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YARIM AY 
augUn çıktı. Okurunuz. 

n 

ikramiye Çıkıyormuş/ 

bacak kadar beJUnla aJıara 
1 

.
1
.- yay terbiyoıiz çocuk vay •. Ba 

çı ır mı? •• 
Ne yapayım bay amca •• Buau• lluamiyMi flkela~ 

daha zenpal 

• 



2 ~ayft. 

(Halkı 
Rum 
Patrikhanesinin 
Nakli Ve Halk 

Rum Patrikhanesinin bagka bir 
yere nakledilip edilm meal hak· 
hında bir hayli ıeyler ıöleniyor. 
Biz b11 lı e sözü okurlanmıza 

1nrakdık. Bakınız onlar ne 
diyorlan 

Bay Murad ( Galatasaray Tarlabaşı 
o&ddesi ) - Rum PatriklaaaHiala I•· 
ta.Dbuldan kaldırılarak baıka bir yere 
nakli için Yuaaıa gaı.etelerind• çıkan 
yastlıaı bizim gazetelerde okuyorUL 
Bu 1thı bblmle hiç allkHı olmadıfı 
kanaatindeyim. Patrlkhaaenln Fenerde 
kalmaaı nya d•nilditi fibl Atinaya, 
7ahud Aynarosa aakledilmeıl, bhılm 
•örOtllmüzle, birdir. T rkiye liylkliQ'i 
kabul etmiı ·n eaaa prenılpleri ara
aıoa koymuıtur. Din Ye dtfaya itleri 
bizim nazarımızda tamamlle aynl
mııtır. .. 

Bay Nazını (Fatih, Atpaı&n Mıaıı

lar caddeıl 48) - Patrikhaueaia nakli 
meıeleal, Yunan ruetclf'rl llJ'aıında 
epey mUnakaıa doturuyor. Atinada 

çıkan yarırumt bir ıaute ı " Patrik· 
hanenin İatanbuldan kaldırılmuını 
teklif et•ek ve b6yle bir muele 
çıkarmak dotru dctildir. Patrik aaıl
dıfı uman bile patrikhane Y•· 
rinden kı111ılda•a111ııtır. 11 diye yaaı· 
yormuf. 

itin mahiyetini bihalyor•L Fakat 

bu •niyetler biıd hl~ enter•H etme• 
melidir. Patrikhane dini bir •O•aa•H• 
dir. Onun lataıabulda lııuluamHı •eya 
Aynaroza nakledllmui kendi blleeek
lerl bir ittir• 

Bay Hilmi Südlioe, Mahmud ağa 
mahallesi ) - Ortada aaaıl bir klave 
meaelHi yolua, patrikh&aenin aalrJi 
diye bir meHle de yoktur. 

An!a1ılı7or ki, kine iti Meletyoa 
tarafından ye daha çok ealdden 
halledil•İf bulunuyor. Patrikhane İH, 
Biıtana zamaaıadan beri fıtanbulda 
alıkonuhnuf H mulatellf 1ebebler 
onun baıka bir yere naklini lcab 
ettirmemittir. Fakat. buıüa için 
buna llzum görülG7oraa it ıayet 

kolay olmak rerektir. ,, 

Et Resmi Mısılısl 
Ôtrendlğlmlıe ınre, Mezbaha 

reamlnln f azlah~ı meHleal nihayet 
Şehir mecllıine latlkal etmiıür. 

Hayvan tacirlerinin Ye kıaablarm 

öne ıürdüklerl iddialar Şehir 

meclisinde görllıtUecektir. 

Bir netice alınıncıya kadar 

mezbaha reımlnln e1kl ıekllde 
tahıil edilmesi alakadarlara bil
dirilmiştir. Bu itin meclisin 6n8· 
mUıdeld toplanblarında halledile
ceği umulmaktadır. 

SON POSTA 

D.llBiLi B&B ,BB.LER 

Saylav Namzedi ! • 
ır 

Elektrikle ikinci Seçiciler Üzerinde 
Tesir Yapıldığı için Şikiyetçi 

Ey bde otnran ve kendiılne kimyager, akliye 
mttteha1&ısı, muallim, da•a vekili ııfatlarını Yeren 
Bay Ali R1Za dün Afır ceza mahkemesi Reisliğine 
bq adet fıtida vermlttlr. Bu lıtidaJarda muhto• 
lif ıokillerdo Halk Fırkaaından ılk&yet edlllyordu. 
Bay AU Rhanın iddiasına ıısre, kendisi, Hylavhğa 
namzedlitlnl koymuf, fakat Halk Fırkası elektrik 
va11ta1llo ikinci seçiciler Uıerlne teair yaptıtındnn 

Reisliği usulen bu lıtldaların kayıdlannı yapbnp 
harçlannı aldırmıı ye icabı ne lae icra edilmek 
üzere Müddeiumumiye sevketmlttir. lıtidalar Mlld· 

• 
deiumumili~e aelince Taziyet çatallatmıştır. Çtınkll 

teıebbUıQ akamete uğramııtır. Bundan dolayı 
Fırka ve aJAkadarlan hakkında takibat yapılması 
Ye zeıilarınıu tahdidi lıteniliyordu. Ağır Ceza 

Bay Ali Riıa bundan evvel yine Milddeiumumilito 
müracaat ederek para baamak · için mUıaado iıte

mJı, bu fste&'f makul görülmediğinden kendiıi 

Tıbbıadllye ıevkedilmiıtlr. Bay Ali Riıa bu defa 
da Tıbbıadllye a-önderllmelc iıtenlldlil için Adliye
den uzaklaşmııtır. 

General Fahreddin Umuryeri J 

Ordu Müfettiıimlz 
Şehrimize Geldi 

Anadolu Aja&uıının dnnkll ıa· 
yımııdakl bir telarafında, ordu 
mUfettltl General Fahreddin Al-

tayın Berlhıde tedaYi altaada 
olduju bfldirlJfyordu. Halbuki 
Anadolu Ajansı bu haberi aaze· 
telere verdiği zaman General 
Fahreddin Altay ıehrlmlze ıel
miı bulunuyordu Ye itin hakika· 
ti de ıudur: Geatral Fahreddin 
Iran d6nllıllnde Berlinf' gitmiş, 
orada kısa bir tedaYiden ıonra 

ıelsrimlze döomUıtnr, BuaUn de 
Ankaraya gidecektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

SaJibaddin Ye Nazif adlı lkl 
kafadar çocuk, Hahcıoğlunda 

Abdullahın dnkklmDa firib pa• 
ra11z. börek iıtemitler, alama· 

yınca dlkkinın camianın kır
mıılardır. 

>f. Knçnk HUıeyin adlı blriıi 

F eDırdo Rizeli Haaanın ISteberl· 

ıini çaldığından tutulmuıtur. 

Jf. Abaaoıda kı•ırcık Mar• 

yamın hlzmetçiai Bahtiyar Oıkn
darda oturan Bere nln este beri· 

ıinl çaldıtından yakalanmııtır. 

>f.. Çukurçeımede F ethl lt

mlade birlıl aeb:ıecl lımallin 
dirhomlerlni çalarak aaYufurken 
yakalanmııtır. 

Durub Dururken 
Üıklldarda oturan Aram adlı 

bir yazmacı, durub dururken 
sokakta tabanca ile havaya ateı 
ettliinden yakalanmııbr. 

Denize Doğru 
Ka.lJıb Gidiyor 

Beyko:ıun biraz llerlıinde, 
Uaıuryerl denilen mevkideki ara• 

ıinin aittlkço denize doğru kay
dığına dair, buradaki gaz fabrl· 

kaları belediyeye müracaat etmiı· 
lerdi. 

Belediye fen heyeti bu arazi 
dahilinde yaptığı tedkikatı ikmal 

etmlıtir. Arazi kaymasınan önUne 
geçilmek için, 1ahilden muayyen 

bir sahada, sırtların etetine bir 
duvar in~aaı muyafık görUlmüştUr. 

Belediye fen heyeti keyfiyeti 
buradaki aaz kumkanyalarına 
bildirmiştir. 

Nüfusumuz 
Numarataj lıi Nisan 

içinde Bitecek 
1935 yılı içinde yapılacak nll· 

fuı ıayımı için; evlere ve araalara 

numara konulmasına devam edil· 
mektedlr. 

A:dığımız malumata ıöre 
numarataj iti, 15 nisanda bitnıiı 
olacaktır. Yeni numaratajda bir 
çok binaların numaraları değiı-

mektedir. Evvelce arsa olan birçok 
yerlere binalar yapılmııtır. 

Çocuk Sinemaları 
Galatadakl klmseılz. çocukları 

koruma yurdu ile Edirnekapıda 
'H ÜıkUdardakl çocuk bakım ~ 
evlerinde sinema tesiıatı yapmak 

Qzere, belediye tedkikatta bulun· 
maktadır. Buralarda tesis edilecek 

ainamalarda, çocuklara terbiyevi 
filimler gösterilecektir. 

Bir Lisede 
Kimya Tecrübesi Yapılır· 

ken Bir Kaza Atlatıldı 
Evvelisl gUn Kandilli kız llıe

ılnin kimya IAboratuYarında bir 
kaza olmuştur: 

LAboratuvarda kimya tecrU· 
belerl yapılırken masanın üzerine 
dökUlen iıplrto, aJey alarak par
lamıştır. Bu ıırada tecrUbcı ile 

me§gul bulunan ta!ebelerden bir 
kızın saçları •• kaıları ka vrulmuı 

muallimin de elleri zedelenmittir. 
Fakat, alev derhal ıöodürUlmUş, 

talebe ile muallim tedaYl altına 
alınmıılardır. 

Aylık Piyasa 
Raporları 

Verilen yeni bir karara g~re, 
ıehrlmiz Ticaret Odaaı bundan 
böyl6 aylak piyasa raporları ha· 
zıriıxacak ve bu raporlar her ay 
Ökonomi Bakanlığana gönderile
cektir. 

Istanbulun idhallt •• ihracat 
vaziyetini, piyasa hareketlerini Ye 

buna mutaallik dlier huıusları 
tesblt edecek olan bu raporlar 
bakanlıkca gözden ıe°çlrilecekUr. 
Öğrendiğimize göre Ticaret Odaaı 
ildncl kinun ayına ald raporun 
hazırlığına giriımiftlr. Plya1a ha· 
reketlerl rakkamlarla •• mukaye· 
ıell ıekillerdo teablt edilmektedir. 

Sigorta Komisyonu. 
Şebrlmiıde çalıfmakta olan 

ılgorta tarife komiıyonunun An· 
karaya nakledileceğini yaımııtık. 

Öğrendiğimize göre, komlayo
nun çalıtdığı daimi büro Anka
raya i6lUrUlmüş ,. ilk lctlma 
orada yapılmııtır. Bundan böyle, 
komiıyon Ankarada çalııacakbr. 

Giiniin T arilıi 

Bozulan Hattın 
Tamiri Bitti 

bati ıııf 
Fcyeıan ylizOnden tren it 

Yunan arnzialnde bo:ıulan k•5
::,. 

tamir edilmlt ve Avrupa posta ·ye . ı IJll dDnden itibaren nktarmaaıı ıı e 1 
baılamıghr. Tamiri bitmit o!Pl

85111 
• 

ratmen konvnnalyonel ve ekıprc 
ıtıt• 

katarları henü:ı tarifeye alınınaırı ti" 
Bunun acbebl, ana hattın bazı k1•1dıf• 
larınm htilA ıu nltında bulunrna•• 

latanbul Ş hlr Mecllslnlfl 
Yeni Azaları d 

latanbul Umumi Meclisi bııfl 
'5A'ledon sonra toplanacaktır. Al~ l 14 

mııı malOmata MÖre, Şehir Mecl'• 11~ 
den, yeni intihabda saylavlığa ,,ç 
len beı zatın yerine, yedekler~~:. 
ıeçecok azalnr, ancak, Büyllk fdıl. • 
Meclial açıldıktan sonra vazifeletıP 
baılıyacaklardır. O Ynkite kadt 
aaylaYlığa atçilenler ayni :ıanıall • 
Şehir Mecllaindeki vnzlfelerine de••• 
edeceklerdir. 

Balkan Ökonoml Konse1' 
Haz1rhklar1 

NiHnda Ankarada toplanac~ 
ol•• ikinci Balkan akonomi konıefl 
haaırhkları devam etmektedir. TOrlı• 
ofiace latenilen bazı malumat içill 
tacirler arasında açılan anketin ce4 
vablan toplanmaktadır. ~• 

Lastik • Deri Hikaye• 
Yine Kaldı 

Ticaret ve aanayl odaaı mecli•~ 
dan ikinci rela bay Habib ıad• 
Ziyaaın reiılitinde yaphğı toplantıdıı; 
birlkmit kaydiye Gcretlerlnln M•'~ 
aonuna kadar cc:ıuız olarak tab• 
edilmuine karar vermlttir. Bu arad' 
TUrkofiaden telanfla aorulan menŞ• 
ıehadetnameai almak mecburiyet. 
hakkındaki aorwuya da nrllece• 
cenb teabit edilmiıtir. Ru:ınanıed• 
bulunan laatik - deri iıl de idare beye~ 
mltaleuının IJAnai için srBrUtGleın•• 
mittir. • 

Okonoml Bakanhftı Deni' 
ve Hava MUate9ar1 

Ôkonoml Bakanlıtı deniz H ha1 ' 

yolları mOsteıarı Bay Sadullah, dUll 
Anlur~dan fehrimi:ıe gelmiıtir. Ba1 
Sadullah, birkaç gUn kaldıktan aonr• 
Ankaraya d8necektlr. 

iki Yerinden Vurmut 
Asmaaltında çuvalcı lrarılı 

Hllıeyln bir alacak yllzUnde0 

~ıkan kavga netlceainde yanınd~ 
çalııan Mehmed Ali adlı biri 
tarafından bıçakla kolundan ft 

bacağından yaralanmıştır. 

Plô.n Görüşmeleri 
Hen.iiz Bitmedi 

l.taabulun yeni pllnını yap•~I 
mltehaaaıı ecsaabi mimarı HÇ'°'" 
Oaere toplanan jOrl heyetinin mltıake• 
re ııabıtları belediye matbaaaında b•" 
aılmıya baılanmııtır. Baakı iti u:ı•Y•; 
c•tı için jOrl heyeti ancak 1ıelec• 

1 
•1 ba11nda toplanarak bu zabıtl•~ 
tedklk edecek n latanbulu yapac• 
mimarı tayin için kat'i kararını yıra
cektir. 

1 
"-'on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: J 
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...,,, · 14 Şubat .. _ 

Hergün 
1'ürkige 

intibaları 

-~pa~yada Barıelon 9elırinde çıkan 
8

•
1 otıoyaryo t; ni verul ıazete· 

'l~nt, oubir yıllık \.Jumhuriyet dovri il"\ ıyeııınden çok alakalı bir ifade 
11~6 &hseden bır yaıı iÖrdük. l~uuu 
İ& de okutmayı çok fıı.ydalı bulduk. 
.~anyol gazetesi dıyor ki: 

'11ib Gayet sıeniş olan TUrk in
~ ının hakiki genişliği ancak 
IQ!a 2:11b·l. memleketin ziyaretile 

l~ a ılır. 
~ ... lirk~yede aıra ile ıoy adları, 
~ ... ~ dı~t kılıkların taşınmaamıo 
ııoıfJ •dılmesi, halk arasındaki 
ta

1111 
trııı lağvı, yabancı uiıanforın 

"en lll~ıının men'i kanunları 
,,0:du~ı1 •• bundan aonra da 
•~re ohu itleri, aanayl te'aiai ve 
lıka,.ı •kkında birçok kanunlar 

B ınııtar. 
i ı._, iltUn memleketi aa•k Ye 

\ •tıı' eden kuvvet Atattırklln ku· Xl, .. •e f da resi doğru elidir. 
~~ ~~ memleketi otorite ile 
ede llliU•ttn 6İca;!'iyetlnl memnun 
!dir Q bir tarzda idare etmekte
ı" '~a~•u itiraf etmek ıerektil'. 
il y Yı bakımından Atatürk 
it .ı:t llll\ıteına bir plln tatbik 
fc\'k 

1 
te ve bu plAa icabatını 

J•U 1 ide bir çabuklukla yerine 
l<u..:111•ktedir. Son gftnlerde do
La,ı • iılerinCle bllyllr bir faaliyet 
ltır1t:-:ı•~ • 1934 aeneıinde Ba· 
rilcaı Y •kı btlyUk dokuma fab-

arı geniıletildi. 
d.okAynı aene zarfında Kayseri 
l&tf uına fabrikaları kuruldu. Kay
•' Yakında sanayi merkezi .halini 
fi ataktır. Kayıerl fabrikaları bar 
iti 

0rıçta 25 lezaAh •• 15 bin lj 
ılı' 1tllyecektir, 1250 ifçl kullam• 
ha~ak ve memlekette yetifen7,000 
tc}it• bpamuk ile 4 milyon met· 
an ez ve 500 bin kilo doku· 
aka yapılacaktır. Bunu Kültllr Ye 
t onomı bakanları ne fabrikanın 
• ~~elatma merasiminde bir autuk 
\oy eyen Batbakaa ~·t inha 

'Yan etmektedir. Bu itlerde 
:~llllekete lizım olan sermayeyi 
2 •llı bankanın ıubesi olan Snmer 
ll:n.~ vermektedir. Tiirkiyede sa· 
tıı:1.•ınıe iti yakında fdhalit 

t~~~ tesirlerini gösterecektir. 
olaralc. ıi ~unun neticelerini ilk 
ler St hıssedecek olan şey· 
11ıaddeı:!1~ardiıe edilmiı olan 

lap dır. 
ilerini~'a ihracat tacbleri mesa· 
lağvcdUrn ol~yhkla tnhdid ve hattı 
ınezıerı ıaıne ıahlt olmak iste· 
ttınelid~ nıeseleyi dikkatle tetkik 

ı. tu,k.· d 
"•ntız Ye e dokuma mamulatı 
clereced tnl\him addolunacak bir 
lıh!n t•ıiei~eğildl~. Yedi veya sekiz 
ır hıe 14 mılyon nilfuıu olan 

d~kild' ın eket için çok bir ıey 
ır. Fak t • tki,ı k a en basit bir lhtl· 

. 1-rı ttdkike bundan baıka pazar· 
P1Yaaa81nd etmek ihtiyacı Tnı kiye 
llıek iate e a nı~vaffald} et elde et· 
h. se"k·yt nlerı tedkikatta bulunmı-• ı .. rtıel'd' E e Qı~ h ı ır. ıkl Türkiye yfik .. 
tcdir. Buateketine devam etmek· 
Çtınıca ll onun ıarlh bir hakkıdır 
>'or. llıY~nnıak için gayret edi:· 
ileti ıını iat df x. • 
1 Celerin · e gımiz, bunun 

B •nların J1 
ilk önce hiisedecek 

'-nu11 İçi 'Panyollar olmamasıdır. 
:.-d•ti içi: bu asil memleketin 
~ 1j1 •llıaarıc •n ~andan dilekleri· 
, 

8 a iİrnıekn, dıbi de:tk bir çu· 

111 ltıln oldutu ~krniyecelderinden 
c~:•ublannıu dik~a sanayilmiz 
clab. •derim. B at nazarlarını 
Ilı a birkaç unlar biç olmazaa 
bu•catta buı .. ~ene bu memlekete 
Çala olurıa ihrac'::r• ve hatta ka· 

fllltladırlar •rını arttırmıya 

/'SON POSTA 

Resimli Makale a Yurdda Kög Ve Köylü il 

-· /~~ 
Du~Uu dGnyanın laer yerinde köy, batla olduj'u yur

dun temelidir. Yurdua yiyecejiai, içeceji11f, l'İyecetini 
hazırlayan hep klylldlr. Yurd müdafaa11na l'•lluce; bu 
lfte de lclyltlnila ittirAk lalHeal, ıehirliden çok Gıtlndilr. 
KlylOıtl :ıonırfn ve refah içinde olan milletlerin ıırtı 

yere •elmeı. Onu• içindir ki biz de köye ve köyllye 
çok ehemmiyet veriyoruz. KöylGmüzl zen~ln edebil
dijimi:ı ,.., blytlk bir akonoaıi zaferi kazanmıı 

olacatıs. 

= 

SON TELGRAF HABERLERİ 
1 'i 

-
Nevyork, 14 (Huıual) - Li.d· 

bergln çocuğunu ~rmalrtan 
. suçlu Ha•ptmaa hakkındaki ka· 

rara derin merak içinde intizar 
ediliyor. Dan Flemingtonda 
mahkeme önünde binlerce kişi 
slrllltlll bir "'8ıaylf yapmıı 
11U.Yptmaa'l parçalayalım!,. diye 

Maarif Teftiş Heyeti 
Reis1iği 

Ankara, 13 - A•rupada ta• 
lebe mllfettlıl Ba} Cevad maarif 
teftiı heyeti reialiğine, teftiı 
heyeti reiai Bay Avni de mUfet
tifliğa tayin edilmişlordlr. 

Yeni Bir ltalyan 
Harb Gemisi 

Roma, 13 (A.A.) - 21 Şu
bıtta Cenova'da denize indiril .. 
cek olan Ôsıenlo dl Savoia ismin
deki yeni kruvaxörlln hacmi 6,900 
ton olub geniıligi 18.20 metre ve 
uzunluğu 1 1 1. 70 metredir . 

Stir'atl 36 1/2 mildir. 8 tane 
15,2 Jik topu, bir 10,2 luk tayyare 
topu ve altı torpil kovanı vardır. 
Bu zırhlı, 2'eçende denize indirilen 
Emanuel Flliberto kru•azlSrllnUn 
eıldir. 

Ad~iye Sarayı 
Ankara 13 - lıtanbulda ya• 

pılacak olan adliye sarayının ar
aaıı genlşletilmif, bu yUzden proje 
mUH1'akası uzatılmıfbr, bina çok 
büyük olacak, bUtUn adliye t•ı· 
kilit1111 içine alacaklar. 

Emir Ali Hasta 
Umman, 13 ( A. A. ) - ÔIU 

Irak kıralı Faysalın biraderi, eski 
Hicaı karalı Emir A:ı Bagdadda 
ağır ha~tadır. 

bajırmıılardır. -
Flemington, 14 - jllrJ heyetJ / 

dün saat 11,15 te müzakereye 
çekllmlıtlr. 

