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Bir İngiliz Sayiavının 
Münazaalı 

Arasını 
T opi-aklarda, 
İngiliz Polisi 

iki Taraf 
Ayırsın 

~ '••r•Nr• , .. , .a. ,,.,,,...,, ••• ,. 
..ıSili.__..._.,.ms~~~~~~rEl 

,M teor•6"•~• .,.,..,.,. 

Aılt.•lı• h 1•hrl11I• •l>r••llıi 

&o lonara, 20 (A.A.) - Adisrıbaba'dan blldlrlldllln• göre, ltaır•n 
.. rnausue Habo,ıstan arasında bitaraf bir mıntaka tesisi lçhı, B 
..,

0
1rudan do§ruya mUzakerata devam edllmektedlr. Arada ba::11 ugün 

ti °/kUller çıkm•••• da, bu mUzakereler, Ualual hldlseslnd n 
t 0 

an mesele henUz muallakta olmakla beraber, bir aUltOn d v• 
.:•ı açacak gibi görUnUyor. (Devamı 3 üncü yüıde ) 

Arsen Lüpenliğe Öze
nen Bir Delikanlı 

lzınir, 19 (Hususi) - ilk sor· 
~~u yapılmak ilzere ıulb hakim· 
&oy ne getirilen gene bir kasa 

Runcuıu: 

ıt~tÜi Ben profesyonel bir hmn:ı 
Lop, '!1·· Son zamanlarda "Arıea 
o'ku nın aıkı,, !aminde bir roman 
~'1 ltıUf ve bunun tesiri altında 
ı.,.1:1ftıın. Bu romanda okuduk· 
&ttraf. tatbik için Arastada bir 
latun 11 dükkanına girdim. May• 
~•kc~ukıa kasasını açtım.. Sonra 

. 

D ve Polisler beni yakaladılar. 
orı ddi.. Bunu söyleyen henUı 
~ltlrrn?kuz yaşında, ilkmektebi 
~lt t 

1 
f adı lbrahim olan gene 

"1-ra~ e~e idi. Araıtada 313 Noh 
'-baba ay Peçonun dUkkAnını 
llııtı S karşı soyarken yakalan• 
t,,.lciİ ulh hakimliğinin hakkında it,,, kararı verdiii bu gene 

Ar••11 Lilp•'ll• l••••r•k ••rr•/ 
tllllclca• ı'll• .,,..,. 16ralalm 

ledlklerlmi aynen yazıyoyum: 
•oy auncuslle görO~tUm. Din• 

- .. Malatyalıyim, Ukmektebl 
( Dnamı 14 tinci yüıde ) 

öz TÜRKCE 
Eııcı 

'l't.&tQ Ç•tlarda -------------- yGretiaden 
H 11 bir 

'•ti, b• Çarpan y .. ki. ru·· rk dı. 
~t•ıı '- lır de P•r- Ure J Oımanlınıa rG· 
~ "' •cı ~ ••ıtıd \'ardı. • nGade, TOrk adını 
ıt ._ an y·.ıı.· 
... '" l'Clret· 

1
•

1t Olarak doj"an ijz aaarken C.:udak bGken, OlllUıt ıilken• 
•ı nı bilir~ ribi kalıcını da pek tut. l•r oldu. Bunlar, Ttlrke, " rerl " 
CUrıkcı 1

• dediler, " kafaaı yontulmanaıt " dedi· 
t,,d her . k• d 
t l 1• Ya ._ . 1 ••ine de güvenci ler, " eli it• ermez ,, edller. ''Yobu,. 
"' ,,. b relllaıı: b' Y '- . it,. •• ir t!oku ır adalllın ellndekl dediler. Ancak 11 üre&lll ,, diyem•· 
tt;, SaQ-laın 'Ve n~t~ Y•re dü~Orülebi· diler. 
~. ~11lda kılıçı g J (l bir yilrek iıe, Herfeyl e'lmlzden almıtlardı. Yal-

~~ni görür, 
11 

a it .ıörür, kıhoın n·z, 7llreA'imiz bize kaldı. Bu yQrekle; 
lld, tkGn gln <>ld yalın kılıç, ve yalın ayakı karnımıın 
ltı •r, f•k t ö u, el nden k.lıcını tıı.t ba1 b, nice, dağlar, tepeler •thk. 
~? el dok g l'n içindeki yö eğine Nic yağıl rla karşılaııb niee kelleler 

tt çbır ıQ nU urarnadı. uçurlub, nice Ulkelere On saldık, 
~~ '•kdır ki g ntın delemedij'I bu ÇllnkO bu yilrck, bir ordu dete• 
•ı b ' ona ülk ı 
~ a, ~tdirdi ' • •r aşırı yerler· rinde idi. Ordular yaratacak raca, 
"• 1 • lıtıa 11 a Yaıılrn f b biz ltu yOrelden aldık. Ve bu yUrek 

taltaa lflbethıd •yratile, Avrupa. biıde oldukça, coıkun ataların kanı 
• bcttG e •lSıGnı lllialetea bGytk damarlarımııtla dola1tık9a, 7iae eakl 

" ••rlıtını, ita ••ti•• JDrekll Tlrlcb. - Jf .ıt-

al-

fngilterenin Varidatı 
Londra, 20 (A.A.) - 16 Şu· 

bata kadar vergi varidah 
593,878,820 ve masraf 622,286,759 
iıterlina-e baliğ olmuıtur. Açık 
28,407,939 isterlingdir. 

-...-................. ._ 1 ·- • • •ma:ı • • ............... ~ 

Yeni 
Romanımız 

Bügilk Milli Hikô.ge 

" C•• Kurtara• ,, So• 
Po•I• lçl11 la••ırl••rn•ı 
,,.un 61r romandır. Pelı 
, 111c1.,.,. satıınl•rıınızd• 

•••• ••o• 01c11••c•k••· 
ıus. " Ca11 Karlar•• ,, 
glnlll•r• laltalı •d•n 611 
1r1oc•r•nı11 lalkô•••llilı 
ki kalıram1ı11l11rını •r•'" 
wı,.Ja la11r zam•n 6ör•· 

riz. 

Yakında Son Postada 
Okuyacaksınız 1 

KARAGÖZ 
BugOn iklael sayııını ilkinden daha 

ıoorln v• rlh:el çıkarda. Burl• bir 
tane ahp okuyunuL Çok beteaecek 
ve takdir edece~aiıc. 

htillfınd 
Verem Hastalığı Ve Bir Buluş 

-
Silisyom Maddesi Tesirli 

Bir lliçmış 
Fikrini Sorduğumuz Bazı Doktorları

mız T ereddüd Gösteriyorlar 
Yer yU:ıUnde her yıl ylb.bln· ı 

l•rce lnaanı vaJdtıi.z mezara rG-
Ulren verem illeti•• kartı henUz 
kat'ı bir tifa U&cı bulunamadı. 
Bununla baraber fen adamlar. 
Yeremin tedaviıl yolunda birçok 
keıifler ortaya atblar •• atıyorlar. 

Filhakika ••rem teda•iılnha 
lmkAn derecui bugOn, bundaa 
on yıl önceye alıbetle çokalmı.
tar. Bugtln bizim için, tlmidılı de· 
recede verem olanların tedayJ 
olduklarını g6rmek imkln dahi· 
llne girmiıtir. Fakat veremi k~ 
kUnden kesecek kat'ı bir ilAç 
yoktur. Mlitebaasıalar ve çok biJ
gill fen adamları bugUa her 
memlekette veremin flAcını bul
mnk için uğrnşıb duruyorlar. NI· 
tal<im dUn Paristen aldığımız bir 
telgraf, bize bu yolda yeni bir 

Hag•tı,. •ırruıa •rm•lc ipıa C'•l•ı•'lll11r 

buluıun haberini getirdiı telgraf 
fUdt r: 

Paris, 20 ( A. A. ) - Fen 
akademisi, ıiliıyom'un Terem has-

( Devamı 15 inci yüıd• ) 
=-===:=::========================:c::ıı::::============ıı::::=========ı:::~:=-

Kuyruklu Bir Yalan 
Irak Kıralı Faysal Ölmemiş, Bir 

Adaya Hapsedilmiı 
Bağdattan bildiriliyor: Vaktlle J 

Arabistanda meıhur olmak iıte· 
yen bir adam bir hayli uğraııb 
şöhretin zerresini bile elde ede
meyince gidib zemzem kuyuıuna 
pl&lemiş, bu iti yaptıktan sonra 
ıeytan gibi IAnetltme bir ıtshret 
knzanmı;. Son gelen Irak gaz .. 
teleri, kendisine bu cinıten bir 

töhret temin etmek isteyen bir 
meczubun garlb hareketine ald 
tafsilfit ile doludur. Buglln için 
Bağdad polisi tarafından tevkif 
edilmiş olan adam, bir Amerik .. 
Iıdır. Tahtası ekıik bir zlrzob 
olduğuna hiç ıDbhe olmıyan bu 
adam, efkirıumumiyenln naıarı 
dikkatini kendi Uzerlne çekmek 
için kuyruklu bir yalan uydurmuı 

M•t•Hff• lcıral Fq••l 
ve geçen aene lniçrede kalb 
ıektesinden 6len kral Feyaahn 

( Duamı 1~ iDel Jl•de ) 

_Amerika Ordusunu Kuvvetlendiriyor 

Am•rllr•11 kıl'•l•rı t11/tl1 etllllrk•• 
( Yum 16 iııoi ıayfamısdachr J 



Halk n Sesi 

Bir lhtikô.ı 
lıiesele•i 
Ve Halk 

Ge9enlerde ortay& blı iddia 
at.ılcıı ve kok kömilrU flatlarında 
ihtikir olduğu ıöylentti. Sonra 
bu iddia reddedildi. Halbuki 
hükumetin kararile fiatı ıiudirl
len bu kömürlerin ıatııında bal 
gibi ihtikir oldufu sabit oliu. 
Bu münuebetle bakınız halk 
ne diyor: 

Bay Mehmed Ali ( Sultanetlim Ki· 
ıemit mahallui 1'1 ) - lhtlkl.r Kanunu 
çıkalı Oç HDe oldu. Ha9111etlQ lhtiklr 
cenablarının da l.taabulda taht kur
duğunu gasetelerde Hnelerdeaberi 
okuyoruz. Fakat hiç bit muhtekirin 
adalet huzuruna çıkbtını duymadık. 
lbtiklr yapalan maddelu araıında 
kok kamlrl de var•••· Bu. bir 
harcıllem madde olmadıtı lçio belki 
bl:ı farkında detildlk. Ukia Ökoaoml 
Bakaalıta buglokl flatlarda lhtlk&r 
dereceıinde bir yilkaeldlk ıBr•tiı Ye 

too baıına alta Ura birden lodirtmlttir• 
lıtanbulda b\rtok lhtlkh komiıyonlan 
toplanmııtı. KomlıyonJar bu ihtiklrı 
neden ı3rmemiflerdi? Herıeyi B•· 
kanlardan mı beklJyecetlz. 

Day Nuri Mtlmtu - ( Pa§ahaho• 
lnolr köyll 81) - Konteajaa kararna
melerfai yeni ISlçtller Ye lltiblik ka· 
nualanaı aa:1arı itibara alaa Uluı 
Kuralt.ayı Halkın muhteldrler elladt 
kahaama11 liiD bir de menlihtlklı 

kanunu yaptı. Kontenjan kararname• 
ıll• tahdid edllu mallarıa derhal 
fiatlanaıa yUkHltl1me1lae •e kilonun 
okka olarak aatılmuıaa bu kanuala 
karıı reUnmak iıtendl. Fakat biz kUo-

1u okka fiatıaa aldık. Gueteler llııti

kir nr diye kıyamet kopardılar. 

AJAkadarJar Hrbut pİJ&Hda ihtlklr 
olamaa laGkmlatl nrdller ve iti k8-
k0nden kuruttular. Fiatlarıa çoklu
fundaa tllılyet edilen ı•yler ar&1mda 
kok klhnOrG dı nrdı. Bunda da ihtl• 
kar ılfr&lmediff ı8yleadf. Ökonomf 
Bakanlıtı bu tikiyeti tedklk etmlt ve 
ton batına alb lira kadar bir fazlahk 
bulmuıtur. Alb lira az ıBrllecek bir 

para delildir. Bence beledi7emb ve 
lhtik&r komiayonu bir daha faaliyete 
ıeçmeli •• bilha11a aıda •• zaruri 
lhtJyac addelerinl tekrar ıGz.den 
reçirmelidir. .. 

Bay Faik (Sultanahmıd t19leı 4S}
Okonoml Bakaalıtıaın kok k6m0rü 
J.akkıada nrditi karan çok bejen• 
dim. ihtikar yapıldıtı iddia edilen 
diter maddeler az.erinde de bu ıekllde 
bir tıdkl k yapılsa çok 111 olur. 

Kok KömUrU Hakkındaki 
Karar T blll l!dllmedl 
Kok kamilrllafta mua77en fiatlar

dan fazl&1ına 1&tılmama11 lçia Ôko
noml Bakanlıtınaa nrilen karar 
malumdur. Bu karar, henb alAkadar• 
lara teblit edilmedlfi içi11, ıatııJara 
ukl flatlar az.erinden devam edil· 

. iL 

Eroinciler, Esrarcılar 
Adli Tıb Dairesine Gönderilen 
Suçluların Sayısı Çoğalıyormuş 

Eroin, kökafn, tarar ve morfin ıf bi •elafr& mad· iddia edilerek bunların f tf yad halini altb almaclık-
delerl kullaamayı ltlyad hallao ııtlrenler iti• ceza lannın aalqılma11 için Tıb itleri mtidlrllltGne gtn-
kanuaunun (405) inci maddeainde huıuıt hOktlmler derllmektedlrler. Itiyad halini alanlardaki buhran 
yardır. ltiyad haline ıetirmedea içenler yine ayol araıı ekaeriyetle bir haftada ıeçmektedlr. Bundan 
ka~una glSre, iki ay kadar bapae mahknm edildik· IOnra itiyadı teabit etmek mtııkDldllr. Suçlular 
lerı halde bu gibi maddeleri kullaaman alııkınlık pollı, mUddelumumlllk Ye jandarma •aııtalarlle 
1aaline gotlrenlerln lıuıuıt yerlerde alta ay kadar Tıbbıadli e geliacey• kadar çok kert buhran halini 
daimi nezaret altında bulundurulmaları da kanun y . b k b' 
bUk&mlerlndendir. Bunun iç.la ıon samanlarda Adll atlamıı bulundukları fçın itiyadı te1 it etme ı~az 
bb itleri mtldDrlUğtıntin Iılerl 90k ırtmııhr. Hapb· ifiç olmakdadır. Tıbbıadllnin bu aeaeld lıtatiıtik 
hane, tevkifhane, polla ve mtıddeiumumilikten her· cedvellerl bu ılbl adamlann muayeneal yll:ıllnden 
atin birçok .kimseler zehirli madde kullandıklan çok kabarık bir yekun tutmaktadır. 

Maliyede 24 
Yeni Teıkilatta Değiımeler Saatin 

Bulgaristandan 
Gelen Pegnirl•r 
Geri Gidecek Yapılmaıı Düıünülüyor Hadiseleri • ı.tanbulda kurulan yeal mali-

Memleketf ml.ıe f dhal edilmeli ye teıkilatmdnn iyi neticeler Clball ttıtnn fabrlkuında 
illere Bulgaristandan getirtilen alınmııbr. Maliye Bakanlızı bir anbar memuru Khım iki kilo 
kaıar peynirlerinin kaıkaval içi• taraftan bu tetklllb bllttın Tor- y enlce ıigarau salmak IUÇUndu 
verllen kontenjan mtlıaade1lnden klyeye yaymayı dUıUnUrken, bir yakalanmıştır. 
lıUfade edlb edemlyeceil meae· taraftan da teıkilltta bazı tAdllAt lf.. Sabıkalı Hamdi, Tekirdağı 
lesinden çıkan lhtlllf alikadar lıkeleılnde Ali kapdanın motö-
Bakanlıkça halledilmlıtir. yapılmatını tasavvur etmekte ol- rUnden eşya çalarken tutulmuıtur. 

Verilen karara aöre, aradaki duğu haber verilmektedir. Öğren .. Balatta bir helYaCJ dük· 
tazelik farkının ve kontenjan diğimize göre, haziranda tatbik kAnında çıraklık yapan Cemil, 
llateslndekl kaıkaval tabirinin edilmesi ihtimali olan yeni ıekll· odun yararken baltayı ayapa 
glSzönUnde hıtulmaıı fcab ede· de Iıtaabul, Üsküdar Ye Beyotlu çarptırmıı, ıiır surette yaralan• 
cıkUr. Gtımrllğe ıelen peynfr!er tahakkuk ve tahıil mlldUrlllklerl mııhr. 
fıe bu bakımdan kaıar addedil· birleştirilerek bir tahakkuk mD· lf. Haıköyde oturan Semoll 
mit ve idhal mllıaadeal verilme· dUrlUğUn\in baıkanlıaı altına ve· adında bir ııenc, Kadık&y lıke-
mlıür. Ôj'readfğimlze 1811, pey- rllecek ve bu baıkanhğın kAfJ lesinden vapura binerken deolxe 
n&rler geri gönderilecektir. muavinleri bulunacakbr. Hatti dUımlif, kurtarılmııtır. 

Ta-c Atıb Vilayet muhaaebeclliilnln de lAt· Doktora Yapmı-
r vedllerek bu iti doğrudan doğ· 

Ba ını armıo ruya tahsil AmfrlikJerine verilme· yan oçentler 
V ıl de mevzuubahı edilmiş, fakat 

Hesk6yde oturan lımall adlı bu hususta henUz kat'i bir karar Üniversitede yeni teşkillt 
bı..ı_•ı bir çocuk meı•l ılnd•n yapıldıgv ı vakit kadroya alınan 

ru' .. .. verilmemiştir. Iatanbulun birçok k k ti i d I k ı doçen~erdan henllz imtihan v .. 

Şubat 21 

[G~' arilıQ 
Esnaf Ban asında 
Yapılan Toplantı 

Eııaaf bankası umumi heyeti, dfid 
bankanın bulunduğu binada fevka1Adı11 
olarak toplanmıttır. DünkO toplantıya. 

ltlHedarlardan bü k11mı lıtirak. etİ 
•iti•, Ökonomi bakaalıtı komııer 
da Jaaaır buluamuıtur. Eanııf banka· 

ııua YHiyetini g6zden geçiren husuJt 
be1ıt, dnam veya tatil hakkında 
heaGa bir karar vermediti için düokt 

toplantıda "bir netice elde edilenı ... 
mittir. Umumi heyet Şubatın 28 iııd• 
aon bir Jctlma daha yapacak, kal'i 
karar nrilecektlr. 

Yurdda Hava Vaziyet' 
Aakara, 20 ( A.A.) - Ziraat Ba• 

kanlıjı Meteoroloji EnstitüaQodell 
•erilen malumata göre ıon 24 saat 
içinde Orta Anadoluoun Afyon .,e 
Sıvaa çevrelerile Konya çevresi "' 
cenub doğu Anadoluları .a Karade• 
nb kıyılarının, Samıunun şarkınd• 
kalan kısımları yağıtlı geçmiıtlr. 

Trakya ve Ege mıntakalarile Ortl 
Anadolunun Ktıtahya, Eakitehlr •• 
Aakara çevrelerinde dilnden beri 
J•laı kuilmittir. 

Ea fada yağıt Cenub Anadoluaun• 
da olmuıtur. 

Bigada Zelzele 
Devam Ediyor 
Biga ( Hu&uıt ) - Geçenld 

bllyOk zelzelelerden ıonra ufak 
tefek zelzeleler her zaman devanı 
etmektedir. Halk bu uf ak sarsın• 
blara alıımıı gibidir. 

Fakir Talebeye Yemek ı 
Nasıl Verllecek? 

HiJ1llahmer cemiyetini• haftada 
iç sin fakir talebeye nrmekte ol• 

dutu a~ıe :yemeA'inla ne ıekiJd• 
•erilecej'i, mıntaka himaye heyeti•• 

rlae bırakılmııtır. Bir kısım hima1e 
hiıyetleri, talebeye kuru ekmek piıY• 
nir, ıeytin vermektenst, börek yer• 

meti tercih etmlılerdir. Bir kııı .. 
hima7e heyetleri de yemek piolrnı• 
lenzımatı tedarik eder k talebey• 
çorba nıaire gibi sıcak yemek 
Yermektedirler. çı an avaa ne ceı n e sa s· yerlerinde kadastro ve bina tah· 

1 d bl · f f b t rerek doktora tezlerini müdafaa· 
m n e rıı n n aşına toı a mıı, rirl yepıldıgw ı, birçok mahalleler Ç kl 
fena halde yaralamııtır. etmemiş olanlar için, tayin edilen ocu ara 

birleıtirildiğl ve binaların numa- mühlet bu yıl ıonunda bitmek• 
Maarif idaresi Bir Sergi Açacak raları da değlştlrlldiği için eski tedir. Doktor olmıyan doçentler Yapılan Yardım 

Maarif mlidOrlOj'U, mayııta, maliye teıkildtındakl hududlar da bu yaz, Avrupaya giderek, ev-
yeniden llkmekteblerde açılan ı-arıımışhr. Bu y"zd•n birçok velce okudukları Dnlveraitelerde Ankara, 20 (A.A.) - Çocuk eılt~ 
1. I i i · d U 1 iL u "' neme kurumu aencl merlcc• e ıı er aerg sın en, en g ze nu• b ı imtihan olacaklar Te doktora • • 

karıııklıklar da çıkmıya Sf a• 1. 2. 985 den 16. 2. 935 tarihine knd•' 
munelerl bir r ya toplıyarak diploması alacaklardu. Doktora-
balkevinde umumi bir aeral açma• mışhr. ~5SS çocuğa yardım etmittir. 

• h 1 larmı muvaffaklyetle .-ermiyen d 262 h k ~• ta karar Yermiıtir. Bu huauıta, Yeni teıkllatta bu ma :ıur ar Bunlar an asta çocu 
'b al kt ÇU ko doçentlerin, finiveraltedeld Yadf.. anne aenel merkezin polikilinikle"' 

f lmdidea mekteblerde haıırlıklar na:ıarı itı ara ınaca ır. n • 
1 b 1 lerlne nihayet verilecektir. rinde munyeoe ve tedni edllmiftlt• 

batlamııtır. Sergide en iyi eıer bu seneden itibaren atan u un 8 
teıhlr eden mekteblere takdir· bazı ı mtlerlnden alınacak olan Pazarlardakl Etler Ayrıca dit muayene evinde 

5~ 
Ş h • ht l'f J ı d '- "OCU"'"n ditleri muayene ve ted• l name verilecektir. bina vcrglıi yeni kadastro esa1ı· e rın mu • 1 yer er n e .. uru- • a-

lan pazar yerlerinde ba:11 Hnafın edllmlıtir. 1185 çocuk Ye anne gene 
Akay Va Denizyolları larına ıöre tarhedllecektir. ~a1rı "hht ,,. muzır •t aatbktan an- merkeıın banyolarından ı.ufad• 

Akay ve Havuzlar ldareaile Yangın Çıkmış latılmııtır. Belediye bu ribi e1nah etmlttir. 
Deıılz Yollan idareaiaio yıllık T ıkıimde bayan Fatma lame· tlddetle tecziye edacektir. Paaar 1er- SQd damla11 k11mında da herg~ 
bil ı_ d lerinde utılan etlerin aynı zamanda 157 çocuta 1090 kilo bedava •~ 

lnçolannı tedkik eden heyet tin evinden yangın çıkmıt ue e kt kl ı ı ı d ı d datıblmıttır. Fakı'r talebeler ı~ b açı a ve came a ar ç n e o mıı ıtı Y-

lr aylık meaaiılni bitlrmlı ve ılrayete meydan "erilmeden ıön- görGlmGttlr. Bu ılbi aeyyar e1naf açılan aıhaneden hera-Un 206 çocuf' 
mektedlr. Ankaraya d&amDttlr. dUrOlantiftllr. faaliyetten menedllecektlr. 11cak yemek verilmiftir. 

--------=-==------==------------==-===========~=ıoc::-==-=ıac=mm-=-m===-=:=-=:ı _______ ....... =--.......... -==-==============~ 
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- Aman H san B. bu 
hal? 

... Şapkanın 
çıkıyor? 

içinden 
neler 1 Hele ceblerindo olmıyan 

yok!. 
... Ne o avuçlarmda da bir· 

ıeyler mi var? 

ıısl 
ur.111 

H.B. -- Ne yapayım karıc. ~r;'OJeıi JA• 

Yerlerin aokaklarıo kirletıl ti yolı1• ' d •· ıept: ... ıı:ımmıf hiçbir yer e çop bterl• .. 
.. • 1 apkaaıı ce 

çöp npetı yer ne .• . d kaldıııt-' 
kullanmak mecburıyetıD e 



SON POSTA 

Hergün 

l'a~ı Çok Oldala için 

Brııiin Konamadı 

Resimli Makale ...... _ a Fennin Kudreti 11 

'······ ·············· ........................... 
~ Bir İngiliz 
Saylavın1n Teklifi 

l! Battarafı 1 inci yüzde ) 
1\ ıberal meb'uslardan Mander, 
'a "'?1 Kamarasında, Sir Con Si· 
._.

0n a davalı arazi ile bitaraf 
laı~tıkayı işgal için oralara bir 
'a &•:iz zabıta kuvveti gönderil· 
it e-ın~ Uluslar Kurumuna teklif 
tİtı~tyı muvafık görüb görmedi· 

ı soracaktır. 
Japonya işe Karışmıyor 

fb ~oma. 20 (A.A.) - Mes'ul 
~hafil. Romadaki Japon 1efirl-
1~ ' ltalya • Habeş ihtilifına dair 
ti~lonıatik teıebbüslerde buhn· 
qfll hakkında bazı yabancı ga· 
la •ler tarafmdan neıredilmit 
;ı k haberi kat'iyetle tekzib et• 
; ledirler. 
tanca llalyo ile Gtiru,uyor 
Fafis, 20 (A.A.) - Eltn..'ıiyor 

ıf42ttesi diyor ki: "franaa, ltalya 
~~ liabeıistan arasındaki mfina· h• aıla alakasız değildir. 

