.._tı ııuml ........_ 
G- " " ,__. ............ 
H- il.bal llate& 
1 - Secak - hlilab ,... ............. 
J-Aaau&rt-..tıf....ı ......... 
K - lıoluyon YUtiluyoa fU'bwaelL 
L - Dere 1atapnıa detiftlrllaı..ıa. aft prbaame. 
M - ~aat kepfaamul. 
N- Projelw. 

ı.-, ... ı.r '- ~...ı.I ft evrakı - 17,5 - .. beW ı 
mukabilhlde Akay idareli Vunetlnclea alablllrler. 

S - Eblltme 22/41935 tarllılacle Paarlell ... iMi t5 11 
Galatadll Kapıl bapcla AkaJ lda....aade 1apalad 1'1· 

4 - Eblltme kapalı wf ... ile ,.,. .. caktir. 
5 - Ebiltme1e ..... ltia Wtıkl•• 17785 .. -..at ... ... 

Yel'ID.... .,...... .... ... ........ .... .. .. .. 
IDell lbamchr. 

A- 100 bin linhk ot9I, •alra "J• lct.re ..... ,.. ı oldui ı 
dair Naha VeklletiDd• almDllf ltlr vellka. 

B - Mlnabaa prtnaaeaiade ~ weılkalar. 
6 - Teklif mektuplan yukarıda S. bel IU'ddede ,...ı. •utt19 

bir mt evv ... ka• Akay U. ~ ...... ptk ..... 
Enclmen Raitlltine makbm mabhWnde •erlleceldlr. POlla 
Ue glnderileeek mektuplarm nihayet 3. lncll ma.W.d• J111i111 
Aat~ kadu gelmlf olmall Ye dıt &atfın mllhtlr mum\I • 
iyice kapablmaı olm• lbundır. ·•c• 

lnerseyi Deri •dtm. 
.. -· (T.DJ 
Alim - llimen 
MLtmat - Bilal 
llallmtatla- Bilpa 
Uhll - Bllalç 
Maritet - Bi.im 
Mlteb•hhlr - Bilp 
Oka etmek - Bırakmak, atmak 

Ôrnek; Hrialiyaniar aeaenla bir 
gilnllode aalibi _,. ilb _.,. 
l•r • Hriatiyanlar ,.laa Wr .... 
annele haçı ..,. ......... 
(atalar). 

Ukala emek - (Bak; Wldla et
mek) - Atlamak 
illet - Derd 
.... ... • ....ı.:~ ........... ,...... 
~il ..... lcl ."\iW .... ' 
~ .. redii& .. 
lrlflla 1*1bıdnf bltiftirinla. 
2 - iki demir yoluaG ilaak 
etmekle bnyllk bir kir el .. 
ecWmiıtlr - iki demir yolunu 
ka,attunukla blyik bir b
uaç elde edUmiftir. 

U..k wtaıek - Yapıfbrmak ( pul 
~ .. yl•) 

Ônaek: Elclea si•~ •• 

IDlflır. 

Owr•• • • • • • • w ... LL!--~-, 1..-.1.~ --.'9'1&1111 ••••••• ..,.~ 
.,,_ (Yahut: Yeter) ...... ,..... 

Sebebi (Ki .... ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• 
.......... darı •••••••• (1) 
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Haşarat uyanmadan 

yuvaler1nı ve tohumlarını i e tahrib 
Yaz geliyor. Tahta kurusu, ıinek, ıivriıinek, güve ve bütün htıtarat uyanmağa baıladı. Havalar isındıkça haşarat çoğalır. Bütün ha~aratı kökiindcn kesmek için haşam tın :yuvalarına , e c~yaların üzerin• 
ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarına, aralarına bolca fayda serpiniz. V • tahta kuru ;-unlarını Fayda ile tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır ha~arattan kurtulac.ek ve rahat edeceksiniz. 
Bilhasaa opartımanlarda, mutbaklarda yemeklerinizi, erzakınızı telvis eden hamam böceklerini, abdesthanelerde, hamamlarda bulunan küçük böcekleri, hrtılları, kümes hayvanatında, köpeklerde bulunan 
pireleri, bitleri, nebatat ve ağa olar fh:erindeki tırtılları behemehal Fayda ile imha ediniz. Kutusu BO büyük 50 kuruştur. Bir kiloluk kutu 80 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, istauLul, B qoğlu . ..... ...... ··-················· ........ ,........--..---~~..__........... ........ ··-·· ········----·· ...... -.... .................. ..._..._.........,....,.,,. ........... """""',.,,.,,...,..,..,,.., . 

Herkesin evlndt 
her. feyden evvel 

bir fit• 
.. 

MAZON 
~ MEYVA TUZU ~ 

bulunmalıdır. içilmesi kolay ve zevklidir. Müferrih, müleyyindir. Mide v• 
baraaklara zarar vermez ve alıştırmaz. Güç hazimleri kolaylaştmr. Kabıılıjı 
defeder. Mide şişkinlik ve yanmalarını giderir. Fazla bir yemek ve lçmedeO 
sonra hissedilen yorgunluk ve şişkinliği hafifletir. Ağızdaki tatsızlık ve kokuyu 
izale eder. MAZON iı·m \'e markasına dikkat. 

Deposu Mezon ve Botton ecza deposu, Bahçekapu 11 Bankaın arkasında No.19 

NE FENAI ::~: ~!ö~::zuldu KORKMAYINIZ fakat 
hergün NEVROZiN alınız. ., ,. 

Zabıta memurlarına 

mahauı 2 O O M. 
mes:ıfe) i gfü ter:r. 

DAiMOfi 
Ceb fener!eri gel· 

1 

miştir. Her yerde 
1526 No. tahtmd:ı 

arayınız. 