F!emington, 14 ( A.A ) -
!Url heyeti 1 l saat mUzakercden 
•oua HaYptmamn, Undberafn 
cocutunu taammftden 6ldUrdl· 

ita/yada 
30 Bin Kişi 
Silah Başında/ 
Habeı Hududuna Gönde· 
rilen Aıker Bu Kadarmış 

Habeı • ltalya hidi11leri hakkında 
birinci aayfadaki tafıilaltan ayrı olarak 
bu&ÜD ıon dakikada aldığımız habır
lırf dı buraya koyuyoruz: 

Roma, 14 (Husual) - Hariciye 
mftıteıarı Bay SuviJ, Habeı elçi· 
alnl kabul etmiş, kendisin• ltalya· 
nın ıulh iateği hakkında teminat 
Yermlı, ltalya tarafından alınan 
yeni tedbirlerin sadece ltalyan 

mUstemlekelerinl mUdafaaya matuf 
olduiunu bildirmiştir. 

Asıl görllşmcler Adisababa'da 
Habeş Kıralı ile ltalyan murah· 
haaları araamda yapılıyor. 

Habei elçisini Bay Muıolinl 
de kabul ederek kendisine mUs· 
teıarın yerdiği teminab tekrar 
etmiıtlr. Fakat Bay Muıolinl da
ha e•velki hadiselerden dolayı 

ltalyanın taımlnat iıteğhide tekrar 
etmiştir. 

Londra, 14 (Husual) - ltalya· 

flne •• elektrikli aandalyada 
idam edlJmesine karar ••rmiıtir. 

Havptman bu karan temyiz 
edecektir. Karara mahkeme salonu 
haricinde intizar edenlerin ıayııı 
on binden fazla ldL 

( Bu huauatalci tafıiJ&b ıutf•• 
13 loca aayfada okuyunuz.] 

Mekteb lıtılahları 
Ankara, 13 - Dil kurumunun 

ııtılah kolu mekteb ııtılAhlarmıo 
Türkçe mukabilini bulma faaliye
tine devam etmektedir. Şimdiye 
kadar 700 riyzlye, 33~ ziraat, 199 
tarih, 400 spor ıstılahı karıılıj'ı 
bulunmuştur. 

Bandırmada FırtJna 
Bandırma, 13 - Şiddetli bir 

fırtına hUkUm alil'mektedir. Gül
nihal mlltad zamanından 10 saat 
teehhDr!e gel~Iı,, yolculannı Izmir 
ekıpresıne yeh§tırememiıtır 

Piyangonun Büy\ik 
ikramiyesi 

Eık~ıehir 14 (Husuat) _ Ta • 
ya.re .pıyankosunun bilyilk ikr!
mıyesınl burada Hacı Bekir zade 
Mustafa kazanmııhr. 

Say Karahan 
Moskova, 13 (A. A.) _ Sov et 

bfrHği Ankara BOyUk Elçisi la 
Karahan Sovyet ittihadı m k Y1 l k 't • er ez 
cra omı esı azalığına seçilmlıtir. 

Bay Kara~an ayni. zamanda An· 
kara Bliyfik El~iliğini m h f 
edecekt;r. u a aza 

.. Jngi~iz Elçisi 
lngılız Elçııl Sir Peral L 

dun. Ankaraya gltmiıtlr. E~~~ 
yen:~en ~atlayacak olan TUrk ~ 
loglhz tıcaret konuşrn 1 d 
ha:ı:ır bulunacaktır. a arın a 

nın Habef hududuna göndermek 
llzere seferber etttği iki fırka 
aıkerln ıayıc;ı 30 hi dlr. Elyevm 
ltalya • H<.het hudud.ında ihtilaf 
mevzuu obn ıırazl ltaly:ı mUfrezc• 
lerinin işgali altındadır. Fakat ita)· 
yan askerler:oin daha ileri gitmi· 

•• 11!'1!:1 ••••••• 1 ... 1 •• 

yeceğini, Hariciy~ • · B~k~n· · ' 'c' ....... 
S. A K ı on 
ı!°~" vam amarasında bild' • 

nııştır. ır 

t:> .,, 
., lşıeri .B k - r 
~u D,, işleri; ~nı lstanbulda 
ri\JdU Ara8 d~ anı Bay Tevfik 

!STER iNAN 
- -=-== 

!STER I NANMA! 
an IatanbuJa h ak~am Anka· 
p ostad B~rek~t etmiıtir. 

A a ır l · l' 1 nkara 13 ayın 
E:' itaf ur:ıu - Eıki Posta Ye 
ti n\'erj Poıt nı Müfettişi Bay Ali 
• l.!tıdurınİa ve T elaraf Memu

ne tayin •dilmitlir. 

Londrada ç bo rneşhur. "Ta.} m· , gazetosinin 1 taubul 
muhnbiri nnlııı ı:. or: 

" - Çıılışdım, türkcc öi;'rPndlm, faknt artık umıt•ıyo· 
rum·. Bunun kabahati bende değil, Türklerdedir. Çiirıkti 

benimle türkC'e konu~miyorlnr, ya fran~nzc·· ,,e,.-n · ·ı· 
, • J ıugı iZCi! 

konuşııyo•lur. Beyog-lnndu fark olnnlnr da tu kel' kouuc~-
ınlyo·lnr. Hen de tı•rkcc kon•ışncıık ncı ... m•'au b ı. k. ~ . .. _ • ~ r ~ıı a ımse 
bulnmıyoruo ve ders ıılıb ugrenrligim tfükce,·i unut 

J U)orum.,, 

JSTER iNAN /STER lN AN lrf Al 

Sözün Kısası 

Yıldızları Yakından 
Görmek Ne Kadar 
Pahalı I 

•• 
s:nema yıldızlannl bi:ı, perde ize· 

rinde, yirmlbeı kuruıa kadar aeyre• 
debiliyoruı amma, onları yakındaa 
r6rmenin pek bahalı olduğunu öte
denberi duyardık. 

MHell, bilirdik ki, HoliYUt'ta lla 
alaııt n bir filim ~evir••k için haf
tada on bia lngili:ı liruı lzerlndea 
kontu·at yapmıı olan bir yıldaıı ya• 
kından ve doya doya 1rarebilmek 
için inunın hesabını bil•iyecek ka
dar zena-in olmaaı l&zımdar. 

* 
Galiba, a-3kteki yıldızlar da filim 

711dıılarından llrnek almıtlar. Vaktile, 
çocuklutumuzda, aeyyar telHkopcular 
bize 7ıldıılan a-eceleyin, on paraya 
detilH bile, yirmi paraya Hyrettl
rirlerdi. 

Halbuld timdi bir telHkop almak 
lçi11 iki milyon lira lhıma-ellyormUf. 

Bi:ıim Jatanbul Oni'f'eralteainio bı. 
tele.kop almak iıterken baıına ı•lea 
ıeyl elbette Son Postada okumuısu· 
nuzdur. 

latanbal Oainralteıl heuGı pek 
aenc oldutu için, nktlle 11yyat 
t~Jeakopcularıa •3kteld yıldızları 
yirmi paraya seyrettlrdlklerlal bil .. 
meıae d-. Şehsadebaf1Ddaki ainem .. 
Jarda filim yıldızlan yirmi bet lluruıa 
Hyredilebiliaae, 18kteki yıldıdarıa 
aeyredilmHI de pek bahalıya mat ' 
olmaı diye, Avrupaya baytk bir te- ' 
leakop ıamarlamıt. • 

Bereket venin ki, aiparitl alan . 
fabrika namuılu davraamıı. Teleakpu 
a~ndermeden önce buaun iki mUy°" 
liraya mal olacatıaı haber •er111ff, 
Üniveraite de, rllkteki yıldıdan aey• ' 
relmek iti•i ileriye, bldcenla bollutu ı 
zamanına bırakmıf. 

* ı 
fıtaabul OaiveraitHfni, lıtediji 

telHkopu tlmdlden alamadıtıada• 
dolayı, yalnız tasiyet •t•ek lhı•dar. 
lımarladıtı bir aletia paraaını anla• · 
madan ıımarlamıı olduğundan dolayı 
ayıblamak haksızlık olur • 

Çnnkft, blrı:z önce de a8ylediğlm 
gibi, Üniveraitemiz hentia pek S"•DÇ• 
tir. RHathaae kurmaya, Anupadaa 
alet 1r•tirtmeya daha yeni ahııyor. 
Şimdilik, tecrilba zamanıdır. 

Zaten Telukop ısmarlamak, eakl 
ruathaneler için de pek kolay bir it 
olmasa gerektir. On bet yirmi yıl 
kadar oluyor, nerede oldutunu hatır
Jıyamıyorum amma, her halde karada 
bulunan bir rasathaneye mOtHHeyl 
ilerletmek iç'n ne kadar alet İ•terae 
ısmarlamaııına izin yerirler, paraaı nl 
kadar olursa ol:un verileceğini de 
ilbe ederler. 

RHathane Müdllrtl böyle bir bo
noyu eline alınca, alet fabrikalı.na .. 
dan kataloglar ıetirtlr. Her aletin en 
pahalısını seçer. T eleıkop bir rutha· 
nede en mühim alet olduğundan, 

oaun da, katalog fiatlarıua bakarak, 
en iyialdir diye, en pahal sına umarlar. 

Aletleri•, teleakop fabrikada ya• 
pılarak raaa~banenin bulundutu yere 
g8nrlerilir. Teleskop tam kurulacatı 

zaman görtllllr ki. m•t•r bu e.n pa
halı teleskop diretnot zırhlılardi 

ıökdekf yıldızları seyretmek için 
yapılırmıf. 

Raaa hane karada oldutu için. 
dirednot teleskopu kurulamaz. Fakat 
bir kere ısmarlıonmıı, yerine gelmiı 
teleskopu fabrikaaına geri vermek te 
kabil olıunıyacat ndan en sonunda 
rasadbaneye teleskopun hahn içi• 
zırhla bir diredoot kulHI yaptırır• 

lar ve telHkopu o kulenin (lzerine 
yerletlir"rler. Rivayet ettiklerine 
göre, timdi de bu kara raaadhane
ain ·A tele.skopu, dirednotlardakl gibi, 
çelikten y. p lmıt bir kule üzerinde 
du ·urmuş • 

İstanbul üni.enituialn lı:endiıine 
teleskop Hmarladıtı fabrika da, te• 
lcskop ı -ırrlama itinin karıtıll 
ol uğunu, tübhesiz bi'iyor ki, aleti 
yapmadan parsını haber vermif. 

Ya, ikin h'ç para l.ahsi etmeden, 
teleakopu yapıp da göndennit ol• 
sr.yd,? Ün:versıte l:.Odce• ııd• faz'a• 
dnn ikı milyon lira haz r buluna• 
m•y~ c ğ ndan herkes mthazcne ver• 
gisinin, y hud bubran vergiıinm bira• 
indirileceğini gazete.erde okuduta 
bu • rada yeniden bir telHlsop ver
gisi koymak lbım olacaktı. Bu 
dirayeLİ fabrikı.nıa lyil fiai unutm .. 
maJ.yız. 



-==4==S=a=)=fa=====:=ıı:=-=-=-----=----=-----===-=-==-=-===-=-==-===::::,.======--:::=SON POSTA--=-========================================~Ş~u~b~at=====I~'~ l Memlebt Maıuara•ıı: 
Ankara 
Köylerinde 
Son Posta 

Ankara ( Huıuıi ) - Baglum 
buraya 17 kilometre mesafede 
Keçiören Ilı Etlik bağları dva
rmda 300 evli 1800 nufmılu bir 
köydllr. Meıhur Ankara armu· 
du bu k6ycle yetişmektedir. An
karaya bağlı bir nahiye merkezi 
olan Baglum kendiıine batlı 10 
köylln tam ortalık yerinde ku· 
rulmuı bulunmaktadır. Nahiyede 
her adım batında bir auya, bir , 
kaynaia rastlanmaktadır. D,. iz 
yüzünden 1500 metre yUkıekJıkte 
olan Baglum'da köyleri ile birlik
te senede 400·500 doğum, buna ' 
karıı da ancak 40-50 ölilm vakası 
·kaydedilmektedir. Bu mukayeH 
havaıınm ve ıuyunun gUzelliğlni 

tarif Ye balkın ııhhatli oluşunu 
ifade içindir. 

Armudculuk Baglumda kazanc 
temin eden belll başlı tılerdondir 
Her aile her yıl en az bin kilo 
armud lıtlb1al etmektedir. 

• • 
MEMLEKET HABERLERi 

Bakırı Kokusundan Anlıyan Bir işçi 
33 Sene Ergani Madenlerinde Amele Başılık Yapan Bay 
Şerif Bir Külçedeki Cevheri Bir Kimyager Kadar iyi Bilir 

Ergani (Husu• 
ıt) - Yakında 
lıletilmeğe baı
Janacak olau Er-
2ani Bakır ma• 
denlerindeki ha
zırhldar bitirilmlı 
gibidir. 

Erıanl bakı· 
rımn evvela Aıu• 

rller tarafından 

bulu ndutunu, 

ıonra Cenevizli· 

Dünya bakır 
piya1aıında ehem
miyetli tesirler 
uyandıracak olan 
bu tükenmez ıer
vetimiz hakkında 
33 sene maden 
mağara çavuşlu

ğunu yapımı olan 
Bay Şerif ile ko-

nuıtuk. Bay Şerif 
diyor ki: 

- 33 ıeno 

lere, lranilere, Ergani madenle 

Türklere geçti- rinde çalııtım, 
tini ıöylerler. görgn ile bir ma 
ilk zamen:~rda den mllheadiıin-

Orman nazare- Erganide imalathane sahası n lhtiyar iıçibaşı Bay Şerif den zlya~e bilgim 
tine merbuttu, buralarını parça ket blltUn faaltyetile çalıımakta- yardır. Bir maden kUlçe&i!!J!J 
parça müıtecirlero verirler, ıonra dır. Yapılan inıaat meyaaında S yüzde kaç bakır ~*ftu bir 
çıkan bakarları mUıtecirler hlikü- ambar binası, bir kantin, bir de- bakııta ~iltliD7 Hatti bundan 
mete utarlardı. Sef~rberljkte ı,- mirhane, bir tamirhane, vaıon bf;lflÇ aene evYel, Almauyadan 
leme iki ıene durdu. Sonra Har- a1anıörO, 2 su deposu, ~ lcöprU, iki maden mllhendiıl gelmişti. 
biye nezaretine geçti. ilk defa iki memur V! blr ıi.Udür eYI, Bu~lar Erianl bakırını• en iyi 
madene ge:en Almanlar ıondaj beklrİftr daireıi Ye fırın binaıı cinsinden bir nllmune g6ndere-
yapıb gittiJer. Kurtuluı savaıını yapılmııtır. Bu aene de bir mtldO- c•klerdl. Tedkikat yaptılar Ye 
Aıüteakıb da lktisftd Vekaletine, riyet dairesi, bekArlar apartımam, birer parça gönderdiler. Halbuki 
ltiba_rı Milli bankaaına devredildi. izabehane, elektrik aantralı yapı- gönderdikleri nllmuneler YHat 

Şimdi maden it Bankaaı, Ma- Jacaktır. Y akm zamanda baılanacak derecede idi, bına mftracaat et· 
liye Vekaleti, Doyçe Banktan olan çalıımalı!rda bir milyon met- tiler, ben do bakırın en iyi cin-

Baglum halkı ılmdiye kadar 
ihmal edilmiı hu yftzden de oku• 
yub yazma bilglıinden mahrum 1 

kalmışb. Fakat köylerde mek
tebler tesiıine, herkesi okut
mıya baılıyan Cumhurıyet Hft
ldimeti burada da ttç aınıfh 
bir mekteb kurmuf, ıonra d!\ bu 
m~ktebl beı ıınıflı olarak büyUt
ml\ıtnr. Bu aayede Ba~lumluler 
da okuyub, ya:ımıya, dilnyada 
olub biten!eri duyub l5ğrenmlye 
baılamıılardır. 

mUteıekkil 3 milyon liralık bir re mikAb tahmin edilen toprak ıinl ıöyle bir göz geıdiriıt• bul· 
1 sermaye ile kuruli:n ılrket tara• kütleıi de kaldırıldıktan aonra dum, verdim. Senelerce bakırın 

Nahiye mUdürü ile ıııualllmler 
elele vermlı bir vaziyette çalıı· 
makta, bö~ le elbirliii ile yap:lan 

· çalışmalardan da iyi neticeler 
alınmaktadır. Muallimler bütün 
masraflarını da kendi keselerin
den ödeyerek iki aınıflı bir mil
let mektebi açmışlar, okul ub 
yazma bilmiyen büyllk köylüleri 
de okutmıya baılamıılardır. 

Bir Kadın Sa vlav Şerefi na 
Ziyafet 

lzmir, ( Hususi ) - Balıkesir 
saylavlığına H~ilen Karııyaka kız 

muallim okulaıı çevirmeni Bayan 
Snbiha Göçkül şerefine muallim 
arkadaşları tarafından bir ayrılma 
ziyafeti verllmiıtir. .............................................................. 

Son Posta 
y..,mf, ıt1aıt, H .. adlı •• Halk rıute•I 

Eaki _Zabtiye, Çatalçeome tokalı. IS 
l&TANBUlı. 

CaıetemiıJe çıkan )'&ZI 
ve reıiml~rin bUtlln haklan 
mahfuz ve gaıetemiıe aittir. 

ABONE FIATLAAI 
1 • 3 

Sene Ay Ay 
Kr. "'· kr. 

TORKIVE 1400 750 400 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 
ECNEBl 2700 1400 800 

Abone. ~deli peşiodir. AdrH 
deiıttiraaek as lwrt&&tur. 

-

1 
Ay 
ICr 

150 
210 

Gel•tt evr•• ••rl ••llme6. 
n&nlerdan m••'ullret •h1tmaa. 
Cevap için ~~ktupl~ra 10 lranıolvk 

pul ılııvesı lazımdır. 

Posta kutusu ı 141 lıtanb-.a 
Telgraf ı Soopo9ta 
Telefon : 20203 

fından itletiliyor. baıka bir it kalmıyacak ve ma• renginden, kokuıundan ytızde kaç 
Ergani Bakır madeninde tir- denlerin sevkı başlıyacaktır. bakırı havi olduğunu anlarım.,. 

1 Karamanın Bir 
1 '"5enelik l dhaliıtı 

Karaman (Huıus1) - Kasa
bamızın kir senelik ithalat vazi

yeti ıudur: 
Bi; aen• içinde Karamana 

1500 kilo kahve, bet vaıon 
petrol, 1000 kilo çay, 20 bin 
kilo prinç, 15 bin kilo aabun, 
1 O bin kilo zeytinyaiı, 30 bin 
liralık manifatura, 400 vııon 
arpa ve buğday ldbal edilmlıtir. 
Bundan baıka birer miktar deri 
ve ~apağı ldhalflb da vardır. 

Karamanda 
Zf'hirli · Gaıler Hakkında 
Konferanılar Veriliyor 

Karaman, (Huıust) - Orta 
m~kteblere müaa:d zaman bulun· 
dukça talebeye ve ve'l!erine zehirli 
gazlar ve korunma çareleri hak-
kında konferanılar verilmektedir. 

Denler fen muaUiml Ali 
DaideYirea vermektedir. 

W:ardinde G ~ce Dersleri 
Mardin (Huauıi) - Halk Evi 

gece dersleri ihdas etmlıJtir. Bay 
Hal:ib tarafından İiteyenlere 
F ransı:z.ca öğretilmektedir. 
Adapazarrnda Umuınl f\~ec!iı 

Azalan 
Adapazarı (Hususi) - Mec!iıi 

Umumi intihabı }Dpı "mış, Bay 
Galib Doğancı, Bay Salih, Bayan 
Lamia Gaffar, Yufiuf Ôzkaya, Bay 
s.ı:m a:z.alıklara seçilmişlerdir. 

A~apazarı:lda Grip 
Adapazarı ( Husuıi ) - Grip 

hastaiıiı [salgın ha:indecHr. BUtün 
mektebler bir hafta müddetle 
tc!til edihn şle(dir. 

Göçmeniarin Paraları 
T ekırdağ ( Huıuıi ) - Bul2a

rislan ve Romanyadan gelen göç
meni rin e!lerinocki Rumen ve 
!3u'garw. p~~~lİarın.n Türk paraaı 
ıle degııtırılmeıi için Ziraat Ban
ka' ~rrna emir veril mittir. 

- - - - - ------------ - ---
lğdırda Yoksul Y avroları Koruma 

• ~ •• 11 

Iğdırda giydirilen ynrıılar ve himaye heyeti 
Iğdır ( Huauıt ) - Ukmekteblerde okuyan yardıma muhtac: tale• 

belere himaye heyeti tarafından eaaslı yardımlar yapılmaktadır. Bu 
yavrulardan yirmi kitiye heyet tarafında elbise •• ayakkabı Yerli· 
miştir. Talebeler:n diğer ihtiyaclarının da teminine çalıtılmaktadar. 

Antalya da 
Belediye Mecllsi Kafeslerin 
Ve Çarşafların Kaldırıl

masına Karar Verdi 
Antalya, 13 (A. A.) - An· 

talya belediye mactlai nisan ayı 
nihayetine kadar sonu alınmak 
Uzere çarıafm kaldırılmaımı ve 
ıubat ıonuna kndar kafeslerin 
kaldırılmasını karara bağlamıştır. 

Sıvasta Operet 
Sıvas (Hususi) - Tırhal teker 

fabrikası Şarkın sadece ıeker 
ihtiyacına cevab vermelde kalma
makta, halkın ruhi zevklerini 
okşamıya da çalışmaktadır. Fab
rika gUzel b;r ıdneml2 ıtı lonu 

yaptırmııtır. Bu anlonda temsiller 
de yapılmaktadır. İstanbul Ope· 
ret Heyeti fabrikanın sinema 
aalonunda temsiller vermişlerdir. 

İnegöl de 
Hilallahmer Genelik Der
neği Kongresi Yapı!dı 
lneıöl, (Hususi) - Genelik 

liililiahmer derneği sen.elik kon• 
greıini yapmıı, yeni idare heyeti 
ıeçmiş, idare heyeti başkanlığın
da ortamekteb müdürU M. Ural 
lbka edi!mişHr. Katibl.ğe maaril 
memuru Faik Ergün, vezne.; arlığa 
merkez mektebi başmuallimi Re· 
ıad Şener seçilmişlerdir. 

lznıir Umumi rı~ec is ~.zaları 
lzmir, (Husuı:) - VaLiik ge

nel kurulla) ına ü; e seçimi ya pı!· 
mış ve şu rvat seçi!miş:erdir: 

Doktor Kamr~n. ecz .. cı Fer'd 
' 

Bayan Maide D "r'k, d"l•tor İz-
ı.eddin, a\ ukat W. s a "a Mün ·r, 
avukat Nuri Fettr,h, ~ vuk ... t Mu· 
rad Çınar, doklcr Osm. n Yu .ıus, 
avukat Ahmed Şükrü. 