Fen, her iktidarın D•tDnde, her kuvvet onun ayakları 
albnda ve her imkln fennin avuoları içindedir. Bua-nn 
hayat bJJe, fennin mucizeler uçan kudretinin cıh.ı bir 
esiridir. Medeniyet yolunda ilerlemek, yükselmek iati-

= 
ı 

yorsak fennin, yenilmez ve yıkılmaz hüviyetine bfirün
meğe mecbur oldutumuz.u bilmeliyiz. Biliyorsunuz, koca 

ıair Fikret ıöyle demiıti: 
" Birgün yapacak fen fU •İyah toprağı altın! ., 

,--~=:::::ıı-

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

1 !i : Laval'ın Pariıteki Habeş 
ıa l"1 Ue dUnkU mUllikatı, Fran• 
-~~ın farkı Afrikada, sUkünetin • T d ..... ~:d ... taraftar bulunduiunu ramvay lJavasın a ilk Karar 
~•nsamn Cenevredeld mil· ---=---------------------::! :~ı.ı~11~1~1;1• v:"·~;;;.~k~; Şirket lngiliz Kıralının H1:1kuk Müşavirine Yaptırdığı 
~hiyettekl teaviye yolunu gerek f k Jdd• J d B R 
tih Ya .ve ~·rek HabeılıtaR pren• Layihaya Dayanıyor, a at ıa arın an iri addedildi 

8 ftibarıle kabul etmiılerdl. - Ankara 20 - Nafıa. Tramvay ~u~unu, fakat bu ı6ylenilenlerin ı kanunlarını bilmem ,. diyor. O 1
' Tabur Asker Daha Yola davaııaa Devlet Şfıra1ıoda bugUo şırke~teo ~lyade Bay!ndırlık ba· halde naaıl olur da bu dayaya p 
N Çıktı de devam edilmif evvelA Nafıa kanlıgı lehıne ıöylenmıı bulundu· riıiyor? Kanunlanmın okumamıt. 

~t •poll, 20 ( A. A.) - 150 avukatı Bay Avni' bir Hat ıUren ğunu kaydettikten sonra hukuki milli menuatımı:ıı anlamamıı bir 
\Ar er. ve 40 zabitten mlirekkeb mUdafaasıaı yapmııtır. Bay AYDI mütalealarını serdederek tramvay adamın Tllrk belediyelerini hakir 
fı ııtfhkim taburu Afrlkaya ıirketi• teabhüdlerine kartı sul• şirketinin yalnız Nafianın değil, görmesi ıirketln Türk devletine 
~:~~kdet etmiıtir. Taburun hare· niyetler~ni tebarüz ettirerek ıir· Türk milletinin hakkını yediğini knrıı hain denilecek bir vaziyet 
~ , ın e Pre1'& Piemont hazır k d v b ı ır I · f ld ğ if d t kt di T 
1 
Utunmuı ve halk askeri selAm· etin yapma 'il orc an aaymıya ıuy emıf ır. a ı mı a e e me e ır. ram· 
aınıştır. başlamıştır. Mabmud Esad Bozkurt bu . vay Şirketine yine İsviçre hukuk· 
it.ıra YUksek MUdefaa Mecllal Bunlar araıında Uıtll kapalı davada Belediyenin vaziyetini ve tln&1larından Berner mllestlr ol-

Yine Toplandı tramvay beldeme yerleri, memur Türk belediyelerinin hukuki ba- muı ve bu adam diyor ki• 
Roma, 21 (A. A.) _ Yüksek ve amele evleri, Azapkapı - Ka· kımdan vaziyetlerini tahlil ettik· " _ Ttırk mahkemHİ ·benim 

l~Udafaa komisyonu on ikinci raköy lıatta, şirket m•murlarının ten ıonra ıözll yine şirket mu· mUtaleam haricinde bir karar 
çt1 Tilrk olması, Emlnönü-EyUb hattı, kaveleaino getirmiş, feshedilen verirse Tramvay Şirketi baıka 
tıs nıa devresinin beşinci toplan· Unkapanı • Vefa • Şehzadebaşı 926 mukaveleallçin: devlete baı vuracaktır. 
l!a'nı bugün V.,nedik sarayında hattı, ihtiyari hatların geçeceği - Hu mukavele fcshedilmem!t Tramvay Şirketi bir Tnrk şlr-
tııı;t Muiolinlnio riyasetinde yap- ıokakların tenli teahhüdleri de ve Nafıa bu kararı vermemıt ketidir ve Türk şirketi mahke-

Y ıt. J 
lt•ı vardır. olsaydı 66 ıene milleti ıoyan me erinin kazat kararlarına tAbidir. 

~a, ~alt Sllontlya K•r•• Bay Avni ıirketin taahhlldle- ıirket bundan 11onra da bu iılere Eğer bunu inkAr ederse suiniyet 
'lloırıa e2hbir(-;.,rAa)ldı R rinl yapmamak için baş vurduğu devam edecekti ve kasalarını ıahibldlr, yani haindir. 

Raıete 1 

' ' - esml çareleri de saymıf, bunlar arasın• birkaç milyonla daha doldurduk· Bu mUdaf aadan sonra hAkim· 
~Ususr' biMnliye Bakanlığından da işgal senelerinde itillf devlet• tan sonra .. Allah siz. den .ra.ıı ler heyeti mUznkereye çekilmiş 
ıthaı . r müsaade olmadıkça 
ernirrı ~dılcmiyecek mallara dair lerine müracaat edildiğini de olsun,, diyerek gidecekti, demıştır. ve 20 dakikalık bir müzakereden 

06a~eleri neşretmektedir. zikretmlıtir, Eıki Adliye Veklli bundan sonra ıonra tekrar salona gelerek §U 

"1Uba,tzı ve haric ile ticaret Bay Avnlden sonra Bay Na· demiıtir ki: . . . birinci kararı tefhim ctmiotlr: 
kotıte ~l ltrloi korumak için bir mık Cemal Bayındırlık Bakanlığı u - Şirketin layıh?~ı lngllız " Şirket vıkillerlnin Tramva 
t:niştir nıanl< sistemine karar veril- namına müdafaasmı yaparak aon kıralıoın hukuk mllşavırı ... eski Şirketine bir mühlet v rilm di~ 
ltıadd • ontenjana tabi ISOO iki mukavelenin llmt tahlilini Uhey divanının azalarından ~- hakkındaki iddialarını red ile 

C
e vardır. yapm1ştır. derdeo mUlhm olm~f, Loderın muhakemenin yarın ıabah ond 

•• J A d En son Mahmud Esad Bo:ıkurd fikirlerini benimsemlf, onları devam etmesine toplulukl 
8 

._1t Uce ere İ söz almış ve şirketin vekillerinin mesned ve delil olarak saymıştır. .1 • r a karar 
lVI •• h söylediklerinin ilmt ve hukuki ol· Loder IAyihanın batında " Türk varı mı~ ır. _ 

37: im Bir Keşif Kahvehanelerin Mahı .Atatürk Kaçakçılık Takibatında 
r kntirn Boyunda İnsan Düıünülüyor Eae vapuru, 20(A.A.)- Sili.fke ikramiye 

b 
8 eletlerl Bulundu e ı Ankara 20 - K k ık 

d Q0nıba 2 Ankara, 20 - Dahiliye Ba· ye buglln saat 13 de Ege vapurı e aça çı ' ta· 
• '\tltij j ,Yd O (A.A.) - Baroda kanlıX-ı kahvehanelerle alakadar Taı ucuna gelen ReislcUmhurumuz kibatında bUyük yararlıkları gö-
tıııd,ıı VÇın e Mebıana mıntaka· 6 il ül ceklere 'I L th " ad Atatlirk yanlermdaki zevat e r e verı ecel:( ikramiyeler 
• '••ler· nagarda inaan mUs· olmaktadır. Ankara, Iıtanbul. iz. h kk d h l 
~ta ı b l t B 1 karaya rıkmışlar ve Si .ifkede. n a ın a aur anan nizamname lıı aıaad u unmuş ur. un ar mir gibi bUyOk ıehirlerimizde Bele- ., d B k ı H 
~ •a11 ": ~58 parmaklık cUce insan geçerek çiftliklerin• gitmışler ır. a an ar eyeti tarafınd k b 1 
ltdır parmaklık elice inek diye tarafından Avr.ıpa kahveha- Çiftlikte bir mUddet iı!irahat eden edil.mittir. l:una gGre k:nçak:ılıuk 

ı (•-' nelerine benzer birer numune dö k ı d ., "'2ıt°" Po t Atatilrk saat 18 de vapura n· va a arın an elde ed'l ü d 
~'- •

1
ll har 8 a: Buradaki parmak, kahvehaneleri tesiı edilmesi, ma· n betler t k 1 en Y z e 

"'"ı t' ttıa"'ıd b mUşlerdir. 0 mın a a ltlba ·ı k 
b '" iki b., ır ·n ir parmak, d ıc· k h h rı e en ço 

ti oornb uçuk untimdir.) halle araların a ı a ve aneler lçel vallıi ve vUAyıtten ge· yararlık göıterenlere takıim edi· 
t ~•lre bay, 21 (A.A.) - 37 san· 1ıahihler:nin bir.ettirilerek kah· len memurlar Tat ucundan va· lecektir. 
~· a .. ler oybunda cUcelece ait mUs· d dl • it ı buna 1 k Atatürkü karşıla· ........................... . 
,~kkındak· \llunmaamın insan ırkı ve a e nın aza ı mıısı, pura ge er• ğan ıevincle h~~·~;e .. t •• l.ı:·t··e··z·a··h··u··r··a··t·t··a· .. ~ec,t;.1• .. 1 nazariyeleri altüst mukabil daha temiz bh halde mışlar ve halk Taş ~cunda ve 

'• • ... ann d. d u U' k _J Sllı"fked• Atattirlc gell.ıınden do· bulunmuşlardır . 
.\k •Y.iUtehııs e almektedir. _bulundurulma!arı üş n me tecıir. " _"' ~~~~~=========== 

ke •ıs •ra ö Ah - ---·-------------_;::::::;=::::=:~::= ~,}' ve nıerk ~ i re, cmgo --------------------
1,ti' b~ı ke.de e'"'b Afrikanın dört ( /STER iNAN /STER h,kkden daha ~ k0Y~ndaki cüce- _ 
'çılıtı•nda } eni b? hır cllce ırkı 

INANMA.r 
Jı A..'. •ttar. ır tetk,k ıahnsı 
._Yf e ı· 

' 

c ıs R . . . 
z)h. d ezsımzz 

"'i.l,. e 
(; lııııtr <>o 
b-.~neraı ' Ka - Kt..rultay Başkam 
.\ urı,11 7 rn Üzalp yanında 
•t ~ın lre~~rn~arla~ bu akşamki 

lblf, har e nta1yadan a~dt..t 
are,Je ltarıılanmıştır. L 

Evve'ki giln tehir meclisinde esnaf bankası hak• 
kındaki •On r. por okundu. Bu okunuı, bir arkad f 8 

şu pz y iham etrn ş: 
" Dün ) <. n şe lı r m'"cliainde (imp ıı :m t) bir c '" !se 

o'du. (Bu cc' seyc frf'nkçe b"r sıfat veriş·m zilppelikt "n 
df'ğİ • T m türkçcsini bulamay şımd n r. Buntt •' mu
e&'I r v ıt v.ı kur ,, d yebi irdim. F ı knt hepsi bir k P•Ya 
ç k .. rd .) 

Bu celsede riyaset, Esnaf b nkaaına dair b" f 1 k , b. ır eze • 
mi, kzkere mi, hu ha ır nıer 'ye okudu v • 
fikir"cr ni sor iu H~rkcs tam bir huşu il .. alza~ın 

T k l .. k .. e on enne 
b kıb su .tu. P ı uyu o.Ol r ruhuna 6 yg l 

"b" o un d ye ısusu duğu ~ı .. .. 
Bu v kur r.ilk u un onünde r Pi• te mcvkie ıniinasib 

bi · agu ve du gun tavır n!nrak evr l.ını topl dı ve 
ağ r ıığu... s .. lond m ç ktı. ,, 

}STER iNAN /STER 1N AN fi/Al 

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

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Ne Mutlu 

Tahlisiye idaresine I 

Jfo * -
Bu zamnnda herke• gideri ile 

gelirinin iki ucunu bir araya getir
mek için, o kadar güçlilk çektiği halde, 
Tahl" siye fdareıi, biç olmaz.sa, kendi
•İni bu •ıkıntıdan kurtarmıı: Bu yıl 
içinde tekmil manafları çıkbktan 
aonra, yüz bin lira kadar da para 
arttırmtf. Ne mutlu Tahli•fye ldnn
sine! 

Böyle her ma.raf çıkt ktan •onra 
artan paranın onda biri, hattA yQzde 
biri sizin veya benim olsa ne yaparız? 
iık hatıra gelen şey: 

- Ne olur ne olmaz. Bu bo!Jutun 
bir de kıtlı~ı olurl 

Diyerek o parayı bankoya götilrek 
saklamaktır. 

Jf 
Halbuki, tahliıiye idare.l artan bu 

yaz. bin lira ile ne yapmıı bilir mlai
niz. ? 

Bunun bir kısmını, o parayı ka· 
zanmak için çalışmıı olan memurla• 
rıan, ikramiye olarak, daA'JlH olma.ı. 
Memurlar gelecek •ene yine umarlar. 

Bu faala parayı kimlerden aldi•• 
tekrar onlara geri verae? Vakıa, her
hangi bir idarenin bir it için aldıfı 
para ancak o itin hakiki naa.rafJarını 
Gdenıek fçiudir. Para artdbe, lüzum• 
•uz yere fa:r.Ja alınmıı demektir 
Onun için, bGtiln masraflar <Sdendiır; 
ten •onra, artan parayı yine onu 
verenlere geri Termek en doaruıu 
olur. 

Öyle amma tahlisiye idare.ine 
parayı vermiı olaalar, fazluını bir 
kere geri alınca, ~~lecek yıl dua 
eksik vermiye kalkıtırlaraa? Bu da 
hiç olmıyacak ıey! 

lf 
Bizim tahll•iye idarHinla artan 

para hik&yul, benim hatırıma nlctUe 
1razetelarde okudutum bu•a benzer 
bir hlklyayi laatırıma ••tirdi: 

Her yıl oldufu ırJbf, bir yıl FraHa 
.orduıunun bir kı .. •ı memleketla blr 
taraf .oda bOyük bir maaena 7apu. 
Büyük manevralar için her kolorduya, 
her fırkaya, her alaya, her tabura 
ayrıca tnhııisat veri\irmif. BOy'1k ma· 
Hvraya İftiralı eden taburlardaa blrl 
manevralann aOrdOkO OD beı rDn 
mUddetce fevlcallde her masrafını 
6der, iSder. Fakat manevranın •onunda 
yine bin lira (o vakit altın para dnrl 
idi) fa.ıla kalır. Tabur kumandanı bunu 
taaarruf diye 1rBııter.e, ertesi yıl tah
sisatı r.zaltacaklar, hem de öteki tabur 
kumandanlarından, lüzumıuz yere 
fazla ıno sraf etmiılerdir diyerek nal· 
ler soracaklar. 

On~n iyin dütünUr, taııaır, bu 
fazla hın lıra ile, manevra yaptıfl 
yerde, manevranın hatıruıDı bırak· 
mak için demirden bir kale yaptırır .• 

Tahliaiye idarHi de hemen hemen 
buna yakın birıey diltOnmDtı 

ilkin Çaoakkalede iki yerdl birer 
ıııklı ıamandıra koyduracakmıf. Sonra 
da Ete mıntnka11nda 1r•milerln d8nlhı 
yeri olıın bir burunda bfiyilk bir fener 
kurduracakmıt f 

Belki, o ıtıklı ıamandıralarla, 
dönüm yeri olan burunlnra bllylk 
fenere gerçekte• lilzum vardı da 
timdi7e kadar parasızlıktan 7apıla
mı_y ordu, denile bilir. O halde bunları 
haklı g8rmek pek tnbiidir. 

Fakat artan yllz bin lira bunlarla 
da bitmeyeceğinden, Tahlisiye idarem( 
daha iki fener yaptırmayı dOtOnOyor 
ve bunları nerede yaptırmak mllna.ib 
olacağını an1amak için tedkikat yap• 
tır.yormuı. 

Valui, ıtık çok iyi, çok hoıa 
gider bir ıeydir. 

Ancak İ•tanbulun kenar Hmtl._ 
rinde hiç ıııksız bu kadar •okaklar 
var. 

Onun için, Tahlisiye ldarHI elinde 
kalan faz.la paranın birazanı Beledi
yeye ödüne verH, lıtanbulun ı1ık11a 
yerleri de bu .ayede aydınlanu .•• 

Tahli•İY• ldarHi hem tedkikat 
z.ahnıetindcn kurtulur, hem de para• 
ıını i. anbul Belediyesi gibi emniyetli 
bir sandığ ' yıı.tırmıt olur. 

* * * Sultanahmed okuyucularımızdan 
B y Husnü Sunara: 

M v uubahıı adam ölmftşUlr. Bu 
mem'ckete p ek çok fenalığı dokun• 
duğu muhakkaktır. Fakat o, bir 
y b nc ı idi ve fena\ klar nıo önune 
g çecek te l.izdik. Y .. p nı dıl<.a 
1 ... l hat ) in· Lizdeair. Bu noktad~n 

. · · · t r bnıyelı ı • V" gcnış t ır ınıınn ye 
" ü.,kürü me' taküın ... " fehv 1 na 
uy , k Lah•İ burada kesmeyi mu a• 

sib bu U)' oru • 



Zaframboiuda 
Aktaş 
Nahiyesi 

Zaframbolu, (Huıuai) - Aktaı, 
kazaya dör Hat mesafede en ya· 
km nahiye merkezidir.. Safaran· 
boludao aktqa Karalttlk yolile 
gldllir, Zafranboludan çıkınca Ka· 
rabOke kadar yeni yapılmıı çok 
d6zeaU bir yol vardır.. Bu yol 
Gzerlnde birçok menfos ve köp
rlllere raagelinmektedlr. Karabtıke 
yakm YC(rde BottanbUkll köyll 
variltr. Bu BoıtaabUllU köyUade 
aeb.ıevatcılık çok ilerlemlıdlr. K6y· 
Jeller, Araç 9411 kıyııında kurduk
lar& bahçelere her tefld ıebze ve 
m•}'ft rtUftlrmektodir. 

KarabGk, Arac, Soğanlı Ye 
VU-anıehlr çaylarının Fllyoı ırma· 
tJle blrleıtlti yerdedir. Burada 
Eretll • Ankara treninin lıtaayo
nu vardır. lıtaıyonun buraya ku
rulması burayı bir ıehlr haline 
ıetJrtmiı otel yapıJmıı yeni yeni 
evler kurulmuıdur. KarabDkde 
ılmdlden yeniden yapılmaıı takar· 
rUr eden bUyOk kimya ve demir 
aenayii fabrikaaının kazıkları dl· 
kflmlye baılamıtır. Fabrikanın bu
raya kurulmaaı bUtOn Zafranbolu 
mubitinda olduğu sibi Karabük 
çewealndeki köylerde de bUyük 
bJr ıevJnc huau)e gotirmlıtlr ... 

Burada çayların Filyoı ırma• 
gllo blr!eıtiii noktada bUyUk bir 
tahta köprU vardır. On metre ıe· 
nişliği ve otuz metreden f ula 
u.zunluiu olan köprünün temeUerl 
çok ıağlam yapılmııtır... K6pr0· 
yll geçtikten ıonra Aktaı ıınırla· 
rına girilnaiı olur .. bu köprllden 
ıonra Viranşehir• kadar uzayan 
yolu köylüler yapmıtlardır •• Akta• 
tın çahşkan nahiye mUdürU Bay 
Zeki köylüye her husuıta 6nder 
olmaktadır. Bu adam bu yıl k6y· 
lerde beş yeni m.:kteb yaptırmı· 
ya muvaffak olmuş, köy yolları
nı yaphrmıt bundan başka umu· 
mi ıoscde de köylUyU aeve ıeve 
çalııtırarak yirmi kilometre yol 
yaptırmıştır. 

Aktaı nahiyesinin ıınırları 
içinde pek çok eski eser!ere teaa· 
dlif edilmektedir. Bunlardan biri 
Bururııuz köyünde Emir ıultan 
tUrbesi yanındaki Arslan heykeli· 
dir. Bundan baıka GüzUn köyO 
civarında taıtan iki koç heykeli 
ehemmiyetle göze çarpmaktadar. 

M. Enver Beıe 

Ankara - lznıir Telefonu 
lzmir, ( Husuıi ) - Ankara • 

lımir telefon battı Mayıı ıonuna 
kadar tamamlaoacak; Haziranın 
ilk gününden itibaren Ankara • 
lzmir telefon görü1mclerine baıla· 
n 1 cakt r. 

BUTUN ULKE.YI 
HE RC.UN 

6J• 

DOLASAMAZSINIZ 
FAK.6.T 1 

~nPosıa 
8.. .. DAKİ bİR. il.AN ı 

UTUN ULKEYi HER ciJN DOLA$1R 

hria • > ·-=-! 

• MEMLEKET HABERLERi 
• 

Zonguldakta Bayındırlık işleri Göz 
Kamaştıracak Vaziyettedir 

Zon ıul dak • ~ . .. , • . teaiaab da göı6-
(Huıuıi) - Ba- nUnde tutarak 
yındırhk çalıı· gittikçe mlkdarı 
maları munffa- artan amele için 
kiyetli bir tekil- -r de, Avrupa ma· 
de ilerlemekte• denlerlnde olduğu 
dir. Vali Halid gibi asri fıçi evle 
Akıoyun mem· rl yaptıracaktır. 
lekette vllcude Bu evlerin eayııı 
ietirdlğl feyizli 500 :ıO bulacaktır 
eserlerin en de- Maden kömU-
ğerHıi olan Uç rU iı~eri ıirketl 
yıH•k yol prog· bu ıuretle, bir 
ramı ile vllAyetin ayın 15 gUnUnU 
birçok yol 1 arı madende 15 gU 
yeniden yapı!mıı nUnU köyünde 
ve yeniden ya- veçirmek ıure-
pılırcaıına ona• tile çahıan "mu· 
rılmııtır. Zonguldak iıkeluf n yol İD§aatında kullanılan ıillndirltr vakkat amele 

11
yi 

Daha ziyade bayındırcı bir yeni eserler meydana getirmek· daimiloıtirmit olacaktır. 
vali olarak tanınan Halfd Akıoy tedirler. Maden ocakları yakınlarına 
ikinci iç yıllık bir çalııma prog· Gerek maden lıtlhaallnde ve kurulacak olan bu evlere, ltçiler 
ramlle vlliyette yeniden birçok gerek maden amelesinin lhtl• çoluk çocuğile beraber yerleıtirfl· 
yol açacak köprO ve menfezler yaclarını baıarma, ııhbatlerini dikten ıonra ıenelerdenberi hal 
yapacaktır. koruma huıualarmda öteki edllmiyen ( muvakkat amele) me• 

ÖbUr yandan Fllyoı • Irmak ıirketlere örnek olacak bir aeleai de kalmamıı olacaktır. 
demlryolunu Zonguldata batla· intizam t'e ciddiyetle çalııan Böylelikle do çekirdekten yetlımo 
mak için baılıyan hat lnıaıı FH- "maden kömtırü itleri,. ıirketi bu mUtebauıa maden ameleai kömür 
yollan Çatalaizına doğru ilerle- yıl içinde elli tane iıçl ey yap- randmanını arttıracak, acemilikten 
mektedir. ÔnUmUzdekl yaz bu tırmayı kararlaştırmııtır. dotma kazalann önU alınacaktır. 
yolun Çatalafıı Zonıuldak par· . Ağustos ayı içinde bitecek lı hayatının bUyllmesi yOzUn· 
çasından kaıma vurulmuı ola· olan yarım kok fabrikaıının çalıı· den nllfuıu ıOratle artan Zongul 
caktır. bracağı işçi ile bu maden mınta· d.-kta bir yandan huıuıi lnıaat ta 

Demlryolu yapmak iti bu ıu· ka&ındakl ini yekunu bir haylı fazJadır. Hemen her aene bu ıon 
retle ilerlerken Türk tirketlerl de artmıı olacaktır. Bunu heaablıyan yıllar içinde mevcud binalara 
kendi _faaliyet aahalarında yeni tirket, ileride vücuda getireceği yftzlorce yenlıl katılmıştır. 

Van da 
Kazası 

Başkale 

' Van (Husuıi) Başkale v .. 
llyet merkezine 30 1aat uzaklıkta 
150 yıl önce kurulmuı bir kaza 
merkezidir. Evvelce Haklrl vilA· 
Jetine merkez olmuı, Hilmi Paşa 
adlı bir vali tarafından imar edil· 
miş, ağaçlandırılmı11 mekteb açı· 
larak halkı okutturulmuıtur. Bu 
vali burada keten ve kenevir 
ekimini de yerlıştlrmlttir. 

Başkaleliler davarcılığa •hem
miyet vermekte ve koyun ihracı 
bu kaeabaya ıenede yaram milyon 
lira lrad getirmekte idi. Bu v&
zlyet devam etmekte lıe de ıon 
senede koyundan aelen para bi
raz azalmıştır. 

Balık esirde 
Çocuk Eıirgeme Kurumu 

Kongresi Y apıld1 
Balıkesir ( Huıust ) - Halke· 

vinde eıirieme kurumu kongreal 
l apılmııtııır. Kongrede Edremid 
Burhaniye, Kebıud, Sındırgı, Gö~ 
nen, Havran, ıubelerioin faali
yetlerini arttırma yolunda kararlar 
veri ! miştir. 

Cemiyete 10 bin lira varidat 
temin etmiı olan Doktor Kamille 
arkadaşları muallim Niyazi ye 
Hi:miye altın madalyo verilmesi 
için merk~z nezdinde teıebbUaatta 
bu '. unulmuı da kararla~brılmıı, 
eski idare heyeti aynen ibka 
d·ı .•. e ı m ~ ı.ır. 

Bahfcesirde Mektebler Tam 
Ba'ıkesir (Huıusi) - Grip has· 

tahğının fazlalığı dolayııile vil4yet 
b hhat meclisi mekteblerl 23 Şu• 
bata kadar tatil etmiştir. 

ElbUstan Umumi VilAyet 
Meclisi Azaları 

ElbUıtıın, ( Huıuıl ) _ Bay 
Arif Doğan, Melimed Erdem 
Mustafa Tankut, Nuri Soyda~ 
v:Jaytt umumi mecHı azalıklarma 
&cçi!nıitlerdir. 

1 
Zonguldakta Seçim Tezahüratı 

Zonguldak ikinci seçicileri Halk Fırkası ıofruında. Köşedeki ıintma 
aabibi umail Gtirbtta 

Zonguldak, ( Huıuıl ) - Say· Sümer tertib etmfıtlr. Ziyafette 
Jay seçimi burada içten gelen yeni aaylav Doktor Altıok beye-
tezahUrlere vuile olmuıtur. ikinci canlı bir nutuk ıöylemiıtlr. Ziya• 
•~çiciler ıerefine Halk Fırkaaı fetten ıonra da ikinci seçiciler• 
tarafından bir ziyafet verilmiı, den Iımall ırUrbll.z davetlileri 
bu ıiyafeti Zonıuldak lokantacı· kendi s~nemaama ıötUrerek bir 
lar cemiyeti reiıl Bay K~rim ıuvare Yermiıtlr. 

Tekirdağ UmurPI Meclis Azaları lzmir Halkevinde Konferanslar 
Takirdai (Husuıt) - Umumi 

Şehir Meclisi azalıklarına Tekir· 
dağından Bayan iffet Ali, Bay 
Oıman, Muhterem, CeYad, Çor· 
ludan Bayan Behice Aıım, Bay 
Hulki Malkoç, Hakkı, Saraydan 
Zeynel Malkoç, Heaeyin, Malka· 
radan Nazmi Önoy, HOıeyin 
Vasfi, Ali Zekeriya, Hayrebolu
dan Mehmed Tevfık, Mustafa 
Hçilmiılerdir. 