Satış ger/Pri : 

Ankarııı • Sofu Zade Mehmet Emin 

izmir • Hüseyin Hüsnü 

Mersin • Hakkak oğlu Silifkeli Hahmi 

Samsun• Tursun Eşref , 
· · · · • · -; .• c;;§\!Jf-..:r~ ··\ -~,;.ı ; . . ,.<,,;~ ·-il~ , 

- . ,.,~ ... ...... ~ "' ........ , - ~ ·-

K A Ş E 

NEOKALMİNA 
Grip - Nevralji • Bat ve Dit ağrdarı • Artritizm • Romatizma 

.. .' " ' "I ~ .... ' • • l 

• • • • • •• ~ .. - • 1 • Ut 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI 'EKREM 
Zafiyeti umumiye, iıtahsızlık ve kuHel sizlik halitmda hU}' Uk fa ide ve te~iri görülen 

FOSFATLI ŞARK MALT HÜLASASI 
kullanınız. Her eczanede satıhr. 

-
CIDf 
l<E-1'\Al 

İSTA~8Ul 

rnJıg~o~ G«jg~&lb 
NASIR İLACI 

.,. 
•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
~lide, barsak, Lobrelc 

düşkiinlüğüne 

Fenni 
Korsal ar 

A ,gsgswa ıı s wı »*«*--

LOKANTA 
NOVOTNi 
ENlYlYEMEKLER 

TAZEBiRA 

19 Nisan 1935 Cuma günü 
saat 15 de Cağaloğlunda 
Erkek Lisesi karşısındaki 

Odamız binası sa'.onlarmda 
(Birinci Tıbbi ve sıhhi 
Kitaplar Sergisi) açıiacak
tır. işbu ilau d~vetiye ma· 
kamında kabul edilerek 
Oda azasının açılma mera
simin de lmlu:Jmak su;etıle 
sergıyı şereflendirme· eri 
rıca cluıur. (1981) 

" ,, .... ~ ... -
V APURCULUI< 
·TÜRK ANONİ V1 ŞlRKETI 

IST ANBUL ACENT ALIGI 
•Liman Han, Tclıı~onı 22925 

iZIYıiR SÜRAT YOLU 

VERLi HALii /. 
OLAN 'f /j 

HE~ 
T6Qk:GN 

, 
'""" ....... ·· HV&.•• 

&. 

ELiNDEk:r 
~ALEM 
OLMALIDI~ 

Tlrk kabiliyetini ba san'atta da göstererell 
çabuk yetişmiş ve kalemler, ecnebi kalemle· 
rladen daba yttksek derecede glzelleşmlfUr. 
Umumi mUraceat yeri : Sirkeci, MUhilrdar Zade Han No. 1 -2 

NURKALEM LİMiTED ŞİRKETi 
Toptan satış ger/eri: 

Ali Aııgar ve :Mahdumları - S. ve V. Pardo Rokee • Bekar 
ISTANBUL'da: Zade Hamdi K tabi Hami ve Şsı -Kına1ı Zade Zühtü· Mordo 

ve Josef Mizre.hi · Hacı :Jfühtar Kehnemui ve Şsı. Rafaıl 
Aluf - Iskoa A. Horasancıy&n. 

IZMIR'de : Nafiz Mustafa - Ödemişli Hüııeyin Hüsnü • Hamdi Bekir. 
ANKARA'da : Mahmud Nedim, Yeni sebze hali No. 23. 

--··-----·-------- ------··-·""'•"1'1-~ 

{fPA t<1A~l(A 
Müsla.hıara.lı 

HUBUBAT UNLAR/ 

SıHHAT 
v:ı:: 

KUVVET 

,,, ....................... . 
OSMANLI BANKAS 

TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TEStS TARtHt: 1868 

Sermayesi: 10.000,000 İngiliz liraeı 

'l'ürkiyenin başlıca şehirlerile 

Puris, Marailya, Nia,Londra ve 

Mn.nçestcr'de. Mısır, Kıbrııı, Irak, 
İran, Filistin n Yunanistan'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Surıye ve Yunanistan'da Filyalleri 

vardır . 

Her tüılU banka muamelelerl 
yapar 

'--------------~ ,-•EKZEMA 
lstiyenlere ölçii 

tarifrsi gönderıliı 
EminönU 

fzmir Fokoğı 
Tel. 20219 

HER AKŞAM KONSER 
Y. NECiP ve D. ZiRKIN 

SAKARYA vapuru her 
hafta PERŞEMBE giinleri saat 
16 da Istanbu:da:ı IZMIRE ve 
PAZAR günleri de IZMIR'dei1 
latanbula kalkar. 

, ,.,_. N A K İ L ._, en tesirli deva 
---- 1 ESKi DERİ yaralarına 

, Hl.,IR sis pÜ!$klırm~ ve yaugıo D E R M Q Z 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakrnmız. 

'-me ., ' 

Dr. A. KUTiEL 
Karuköy Topçular caddesi No.. al 

TRABZON YOLU 
T ARİ vapuru l 6 Nisan 

PERŞEMBE saat 20 de Hopaya 
kadar. 

' ,. 
-tr... f;üııJiiııue makineleri ....: s· k . M k i 

,.... ır ecı er ez eczane• · ••••••• ',ti 
"'ehmed Halis müessesesi ................................................... . 

Yazıhanelerini Galatıda, Rıhtım il
zednde, Marmara kahveai fevkınde 
Meırur;ye hanına t · tı<lığtnı aayın 
•alıcılarına bildirir. Telefon: 4 l 447 ~f1 

Son Posta Matbaa•• 

Sahibi : R. Kökçü 
Neır. Müdiiril: Talılw 