- Tarihi Fıkra 

K'üçük Görünen 
Büyük 
Kay ıdsızlıklar I 

· ı Ple~n• Yazı itleri deılayııi e b~ 
kahramanı Osman PaşPnlD eldi· 
basını öğrenmek lizını gklt•• 
Şu kitaba bakbm, yok. Bu d'lf? 
ba baktım, yok. Sinirlen 1 

·: 

buyuk kitabhanelue baı vurdu: 
PJevne den, Osman Paşadan b~ 

0 
teden ve etmesi muhtemel 01 

bUtun kitabları karıştırmıy• k;. 
yuldum. Bu araıtırma aıraııD 
Osman Paşanın kendi hayalli,• 
dair bizzat k~leme aldığı yaıır. 
buldum. Hatta onun harbiye aıı• 
teblnden çıkhiı yıldaki gene;:. 
bitler liıteıini de elde elf m. 
kin onlarda da şöhretli Meret" 
lın babası yazıh değili... b' 

Canım sıkıldı, ayaklı kitıK 
hane olarak tanıyıb saı:g? jt.l 
tercliğimiz Bay H~~i &'dıaife, fJıtf 
Mahm~ Kemale gittim, arıdl' 
İım ;dı bilip bilmediklerini ıot' 
dum, menfi cevab aldım. . 

Osman Paşa, yakm tarih•~ 
. b . l d b" . cI!t• en bellı aılı ııma arın an xrı 

içimizde kendini jlSrUb ta01Y'~ 
lar bile yardır. Oyle iken !; 

basının adını ntrenmek iıt• ~~ 
layhkla mDmkOn olmuyor. ÇUO"aı 
biızat Osman Paıa, bu adın tar 
bakımından bir gtın aranacai·: 
dlliltnmemiıtir. Halbuki eaki TOi' 
·ıer, baba adına değil, yedi göbe~ 
kadar ata adına ve o meyııı 
oymak, oruk, ulus adları111 

pek btiyilk dığer verlrlerdlt 
fırsat dllıtUkce onları sıralanı•1' 
borc bilirlerdi. Söz gelimi, arsl~ 
rında tanıııklık olmıyan, iki ror 
karıalaıınca kendilerini 'birbirleri' 
ne ıöyle prezante ederlerdi: 

- Babam filandır, Dede~ 
flllndır, onun babası ıu, ded• 
ı•, bUyllk dedesi ıudur. Fılil 
uluıun filin oruğuna bağlı fil~ 
oymakdanım, filin yerden getl 
filin yere gidiyorum. 

Tarihin kıymetini, tarihi ve~ 
kaların ehemmiyetini pek iyi ~ 
len Oıman Paıa lae kendind 
ıonra gelecek neslller tarafında' 
okunmak Uıere tercUmeihaHrl Y~ 
ıarken nefılnl ıöyle tarif ediY b' 

" Aıya kalesinde T okad t• 
rinde 1249 tarlhinde duny•~ 
ıelditfm kuyudat ile ıabitt,. 
pederim lstanbulda bulundui'"' 
dan kUçDk yaıımda ailemle or•f 
hicret edilml§tlr.,, ~ 

GörOllyor ya. Babasından b ı.I 
ıetmek için ikinci bir vesile dll ~ 
varken yine Jhmal ediyor, o~ 
adını yazmıyor. Bunlar kftçUk 'İ 
r&nen bnynk kayıtıızlıklar ~ 
Çnnk8 tarihin bir sayf aemı '' 
bir aatırını akaaklaıtırır!.. -

M. T. fi 
•····················································· 

BUTUN UlK~YJ 
HER~Ur 

ôO~A5AMAzsıN1t 
FAKATZ 

~ft, •• L~ 
OAt<.I e,ı p. ~ 

BüTÜN ÜLKEYİ HER dl~ 
fi.v. ' • (it -~ 
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Sigaaet Alemi ı I · 
........._ HARİCi 

Yazan : Server Bedi 
Ah 

}'tde 
6 
ne ince· çocuk! Bir .ani· 

lt}'i 'n2 ıl•rin falana bakarak her 
••al ' 1 •un 8 8 " ar Iıte onunla T o-

Seİ •rııtndaki fark ... 
n• dotına N•jadın elleriol röğıtı· 

...._., ;' çekerek: 
Uıutdu Hrn•zıln, c!•dl, ne kadar 
eyi hu:· . Bllınezaln değil, ıayct 
Ytn tah n, fak•t ıebebini kat'iy· 

rnln ed . 
- 1( •ıncııun. 

oldu? ocınfa bir mllnakaıa mı 

•U - liayırt.ı F k 
tllyoraun N • at sen fazla ök· 

da Yar A• •i•d .• Burun ruıgAr 
8 · rtak b Utadan ild 

1 
•onbahara girdik. 

inelim, Be e_ im, bir otomobile 
da k Yoglunda b· dükkA 

onuşalırn. ır n· 
- Pek· 

llıerak edf ı... Fakat ıen anlat 
LJ Yorum ' 
~·ıı . 

bir a YGrUdüJ S 
aı aab er. elma ooa 

d retnıe · · 
•11 beraber b~ını söyledi. Bebek· 

ır otomobile bin· 

meleri ibtlyatlızhk olacağı için 
hemen ayrıldılar ve Dolmabahçe 
6nUnde buluımak Uzere ayra ayrı 
iki otomobile bindiler. 

Beyoğlunda tenha bir dnkkAn 
ldSıesinde oturmuılardı. Selma 
anlattı. Kendisinin Nejada ıönder• 
diii bir mektubla Nejadıa o &Un 

yazdığı mektubu! Hallmenln naaıl 
sakladığını ve vermediğini ıöyledi. 
Nejad bağırmııh: 

- Maksadı nedir? Sebeb? Se-
beb nedir? · 

Ah... Iıte Selmanın bunu söy· 
Jeme1lne imkan yoktu. BfttUn 
mabaretile birıey gizlediğini HZ• 

dirmemiye çalışarak: 
- Bilmiyorum, dedi, iıte beni 

korkutan da bu ya, bilmiyorum .•• 
- Naaıl olur? Kendiai ne diyor? 
- ÜatUne hücum ettim, ıa• 

çını başını yoluyordum, boğacak· 
dım, fakat hiç birt•Y ıöylemiyor. 

SON POSTA 

. 

TELGRAFLAR 
Makon Balonu Düştü 

I ( Gönül işleri J 
1lk i Kadın, 
)iki Derd 

- Ben Halimeyi evlenmeden 
iki sene evvelinden beri kullanı· 
yorum. Şimdiye kadar biç böyle 
bir hareketini görmedim. 

Selma bunu söyledikten ıonra 
dUıUndU: <c Fakat o ıaman ibra• 
him yanında de§'iJdL Kambur 
hal~ sının yanında oturuyordu. 
Eğer o mel'un olmasaydı Hal:me 
bu namussuzluğu yapmazdı. » 

Nejad dedi ki: 
- Belki senden para kopar· 

mak iıliyor? 

- Teklif ettim tabii... Elli, 
altmış, yüz lira teklif ettim, kabul 
etmedi... 

- Belki daha fazla , çok daha 
fazla koparmak istiyor? 

Bilmiyorum, :ı.annetmiyo• 
rum. 

Evet, çünkü bir ıantr.jda 
paradan başka ne i{aye olabılir, 
Selma? Azıcık ıabret, göreceksin 
ki bu karı senden daha fazla 
para isteyecek. 

- Hayır, Nejad. hayır .. Öyle 
olsaydı b:r az biısettirlrdi , teklifimi 
kökllnden aökUb atmazdı, gör
medin, öyle bir hali vardı ki, 
okadar kat'i söylUyordu ki .. 

( Arkuı var ) 
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Fransada Çok 
Hayırlı Bir 
Müessese •• 

f r•nıanıo her villyetlnde hlr 
tane 44 içtimat yardım" mü-

/ctlmai 1111r- eaaHeal vardar. 
d 

Bu mtieısue aile
'm na•ıl lerl taraf m daa bes

ga pıl ır 7 lenemiyen yavru· 
)arla, ıokaldarda terkedUen sı•Y· 
rlmepu çocuklan alıp blylUUr, 
aonra iatiyen çocukau:ı ailelere 
tevzi eder. Y esrin• ıart bu ço
cukları alan aileleriD onları mun
tazaman okutmayı taahhnd et· 
meleridir. Fakat Franıu: iaz~t.
lerlnln neırlyatıodan anhyoruz ki, 
bu aılle11eaelerden birlaln mOdtı
rO bu içtimaı mOeaH1elerl kendi 
menfaatine kullanmayı dlıllnmllf, 
aenelerdenberi yavrulan para mu
kabilinde aatarmıf. Adam batul· 
mut •• mahkemeye yerilmlıtlr. 

• 
Parlı ıehrlnde yol ltaretl ola· 

rak fimdlye kadar yalnız lkl 

Çillcii ıııl renk ıtık kullam· 
dllckal lırdı, birincial kır

mızı idi, oto•o-
•dl1tiz I bWerin durmalan 

lcab ettiğine delilet ederdi. lldnca 
renk iae yefildl, ı•çlleblleceiinl 
ıısıterlrdl. Halbuki Parlı phrl 
timdi ( BerUa ) ,.hrl•I takiben 
Gçtıncl bir lflİI da kabul etmiıtlr. 
Ba lçDncl lf.k ·aarwbr, ( dikkat) 
mana11na ı•l .. ldecllr. Bu ııak 
yanınca yaya ytlrlyenler Yakıt 
kalmadıtını dOflnenk acele yll
rllyecelder, otomobiller iM har .. 
keıt ........ Jaldatbtı•• dlfD
... oteaoWllell ,...._,. .... 
• tatacaklardlr. 

• 
L... •••tanelerinde u rb 

uJ11Y•BllJ'aD lıaatalara ., e
-,-.-,.-,-.-,,,.---,- r11 .. k lzwe bir 

çqld Kloroformla 
ıölltielc ılmlek fcad edil-

adftlr. T emia edfldiihN ılr• 
UJUflurucu 1U U. uc•k bir 
ı•ce uykuu Yerecek derecede 
ratabetlendirilmif olan bu slm
leklerin blJlk f•ydalan ılrll
.. ldedlr. 

• Bir Fr.... r•zetedtl ., 
d~- ... burt,.ti .. 

Aparlım.,. de olaa olm,.ea
-... .. tan11 .. 

ını arıgor- ele buhmay•: 
$811UZ? Bir •pub•aa 

... anyonuauz? e.ıdutunu bl ... 
•• hulcl f6rtloliflae Ye odal .. 
nma klfi · olub olmadığın•, rahat• 
hkla idare edilib edllme~iğine, 
Ye nihayet fiatiae bakmadan ev
••ll lçlae bol bol ıGneı tiri b 
tfrmeditln• bakınız. Saadetin de 
11hhatin de Uk anahtarı bundadır. 

.. ·-··········-·-···-··-··-············-· .. ······· . 

.- ... ..... .. 
il.AN PIATUa . -.... ,.,.,. .... ,...., .. .., ...... ., ..,,,..., ,._ .... , ....,... 

J- ....,__ .... 6/r _,.. . ,. ... ,,.,. ,..,., .. .. ,.,. ..,.. ., .. .,.. Utpr loa 
ı 2 1 • ., 1 ,.... .,,. 

400 •• IOO 100 - .. 
x ... x ... Kr .. Krş. ~ ... a., .. 

J-:sır ,.,.ıırrade .... 
(1) ıı.11 .... ..,4,,. 

4- J-11H .. ,., ... ,azı lor 
tut11~kltırı , .... pn 
••tlınl• ölçiilür. 

A 

DIDrada Olap Bitenler K a?i M eL1 abltJl'I 
' ....... 

Para Isl:iyen _ ~ olis_ ~üf ettişi Nerede ? 
Markardakl 

Biraz Gezmek lçla Pariıe Gelen Bir Alman Kızının Baıından Geçen Vak'a! Binanın 
Bir Gazinoda Yüksele Sesle Söylenen Bir Cümlenin Sonu/ Yapılışı 

.. - Fransız pollıl bir kolRln ltdır lnktıaf ediyor 
me1elHlai llaatırmak itin 100,000 yuıda lğdırın So•yetlerl• 
frank fıtiyor, para ile birlikte n ihraç kapısı olan Mar 
çabuk Parbe ı•ll ,. ~ lira aarfile bir ticarll 

Onlyerafte ta~al bltinl..U.e binam yapddıit •• bu ite 
mukabil ail••lnden alcbi1 .._. kam Bay Nedimin 6nayak 
niyet ileri•• bira dolqmak tllccarların para yardımı 1 
tbere Parise a•l•lt ola bir lan 1azılmışbr. Filvaki bllaa 
Alman kızı, oraya TUlflndaa carlan11 para yardımı ile 
hemem iki .hafta ıoara babuıaa -.br. Fakat 6nayak 
bu mealde ltlr telıraf p1ı.,.. Nedim defU, o zaman ka 
adamcatızın •• J•pacatı• ta~ olan fimdlld Tirebolu ka 
mln etmek ılı dejildir. Bay Mldbatın teı.tkDe ya 

Bil cihetin bir kadirılaaıbk 
H•m•n bawlm laamlar, 

ilk tayyare poat•llU atlar, P .. 
rlain yoluna tutar, Fakat ha
kar ki ima kendW.e a•..am 
Yerditl otelde detildlrl 

- Nereye tfttl? 
- Batlıt lıaıtala ... atae 
- Sebeb?f 
- Bilmiyoruz. 

Ada• hem•• laaıtahaa•y• 
k0tar •e lazam f6rmeden enel, 
ilk iti bat doktordan izahat 
almak olun 

- Kwnım lıokahİ çekmlye 
abtlDlft birdenbire haıtalanmıt. 
bur•ya ietirdller. Keıf•ttlllmlz 
yeni bir mul De kendialnl hem 
tedaviye, hem de bu zehirdea 
lj'renme Yermeye çah11yorul .. 

Gene kız kazara kızara 11rK1-
ı .. tJ babuına anlata-, u oldu
tu•a tahmin et .. k sic cleillcllr • 

- D_.p att.nf, oralla v.,. 
adını taııyan gene bir •atandaıla 
tanlflDlf, cloat olm111t bu arada 
kokala ç•kmeye de ahf1Dtfl it 
bundan ibaret kalıa yine iyi. 
Fakat bir ı•ce bu pnc V of kızın 
oteline tider: 

- llahYoldalr, deye llze b•.
l•r. Fran11z polia kokain kullan
dıtımm aezmft. buıb iki mnfet· 
tlt beni yakaladı, ikimizi birden 
laapıe atac:atmı ı&,lecll. 

- A111a11 Jarabbll H yapalım? 
- Bea yalım bir çan tiril-

yorum, o ela bu polla •lfeWtl .. 
riae lateclildulal •ermektir. 

- Yani! 
- 100,000 fraald hende ol-

aydı derhal •erecektim. Çen.ı .. 
riDI tutacaktım. Fakat malH•f 
1okJ 

itte Almanyaya çeldlea telıraf 
bu muhaverenin bir neticeıidir. 

• 
Haıtanede bu hlklyeyl dlnJ .. 

dikten ıonra ihtiyar Alman kızına 
ıorar: 

- Sonra? 
- Sonraaını bllmlyoru•, o 

ı•ce kederimden biraz fazla iç· 
miıim, baıtalandım, beni buraya 
ı•tirdiler •• 

- Peki ıimdi ? 
- Voı'u bulmalı, onun vaaı-

Jaıile polialere baı •urmah 1 

... 
Fazla ar ... ıya IDzum yoktur, 

o ıırada ı•nc V cg bızır ıibf 
haıtancye gelir, kıza, ı6ylemlt ol
dujunu babaya tekrar eder, ve 
kararlaıtırırlar: Polise istediği 
100,000 frank verilecektir. 

• iki gUn aonra 

-
Gene V oı ile adı ıaklanan Alman senıiıılain kııı 

lçiıa haıtuedeıa pkar, babuı ile 
birlikte Voı'un otell11e ıtdv, ora
dan kahve k3fuinde beklemekte 
olan poliılerle bulutur •• kendi
lerine iatediklerl 100,000 frank 
Yerilir. 

• 
Artık meaeı. kalmadı ya? 

Baha 1m (V og)u da ıa•arak ge
niı bir aefes almak Dyere (Ş•n
zellze)de bir gaziaoya i&derler, 
bir tlfe pmpanya ıamarlarlar. 
Bu klplren içkinin lalacle de 
Frmt•• peli8im ~ tea
kide koyulurlar. Fakat tuadilfe 
bakımL Baba De kızın itıal 
ettikleri ma•amn bltftipde otu
raa iki ıeac ele pol"amlt, hem m 
Almanca bileo iki poU.I cleııbal 

ifittilderiai amirlerine bilcliril• ve 
erteai tfin ihtiyar Almn polia 
mlidtlrlyetinden bir da•diye ahr, 
orada kendiıindea: 

- Bir ıftn enel pzinecla 
kızına ıöy!ediklerini tektar etme
ılni rica ederler. Alman çekin-

med•n ıByler. Ve o za•an ken
dlainden birkaç tin daba Parlat• 
kalma•nı rica ederler. Bundan 
makaad Pariade neli.adar pola. 
mllfettifl •ana bep.ılli de birer 
birer çağınb Almana ılltel'
meldir: 

- Sizden para alan banıfal 
idi? Demektir • 

Alman tabii hiç blrlal sGat .. 
remez, bunun &zerine de ... ,.. 
taldb eclilmekcle olan pc V oıı 
... ~ ~·ll'ıllr ... 
biraz ııkııbrılınca cDrmOaO itiraf 
eder • 

Bu ıeac aenerinlo kendfaial 
• mazur sa.ı--• için dyleditl 

cllmle ıudur: 

- Ada•• çok paraa ••c:la, 
e•elİllcler klçlk bir kan •lmak 
lıteclin. 

• 
Voı clirm&aO itiraf •tmit ile 

de aldıjı 100,000 fra11 ••rmemlf, 
harcettiiini taylemlftir. 

Fransız Ordusunda Grip 
Salgın Halinde •• 

Franıada grip 
ıalıan halinde
dir •• ıazetele
rin ncır:yabna 

bakılacak olur
• 1918 yılanda· 
ld o mqbur 
enflluanuyı an
dıracak kadar · 
tiddetlfdir Ye 
aon ,Unlerde or
duya da •İrayet 
etmif, bir kışla· 
da (7) dljerlnde Bourf'da piyade kıf1uı .. 
(3), bir tlçDncOıDnd• (2) Defe- ._ .......... - ... ---·-----
rfn ölOmftne, birkaç ylzOalln 
haatalanmasına ıebeb olmUflur . 

Ba mllnaaebetle Paria gaz .. 
tel eri: 

- Franaa tehlikeye dlıthce 
kanını eıirıemez, nitekim harb 
içinde milyonlarca kurban •er
miftir, L:ab ederse yaran da 
verebilir. Fakat ıulh zamanında 
tek neferin 6lllm0ne razı değil
dir." Demekte ve harbiye bakaa· 
lığmı der)lal faaliye ıeçm•ye 
davet etmektedirle,. 

Gln 
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Ka11aa 

99 

Arabi Rumi 
l Şabat ıo Zilkade USS 1915 

Vakit Esaat Vuat 

Akt•• u- n se 
Yata 1 12 19 12 
lmaak il :fi 1 J7 

olarak taırildnl faydalı buluJ 
S.1 Nedim biDa yapd 
•J tonra ta,tn edllmiftir. 

Iğdır tücoarlanndan: o.fiti 
Bir E•ki,ahirlinin Ricd. 
Eakifebirin Hoşnudiye 

IMlde Şlrem IOkap p 
pçllmez bir haldeclir ........... ı 
aha bu ıokafl ıeçilebilir bir 
koymaaanı rica ederim. 
geniıtir, eYleri iyidir ye 
ıehlrln en kalabalık ıokakl 
ela bbidlr. 

Şirem ıokağında oturan 
Yılchnm Selimi 

Son Posta: Okuyuc 
bu mektubla beraber bir de 
t1ndermlftir. Bu reıimde 
naa okuyucumuzun adeta 
bpaldanna yald•fhi1 
mektedir. 

Çodmıuu YeaiçiNik 
lluWa Gilo c...ı. 1 • 

A,tıklarmııı alm•k lçiıa 
.. hkem .... e mGracaat • .. 

Anlı:aradan ıof ör 1111 ifare&ile 
tub yuanaı 

lmıı:aan mektuhlar 
kate ahnmaz. 

Adapasarında muallim 8a1 
Oaara: 

Mtuaı .... clotrudur. fı 
mektubuauzu bbha 
mealek kaideleriae aymas. 
lıarrirlne tl•dennenis d•• 
rudur. 

Meraklı yazılar 
Gisel biı muhtıra 

• 
T-1111111, k•l--1•1• 
Seçme rezllen 

• Kültür, ııhbat, ev ilim, apar. 
1an'at bahi•leri faydalı bilıil-' 
..,,. aradığınaz her .. y ••• 

llATBUAT 
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Güzellik 

':nunuzun Kırmızılığını 
•ili Giderebilirsiniz? 

Liri 1:•• t11 aaa atkw ıepJ.racn 
diii•iz buı.aun lmumaaıdtr. 1.te
o altı '1.der plHIM atırtln. Yine 
b,

2 
bdıa dier ıil:ri 111nttr: Ei•r 

t llınızd ı..· 
au k •n 11ıçblr tftbhealz yoba 
d, •zartıhğıa tamamen kanın 

'•ran iu anı. ının nobanhğından oldu-
tdır. s .. 

>'aıaı;uktan Retir gel•eı aohaum 
tııtub a )'aklaıaı ... kıla, ayakları 
boı .

1
elten muhafaza etmelcle, bol 

hir J' 111illl•Uk yapmakla deveran 
bilir Ci~ecoye 1 a ar tanzim edfle
d . · undea baıka burnun ken• 
ıındeki d 

1&.ıa everanı tanzim etmek 
l! 