Tekirdağ Çocuklırmrn Göç· 
menlere Yardımları 

T eklrdağ, ( Huıuıt) - SU ley· 
manpaşa mektebi yavruları göç· 
menlere yarclım olarak 810 kuruı 
toplamışlar ve göçmenlere yardım 
komiıoyonuna vermişlerdir. 

lımir, ( Huıust ) - HalkeYI 
aalonlannda inkılAb konferanıları 
verilmektedir. Son konferana Jiae· 
muallimlerinden bay Midhat (inkı
IAb tarihi) mevzuu etrafında ver
mit; TUrk inkılAbının durumunu 
açmııtır. Konferanıda birçok aay
lavlarımı.:ıda ha.zır bulunmuıtur. 

lzmir HiiAliahmer Kongresi 
lzmir, (Hususi) - HilAliahmer 

kurumu lzmir merkezi ıenelik 
kongreıi Halkevi aalonlarmda 
toplanmıı ve yeni heyet seçllmiı· 
tir. Yeni heyete bayan Münire 
Avni Doianla, bayan doktor 

_ Suada Emin iltihak etmiıt:r. 

Adıyam~rn Kaymakamı 
Adıyaman (Husuıl) - Kaza· 

mız kaymakamlığrna tayin edilen 
Bay Abdi Şükrü 2elmi1, vazifesine 
baılamıştır. 

Tarihi Fıkra 

Değişen 
Adlar/ 

d Jet., 
YUrUrken ayakları sen e ,.ıbf 

engellere tesadüf olunduğu ~:.. 
· n te•• okurkeo anlayıfı gücleştıre tet' 

ilkler de vardır. Bu, en çok ,
cümelerde görf\IUr. H~le şJ ,ı
lılmlerinin garb kalemlerınde 

1
, 

dığı .~~'illerin aynile Türk~:,. 
çevrilme1i çok gülüne yanlıtl~AJ" 
ıebebfyet verir. Söz gelimi df 
eddin,, adı eaki Rum tariblerl~1, 
hep Aliideı diye yazılıdır. rııf' 
dınoğullarından Umur BeY . dl 
Yerrih Kantagözenin kaleP'~11 dl 
Amorbis ve ltalyan tarlhle'111 ,d 
Morbassan olmuştur. Kara Ot r' 
hemen her frenk tarihinde ~., 
Otmanoı şeklini almaktadır· ,

1
-

nur Alpın Ş~nur diye yaııJdıg 
da g6rdUm. J 

T ercUme ile uğraıan berh• ~-d 
bir .yazıcı eğer bu (simlerin f9~e" 
naaıl yazıldığını ve naııl ıf>1 ~ 
diğinl bilmez de onları frenk "' 
tablarında gördUğil gibi yaıı dl 
rirae okuyucunun anlayııı s•" 
lem ez de ne olur?. " 

Ben, ıık ıık bu 1endele~ d' 
uğrayanlardan biriyim. Dil" Itt 
bir ıazetede föyle bir fıkra 0 

yarak ıaıarıb kaldım: ·ı' 
" 1841 do Merakişte c:l~ldt 

Salika Hatun, Fas sultanının it, 
vac teklifini • baıka bir er)(~tf 
ıönlll verdiği için .. reddetme il' 
Ye aıkına tadık kalmak aı~~ 
GIUmO kabul eylemekte tered 
etmeml1til11 j 

Sa lika?... Acaba bunun " 
ne ola? .. Fıkranın ı:evki kaç01ıf6 
kafama bu dUğUm yapıt011~ 
Neden ıonra buldum. TercUrıı ~ 
muharririn frenkçoden aynlle k

0J 
J• ettiği Salikanın SAiiha oıduj'l, 
anladım, UzUntnden kurtuld:.f 
Ayniıamanda ıu fıkrayı hatırla İ 

Eıki vezirlerden biri,· dai~~ 
ae kapılanmak isteyen iki 1' J 
araaında bir rUcban sebebi ıJ ~ 
tırmak fıter, kendilerini yaol 
1ıetirtlr, · birine sorar: 

- Adın ne? 
- lrecop! 
Ôbllrllne d6ner: 
- Seninki? 
-fum~~ J 
Vezir gfilUmaer ve bu 1.b~ 

yanlıı telaffuz olunduğunu 1 

etmek arzuıuna dUıer: ~ 
- Neden l.mall değil d• 

mail? ·r· ,, , 
Zeki köylll ıu cevabı •'d'J 
- lımall idi amma ark• 

eliflmi çaldıl ~ 
T ercllme ile ugraıan a~1'',,f 

lar, Şark ıı:mlerinden bıt ~ 
iki harf dUtUrmekle kalnı•Y~ 
hazan bllttln iıml dealıtiriY 1 ~ 
Okuyucuların okuma zev1'111 of 
rumak içla biraz dikkat ' 
olmaz mı 1 

1 
11 

__ M· •' 

Malatyada Ehil Hayvanlar ~I 
Malatya, ( Huıuıi ) - ı,lP' 

Bakanlığı önümüzdeki ıeo• ,.~~ 
Malatyada bir ehli h•r ~i 
aergiıi açmıya karar v.erfll~~~· 
fiyeti vilayetimize bi~ırJll 

Malatyada Tayinler ; 
ViliYeti ıl 

Malatya (Huıust) - . ,cP I 
Ağırceza Reiıliğine t•Y1

1;İfı I 
Bay lbrahim Edheın ge f ısıO f 
dfesine başlamııtır. E-vka·,ılı•ıef'. 

d Çan•• 
rümllz Bay Mura . ti .1 

. d" Y erıne ~,. 
tayin edilmıf ır. . • lı' ' 
edilen Bay Sıdkı ieJincıY ~,Jıdl' 
mUdUr'ügw e başkitib Bay • • 
vekA:et edecektır. 



.. 
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RARtCI TBLGBAFLJlB 

Balkan andlaımuına airmek hu· 
•uıuııdaki teklifleri reddeden Bul•n· 
~latan•o, Nöyl muahedenamHine 
1
•tinad ederek ortaya attıtı lıirçok 
iddialar var. Romanya ile Yua11aia
landan n Yuioılnyatlan itirçek 
)erler latiyor. Diter tarafta Bulın· 
tiıtaa n ~yi andlııımuıaa muhalif 
•'arak aiUblaodıtı da bir hakikattir. 
lluılill' komıumuzua, Balkanlarda 
)alnız: kalmak vaziyetinden kendiılal 
kurtarmak için Yuıoılavya ile anlaf• 
ltlak içjn utraıtıtını da biliyerus. Bu 
ltıııuıta "La Bülıari,, ganteıinllle ıu 
•atırları okuduk ı 

"DGa aeıredllen bir teblitde, bun
clan •nel iki memleket MlmeHil• 
1•rt aruında tedkik edilnıit bulunan 
\'11roalav • Bulıar meselelerinin ye
~'.dea tedkiki lıteaditi bildiriliyordu. 

il lllaksadla yakıada Sofya'da bir 
'-trar - Yuıoılu •ulatelit koml1-
>'0aau toplanacaktır. Bu mGukerelerde 

lltı nıem!eket araıındakl iktlHdl 
llıltloasebetlerin aiyadeleıtirllmeai 
lb•kta•lyle hududun Tsaribrod • Dra• 
1°tııan yolunua biri ıimalinde •• iL• 
~ıaı cenubunda olmak lzere daha 

iç reçtd noktaaının açılmaaı, pua• 
,ott •Hmelel•rlnln baıitlettirilmeal 
~. Viclia • Negittn ve GIHvo • Ku
llıınova timendifer hatlarıaın biribi
~Qe batianmalara mHelelerl mGza-
•re dilecektir. 

i . Birlblrine dost ve kardet o!an 
ltı millet ara.ında mevcud kGltGr 

lllG•aaebetlerinin d• kuvvetlendirll• 
lbt • 8 ne çılııılacaktır. ,, 

Bu iz "hah veren yarı resmi Bul-
1 r ırazetcıl diyor ki : 

..... Hakikat ıudur ki Bull'ar ve 
VugoılaYlar, Balkanlar ve Avrupa 
•ulhUnlln kuvYetlendirllmeıine yar:ı
Jacak muulemetkirhk tllktlıli yara
tılınaaını aynı derecede lıtemektedir• 
ler. Bu kalkınma itinde mtııterelc 
olan iki kardeı millet kalblerlade 
•ulh ve umumi refah an:ulannı taıı· 
}'an l&tOn milletleri bu it birlitine 
rlrmeyo çağıracaklard1r. ,, 

Bir Yılda 
Çıkan Altın 
ki ~ttova, 20 ( IJ,..A ) - Kanada'da· 
... ; tın madenlerinden 1934 Hnt1I 

.... d 
kıy._ • 102 milyon 250,000 olar 
aJt111 •tııade 2 milyon 960 bia onaluk 

Ç•karılmııtır. 

il ltaıyanın NUfu•u 
•tikt 

0tııı, 20 ( A.A ) - Son latatlı• 
ltaı ere, göre, 31 khunusani 193S de 
~2, Y•da ıakln nlfua miktarı 

===-
~ooo dir. 
"'-~~ 

Jt~. 

Londra, 
Paris Arasında 
Görüşmeler 

Pariı, 20 ( A. A. ) - Hanı 1Jan1ı 

bildlrlyou Al•aa cnabıaa kartı Alı· 
nacak yaziy•t hakkında H Parlı ile 

Loadra aruında yapılan l'lSrltmeler 
için B. Lavalın kablaede nrmiı ol· 

dutu iuhat, htlkılmet malaafillade çok 
ııkı .,lr ••kilde rtzll tutulmaktadır. 

GlSrünüıe bakılırH, B. Lan~ Fran• 
Hnln Londra lılylk elçiıiala Slr 
Simoa ile yapmıt oldutu r3rlı•eye 

dair telırafını okumuttur. Parl18, 
Loadradan l;ir nota •lSnderlldltiae 

dair çıkan ıayianıa b11ndan lStlrl 
olmuı muhtemeldir. 

BlSyle bir nota l'flnderll•edltl 
anlaıılmaktadır. 

Fran11z-lnıt:iz noktalnaur teatiı1, 
Hclece Almanyaaın lnılllı kabiaHI 

ile huıuat ıtrtım• taleltlndea çıkaa 

ueul meaelelerl laakkıada oldutu 
saanediliyor. 

Havptman'ın 
idamı 

Geri Kalıyor 
Pariı, 20 ( A.A. ) - Maten l'aae• 

tealnia Londra muhabirlne i'5re, Lind· 
beraia çoçutunu 5ldGrmek auçUe 
idam eeıuına mahkılm olan Hnpt-

man'ıa 18 mart olarak tHbit edilen 
idam tarihi baıka bir gine bırakıl· 

mııbr. Çl1nkU mahkQm temyla lıt•· 
mittir. Ve temyisde mtıdafaa 28 mart• 
ta baılıyacakhr. 

Mlldafaa vekillerladen baılıcaıı 

olan Rolli, dila müzakereye ifirme· 
mlıtlr. Çilnkll diğer tlç Ye ldi He lh· 
tilAf ha'in ::ledir. Bu Qç vekiJ mQd fa-

nda devam edecekl•rdlr. Ne ribi 

mali ıartlarla bıuıu kaLul ettlklc
rlal ıBylememeldeıiirler. 

Lehlatand• Zelzel• 
Varşon, 20 (A.A.) - Son zaman

larda K ntovlç klSmOr mınt:ı.kaaında, 

yeraltı uuınbları knydo!unmuıtur. Bu 
yilrden çökGntGler bııeıl olmuttur. 
Birçok amele toprak altın"• ı.a:mıt· 
lardır. 

Hud Z1rhh•ı Kazası 
Dlvanıharbde "' 

Londra, 20 ( A. A. } - Geçea 117 
içinde, ispanya açıklarında "Hud,, ve 
''Renovn,, saffıharb kruyszörleri ara
aıada Yukubulan ıarpıtmanın aebeb
lerlai izah etmek Gzer• Porhmut 
barb dlYanı amiral Sir Dayley ile denli 
ınlralayı Tonr ve Snbriçl sorguya 
çekecektir. 

GECEN iZ HA YROLSUN ! 
Yazan : Server Bedi 

d-:; TeıekkUr ederim. Burada 
oJ111,kllkemmelsinhr: 1 Ben rahatsız 
finiı !an ziyade yine ıizln şere• 
hizı b~ll~ ikincisini tercih etmı· 

._ lıyordum. 
1,1'1 Ben şerefi sizin gibi an· 1Yorulb. 

-Bu h tenrn•k . uauıtaki fikrinizi öi· 
1•tenıem -z . 

Zaman llten söy!eyecek değilim. 
._ şt·ayın ettiniz mi? 

llıdl. 
- PckAIA. 

k - Ben size 
C•ğım d rovelverimi bıra· 

kilerin U vt: ışarı çıkacağım. Evde· 
tak l" .. nden nıcı'uliyeti ata· 

ır mekt b 
mayın ı..Mlidd ". yazma} ı unut

eeıumu · h •t b 
t k- Pekala b k 7ıye ı a en .•• 

a. llıektubI ' aş a arına yazıla-
- Y arım da var. 

ltıeınenjzı8rı.m sa attan fazla gecik
rıca ederim 

- Sürmez. • 

ı own Bey her 2ece soyunur· 
keo olduğu gibi en tabii hareke-. 
tile rovelverini çıkardı, yazı ma• 
uımm f ıtUne koydu; ~ine hır 
vakitki gibi tek perdeli, donuk 
Ye kalın sesi!e karısına: 

- Geceniz hayır o;ıunl dedi. 
Sonra ağır aiır odadan çıktı. 

Karanlık ıo~aya ilk adımını 
atar almaz ayaklarına yumuıak 
ve ağır birıey dolaımıth. Sel· 
manıo bulunduğu odanın 1',apııını 
kapadığı için sofada hi~bir ışık 
yoktu ve &yağma dolanan ıeyin 
ne olduğunu ilk önce anlayamadı. 
durdu. Eıki binanın döıemeleri 
çatırdıyordu. Arkaamdan, mer· 
diven basamaklarından yuvarla· 
nırcasına inen bir vUcudun gUrUl
tüıilnil duydu ve kim olduğunu 
anladı: Hizmetcinln oğlu; demin· 
denberl kapının yanında onlan 
dinleyen kambur, timdi kaçıyordu. 

Avusturya Başbakanı 
-·-· 

Gidiyor, Bu Yüzden Fransız Parise 
Gazeteleri ikiye Ayrıldılar 

A•uıtıırya Baıbıkuı Bay Ş111nifin nutuk ıöylerkeıa tı~ muhtelif naiyeli 

Parı., 14 ( A. A. ) _ Aygsturya 1 tarsda karıılıyaoaklardır." 
baıbakaaı Şauıniı'ı• Perı•mbe ılnll Bil&kla, Popller ve Omanlte l'azi. 
P b t·ı Jur teleri, f::tiımia mlmuı;fi bu'unan uiae muYaaalatı mlnaae e 1 e, • b 

AYuıturya bıt akanının Parlıte huEu-
aal diyor kiı s ) ı 

"Franııdar, madam batYekllln runu, oaya llller • komGnist'eri her 
atır mirHıaı, altında esilmedea taıı· türlO yaı lalarla protesto etmete 
makta oJaa adamı, ona l&yak bir dant ediyorlar. 

Sırbistanda Kanlı 
Bir Vak'a 

Belırad, 20 (A.A.) - DllD Slbinl' 
kaaabuında kanlı h&di1eler olmuı, 
11rhoı oldukları rinyet edilen bir 

alay köyll, karl'aıalık yapbkları lç'n 
meYkuf olan Gç kitini• tahllyeılni 
l.tcmiıler, aeticode alet teatiıi bat 

1'51termi1 ve 7 k'5ylG 3lmüıtlr. Bir· 
kaçı janderma olmak Gzere de 6 kiti 
yaralanmııtır. 

ltaly• Demlryolların da 
Seyyahlar• Kolayhk 

Roma, 20 ( A.A ) - Demiryollım 
idar~ıl, ö nUmQzdekl yaı mevsiminde 

ftalyan n ecnebi ıeyyahlarına yeni 
yeni kolaylıklar ıöıterecektir. Bu 
meyanda maktu fiath hu111ai bir 
bilet ihdaaı ta1avvuruadadır. Bu bileti 
alaa ecaebi ıeyyRhlar on l::eı gOn 
mOddetle Hltlln ltalya hatları Dz .. rin
de aeyat edebileceklerdir. 

Frllnsız Diplomatlart Arasında 
Parls, 20 ( A.A.) - Fiıaro ınc· 

te1i' Franı :ın n Brllkıel elçiai Bay 
' . Klodel'in t ck .. üd edileceğini, yerıne 

Vartova elçisi Bay Laroı'ua Ye onun 
yerine de Baıbakanlık umumi katibi 
Bay Noel'ia tayin o'unacaklaruu 
yaz yor. 

Bir Yugoslav Nazırı Mevkuf 
Belırad, 20 ( A.A. ) - Eski 8a· 

kanlardan bir nrıi kaçakçılıtı vi 
Hhteklrlık itine karıtmıt olaa Nl
ko'a Nikiç, tevkif edllmit n hap .. 

atılmııtır. 

T oıun Bey ona hiç ehemmi· 
y•t vermedi \'e aşağı kattaki 
aalona indi. Evvela duvar saati ıe, 
sonra da ceb Hatine baktı. On 
buçuğu bet g•çiyor. Demek nı· 
hayet on biri bet geçeye kadar 
ıillb aesini duyması lizım g•· 
llyordu. Bir koltuğa oturdu v~ 
clgaraıına yaktı. Bacaklarını 11.rı 
doj'ru uzatmıf h. . 

Bir aı ıonra odadan lçerıye 
Halim• ile oj-lunun girditlni aör
dU lklıi de ellerini önlerin• 
ka~uıturmuş, boyunları bükük, 

l n a&zlerJe ilerliyorlardı. 
ya vara • l 'd 
Halim• arkada lk•n bir. bam eı e 
öne geçti ve Toıun Beyıa aya_k· 

l dogv ru eğilerek eteğınl erm• 
aptüı 

_ Beyefendi! dıdf, Allah rJzası 
. . Beyefendi, bana bağıılayınız, 
JÇID, 
hanımefendiyi bağıılayınız 1 

lbrahlm de Tosun Beyin bir 
eline aarılmıf, yalvarıyordu: 

_ Onun yerine bınl öldU· 

rUnUzl 
Tosun Bey biç kımıldamadı. 

Onlann varlığından bile haberi 

yokmuf sf biydL 

Sar Meselesi 
Bitmiş Oluyor 

Londra, :20 ( A.A ) - DOa Uluı
lararuı poliı kuYntlerlne mensub 
İnsriliı kıt'alarından bir k11mının 
miif arekati ıurdile Sar meaolt1i nihai 
1nfhasına girmittir. Hareket eden 
kıt'a E .. e al..yının birinci taburu ile 

mulı bere kıl'aaana menaub bir mcıf. 
rezedir. Bu kıt'alar, Franaıs topratıaa 
airer i"İrml"Z, ahali tarafından hara• 
retle l.artılanmıttır. Şereflerine 
re1mi hflk6met memurları tarafından 
b'r kabul resmi tcrtib edilmlıtir. 

BüyUk Fransız Piyangosu· 
nun Tallhlllerl 

Cezayir, 20 ( A. A. ) - Franııı 
ulusal plyanıosunun bir milyon 
franklık ikramiyHi, 69,887 No lı 

bilete çık111ııtır. Bu biletin aahiblerl, 
biri denizci, ikincisi de kuab ,ıratı 
olan 3 yerlidir. 

Venizeloa f'r•n••Y• Gidecek 
Atina, 20 ( A.A. ) - Bayan Ve

nizeloa, kocasının Japooya'ya ıeyahat 
etmek niyetinde bulunduA"J hakkıa

daki rinyeti tek:ıı:ib etmfttir. Maa
mafih, B. VcniuJoı'un ynkıada 
Fran1aya gldeceQ-i za:ınoJunuyor. 

ispanyada Grip Tahribatı 
Ssrngos, ( İıpanyada ) 20 - Geçeıa 

hafta gripdcn 100 kiti ölmGıtOr. 

K1r•I Borla Te Haata 
Sofya, 20 - Kıral Boriı gripden 

yatıyor. 

H:zmetcl ıcılni yUk-kadın 
selterek: 

- Beyefendi, kıymayınız ona .• 
dedi, kabahat bizde, Bey•fendi. 

Yalnız dudakları hareket eden 
Tosun Bey ıordu : 

- Niçin? .. 

- Beyefendi 1 Biı o mektub-
ları ıize vermeseydik bu felAket 
olmayacakta. Herkes kındl günahı 
ile kalacaktı. Beyefendi 1 Ayakla· 
rınızı öpeyim, kurbanınız olayım, 
Beyefendi, yapmayınız btıtlln 
ömrU bana zehir edeceksiniz, 
Beyefendi, ona ben kıymış gibi 
olacağım, Beyefendi, Allabınız 
aşkına, Peygamberiniz sıkına, 
Beyefendi! 

Halime kadın Tosun Beyin 
ay~k!nrma kapanmııtı. Gittikce 
sesını yükseltiyor, bir çığlığa 
} ?khışan ve dııarıdzn duyulacak 
hır dereceye varan yalvarışlarla 
tekrarlıyordu : 

- B_eyefendi ! Ben ömrümde 
böyle felaket görmedim, dayana· 
marn, ben de ölUrUm iki cana 
birden kıymıı olursu~uz, Beye
fendi, AIJahaşkımza .. 

Tosun Bey hizmetciyl omuıla-
rmdan tutub yavaıca ııeriye 

![ J 
Okuyucularıma 
Cevablarım .. 

'' 1 ,, de Bayan ' ' M ,, e: 
Kızım, iki ihtimalden birini 

tercih etmek karıısandaaın. 
1 - Kadınlık Jzzetinefsln ga

lebe eder, iÖdln kararır, atiyi 
dUıUnmez ve Allah kerimdir, 
diyerek çocuklarını alıb a-iderıin. 

2 - Yahud da mantıkın, 
muhakemen ır•Iebe eder, izzeti
nefs yarasını yenerek yerinde ka• 
lırıın. Bu takdirde, hele ilk za· 
manlar tahammül etmek güc o!ur, 
fakat 2alebe neticede mutlaka 
ıende kalır. ÇiinkU tabiat kant;nu 
sen'n!e birliktedir. ÇUnkü iB}rİ• 
meıru, hele yabancı bir kandan 
bir kadın evli, çocuk Hhlbi bir 
erkeğin hayatında muvakkattir. 
Nihayet sofraya teaadOfen gelmiı, 
bir ye111eğe benzer. Bir defa, iki 
defa, Uç defa tatıldıktan ıonra 
bıkı verir, bırakılır. Ve erkels 
hakiki karuınn, çocuğuna döner. 
Oulara, kırılması lmklnsıı bir 
ıinc'rle bathdır. Senin yerinde 
olAydım bunu dDtlaUrdllm, ta• 
hammUI ederdim. Kocamın ver .. 
receği yalancı teml:ıata inanmıı 
görünUr, susardım. Kızım unutma 
ki, yıllarca •Ylillk bayata yaıamıı, 
çoluk çocuk aahibi olmuı bir 
kadın, kendiıl f çin ikinci bir 
hayat yapamaz. Tahammnl ede
cekı:n, etmeliıln'. 

'l'EYZE 

ita/yada 
Tarihi Mezarlar 
Bulundu 

Adriya, 19 (A.A.)~ Zlra1 ame• 
liyat esnasında, bllyllk bir aan'at 
kıymetini halı yedi eakl mezar 
bulunmuıtur. Bu mezarlar, Etrllsk• 
lerfn Adriyanın &ahlllerlni itgal 
etmeleri devrine aid bulunmakta· 
dır. Ayni zamanda rıyet ince ve 
aaa'atkbane yapılmıf vazolar ve 
diğer tezyinat etyaaı da meydana 
çıkarılmıştır. 

Bay Hltler H••t• 
Parla, 20 (A.A.)- B. Hltlerln 

sıhhi vaziyeti iyi dej'ildir. 
"Maten.,ln Berlin muhabiri tara
fından bildirildiğine ıöre, Almaa 
devlet reisi ilrtlak lltibabındaa 
muztarfbdir. Kendlılnl prafeaör 
Sauerbruch tedavi ediyor. 

iterek : 
- Suı) dıdl, batırma! batı ... 

mal Haydi, çıkınız dııarıye.. Ytı

reğiniz yufka ise evden dııan 
çıkınız, tıin nriyorum, beni bu
rada yalnız bırakınız, karı koca 
arasındaki meseley• kimse kan• 
şamaz, haydi 1 

Hizmetcl ile oğlunun 
den kimıldamadıklarım 
haykırdı : 

yerlerin· 
ıörllnce 

- Haydi di) orum, yallah! Arıt 
Biraz doğrulmuıtu. 
Ana oğul gerilediler; fak at 

yalvarıştan öfkeye, batti kine 
doğru istik11met alan bir duruılan 
vardı. Halim• kadın öyle bir 
titremeye baılamıştı ki oğlu onu 
kolundan tutarak bir iskemleye 
doğru l .ti: 

- Sen karıımal dedi, otur 
ıuraya, otur! Ben konu,acağım 1 

Sonra Tosun Beye döndü. 
Başını omuz'armın arasına br~

biitün kısarak sivri ve yuvarlck bir 
~ e kemik } ığını içinde kaybolan 
yüzlinli bir satıhtan. ib~~et kUçll~ 
bir 1 vha gibi sankı gögıünT ) a 
pışt rm.ştı. Çipil _gö~lerini oıua 
Beyin yUzUne dıktı. 

(Arkı11 nr) 



aya 

Dünga Hddiseleri 

Bir Belediye 
Reisinde 
lcad Fikri .. 

Şanghay ıehri Beledf ye Relıl 

Sü riintiidi- General Wu tbe 
P Tıen sokakları te-

ler• par• miıletmekten lcl:ı 
yetlım•glnce kalmıf, halkın yar-
ne gapıl,,? dımmı lstemlf, 

bakmıı ki aldıran yoktur. Bir alın 
Belediye Mecliıi az.alarmın eile· 
rine birer ıllplirge ile birer kova 
ıu vermiı, kendisi de bnşlanna 
geçerek ıokaklan ıllpllrmeye 

koyulmuıtur. lngiliz gazetelerine 
b kılıraa bu 6nayak olma, halk 
araaında bUyllk tesir yapmııtır. 

~ 

Budap ıte gazetelerlnl~ ~· 
lattıklarına göre fakır bır 

,-25- 0- 0- 0- 1.-_- lıci, bedestenden 
ıra ktıçllk bir yatak 

lık bir yaıtıiı alır, fak at 
gaıtık gece bu yaatığı 

bqınm altına koyunc biraz 
alçak bulur, içine biraz pa· 
muk doldurmak için ı&kmlye 
baılar, n g6rıe beğenirsiniz? 
Ya n pamuklan araaında bir 
&YUÇ lnd yok mu? 

Fakir iıçi bu incileri hf'men 
erte l a bab (25,000) Tnrk lirası 
muk bilinde aatmııhr. Şimdi za
bıt bu yaabğın Bltpaı.arına ne
reden geldiğini öğrenmekle m ı
guldfir, fakat fakir iıchaln elinden 
(25,000) lirayı al~ya niyeti yok 
afbj g6rilnmcktedır. 

* Fransada yeni yapalmıı bir 
foaya vergi tarh etmek 

·-v-s_a_.h .. lb ... l-•-,l""'I için hakiki kqmo• 
ti aranıhr? Fakat 

1tin baıına bunu na1ıl tayin 
ıelenl•r etmeli? Ôlçlib biç-

mek tam fikir Hrmez, kıymet 
içlnlo l6kıft Ue detlıen ıeydlr. 
Sahibine ıorulaa dotruyu 9i>yle
mez, muhakkak ıkalk fÖ&tere
cektir. O halde? 

Fran11z gazetelerinin anlattık• 
]arına göre buannlerde tahak· 
kuk memurlarımn en ziyade 
mftracaat ettikleri uıul ıudur: 

- Hentla boı olan binaya 
kiracı aafatile gidilmekte, latenl
len kİt'a bedeli çok görülmekte, 
ı_bebi ıorulmakta vo bu ıuale 
cevab•n ev &abibl " bana bina 
fU fiata mal oldu, ıu faizi getlr
meai lbım ,. gibi bir cnmle eöy• 
leyince :ıikrettlil fiat vergi def
ter:nc Keçirilmekteclir. 

Franaız gazeteleri bu uıullln 
a!eyhindedlrJer ve ev Nhiblerlnin 
gadrinl mucib olduğunu aöyle
mektedirler. 

······························································ 

Son Posta 
• ., ... ,, et1ur. Hwadla wt Ilı ı•Hlttl 

Eeti ıabtıye, Çatalçeıme tokalı. .. 
ISTANBUL 
~- -

Guttemlıde ~lcaıı pıt 
Ye reıimluin btıttln haklerı 
~ıetemlze aittir. 

ABONE FIATLAAI 
t e ı t 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. "'· kr. & 

T()RKIYE 1400 7iô 400 HO 
yUNANlsT AH U40 U20 710 270 
ECNEBi. 2700 14 800 300 

Abone ~edeli ee.ıiodir. Ad ret 
değ{fürmek :as lwı6,~. 

Gel•n crll'•lt 111'' .,.,.,,,,. • .., 

nanı rdan .... 'ullret •hnmaa. 
Cevap için mektuplara 10 kur\lfWk 

pul ildvesı lazımdır. 

, Posta kutusu 1 141 utanbld -.ıı 
Telgraf : Son post 
Telefon : 20203 

• 
ır a nın ur 
Sok k Ortaıında, Halkın Gözü Önünde Polisin Dahi Anlamağa 

· Vakit Bulamadığı Bir Hidiıe 1 

" Bu Adamı Hapishaneye Mi Göndermeli, 
Yoksa Tımarhaneye Mi ? ,, 

Fran ıız la rın 
ıöhret kazanmıı 
blr muharrirleri 
var dır, adı na 
Perrault deri r, 
bOtUn hayatını 
çocuklara mah
ıus masal Ye pi· 
yea yazmıy ha1-
retmlt olmaaı Ue 
maruftur. 

Bu muharrl· 
rln maaallann· 
dan birinde bir 
odun cu aile •I 
taavir edllfr. Bu 
aileain erkeii 
ne kadar belim 
•e aabur lıe k -
dını da o nis· 
bette ıinlrll ve 
kava-acıdır. O de· 
reced ki dam· 
c ğız nih yet bı· 
kar ·te glinnn 
birinde Allahına 
yalvararak: 

-.ııı"ı.;ı:-.;: 

- Bu kadana 6yle birşey vur ki 
artık benimle utraımasın der. 

Olacak buya, o gece icadının 
burnu bird nbire bir karıı bOyQ.. 
yllYerlr, artık o, ölllnceye kadar 
bumunu dfişOnecektlr. 

* Birkaç gtın evvel Parlste, bu 

Pariıte, ıokak ortasında bir hldiıe 
nna bakar. Üstelik evin gelirini 
artırmak için fşe ilder. 

* Evin gayet eyi çizilmiş bir 
programı vardır, kadın, kocası 
ve çocuklar her sabah erkenden 
evden çıkarlar. Adam terıihane
ıine gider, kadın çocukları mek
tebine bırakır, Sonra evde kendi 
it"nin yolunu tutar. 

Kanıını uıaktan 
aörDnce batır
mıya baıları 

Edebılz 
kadın, ayaA'Jn mı 
kınldı, ne oldu? 

Kadın bir ke
lime ile cevab 
Yerlr, muhaYere 

ltalyanc~ cereyaıı 
ettltt için ne 

ıöyleıtlkleri anla· 
tılmaz, fakat ada 
mın birdenbire 
kan11nm herine 
abldıtı, ikisinin 
birden yere yu
Yarlandıklan iÖ• 

rlllllr, arlık ıaç 

ınça bıı batla· 
dırlar, çevrelerin 
de de korkmiya 
baıhyan çocuk· 
ları bnğırmakta· 
dırl r. Halk top 
lnnır, gelib geçen 
birikir, ve öbOr kö 
ıede n6bet bekle 

ye:n polis do koıar. Tam bu ıırada 
dövüşenler ayağa kalkarlar, yal· 
nız adam ellerini uzatarak karı· 
aını kolları ara11na alır, polis de 
dahil olmak Uzere soyirciler 
zannederler ki kadından af 
dileyecektir. Fakat kadın bir
denbire acı bir çıtlık kopara· 
rak geri çekilir. Ynz:n kan için· 
dedir. Polis te hayrette: 

- Ne oluyor? diye aorar. 
ltalyan terzinin verdiğ'i ceYab 

baait, poliae yaldaıarak yUzUne 

Kari ektabları 

Merak Buya 

Öğrenmek 
istiyorum 

-

Son Posta gazetesi, geçenler· 
dı cidden mllhlm bir yaranın 
Ozerlne parmak bastı. Taksimde, 
Taı Kıılanın yanındaki Hamldiy• 
Çeımeılndcn sllt gUğllmlerinl su 
ile dolduran seyyar sllt satıcılı• 
noı cUrmümeşbud halinde tesblt 
etU, resimlerini bastı. Filvaki bu· 
nun tesiri görlllmedi değil. Gö· 
rllldll, o gUn bugün bu çeşmenin 
önllnde artık o, kllme koıne1 

6bek öbek toplanıb yarenlik yr 
pan, 14f atan, llif atarken de 
ıUtlerine ıu karııtıran eanaftall 
e1er görllnmlyor. Bunlar, blhik• 
motl huda sırra kadem bastılat• 
Fakat bu e&nafın bu çe9mey• 
bitftJk bir kahveleri var. Dııarıd• 
sıQPmlerlne au koyamıyanlat 
kahvenin içinde istediklerini ya• 
pabllirler. Bu sebeble bu kahv~ 
oln, bu çeşmenin yanından kalk• 
maıı lazımdır. Maamafih bu dl!•· 
A-1 yaparken pek te dilim varını· 
yor. ÇUnkU: Geçen gUn biziıJJ 
ev ıllt \•eren aUtçll dellkanhya 
bu bAdiseden bahsettim. Herif, 
bUyUk bir hayret içinde bana otı 
karşılığı verdi: 

- Şükredin ki fena su karat• 
tırmayorlar da Hamldiye ıu)'d 

koyuyorlar. 

Bu mantaka tabii diyecek yok 
ye bu ıebebledir ki bu kahv• 
buradan kalkana bizim ıUtler• 
fena ıu katılır diye korkuyorufll· 

Fakat bu arada benim de bir 
diyeceğim var: BUtlln bunlar 
olurken, bu heriflerin re&iinter1 
baıılıb yapbklnrı elaleme iJiP 
edilirken biı.im Belediye ne ya• 

defa hayalen deail, filen olan bir 
hldlıeyt iıittiğimiz zaman biz bu 
bikiyeyi habrladılc. Şu fark ile 

ki bu defa kabahat erkektedir. 
Ceıayı ise maalesef kadın çeke· 
cektir. 

* 

Akıamları fao işinden evveli 
çıkan kadındır. Mektebe gider, 
çocuklan alır ve muayyen bir 
ıokak köşeainin bnıına ~ellr. 
Daha evvel oraya gelmit olmaıı 
icab eden kocuı Ue buluıur. 

doj'ru •bir ağız kan pUıkürtnr. s' ·iman 
Meğer karısının burcunu, tama-

pıyor, dersiniz? 

Erkejin adı Zlalcomo Lanziano 
dır, mesleki terı:ilikdlr, evlidir, Uç 
tane de çocuğu vardır, kendi hl
llnde yaıar, eğer cinnet derec .. 
ıine çıkan sinirlili§i olmasa iyi 
bir adamdı da denilebilir. 

~ men kopf\rmış, atz:ında alıkoymuı,rs '*'----""C .. e_v_a .. 6•t
8
-,----_)-: 

ıoora poliıin yüzüne atmııbr. L ~ 

Karııına gelince, Sinyorlna 
Lanziano melek gibi bir kadındır. 
Hem kocaıının alnlrliliklerlne 
tahammtıl eder, hem de çocukla· 

• 
Fakat geçen akşam, aksilik 

bu ya, kadının iıi geç biter, 
mektebe uğrayıb çocukları alarak 
köşebaıına gelmeai biraz gecikir. 

Erkek ensen sinirli, bir de 
ıoğuk havada aokak ortasında 
beklemenin verdiği sıkıntıyı lllYe 
ediniz, hiddetine hudud yoktur. 

• 
Karakolda adamın hapishane

ye mi, yoksabmarhan•y• mi aön
derilmeıi )Azım geldiği tereddüdü 
muclb olmuıtur, timdiki halde 
nezaret altındadır. Kadına &elin
ce hayatı tehlikede değildir. Fa
kat ölnnceye kadar burunsuz kal
mıya mahkömdur. ,, 

Melburn ,, dan 
Sinema 

"Londraya,, 
Filmi Geldi 

Bir 

lngllterede radyo mUtehaasıı· 
larmın aözlerl ~ntbade, ati için 
llmld ile dolu mühim bir tecrllbe 
yapılmııbr : 

- Bup telıiı Ue bir fotot· 
rafın blnleru kilometrelik meaa
felere nıkledlleblldlğlnl blllrlz. 
Bu artık badtleımlı, zenıfa Av
rupa gaıetelerlnde alelAde kulla· 
nılmaaına baılaa•HI bir ittir. 
Netekfm Amerikada "Uodb rı,, in 
çocutu me1oleal muhakeme ıdf
llrken alınan reılmler aünll glnOne 
Londra gaıetelerinde oeıredil
mlıtir.' ' 

Fakat fot.Rlrafan b6y)e telılıle 
kolaycacık na1'line mukabil acaba 
tam bir filmin 11akli de mUmkl 
olabilir mt? 

lıte Londrada yapılan tec• 
r'1benln ••vzuunu bu sual tqldl 
ediyordu. Bu makıatla A'fUıtu• 
raly nın Melburn telıb: lıtaıyonu, 
Londr ın Britiah iataıyonu Ue 
temaGa aelmlıti, A•uıturalyada 

-e. WolHf ( Datly Mail ) ~z•ıioiıı 
Aıllerik-4- balunan çor mohr.rrlrJniu.• 

dlr. Loıaclraya Waiale ı lmJfib -

alınmıı olan bir reıml Londraya 
vermeye çahıacaktı . 

Tecrübede hazır bulunanların 
anlattıklarına göre bu çalııma 
tam bir muyaffakiyet vermiştir. 
Fakat bUtlln bir filmin binlerce 
koçuk resimleri adeta birer foto
graf fİbi •yrı ayn Yerilditl için 
ameliye ep-.yco uıuo ıUrmllfttlr. 
Mamafih ne kadar uıuo ıOrerae 
•UrıUn, (Melburn)da alınan bir 
filim biç b<>zulmadan, ıc!ıllne hiç 
halel gelmeden birkaç aaat için
de Londrada alınmıt •e hemen 
kurdelAya çekilerek derhal ana
terllmfttfr. 

Bu tecrUbeden anlaııldıf'ına 
JÖre bUyftk iki merkez arasında 
bir filmin alınıb verllmeıl mad
deten mUmkOndtır. Fakat bu im· 
kindan huıuı1 phıılann buıual 

aldııel rl Jle i,ılfade etmeleri 
bir •• zaman itidir. 

v,1oa lngllterede yapılmakta 
olan bUyUk bir merkez bir filmi 

haıirde bayan N. A. ya: 

TekalidlUk lıinde 338 d•11 

evvelki vaziyetinizln tesiri olınal' 
33!i den evvelki hlzmctlerlnlı dt 
hesaba katılır. 

• • .11 ····---...................... -... ................... . _..... 

DİŞ TABİBLERI 
ve 

DOKTORLAR;\ 
Pariı'de H. V!LLETI'E laboıatu· 
nrının yeni bir keıfi olup jenjeYfl. 
plorı n etomatitlerde bttyillc 
yararlığı oUmleoe takdir edileO 

SANOGYL ve SPiROGYL 
bir Hman pi7aaamızda kalmanı•§• 
ken bu defa yoni mal gelmiştir· 
Her eczanede bulunur. ,. 
Umum acentalıiı - Z A M '6 
Ecza deposu, lat. Mecoant nfto:ıu• 
neler nrilir. 

....................................................... 
"'t telalıle etrafa ~dağıtacaktır, I• 11, 

'bu filmin kUçllk mai<tnelet U~ 
&örlllmesl ancak 40 kllomet~tlt• 
bir muhite inhisar edece .J., 

k• ele•· 
çllnkll verici ve alıcı ma iP 0,11 
kudreti bugUn için buıı 
ibarettir. 

"ertJJ' 
Maamafih zamanla bu bele' 

ye alma kuvYetinin artması gel' 
lenmektedir. Ve bir ıaınıı~ garı· 
cektir ki posta ile ınektu k ve 
dermeye IUzum kıılnııyacs ,;e' 
bir adamın el yazısı radyoY" ol' 

. . d 1 ika sonra 
rlllnce, bır ikı 3 c d ktİı'· • · ece 
duğu şekilde yerıne gı 

Ôlmezsek görürUz. 
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Yeni Elbiseler K~dın için Yeni Elbiseler 
1 
Guzelleşmek 

tılld~:h•hara yaldaııyonu. Size burada lnglllz tenilerinla makasla: 
•eti çıkm11 yeol ••Hlm için en yınf modada iki tayy6r modelı 
~Oruz. Basit olmakla beraber aarif ve ııklır. 

&:::a::: 

Kadın Ve Mutbak 
B ·---...................... - ...... -

u gün Ne Yemek Yapsam? 
Fırınd llhna 

~a llhnayı yumuıayup piıinciye 
h~" haşlayın. KüçUk kllçük par
l~t~ hallnc;.e kesin. Bir kabın 
bir • 11.hnaoın miktarına göre 
koy::Y• iki kaşık yemek yağı 
"1ı ~bir buçuk kneık kadar da 
~)~ kızartın. Un kokusu 
lçfn )•rı içine ( bir kaıık u11 
bir lcilo) ltl kilo, iki kaıık un için 
~ta tuz •lit koyub kaynatınıı. 
~el. • karabiber iki kaşık ka· 
~~"it. 'vnrlelenmit kaıar peyniri 
tibf Oltı e •uluca bir mahallebl 
""" a,~ca •teıten lndlriniz. Bu· 
1"Yta 1~ lllildarını haılanmıı ·ve 
~~ k lılınuı lAhnaların içine 
"-ııı Açı •rıttırınız. Yatlı bir tep
), baıtı 11

• boıaltınıs. Üzerine iki· 
~•)ı nnın. huırlop yumurtalan 
'il' Qız E 
ltt kı · n Oıttıne de salçanın 
a., •ınını başaltıp yayınız. 

~ Yat ve biraz da ekmek 
~ 'ı Pİtlt~rplb fırına koyunuz. 
~ ıb ııcak aıcak ıofraya 

4 ....... _. BlskUvl•I 
~.. lları ol 
~l ç,, le •n ıeyler: 1 fincan un, 
) ı,.,dtıı "tığı beykin paudır (bak-
h 'i, lf2 f' •luur ) yarım fincan 
'dt._, hı~c:an kabuğu çıkarılmıı 

~ 1', Yuınurta akı. 
~)~ de~lert 
~'d lıı Pao-L dövünüz. Unu ve 

'""• ...,, el · · Jlalıd '""'• Yunı •yını7. Yaj'ı, unu, 
h, 1rı h Urb, alona, ve beykin 

lllu •p b b 
d,t k., hpıoı ~a er karıvdmb 
'tırı alını ğın~ barım santim ka· 
~f~~ı. S · alu ~ia ir l ~fka halinde 
~t .uf ak ke i küvı bıçaldarile 
t, •ııı b nız. Her 
Qır, iraı parçanın 
\'~ ~ d, d .. ··ı Yumurta akı allrüb 

fek Ovu mUf b d 
•ı.-,1 er serpin' T em koyu u:ı. 
.. '"• ız. er . . . "'~i , p lllu edil . s nın lç~ne 
~ ~- kadar .. ~ı: fır.oda on 

l'Yet . pışınnız. Kahvaltı 
ll•fıa olur. 

E"V .... KliJi~ .. ,.n.ili ............. .. 
Bileceği Şeyler 

Rutubete Kartı 

Rutubetli evlerde duvara da· 
yanan kUtübhane , bUfe ve saire 
gibi şeylerin arkası kUf tutar. 
Buna mini olmak için bu gibi 
etyayı pek duYara yerleıtirmeyln. 
Arada lairaz meaa'• bırakın. Hava 
cereyan edeceii içia rutubete de 
kısmen mAni olur. 
Mu•amit•lar1 Nakletmek için 

Bir eyden 6tekine taıırken 
nakledllmeai en gttç ıeylerden 
biri de muıambadır. Bunları bo
zulmadan, kırılmadan, nakletmek 
için ıu uıulü takib ıdinizı Evvell 
muşambanın her tarafını bezir 
yağı ile güzelce yağlayınız. SoDl'a 
yüz tarafı dıt tarafa ıelmek 
üzere katJayJnıZ. Yeniden açınca 
yağı temizleyiniz. 
Siyah Paltoların Parlakhlını 

Gidermek için 
Evveli eczaneden ateı almı· 

yan ruhlardan birini ahb paltonun 
parlak yerini bununla iyice siliniz. 
Bu paltonun yağlarını temizleye
cektir. Ruh uçtuktan sonra koyu 
ç;vitli b 'r ıu yapın.z. Ve parlak 
yerleri bununla iyjce •iliniz. Üze
rine bir bez koyub mnleyinİ2. 
Ondan sonra da kumaıa •ıraz 
zımpara kiiıdı aUrtQnlz. 

Ne Demektir? 
Güzellik ve güzelleımek bah~ 

sında hiç ıllpbe yok ki kimıenin 
sinema yıldızları kadar bl:giıi 
yoktur. 

Norma1erer, ilk defa sinema 
yıldızı olmak için müracaat ettiği 
Yaklt, ıözlerini çok küçilk, çene
ıinl çok ıivri velhasıl umumiyetle 
çehresini pek iyi buln:Atdılar ve 
kabul etmek isteme dile. Fakat 
Norma Şerer, zeki ve daimi ui
raşmaıile bütUo bunları bir tarnf a 
attı, perdede bugilnkil umulmaz 
zaferi kazandı. Siz ister inanın, 
ister inanmayın. Faknt bu, bir 
hakikattir. Bakınız nasıl ? 

Birinci ıey: Norma Şerer ka· 
dar .abırlı ve gayretli o"mak .. 
Ondan sonra yüzünüz küçbk, 
çeneniz burnunuz sivri, gözllnUz 
ufak ve donuk mu ? Evvela gül· 
aıiye uğratın. Sonra saçJar.nızı 
düzeltin. Norma Şerer, bütün saç 
modalara içinde kendine en çok 
yakııanı bulmuş, senelerce ııyni 
tuvalete devam etmiştir. Seçtiği 
aaç tuvaleti Nm·ma Şcrerin bUtUn 
başının teklini meydana çıkar• 
mııtır ve Norma Şerer, ar.cak 
kendine mahsus olnn şeyleri 
fazla göze çarptırarak gUzeHiğinl 
herkcıc kabul ettirebilmiıtlr. Eğer 
gözleriniz sizin de ufak ise kaıla· 
rınııı çok inceltmeyin, yalnız 
kaşlarınızın ve gözlt>rinizln ucu• 
na biraz sürme ıUrUnüz. Evet 
kapak kirpiklerini hiçbir zaman 
boaymayınıı. Esasen hiçbir zaman 
fazla boya hav esine düşme~ in. 
YUzUnllz boyalıdan fazla, temİ'ı 
•• •ıhhatlı tesirini •ermelidir. 

Bir de Normanşercrin belinden 
aşağısı biraz kısadır. Fakat elbi· 
selerin bellerini biraz yukarıdan 
yaptırarak bunun önUne geçiyor. 
Eğer siz de Normanşerer gibi diın· 
dık duruyoraanız kırmızı elbitte" 
lerden kaçınız. Size en çok yakı· 
şan klasik çizgilere uyabilen el· 
bi1elerdir. 

Binaenaleyh iUzel görUnmek 
ve &U:ıel olmak için en birinci 
çare husualyetinizi tebarüz ettir
mek falan artiıti, falan rUzellik 
kraliçesini taklid etmek değil 
kendinize yakııan tuvaleti bulmak 
ve onu yapmaktır. 

Esasen gftıelle9mek demek 
herkesin kendin• yakışan ıeyi yap
ması demektir. 

Güzel Örgüler 

Burada 1 u:r.el bir örme ıapka 
ve yine 0 örgüde tık bir göğüı 
motifi görüyorsunuz. Yeni moda· 
da kadın şıklağında öraUnün bU· 
yftk bir rol oynadıtını bu reıim· 
den kolayca anlamak mümkllndllr. 

Amerikan terzilerinin 

ilkbahar için çizdikleri yenS 
elbise modellerinden bir 

kaçım burada görüyors~ 
nuz. Şapkalar da ıon mo 

daya uygun, basit, fakat 
gllzeldir. 

odası ............................................... 
Tavsiye erimizi T u arsanız Siz De 

Kilonuzu Arttırabilirsiniz 

Pariaten relen moda haberle
rin• nazaran artık tahta gibi 
ı5rDnUşlln modası çoktan geç .. 
mittir. 1935 modaıı toplanmı· 
ya do~ gitmektedir. Mamafih 
bunu ııı.manlık modaıı diye te· 
llkld edıb şişmanların kendilerini 
kapıb koyvermelerl demek değil
dir. Şiımanlar yine zayıfla kt 
devam eıtmelidirler. Buna m:k~bll 
zayıflar da biraz kilo l 
utraşmalıdırlar. 8 mıya 

Pek çok kimaeler kilo almayı 
kolay birıey zannederler Halb ki 
hiçte 6yle değildir. Zayı.f 1 ul ,__ . . i il o an ar 
•~erıya ıın r ' fazla hareketli 
olurlar. Yerlerinde dur 1 
B l b 

amaz ar. 
unun 19 azım Uzerine teairi 

vardır. Şlımanlamak için evveli 
hazmın l,> l olmaıı llzımd Ç k 

k t 
. ır. o 

yeme e ııtmanlatmaz y alııı 
birtakım haatahkları m · lb ı z 
Ş. 1 k uc o ur. 
ışman ama için en . 1 d lb 

ıy çare 
vllcu Un tiyacına tekabUl ed .. 
cek kadar yemek fakat lıazmı 
iyi tanzim etmektir T·r "h d'I 

1 d • .. cı e ı en 
ıpor ar an ylirUmek. d t ı.. 

1. anse mea, 
yUzme-.. ata binmek ve bilhassa 
bol bol temiz, açık bava 1 k 
dl 

.. ama , 
magı, en mllhiml de kafayı 

sakin bulundurmak olmalıdır. 
Tarif edeceğimiz ı~ylere itina 

ederseniz takriben dört haftada 
kilo almaya baılamanız lazımdır. 

Evveli\: Sabah yatakta tem· 
bellik etmeyiniz. Bunun ılfman• 
lamaya hiç te1iri yoktur. Y alms 
karaciğeri tembelleftirlr. Buna 

mukabil öğle uykusu uyuyunuz. 
Sabah kalkınca ilk yapacağınız 

ıey iki bardak sıcak su içmektir. 
Sunra kahvalhda hafif kompoıto 
gibi piımlo me}'va, kay~ak, aıure, 
&Ut, kızarmıı ekmek bal yağ ve· 
yahud marmalad gibi şeyler ye· 
meli lizerine de yine sUtlll çay 
vey~hud kahve içmelidir. 

Öğle yemeği:• kabvalb ara· 
ıında yine ağır ağır bir bardak ıUt. 

Öğle yemeği en kuvvetli ol· 
malıdır. E•YelA m~yya ıuyu içil.,. 
cek. Sonra et. av eti. Kut eti de 
olabilir. Karadier, veya b6brek, 
bol mikdarda aebze, salata, pata .. 
tu, tereyağ, ılltlU bir tath. 

Akaam kahYaltıaı, bol ıntle 
açık bir çay ekmek. Tereyağ, 
reçel •eyahud bal, ıyde yapılmıı 
paıta. 

Alqam yem•ti: Koyuca bir 
çorba, bilhassa sebze çorba11 
tereyağ ile, balık, patates ve 
tereyağ ile beraber, bol sebze 
bol salata ve mayonez. Kom
posto Ye yahud herhangi hafif 
bir tatlı. Eğer tatla ile baıınız 
pek bot değllae o zaman beyaz 
peynir yiyiniz. 

Akşam yatacatınıa zamanda 
bebeklere verilen mamalardan 
birinden bol ıütle bir mikw ye• 
yiniz, Fakat ıuou unutmayınız ki 
hiçbir zaman midenizin aldığından 
daha fazla yemlye uğraşmayınız. 

Bu liıtey• ıarab da iliYe 
ederseniz kanınııa çok yardımı 
olduğunu görllrsünüz. 

Ceb Mendili 
Ceb mendili öyle bir tuvalet leva• 

zımıdır ki şekli hemen hiç d< ği~mf'z. 
D\lrt köşedır de yuvarlak dPğ'l lır, acaba 
başka 9eklindo olamaz mı? Bunun ıııe
bebi şudun Aerupada illı: sar ayi kurul
duğu uman ceb ınen:Jilıoin pat n~a~e 
ıöyle bir kayd kooulmU§lur. Me.ııdılle.rın 
eni boylarma müsavi olacaktır: O vuo. 
bugün bu e•u değiımemiıı ve meu~l
ler bir murabba teklinde denm edib 

.iUoifdir. 



Glzel Fıkralar 
1 

Her Halde 
Acemi yazıcı anlattı: 
- Bir defter aldım, .11lıma 

ıelen aUzel cllmleleri bir Hnedlr 
o deftere yazıyorum. 