111
' Bunun için de burunun 

cund b 
~lrıd'kan llflayıb ortaaıoa kadar 
"' 

1 leyin, Yme ucundan başla· 
''ll 8" l •d.' Y ece bir mUddet devam 

ın h I> ve erglln tekrar edin. Ya• 
• acak cli b' d •çi d er ır ıey o burnu, 
~\ıl e ytbde bet PP malalulD 

ltll&n ılık ıu Ue banyo yap
~r. Bundan daha kolayı da 

,~u evveli sıcak, sonra ıoğlik 
•on ° banyo yGpmak ve ondan. 

"" d lrıakt a kolonya ile oğuştur· 
ır. 

'Eier b 
P~1' -u Urnunuzun kırmııılıgv ı 

... llbll'da 
dörtte I>. 1 e gtilıuyunun Jçino 

tİJrniş lcu~ llllkdarı tereaalib etti· 
tinde lcAE Urd, dörtte bir at.he· 
loıy011 1 

Urulu alkol koyarak bir 

~U~P~r •• burnunuza bunu 
·••hıı. 

lııere 1 
rlııiıi be I• ince; eğer kııın elle· 
L... Yaz v 
~ly°"la • yumuıak tutmak 
)•lt•ın,,:uz kat'iyen aıcak au ile 
1... ,,ınız. K 
-.rl IQ k 1f'D eller için en 

' t;:' hararetinde olaa audur. 
~llrıa ;.e 'biraz da gliaerln veya 

. 'ı tJc.....cı..ve •taıek faydahtlır. 
lairıı b •••el d. ellere ya 
tin •deın .. 

Y•iı •Gr Yaga •eyabud da zey-
8 lllek llamd,r. 

" 111a41, .. b ~f, •lintz -.&la haftada bir tld 
llltlQ._ e belca Yath bir k 
Ilı ..ı; •e rem 

Z. lier cil; f~ .ıtliYenle yatı• 
•ldutu ı 1 e ilden krem l»atka 
"-"- "laiççla ~ burada me bu lm-
)lz. \' ll' lt.._ ta . 
tl1 •lnız •llrdlik Ya4ye edeme-
~zl beyazı t.. •oıra krem 

~Graa ci:d· ~hJor •• yamu-•u •nııe 
d ta a 1-yabn· IDuYaf ak oJ«ılu-
e••11ı r •• .__.. • 

edebiltrai • •uuanmak1a 
h!. nız. 

L.'"11dcat ed'f 
,.. dud '-Iı ece)( dijer bir - d 
t., Kara lar -r-Y e 
.,_~Ya k •ızı deiil de 

~-•Udi .. z•çaa renklerde ruı' 
lf •· ra la 
1 •tade biraz rlllızı boyaların •t da eaa mavi Yardır. Dudak
bn,b ...... u_ en kışın morar ... -&. • • 

'lt'UI • Ula• IÇID 
••t·Ya t lbnvı a6rUoUr. HaJbuL• 
d · uru · &1 t.c:l-k· cıya bakan n1der 

••rıa nıorlutunıa .__~=-
• - ... ur. 

Son Moda 

Evet.. biç ı•ımayımz. Bu g6rdüğUnUz elbise

lerin bepial bugllnüo modaaıdır. Hem de en büyük 

moda evler:nin modellerL 

Şapkalar umumiyetle yüksekçe fakat ıaçın 

ıilaünü kapatmıyacak kadar küçilkttr. Modelinden 
ıoldaki şapka en çok beğenilen ve 1(iyilen ıapka
dır. Sağa doğrn sfttikçe ,daha az aiyilen ppka 
modellerini koyduk. ED aağdald; modallUI •• az 
beğeaiJen ve giyiloo .. pka 6rneğidir. 

ilkbahar Hazırlığı 
Dolabınızda Neler Bulundurmalısınız? 

Dkbalaar hazırlıiuma finuliden 1 
ltatlamaluınız. Zira çok geçme• 
den ••vılmlik ıeylere ihtiyac 
....ı olacak. ilkbahar için dola· 
buuza evveli yakaaı klrldG bir ( 
Thit palto koyunuL Veyabud 
klrklaü çıkan.,z kadife bir 1 
Jaka koyunuz. Ba_yOk tokalı 
••it deri bir kemer takınız. Bir 
do buna uyar yünln bir eUtise. 
Yakalı ıreyahud yakasız. Yaka11Z1 
tercilı ederseaiz o zamaa metal 
l.lr kolye. 

Ildnciai: YUnlD Wr apremldi 
ellliı..a, paltcauı. Fakat kttrk 
Wr peleria, kOrek biçimi fapka, 
uzJn eJdiıren ve eldivene uyu 
hir çanta ile beraber. 

Üç&ncllıil: Siyah bir apremldl 
manto. ŞaJ yaka tilki. V oyahud 
yakayı rHimdeld gibi tilki bir 
pelerin. 

D6rdtialacU: Siyah krep elbiH 
•-.la bedeali, bir gece elbiM& Veyahud eıLuıenin n .. a •mı p- 1 

Yün işleri 
Eğer gene kız olaaydım, 

baharda ~lizel bir etekle ıiymek 
için bu blftzu şimdiden 6rmeye 
batlardım, 

- .... ..-.......... .. -..... ;,e .. , ____ _ 

karın, aol taraft~n yırtmaçlı zea
ıf n bir etek. Üzerine limedea 
veyahud satenden blr bluz. 

Beşinciı~: YUnlU bir ıokak 
elbisem. Ayni renkten pelerin, 
•ade ayakkabı ve mantemlu çallt•. 

Altıncııı: Çiçekli pfoadaa bir l 

Mut hakta 
Acaba Bugün Ne Yemek 

Yapsam? 

Bedenlll Blaldhrl 
LAzım oJan fOyler: Yanın fln· 

la badem, bir buçuk fincan , .. 
ker, Uç l umurla, bir çay kaııjı 
limon veyahut badem buliaaıı 
{bozır satılır) ı, fincan un, iki 
çay kqığı beykın pavder (bak
kallarda bulunur) dörtte bir çay 
kaıığı tuz, yanm fincan kabuğa 
çıkarılmıı badem. 

Yağ iyice dövillUb iç:ne şeker 
ve kabartılmıf iki yumurta sarısı 
ıonra Uç yumurtanın kabarhlmıı 

b6} azlan, tuz ve limon hulisaaı 
konub iyice karıttırıJacak. Un ve 
saire gibi kuru ıeyler de elekten 
geçirillb beraberce ve iyice yui· 
rulduktan sonra evvdl hamurun 
yarısı bir santim kalınlığında bir 
yufka halinde açılaçak. Üç s n· 
tim kadar eninde ve dokuz san· 
tim kadar boyu da uzun çubuk
lar halinde kesilecek nzerler"ne 
bir çorba kaıığı kadar slltle 
ıulandmlmıt olan yumurta sarııı 
sUrUlecek ve üatllne de bir iki 
badem konub tepsiye sıralanacak 
ve mutedil hararetli bir fırında 

on beş dakika dadar pişirilecek 

v a ınının 

Bileceği Şeyler 
Çayın iyi cins olup olmadı· 

aını nasıl anlarsınız? 
Çayı içmeden sahn alırken 

yapraklarına bakarak onun iyi 
ve yahud fena olduğunu anlaya· 
bjüniniz.. 

Bir avuç çay alıp beyaz bb 
tabaka kağıchn Oatiha• dakon. 
O zaman bütln yapraklan• aiyah 
olmadığını, arada aa11lana ela bu
lunduğunu aörlinıllnüL Bu sarılar 
çay yapraklannın uclarıdır. Ve 
aııl iyi olan kısım da budur. lyl 
çay~a bu aan yapraklardan oka
dar çok Yardır ki adeta tDtln 
manzarua 'Yerir. 
KAğıda d&kecethılze laterıenk 

aydın\ıja tutun eter kane renaf 
l1e o çay IJidlr. Siyah İH fenadar. 

Diğer btt llçl de ıudur: Stze 
aöıterilen çayın, yaprak mı, aap ım 
oldupnu anlamak lizımdır. Yap
rak lı• iyi ça7dır. Sapu hnachr. 
Bunu anlamak için de ı• uıulü 
tatbik ederaiab.: Çayın fiiline bir 
Jpekli mendil lrt&b elbdzle ba .. 
brm ve bir dakika kacl.r tatu. 
Smra yayqca meadlli kalcbna. 
~r çay bakild '8Y 71pratı '
mendile ppııımı oldujan• ıı&
rlrılhalL Eğer ,aprak ._.. 
J•Jftşmaz. 

Eğer çayı, plımeden iyi oldu-
ğunu anlaımyonanız pfttiktea 
sonram içinde bir.. ueul Tardır. 
O da tudur: Çayı fıncana bopl
tınca bemea teker veyabud ılt 
llive iltmeyin. Eir müddet a,ı .. 
ce bınıkıa. Hafif bir kapak a• 
rürseniz Ye tamam• .pyuac:a
da bulapkbk aaıanealz ve reasl 
lann1Z1ken .. ranna çay t,idir. 
Böyle olmuaa fenadH'. 

-····-·--····-··········-··-----ece elbieesi. Bol etek& yuvarlak 
:.... )amcUiae U) ,_.. dil W 
reukt• aeapı w k"'fllk-



- Tire11 ıeyabatleri boıuuuza 
slder mi? 

Hotum• ,ıder a•ma ıa-
nnm ıörOrlm, bir defa yine 
bayi• bir bdıala ayal kompar
bmaa da idim; aklama eati ka
dını ildGrdlm 1 

1 
•otllder 

Olur Mu 
Y anıın çıkmıf, itfaiye sidl

Yordu; bilmeyen, bilene ıorcla: 

- Yansın aerede? 
- Y •arı• ı6ndlrll• aletleri 

•lan Wr malan tutqmafl 

Hatırlıyorum 
Şimal kutbuada kenayorlartlı ı 
- Yaza hiç ae••••? 
- Ben de I 
- T ehllkell hir ••Yll•cllr 

habrlarua yal 

- Hatırlıyorum •n•Ud yu 
komfQlanamc:laa biri alUf prp
....-. llalftl. 

Ayrıca 
Çok kııa boylu ada• feto,. 

Zarar Yok 
Çocuk. çocu· 

tu çaiırdu 
- Gel oyna

yalım! 

- Ben oyna· 
mam Necmiye 

mektub yazaca· 

tımll 

- S.a )'UI 

1aıma11aı bD•l

yorıun kil 

- Zarar yok, 
Necmi de oku

ma•• ltilmiyor. 
- Siz teaiı ıampiyonu olmak için •I oyaar11nıa l 
- Hayır, ıamplyonlardan birhae zeyce olmak lçla 1 

- Cumaya tekrar huluıacai•• 
cletn .u? 

- C.aaya • laa1ha1; o sla 
-- ...... •Y .. 1na1 ..... 
lıtemlyor. Miıafirler gelecek; beni 
ılrtlp yatımı torarlaraa keneli 
yqı meydaaa çıkar diye korkuyor. 

HAYHAY 
Ka9'ın ylae elimden, 
0,le mi ny ny glhel 
Ediyoraun hım neden; 
S.oimle alay gllHI J 

Q;r haydi töyle kola 

Girerim bende yola; 
latenem ıelli zorla, 
Bu it te koJ.y güzel 1 

Kısma bana. darılma; 
Hio yanımdan ayrılma; 
Bqkuma kayrılma 
Bu huylardan oay güzel! 

Snloirim HYer11n, 
Peki derim, nı deraea; 
Al oammı latenea; 
o.. da kqbay .... 

Mizahçı 

Söylersem ı 
Sınıftaki tah

tada resimler 
vardı, mualllm 
g6rGnce kazd.; 
çocuklardan bi
rini çajırdı: 

- Bu karag&z 

reıimlerini tah· 
taya yapam ı6y· 
leme11en 1ana 
b;r tokat •uru• 
rum. 

- Vurun bay 
muallim; l&yler

ıem o iki tokat 
•uracak 1 

- Lugüıı param yok, fakat 
ilerde muhakkak zenıla olaca• 
jım.. 

- Bir .:rau • koaacak
llDlz? 

Hayır, plyanıo biletim 
Yar. 

raf caya alrdl: 
- Bir fotoırafı• çıkart•ak Neye Peklll 

istiyorum. Kaça ol•r? Bakkal dik· -Sizden bir-
- On liral py rica etmlye 

klaıada koca-- HerkeH bir liray.a fdrap ıelmltdim. 
yor1unuz. ••• bir ayaa - Borc para 

- Öyle amma ıblnJdaln lıl Yardı, ı&rh 16r- •ı; lmkAn yokJ 
çok, reaml çektikden ıenra liJr&Ca mez aordum: Tanımadığım la· 
aıruC:hman da yaph.-mak IAaml - Bu aynayı ADiara ben p•ra 

Unutuyor buraya n;ye kor •eremem. 

- Kızua u Derde b1r daktilo dunuz? - Para ilt .. 
mu yapacakaunz da 1•• maJd. Bakkal imla- miyordum, Janht 

· .. .. ti ~ aalacLaa, laza-
aeıı ugre 1--..r .X..ma 16yledi: 

D kt
il &• aızla eylenmek 

- a · 0 yapacak cletWm; - M..._rller 
k 

sil b b ..,... anuaua4ayım. 
yazı nıa ine e aa a tu alqama içla; teradye ba• ŞI d 
kadar yaıı yaıdırmama11 ...,_bin• - Beadın a1nlmayaca}lna t&z yer:r midn? - m i it 
ıel:oce o bDabUtOD bafka; adi- kacaldan 1wde - 'Sen de ba ıa ıöz ver:r sriıln? clejitdi; pekilA 
ne llı yaıı yazarken tıraaldarma aynaya bak11Dlar - Senden Ayrıln.ayacatıma mı? = IİZ• •ere-
) eme}I unatuyorl diyel - Ha~·ar, sel'Yet:nd ~., ayn''Yft•,,ac"'qıaa I 
.............. ~ ....... , ...... fi;?··················································· .., .......... eeeeıııııııeıııııııııııııı .... . 

- Sizinle beraber ge!mek i.sterdim. 
- Hay han bckaör oiıanhmı ıörmiyı sidiyo-

nam; m de ıelmia 1 

Ne Yapı· 
yorsunuz 
Harnıl•r bir 

.. tazaya gir
•ifler · kasayı 
•'8UtlatcL. Ka
...... fçl bo.-ı

bom.. lhtazanm 
bekçili aurtıltll· 
den uyanmqb 
elinde tabanca 
hır11zlarıa yanına 
girdi: 

- Orada ne 
yapıyonunuz? 

- Kasaya bir 
kaç para koy• 
mıya gelmittik. 

Niçin 
- Köpe;;ne 

nıç n yiyecek 
Y•rmlyoraun ? 

-Tua olawa 
tUyel 

- ~i ıi tize bi bj bi: ke ke 

kelime ı5yle me me me mil mtl
aaaade e edeer mi m:tlniz ? 

- Bir kelim• mi dediniz 
okadar ama llf .Ualeyecek Yak· 
tim yok Joltl 

Niçin 
D:tcl, mlfterl

liıı• a6yledi: 

- Niçin bap 
nyormnuı daha 
diı:nize dokua
madun kll 

- 01,· .... do
ku ;madınıa am
ma; ayağımdaki 
'naunma bastı

mı? 

Dinliyor 
- Otlum, 

kim- budalaca 
bir oaaihatte bu-
luacak oı .. 
O?)UD 16zln8 
dinleyor. 

Demek 

oğlunuz .Wn dı 
na1iba tlerlaizi clin
le) or • 

-Bu 
nar •u? 

- K8pdekl bakkala bir 
RJU pa diye, •keyl prab 

utar, belki de ••1tlnya~ 
da diye aabyordar. 

GltSln 
- Kızlar piyano tahall 

lçla · AYl'Upaya ptlecek.. 

- Epi para llm•I Bu 
aiz mi ••r•celuılnlı? 

- Hayar komfQlanmas 
celder, tek sitaia; diyorlar. 

Bur•d• 
Haplsanedeld malıke .. 

dul ar: 
- Dostlarımı lld ı 

gelmezler mi? 
- Han,t doıtlarım? 

bltlD doatlana bwaclal 

Tanı)'or Mu 
Otomobil ldaluoaa çalda; 

hm ortumclaa ylrlyen 

kadm kenara çekildiler. 

bafinı matb; batırdı : 
- Budala! 
Kadın erkeğe tordu: 
- Şoför Mnl tanayor • 
- Hayırl 

- Öyleyse neden budalı 
bapıyor? 

Asans6r Bozu 
NeYJorktald lork katla 

manan kırkma kabada 
araanda: 

- Bu akta• ylae bir 
ıeç kaldaa. 

- Ne Yapay•; b 

alm detil: -•• 
...,diveıalerl çakbml 
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Renkli Film Ve 
Bir Uğursuzluk 
Hika.ııe•i 

Amerikada reakll filim pht
lllalan çok llerlemlttlr. Filim 
llumr-nyalan, ainemacıhk ıalaa• 
llad&, realdl filimlerl tekl•DI 
lll•rhalHine çıkarmanın blyük 
faydalar temin edeceji kanaatia· 
cledlrler. Buaun içindir ki bugtl• 
liolivut atlldyolarınıa hepainde 
lıuıuat olarak kurulmuı renkli 
filıaa atelyeleri Yardır. Bu atelye
lerde ea meıhur fen adamları 
•e kimyagerler, tabiatı kendi 
ttnklerile filme alabllmek için 
Jebl kttılfler peıinde utraflyorlar. 
Bir alaema kumpanyaaı direkta
ttlae 16re, renkli filim yakın bir 
latilrbalde ıinema ileminde lalo
lablara aebeb olacaktar. ('1nkQ 
fea adamlanma bu huıuatald 
S.hımalan çok lmidll aetfceler 
••rmektedir. 

Fakat bir hldiıe, llnema yıl
dızlan araıında reakll filmin utur
IUı oldutu efaaneainin 7ayılmauaa 
••b•b olmuıhar. Hlcliıe ıudurz 

Lo•el Şerman adında lata.I 
l,fr film mütebaı11m ıeçealerde 
A11aerlkada çok ınzel bir renkli 
fibn çe•lraal7e muyaffak olmuı, 
fakat dalaa film ıöıterllmeden ini 
l•len bir haıtalık aeticeaiade 61-
lhllf tir. Bu 6ltımden iki sil• ıoma 
da, bu filmde baı:ıca rolO temail 
edea Mlryam Hopkinı tiddetli bir 
tatllrreeye tutularak yatai• dllf
•llt Ye ıtızel yıldız 6Uhnden bin 
IDb llklllt De kurtaralabilmiftir. Yine 

u 11ralarda, fllm1 rejla6rllljilal1 
7apllllf olaD R.heD Mamal1aa da 
haatahia tutulmuı Ye blr hayli 
•lldcl.t yatakda kalmtlU'. 

ipe, k&tll bir tHadlfden ba.-

Sevda Yolcusu 
·n Amerika• ,.ıctm joaa 

hrııaHwa - uu .. S.Yda 7olcuau. adın
da İon çeYirdlil film çok ratbet 
kazanmıttır. 

·····~············ .. ······-········-.. ····· ............. . 
ka bu~ ı olmiyaa fU birbirini ko
Yalıyaa haatalıklar, rutubetten 
aem ka. ı film yıldızları arasıada 
bir uğurauzluk ma1alının patlak 
wermeaiae Hbeb olm111tur. 

P ·· .. ue'a beraber ba efaane, 
, ~ .. • . ıp çahf malanaı durdur
muı deiildir. 

Kı.,,., Brulc .,. "" /ilmi olen "Dilclcllr,, tlc 

Brigit Halm Birçok Yeni Film. 
Ç Geçenlercle HoUnt'taa Lo .. 

evriliyor dra1• ..... ..,.,.. ,.ı~ uı1ua 
Amerika ıtldyolannda bu ... · ffan•J birkaç ... eyyeJ Alman

•• pek çok filim çemlmekteclir. Jl8J• PCIDlftİr· $imdi klçlk bir 
Gazetelerde okudupmua ılre. lruabada istirahat etmektecllr. 
bu yılan yeni filim protramı, ıe- Birkaç hafta aonra tekrar Loa-
çen yıllara nlıbetle çok dolgun• draya ıldecek Ye :yınl bir filim 
dur. Bunun sebebini, Amerika çevirm411ye bıılayacaktır. 
dolarının kıymetinin dftılirl\lmealnı * Berlin ıtndyolarındaıa birin• 
atfediyorlar. Dolar dlftlğl lçla de almanca •e fraa11zca olarak 
Amerika flllmlerl bariçtea, dlier 7enl bir filim çemlmektedlr. 

Anna Sten 
Köpekten 
Niçin Korkar ? 

Gllzel yıl_dıı Anna Sten'i el
bette ki tamyoraunuz. Bu Ruı 
dilberi, daha dllne kadar qın 
derecede bir köpek mcraklııı idi. 
Kötkllnde en iyi cinıter. birçok 
köpek vardı. Fakat aon günlerde 
bu yıldız, köpekten fena halde 
korkmıya baılamıı, bOtün köpek• 
lerl ıatmıt •e bir daha köpek 
beılememlye karar vermiıtfr. 

Sebebine gelince; bu. okadar 
baılttir ld iDlan gtt!mekten ken• 
din; alamayor. Bakamı, aDlatahm: 
Geçenlerde bir sin Anna Sten 
1aya olarak aeımiye çıkmıt. kır
larda bir bayii gezdikten aonra 
k6ıklne dönmilttOr. Fakat yarı 
1olda iri bir kurt köpeği, gt\zel 
1ılcbzıa &nine çıkmıt •e llzerioe 
lallcum ederek ha•lamıya bqla· 
mıfbr. Bu •aziyet kal'flaında 
Amıa Sten çok korkmuı, bağırıb 
lmdad iatemlıtlr. Bu ıırada ka
petia ıahibi gelmlf, abb g6tnr
mllf, ıtızel Anna da ıaırılmaktan 
kurtulmuıtur. 

Fakat o ,nodenberi kendisine 
••ham ıelmft, birkaç ana haata 
da yatmıf ve içine çöken köpek 
korkuauadaa bir tOrlO kurtuJa
mam1ttır. Bunun üzerine bir daha 
lrlpelr bulememeye ve köpek 
bulunan yerlere gitmemeye k :trar 
Yermfttir. 

Doğruıu, intan bu garib hl
dlselerl iıitince ıinema yıldızla· 
rının akıllarından tübhe edeceği 
1ell1or. ...... ....... --·········--·-·-··············· 

yıllara alabetle daha ucuz tedarik .. S.a aebrbıia meçhul adam • ma en bOyftk eserlerinden biri 
edilmekte ve m'1fterl aay111 da iamlnl taııyan bu filim 935 yıla- olaeacakmıfo 
artmaktadar. Amerika alaema ~._ ____ _..._ ____ ._._..;;.;;.;...;.. .. ;._ ... ===--=~=-==----=::::ıı:::ııı=======-

kumpanyaları da bu latek boliuj11 
kUf111nda bu yıl çok filim çe.W. 
mek karannı 'fermiflerdir. 

Yeni haıırlanmakta olan fi. 
limlerden birkaçını yazıyoruz ı 

Meıhur ltalyao muharriri Dan• 
tenin " Cehennem " iaimli eseri 
filme alınmaktadır. 

Maruf yıldızlHdaa Cia Harlo• 
U. Vilyaın PoYel 0 Reklca., adında 
bir film çe•rllmektedir. Goul 
aeıli yıldız Jonet Macdonald 
MarJyette adlı bir filimde bat 
roln kl'bul etwiı ve filmbı çeY• 
rllmeabıc bqlaaılmıft4r. 

M. G. M. ıtüdyolarında da 
.. Praı ıehrJnia yampirler~ .. adında 
bir filmin haıırllklarl yapılmak• 
tadır. GOıel yıldız Mae Veat 
.. Arbk bir kadın oldum., aclıada 
çok nefla meyzulo bir filim çe
Ylr•ektedlr. 

LeYlı Mlleaton .. Bir kulede iki 
adam ilimli bir fillrı .. nal")'OIU 

ha11rl;llllfbr· Hldiae mqhur Eyfel 
kul .. tnde 1eçmektedir. Holiwt 
attıdyolanada ba kulenin. bir _bea-

• anılmaktadır. tl .. •f bıttlk· 
ıen 1 ..- filmi ....,. --11 la ten aonra a çe•n•m•• e 
bqlanacaktar • · 

OnlYeraal kumpanyaaıaın ıtld
lannda da .. Bir yaz ıecelinin 

::,.;.,. adında bir filim halli"" 
lam yor. 

Klodet Kolber ile Şarl Bu-
yay• de yeni bir filimde kartı 
kartıya bat rol& temıll etmek 
her• bir mukavele lmzalamar 
lardır. 

Lllyan Harvey 
Brlslt Helm ıeçealerde « V o

ronıefİD 11rları ,. adında yeni bir 
filim çevrilmlttL Pariı •inemaları 
••rut•D yaldızın ba yeni eaerinl 
ıöatermeye başlamiilardır. 
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lzmir Sporundaki Karışıklık 

Milli Takıma lzm·r 1 
Oyuncu V ermiyecekmiş 

Altay iki Maç İçin latanbula Geliyormuı 

1atıınbulda iki maç :y~mn tize ' lw ı ı uun AU y takımının aon kedroım 
lzmir (Hususi) - lzmlrde dör; 

kulilbUn lik maçlnrındau ~ki · 
meıile karşılaşılaaı vaziyet l;r:mfr 
sporundaki hızı sood"&::e~c:. ' . ( 
neticeye doğru yol ahy<ı::. Mem
leketimizde futbolu~ on lıararetU 
mevaimi sayıl~ b .. , }hırda ıtad• 
} omd antr nman ) .ar ç beı 
oyuncudan başk ;-:.:ı göremiyor· 
Eunuz.. Sebebi, aradaki anlnşa
rnamazltktır. 

F eder&sy n ikinci Başknnı 
ve Erzurum Meb'uau Bay H lid, 
lzmir sporundaki pllrUzlcri h 1 
iç'n lzmirc g lmif; ilk olarak 
Mıotaka Merkez Heyeti ve Futbol 
Heyetlle temaslar yapmıştır. Bu 
gcrüşme! rden &onra Futbol He
} eti Başkana Bay Mustafa, ilkten 
ayrılan dört kulübe birer mektub 
göndererek l.ke devam etmelerini 
son defa olarak kendilerinden 
is.emiştir. Futbol Heyeti Ba;kanı 
ku üblere gönderdiği mektubda 
diyor ki: 

- Elrkaç yıldanberi Alıancak 
ıabasında ıpor çerçeveli altında 
)'apılmakta olan ve ıpor ruhunu 
rencide eden çirkin bldiaeler dola· 
yuıile esas gayeler tamamen uautul
muıtur. En kibar Ye ıportmen mB
da' imlerini kaybeden atadyom, 100 
zamanlarda ilç, bet ıpor •erak
lı.ından bl!şka seyirci bulamaz 
olmuıtur. Ortadaki vaziyet kor
kunctur. Tekrar Jiklere avdetinizi 
f&yanıtemenni buluruıı, • 

Futbol heyeti baıkanile görU· 
ıerek daha geniı m•Jumat almak 
istedim. Bay Muıtafa bana şu 
izahatı vermiştir: 

- Ne kadar acıdır ki yıllarca 
&Uren bir çahıma neticesinde 
lzmirin elde ettiği ıpor varlığı 
bir kararla baltalanmıtı spor ta• 
mamen sönmfittlr. 

Likten ayrılan kulöblerin tiki· 
yetini iki noktada toplamak 
mümkUo: 

1 - Hakemler •.• 
2 - Tcc:r:iye edJlen oyuncular. 
Hakem İfİ, ihtfıH itidir. Biz 

maçlardan e,,-vel hakem tayin 
ederken ilk olarak maç yapan 
ku'liblerln murahhaılarandan nam
zed iateriı. Ve seçeceğimiı 
hakem'er hakkında muhakkak 
kulliblerin mlltalea'arını alırız. 
HugU 1 şikayet edilen hakemler, 
ilkte ı çeki'en kulüb?win tanible
rine ned.leo zevattır. T•cziye 
ec.il•n O}uncular meselt:ai btisbll
tDn başkadır. 

Hakeme iUraı eden, hakeme 
hakaret eden, ıpor nizamını bo
za o oyuncuları cezas1z bırakmak 
ıporda anr.r"iye doğru yol açar .• 
""'·runun nAzımı olan bir haken:Jn 

İzmir fudbol heyeti baıkauı Bay Mustafa 

nnfuzunu kıracak hareketlere yer 
bırakıldığı takdirde mevzuu babı 
hakemin kararlannda isabet bek
lemek saflık olmaz mı? 

KulUblerin ne iıtediklerinl bil
miyorum.. biz ıon defa olorak 
kendilerini oyun oynamıya davet 
ettik. Maksadımız, spor nizamını 
bozan hareketleri ortadan kaldır
mak ve topluluk temin etmektir. 

Allkadar kullibler, hlisniiniyea 
tlmi:ıde tllbhe ed .. rek maçlara 
deYam etme:ılerH yeni bir fiks
türle lik maçlarına bitireceğiz .• 
Benim korkum, kultıb bislerile 
hareket edenlerin lzmir sporu• 
nu büıbUttin baltalamalaı ihti
malidir. Yakında Türk milli 
takımının yapacağı uluılar aruı 
yarışmalarına lzmirdea oyuncu 
davet etmezlerse buna kartı iti
raz mız kalmiyacaktır. Çftaktl iz· 
nıir :i oyuncular h:ızırlıkıı:ı ·olarak 
bu gibi O}Unlaraa iştirak •tleml-
yeceklerdir. 

Görüyorsunuz ki umumi biz· 
metlerden mahdua olan spor işle
rinde ıahıl ve müfrit hareketler 
büyUk zararlar ve bilyllk kayiplar 
yaratıyor.. Bazı kulübleri bundan 
evvelki senelerde de ıarmıf bu· 
lunan taraflı lı görme ruhunun 
ortaya döktüğü netice hiç de hoşa 
gider bir tekilde değildir. ,, 

A. Bilg•t 
Altay latanbula Geliyor 
Iım:r, (Huıuıl) - l:ımirin ta· 

m ımış kuliıblerinden Altay idman 
Yurciu, önümüzdeki Şeker bayra· 
•ııada iki maç yapmak Uzere 
lııta:1bula ıidecektlr. Altaylılar 
bu maçlara daha şimdiden hazır
lık yapıyorlar. 

Yarınki Maçlar 
Yarın iç sahada yapılacak 

birinci kttm• maçlnnna dair lıtan
bul mıntakaıının tebliği: 

lstanbul mmtakaıı futbol hey· 
eti bnıkanhğrndan: 

Bu cuma günü yapılacak mın· 
taka birincilik maçları: 

1 - Taksim alanmda: Alan 
gaz.clıll Nuri Boıut. 

Saat 13 te Altınordu·Hilll A. 
takımları lıakem Nuri Boaut. 

Saat 15 t• Fenerbahçe - Vefa 
A. takımları hakem Sadi Karsan. 

Yan hakemleri: Zarif, Mehmed 

AlL 
2 - Beşiktaş alanındaı Alan 

1lSzctts8 Snphi. 
Saat l O da Gatlatasaray - Sn. 

leymaniye gene takımları hakem 
Tallt IJık. 

Saat 11,15 te Galatasaray• 
Snleymanlye B. takımları kakem 
Halid Jbrabf m. 

Saat 13 te Topkapı·Kasımpaıa 
A. takımlan hakem Suphi. 

Saat 15 te Galnta1aray·SUley· 
maniye A. tnkımları hakem Halid 
Galib Ezgü. 

Yan hakemleri: Talat Işık, 
Ekrem Ersoy. 

3 - F nerbahçe alanında: 
Alan g8zcllsU Şazi Tezcan. 

Saat 10,30 dn Beşiktaş - Bey· 
koı B. takımları hakem Abdullah 
Rıza. 

Saat 12, 15 te Eyüb· Anadolu 
1-\.. takımları hakem Adonn. 

Saat 15 te Beşiktai • Beykoz 
A. tn mları 

din Apak. 
Yan luıkemlcriı Abdullah Rıza, 

Talat, Kemal. 

Voleybol Maçları 
Veleybol, basketbol ve tenis 

heyetinden: 

J - 15/2/935 Cuma gllnU 
Galatasaray lokalinde )&pılücak 
ikinci dene voleybol maçı: 

Fenerbahçe - Iatanbulspor saat 
18 hakem Ekrem. 

2 - Basketbol birinciliklerine 
yakında başlanacaktır. lıtirak 
edecek kulUblerin. 18/2/935 Pazar
teıl gllnU akpm saat 18 de he
yetimize birer murabba• gönder
meleri ıon defa olmak fizere teb
lig olunur. .. ............ . ·- ---il ................. _A_, ___ _ 

J 

Balık tutmıı yarı•ı · '· en iri balığı 
yakalaru.1 .,ilik takım 

Avrupa Spor Aleminde 

Dünya Hokey Şampiyon
! ğunu Kanada Kazandı 
Fransa-İtalya Fudbol Maçına Hazırlıklar 

B lıkçılı~ı spor haline getirmiş < lan İngilizler balık avlarken 
Avrupa spoor Aleminin bu o.y ııız oyuncularının ltalyan milli 

içinde geçen başlı~a hiidiııeel takımını bir eurprlz knrıısında 
lsvlçrcde Dc:;vos ıchrmde yapılan bulundurmaları ihtimalini de uzak 
buz üstü dtinyn hokey şampiyon
lu~ udur. O şnmpi)'on cihanın 

en usta buz ustü hokeycilerine 
malik olduklarını her fırsatta 
göstermiş olan Kanadalılar bil
yül< f arl<larla rakiblerhi yenerek 
dünya birinciliğini aldılar. 

işin garib tarafı da buz Ustn 
hokeyinde ekser tehirleri kızak 
sporlarına Fransadan daha mil· 
snid olan Almanya takımınin 
Fransız milll takımına mağlub 
olması oldu. 

Isviçre maçlarını takib eden 
mUtahassıılar Kanada takımını 
yenebilecek hiçbir milli takım 
bulunamıyacağı ve kayıcılık 
sporlarında çok Uerl ııitmit olan 
lıveçlİlerln bile Kanadalılar ya· 
nında pek aönllk kaldıklannı 
taadik etmlılerdfr. .. 

Avrupa fudbol il emini meı· 
1111 eden milli temaılar arasınc?a 
pazar gllnO Romada yapılacak 
Italya - Franıa maçı ilk pillnda 
allkayı çeken bir mltıabakadır. 

ltalyan tek ıeçlclal Franaa ile 
karıılaıacak takımını Hçmlftir. 
Neticenin ltalyanlarda kalacağı 
zannedilmektedir. Maamaflb Fran• 

görmiyenler vardır. 

* Sporculukta bize garib görü· 
nen vak'alarıo ekseriya lngiltere· 
den çıktığı malumdur. 

Son zamanda lngilterede şim• 
diye kadar ıpordan eddolunacak 
bir hale getirilmemlı olan babk 
a•cılığı çok rağbettedir. Balık 
avcılığını tam maç halinde yap· 
mak Ozere lngiliz sporcuları bir 
bulmutlardır. Karşılıklı geçen iki
ıer kiıilik takımlarla balık tutma 
milsabakaıma çıkan lngilizler ıa• 
bahtan akıama kadar tutulan 
balıkların adedini ve kiloıunu 
ölçerek ıalib tarafı tayin etmek 
ıuretile bugtıne kadar zeYk için 
yapılan balık avcılığını ıportlf 
bir mUaabaka haline getlrmişlerdiı .. 

Bokı Aleminde, Franaız tlly 
aiklet pmpiyonu Holtzer'in dünya 
tay ılklet ıampiyonu Amerikalı 
F redl Miller i e olacak maç& 

dGnya ıporcularu.ı allkadar edeD 

hldiaelerdeo biri olacakbr. 

Dünya buz üıtü hokey şampiyonaeıoıo kapanma meruimi 
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llf>iUt~rid de tıbkı bizim arıımıı 
lte~ır yıldızdır, değil mi?. Bunu 
~ ı biliyoraunuz ta bil. Fakat 
tii" iliz Utar:clde ofHyclınız, 
~lı uzun kıılar görmeyecekti· 
~ Bundan baıka aerlnlemek 
~ de bir çare dlltllnmeniz 
~:dı. Çöakü Utarid gllnete 

•n Uç defa daha yakındır. 
ttt ~nra l>rada yaıımak ta pek 
~ klı olmayacaktı. Her tarafta 
.. lllclilc kayalar onlann aralann• 
h 

1 
uçurumlar Ye pek berbad 

~r:· Hani ıöyle bir k09ayım 
'ltaaı aıı, ıora:uncaya kadar ko,-
'-" düz bir yer bulamıya
~ .. •ıtııı. Soara Utaridln yarııı 
'-1ıa Zaman ıec•, yanıı da her 

•n &iindüzdtir. 
'e ~iinlctı Utarid kendi etrafıada 
" . •dar zamanda dlSnerae, gll· 
tla tı~ •trafinda da oka dar zaman
~ iner. Onun için yan11nda 
~ç rneı batmaz, yartıında da 
IG of•u.. Yalruı bir loımında 'E! dem dotar, hem de batar. 
tid fer 'bizim dGnyamızdaa Uta· 
'-

1 i telııkopla bakmak iıteraenia 
~I . zaman iti• umaaıclır. 
illa leyıa pek okadar beJJI oJ. 

ı. 

Geçen Bilmecem/ 
ıi Doğru 
lf alledenler 
el ı~!nciklaun bilmecemiıde hirin• 
~ ıye olaa bir yazı taklmı nı 
'-la ~ta11ı CUmurlyet Ortamek· 
~ta.. ~il . !l•r•n HUanlye kazan· 
1-l~alıh okuyucumuzla diier 11-
l>aaarı..· bulnlıl&nlamı laedf yelerini 
;_.-.._ -~:•rıembe günleri öiledeo 
u &tr, ok -..mızdan almalan lazımdır. 
• rörıd,rui.ı•nmızın. hediyeleri po•ta 

bit ı ır. 
~azıp,: ~lbUm alacaklar; Konya 
t rh•o, ı, llunektebi B-2 deo 170 
rtutr.ı tanbul erkek liı11l 220 'H. 

lıtııf 4 d O•nlun 1'urluluı mektebi 
~lcteb ;n ~üodar, Kadıköy 12 inoi 
~;~itlik lt~ncı ıınıf 99 Secaat Şeref, 
'9 ~•d Sa lllekteb talebeıindeo 151 
lb bı •ııııf ;oı, Kadıköy Atatürk mek-
lı~ktebı 8derı ~Jelihı, Sürd Gaıipaıa 
l( r, E . Uncu ıınıf 185 Turhan 
t:hk,~, Yüb lr Gümüııuyu mahallesi 
S 11:1& A..'tif ıo ak No. 8 de Feyyaz 
•ı'bri, 8atııcP&~a m~ktebi D-4 ~en .548 

llıf '4 L eıır lıtılı:IAI mektebı 5 ınoi 
,, ~illan Bayan Ye Baylar. 

~9'~ rrUk aulu boya ala· 
ı.a, cleıı 204 •tanbul 10 unc• mıktıh 
•uıktthi .\ .. ı :erran, .Konya İımetpaıa 
t.._~rke't li,•0 • Attila Olcayto, Iıtan
••ıf ~-. Sat~'~ A-1 den 887 Yılmas 
••y 1 den i~h Altıaorda mektebi 
Öad& 8ltb•k Necati, Ankara Çao-

btn İnöntt ;ıa lı1&ei lnöal kısı 
~ ..... kU •Yan •e Ba1lar. 
&.~ .... ~ ıc.J!k •ulu boya ala· 
~1 •n 288 lL,~ llkmektebi 11nıf 
lo" •il ••ktebt 6i: N' 8a1111uo Fazıl· 
'-ıila on lllekteb .A. •ha hat, Kadıköy 
11,-\ . .Ank•ra Oaok ·l 4en 474 Necati 
""-

1 ••de B aya mektebi arJra-
4 .. ı d Riza, ıZ b ~alahaddin oğlu 
ta., •n 20«5 Muıa~.:l 11 inci mıktıb 
aay, -.kt.bi n.4 l Ankara İlmıt-

... ~"Ye Baylar •n 708 Neriman 

~ 
........ 1 • 
ita& 0 •ron •I• oraı lllUalliııı .lı: ~klar; t.tan-

\' lh·d· nayriye l~e ~ıhı 2i7 Seııiha 
1 

1 • ,r.. 11e111 f 4 d • • encelk" ••nı 1 dtn 23 
tı e Şnı6 M 11~Y Oymak ıokak No 
\7 •Oci • u ı ıs Teıni I . 
,,, 

1
. lnekteb 13.4 d z, ıstanlml 

huı 4gıı~1i B.3 den E' n 157 Rez&n, 
ıı~littı Uucu ın~kt b963 Bayri, lstAn-

at Bayuıı ~ ltı A·4 dt:ın 143 
e ~ )br. 

( Şonu Yann > 

1 - Bir gü 1 k•di kardeşlen 
anneleri: 

- Haydi, lSyle bomboı dolaı· 
mayın. ÜçUnllz bir olun. Şu bahçe 
nia yapraklarını toplayın.. dedi. 

Pamuk bunu duyunca alzlice 
ııvıfb. ÇUnkn canı kitab okumak 
latlyordu. 

2 - iki karde~ hemen ellerlae 
ıOpürge ile ıcpetl alddar, bahçeye 
çıktılar. " O ıaman blr lı değil .. 
Çabucacık bitiririz. Hem de İl 
ılSrdUiümOz için her halde ikindi 

Haftanın 

kahYaltııında birer puta kanaa
rıı.,, dediler. 

3 - Yapraklan iyi topladık· 
tan aoara içlerinden biri "Pa•uk 
bak,, diye blr ıey 16yleyec•k ol
du. fakat bir de ne göralloler .• 
Pa•uk ortadan kaybolmuftu. 