- Her halde daha birlnel 
aayfayı dolduramamıı•ınııd&r. 

Eski Günler 
Bayla, bayan ka•ga ettiler, 

blribirlerinin baılarında tabaklar 

kırdıl .. r, kavı• bitti, bayan içini 

çekti: 
- Ah, dedi, o, Hki fHBlerJ· 

miıl hatırlıyorum. O umanlar 

biribirimizia baıında SıYr Yazo· 

lan kırardık. 

Korkuyorum 
Y aıh kadın ka~~ çoeuta 

ıordu: 

- Ben alzelim dejU mi ço

cuğum? 

Çocuk ceYab ••rmecll, Jatl• 
kadın tekrar ıordu: 

- Bın gllzelim dığll mi ço

cujum? 

- Doğruıunu ı~yleraem döYtr• 
sin diye korkuyorum. 

Evvelden 
Muharrir, mlaafirlerlae ıon 

yazdıiı bir romanı okuyaeakh. 
- Batlamadan, dedi, MH 

birer hediye veroylml ~ Mlıaffrlore 

birer mendiJ daj'ıttı. 

- Okuyacaiım romaa 9ok 
bUzUnlUdOr de .• 

- Otomobili fazla hızlı itme. 
- Ne olur? 
- Bir yere çarptınrıın diye 

korkuyorum 1 

Görünmedi 
Hatta çok zayıflamııhı 
- Nen va;a? 
DedHer: 
- Açım, dedi, yemek yemi· 

JOrum. 
- Ne vakitten beri? 
- Doktor, ben tekrar ıarıa-

uye kadar yemek yemeyin dedi 
rleli on beı ıtn oldu; o .~man~ 
San beri bir daha aörQnmedf. 

lsmarlarna 
Bil' bay banyo aata11 ••iaaaya 

pdi: 
- lamarlama banyo yapar 

au11rm? 
- Iımarlama mı? Banyolar 

hazırdır ısmar:aması olmaz. 
- Hazırı da benim işime rol· 

meı, ylb: elli kiloluk karım için 
bir tane IAııml 
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-------- Hesab 1 Ho, S6zler __ j Nereden 
Kumatç1 ku

maıını medhedl
yordu: 

Puslası - -
1 

- Size llyle 
bir parça kumaı 

aatacatım ki, yı· 
kayın ) ıkayın, 

ne ıolar ne de 
bir fey olur. 

- Bu parça 
kumaı kullanıl· 
mıı .. 

Bakkal, çıra• 

tma ıordu: 

- Hesab pu· 

ıulaaıoı götür

düğün zaman ne 

dediler; kızma· 

dılar mı? 

- Daha iyi 
ya, eğer kulla· 
nılmamıı olıay· 
dı; ıolmıyacaj'ı· 
nı nereden bil .. 
cektim. 

\ / • --.-... w tyw't> c. 

- BilAkls mem· 

nun oldular .• Blr

lcaç gün ıonra 

yine ıel, diye 

daYet bile etti

ler. tsu otomob ıJ neden durdu ? 
Neden yürüdüillnü biliyor mıydım da neden durduj'unu bileyim! 

- Sevlldiiim zamanlarda hep 
kendimi meı'utl lıiuederlm. 

- Sakın timdi de kendini 
mea'ud hiaHttiit.1 ıöyleme l 

Yiyemedim 
Adam yalnız La,.na bir 

koyun budunu yemlıtlı 

- Bir koyun buduau 
naııl yfyebildin? 

Diye ıordular, cevab 
Yereli: 

- Yiyemedim, d•dl, 
kemiklerini bıraktım. 

S6yllyemiye-
ceOlm 

Mllfteri garıona ıorduı 

- Bu balıklar tue mi? 

Garıon boyn•nu bUktOı 

- Bir ıey tayliyemlye-
ceilm, dedi, bon lokan· 
taya ııireli ancak bir 
hafta oldu. 

Hayır 
Saçsız adam berbere 

gltmlıti: berber aordu: 

--------------------------
DECIL iŞTE 

Aman aman ne cuıel, 
Kız ıöıün, katın 1ıenia; 
Söyle bana ıöyle cel; 
Altın mı batı• 1tnin. 

Yirmisi yok on ıeklı, 
Tahmin ettik dotru biı, 
Daha fazla demeyiz 
Çolı: lı:i19ük Y•ı•n eenin. 

Budu ıimdi hep tasam, 
Olunoa benim ya1am 
l.terim artık olum 
Bir AD yoldaıın ıeoinf 

Oördlln mü ne nr iıte, 
Olmaz benden elbette 
Kunetli def il i~te 1 
Böyle tıraşııı 11oiu! 

Mlz•h•• 
--~~~~~~~~--~_J 

mobil 
mi? 

"' 
Ne o, kııkandın mı ? 
Kııkanılacak ı•y mi, oto
aarında da ata binilir 

Buhran Yok 
Jki tüccar arasında: 
- Bu aene buhran yokl 
- Nereden anladın? 

- Geçen sone yirmi 
bin lira :zarar etmiıtim, 
bu sene on bin lira ıa· 
rar ettim. 

Öyle ise 
- Bir elektrik •DpUr· 

ıeıl lstemitıiniz. 

- EYet, getirdiz mi? 

- Getirdim. 

- Öyle IH hemen 
çalııtırıb g6ı0me yaklat
tmn; glSıUmUn içine bir 
çöp kaçta dal •• 

Soğuktan 
Konuıuyorlardı ı 

- Soğuk okadar çoktu 
ki köpeğimin ttlyleri bem• 
beyaz olmuştu. - Sakalınııı mı tıraı 

edecetim? 

- Hayır, aaçlarımı on• 
dtllo yapacaksınııl 

Bir kadın hiçbir ıaman ha1lı olmamalıymiş. 
- Bunu abllk hocalarından mı 6kfendin ? 

- Bu bir şey deA"il be

nim dit fırçamın tüyleri 
bile ıimıiyah olmuıtu. - Hayır, terallerimdon 1 

nal 
Ne duruyor1un boya1a-

Boyayacağını a 11uaa •yak
kab)arımzı bulamıyorum l 

TURNAYI VURDUM 
Bekledim aılaıı payı, 
Yan ıelib blraa ~urdum. 
Vıırdum vurduaı turnayı; 
Yine gözünden vurdum •. 

Ben attım mı çenreli, 
Bulurum en güzeli; 
Halimden bile belli 
Bu iıte eski kurdum. 

Hele bak ıuna ı;una, 
Hem boyuna boauna, 
Gelemez )ıio oyuna; 
Kaçıa deli olurduın. 

Mal meydanda it böyle, 
Denilmez böyle ıöyl•; 
Ey okur een de söyle 
Yine mani okurdum. 

Mizahçı 

1. 

~ ~ 
- HHt• de§'ilmiıılniz •de beni 

niçin çağırdınız ? · 
- Doktor nlpnlamdan gelen 

mektubu okuyamadım da aize 
'okutacakhm. 

Ne Bileyim 
Arkadaş, arkadaıa: 

Evlepdlll 
- Ne o .doğru mu? 

diye d,·ydum. 

- Doğru; evlendim. 

- Nereden aklına geldi. 1r 
- Ne bileyim, camın 91"1 r 

yordu, can ııkıntııından kurlıl 
mak için evleniverdim. 

Gürültü Etme ~ 
Habersiz odaya girmiıti, ,r~• 

uyandı: 

S d dl ı U et-' - uı, e , gUrü t .ı 

•'' karım uyanırsa; timdi 
6ldllrllr. 

Onun için 
Adam telefonu açta, blçb~ 

ıey ıöylemedi. Merdk ıttljllı 
•ordum: ~ 

- On dakikadır telefonu ''il' 
tutuyoraunuı? Bir kelim• b 

ıöylemedinlz.. ~ 

- Karımla ko:ıuıuyorum, oP 

için bana ııra gelmiyor. 

Kolay 
lımlniz? 

Prmndıklflm. 
- NHıl yazılar? 
- S~ylendiği gibi. 

Olmazsa 
Bay hizmetciye tembih e~l( 
- Beni arayan olurıa be~,. 

meahıl ıöylenin yarım ıaat• 

dar dôn•ceğimf 

Diıclden geldiğin 
bu kadar sevindlıin ? l 

- Tabit, diniyi muaY/.'" 
nealnde bulamadım 1 

SUmUklU Böcel<I~~ 
Bir ıöl kenarında kabU~O ~ 

kabuksuz iki çeıld sUıııUlı Jı)t',; 
cekler yaıardı. Bir gUn kab11 ~ 
mUkltı böceklerden birl, ço'~;' 
kabukıuz bir ıUmOklil I 
gezerken glSrdll: "~ 

- Gel bal&.ayım burı1Y't''' • 
Sana kaç defa bu çıplak b• ,ıf1'_,ı 
gezme, dedim. O blSyl• 0 '' •• 7 .. 
ıezmekten utanmıyorıa, r•"' 
onunla gezmeye utonm•Y

0 

Pireler 0,11r' 
b' ' lkl pire, küçUk ır 

vUcudUnde geziyorlardı. 1 
Biri dedi ki: 

11
,ra tf 

- BugUn blıhP yo 

etmiılerl. -
- Neden anlad•D· orO"' J 

hep Ç ~M 
- Bakıana, tarı ? 

Anlat• moamur olnıuf. d ak 
· d n •Y ıece aaneıın e 

olaca ki-



........................................................................ ~············~·~~··~~~ 

Filli Braks • 
Üç Müıahalcanın 
Şampiyonudur 

Hou.uc1.. ,... ,... ,.ıtLs
aırından Pili Br11k1, heab yaı.la 
.ı.uan laee, Oç mhababmn 
l.lrincilittni kazanq Ye ita H• 
Jede de alnema yıldın olmuıtur. 
F •kat daha ev•el 86yliy.Um ki 
~u mtınbakalar bayU ıaribdtr. 

Biriaci mOaabaka ıudur: Ça
buk ve dnzıtın ı6z ı6ylemek. 

Y etmlı beı ı•nc kızı• lıtlru 
•ttiii bu mGaabakayı huıual bir 
-•kteb ldarul terti b etmlt. mak• 
.. d da imlan hatiblii• ahtbr
lllakm11o FiUl Bruka bu mllıaba
k.da .. kadımn erkek kartııındakl 
•azifeleri,, menuu Gzerinde, hiç 
cluraldamadaa tamam iki aaat 
l&z.. 16ylemif, ltlr tek kelime bile 
aluamamııtır. Bu ıuretle yelmİf 
~ lôz aruada IMrinclHtl ka· 
la1111111br. Konferauını Onceden 
eabvlecllğinl aanmayınız. ÇünkG 
lll•nu, mlaabaka yapıldıia dald· 
icada Yerilmlf tir. 

lldacl mlHbaka da ıudur ı 
kadm 1lrD11fU. Bir moda ma· 
i•auuun tertib ettitl bu mOH
bakada ,aıel FilU, ıairane bir 
•da ile çok ıliael yllrUmtı ve 
iki ylz ı•nc kız araaında birin
ciliği kuanmııbr. 

ÜçOncll mllsabaka da kalaka
La mlllabaka11dır Ye Filli Bnakı 
bunda da blrlncllltl kazanmıya 
muvaffak olmuıtur. 

Hakikati aramak llıımgelirH 
bir artiıtin ltem iyi konutmaıı, 
hem IJi 1llrllmeal •• laua de iyi 
kahkaha at.MI,...- .._ .... 
bu Gç Yaafa net.inde, bir 
tabiat •erıiıl olark toplayan 
bu ınıel kız, 8çGncll 
nıOaabakadan ıonra bir ıinema 
launpaayaaının yapbtı teklifi 
••maualyetle kabul etmittir. 
Şia.dl Holi•ud• birinci 1111tf 
taldaatan araııada iyi bir meYld 
~ldlr. 

oı,ı ,,.,.11.,. ,,.,..,. ,,.,.,.,. ..... ,,.n•"• .,,._,,.,,.,., ... ,.. ,... •••••.,. 

Bir Okuyucunun 
Sorgusuna Karşılık 

\ 

A.ıkarada Bayaa S. S. S. aln 
ıorıuauna ıu kartılıta •erl)oruıı 

Blıim 6jrencli;imlze 16re, lıll
kiimet TOrk ainemacılıjınıa ,ak
Hk bir ••rbk dereculn• 1lkHI· 
meai için bazı taaanurlara ıahlb
dİr. Fakat bu dı,oncelerin kat'ı 
bir karar mahiyetini almaaı, za
man •• para itidir. Ôyle ıanıy~ 
ruz ki TUrklyeain de yOkıek bir 
ıinema aanayli !arlığma aahib 
olmaaı için ilk fıraatta harekete 
ıeçilecektir. Ancak bu fırsatın 

kolayca ele ıeçecetlnl iddia ede-

~· 
Martı Slıpır 

Yeni ytldaılardan Marta Sle
per, çok çabuk nqhur olmur 

tar. Y almı ıuinln ıttz•lliil delil. 
ıtllllftl de keadiae malllUı bir 

bawlyet l&flyan bu yeni J•tlt•• 
rılclas hiç durmadan filim çeYl
ıt7or. 

Hangi Film Daha 
Çok Beğenildi? 

fraDll• ılaema mecmuaların· 
dan biri, IDM aenuinde çenillp 
1teya1 perdede ı&ıterilen filimler
den laaapinln daha iyi oldupnu 
okuyueulanndan ıormUf, onlann 
reJlırlnl toplamııbr. 

Verilen reylerin neticeleri 
flylıdln 

Fraaııı flllmlerindea "bllylk 
oyUDtt filmi 679 reyle birlnciliil 
kaıanaııtbr. ( La Batay • barb ) 
filmi il• 312 rey alabilmiş Ye 

Jkiael olmUftur. 

1 
S. lki filimden aonra "Sefiller,, 

filmi 2IO, •• Aaje),. filmi 281 rey 

~min •debilmiftir. Bu arada 
k ranı z fl:imler;aden en az rey 

azanan " La Dam O Kamelya,, 
dır ld ancak 40 aeyirci buna rey 

b
vermfttir. Ecnebi {ilimlere gelince; 

unlar arasında .. Küçük kadın 
adındaki filim 291 rey temi~ 
~.tmek. ıu~etile birinciliği almqtır. 
Sekizincı Hanrinin buıual hayab 

a~ın~akl filime de 272 rey Yd 
mıftir. 

" e b' . ~n :r caauıtum,, ve 0 alb.,,, 
fllimleri çek - ıey tıminede w• .... 
lerclir. Halbuki ..pk ejl,aceli Nb
neleri ihLva eda .. Alba.. •r;'n 

........ ......... -......... 
Yıldıziar 
Ara•ında 
Dolaşırken 

Fransız yıldızlarının hemen 
hepli, aanat hayatlaramn acemi
lik devrelerini tiyatro sahne.erin
de ıeçlrmiılerdır. Bu itibar ile 
Fraoıız sinema yılC:ızları, Ameri
kan yıldıılanna niıbetle daha 
artiıt ıayılabilirıer. Vo bu tellkki 
dotrudur. Hem Hn'atkir, hem 
de ıtızel bir yıldız olan Lizet 
Lanven ladıodaki ıenc Fran11z 
kazı, arkadaıları arasında ' 1Glll 
auyu,, adile anılır. Boyu 1,66 metre 
ukleti 50 k ·;odur. koyu kumral 
111çlı ve yefiı gözltıdl'h. D:ıler'nln 
aliıelli;i, diğer yıldız arkadaılan 
arasında rekor kıracak albldir. 
Heyecanlı dramatik rollerde bli
,ak bir m•vaffaldyet kazanaıı 
bu ıtız•l kız, buan aeylrcllerl 
h&nıtır b8agllr atlatabilir. Hususi 
hayabnda aporu çok sever ve 
bllhaua çok iyi bir aOvarldir. 

Liaet lan•• laeallz bir yaşın• 
de iken baba• bly&k harbde 
maktul dGtUlğtl için yetim kal• 
llllflır. Bu yllzden anneai de fakir 
cllltmllı ve buna ratmen kızım 
iyi yetiıtlrmek için çok 11kıntı 
çekmlftir. Ktlçllk Lizet Olr tab
ıilini bltirdlktea 10nra bir müd
det orta tabailln• devam etmlt. 
fakat para kazanmak mecburiye
tinde oldup için mektebini bıra• 
karak &nce daktiloluk 1apmlf, 
90nra da bir mlleeunln telefon 
-trahada plıfllllfbr. Uaet te
W•ealak 1aparkea bir ti) atro 
clirektlrtlalla ... uandlkkatinl 
eelbetmlf •• ba Antle abneye 
lntlaab etmlıtir. Bu ıOzel im 
bir mllddet tiyatroda çalııtıktaa 
ıonra Sinemaya geçmlftlr. Sine
madaki ilk rol aldıtı filmin ada 
........... otelicllr. 

Row Arno - FraU11 erkek 
rdcladanmn f&hretlllvlndu olu 
Rober Arno 1899 ,.Iuıcla fimab 
Frauuın Lil .. brlide dotaıuflur. 
Demek ld buıtn 36 Japadadır. 
Boyu 1, 72 metre, aildetl de 62 
kilodur. Fakat tlr•nlamıya çok 
mllaald olclutu içia hazan 71 
kiloya kadar pkar. Glllerinia 
.nnal ko_Ju eli, acian da kum-

raldır. Arkadqlan araaında Hmlmle 
lltll• 1eYllen Robu, iyilik etmeyi 
çok ıe•er. Sinemaya naaıl intiaab 
•ttltinl f61le ulabyor: 

.. - GOnln birinde alnema 
,.tclm olaeatama laabnmclan bile 
pçlrlHClim. Bea pzeteci olmak 
fatlyordam. Fakat çok fakirdim. 
Para kuanmam llzamcb. Bun• 
lzerlne &ne• bir otelde YeatlyerHll 
Japtım. Bir flll. .... aın methur 
artlatleriaden biri (adını ••rm .. 
yec:•tl• ) beni çok bıtenmlı •• 
IMı ıuretle ıinemaya intllab ettim. 

Önceleri ebemmiyetaiz roll• 
•eriyorlardı. Ben de buna lçerllıa 
7ordum Ye blytlk roller Yvlla .. 
ılnl un ediyordum. Bir gtln bir 
piyeste llzerime aldığım OçOnel 
derecede bir roll çok İ)ı başaı
daia• lçla hemea yllueldlm ft 
itte oaGndenberl birinci derec:•A 
rollercJe çahfı1oram. Slnemadaa 
çok memnunum. iyi kuandım •• 
Jba• de kuanıyoram • ., 

•laabaka._ lace bmm::;~ 
kauaaeatı tabada edilmiıtL 

Banunla beraber ytlı binlere 
yaran Fran11z karlleriala bu ml
aabakaya peku mabette lfdrak 
etmit olduklanm heHba katmak 
lbımclar. Dii•r taraftan ıe•k ... 
aeleıinln de b6JI• mlaabablarcla 
mOhim roller oynadıtı malim~ 
Herkuin zevki ayn ol .... 

6re, .. en iri ......... ? •t 
luaı~ne verilecek ce•ablaim ~ 
t.kl tarafı. m.ı.rta telaılk ~, 
....... t~ -- kıaımdU'o a ~ . ... ._.. --~~ ......... w ............ 



Dikkate Değer Maçlar 
-

ltalyanlar Fransızları 
1 - 2 Yenebildiler 

Paris Takımı Prag Muhtelitini 
1 - O Kazandı 

Son seneler lçtntle A nupanı• 
en kuv•etii m ili takımını çıkar
dıjına hükmet.ilen ltalyanlann 
Franaıı milli takımı ile Romada 
40,000 aeyi c 6allnde yapbklan 
millt maçın tafsilitı: 

Hakem Belçikalı M. Baert 
ltalya - Franaa maçının ilk düdft· 
ğünü öttürdü~tı san"ye hava fev
kalade gUzeldi. Pırıl pırıl blr gll· 
neı altında hrlbünlerden taıaa 
40,000 kiş"nin helecanı oğultularla 
duyu'uyordu. 

Birkaç dalcikahk karıttk liır 
oyundan sonra Fran11z aıldafiinin 
hatalı bir vuruşile Korner' e çı· 
kardığı topu ltnlyanlar içeri aek
tular. Fakat hakem l:.u soli 
of1ayt addederek kabal et..ecii. 

Fakat lu kabul •dllmey .. 
rolden bir saniye sonra ltalyan 
orta akıncıaı Meazza•oın yakın· 
dan çektiği )'ıldırım bir ıulla 
ltalya miıli takımı ilk sayıyı yaptı. 

Bu sıralarda Frana12 müda
faası kend"ni toparlayantamıt bir 
halde oY""*'°r onların yükftn~ 
hafifletecek mlibacimler a. ajır 

rörü üyorlardı. V .aziyet ltalyaaw 
çok lehine gört'ndüğD iç.in ueti· 
cenin çok ağır bir matlfıbiyetle 
kapnnaeağı zannı kunetleniyor
du. Biraz sonra ltalyanlar llö•d 
golü de attılar. 

Y awaı yavaş fcasoız oyuau tem-
posunu bularak eçılan frannz oyunu, 
umum1 muvazeneyi temin ettiği 

bir dakikada yandan scel•• hir 
pH çok mahirane b'ır kafa wru• 
ıile ltalyan kaleaiııe sokaıı Fraa
sız Keller takımılUll 1 • 2 vaziyete 
gelmesine Mbeb oldL 

Bu rolden aonra f'ran•z lıti-

li'ran11zlann ynditi Çek fatbolcule.rınıa 
ın kunetU za•anlannda buraya gelen 

SlaYya takımının kaptanı Ştapel 
CUID laattı çok ali••• çahıta. Fa
kat sel atladial fadalqtıramadaa 
biriacl dene 1 • 2 ltalyulum 
lehine hitti. 

IHnci devrede Fransız takımı 
teknik failciyet flSıtermeye mu
vaffak olmuflW. iki tarafın fey. 
lıcallde iıarRretll Ye ıeri blicum• 
lanna raj"men netle• c:leğişmiye
re'k oyuau 1-2 ltalyanlar kazu
mıılardır. 

Parla • Pr•ı M•91 
Çekoalo•akyanın en uata •• 

Ye birkaç ken mllU talama alın
... oyuftculanadan teıkll edilen 
Pra.ı •unteliti, Pariı mutelitine 
kartı Pariıt• oynadığı bir maçı 

0-1 kaybetalftir. 

:SahkçJığı E p)r maçı balıne getiren lnıilizlerdın biri büyUk bir b1ı.lığı i~ct 
ı,ıtmıth bır olta ıle su Jau havaya fırlatırken alınmıı mükemmel bir resım 

SON POSTA 

Yarınki 
Fudbol 
Maçları l 
Yarı o yapılacak olan maolan ya

sıyoruz: 

1 - Talcsim alanında: Saat 18,30 
da Jruı•paf& - Eyüb, 16,15 de Be~ik
taı Slileym&Diye. 

1 - Şeref alaaındıu Saat 10,45de 
Vefa • lıtanbulıpor ıenc takmıları, 
12 de Vefa • lıtanbulıpor B. takımları, 
11,45 de Hilll • Beylerbeyi A. ta
kımlan, 15.30 da Vefa • İatanbulspor 
A. takımları. 

5 - Fener alanındaı Saat 11.lS de 
Topkapı - ·Anadolu A.. talmnlan, 
lJ de Galataıaray - Beykoz B. takım· 
lan, ı•.45 de Galataaaray • Beykoz 
A. takımları. 

Voleybol 
Voleybol, basketbol ve teniı lıı· 

yetinde•r 
i2-2-'935 e'llm& ginil Galataaaray 

lokaliade yapılacak rttmi voleybol 
ma911 

Oalatau.ray • İatubultpoı ıaat 
17,80 

Kayak Sporlarmın Güzellik 
Yarıtı 

Kayak ıporlan A •rupanna en 
kibar halkını celbeden •ilence
lerden hiri otmuıtu • Bllyllk siya· 

Karütl kızakcilan içtnd• güzellifi ve 
tıklıfı ile göze 9U1>&nlardan DutH Ludı 
nt adamlan ailelerlle beraber 
AYl'llpanua lozakcılık yapıla• yer-
lerinde aak 11k ıörllnlyorlar. 

Yaz ıellaca bu kibar ve sen• 
p tabaka solf oynamaya bapyor. 

Bol parall olaa aınıf içinde 
çok yapdaa kızak aporlaruada 
slz.ıtik .. 111dık yarıpnıa kızak 
ylU'lfian kaclar ehemmiyeti vardır. 
Gu.W. .. çları kazaaaalar ka· 
dar 1)1 l(İylnenlerle de meıpl 
oluyorlar. 

Remini ltaadığımıı. Duıea tl
zelllk ve 111dık müaabakalarında 
blrilaciliklui almiya muYaffak ol· 
muı kadınlardan biridir. 

Tenis için Tarihi Merasim 
Londra, 20 (A.A.} - Kıratın 

yıld6nlmll ile ayni ,nne teıadllf 
eden tenlı oyununun yıld6nlsDnl) 
kutlubyacak elan aporcular, 1~5 
tarihinde, ilk ten • ma~annın 
oynandığı Vo«>tpierooddald kertun 
kapısına bir hatıra levhası umak 
için para toplamıya baılamıtlardır. 

Tayyare Kupası 
Balıkesir, (Huıuai) - Tan:a~• 

kupaıının en heyecınlı11 olan Bırlık
Yurd maçı bu hafta ya. pılan say· 
li• seçimi münaaebetil• ar~a 
kaldı. Balıkesir spor mevalmfnın 
bu en mtıhim maçı ıimdiden de· 
dtlcodulara yol 8Ç1D1fbr. Bakahm 
kupaJı hangi takım alacak. 

Şubat 2t .:::1 

Memlekette Spor 
-

Ankara Güreşçilerinin 
Vaziyeti 

lstanbul Ve İzmir Spor Dedikodu· 
larının Anadoludaki Akisleri 

U9ünol l3alkan olimptyadıada ıampiyoı 
Utak, (Huauat) - latanbul ve 

b:mirde •por dedikodu ve laidi
nlerl daima yaıarkea Uşakta 
apor Ye ıenclik temelleri uil•~ 
laıtırılmaktadır. 

Burada ıpor dedikoduları ye· 1 
rine Genelik çalıımaları, kol, bacak 1 

kırma mubarebell maçları yerine 
ııeocliiin kardet •• blrlilik aev· 
sisi var. 

Birkaç yazıcılarıa ıazete say
falarını dolduran Ye kıymetli 
oyunculıırımızm sakatlanmasilc 
neticelenen maçın yazılarını oku· 
duk. Ve n~tice itibarile acı .duy• 
duk. 

Bene• Tftrk aporcusunun iler
lemesi, Atatlrk aealinia blribiriae 
bağlanmasa ile kabildir. 

Bacak kırmak, kafa yarmak 
Tllrk iencltğlee yaraımıyan ve 
Tl\rk aporunu uçuruma yuvarltyan 
bir boradır. 

Tftrk aporu masa ve ıaha kaT· 
plarile Jlkaelemeı. Kulüblerimiz· 
de çıkan mbakaıa ve battı yum
ruklu, tek•ell H•ifmcler hep 
idare heyeti ifinden doğar. idare 
laeyetleriain birliği •• tecrtıbeli 
olma11 kulllbçDlere zevk, ı•ncliğe 
çalııma yolu açar. 

Bu yuımla Tllrk apora bak
landa mntaıea ylıiltecek d•Flim. 
Yalnız lltanbul ve kmlrdel..I acı 
1por hareketlerinin Anadoludald 
akialeriDi yazacajım. 

Utak Auadolunun aanayide, 
ıeaçlik llareketlerinde •• ileri 
siden kualarmdan biridir. 

•• klçnk uanettipm k•h 
a7ak hasbjımz p semalara 
meydaa okayu fabrika l>acala· 
larllU f6rlr ve ldç ummacbpz 
i•nçllk çahfJBalarıa• phit olar
aunu. Tlrk apwuaa t....U .da 

.gu kar.anan Ankaralı güreıçi Htiseyio 
Ye TUrk ıporcularının 'ftıtadı olan 
lstanbul ve hmir aporeularının 
glirliltUleri Uıakta deif l Anado· 
lunun her kö1e1lnde çabuk •ira· 
yet eden bir acı gibi belirmiıtir. 

lstanbul, l:zmir aporculnrıt 
Geliniz .. Uıaktaki spol' ve genç• 
mc hareketlerini sevinçle seyredi· 
niz. Kıymetli ldarec ıeıin idar• 
ettii' kulftblen bakınız. 

Şunu da kaydetmeden geçe· 
miyeceğim ki, Maddt ibti} açl~ r 
olmasa, Upk bugün Türkiyenın. 
spor nazımı ve ıampiyonu olabilirdı 
Nitekim acwıun en buhranla an· 
larında Uıak ı•nçligiulıı ve sar 
gıh idarecilerinin hiç yoktan \·ar 
ettikleri koca bir aaha ve atad 
bunu labata kAfidir. 
Uşak ıporculanndan latanbnllu 

atabeylerlne selamlar yollanm. 
lf 

Ankara Gorışçi1eri Antrenır 
istiyorlar 

Ankara gfir~dleri namına ıa· 
xetemize göaderilen bir mektubda 
Tlrkiye süreı birinciliklerinde 
mühim bir varlak göstermiş olaD 
Ankara ıftretcilerlnin öğreticisillik 
Ye mllaabakasızlık yhllnden harr 
ketah kaldıklan bildirilmektedir· 

Ankare ıtreıcilerlnln mens•b 
olduklan kulllbler enelden, keadi 
pmpiyonlanna karp mmtaka h•t'' 
etinden evvel blr çar• dOş6n111e
leri ayni mektubda iatenmektetlt• 

Gayntlerl Ye fada heve.aera 
Jldnden bugh kavuıduklan da
nceyl Ankara ~leriaio art" 
braalan için idiancllerin yar""6t' 
lanm bekleriz. 
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Nefer Oldu? Kocagöz Tayyareye Nasıl Bindi? Çektiği 
)or:ınıfta muallim yoklama yapı· C ~za 
b u. Herkes orada idi. Sene• ~ 
~ıod•nberi hiçbirinin namev• 
Loı u Yoktu. BUtU 1 çocuklar bunu 
'2ı lllaınıya çahşıyodar. Hatta 
~al, kırıkhk filan duysalar yine 
... ~ bozmamak için a•liyorlardı. 
1......~~ o gün muallim Selimin 
~ okuyunca hiç kimse cenb 
S.tftıı.di. Muallim baııaı kaldırdı. 
L.~ baktı, çocuklar etraflarJaa 
~ ar. Sahiden Selim o sDn 
~t• yoktu. Nuri ele etrafma 
~ Selimi il>remeyiace ıaşırdı. 
~ olurdu. O bu aabah mek· 
' ıelirlcen Selimi çaatası ar· 
~ela, elinde topu oynaya 
~ Y• aelfrken glSrmUıtD. Mual· 
~ de 6yle ı5yledi. Belki oyaaya 
dl "-tt.ır ki, vakti bilmiyordur 
&.'~ Sevimi onu aramıya yolladı. 
111 lll biraz ıonra Selimi bula· 
'ı=~~ d6adll. Bu sefer muallimin 
t~ fadalaıtı ı 

rlt " Daha yoklnmadayız, derae 
d ~iye on dakika Yar. Bir ikiniz 
d: :_.~dib arayın,, dedi. Nurlyo 
ciaL~Dıi nerede iÖrdOğUnO bir 

"- •ordu: 
t - Handanlar Jal için Pendl-
6:tl dridlyorlarmıf. Kapılarını• 
P.I n • kocaman, her tarafı ka· ,4 lair kamyon Yarcılı. Oaa ..
h 1•1 dolduruyorlardı. Nuri de 
b llJı top oynıyor, lıem ele onlara 
a:kıyordu. Mualllm bunu duyunca 

Yl11tle Orhanı o tarafa yolladı. 
11 

- Eğer bulu•azaaaız poli· 
~~ haber verin. Çabuk mektebe 

nUn, çtınkU merak ediyorum.,. 
d Orl.aala S.vim lae .. a Han-
anlann boı ••ine aittiler. 
ltapınm önDnde hiç kimH bulua
"-dı. Y alnıı Selim evi dolaımıı, 
f lnııek için tçerl ılrmlı. O yu• 
lrda iken kapıyı kilitleyip alt· 

:',itlerdlr. Selim de içeride kalmıı· 
t, diye dUşllndUler. Evin arka 

"''• el Orh 11 a açık bir pencerede• 
"-fı •n içeri atladı. Evin her ta· 
111,:, "ç<>laıtı. Hiç kimseyi bula
bıt b· •leh. Artık yapacak yal· 
hab.:r tey kalmııt.: O da polise 
~'iti •ermek. Orhanla Sıvim 
1tr~11 Pol:ae riltiler. Ne istedik· 

•• •nlattı1ar •• deailer ki: 
8.tkı - Selim top oynuyormuı. 
'118ttı top kamyonun içine dil .. 
lltdt" ~· Selim almak için içeri 
' d, ~ ~arnan kamyon yOrtımGı 

'[) Çınde kalmııtır. 
~.::iter. Bu fikri koml1er de 
~\l : Hemen Pendik yolun
~it·,ı Po lı noktuıaa telefon etti. 
hli.J •onrı cevab aldı. Oradaki 
lçiaıı ._, kamyonu durdurmuıdur. 
S.ıİQıf •çınca etyaların ara11nda 
~'" b hulmuılardı. Sevimle Or
s.,uııu duyunca hem zaYallı 
~'blıı1.ı •cıdalu hem de ıllmekdea 

'(~r. 

11...t ::.~~ ıaat ıonra polialer S.-
111tebe ıetirdiler. 

1 - Hayvanat bahçesinde 
iken birgilo Kocaiöt:Un karnı f e· 
Da acıkm11dı. Yiyecek birpy bu· 
lamiyordu. Arkadaıı Sarkıkburuna 
yal•ardı. 

2 - O da onu bortumlle be
linden yakaladıiı ııibl ayı için ~y
rllao yerin direiinln tepe.ııne 
oturtdu: 11 Oraya gelen ııdea 
çok olur, yiyecek bulurann. Ba· 

Geçen Bilmecemi
zi Doğru 
Halledenler 

( . i.''~· ... -.~~.~; .. · .•. • !. :~-- '4;7; •i< 
. . 

. . ··- . 
,~ .. • . 

. , ~ '-'" 
' JJ.L ~ "lt.... ... - ·- -

7 Ştıbat tarihi 
bilmecemizde bi-
rinci ikramiyemi• 
olan bir futbol 
topu nu latan
bul 11 inci mek 
teb 2 inci sı
nıf 61 Bay Şev 
ki kazanmııtır. 
Bu talili okuyu• 

Qeçenki bilmece• oum111la lıtanbul· 
mizden bir maıa da bulunan diier 

kazananların hedi 
aaati kazanan İt· yilerinl paıarteai, 
tanhul kıı ortamek- peroembe günleri 
tebinden 432 Me- öğleden ıonra ida 

liha Altan rei\anemiıdtn alma 
ları lizımdır. Taırada bulunanların hediye
leri poıta il• gönderilir. Diğer talililerin 
de alacaldarı hediyeler aoaiıdadır. 

Birer albUm alacakları l!Şlıli 
49 unca mektıb 3 iinoü sınıf 101 Lt
mia '!'enik, Tarıuı Ooak mektebi 
A-4 den 110 Edibe, lttanbul 61 inci 
mekteb sınıf 1 den i99 S&adet, Al• 
pullu Ilkmekteb ıınıf () den 7J Kemal, 
J.taııbul erkek liHıi A·l dea 1192 
Hikmet, Ankara di-.anı muhuebat 
zabıt kitıhi otlu Nnzad, Xadnga 3 eti 
nlı:mekteb aınıf 4 den Veda d, E•kiı•· 
bir Gazi mek:Mıbi ıınıf 4 den 181 Ay
ıe, Anlcara ıanat mektebi ihzari birde 

7M. D.Erdofao,Beyoflu 2S ünctl mekteb 
587 Sulhi Türkotlu Bay n Ba7anlar. 

( Sonu Yann ) 

na da ietirirsin ,. dedi. 
3 - Bfraz sonra parmaklığın 

etrafına çocuklar doldu. Sopala· 
rıaın ucuna ıimitleri takıb takıb 

Kocagöze uzabyorlar o da afi· 
1etle yiyordu. 

4 - Karna doy•iva baılayna
ca tlSyle bir ıtatı dotru bakayım 
dedi. Bir de ne gönlhı. Ayı öfkeli 

öfkell diılerini ıcöıtertıb duruyordu. 

5 - He.e C:ire-ğ e t .nr anmiya 
baılayınca artık zavallı Koc gözde 
yUrek kalmadı. Gözleri korkudan 
bUsbUtUn büyüdü. Nerede i&e ya
kalanacakdı. 

8 - Tam o ıırada alçakdan 
bir tayyare uçuyordu. Dllteceil•I 
filAn dOtOnmeden Kocaröz tayya· 
rey• bir atıldı. Ayı da ağzı açık 
bakakaldı. 

Bir gön Hikmet evde yalnız 
kalmııtı. "Oh,, 
dedi. "Şimdi 
iıtediğim ka· 
dar reçel yl· 
ye bilirim.,. 

Annesi ka· 
pıdan çıkar 
çıkmaz o da 
ıoluj'u bUfenin baıında aldı. Aldı 
amma.. Batına da geleni glSrdll· 
nl\ı ya.. Kavanozun içini iyice 
yalayım derkea kavaaox haşına 
a•çmez ml?. 

Kim Yapablllr? 
Benim yaramaz bir yetenim 

Yar. Geçen aftn yanıma geldi. 
Elime bir parça tebeılr verdi. 
"Amca sat elinle elbisene bu 
tebeıirle Iıaret koy. Sol elinle 
o iıarete dokun.. Dedi. "PekAla 
ondan kolay ne var,, dedim. 
Dedim amma iı öyle değılmiı .. 

- Amca timdi sol dirseğine 
bir itaret yap, dedi. Gördünllzya 
yaramaz, beni naaıl yakaladı. 
Iıareti yaptım amma.. Tabii sol 
elle ıol dıraeilmdeki iıareti oaııl 
yakaJayabi:lrdim ?. 

Siz de bu oyunu arkadaıları• 
nııa yapın. ....._ _____ _. ................. ---··· ... ··-··••ı• 

'fJ \Meraklı 
le adlar 

6j'reaecekJeri ıeylerden daha 
azd~. AHmJerln, mucidleriu yaphj'ı 
yenı yeni icadlar, buldukları yeni 
yeni şeyler dlloyayı glloden güne 
daha zenginlettirnıekte1 kalaba· 
lıklaıtırmaktadır. Meseli: Slıden 
yUz.lerce sene enel yaıayan ço· 
cuklar lçia elektrik diye 6ğren.
lecek bir .. >' yoktu. Halbuki 
b~~Un ıiz elektrik, radyo, telıiz 
gıbı daha birçok ıeyler öğreni-
1oraunuz. Son aUnlırde de ye· . 
bir fey duydum. 

Elişi 
Kızlar için Hem Eilenceli 

Hem Kolay 
Annenizden bir parça karton 

He biraz da ıundan bundan art· 
mıı renkli yUn lıteyin. Kartonun 
lıtllne ya pergerle veyahud baı· 
ka yuvarlak dipli bir ıeyle daire
ler çizin. Y edl tane çizdikten 
ıonra etral1arını keılb çıkarın. 
ortalarına, resimdeki gibi birer 
delik açın. YtınO bu deliklerden 
geçirerek kartoalan yine realmde 
gördUğUnlz gibi yllale 11rın. Hep
ıinl ayrı ayn Nrdıktan ıonra 
yine resimdeki rf bl biribirlae dl· 
kin. Ve anneniz sabah çayı ha
zırlayınca ıetirfb çaydanlığın alta
na koyua. Anneniz kim bilir ne 
kadar 19vfnecektlr. 

Balonlu Körebe 
Oyunu 

Bütün oyuncular resimde gör
tlliünllz ıibi bir laıllca yaparlar. 
lçlerlndıa biri ebe olur, g~derl 
~ailanır, ortaya çıkar. Bir d. 
alelide &>alon alınır. O da ortaya 
bırakalır. Şimdi karebenin yapa• 
utı ıey, iUzl•ri batla · iken bu 
balonun ftıtDne baııb patlatmak. 
Halkadakf oyuncular da ıarla 
aöyle}'erek körebeye yardım eder
ler Kısrebe baloaa yaklaıbkça 
,.0.İar da Hılerlr.i lcı1arlar, dalaa 
y•vaı ıarkı ı6ylerler. Ebe balon• 
dan uzaklaştıkça onlar da ıeslı· 
rint y8kıtltirler. Bu oyuau hem 
odada hem de bahçede oynaya• 
bWralalı. 

BugUn yaıaycıa çocukların 
kendilerinden yllzlorce aene evveİ 
yafayan çocuklardan daha çok 
çalıımalan lizım. ÇUnkn onların 
ı5ğreoecekleri teyler buiUnkilerin 

Ren nehri UstUade tecrUbeleı i 
yapılmıı. Nedir biliyor musunuz? 
Yüzen otomobiller.. Bunlar kazı 
içla filin kullanılacakmıf. Yakınd 
c!enizdekl fırtıaılara kartı uçz 
vapurların da icad edildiğiı 
duyaraanız hiç 9qmayıo. Denlzdı.: 
fırtına olunca bir de bakacaksınız 
ki vapur tayyare gibi kanatlanıb 
uçuyor.. Kim bilir bOyöyünce siz 
de neler icad edecek, ne yeni 
ıeyler bulacak81nızdir. 

Bu Haftanın Bilmecesi 
Av Köpeği~fN-;~.ı Bulacaksınız? 

· Rulmde birçok k k . . 
arııı çııgı· 

ler i&rllyonunuz. içinizden bellcl 
de "Aman bu da nedir aanki 
diye de dUıUnmUşıl\nDzdUr. Fa: 
kat hemen fikrinizi dettıtirin. 

. ~u karmakarııık ıörUnen 
çııııtlıre dikkatli bakaraanız 

bir av köpeğiJi hemen sı· 

çerıiııiz. Lüzumsuz yerleri ıiyal 
kurıun kalemle gal~elerscnlz av 
köpeğini daha gUzel görebilirıiniz. 
Bu köpeği en eyi mcy~ana çıka: 
rıb bize yolJayanlara bız de gü 
ael hediyeler ) oJJayacağıı. 
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Yol ilsUinde tesadüf ettiji 
Borazan Tevfik, Paskal S mi, 
Nekre Refik giblleria arabaaınıo 
önünden geçerken bir libı:a 
durur; paketini çıkarıb bir kahb 
cıgaraaı fırlatır ve hemen yapı,. 
tırır: 

- Şu p şine takıldığın kupa• 
daki yer m 1 ikclerinio at•ılae 
yan bel .• 

Cıgaraya n il olanlar da kan• 
dilli temennahlar, teıekkUrler; 
kupadaki y r melAlkelerlnde de 
kahkahalar, pıralanaılar ..• 

Delikanlı ıivllH muhakkak 
Babıilide hulefa; ya Amedl kal .. 
mlnde, ya MUhlmm• odaııada 
veya lıtifare oda11 muavlnlerladea. 

Onun da yaıı 24, 26. O da 
kılpranga kızıl çeual. Ytlıtlade 
kantocu kllJllk Amelya kadar 
podra, hattı ba1an bafifce allak; 
dudağının UıtOndo ylae vay 
bıyıklar; ıöılnde altın ıinılrU 
gözlük; baıında dumıaı Dıtlnde 
kahblı f ı; boyauada kuyu çem• 
beri gibi yakalık, elmaı ltn•H 
kravat. 

Bayramların ilk gllnQ •• Ra· 
maz nın on beşinde o da ünifor
malı. Sırtında, göA'aD boydan boya 
sırmalı ÜI evveli v ya ıa11ı,ı 
setresi. Sair zamanlarda ılyah 

redingot v ya IAciv rd ceket; ya• 
kasında ya bir menekıe nya 
yasemin. Belinde portmoneU k .. 
mer; b caklarındo bumb r glhl 
pantalon; ııy klarındo sivri burua
lu ıskarpinler; linde altın b&fh 
ba ton yahud atla starlı ıada• 
kor oematy . 

Mutlaka bato faytonu un için· 
de. Ek riy tek b fi a. Şayed 
ya ında bir r fikl Yaraa o da ken• 
dt modelind ; yani tepeden tırn• 
la pllr tuv let ve dalet. 

O kadar nazik, t rblyeli ki 
arabacısına blrş y ıayl rkea bile 
ıankl Mektublt oadrdUiye hltab 
diyormuı v zlyett : 

- Emin Aa, vAkıa yokuı 
haylı dikce iae de vakit feyt 
tmiyelim, istical ed Um •.• Fındık• 

la Markoya biraz dokunuverl •• 
Kendlnl toparlamas aöıll· 

nün nihayetine ( mirim ! ) mi 
ekleyiverec le.. O kadar debll ki 
Konkordiyadakl gecelik gömlekli 
aktris sahn ye çıkınca, al çoh 
keslliyor; h p önUne bakıyor, ter 
döküyor. 

Yekta, bu tarif ettiğimiz bl· 
çimdeki beylerle daima alay eder, 
onlara karıı ad ta nefret duyardı. 

H'aynt rkadaşı olacak g ncl 
o herkesten ba ka t savYur eder
di. HergUn, her an matm Hllne 
dil dökllb duruyor a; &öyledlkl .. 
rlne biraz da blı kulak verelim. 

Yekta derdl ki: 
- Benim nazarımda aUzelllk, 

yakışıkblık, alam çalım ikinci, 
UçUncU pliinda kalır. Bealm 
iıtediğim, memnuniyetle varabl· 
leceğim rene, herı eyden •vvel 
kadın kalbini anlayacak, onun 
ince ruhunu okıay cak bir kabi
liyette olmalı .... 

Kadını diyor18m herk s, şunu 
bunu, budalaları ve ahmakları 
kasdetmiyorum. Benim m ntall· 
temdeki bir kızı mevzuubahs 
ediyorum. 

Kocam katlyen çok hnasas, 
spritUel, çok siviİize bir y radı· 
lışta olmalı. Giyinmesi, muame
lesi, pozları l:fr Avrupalıdan 
farksız bulunmalı ... 

Mc elA başında takke gibi 

• 
m nhk yren Olur 1 

k erden 
yamn yumru bir fes; iıtedlğin 1 
kadar kalıplat, yine bumburuıuk, 
bağıraak ıf bi... Buna dllııyada 
tahammOI edemem. Koyu karmen 
renkte, tepeıl delikli (Şlik) mar· 
kayı niçin .. )'mHİn efendim? 

Redlnıota d• tahammül ede
m••· Pata babamın kAhyaıı 
Mahmud •la mı bu, yokıa Re· 
ceb •I• mı. DU•nr mi?... Resmi 
bir yere gldecekae frak aJyıln; 
yarı res 1 olmak lıtiyoraa amo
kln, jaket ... , ae ali•• duru• 
yor?... E•cle, ıehirde, kırda 
kompleye ılSzDıp yok. Fakat her 
renkteki komple de 11rta ı•P. 

e t e 
rilm L Bazılarının ld ıribi sarı, 
çividi, Yeramand renklerdeki koı· 
tümler... Aman Allahım ne çir· 
kin, n• ıUfli zevki... B kın, 
16ylerken na~mden belime doğru 
Urpormeler duyuyorum!... Sonra 
her t rzinin diktiği giyilmez; 
ağır cina diye her kuma§ da 
lntfhab edilmez; modellerde glS
rlllen h.er faıon da yaptırılmaz. 

(Mir) den, (Boter) den baıka· 
ııada giyinenler biçarelerdir ..• 
Ne z hmet ediyorlar? (l,tayn) 
den, (Tıring) den, altı, yedi m .. 

cidiyey• birtakım alıınlar, ma .. 
kara maakara ortaya çık11nlar ..• 

( Arkuı nr) 

-N 

(_!opl•ntllar, Davetler ) 
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Helknlerinia yıldBnG•G mloaa•· 
llettle 1arıa lataalJul n Beyotl• 
Halknlerlnde l.Gylk bito ••raaim 
baaırlaamııtır. Bu meyanda aByleYler 
a61lenHek, ııbir bandoau tarafından 
konHr yerUecektir. Geee Hat 20 30 da 

• 1 

da Tepebaıı Şehır tiyatro.unda kon-
Hn·atuyar Y• Halknl te•all ıubHI 
tarafından ko11Hr Ye temıU nrll .. 
cektir. 

Üniversitede Bir Tez 
MUdataası 

OniYtnite Hukuk FakültHl mezua• 
larından Bay H&mld Styfeddln hu· 
kuku aedeniye7e dair yaıı:dıfl teıdal 

6nlm ıı:deki cumartul ~nil ıaat 
15 de profu8rl rden mtırekkeb bir 
Jüri heyeti huıurunda ıifehon mtda· 
f aa cdeoektir. 

Gal•tas r y T leb •inin 
Konseri 

Galataaaray u ... ı talebHl yarınki 
C:Uma S0nQ aaat OD buçukta okulun 
konferana salonunda bir konser ver· 
mektedfr. Muıllfmleri Sezai ve Sey-

feddl Asal ı,ırdeıl•rin yetJıtlrdlklerl 
yeDl latldadları dinlemek nail atol 
verecek olan bu konserin programın• 
da bir Trio ile Viyolonsel, keman 
n 61yano ıololan vardır. 

Boyan kiye Ş r tine 
l.taabul Halkevl, uzun aenelerdea 

beri n için reeell gOndOzlQ çalıtan 

ve bu Hfer Erzurum saylan olan 
bayan Nakiyi ElgUnOn ıereflne, 

anGmOzdekl CumartHI soat li.30da 
Taksim GOneı kulClbüode bir yemtkll 
toplantı yapacakbr. 

Şehr mini lkevl 
C. H.F Şehremini nahiyesi tarafın

dan yarın saat 15 de nahiye Halkevı. 
ala açılıo meraaiml yapılacaktır. Evin 
oimdiye kadar hazırlan o birçok 

kıaımları tamamlanmıı, yerinde ve 
•Gabet bir çalııma programı çiıil

miıtir. 

Çocuk E lrg me Kurumu 
KostUmlU Balosu 

Çocuk Eairgemo Kurumu " Hima
yel Etfal Cemiyeti ,, yı1lık baloau bu 
akıam koatGmlü olarak Makaim H• 

loularındıı verilmektedir. 
~ ......... ,....,... ..... --

Kumkapı R11m Fık r perver 

mlyetl toplantı ı; 

Cemiyetimizin senelik heyeti umu

miye toplantısı 22 Şubat 9SIS tarihine 

raıtlayan Cuma günü eaat 16 da Oemi· 

yetin Kumkapıdııki kendi daireaindt 

y pıl caktır. Cemiyete kayıtlı Azanın 
İibu toplantıda bulunmaları illn 

olunur. lJare Heyeti 

(' ' • 1 ~ :J. :ı 

Bu akşam AR 
HENRY BA.-TAfLLE'm eaerir deo 'fü ı as ve ALEXAl\ E 

tarafındaa v z'ı sahnr e ı en 

Fransızca söz0

ü ve nükteli muhtcş•m ve hicv nı:. f 'r l:.. c-1 ye · 
Oyoıyanları DOUÔLAS FAIRBANKS • D.Jber l\ıEHLE Ol I:.RON 

• n diter bir çok gü:tel kad rıl r. . . . 
lllveten: SON NiNNi renkli, aıl y ficnfoni scr:11inin c .x:b b r f rn; 
ve FOX JURNAL MANAZIRI ARASINDA ; 1935 kııdın saç tuv let er 
ve bir Türk ile bir Amerikalı şaınphon ar. sn a güreş miısnr • 5 • 
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1-1--HlllE:~Zlmll!:!l!!!<'E!mll> Pek ya kında 

( MUthiı Frankenstcin) B O ~ 1 S K AR L OF F 
(NERON n ROMA ATEŞLER İÇİNDE) milmeul:i CHARLES LAUGHTON 
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~ı-ımıı::nsıa~zs~ lki aaatl.k heyecan f.lminde <~~:ıt!E;::rn;~;i'ili~ 
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Haftamn muvaffakiyeti 

LA DAM O KAMELYA 
Şaheaerini herkesin iÖrebilmeai 

için 

SÜMER 

b't Tepebnıı Şc 1 

Tlyatroaund• 
Bu akşam ı;aat 2od• 

UNUTULAN 
ADAM 

6 Tablo 
Yazan: 

Nazım Hikıııet 
Pe11 yalı.ıncla ı • 

Sinemaıında 
MÜFl!TTI~,... 

·························································· 
birkaç gün daha lfÖ•terilecektlr. 

Dr. lbr.ahim Zati 
Catalotl• ı Mahmudiy• c:add .. ı 

Çatalıeıme aokaj'ı No S 
Hergüa '5tledea aoııra hHtalanıu 
kabul eder. ..................... 

Eekl Franeız tlyetrosund8 
Bu alcıanı aaat 20 de 

DELi DOLU 
Operet 

Yazanı l!krem Retld 
BHteliyen ı c.mal R•ıll 

SOll Hafta 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: 

377 ili 381 tarife pozlıyonlarandan bir mıkdar Iıpanya konteoJall 
tahsisatı temin edildiği Gümrükler Umum MUdürlUğll Tetkilı 
MUdOrlUğünden bildirilmiıtlr. 

Bu tarife pozlsyonlnrından birinci nllıhaları sahiplerin ellerind• 
bulunan Isp~nya menıell beyannamelerin bugtln yani 2112/93' 
gUnU akıamıoa kadar aid olduğu GümrUğUn kontenjan itleri ser•l-
5lne getirmel ri, aksi takdirde kontenjan tahsiaabndan latlfad• 
edemiy cekleri ilan olunur. (904) 

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

Türkiye Zi aat 
ankasından s 

TOrklye Ziraat Bankaaınca ISursa'da eksiltme De bir ıube bl" 
naaı yapbrılacaktır. 