4 - Anneme 00110 çalııma• 
dıtnu söyleriz. Oda onun biueılal 

lbize verir. Daha eyJ bol bol paata 
yemiı oluruz. ,, Dediler ve yaprak 
lan sepete doldurmıya baıladılar. 1 

5 - Sepet dolunca : "Şunu • 

Hikiye~i 
~~~~~~~~~~-

Nine Nasıl Zengin Oldu? 
Artık talilin ıon ıtıniydL Yıl- 1 

.. .ı. S.•i•c ltu •on p\ ,ok 
-tleaceli ıeçlrmek lltfyorlarclı. 

" Ne yapmalı acaba, buıtın na 
ııl etlonmell? Sinemaya da rtde
meyiı. Paramızı ıon meteliğine 
kadar bitirdik.,, SeYİnc ıiklyet 
ediyordu. Fakat Yılmazın para11 
•ardı. Kltablarını kanıtınrken 
on kurut bulmuıtu. Amma yiae 
ılnema için klfi delildi. Gidib 
köıedeki bakkaldan ı•ker almaya 
karar •erdiler. Hemen paltolannı 
ıiyib ıokaia çıktılar. Bakkal dftk
klnuun öntiae ıe:lnce ikiai bir
den burunlarıaı cama dayadılar. 
lçerdeki ıeylere bakmıya baıla
dılar. Cameklnın içi her zamanki 
ıibi karma karıııktı. Sucuklar, 
peynirler, yumurtalar, bir tabaiın 
içinde birlblriae karıımıttL Hatta 
Yılmaz: 

" - Buradaki ıucuklar tam 
ıucuk lezzetinde değildir muhak· 
kak. Peynirle beraber dura dura 
onlar da peynirleımiılerdir,, dedi. 
Neyıe ıekerler kavanozların için· 
doydl Onların tadında bir b~ 
zukluk olamazdı. AlacakJan ıe
keri aeçince içeri girdiler. 

DlkkAnm aahibi ihtiyar bir 
kadındı. Batını kaldırmadan "bu
yurun,, dedi ve önündeki çekme
ceyi yerleıtirmekte deYalB etti. 
Çocuklar buranın müşterisi oldu· 
tu için kadını iyi tanıyorlar
dı, ihtiyar, altmıf beıllk, yetmfı· 
ilk bir kadındı. 

" - Bujila çok lıia var ıa· 
liba nine? 

" - Yok evlld, yok.. İf ne
rede? Bu ay dükkAaın kirasını 
bile verenılyeceğim ıraliba, kızım 
geliyor, oğlile beraberdi.. azıcık 
şuraları toplıyayım dedim. Böyle 
kcrma kar:şık görrneain. iyi top-
ladım lıtitti. e ......... da yapar1am 

la•rt•Y hazır Jemektir. Amma, 
pek de yoruldum. 

Cocuklar ıekerl almadan ih
tiyar nineye yardım etmiye karar 
verdiler. Yarım ıaatin içinde 
dükkanı dilıelttiler, herşeyi y~rll 
yer:ae koydular. it görmek ikisi· 
nln de boıuna gitmiıti. 

- Evet yapılacak birıey YarH 
onu da yapalım, dediler. 

- Ben her tarafını topladım. 
Yalnız bahçenin köıesindeki ufak 
oda kaldı .. 

Yılmazla Sev:nc zıp!aya zıp

laya oraya gittiler. Buraaı kutu, 
ıandık doluydu. Mukavva kutular. 
teneke kutular, ne çeş:d istersen 
hepıi vardı. Taht.ı kutuları yak
mak için bir tarafa aylrdıJar. 
Teneke kutuları attı!ar. Sıra bil· 
yUk aandıi• ırelmİftİ. Sevine 
kapaianı açınca bir ıürü mektub 
buldu. Çıkarıb çöp tenekeıine 
atacak oldu, fakat Yılmaz ıöyJe 
bir caz gezdirince mektublarıo 
lstUndeki pulların çok eaki pullar 
olduiunu ıördU. Adeta bir defin11 
bulmuı ıibi aevindi:er. ihtiyara 
müjdeye koıtular. Fakat ihtiyar: 

- Bu ufacık kliıd parçalan 
hiç para eder mi, 01"ul. Haydi 
beni kandırmayın. Bunlar dayımın 
anneme yazdığı mektublardı. Da
yım kaptandı onun için dilnya:ı :n 
her tarafana alder, mcktub yol-

ıu tahtaperdenin arkaaından ar
Nya boıaltalım,, dediler. lklai 
birden Hpeti kaldırıp, tahtaper
deden apiı de.trdilu. 

6 - Fakat deYirıaeleri)e ''Of •• 
Aman, lmdad 1,, diye bir hay-

kırma duymaları bir oldu. Hemen 
ııpla} ıp tahtaperdenin UıtUnden 

bakblar. Kitab bir tarafta, pamuk 

bir tarafta kalmııtı. lmdad, diye 
bajıraa ela meier kaçu pa
mukmuf. 

Kolay BirGerdanhk 
Annenizden bir parça makar

na lateyla oau, reaimdeld gibi 
ufak ufak parçalara kınn. Her 
parçayı ayrı bir renge boyayıa. 
MeselA: Birini kırmızı, birini ..,. 
llih... yapın, veyabud iateraeaiz 
hepı'nl ayna reaxe boyayın. Yi11e 
annenizden eaki elbiMlerinden 
kalma bir parça boncuk lıteyia. 

Elinize bir ip alın. Bir makarna 
bir boncuk, bir makarna bir bo.: 

cuk koyarak dizin. Mtlkemmel 
bir gerdanlık sahibi olunu nuz. 
Eier ıiz böyle feylerden hotlan
mazsanız bebeğiaize takarsınız. 

,_....~--............... -··--- --
lardı. A '1nem aaklilmıt k 1 ' a Rllf. 

Ben de atmaia kıyımadım O l 
b

. • nar 
bet pııra ılc etrnez, dedi. 

Fakat çocuk:ar ihfyarı k _ 
dırdılar, gidib babalarına h ban . a er 
verdi.er. O da pulları satb. Erteli 
giin ihtiyar kadına, hem kendini 

htm de kız.le torununu o" U l . . m r erı· 
n ın sonuna kadar oeçı'nd' k . . •- ırecc 
para getırdıler. Siz artık . . . . . nıneraın 
ıe "tr1'"'ecıı ı görmeliydiniz. 

Arkadaşınızla bir araya ıre
lince reaimdekl gibi l:>lr murabba 
çızm. içini üçe bölün. Yalnız ra• 
kamlarmı yazmayın Ye arkadeıı· 
rıza aorun. Bu murabbaın içinde
ki iter botluia birden dokuza 
kadar olan rakamlardan yaz:ıa. 
Amma bunlar öyle rakamlar 
olacak ki aıatıdan yukanya yu
kardan qaj'ı, ıaidan aola çap· 
rulama topladığımu zaman hep 
oabet çıkaın .. bakalım haaginiz 
yapacaksınız,, Tabii arkada11111z 
bu rakawan t>ulmak için epeyce 
u;ratac;aklar. Belki bulacaklar 
belki de bulamıyacaklar. O u• 
man aiz rHmimlzde gördOjilnüz 
rakamları yazar11nız. Reılmdekl 
rakamları ae tarafa iıteraeniz 
toplayın hep onbeı çakar. Bakın: 
1 + 5 + 9 = 15; yine 6 + 1+ 8=15, 
çaprazlama alalım; 8+ 5+ 2:.:15 
eder, deiil mi ? Aynı ıeyl lıter· 
aeniz hocanıza da ıorua. Bakahm 
o yapabilecek mi ? .. 

- -- ..... ·-----~---...... ··----,-
Küçük 
Okurlarımıza 
G&nderecetfniı bilmecelerin 

ıarflanna tarih atmayı unutma· 
~ınız. ve zarfları dalma açık ola· 
rak po8l•ya veriniz. Bu suretle 
bilmecenlzf bir kuruıla yollaya· 
blllninlz. 

_ ......................... ------···· ... ·····--·---.. 

Haftanın Bilmecesi 
Gece Y arııı Ziyafeti 

Dört arkadq gUndUzden biri
blrlerine ıöz vermiflerdL Yatak· 

hanede ı•ce yar111 kalkacaklar. 
herkes uyurken laep evleriaden 

aetlrdllderi .. yleri afiyetle yiye· 
ceklerdi. Hem de mllkemm.ı 

etleneceklerdl. Gtlndtlz &teki 
" Azıcık bana da Yer,, beriki 

« Beni unuttun mu, hani bana ? ,, 
diye diye zavallı çicaklara rahat 

birıey yedirmfyorlardı. F alrat yhle 
iki araızdan kurtulamamıılardı. 

Gece yarııı olduiu halde o 

iki arıız yine bir köıeye aakla .. 

mıtlar, ortaya çıkmak için fırsat 

bekliyorlardı. Bu iki arıııı baka• 

lam banıiniz ltulult ltize yollıya
caumız. Reımi lser tarafa Ç•Yi• 

rin. Y akahyaaa bi& de ıbel ı•· 
J.el hediyeler yollıyacağız. 
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iKi GÔNÜL BiR OLUNCA .. 
14 • 2 • 9. 5 S•m•nhk Seyran Olur 1 

Mürebbiye, Kendini Ağır Satıyordu •. 
MuelA, (fillnınkiler buyurınuıl) 

diye evin içi çalkanıyor. Gene 
kızları da beraber gelmiı; Yek· 
tanım yanlarına çıkacak. Ayaan• 
öaftnde hazırlanıyor; ılıleaiyor, 
püsleniyor. 

Matmazel hemen ( Sereltrln ) 
ıfşesini kapıb odasını hoylamada. 

No o?. Baıı airıdan çathyor
muı; yahb istirahat edecekmlt 1 

Sebebi, gelenlere çıkmamak 
Ye görünmemek. Kim bilir yani .. 
rında mı bulunmuı, bir lllt yeal
ii mi var, niçin dehleamlf, ora· 
ıını Allah bilir J.. 

Kua Hanımefendi, kızı, bu, 
Beyoğluna çıkıyorlar; (.Bonmarı)e 
ye giriyerlar. Yekta, parflmerl 
rcyyonundan bir ( Lyı) pudra11, 
( Azürea ) leYantaıb, dit fırçuı 
filin alıyor. 

- Şeri, fU lirayı J6tfen sıf..
dek\ Möıyö Gumeye veri Derken 
Madmazelin yerinde yeller eıiyor. 
Arada bul .. 

Tam o esnada karıılarında 
falancanınkiler ; kızları, ıellnleri, 
torunları .. 

Falancaaınkller cekiiib gittik· 
ten sonra Erneatin çıkageliyor. 

Şeker daireılndan Frambuazh, 
Ananaah bonbon almıı•ıı da.. 
alırken bir mekteb arkadaııaı 
görUb llfa dalmıımıı da •.• 

Bu saklambac oyununun , .. 
bebi de itiklr. Falancanankllere 
de gözükmemek.. tanıdığı klm
aeler olduğu aıiklr. 

Madmazel Ernestinia bat •a· 
rifetlerinden biri de fazla aiır
baılılık, namualuluk. Adeta mar .. 
betlik taalamaktı. 

Rivayetine nazaran o kadar 
pefinde koşmuılar, yolunu ke .. 
mitler, ( iki lif edelim 1 ) diye 
yalvarıp yakarmıılar, hiçbirine 
aldmş etmemiı ; ıözlerinl Onftne 
eğmif, dört nalla kaçmıı. 

Hiçbir genele bonjuru bouu· 
arı yokmuı, e:ine el değdirmemİf. 
Pötişandaki operet, Site dalep
deki Fransız tiyatroıu, Odeon· 
daki varyete... Birini bllmezmit. 
yalnız ititmişmiı. 

Balo; malo mu? O mon Diye, 
ne diyoraunuz 1 Yasta olan bir 
gene böyle şeyleri habra ı•tire• 
bilir mi ?.. Ar.netinin acısı el' ıa 
yüreğinde. Babasının haiallji de 
hAIA içini kanatmada •.• 

Onları da bırakalım, Anupah 
bir kız, kimsesiz bir bakire, b6y· 
le çılıınca bir harekette bulunur 
mu hiç ?... Onoru, hayıiyeti yok 
mu ?.. Görenler iıitenler ne d .. 
111ezler... Ernestin bir koket ol· 
m~, bir sokak paçanaıı olub 
çıkmış zannına dUımezler mi 1 

Onun bu namus ve iffet taa
lakhğı da palavra idi. 

~ Beyoğluna her çıkıılarında, 
on oı beı adımda bir l'eriler, 
vitrinlere bakıyor gibi yapuken 
önllnden İeçen bir şapkalıya, bir 
palikuyaya, bir ıık Beye .uıam
•eyib baıkeaer, yanındakiler aeı· 
nıeıinler diye derhal tanıdık bir 
bir madama, matınazele Yeya 
çocuğa ıelim Yerdiğini yapııtın· 
•eriridi. 

Bu tedbirleri, konata kapılan
dığının ilk aylarında yapmııta. 
Yekta ile kaynaşıb aenli benli 
olduktan ıonra gizli kapaklıyı 
ortadan kaldırmıı, onu usta çı
karmıya koı ulmuıtu. 

Erneıtini, küçlik hanımla pa· 
fR babasından gayri tutan yoktu. 
( ektanınki haydi mazur göriilıün. 

Gene kıı, yaatll .. 
da elbette akra• 
nını iller. Fikrlal 
ffkrlae uypa 
ıördllkce, kafa· 
darliiı da llerlet· 
tikçe .. vec•tl, 
kayıracaj1 tabii. 

Atl Pataya 
•• tllyelim? 

Paıa, arka
da arkaya ka
pıJı yapardu 

-Kw awn
durdujıl, mizacı
na ılre mua· 
melede ltulundu
iu lpa, kazık 

kanma Jlıll•• 
bakıyorum. Yok· 
ıa ada• yerine 
koyub tek lif 
etmem, haaa 
kalu hlr dakika 
tutmam... Çeh· 
resini ıörllnce 

htıda alim •idem 
dönOyor, keenne 
lıtifrağ edecek Madmasel ErnHtin, bir 1apkllı7a pümıeJib bq keılyor ••. 
raddeye ıellyorum. Ne mendebur, ceNınonl•'y• riayet edecek 
ne kazulet ı•yl. detil a •.• 

Hanımefendi bOace olduğu En çok tutulan Zllbanımdı. 
için bu ıöılere hemen inanır, Yaka ıllke ıilke, geyire l'•yire, 
kurnaz olan abla11, kimıeye gö.. kendini halayık odaıma atıyor, 
termeden göz8at1 pıf yapar, klh· köpUrtıb duruyordu: 
ya Zilhanıa İH, halayık odaıma _ Vurdum doymazlığın bu 
kendini ahb, ı•yire geylre yaka raddHI olmaz; artık bu derece-
ıilkerdi: ıine tahammül edilmez. Kazık 

- V allahl diyecek yok, sık· 
olıunl.. Adam kaZJk karıya 
hayranlkUm paıbrma. Gaznatı 
ayarmiyor; eliaden geJ1e hepimi· 
zin ortasında boyauna 11rılıb öpU
verecek de bizim koyun dedelerin 
Jıaberl yok... Ben hanımefendi 
olayım, o kaltaiı bir 1aniye tu
taraam yllzüme ttıkürallnler ... Sır· 
bna bir muşta, beline bir tekme 
kapıdııarı atanm da nereden ı•I· 
diğinl bllmez. 

Matmazel Ernestin de ıımar· 
mıı mı tımarmııdı. 

Pqa, bey familyalan, yaılı 
baılı hatunlar; iki hemıirenln kar
ıısında adeta divana durur gibi 
vaziyet alırlarken, ( buyurun, otu• 
runl ) demeden bir yere illıemez· 
)erken matmazel cenablarının llll· 
billliiinl, umurauzluğunu ıör· 
meyin. 

Kollannı aallıya 1allıya, adım· 
tarını ayıra ayıra odaya girmeler; 
baı koltuğa kurulub bacak bacak 
tlltilae atmalar; hatta bazan ka· 
napeye boylu boyunca aerllib 
ayaiını burun'.ara ıokmalar •.• 

içeride paıa mı var, hanıme
fendi mi var, ortanca hanımefendi 
mi oturuyor, taaa11 değil 

Hemıireler bu hallere kartı 
kliplere binerken paıafendile ke· 
rimesi derhal kılıc kalkaolıia kal· 
kııırdı. 

- Yahu, anlatamadık ıitti. 
Bu miıvar ve etvar frenklerc• umu• 
ru tabiiyedendir. Mumalleyha bi· 
zim adat ve erk,nımızın külliyen 
cahili; itiyadı bu merkezde. On· 
larca · ayak ayak OstUne atmak, 
aerilib bacak uzatmak tahkir 
maksadına mlibteni değil klikiı 
eseri aam:miyettir. 

- Anneciğim, teyzeciiim; emin 
olun, vallahi Ernestinin fikri siz· 
lere karıı bir... nasıl rliyeyim, 
bir moquerie deiil. Makaadanı 
didoin, bir insulte aanmayın. 
Kendini ailemizden farzeden, bu 
kadar biz!ere 111naıa bir kız 

karı kanepenin UıtUne sırta •er
mlı; o leylek bacaklarını uıatmıı, 
kekl. •• a&:ıdlmle f6yl• blr &lçtllm. 
Karının salapuryalar:Iı Ortanca· 
Din burnunun arasında 8ç, dört 
parmak me1afe Yar yok... A bu
dala kadın bari durma, yerinden 
fırla. O leı kokulu ayaklar bur
nunun dlreiinl kırmıyor mu a 
Allahlık? •• 

( Arkan nr) 

Nöbetci 
Eczaneler 
Buırece nöbetcl eczaneler ıunlardır: 

lıtanbul tarafı: Şehzadebaşında (Üni
versite ), Akaarayda ( Edhem Pertev) 
Karagümrükde ( Suad ), Topkapıda 
( Nazım ), Samatyada (Rıdnn), Zey
rekde ( Huan Hnh1si ), Balatta (To• 
lidi ), 14~yübde (Hikmet), Kumkapıda 
( Belkıs ), Divanyolunda ( Eıad ), 
Bahçekapıda ( Mehmed Kazım ), Ba. 
kırköyündtt ( Hilil ), Beyoğlu tarafı: 
Taksimde Kumbaracıda ( Garih ), Miı 
ıokağında ( Limonciyan ), Galatada 
( Asri lttihad ), Kurtulutda (Kurtuluş) 
Kaeımpatada ( Yeni Turan ), Haaköy• 
de ( Yeni Türkiye ), Kadıköy tarafız 
Modada ( Alieddin ), Pazaryolunda 
(Rıfat Muhtar ), üııküdar tarafu Ye
niçeımede ( ltthad ), BUyükadada 
( Şinasi Rıza ) eczaneleri. 

T•n•re Balosu Bu Ak••m 
Verlllyor 

Her yıl aeçilmiı bir kalabalığa 
unutulmaz bir gece geçirten 
Tayyare balosu bu akıam varile· 
cektir. Tertib heyeti bu ıece 
saat 22 de Perapalaı salonlarıltda 
verilecek olan ba!onun mUkemmel 
olması için elinden sıelenl yap· 
mışbr. Hem eğlenmeğ• hem de 
çelik kanadlarımıza yeni bir ka· 
nad takmıya vesile veren bu ba· 
loya bu yıl da büj nk bir rağbet 
ıöı:erileceği tabiidir. Baloda 
çok zengin bir de piyanıo tertib 
edilmiıtir. 

Şub~t 14 -

BU AKŞAM T Q R K Sinemasmda ~ ..... 
Emaalsiz hir ıaheı:er ve mudkl filmi 

Valı kralı jOHANN STRAUSS'un hayatından bir ıe.ılaa 

PETERSBURG 
GECELERİ 

Artistler: PAUL HORBIGER • ELISA IWARD 
iŞTRAUSS'un atkl... ŞTRAUSS'un valsleri... ŞTRAUSS'ıın muaikiıi ... 

DiKKAT ı Filmdeki ıarlcıların ve muıikinin fevkaladeliğin• binaen, bG 
akıamki ıun(e eanaıında, İstanbul radyoııı, doğrudan dofruY• 
ıinem• salonundan, bu filmi bütün dünyaya neıredeoektlr. 

__ _. Yerlerlnlzl evvelden tutunuz. Tel. 40890 __. 

-· Bugün bu ıece Şehzadebaıında 

H İ L A L Ye M 1 L L İ sinemalarında 

AYSEL 
( BATAKLI DAMIN KIZI) 

TUrkçe sözlll ve şarkılı memleket filmi 
Aynca: KOMiK ve MIKE MAVS. •uınn talebelere matine yardır. 

Matineler saat 2 112 • 4 112 ve 8 1 /2 gece 8 112 ___. 

111/J-----• Zaten belll idi... DUn akıam : 
SÜMER SINl!MASININ 

ıCSıterditi ALEXANDRE DUMAS FİLS'in methur aık ıalaeHrl 
LA DAM O KAMELYA 

filml emaa?ıiz bir muvaffakiyet kazaamıı ve bllbaaaa bitin aeyircilerl 
teeasilr ve heyecan içinde bırakan 

YVONNll PRINTEMPS ve PIERRI! FRESNAY 
rollerinde cidden temaytız etmitlerdır. 

Btltlln lıtaabul balkı bu filmi 1rörmeli Ye alkıılamalıdır. 

~!------- llbetea : FOX JURNAL 

,-. Bu akşamdan itibaren 

ASRi Sinema 
2 bllyUk filmden mUrekkeb bn
ylk programını takdim ediyor. 
Ml!G LEMONNIER ve 

ADOLF WOHLBRUCK 
tarafından temsil edilen 

KIZ MiSiN? 
ERKEK MiSiN? 

Ş.n •• eğlenceli film Ye 
BOAIS KARLOFF 

ve ZITA HOHANN 
tarafından temıll eclilea 

HORTLIYAN MUMYA 
BOyllk macera filmL 

Ba akıam: BOYOK TOMBOLA 

Tepebaıı Şelalt 

Tl1atroıunda 

Bu akoam 20 de 

UNUTULAN 
ADAM 

6 Tablo 

Yazanı 
Nazım Hikmet 

--·-------- ---, .. ·-
Kakl Fr•n•ız tıratroau11d• 

Bu akı•• .aaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 

Yazanı Ekrem Retld 
Beateliyeo ı Cemel R•ıl4 

~---•Bu akıam ·---.. 
S A R A Y Slnemasmdı 
EDDlE CANTOR'ua en gllıel 

Ye en aftktell filmi 

.TUNÇTAN VüCUTLAR 
Zenl'ID dekorlar• Net• • Kahkaha· 
ihtiraı - Şarkılar • Danalar • Gls 
kamaıtırıcı minnsea • Broadwa1'ı• 

en ,.tael kızlan. 

b&nteaı BABA NOELı TamameD 
reakll SILL Y SENFONi 
Hrlılnia lklnciıl. 

fOX JURNAL'deı aair manzaralar 
ara1ıada "MOKA WK ,, •apuruaua 

batma• ( dwamatik aalua•, 
•-• Bu,ıı. ı Pangalb ~-· 

T A N SiNEMASINDA 
Fe"kalldı befeoilın 

DEMiRHANE 
MÜDÜRÜ 

GABY MORLAY-HENRl ROLLAN 
LEON BELLlERES 

lllveten ı J umal • Tel 4337 4 

KONSER 
• Fr•n•ız Tly•troeund• 

Buıtıo Hat 17.30 da 

• K on•ervalaarın 
Onanc• Kons•rl 

• Fiatlar: SO • 30 • 2S • ıo 

lstanbul Miti Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen Kıymeti 

Eıki Yeni Ur• 
Haydarpaıa: Oıman Efendi ıokatı 46 
Çarıı: Yağ'.ıkcılar sokaiı 47 

Fener: Tevkil Cafer kiremit sokağı 81 
Y edikule lmrabor mahalleıl 126 

M. 86 Ev 864 
19 DOkklnıa 
36/64 payı 

67 evin 4112 payı 
140 dnkkln 

imrahor caddeai: 
Yukarda yazılı ma:lar 17/2/935 Pazar ıllnli ıaat oa dartt• 

Dairemizde mOteıekkil satıı komityonu marifetile p•ıin para •• 
açık arttırma ile ayrı, ayn ıablacaktar. lateklllerln ythde yedJ 
buçuk pey akçelerile müracaatlan .. F ,, " 525 •:.,..-

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

lstanİ>ul Evkaf mUdUrlyetl lllnları ..________ d• 

lneada nahiyesinde Longoz Vakıf ormanları içinde ve 6t• ol 
beride dağnık bir ıurette tarla kenarlarında bulunan ve mabt 8. 
vermeyen olu:ı dokuz tane CeYiz ağaçlarından yaptlmak Uzer• 

1 

3 ı.tek
M gayri mamul Ceviz keresteıl açık artbrmaya çakanlmı.ttır. k d-' 
)ilerin ihale gönU olan 23/2/935 CumartHİ gllnO Aat 15 e ~ 
lıtanbul EYkaf mOdllriyetinde Orman •• Arazi kalemia• I~~ 688 ,, 



İTTİR AD ve TERAKKi 
it/aşıl D0Jd1ı ? .. 

a iaci kısım N o. 198 
Her hakkı mahfuzdur. Nasıl Y aşatlı ? .• 

~~~~~~=> 14 • 2. 93 • Na$ıl Ôldi? 
~ z·ya ~1ıkir~==========================='=' 

Babıali Ve Ittihad 
Tam 

o 

talihe komanda etmek ve insanın kendi gemisini islediği hede~e y~rültb.i1· 
11eklir. Sağlam sinirler nıiiıhi$ hayat mücadelesinde muvaflakıyelın en ıyl 
eminaııdır. Bınaenaleyh sınirlerinlzi 

&romural ·Knoll· 
ile kuV\'ellendiriniz, bunun müsekkin ve mukaV\'İ tesiri htr iste llÖrülür. 
Hıç bır zararı yokıur ve ahtıklık vermez 

ID "' 20 lıomprlmt7I hul IGp• 
lndt ttıant~d• ncttt ilt sauıır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen •/Rhta 

ESKiMO ,. 
Herkeıin aradığı, ıorduğu yegane film 

Sayfa 13 ---:a 

Lindbergin Çocuğunu 
Kaçıranın idamı istendi 

Bir Papas Maznun Lehinde Şehadete 
Kalktı Amma Geç Kalmıştı 

Fleminrton, 13 
( A. A. ) - DO.., 
nıOddeiumumi Vi• 
lents, •n aon idc!la.• 
aını ~k, 
Ci~tman'ın elek
trikli aanda)yaya 
ankiai iate~iıtir. 

Bu.On, hakim, 
batan davanın hl
lbuını Jııpacak, 
jlri he7etl de bu
nun Gzerine mOsa
kere edecektir. 

Müddei umumi 
VilHtz, lddiana
mHlnd6 demiıtir 

ki: 
" - Yılaaların 

ea ıehirUal .bile, 
Undberrfn çocu
tuaa mırııeadl. En 
kanlı haydud bile 
oau kaçırmazdı. 

Blyle bir eiaa7etl 

--

ltlemek lçla, da- , _ 
m.rlarında doamuı P!eminıton mahkeme biDuı Ye Llndberg malıbme7e sinrkea 
bir kan a~aa bu haramiain, memı.. deiumuml iddianamesini okÜduk-
ketin ıerefini klrletmit olan bu mefilla tan aonra, dlaleyicUerin araıında 
ortaya çıkmHı lhımrelmiıtlr. oturan bir papaa, ayağa kalkıp 

Zabıta, bu muıir bayvam, bu bağınnııbr: 
bir numaralı dllnya dtlfmaninı " - Havptmana benılyen, fa-
nibayet ele ıeçirmiıtlr. itte, Bruno kat o olmlyan bir adam, 1932 
Havptman karımızda bulunuyor. aeneal ramo yortuıunda, benim 
Herkeı, hattı müdafaa m••ldlinde killıeme ıellb, bana gtıoahlanm 
bulunanlar bile onun ıuçlu oldu- ikrar ettlii mrada, Uodberıın 
tuna kanidir. • çocuiunu çaldığını itiraf etti. ,. 

B. ViJenh, mlteakiben, Linci- V enMD Burnı adındaki bu 
berp, Red Conaonun Ye doktor papu, derhal zabıtaca clıpnya 
Kondonun blltb evleri halkının, çıkanlaut, IAlda •rpya çekil· 
çocuk çahnalıdanberidlr, fiil ve dikten ıolll'a ıerbeıt biralalm11tır. 
hareketleri teceuUı edilditi bal- Bu ıahadeti ne iddia makama, 

ne de mndafaa avukatları nazarı-
d~, .. tUbh~ ~~a~dıracak ~iç.bir ıey itibara almıyacaklardır. 
Körulmedığını ılave etmıttır. 

B. Vi:entz. lddianameaine hi
tam verirken de, fidyel necab 
t .. kil eden paradan tek bir do
lana dahi, Lindberıin adamlarile 
temuta bulunan hiçbir ferdin 
elinde ıGrlUmemiı olduj'Unu .ay
lemiıtir. 

* 
Flemlngton, 13 (A.A.)- MOd-

latenbul DISrclUncU icra Me
murlulundan: Haliçte Teklrdat 
iıkeleainde ltatlı Çakır ••• remi 
1839 1enHinde •triJ•ri kHtane •• 
••t•deD imal edilmit au içindeki 
kıamı bakır kaph silnrtell tek am
b.: rlı çift direkli yelkenleri yeni ve 
bir aandallı Oç demiril •ekiz parça 
s1ncirll latanbul limanına mukaJyed 
31 aafi 41 ıayri ••fi tonilato hscminde 
beher ıayri aafl tonlkto•una (80) lira
da• lae1eti umumiyeaiae ( 3280 , lira 
kı1m•t takdir edilen Çakır nam re
mini• nıafı açık arttırmaya konuhnuı 
olub 1213/935 tarihinde ıartnam<' ai 
dinnhaneye t lik edi'crek 23/ ı/93S 
tarihine maHdif C~marteai fİinO Hat 
14 den ~6 ya kacar latan bul DardlincO 
icra daırealnde •ablacaktır. Arttırma
J• kantmak için 10zde yedi buçuk 
teminat akçeal alınır. 

N 81f hlHeye iaabet eden muh • 
L • • am 

men aı7meb11•n Jlzde J•tmiı b · . . •tını 
bulduta takdırde ihalui yapılır. Akai 
takdirde en· aon arttıran :a taahhOdl 
baki ka 'mak lzere arttırma on be 
,On daha teandad edilerek 7/4 93S ta~ 
rlhine milaadlf Pazar •lnü ayni aaatte 
en çok art :ıranın lbtOnde bırakılacak
tır. (~) numarala icra kanun·ınun 
125 iaci maddeıipe teri kan ipotek 
Hhibi alacaklıJn ile ditn alacaldala· 
rın •aJrİ menkul laeriDJ eki haldarıaı 
ve huıuaile faiz •• m<>aarife dair 
olan lddialuını t\'rakı milabite' er:1e 
7irml rOn içinde icra dalreaine bil ir
meleri llz•mdır. Akai halde haki rı 
tapu aicilicrile aabit olmadıkça • ı t f 
ltedelinin pnJ 1•fnaaa·ndan hariç ka
lırlar. Allk.-darların itbu ınaddei k • 
auniye ahkim•na g-Gre harek t etme• 
leri ve daha faz'a malGmat a 'mnk 
iıtiyealerin 934/1812 do•ya num: rui'e 
memuriyetimize mtlracaatları l An 
o)uour. (25 1) 

Tam Alamerlken itler 
Flemln,ton, l 3 - jllri Heye• 

tinin gidi mllzakerelerine mabsua 
olan ulonda ıizli bir telıiz aleti 
bulunmuı ve imha edllmiftir. 
Havptman'ın mabkümiyeti ••ya 
lrurtulmaıı etrahnda mllthlt ba
blaler tutulmaktadır. Bahislerin 
yek6nu dehıetll bir ıurette ka· 
barmııbr. 

Eğer Hasan Trilıofil 
saç suyu ile saçları-
nızı tararsanız 

Eğer Hasan sabunile 
yalnız şaçlarınızı yı
karsanız 

Eğer haftada iki defa 
Hasan şampuan ile 
beslerseniz 

KA T'IYYEN SAÇLARINIZI 
D6KMEKTEN ve KEPEKTEN 
KURTARIRSINIZ. 

Çocuklara ve Aastalıktan 
ı-ni kalkanlara malısrıs 

çok ne/b 

BASAN 
EREKF AST BiSKOiLERi 

kutusu 30 safi bir kiloluk ~-
kuruıtur. 

Hasan dapo,u: 
--------
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ESlVIEB O ÜL 
Muharriri ı A. R. Tefr•ka ~o. : 28 

K d E ., 
a ın mrı ..• 

lbrahim P~:~, Amber Kokan Sakalını Şöyle Bir 
Sıvazladı, Eımer Güiön Haya~l Gözünün Önündeydi 

- Lalam!. ktzı yanlıt yere 
götürürsün.. sultan haıretlerinln 
huzuruna çıkmak için, efendimiz 
ruhsat ve irade buyurdular. 

Sözlerini duyar duymaz, ıaıı

rıp kalmıştı. 
Bu zeki arabın gözleri derhal 

parlamıı: 
- Aıkolıuo, aultan efendi-

mize, ağzının tadını babasıBdan 
ziyade biliyormuş. 

Deye mmldanmıt Esmer Gnlft 
kolundan çekerek Fatma sultanın 
dairesindeki büyllk ıof aya giden 
koridora ıapmııtı. 

Fakat, tam koridorun yausına 
geldikleri zaman arkalarından bir 
başka harem ağaıı yetiımiı: 

- Lalam!. Hal teze• paıa 
efendimiz ister. 

Demiıti. 
Amber ağa EaD,ter GDlll harem 

ağalarile Fatma ıultaaıa lıauzuruna 
göndermlı kendlal de koıa koıa 
lbrahim paıamn odaauıa git111lıtl. 
lbrahim Paıa, atır kumaılardan 
yapılmıı olan ~ndDzlftk elbiıe
leriai, sakız aıibi beyaz Hiad 
keteninden bir geceliğe tebdil 
etmiş, başına giydiği bey8'1 lls· 
tfine beyaz f pek lılemelf küçük 
takkeıinl de sol kaıanın Uıtnne 
doğru eymiıtl. Anber ata içeri 
girergirmez, ıiSıleri boğazında 

dllğümlenerek: 
- Ne oldu, Anber.. Habeıl 

çengi, nezdiıahaneden kurtul-
du mu? •. 

Sultan hazretleri bir vafir 
daha eğlencede daim olacak
lar mı?.. Tezce haber getir. 

Dcmitti. Fakat Anber ağa, 
eUerini oğuşturarak: 

- V elinimeU.. Çengi kız, 
nezdivahaneyo gitmedi. 

Cevabını vermiıtl. Bu cevab, 
birdenbire lbrahim Paşayı hay· 
rete aevketmiı .. Öfkeden titreyen 
bir &esle: 

- Ne demek? .. Benim emrim 
niçin tutulmaz?.. Efendimizi inti· 
zarda bırakmak kimin haddine 
düımilştür? Tez cevab ver. Yok· 
sa, ncamın kötn olur. 

Diyerek, bU}'Uk bir asabiyet 
gBstcrmişti. 

Efendi i 1in ruhuna Aoina olan 
Anber ağa, derhal mUliyemetle 
mukabele etmiı: 

- Aman, Velinimet!.. Haıa .. 
Ne emrin:zl tutmamak, ne de 
şevketli efendimizi intizarda bı· 
rakmak, kimsenin haddi değildir. 
Emriıeriftnizl canla, ba~la icra 
ediyordum. Kın ıevketll efeadl· 
mizin habgiblarına gUtürüyor
dum. Fakat merdiven bnıında 
hir irade tebliğ ettiler. Kızın, 
aultan cfendimlıin huzuruna gö
Uirlllmesi lazım geldiğini söyle
diler. 

- imdi, kız nerededir?. 
- Sultan efendimizin lauzur-

larında bulunmak gerek. 
- Yaaaa ••.• 

lbrahim Pata, Anber kokan 
sakalını zUmrüd, yakut, elm&1 
taşlarla müzeyyen yUı.Ukier takılı 
olan pnrmaldarı arasana almıı, 

derin bir dUşUnceye dalmııtı. 
.,. 

Amber Ağa, lbrahim pa§ayı 
bu dtitüncesine terkederek usulla· 
cık oda kapısindan çıkar çıkmaz, 
gene bir harem aj'aslle karşılaıta. 

Ağa Amber •~fnıii l<ulağına eği
lerek: 

- Aman Lalam.. tez, mabeyn 
odasına koı. Oıman Bey, ıeni 
orada bekler. Bir mühimce söyle· 
ftcefl varmıf. 

Diye fıııldadı. 
Amber Ağanın o aralık yapa• 

catı mühim bir it kalmam:ftı. 
Onun için h•men, harem daireıi
le Hlimlık kıımını biriblrine rab· 
leden mabeyn dairesine doğru 
yilrUmiye baıladı. Baıka bir za· 
man ol1aydı, Osman Beyin bu 
davetine hiç te kulak asmazdı. 
Fakat birkaç saattenbıri bu geac 
delikanlının kıymeti artmıştL Hün· 
kira kalcşı gösterdiği marlf etlere 
mukabil bUy8k bir teveccüh gör• 
mcai. birdenbire sllahtarlık paye
sile taltif edilmeıl, l:aenUz Ne\'şe
hirden r•lmiı olan bu genci bir
denbire parlatmış.. aarayda hör· 
met edilme•i lAumgelen zevat 
dereceıine çıkarmıştı. 

Neteklm Amber Ağa, Osman 
Beyle karıılaşır karıılaşmaz, der• 
hal ellerine sarılmıı: 

- Aman beyim, kusurumu 
af buyur. Tebrik etmekte biraz 
geciktim. ÇftnkU huzuru ıahane
den ayrıldıktan sonra sizi göre
medim. Malum ya, birJbirinin ar
kasına çıkan birçok iradeleri ye
rine a-etirmek için oradan oraya 
•eyirtmekteylm. Hatta, timdi em· 
rinizl aldığım zaman bile, Veli· 

nimet efendimizin huzurunda 
idim. Amma.. iki elim 
kızıl kanda bile olsa, yine 
gider beyimizi tebrik ede-
rim, dedim. 

Diye huluı çakmaya başla· 
mıştı. 

Fakat Osman, bunları dinley.
cek halde değildJ. Hemen Amber 
Ağayı ellerinden tutmuş, odanın 
bir köıesiae çekmişti. Ve ıonra 
kulağına eğilerek: 

- Aman, lalam.. Bana ne 
rlitbe aşırı derece hu'fııun oldu
ğunu bilirim. Inaşallahü tada, 
zamanı geldikte bunun mukabe
lea'nde kusur ettmem. Amma •. 
Şimdi senden bir hizmet d ler'm. 
Eğer bu hizmette himmetin diriğ 
etmezsen, gerek mal le t e ek 
akçe.. Her ne matlub edersen 
cilmlcs'ni bezletmeye haıırım. 

Dedi. 
Amber Ağa, bu ıözlcre kartı 

bUyük bir hayret gösterdi: 
- Aman estağfurullah, ve!i

nimet.. Sizin teveccühünüz r ıım. 
Hemen, emredin. Eğerçı elimiz· 
den gelen bir hizmd ise, z<lten 
boynumuzun borcudur. 

Diye mukabele etti.. Oıman. 
kalbinin en derin bir köıesinden 
firaklı bir: 

- Aaah, ah ••• 

Çekti ve ıonra elini ka!b'nin 
lıtüne baıorak ıöze girişti. 

- Ah lalam.. Ah benim ıev· 
gili Amber ağam!.. Sana derdimi 
nasıl &Ö} lUyeyim. Bir saattanberi
dir ki şu kalbimin içinde sa·1ki 
bir kor düştU. Sanırsın ki çıra 
gibi, cayır cayı yanar. Benim bu 

dcrd;me derman edecek.. Kalbimi 
yakan ıu ateıl ıöodürecek, el· 
bette Hnıin. 

(ArkHı nr) 

SON POSTA 

Kalori·fer 
Karşısında 

Eyice ısınmak için yeni bir 
buluı1.. ......... ···~ ~-.... --.... ._....._ .... "' ............. ._..... 

tD•n•• lktıoad He6•rlerl 1 
1 1 

Sovget Rusgada 
Çelik Sanayii 
Çok ilerliyor 

Sovyet Rusya aanayl lıtatls· 

lıtihsal4t ~iklerlnde çelik 
le iJ ıçln toplanan ra· 
•rg n kamlar akla bay-

aril!JOf' - ret verecek kadar 
bir Derleme göıteriyor. SoYyet 
Cumhuriyetleri lttihadında çalıt
mıya başlıyan yeni yeni traktör, 
otomobil Ye bu gibi lı gören 

fabrikalar çelik yapılııını da blSy· 
lece artbmıya ve&ile olmuılardır. 
1930 senesinde Sovyet Rusya 
fabrikalarında kullanılan huımst 
çelik miktarı 29 bin tondu. Bu 
miktar 1931 de 61,000 tonu bul· 

Son Polta 

fıtanbul BORSASI 
13. 2· 1935 

ÇEKLER 
l. T. L. için 1. T.L. için 

Nn • rerk 0,79183•1 Vfyna 4,265 
Parlı J2,03 lladrll ~.6017 

lllllno 9,355& llerlla J,9775 
BrUkHl 8,40 Var9ova 4,2031 
Atlaa 13,972~ Peıte 4,4~75 

Ceıae.,re 2,4:110 BGlu~t 71J,G37 I 
Sofra 6S,~ Bclgrat 35,015 
Amıtardam 1,1746 Lond•a KT. 617,~ 
Prar 18,99.~ Moa:<on ., 1091,7~ 

ESHAM Ye T AHVlLA T 
Lira Lira 

=. •aak.(Namafiô';= Bomonll 12,gs 
" fHlall•) 10, l S 

1 

ltJJ lıtlkra'll 97,-
(Iİileh-i} IS,- latı uuı Dabllt 94,25 

o:manlı ~aak. 23,~ Dli1un11 Mu. 00.
lellalk ,. 5,- D~, at larlip 1 46,65 
flrketl Ha7rl7e J6,- n • U 4&65 
H&Jlı 0,17 Reji 1,271 
Aıaatlolıı '660V. :16, 10 Traıan1 00,-

• M 00 P. 28,- Rıhtım JO,-
Aaııde"11" ıoov. 45,6' Oıklldar ııa 10'..ı,-
$ark D. Y. 00,- Teuoa C0,00 
lı•. TramHJ 30,25 M111rKr.Fo.l886 109,-
0ıkl•ar H 11,-

1 
,. ., • 19JJ 93,0l 

Terkoı 19, ,. ,. ,. llJlJ 81',50 
Hau~asl 71,- E.oktrllı -,-
l alafH 14,-

MESKUKA T (*] 
Kuruş 1 

Tirli alhm 944 (Hamit) 
.... • 1050 (R., •• , 
~r. • 84!1 (Vahit) 

Kuruı 
4930 
5200 
46)0 

lılıu • 1085 IHe betlblıllk a!bu 
lleıldlr• 45,00 
Ba:ıkııot (Oı. D. ı 240 
Kal n at.ılblrllk altuı 

\ CUahıırlr••J 4Cl50 

(CUmhurlyat) 4SOJ 
{Hamit) uma\ı !60ll 
{Rııat) • 520J 
(Vahit) • 530iJ 

(Aal•) • 4625 (*) Bor1A harlot 

Perls Boreaeında 
Pari1, 18 (A. A.) - 12/2 tarilaU 

Pariı boru vaıiyetldir: Esham bor1a· 
11010 vaziyeti, memnuniyet vericidir. 
Çok aranılan Fran111 randı epe1 
tereffQ lle açılmııhr. Yerli esham 
umumiyetle bu tenffilden hiuedardır. 
Aacak, bunların ttreffüO ehımmlyetli 
değildir. Yabancı Hhamın istidadı 
iyidir. Rlo ile Royal Dutch dt mBaald 
bir Taziyet almııtır. 
--~-----~----~~IWUWWWWW 

dukta so r ird bir dev ( 
adımlarile yilk elmiye baıladı ve 
1932 de tam 310,000 tonu 1933 

op entılar, r ) 

lstanbul Lisesi 
de ise 369.000 tonu buldu. 

1932 aenesinde a-örillen büyUk 
yllkseliı o yıl açılan (Karkov) 
traktör ve (Stalin) otomobil fab
rikalarının çalışmıya başlamasın
dan ileri gelmiştir. 

* 
Riyo d& Janero, 12 - Dev· 

Jet bankasındaki 
kambi) o kırım en 
serbest bırakıla-

Brt1zilya 

kahved 

düşcc•k cağı için kahve 

flatları bir miktar düşeceketir. 

Londra, 13 - Biber pi· 

Biber 
yaıaiındakl buh
ran neticeslııde 

buhranı Ruls ve çocuklan 

firması, taahhud:erini yerine geti
remiyeceğinl bildirmiştir. Bu su
retle biber buhranı yüzünden Uç 
büyük firma iflas etmiş . oluyor. 
Bununla beraber buhran sonuna 
ermekte ve yeni lflblarm önüne 
geçilmek Uzere kredi yardımı 
yapılmaktadır. 

* 

• Mezunları 
lstaabul liseai meır:unları ce111iye-

tinden: Bn Cuma glloD saat 10 da 
kongremiz ynpılacaktır. Azanın bu 
saatte lıtanbul lisesi konftraDI 
11nlonuna a-elmelerl rica olunur. 

Çocuklar1 Esirgeme 
Kurumunun Balosu 

Çocukları esirgeme kurumu tara• 
fından Vali ve Belediye reiıt bay 
Muhiddin Ostnndatın himayea'nde 2ı 
Şubat Perıembe günü akıamı Maksım 
salonlarında bir kollüm'll balo veri• 
leccktir. Biletler Cağalojfonda Çocuk 
esirgeme kurumu merkezinde Ye 
M kaimde .atılır. 

331 li rn Yokla ası 
Emin6nl Askerlik Şubesinden: 

331 lilerin ilk yokl maları baılamıı· 
tır. Her sene illt: yoklamalar yapı· 
lırken ihtiyat efradın da yoklamaları 
yapılır. 331 li ihtiyat efradının yok· 
lama günleri nahiye mOdilrlOklerioe 
bildirllmittir. Bugünlerde 38111 her
keı hliYlyet ctızdanlarile, ihtiyat 
dradı da askerlik klA"ıtlarile ıubeye 
srelmeleri il!n edilir. 

lstanbul ikinci lflls memur-
tulundan; Marbuççularda Abudefen-

Btıkreı, 13 (A.A.) - HUkfl- dl hanında Albubayır Kohen fümuıwn 
Romangada met buğday . ti- ptk oliıi bir malı aatılmıı ve baıkaca 

buldag caretlni inhııar tasfiye edilecek bir malı olmadığından 
l iti alltına almak dU- iflum kapanmuına mahkemece karar 
" sarı ıUnceslndedlr. verilmlt olduğu ilin olunur. (80i0) 

im MI 

• 
K A Ş E 

şubat 14 --

Beroııu aulh UçUncll ..... 
klmllllnden: Emlik ve Eytaın ~~ 
kaılle Maryam Krietlne K&tip1111.:; 
ıayi&n mutt1Jarrıf oldukları otuz bin l 
muhammen kıymetli Oalat&da KıınaD
keş mahallHinde Halilpaşahaoı •0~ 
ğında 21 numaralı Manokyan hanı tı 
mekle maruf beş kaUı ·~ ~it ı lı:~r 
banka ıeklinde Beyoğlu beoıncı No ah 
dairel'Jİ n d"ğer beiJ kab yedişer od ., 
Ye helalı halen tamire muhtaç aaao~ 
n kalörifer tertibatı ve faaliyet halin : 
elektrik ve tPrkoıı teslsabuı havi haJJlık 
tamamı şuyuun izaleııi zımnında~ dçaD 
arttırmaya vazedilmış oldugun bl 
20-3-935 tarihine musad f çarşaın 
günü saat 15 den 16 ya kadar Be>oğ~ 
sulh mahkemesi baş yazganlığıooa ın li 
z:ayede ile satılacaktır arttırma bed•lf 
muhammen kıymetin yüzde yetııı 
beıi bulur iee o güıı ihale edilecek'!: 
Bulmadığı tukdirde en son arttırl.1 ol 
taahhüdü baki kalmuk iluretile ikiO 
artbrma on beşinci gi.ıııe tesadüf ed,. 
6-4-935 cumartmıi grinü ınat on beıt•; 
on altıya kadar icra olunacıık ye eD Ço 
arttırana ihale edile.cektir. 