Ekılltme k palı zarf uıullle yapılacaktır. Eksiltme ıartnaııı•tl 
Ankara'da Banka LeYa&ım MndUrlnA"Und n ve lıtanbul'da Ziraat 
Bankaaı Şubeaind n abnabiHr. 

Teklif mektuplan ve teminat, eksiltme artnameslndekl izah•' 
dair ıinde 28/Şub t/933 koamına kadar Ankara'da Ziraat B nk•' 
ıı Umum MUdUrlUğtıne verllmiı olmalıdır. 

Tekliflerd n h rhangi birini tercih etmekte Bankada 
serbesttir. 

1 l•tanbul Beledlye•I IUlnları 

tamaoı•1' 
..754,ı 

j 
Keoif bedeli 211 O bira 83 kuruı olan Ebussuud c ddesf Pd~ 

vllAyet malı karyola Ye madeni •ıya f abrikaaı olan binanın taııı1 
açık ekalltmiye konulmuıtur. Keşif v oartnemesi Levazım ModU~ 
IUğQ11de g6rlllllr. Teminatı 158 lira 50 kuruıtur. Ekslltmiye girl12°,ı 
için 2490 n maralı kanunda yazılı vetıikalar]a 4/3/935 pazarte 
gtlnll saat 15 de Daimt EncUmendo bulunmaları. ( 804) ___/ 

İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden: A 

41/r' 106/8, C, 231, 331, 337, 447/A, 529/C, 532/C, 533, 5 ıo 
Ml!B, C, tarife poılsyonlarından l~veç kontenjan tahıiıab te~e1' 
edildlti GUmrUkler Umum MildUrlüğU Tedkik MüdllrJUğllO eti' 
bildirilmiştir. Bu tarife pazlsyonlarından birinci nUahaları sab1P1,,01 
nin ellerinde bulunan laveç menşeli beyannamelerin bugOn > jl~ 
21/2/93~ gUnU akıamına kadar ald olduğu gUmrUğlln kont•"c1•" 
itleri ıervlslne getirmeleri aksi takdirde kontenjan tahsisatıP 
istifade edemlyecekleri llAn olunur. ( 003 ) 

lstenbul aallye birinci hu· 
kuk mehkemealnden; Holaotae 
Bnnk Ünie N. V. bankasına merhun ve ~---=~:il> 
sutılmaeı mukarrer 68 adet ÜıkUdar n 

TO K sinemasında Bugün matinelerden itibaren 

Kadıköy Su Şirketi eıhamile 11890 
Umumi arzu üzerine : 

2FILM BiRDEN 
adet Şark değ'irmenleri Turk 
Anonim Şirketi eshamı 25.2.935 

tarihine müsadif Oumnrteıi gUnü 1aat 
10 da lstanbul Esham ve tahvilat bor
sasında aatılacak&ır. Talip olanların mu
ayyen gün ve aaattt mahallinde hazır 
bulunmaları ilAn olunur. 

1 • Paul Hörbiger v Elisa llliard tarafından 
temsil edilen 2 -

R Muhteşem Fransı:ıca operet ıe&JA 
Albert Prejeen - Danlelle oarr 

• 
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ITTİBAD TERAKKi 
A)asıl lloidu ? .. 

8 inci kısım !\o. 205 Nasıi Yaşadı,,. 
tier hakkı mahfuzdur. 

~~~~~~~:>- 21 • 2 - 93, Nasıl Ôldü? .,. ıiya 'akirt:~~~=======================::ır 

Tevfik Paşanın Konağında Yapılan 
lctima Oldukça Dikkate Şayandı .. 

~linkn Vahdeddin, ara ııra izzet 
.. ayı huzuruna celbetmekte, 

llluhtellf me1el•ler hakkında fik· 
rint lıtimzac eylt:mekte idi. 
kendiıi bir taraftan Tevfik Pa
llyı Padişaha çekittirirken, izzet 
Pııa 'da aynı şekilde ldareiliıan 
tderae, padlıahın fikrini tebdil 
•tıneıi muhtemeldi. 

Halbuki; izzet Paıa, Tevfik 
P-ıanın ne kadar dUrllat blr zat 
Olduğunu biliyor: Balkan harbinde 
)~kın 'an taaıdığı oğlu11a karıı da 
kalben bir muhabbet bealiyordu. 
8u hislerle mlltehassia olan izzet 
l>aıanıa, F erld Paıadan ilham 
tlarak kanaati hilAfına ıöz ı~y
lt1tıesl.. ve bu muhteris zatin en· 
lrikalarına hizmet eylemesi, her 
ttırıu imkan ve ihtimalin haricin· 
d, idi. 

Bu cereyanlardan haberdar 
olnıayan Tevfik Paıa derhal lıe 
:riııniı, Ayandan Retid Akif, Ali 
ııa, Ahmed İzzet, Çürüksulu 

~ahınud, Ariıtidi, ( e.ki Evkaf 
azırı) Ziya Paşalarla (eııki Ma

:Ye Nazkrlarmdan ) AbdUrrahman 
eyi konağına davet etmifti. Ay· 

Ilı zamanda e1bak Viyana Sefiri 
Reıid Paıa ile eski Telgraf ve 
Posta Nazırı Oıkan Efendiye bl· 
rer telaraf çekmiı .. Reıid Paşaya 
Hariciye Nezaretini; Oskan Efen· 
diye de T elrraf - Posta Nezare
tini kabul etmelerini teklif eyle
miıti ... Fakat, konakta yapılan bu 
toplantıda; Tevfik paıa miaafir· 
lerlne birer nezaret teklif eder 
etmez, Reşid Akif Ye Ali Rıza 
P•talar derhal menfi cevab Yer· 
an· l '' orı kabineye girmekten tid· 

-dUtman olanları lıe, kahkaha!arla 
güldUrmüıtü . 

Vahdeddin, hakikaten ıahaoe 
bir alayla meclise ge!miı, ittihad· 
cılar tarafından hürmetle istikbal 

l ve mil.ete sadakat edeceğime .. 
Val'.ahi ... 

Diye yemin etmiı.. Ve ıonra 

edilmişti. Vüke'.a mevki;ni, başta 

Talat Paıa olduğu ha:de - muvak· 
katen hükumet mev~i.n~ nıuhaf aza 
eden • ( İttlhad ve Terakki kabi-

nesi ) lıgal etmekte idi. Bir 
müddet locBiında istirahat eden 

Vahdeddin, alkıılar arasında 18• 

lona lnmlı, riyaset kUraUsline 

geçmişti. Sağ tarafında ( vak'a· 

nüviı ) , Ayan Meclisi azaıında 
Abdurrahman Şeref Sey, solunda 
da sabık Mectıi Meb'usan reiıi 

Hacı Adil Bey bulunmakta idi. 
Padişah, titreyen ellerae tahlif 

ıureti yazıh olan kiğıdı açmıf .• 
Kelimelerin llıti\nde dura dura: 

- Şer'iıerif.. Ve Kanunu 
Eaaıf ahkamına riayet •• Ve vatan 

ay.1en şu sözleri söylemişti: 
- Ey, Hüzzarıkiram 1.. Bu, 

ayni kellmatı haseneyl sizlerin de 
tekrar buyurmanızı taleb ederim. 

Fakat .• Bu sözleri söylerken, 
birdenbire aıabi) eline mağlfıb 
olan padişahın gözleri, bir an için 
karşısındaki Ittihad ve Terakki 
erkana ilzerinde temerküz etmiş .• 

( Arl<aaı Y r J 

······························································ 
TAKVİM 

Gün PER$EMBE Kııaım 
28 21 ŞUBAT 935 106 

il Rumi 
17 Zllkade 13SS ~ 8 Şubat 193~ 

Arabi 

Yak it l:'.unl Y11utt Va'dt EHnJ ~18ti =- =-=-
Gllaeı 12 58 6 48 Akı~• u- 17 •9 ı 
Öt le 6 37 l:l 27 Yat•ı 1 Si 19 so 
ikindi 

" S8 15 'n lmıa.ı il 20 J 09 

~------------1--~-----------, 1htir&1 •• yüksek macera filmi : lıte beklediğiniz aık • Heyecan • 

CASUS KALBi 
Bu derecede muazzam bir film pek az görülmüştür. 

Oymyan: B R İ G İ T T E HELM 
Bugün matinelerden itibaren 

İ P E K Sinemasında 
lllveten : Paramount dtınya havadisleri 4 ----r 

~------------------------------~ 
SATIE 

Tenvirat ve muharrik kuvvet 
Tesisatını 

• 
veresıye yapar. 

~~tlo iıtinkiif göstermitlerdl. Aris· 
ı' l Paıa da, bir takım mlltalla· 
ı~~h beyan etmiı, mUstenklflere 
bu •le tylemiıtl. Tevfik paoanın 
le llıınfi hareketten duyduğu 

~~~Mmedlz~pap~m~ '------~----~--------------~ A. 111 etmlı.. Birkaç gün eYvel 
d Yan dairHinde Ferid paıanın 
i~••tile yapılan içtimada ıöyledi-

IÖtleri tekrar eylemiı: 
dut- Devletin bize muhtac ol
diti u bir zamanda, hizmetimizi 
biri etıniye hakkımız yok. Böyle 
ola lllııde, her ne ıuretle olursa 
tinı~' hizmetten iıtinklf edersek, 
h Y• kadar devletin nail oldu
'-'ltlnuı ııimetlerine nankörrnk et· 

0ıuruı. 

•aıı,,'tnifli... Ali Rıza paf P, bu 
htt t den ahnmıı, mutadı olan 
'-lltı:e•vUrle ceYab vererek bir 
"•k, •ıa kap111 açmıştL Bu mU
"U...:- •peyce devam elmiı .. Bu 
lıit,'b d• hiçbir net:ce vermeden 

• ermişti. 

E * "-t drttai gUn V ı he' ede in, ıalta· 
( '1ecı~".reıinde ilk defa o' arak 
I< 111 M b' ) •nunu e usan a gelecek; ve 
k,.,,1 Eaaaı mucibince, millete 
Y •ııı p8~nkat yemini edecekti. 
l,k 01 ... •dıtab, bu mer. simin par· 
k"'· ... aıını l't• 'linet l · ız •ın etmişti. HU-
')lt11ıiı~· ~ntanah bir alay ter~ib 
t•bt lca · 

1 
ağıub bir hilkfımetin 

~iniQ :
1 

•nna düıman aünıule-
ll•lbı •Y•ııd•aı.. Ve herkesin 
'' ıztırabla k . inanda an ağladıiı bir 
••tentıe • :alka karşı aöıterilmek 
ll,t b' il U debdebe V• salta• 
da.'tın::ok kimseleri derin derin 

r11ıuf.. Ytb.ll dcat, kalbi 

ı 

2 

3 

lnhiıarlar u. Müdürlüğünden: 
Şartnamede evsbfı yaı.ılı bir mensucat mukavemet makineıi 
pazarlıkla aatın alınacaktır. 

Teklifname ve kataloğlar tetkik edilmek Uzer• mllnaka1a 
gününden bir hafta eTvel komisyoaa tevdi edilmelidir. 

Pazarlık 27 /3/935 Çarıamba günü ıaat 14 de LeYazım ve 
mübayaat komisyonunda icra edileceğinden Yern~ek iıteyenle· 
rin % 7,5 ıüvenme paralarile ayni günde komısyona müra· 

0 680,, 
caatları. 

a 

h h b. •nları liurıaran er angı ır ~ebçple sıııırleıı ıyı çalı$aıııı)d 

Bromural dır. 
Bıı ınıisı.ıtızar-çocııklara bıle verılıııekteıı çekın ı lmiyece~ derecede· ıar~rsız 
olup sinır hallcrıııı gıdcrır, rahat bır ıı)ku eetırır "' uzun zaman "ınsa 

h 1 1 · e )'uyama) an· d.ı alışıklık \ermez. Bronıural sııııl ılerın, ıe t))Ç 11 crın \ u 
lar ııı rllıcıdır. 

IU " 20 komprımeyı tıavı tup· 
1trdt tcurıclud< u(tıt ile uıılır • 

~uuıl A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, ludwigshafen 5/Rhin. 

ı,..--E-m-l i_k _v_e_E_y_t_a_m_B_a_n _k_a_•_• -i-li_n_l_a_r_ı -1 

E1as No. 
Mekıube 

·7 

SATILIK EV 
Mevkii ve Nev'i 

Samatyada Koca Muıtafapaıa mahallesinde 
demirci Oskiyan ıokağında eski 45 yeni 
49 numarala 47 metre murabbaı bina ve 

depozito 

320 

20,50 metre murabbaı bahçıyi havı. ev. 

Yukarıda izahatı yazılı ev peıia para ile sablmak llzere açık 
~~ttırmaya konu muttur. TafsilAt için her~o artbrmaya girmek 
ıçınde 6 mart l 935 çarıadba gllnU 1aat onda ıubemize muracaat 
olunmaaı. ( 36 ) 

* * f sta;ı bul Dördüncü icra Memurluğundan 
Emlak ve Eytam bankasına birinci derecede ipotekli olup 

tamamına (6093) altı bin doksan llç lira kıymet takdir edllmİt 
olan Kadıköytlnde Caferağa mahallesinde mektep sokağında 
8 No: lı yarı karğir ve arkasında bahçeai bulunan bir bab hane 

açık arttırmaya konulmut olup ilin tarihinden itibaren şartnamesi 
herkes tarafından görUlebilecek ve 25/3/935 tarihine raalayan 
Paıarteıi gUnU 1aat 14 den 16 ya kadar dairemizde açtk arttırma 

ıuretile satılacaktır. Arttırmaya fıtirak için yllzde yedi buçuk 
n:sbetinde pey akçeai veya bu mıkdar üzerinden mlllt bir bankanın 
teminat mektubu alınır. Biriken verailerle çöp ve fener resimleri 

ve vakıf icareıl müıteriye aittir. Arttırma bedeli muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiı betini bulduğu takclrde ihalesi yapıla· 
cak akıi takdirde en ıon arttıranın teahhDdO baki kalmak 
ıartile aatıı on bet glln daha uzatllarak 9/4/935 tarihine raa• 
layan Sah glloll ayni mahal ve 1aatte ikinci arttırması 

yapılarak arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yıt
miı beıini bulmadığı takdirde satıt 2280 numaralı kanun hüküm· 
ferine göre ııerl bırakılacaktır. icra Ye lflAı kanununun J 26 ıncı 
maddesine tevfikan ipotekli alacaklılarla diğer allkadarlarm Ye 

irtifak hakkı ıahiblerinln bu haklarını ve huıuılle faiz ve 
m&1rafa dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde enakı mOıbitelerile bildirmeleri lAzımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile aabit olmadıkca 1atıı bedelinin paylaş· 

maaından baric kalırlar. AIAkadarlarıa ifbu kanun maddesi 
hUkmUne muvafık surette hareket etmeleri ve daha fazla ma· 
liımat almak iıteyenlerin 934/969 doıya numarı.ıile dairemize 
müracaat etmeleri ilin olunur. (32) 

* * 
lstanbul Altıncı icra Memurluğundan: 

EmlAk ve Eytam banka11na birinci derecede ipotekli olup 
tamamına Oç yeminli ehlivukuf marifetlle (5510) lira kıymet takdir 
edilen Erenköy Sahrayı Cedid Kayııdağı ıokak 111 No.lı köıkün 

tamamı açık arttırmaya yazedilmlı olup 25/2/935 tarihlnden itibaren 

ıartnameal herkea tarafından ıörUlebllecek ve 27 /3/935 t~rlhine 
milsadif Çarıamba gllnO ıaat 14 d•n 16 ya kadar lıtanbul Altıncı 
icra daire.inde açık arttırma ıuretlle satılacaktır. Artbrmaya iıtirik 
için % 7 1/2 teminat akçeal alınır. Müterakim vergi vakıf icaresi 

mUıterlye aiddir. 2004 No.h icra lflAs kanununa teYflkan satıı bedeli 
muhammen kıymetin % 15 tlnl bulduğu takdirde ihaleal yapılacaktır. 
Akıi takdirde ıon arttıranın teahhlidll baki kalmak ıartile ı&tıı on 
beı gün daha temdit edilerek 11/4/935 tarihine mU11dif Perıembe 
günll ayna yer ve saatte ikinci arttırması yapılarak aatıı bedeli yine 
muhammen kıymetinin % 75 tini bulmazsa satıı gerl bırakılacaktır. 
2004 No.h kanunun l 26 ıncı maddHine tefikan hakları tapu sicillerile 
ıabit olmayan alacaklılarla diğer allkadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını Ye huıuıile faiz ye muırife dair ~an 
iddlalarmı ilin tarihinden itibaren 20 gUn içinde evrakı mllabftelerlle 
birlikte bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklan tapu slclllerile 
aabit olmıyanlar satıı bedelinin paylaımaıından hariç kabrlar alaka· 
darların işbu maddei kanuniy" hilkmllne göre hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat almak lıteyenlerin 934/1672 No.h doıyaya 
mUracat etmeleri ilin olunur. (34) 

* * lıtanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
lstanbul lnkılib liseıi Müdllrll iken elyevm ikametiihı meçhuı 

Nebi Zade Bay Hamdiye 

Emlak ve Eytam bankaaınm, 9/ T. SANI /930 tarih ve 1090 
liralık ve 11/K. EVVEL /930 Tarihli ve 2640 liralık iki kıt'a H· 

netle cem'an 3790 Uç bin yedi yUz dokıan liranın vade tarihle· 

rinden itibaren % 9 faiz % 5 tıcreti vekilet ve masarifi 
icniyenin Kuı adaaı noterliğinden tanzim kılman 19/2/34 tarih 
ve 78 No: lı ternliknameye mUsten;den mebaliği mezkfırenin tara· 

fmızdan tahsili için dairemize vuku bulan müracaat üzerine 
açılan 934/3941 No: lı dosya ile tarafınıza gönderilen 6deme 
emri gcıterilen adreste bulunamadığı ıerhile tebliğılz ieri g6nde
rilmesi üıer:ne ikametgahınız mahalli polis yaaıtaıile tahkik 
ettirilmit fakat yene tesblt mümkün olamamıf olduğundan. ade~• 
emrinin yirmi gün müddetle ilanen tebliğine karar verılmlttır. 

Sizden iıte :.i'en meblağın maa teferruat tarihi ilandan lti~a.r•n 
· i b b h kk da bir ıtıra· yım ıtın zarfında ödenmesi veya iş u orç 8 ın . halde 
ımız varsa tahriren veya ı fahen bildirilmesi lazımdır. Akı~ 
lcra takibatına devam olunacai• ödem• emri tebliği ma amına 
kaim olmak üzere ilin olunur. (35) 
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ESMER DÖL 
Aiı.ılıarriri: A. R. 'l'cfrıka No. : :?5 

Yeni Bir Macera .. 
Esmer Gül!e Amber Lala B=işbaıa Kaldıkları Zaman 

Lala, Yaptığı İyilikleri Anlatıyordu .• 

Bundan ronra, Hn de ha· 
nım'ar gibi yaşıyacalonn.. elini 
sıcak sudan, 80ğuk suya aokmı· 
yacaksın.. hovardaların elinden 
kur ulacaksm... Velhasıl, dünya 
seadetine nail olacaksın. 

- Aman aj-am.. hay ağzını 
Httc.yim. 

- Seversin, ya.. ıenl köfte• 
h ı. S sa a ıana bunlan or, sen... or n 
kim yapıyor?. 

- Kim yapıyor, ağam. 
Ben.. işte bu, ben .. • 
Hay All•h senden razı 

olsun, aiam. 
Aaımaa.. itin, amması var. 

- Ne gibi, ağam. 
- Beni unutmıyacaksın. 

- Hiç, eyilik unutulur mu, 
atam?. 

- Unutuluur •• meHIA, karıı· 
na biriai, çık1L. 9&yle, bembeyaz 
deriJf.. r&zel mi, ınz.ı.. yakı91klı 
mı yalaıtaklı •• o, Mal HHL. menin 
için deli eli•••• olsa.. o zamaa 
ltatını çevirir de bua bakar 
mısın?. 

- ltAbl atam., ben cilebln 
bir çensf kızına, kim meyleder. 
Mei•r ki. ıöıll bulanık bir ho
varda olauo. 

kim?. 

Ya, blSyle bfriıl vana. 
Hiç ummam. 
Var. 
Kim?. 
Osman bey. 
Osman bey mL. bu da 

Canım.. bani akıam, tfen· 
dbnizfn &ntınde birçok mirlf etler 
yaph. 

Sonra 
Esmer lOn, birdeablre g6z· 

leri karne Kulaklannda aanki 
bir qk ç 1anı uğuldadı. Der• 
hal glSzler ı kapadL Bir anda 
Oımanıo sıürbUı ve levend hayali 
canlandı. 

Bat Kaplan Aaaaı Esmer 
GDIOn bu vaıiyetJnden derhal 
huylandı. 

- Seni kafir, seniii .. Eak, 
daha llkırdıııoı duyar duymaı 
fenalaştın: 

Dl ye homurdandı. 
~smer GOi, derhal kend1nl 

toplndı. BlitUn saadetinin, bu 
adamın elinde olduğunu anladı. 
Onu kıakandırmamak için zeki 
davrandı. 

- Hayır, ağam.. GUnahımı 
alma.,: Geceki yorgunluk, canıma 
kir etmlt de onun için humma 
çekerim, vakit •akit b6yle titr .. 
rim.. Y okaa, sen beni böyle gör· 
dDn de toy bir luzcaiız mi zann .. 
dersin? .• Bizlere ıönftl verenlerin 
ak:e bia dil 

0

d6kenleria alt·talln 
bWriL Bunlar, buz lsttlne ya11 
yazmaya benzer. 

- Ha, tayle. •• Sel ıider, kum 
kalır... Sen, benim ıu ılSzlerimln 
içine bak. 

Esmer Göl, 1abıraı&:ıktan çıl· 
dırıyor, biran e•vel 16d netic .. 
leadirmek istiyordu. Amber Aaayı 
tllbhelendirmemek için bllyUk bir 
kayıdaızhkla sordu. 

_ Eh bu Oımaıı Bey midir, 
nedir •• Bend D ne ister?. 

Amber Ağa, çatlak bir kah· 
kaba ile &"Ülerek cevab verdi: 

- Ne istiyecek, ayol.. Sonf 
ister .•. 

Eımer GtU, bir daha ıarsaldı. 

kelimeler, boğ"zmda düğilmlcne• 
rok mirıldandı. 

- ilahi, ağa.. Oncileyin yiğit 
bir dilber, bencileyin bir kara
koncolozu ne} lesin? sarayda bunca 
çetid kızlar, etek sürüyüb 
gezerler. Onun denııl, bu akcacık 
kazludır. 

( Arkası var ) .............................. , .........................•..... 
Yunan Borcl~rı 

İngiliz Hamilleri Yapılan 
Tek ·ifi Beğenmec.i.er 
Londra, 20 (A. A.) - Yunan 

Maliye Bakanl B. Pesmazoğlu, 
Londradan Pariıe hareket etmiıtlr. 
Bakanın borçlar için faizin yüzde 
35 ini vermek hususundaki teklifi 
lnıfliz hamilleri tarafından kabul 
eailmemiıtir. Bakan, Fransız hü· 
lmmeti ile ticaret mukaveleaine 
dair olan muelelerle eski Osmanlı 
borclarlDdan Yunanbtana dtııen 
laiıH hakkıada görüıecetir. 

Adana da 
Adana, 20 (A. A.) - C.H.F. 

Vili} et kongresi toplanmlJ, aemt 
ocakları hakkında encümenin Ta· 
poru okunmuı, bu husuata vlliyet 
heyetine ıeJihiyet vedlmiıtlr. 

Bunlardan ıonra fırka vilA} et 
heyeti ve bilyllk kongreye gide
cek mnmeHliler seçilmiştir. 

Akıam kongre llyelerine 7enl 
ot lde bir yemek verilmiıtir. 

Askere Çağırllanlar 
OakUdar aakerllk fUbesln· 

den: Şubemizden olan yerli ve yabancı 
kaydında mukayyed bu'unsn muha
bere, hıtilıkim ıınıfına memup bilft· 
mum 816 - 828 doğumlu bııknye efra. 
dile 329 doğumlu neferlerin 24 Şubat 
llİnÜ H&t 0 a kadar mutlaka şubeye 
gelmeleri. Bu tarihten eoura gelenler 
kauunt oezaya tabidir. Bu doğumlu· 
lann nakdi bedel muameleleri de 23 
Şubat günü hitam bulacaktır. 

"" 18 Şubattan 16 Mayıaa kadar ıtt-
heda, eytam ve malUllerin tütün ikra
miye!erinin kayıdları yapılacaktır. 
Bunların ıubeye beraat, maaş ve nU· 
fus cü~danlarile birlikte gelmeleri 
llzımdır. 

latanbul 4 Uncu icra memur
haQund&ni Tamamına yeminlı ehli 
vukuf tarafıodan 2292 lira kıymet hiçi· 
len Kaıııuıpa,a Sutlüoe .Mahmııtağa 
mahalleainıu .Hamam ıokak eski ve 
yenı 46 1 numaralı içinde bahçesi olan 
iki katlı k •m.ın kürgir ..,, 25-3-935 
günlemeciııe raatlayan pazartesi günü 
aııat 14 den 16 ya kadın dairemiz tara· 
fmdan açık arttırma ile 1atılacağından 
şartnamesi 12.3.935 ıünlemecinden 
itibaren dairemiı divanhanesine uıla
caktır. Arttırmaya gireceklerden Yo 7,~ 
teminat akçeai veya milli bir bankanın 
teminat mt-ktubu alınır. Birikmiı Yergi 
•akıf icar~•i b~lediye reıimleri müıte
riye aiddir. Arttırma bedeli aayri men
kule biçilen kıymetin % 75 ini bulma
dığı takdird.s en ıon arttıranın taahhü
dü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
daha uzatılacak 9-4-931S günlemecine 
raatlıyao ıalı gtlnö aynı aaatta en çok 
arttıranıo üıtünde bırakılacaktır. 2004 
numaralı kanunun 126 ıocı maddeıine 
tevfikan ipotek sahibi alacaklılarla irti
fak hakkı ııahiblerinin n diğer alika
darlann gayri mmkal üıerindeki hak-
1 nnı huımaile faia n muarif e dair 
ulan iddialarını nrakı müabitelerile 
birlık.te 20 gU.n i9inde icra daireıintı 
bildirmeleri llzırndır. Akııi halde haklan 
topu ılcillerile 1abit olmadıkça satış 
bedelinin paylaımuından hario kahr· 
Jar. Daha fazla ma!Ue:ıat edinmek iete
yenlerin 34-410~ numaralı dairemise 
mliraoaat etmıltıi illa olunur. (8324) 

SON POSTA 

Biber Ve 
Kalay 
ihtikarı 

Londra, 20 (A.A.) - Biber, 
Avam kalay ve daha 

k da birçok birinci de-
am arasın d 'ht· .. .. .. .. rece e ı ıyaç 
goruşulu.flor maddeleri üzerine 

yapılan spoklilasyon, avam kama• 
rasmda sualler ıorulmasına sebeb 
olmuştur. B rçok mebuslar ve 
bilhassa muhalefet mebuıları, 
b:rinci derecede ihtiyaç madde
leri iizerine ıpekülasyon aendAka· 
ları yapılmaaına müsaade oden 
" Kornering,, prensibini protesto 
etmiılerdir . ,.. 