1 - Tarihi ihaleye kadarki mali>"' 
lıtlodiye nrgileri ilt nkıf icaresi *'! 
lfiliye mii§!ıt!İY' aittir. 2) - Arttır111•r 
iıtirak edeoelr.1et ~IP~ti ~uhaaun~ 
!erinin yüzdt yedi buçılk ii~betill 
teminat akçe1i veya miJli bir ha.ok' 
teminat mektubunu getirmeleri ıırdd' 
3) • Arttırma bedeli tatibi lhaltd" 
beo gün zarfında mahkeme kaı~ 
tediye edilecektir, Bksi takdirde ib.I' 
f esh n farkı fiat, zarar ve ziyan ~ 
bilahükUm kendisinden tahsil ıd.,. 
oektir. 4) • İki bin dört numaralı ioıf 
Ve ifiu kanUllUDUO 126 IDCJ maddeS~ 
tevfikan gayri menktıl tizerindeki ıpo• 
ıahibi alacaklılar ile diğer alakadar!" 
gayri menkul üaerindek:i haklarını la" 
ıuılle faiz n meearif e dair olan ıddi" 
larını iııbat için tarihi lhlLleden itibart' 
yirmi gUn zarfında evrakı mU1Jbitel~ 
birlikte 1atıı memuruna mUracP" 
etmelidirler akıi takdirde haklan ~ 
ıicililı ve ıabit olmıyanlar eatıı b•~ 
linin paylaomuından hario kalırlar· '" 
Şıntname mahkeme dlnnhan11iııdl 
herkeııln görebileceği bir yere asılııdt 
tır. Fazla tafsilat almak iıte7enlerf' 
935-2 numara He baş yazganlığa mürt" 
<matları lldn olunur. (80!53) 

' BANKA KOMERÇiY ALE 
iTALYANA 

Sermııyeıi Liret 700,000,000 
İhtiyat akoesi ,, 580,000,000 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şchirlerindı 

§UBELER 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Mao•• 
riatan, Çekoslovakya, YugoıılayYlr 
Lehistan, Romanya, Bulgaristaı!t 
Mısır, Amerika Cemahiri MüttehideSJt 
Bn-zilya, Şili, Uruguay, ArjantİJI, 

l'eru, EkYatör Ye Kolumbiyad• 
Afilyasyonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karakôf 

Pala.1 ( Telef. 2641 /2/3/415 ) 
Şehir dahlllndekl acenteıer• 

lstaubulda: Alalemoiyan hanıod!, 
Telef. 2821. Beyoğlunda : lstikl~ 
caddesi Telef.1046.Kampiyo dair•" 
Borsada Telef. 1718. 

IZMiRDE ŞUBE 

• 

(t1A~1 
Müslaltıa.rJ• 

HUBUBATU!fi.A' 

SıHHAT 
ve " Kuvv'' 

Menbaıdı' 

KALM A 
Rornati:ııtt' Nevralji • Bat ve Dit ağrlları • Artritiz.n • 



1'1 fubat 

ltalyanın istediği -
-----

Habeıistanda Filt Hakimiyetini 
Kurmaktır 

(Baıtarafı t fnej yftııde) 

Reımen beyan olundufuna 
tire, Adiubaba'da de•a111 edil· 
111•1tte bulunan müzakerelerde 
•heınnıtyetli hiçbir laklıaf ıısrttt-
111•Dıiftir. ltalyan metallbiaia H• 

~b ırıahiyetlne dair çıkan haber-
r •ıı!ıızdır. 

• l~i fırkanın ıeferber edilmesi 
~ •)'fıyetinin "tedafOJ,, bir tedbir
.:~ ibaret olduğu bir dıfa daha 
Yıd edilmektedir. 

Habe, Tebllll 
Adisababa, 13 (A.A.) - Röy• 

'- Ajanıı muhabirinden : 
liudud l:aidi1elerine dair neş· 

~oluııan resmi bir tebliide "Ger· 
._:bı,, habeı garnizonunu• hiçbir 
bi ~~ıda bulunmamıı oldutu . 
le 1ditıliyor. Bu garnizon, binaeaa· 

)lı, 2 ıubatta "Afdub,, da ltal· 
)an lutaatmı kuıatmak teıebbll
"-ıde aıla bulunmamııtır. 
'111 20/ı tarihinde Gerloıubl civa• 
it dalcı ltAdiaelerden yana da 
•beı tebliii ıu malümab veriyor: 

25 •• - Yalnız tOfelde müaelllb 
lıittlilc bir Habeı denlye kolu, 

~aly&zlerle mftcebhez ltalyan 
~••tıaın taarruzuna utramııtır; 
h hratorun evnlce vermlı oldu· 
._ •lllirlere tamamile riayet olun
~ •• herhanfi bir devriye ko
ldı •• ••raizon kararglhından 3 
..ı. 0ınetre öteye gitmHi 7aıak 

'\IJl•fıtlr. 

L
01t1111•to111 Verll111e111ı,. 

oadra, 13 ( A. A. ) - B. 
~UIOllnf tarahndan, Habeıiıtana 

._ddelik katt bir talebname 
~trlJmiı oldujuna dair çıkaa 
L berlerl ltalya blyOk elçiliil 
qtiyen telcdb etme1rtetllr. S. 
laJialar, geçen lllckl11U11da Uaı •• ı 
"lcliıelerilli mnteakib ıerdedilea 
~•hbln 111Ubaletılı akialerlnden 
--.l&a bir ,., def ildir. 

h 11-lyanın, kendi bayrağıaın a: •çık 1ellmlanmasw latedi
... :. da&r olan ıaylaya gelince, 
l&abu: b1tın Habeı ukerl ve 
•lliy0 , ~ baı açık ıeıer, de· 

• 
1t.1, 

••ferfıı aa tebauı yerlilerden 5 
l.&dia 1 il.yatına mal olu ıon 
rtaiaat' •rden ltlirl tliblaem tu
~b•rtıa ı.tenlleceğf ne dair olan 

••hhati teyld edilmektedir. 

Ad * •i•rıaa •n, 13 ( A.A ) - Röyter 
b hlubahlrinden: 

\J "'•da1'· al-Uaı 1 tahmiolerere göre, 
&o11ı,1a b lbıntakaaında Habeı ve 
lllahıu)d Ududu araıında bulunan 
lak, t ~r, •e •uyu . bol olan mıa· 

' eq lk • lalc,da 1 
•de olan yegine 111111· r. 

bu . 
-•ddtle cı•ır dailarında gıdai 
daıı d ~ •e nıernbaların aılıiın· 
"•11 ol~a~11 .. Eritre'c• laarlt tehli-

S&"l . il zannediliyor. 
lı_ ~ •nıldi ... 

lya S ııne iÖre, huıOn 
~tr,• de c:,aı.• •••da 4.000 Ye 

t.lbltke ••k ·~OOG ltalyan mO.-
" •rı vard 
"'•ntıklık ol .. ır. 

~uncular S 
1 
duıu takdirde hu 

~•r ve' CJ anu'ya naldedl!ebi· 
"••ı d b Y•rlerhıe, Eritre'•in 

toPol a a iyi old i 
'8kerleri . u uftdaa Met• 

liabe retırllebtbr 
fiıct. 2 00' 00oku~eUeri, bazı. meha· 
~11 • • k' . 
~"'•kted' •ıı •larak tahmin 

ır. 

Q. * f\· o .... 13 (A 
~llaı llaub . • A.) - R&yter 

testoda bulunmuı Ye bun 
yaparken tazmlaat istemek ltak
kını muhafaza etmlttlr. 

Prottato, umumi mab.lyette 
Ye teferruatsa olarak yapılmııtır. 

* Londra, 13 (A. A.) - Reı111t 
lnailfz haberlerin• göre, ltalya 
hUkfımetl, Ad11ababadakl aefirlni, 
Habıt lalk6meti ile lhtifh olan 

mıntakada hududun teıblt edil· 
mesi için mllzakerelere baılamıya 
memur etmiıtir. 

MUıakere edilecek mevzular
dan blriıi, hududda yenldea çar• 
pııma tehlikelorinl a1garf ye Jadlr
ınek için uyuımalar yapmaktadır. 
Fr•nsız gezetelerlnln flklrlerl 

Parla 13 (A.A.) - ltalya • Ha• 
bıı lhtilAlı, afkln umumiye na• 
zarıada hayli tebdidkAr bir mahi· 
yet arzetmektedlr. Ancak, gaze
teler, mualihane bir taaviye tarzı 
bulmağa çalııan diplomaılnln 
ıayretJerine ıaveniyorlar. 

Pötl Pariziyen, lngiliz m81la· 
hatgüzarının dtin akıam hariciye 
katibi umumtıilo bu meHle hak· 
kında görDımüı olduğunu haber 
·urdikten sonra diyor ki: "ltalya· 
aıa hazırlanmaaı malruldUr. Çtin· 
kn Somalı Jaudud boyuna onbin· 
)erce adam yerl .. Urildfil muhak· 
kaktır. B. Musolfnl icab ederH, 
kuvvetle mukabele etmek arzu• 
ıuatiadır.,, 

Figaro ıazeteal, ilk Ualual lal· 
diıelerial mlteakib derplı edilen 
mizakerelerin beniz batlama• 
dıiJna esef ederek diyor iti: "iki 
fırkayı Hferber etmekle, B. Mu· 
aolial belki .. dece .tlAla elde ola• 
rak mlzakereye slriımek amacın1 
gütm&ıtllr.,, 

Matin'in Roma muhabirine 
gen, Habeıiıta• ne tazminat, 
ae de ta'rizat ..-.ek taraftarı 
dejlldir • 

Zira, laiçbir taarruzda bulun• 
madıiı gibi hAdiaeleria nkubul· 
duiu J•rler, hep kendi araziıl 
dabllindedir. 

Habe~. imparatoru, Uluılar 
Kurumunun hakemliğini kabul 
etmiye hazır olduğu ıibi, ıulha 
taraftar olmakla beraber memle
ketinin iıtiklll •• tamamiyeti 
mUlkiyeıini de H) dırauya azmet• 
mitt;r. 

Jurnal da diyor ki: "Bu lhtl· 
llf, Uluslar Kurumu için çetin bir 
imtihanôr. Ortada iki tık vudır: 
Eter Uluılar Kurumunun tavas· 
ıutu aranmazsa, bu, Kurumun 
lflitanı llAn etmek demektir. Ve 
•ter tavaatutu aram s , o zaman 
da, Uluılar Kurumu · ınüdahaleıi
nin faideaizliğini bir kere daha 
ilıtermit olacakhr. 

Eko dö Pari de kezalik, Ce
aenenin yine içinden ç.ılalmaz bir 
m .. eıe ile karıılaıacajl mlltaJia· 
ııatlad1r. 

PopQJer, B. Muaolinlnfn harbe 
kadar varnaakılzın mUsbet neti· 
celer elde etmiye matuf bir ıiya· 
aet takib etmekte bulunduğuna 
ı:ahibdir. Muıolini, Habeıistan 
lzerinde bukukan dejilse de 
flilen bir himaye tesiı etmek 
iatiyer. Uluılar kurumunun uy• 
kudan uyanmaıı llzımdır.,. n .. 
1'S•kteclir. it l •blrındea: 

L a Ya dıı '-1 · ·····················································-······· 
~•natın ., •rı bakanlıiınıa 
2911135 ha 2are, ltalya laikcimeti 
L,, htık •dlıeai:ıden dolayı Ha-

finıeU nezdinde pro-

Doktor 

HOAHOAUNi 
Eminöoi Valide kıraathaneıi 1anınd1o 

Telefen ı 24131 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemi6 

4 
5 
6 

' 8 

llugUnkU llHnutc:• 
Bot dört k6ıelerl aı•tı• , •. 

llL manalara gelen k Tlrkfe 
kıllmelerle doldur11nuı. Bu ıa-
1•d• hım vakit ıeçlrllİf, hem 
de ISz Türkçe kıJfmıleri Ofr••• 
ınlı oluraunuz 1 

1 2 3 4 s 6 7 8 
ı 
2 t--1-.... 

a 
4 
s 
6 
7 8..._..__ .. 

8oldan ••la: 
1 - Ayaja alyilen ı•Y • llef. 

aluflh edatı 
S - Tokun zıddı • carıı 
·~ - Vatan 
4 - Şimll •uzgbı 
6 - Akıl • HiH 
7 - Kublllyıa t•ltfd edildlfl yet 
8 - Çotun aıddı • nakil 
Yukardan A••tı: 
1 - Miıademe 
1 - Tokun sıddı • ezaell •H• 

tarıada• •111rilaaııır 
S - Munfık 
4 - SahJb - tahal aa•ir, lkinıl ...... 
S - iri tat - bil' •ota 
6 - 5ulb • UJ.im 
7 - Bolun aıddı • teerlbe et 
8 - Cereyan ettL 

1 Eroin Fa brikas 
Sayfa 1~ 
~.........._._ 

----- -
Pek Az Çalışmış Ve Az Miktarda 

Zehirli Madde Yapabilmiştir 

B.eluJu JCopulOI ff Ba)'daı 
1 B......,, 1 ı..ı Jbdo ) ı..cı... ancU bir lııllo •ra 

aletleri t.mrik elmft Ye fabrika kilo toz morfin ve 4 bqçü ki · 
faall__yele ıepı~. mayi •orfta J•P•bllmlttlt. 

Fabrlb pell: kua bir umaa- lular bula aclltyeJe h.DDa ecll* 
da meydana çıkbjl .. tha~t loceld•ir. 

Yunanistan da 
Sıgasal Vaziyet 

( Bqtarafı 1 lacı 1Gzde ) 
mecliıl ıeçimi içfa niıamD 21 lacl 
ınnn teıblt edilmlıtir. MlHlonal 
ıehrlnde yapılan belediye seçi• 
111inde h8kiiaıet taraftarlarının 
111ağl6b olmaaı, ly&a ıeçl•i lçln 
pek laayırla bir fal gibi g6rftn· 
mlytır. MIHloa-1 Milli lktuat 
Baka• wkill Ba1 TrlbpW. 
memleketidir. Bu matltbl1et, .. 
aoktadan da ayn bir ehemmiyet 
ah yor. 

• 

Pmr111ak lal - e .. , haftabk •• • 
bıta •• •aeera mecmuaaınıa Udncl 
1ay111 birçok H•gia Juılar ve Jtizel 
reaimlerle çıkmııtır. 18 aayfe ~ kL
ruıbar. 

Hırl•Ur••llk ve 11aaıu ... 1 • 

hk - Doktor lllluh Bay lam l 
Hakkı taraflatlaa aefNdU.it L.r 
ldtabdw. Mlellifta tl•di,. kadar 
a .. rettiti tıbW •• Hm uwle• l'ibi
dlr. 8a ldtaWa pek 7 .. 1 Ye Ha de· 
,. .. lstlfH.U baldal• •uclar. llerk14 
ala aalıyabil...,_ bir llaaada yaaıl• 
••thr. 

/D. . 
/• '.ARA 
.BiRiKTiREN 
J:2AJ-LA T--{; 0(;'2 
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ZAAF 1 UMUM f, KAN S 1ZL1 K ve KEM 1 K Hastalıklarına Şifai tesirleri çoktur. Çocuklar, 
Gençler, Genç Kızlar ve İhtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. HASAN ECZA DEPOSU 

Mecmuasının 
2 nci sayısı e u c·u N çıktı. 

vak'aları; heyecanlı maceralar mecmuasının bol mUnderecath, bol ve renkli yeni sayııını müvezzilerden iıteyiniz !... 

16 sahifa, renkli resimler: 5 Kuruş ~ 

HAZIMSIZLICA 
MiDE YANMALARINA 

içiniz. HAZIMSIZLIÖI, MID~ YANMALARINI l'lderir. MiDE ve BARSAK~fll 
boşaltmak suretile KABIZLIÖI, AÖIZDAKI TATSIZLIGI .- KOKUYU ~· 
eder. Hiçbir uzve zarar vermez ve alııtırmaz. FAZLA YEMEKTEN ve IÇMEV~ 

, aonra mide ve vücudunuzda hia1ettitlniz atırhtı derhal hafifletir. Hlmileltri• 

kuam.alarına pek faidelidir. MAZON iaml ve markaaına çok dikkat edih11•Ud~ 
DEPOSU Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, İt Bankası arkuıada N:---

1 

KABIZLIÖA kar,ı 

• • 
1 1 

Bn ,ıddetll bat •lrdar1nı 
derhal keser 

Yalnız b~ kaç 
Dalllkada 
SallU oıaa . . 
Baldkat -

Griplo bUtUo ağrı, ıı:ıı Ye ıancılan dindirir. Nez.eye 1ıripe diı, 
bel, ıinlr, adele ağrılarana, Romatizmaya, üşütmeden mütevellit 
11tırablara karıı bilha11a mllesıirdir. 

Radyolin diş macunu fabrikaaının milteba&111 kimyagerleri 
tarafmdan imal edllmekt~dir -

Her eczanede bulunur. Flatı 7 1/2 kuru,tur. 

SAÇLARI 
Besler • Kuvvetlendlrlr • 

dökUlmeslnl keser • Uzat1r. . 

PETROL NiZAM 
Tecrübe edilmlt en iyi 

saç ilicıdır. 

Inhiıarlar U. Müdürlüğündenı ___________________ ..... 
23 aded alttan sürme araba: 

Şartnamesi mucibince pazarlıkla ~alın alınacaktır.Vermek isteyenlerin 
3/3/935 Pazar günll 1aat 14 de % 7,5 güvenme paralarile Cibalide 
Levazım ve Mubayaat ıubeaine gelmeleri. "730 ,, 

NASll lACI Nuınmı ~Onden aOneız çıkardı ' 

SiZDE ONU KULLANINIZ 1 

Her 

o 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRASI KONSEffi 

OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESİS TARtHlı 1868 

Sermayeai: 10.000,000 İngiliz liruı 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 

Parie, Marsilya, Niı,Londra n 
Mançester'de. Mısır, Kıbnı, Irak, 
İran, Filiatin v~ Yunaniııtan'da 

Şubeleri, Yugoslav ya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri 

vardır. 

1 Har tn .. ıu banka muameleleri 
yapar ' ,, 

Grip ve nezlemden ve bat ağrılarınaan 
YENi KA'R sayeıind• kurtuldum. 

·-············ .. ············································· s 011 Poat• M•tbaaaı 
lablbiı Ali Ekrem 
Neırlyat Mtldilröı Tahir 

Zafiyeti umumiye, ittahsızhk ve kuvvetlıizlik balitında bUyük faide ve tesiri ıörilleo 

FOSFATLI $ARK MALT L SASI 
kUHanınız. Her eczanede aattilr. 

Öksürenlere: AT AKKI EKRE 

Adeti .... yukan 

• 
1 

En hoyuk sergilerde 18 diploma 
48 madalya kazanmıflır. 

Böyle güzel dişler yalnız 
- ·- ~· 

Kullananlarm 
oı,ıeridir 

DiŞ tabiblsrf diyor ki: 
Diılerln •e ağzın sıhhati sabah •• 

akıam gUnde iki defa dişleri temizlemekle kabildir. 
Radyolln, bllklmya saf kalayh tUblerdedlr. 

Ti!kt!m Abide karıııında 

SALONUND• 
Çok btlj\Ik takdirlere mazhar olaO 

•• • 
unır 

Nureddin 
GÜRSE& 

munffakiyetle Hanalarma her sam'° 
devam etmektedir. A7llca da 

Her Cuma gUndUz saat d8rtN" 
bef buçul• kadar 

ZENGiN PROGRAMLA 
ÇAVLI MUSiKI 

DOHULIYE YOKTUR. 

Tesviyeci ve Tornacı 
) . alınacaktır. 

'Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünda~ 
Kırıkkale Fabrikaları için Tesviyeci ve Tornacı alınacakdıl'• 

lıtekJilerin imtihan için istida ile Ankara'da Fişenk FabrikasıJI' 
lıtanbul'da Bakırköy Barut Fabrikrsma, İzmirdekiler Halkp•11'' 

Silah Tamirhanesine müracaatları. 115'1"·' 

ÖKSÜRÜK· GRiP• 
Oi~er korkunç hastalıklara yol açar 

.-.-ıc .. .-.' T U S 1 L ŞurublJ 
sıbllattaızı llorar. 

lstanbul Gümrükleri Baş 
Müdürlüğünde11=,c. 

F 378 106/A, 106/B, 139/A, 394, 401, 653/C, 377/C. D. E. , 11dı' 
D. E. F, 379/C. D. E. F, 380/ A 564/D tarife poziıyonları • ..,111 
Iıviçre menıeli eşya için birer miktar kontenjan tahsiıatı t 

edildiği GUmrUkler tetkik MUdUrlUıUnclen blldirilmiıtlr. 1ıad' 
Bu tarife pozisyonlarından birinci nuıhaiarı sahihlerinin Jl

0 ,ıd 
bulunan beyannameleri bugUn yani 14/2/ 935 akıamına kak ~r tılı" 
olduğu Gümrüğün kontenjan itleri ıervisine getirmeler~ 8 ~l\101'' 
cltrde kontenjan tahsiaatmdan iıtifade edemiyecekleri alan .. f"'' 