Mllrsiye (ispanyada) 20 - 4000 
ispanyada kental limon so· 

ğuktan mahvol· mahvolan 
muıtur. Zarar iki 

limonlar ırllyon peçetadır. 
Limon ağaçları iki yıldan önce 
yeni mahsul veremiyecektir. 

-- ......... a.ıa•:-. .... - .. -..~-...:: •••• 1 ~ • ·-

Arsen Lüjıenliğs 
Özenen Bir 
Delikanlı 

( Baotaarfı 1 inci yüzde ) 
bitirdikten ıonra işdz ve bot kal· 
dım. Arada ıırada anlıyabileceğim 
romanları okumakla vakit geçlri· 
yordum. 

Po:is romanları, Arsen Llipen 
maceraları, Nat Pinkerton ve 
Nikkarter kitablarını sevH oku· 
yordum. lzmire geldikten ıonra 
ltıiz ve aç kaldım. Bana it ve 
ekmek verecek biri yoktu. 

Kemeraltında bıı kuruıa aa• 
talan "Araıen LUpen'in aıkı" ki· 
tabanı ıahn aldım. Hiç klmHye 
izini belli •tmeden kasaları soyan 
Arsen LUp ol taklid etmek iste
dim. 

Evveli bir maymuncuk temin 
ettim. GftndOz arastadan geçerken 
bir sarraf dUkkAnının cameki· 
omdaki altınlar hoşuma gitti. Ge
ce vakti oraaını soymak istedim. 
Kolaylıkla kepengi açarak içeri 
girdim. Polisler beni } akaladılar. 
Ben hırsız değilim. Okuduklarımı 
tatbik etmek merakına dUştUm. 
Şimdiye kadar kimsenin on para· 
ıma el uzatmadım,,. 

* Kasa hırsızlığından maznun 
olan Malatyalı Mehmed oğlu lb
rahimin Uzerinde birkaç polis ro
manı bir de "Arscn Lnpeııln aşkı,, 
kitabı bulunarak alınmıştır. Ken· 
disi aliliye cezada muhakeme edi-
lecektir. - A. Bilget 

DUzce icra memurıuaundan; 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve aatılma
ıına karar nrilen bir adet 60000 ku
rut kıymetli valif Jokomobil açılc arttır
ma 'Ye peşin para ile 5 Mart 1985 ta
rihine müaadif Salı gtinü aaat 14 de 
Düzce iora dairesinde ıatılacaktır. Ta
liplerinin mezkur gün ve eaatte icra 
dairt1inde hazır bulunmaları ilin 
olunur. 

Nöbetci 
Eczaneler 
Bu gece nöbıtcl eoaaneler ıunlardırı 
lıtanbul tarafı: Şehaadebaşında 

(İbrahim Halil), Y enlkapıda (Sanın), 
Hafızpaıada (M. Fuad), Şehreminin~e 
(A. Hamdi), Unkapanında (Y orgı), 
Samalyada (Erofiloı), Beyazıdda (Ce
mil), Balatta (HUıameddin), EyUbdı 
(Hikmet), Sirkecide (Eır•f Neııt), 
Bahçekapıda (Mehmed Kbım). Bey
otlu tarafu Taksimde Kumbaracıda 
(Garib), Mil ıokafmda (Limonouyan), 
Galat.da (.Asri ltiihad), K'1riuhıtta 
(Kurtuluı), Kaıımpatada (Merkez), 
Halıcıoğlunda (Halk). Kadıköy tarafu 
lskelı caddHinde (8otiryııdiı), Yelde
lirmenlade (Ogler), Büyükadada (Şi
nui llıu) eouaılnl. 

Şobat 

ANKARA MEMURLAR 

Kooperatif Şirketi 
İSTANBUL'da 

KOK SATIŞINA 
BAŞLADI 

Soba ve Kalorifer için üç boyda kırtlmıt 
tozsuz en iyi Alman koku 

Kurşun mUhUrlU çuvallar içinde evlere teslim 

TONU 

Müracaat yeri: 

-

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi 
lstanbul irtibat barosu : Sirkeci Liman Hanı karfıımda 

MUhUrdar zade ham No. 3_2, Telefon : 2307 4 

DEPOSU • Kuruoeıme Altınçapa 1 numaralı 
• Kooperatif Mahrukat Deposu. 

Telefon : 40456 ~--" 

Arıntı ve Kazıntı Satı11 
Beykoz Deri Fabrikuında bir sene içinde birikecek anntı v• 
kauntılar aablacaktar. lıteklllerin 2 Mart Cumarteai fftnl 

15 te Beykozda Fabrikaya mllracaatları. 

NEDKALMiNA 
Taşköprü Belediyesindell 

ı - TaıköprU kaı basında yapılacak elektrik tesisatına toptan tallı' 
çıkmaması Uxerine eksfüme ıartnamelerlnde izah edildiği ,.
kilde lnıaat ve tesisat apğıda yazılı tıç kııma b51ftnerek kr 
palı zarf uıulile eksiltmeğe konulmuıtur. 
Birinci k:aım profil mucibince bark harfiyatı Muhammen bedel 
aantıral binası makine temelleri su köıe· 
leri, bilcümle teferruat ''6050,, altı binalı 
ikinci kısım : Şehir elektrik şebekeıri te-
aiaatı ve bilcUmle montajları "6200,, Uradır. 
Üçüncll kısım : Makine aksamı olup cebri 
borular dnrbia Altermatör tablolar ve bun· 
lann teferruab montajları 0 5650,, Llrachr;.., 

2 - Eksiltme 28 Şubat 935 Perıembe ,Unll saat on befte Tatk.,.. 
rllde Belediye Encllmeoinde yapıl~caktır. 

3 - Teklif mektupları uat on dörde kadar Belediye Enci• ..... 

••rilmif olacakbr. dl 
"4 - Muvakkat teminat her kısım için muhammen bedelin % 

7,50 buçupdur. a,..I 
S - Şartname •• proje &meklerinl eYHlee almıyan talipler llt~ 

Taksimde latiklll apartımamnda Mühendiı Ba1 Hasan ti~ 
mtlracaat ederek alacaklardır. Yarnız ekıilt111e ıartaameli 
yenler T a9k&prll Belediyesinden iıteyeceklerdir. ~ 

6 - lateklller teklifnameye mukayyet oldukları Ticaret OcldledeC,ls 
numara ve ves:kalarmı lnıaabn mes'uliyeilnl deruhd• il' 
ehliyeti Nafıa Dairelerinden muaaddak Mnbendiı ve F:..ı.ı 
murunun taahblitnameslni ıirketler namına da teklif . • ı,ai~ 
derecei selihiyetlerinl gösterir reaml vekiletnamelerinı .. 7~ 
maları lizımdır. 

s 



Verem Hastalığı Ve Bir Buluş 

Silisyom addesi Tesirli 
Bir Iliçmış 

......... -··----··-----------
( Ba,tarafı ı inci yüıde ) dıtına ve olmıyacala•• kanffm. 

iında oynadığı role dair, Sara• Unlyetln bu madde ile tedavlıl• 
ÜoiverıltHi profHörlerinln nl lmkln dahilinde gör:mıyorum. 

bir raporunu dinlemfttlr. F.kat rapor haldoada ldç hlr 
Vereadn mevcudiyeti bünye- malômahm olmacLtı lçia de kat'I 

lllisyom mıktar1 tle mak6- bir ıey ı&yllyemem. Siliıyom .... 
lllltenaıibdir. rem ilHriode belki bir teair icra 

(lo• Poatll: Bu telırafta adı edebilir. Fakat ne dereceye kadar? 
"1 SUisyom, bir yarı maden• Bunu anlamak llzımdır. T eılrfn 
• Rengi eamer ve billfir baliade azlıAı veya çoklutu lzerlnde 

kurıunlair. 1420 derecelik durmak gerektir." 
b.rarette erimektedir. ArDD Hayati Uzatmak M•••l••I Ve 

da bolca mevcuddur. ) Yeni Bir Bulu' 
IMUtehaaeıalart1 Göre Diğer taraftan Pariıten ıu 

8.a Y•ni buluş hakkında oku- dikkate değer ma)Qmat da veril-
lrınıızı teavir için mUteha.. mektedir: 
d '- 'k Parls, 19 - Ce:ıayirdeki Paa-Oıdorlara mllracaat ettı • 

9bz cevablan yuıyoruz: tar enıtitUıi profea6rlerindeıı 
l>alaiJı haatalıldar •lltehUll8ı Etyen Serjan Fransız fen akade-
Or Bay Slreyya Hidayet mitine dikkate deier bir tebllğte 

,
1 

ki: bulUBmuı ve bUyilk bir alika ile 
- Slliıyo• mtlrekkcbatını• dinlenmiştir. Bu ıatın tebliliae 

tedavisinde kullanddıtını göre zehirli yılanlar tarafından 
latı,'ll•cmualarda okuyoruz. Fa• ııırılan farelere beygir aeromu 

taaun, veremin ılfa kabili· Yeya maimukattar, yahut tuzlu ıu 
tt..I Çojalttıtını 16yllyemiyece- aeromu zerkedildiği takdirde 

ÇtınkU böyle kat'i bir ıöıı: hayatın uzadığını ve bası defada 
~bilmek için uzun tecrübe· da devam ettiğini anlatmııtır. 
8· llndır. Bu keıif, ıönmekte bulunan 
ıa ••rem tedavlılnde albn d k bir hayatı muhafaza noktasın an 

' kebatını da kullanıyoruz. ıayanı dikkat görnlmektcdir. 
. t bu da her haıtada aynı ----· -- · · • - ·- -- - ---

•1i •ermiyor. Bazı haatalarda 
•Grekkebatı iyi neticeler -=· buı hutalarda lae fena 

\rL er alınıyor.,. 
•aae dalMJt laaatalıklar mlte

Ba, Ahmed Ralim de ıun
~or: 

- Ben Fraaıa fen akademiıl
••rllea raporu okumadım, fa· 
1•ni hlr .., olmadığına da 

lllim. Qiald Wberldlea ... 
ele ılllııyom'un bir tealrl olma-.................................................. 
lnerika Ordusunu 
\lvvetlendiriyor 
\' ( B .. tar•fı 1 luei ylzde ) 

'tll.aton, 20 (A.A.) - ao 
lll 1936 da biten malt yll 

oı..:;'- btıtçHI, 318.111.482 
'- ha• 48.8 ı 6.548 dolar artmıı "- -!Ç•, meclia bütçe komiı· 
la\la "1ndan tanib edilmittir. 
· • Yota, Rellkömlaur .. ılhi-
'.'So lct1n_tb ordu meYcuduuu 
·tele den 165. 000 e çıkardJjı 
af ordtaya muaıaaı bir 

'~•receğlnl bildirmiıtir. 
'-'. Yoa11n taaYib ettiji hava 

leÇ•n ••nenin 26,~76,490 
. l\o 1c.,.. 45,600,4-CO dol ..... 
~ llllie1on M7 yeoi tayyare 
~ .... ~1 l~n ordunun yaplıtı 

... e •rı tuvib •tmiftlr. 
•• Ot llıaarafı 7,686,753 dolar

oı, d~~un tayyare meYcudu 
C:••br. 

"'11,.,,.klu Bir 
Q/Qll 
' (a_ 
'- ._itt•r•fı 1 l•et 1Gıde ) 
)' ~ olduiu palavraaını or

ldcu Bu ıncczub Amerika· 
"-tf, ';;.;~ ıöre, kral F eyıal 

lalıtın •1 bir komite tarafın-
'"-ıde1t·cl&a •lanarak Baara 

Gı •dalardanbirine bant'fl 6 r hı 'l'IQ eı.:d• kral Feyaal bu 
._ l•ç11ı k •n kurtulub tekrar 
l'ttı~. • l~ln fırıat bekli· 
... _le 
• .,.1 l•ıet•l.rı b 

tkı. "'..._•ı 'h • u adamın 
bh bera~.~mallnl kabul el· 

e et- k caauılu.ıı.undan 
a.-... •111e ted' B • 
""Mİz: Ya' ır. ağdad poliıl 
lld ·•ncıq u 

ıran k 
1 

J • rnunıi efklrı 
•le il uçıle mahlcemeye 

Ztre tevkif etm:ııir. 
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KOçUk bUvUk herkesi 
.alakadar edecek 

YENi 
-

1 • 

NiSTLE 
. MOSABAKASI 

Qlencell 1 Kolay 1 ve dı• PARA olerılc GOZEL hediyeler kaıandırabm.,· 
Bekınea ••• 

300. 150. 100. 50. 40. 30. 25. 20 .. 15, • ~ ·ı. Jrrası 
Eyi aeçeblllrıeniz ve doOrusunu da butursanıı 1 lcazanmalc lhtlmaUniz pelc çoktur. Bize yalnıa tu 

tici sorgunun lcarıılıOını blldlrmek yeter ı 
1) Siı:ce , Neıtle realmferlnden EN GO~ELI hangisidfr 1 
2) Bu yen1 musabakaya ltfiralc edenlerin sayısı ıfzce KAÇ KIŞldlr 1 

Bu yeni musabaka, ılmdf 100 pare ve 5 kuruşa satılan Nestle çikolata tabletlerlmfzden çıkan, 
aşadakl serilerin resimlerfne mahsustur. 

1) Uçkular 

2 ) Sıcak Glkelerin yemitler1. 
3) T abtatın hadrselerl 
4) Çabuk yollama ve teJıma devri. 

MUSASAKANIN ŞARTL.ARI J 

•> 48 1 d ift 11 muıabakaya ı,ırrak edenlerden geıeceıw • .._r:ııal'da en 0011 fftmse caratıncıan aee.,ınecef 
'1•

9 mı en .. •n gK ıe 'ani•; nrubu bu cevap uhlplerl erasından teşekkU'I edeoektfr. ... m o aca .. tır, azan • ı 

b) Yukıuıda vaıılı on mUkifet, bu grubu teşkll ed~nıerden, yen Nestıe muaebakaarna lftlra1< edenıerın kao Jcftl oldUOunuo 
doOru sayıya en çoır yaklatacak surette, en eyi tahmin edeceklere da(jıtılaoaktır-ı 
Böylece, en gUul ve en kıymeti! mUkifatı kazanan: Neatle reafmıerlnln en gUıen otduCıuna dair en tuıa rey aımıı~ 
reslml aeçenıerin içinden, eynf ıamanda, yeni musabakaya lftlrak edenıetTn eayısı nı <la EN EYi tahmin eden oı.acaıc.. 
ıır. ikinci mUkAtatı yine, Nestıe reslmıerlnden en gUıell olduCuna dair en çoıc re'j almıf re,lml aeçen ı e rfn fçfnden, 
musabakaya iştirak eaenıerın aayıaını tahminde ikinci gelen kazanacak ve 'etekl kaıananıar da blSylece H(l1)eoektfC) 

ôa A9ada ıııoık pusulayı doldurup tceslnlz ve J Neetle musabakaaı poeta kutusu No. tO, Pangaıtı lstanbuı adresfne göndet 
rlnlz. Cevabın okunaklı ve adresinizin doOru, tam ve aç ık oımaeı gerektfr. 
Dikkat ı Doldurup g!JndereceOiniz pusulanın bJzce kaydedilmesi ve muaabakaya lttlrak edebilmeaıoun a1.1na, ya 
100 paralıktan 40 tane veya • kuru,ıuktan 20 tane Nestle çikolatası dıt etlketlerlnl fllttlrmek ıı~mdır4 (Her hangT 
boydan 100 ıcurufluk Nestle çikolatası etiketi de g8nderileblllrt . 
MUSABAKAYA iŞTiRAK EOiN H!RKESIN YALNIZ BiR PUSULA QÖNOERMEYl HAKKI VAROIR. PU8UlA&.AA iN QIQ 
25 MAVISA KADAR BiZE GELMiŞ OlMALIOIR. 
Kaıanaoaır on klflnln tasnifi 6nUmUzdekl 11 Mayıs 1935 te, noter lftUnde rao.raoaktır, 

' NEaTL..E MU•A•AK.aaı 

Musabalaya i,ıirak •thnin ismi -------------------
Doğru ve tam adresi 

Nestte resimlerinden ılzoe en gUzell hanolsldlr? &er No---

Pusula No.---
(,ırtı:et koyıuktır., 

Bu yeni cnueabakaya iştirak edenlerln &ayısı sizce kaç kt,tdlr 'f 

•• 
Olçü üzerine 
Fenni Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düıkilnlüğüne 

Fenni 
llor181ar 
latiyenlere ölçü 

tarifesi göoderıliı 
EmlnönU 
İzmir ıokıığı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Oreopuloa 

Taklitçilerden 
sakmmız. 

Her akşam 

NOVOTNi'de 
Necip ve 

Zir kin 
ORKESTRA~ KONSEm 

-
f'1A~l(A;' 
Müa4almnlı \ 

HUBUBATIJlflA/11 . 

SıHMAT v• \ 
Kuvv'' 
Menbaıdıı 

' 

tmca ______________ __. 

KORIJNUNUZI 
Antiseptik Kanzuk 

KANZUK PaatlllerJ TeneffGı 
Jolu ile 2'•Ç•n lııHtalıldarnı koru· 
Jucuıudur. GRiP, NEZLE Ya 

Ô K SOR Ü G O önler, tenefflıli 
kolaylaıtırır Y• temiıler. 

KANZUK Paatilleri; Yolcu.,lukta 
kalabalık n toalu muhitlerde 
kıı a kap•lı yerlerde bulunmaktan 
a-•l•a bu bulatık laaatahldarıa 
~•lae •eçer. Se1 kuuklıldarında 

•• botu hutalıklarıada kat'i t'"'ı'ırl'di H d b J 
"" ı r. er ecır.aae e u unur. 

, ŞiRKETi HA YRiYE 
HEYETi UMUMIYESI iÇTiMAi 

HiHed~~a; hşeyeti uınuınlyeıl 193S Hne1i Martıaıa S8 iaci Perıembe 
gilndll Hlaltld e irketin Galata'da Fermeaecilerde klln merkeıi idare· 
ıin e • • e ıurette lçti•aa d t I 1 b • r 5 ... o uaur . 

'ı u ıç ınua O •• dab, zi1ade hiH• 1ahibi olaD hi•ı~arl• r lttirak 
eder er n rey ıahlbi olabili 1 · r er. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT: 
1 -

1934 .:•aeıl heıab•b bakluada MHliai idare •• Mural11b raporları· 
~=:ld '~·~ •• heıabatı •eakClrenla t .. dikile MHliıi ldare•la ibra• • 

~ : MQ::ld::ı:r~ biten a:ı.ıarıa yerleriae aza i•tlbabı, . 
. rı biten muraklbleria yerleri•• murakip lntıbabı •• luetl-

nın t•yiai. 

SEFiLLER ViKTOR HÜGO 

Merhum Şemseddin Sami Beyin T ercümeıi 
Bugtlnlctı TUrkçemize ıöre değiıtirilmiıtir. Bu btıyllk kitab 

200 resim •• 4000 aabifedir. Beheri altıtar formalık ve be .. r 
kurutl•k knçnk kitab ıeklinde 11 kitabı çıkmışdır. Kitabın 
bltüntt dört mUcelled cild teıkil edib, takımı clldsiz: 150, cildli 
200 kuruıa tedarik edilmHI temin edilmlıtır . 
19 11.DOll aıırda roınanti.1m cereyanı Viktor Hügo'nun kudretli öra ve çekici 

•lhnda Jepyeni bir ıelcil aldıkdan sonra felufi ıiir ve halk hıkAyesJ gibi 
edeW aevtler Fransız modera eıtetikiul en yükeek bir mertebeye oıkardı. Bu 
~uwı il~~ P'ranıa hudutlarını da &•çerek Avrupayı ıardl. Fikirler " 
lııkiliWar U&eruıde •ıı ook taıir iora eden ••Sefiller ,, emHlıiz M mauaam 
it.al~ romanıdır. Mnsu sen.rin l1Yhal&r engin halk ih&Uaal~ı ile doludur. 
8atıt mahaJll, l.t•n bul Ankara caddeai ''Cihan Kıtabhaneaı,, olub ıatıcılara 

7iilde otuı iııkonto temia edılmivtir. 
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A AN MÜ T HZARATI ve ITRIYATI Ankara'da bir depo ·ç01ı•h'· 
•••• .. ••~e••••G••••••••••••••••••eceeeo.eoee.•••••••e••••••••••••••••••••••o••••••••••••••ıeee••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1,. 

A Z N 
içiniz HAZIMSIZLICI, MiDE YANMALARINI gic'erir. MiDE ve BARSAKLARI 

HAzm:SIZLIGA boşaltmak auretil• KABIZLIÖI, AÖIZDAKI TATSIZLIGI H KOKUYU isalt 
MiDE YANPJlALARINP eder. Hiçbir UZYO zam vormoz •• olo9brm•L FAZLA YEMEKTEN v• fçMEDEll 

1 aonra mide ve yQcudunuzda hiuettitloi:1 afırlığı derhal hafifletir. HAmUe)erlO 

KABIZLl~A karşı M EYVA T Uzu kuımalarına pek faidelldir. MAZON lıml ve markasına çok dikkat edil••Ucl:~ 
DEPOSU Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, fı Baokaaı arkatında No. 

.............................................................................................................................................................. 

JA 
Jf 

·PETROL 
SAÇLARI 

NiZAM 
Besler - Kuvvetlendlrlr • 

dökUlmeslnl keser • Uzatır. 

PETROL NiZAM 
Tecrübe edilmi' en iyi 

saç ilacıdır. 

REÇETELER 
MÜSTAHZARLAR 

PARFÜMÖRI 

Karaköy. Eczanesi 
HÜSEYİN HÜSNÜ 

lstanbul Kareköy caddesi No. 5 Telefon z 41252 

I ADEMi iKTiDARA' 
Kartı 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Erkeklerde tenasUli zafiyeti 
ve bel gev,ekllQlnl 

tedavi eder. 

Eczanelerde bulunur. 

Fiyatı 150 kuruştur. 
Doktorlara; talep Yulcuunda tııfailit 

ve nümuno gönderilir. 

Adres: 
Gaf ata Posta kutusu L 255 

Kimyager 
HÜSAMEDDiN 

, 

İdrar, kan, kazurat v"" ticaret tah
lilleri yapılır. Eminönü Emllk n Ey-
tam bankaıı karıııında lzıet Bey:hanı 

DİŞ TABIBLERİ 
ve 

DOKTORLARA 
Paris'de H. VİLLE'.l"l'E liborntu
varının yeni bir keşfi olup jenjevit, 
piore ve stomatitlerde biiyiık 

yararlığı cümlece takdır edılen 

SANOGYL va SPiROGYL 
bir :r.aınan piya amızda ka.hnnauş
ken bu defa ) eui mal gelmiştir. 
Her eczanede bulunur. 
Umum acentalığı - Z A M A N 
Ecza deposu, lat. Mecct&nİ nümu• 
neler verilir. , _____________ ,_, 

ALGOPAN (~J 
Ağrıları ve ~, f~ 

sızıları ~'!!JY~ 
geçirecek "' 

en teslrll lllçt1r. isim ve 

markasına IOtf•n dikkat 
~! ______________ , 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri r Karakl>y Köprüboşı 
Te'. 42362 • Sirkeci MlllıOrd n.ade 

Han Tel. 22740 .. __ _. ..cllU" • 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 21 

Şubat PERŞEMBE günU aaat 
20 de Hopa'ya kadar. "843" 

iMROZ YOLU 
KOCAELi vapuru 21 Şubat 

PERŞEMBE günU saat 14 de 
Tophane rıhtımandan kalkacak 
ve gidişte Tekirdağ, Gelibolu, 
Llpaeki, Çanakkale, lmroza. 
Dönüşle bunlara i!aveten Şar
köye uğrayacak ve Tekirdağına 
uğramıyacaktır. 0

887,, ' . -Kayıb - Ankara İ8metp:ışa. Kız 
Enııtilfüıilnden aldığım taadılrnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağıw 1lan ea~i
einin hUkmü yoktur. 

147 numaralı HBndnn 

Zcıfı) eti limumiye, iştah ııl k ve ku .. \ cta:zlik haHitında bUı ük f ... ide ve teaıiri görillen 

FOSFATLI ARK MALT HÜLASASI 
kuU nınız. Her eczanede satlhr. 

~1111m::ı:m .. ..:•;w~&EQ~tM*•*mt1· .......... -...mrc>ZW~•ı ....................... mm ....... n1 .. caıa1ml!.lmc~ 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Zıd şeyler 

GRİPİN 
bir araya gelemezler, 

ağrısı gibi ..• ile baş 

Bir tek k•t• 

GRiPiN 
Sazan 

Bet, dit, ıinlr Ye 
adale atrılannı 

dindirerek ıDnlnOzQ 
kurtarır. 

Sazan da 

Neıle, brontit, l'rlpl 
••çirerek bunların 
doturacatı bOyQk 
haıtalıkları lSnJer Ye 

hayat nız.ı kurtarır. 

GRiPiN l tecrübi 
edlniı 1 

6Utfin eczanelerde bulunur. Fiyatı 7 ,5 kur u,ıur. 

G R İ p İ N • Radyo'in D:, macunu fabrikaaınıa mtlteba••
11 

• kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. 

uval Satışı 
Takriben 10.000 kadar muhtelif boyda kullamlmıı 
11atılacnktır. isteklilerin 24 Şubat Pazar gUnO aaat 

)Jeykozda Deri Fabrikasına mllracaatları 

B UtUn dUnyada bUyUk bir töhret 
kazanmıt olan 

WINCHISf'f,/l, 
nADI"""""' 

Mark• 

Elektrik Pilleri 
ve 

Cep Fenerlerini 
Her yerde arayınız. 

TUrklye için depozlterl : 

NiKiTiTS ERBE 
lstanbul Bahçekapı, Taş Han. Telefon 22876 

--... K yr k Satışı 
Takriben 2500 kilo ıığır kuyruğu satılacakbr. 
3 Mart Pazar rilnll ıaat 15 te Beykozda Deri 

mllracaatları. 

Klçtlk bir ikslrlk 
Büyük bir hastalığın başlangıcı olab~ 

ÖksUrm•A• ba,ıar ba,ıamaz, hemen : 

PEKTORlr-1 
kullanarak önUnU almahıHnız. 

PEKTORiN ~ 
Menşei ne oluraa olsun, butiln öksürükleri keser ve ak•0~11 

.\)aşhyan nezl~, bronşit gibi hastalık!arm seyrini durc!uru • 

Kutu u 35 kuruştur. . kSCİ 

BEŞiR KE AL - MAHMUT CEVAT ECZANESİ, sır 

Dr. A. KUTiEL 1 

Karaköy Topgular cadd11i No. 33 1 
5ablblı Ali Skr•• 
Neırlyat Midi,.• Talalf 


