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,_ loaaa, 27 ( A.A.) - ltaJraa me__. "Relorltana., farkua lata
...:~uat mlıteıarlıjl•llu idi.. lanma ve mlhfmmatı•ıa lrkllH 

111 k lf kay dile ıu •al6mat v.,Y,. tabU ve mutazam bir ıuret:te d .. 
' tedir. vam etmektedir. "Gava.ua., 

.. Ş.r)d Afrtkadald 1111 ltalyaa fırlrua buJlalercle Napollcle top-
llate•lekealain mldafaa ku.. laaa•aktır. 1911 ııaıfından pyrl 

-!:U•rinl derhal takviye etmlye ( Dnamı 16 iaol yüıde ) 

.... ~lf· 2 
t... ~· 6 ( Huıuti ) - Uzua irtHI ,Unl Durmuıua eYının 
~1-beri inlaiar memurlan babçulnde yapılan :v••I bir ara.-
....... Q taldb edl11Dekte olu brmada da toprafa •BmlJa 3 
~ .. •kı kaçakcılarından Hacıı bnynk fıçı rakı ile birçok dbre 
t-ıc.;1 t. nihayet birkaç ,nn evvel meydana çıkarılmııbr. Durmuı 
~-...:·• vermittir. Memurlar yakalanmıı, adliyeye teslim edil-
~ kuı 11 

•vine ıirmek lıterler- mittir. Resim, ortada lnbiur me-
............ 'll•z kaçakcı ateı Ozerinde muru Lütfi Demir, aolunda ziraat 
~ ı.. ••kalan d6kmoı, ancak memuru Baha Nayman, ıatında da 
~le. •Da •1111nda dolu bir kontrol memuru Bay Aziz Emetf Q •aı.. •• cibre bu!unmuıtur. ır6ıterlyor. - lf 

tlllgarlar Rumen Gaze
tii~l~rine D~ Çatıyorlar 

ku Bulgaristanda Y aşıyan Rumen 
Azlığı ' Da Şikiyet Ediyor 

~Sor,, 
27 

_, _ _ 
~~•ı..:.nda~ Huauai Muhabirimiz dea ) - Bulgariıtanın Tuna boyu 
~'il •rlı" Lunı, Vidl:ı, Nikbolu kazalarında yaıamakta ola11 
"-d.~lert 11fi Bulrarlar ve Bulgar ldareainden fena muamele i'Ördll
'~ekt 1 

rerek Bllkreıtekl Rume11ee •azetelere ıiklyetDameler 
tllıa,:t Ve bu Y•alar o aazet.ı-de baaılmaktadır. Rumen• 

•• Jll'Otut .... u muclb olaa .. Jler, Rumea ıue( o..... 16 lacl rW• ) 

Bugün 

Sayfa 

Bir Cinayet 
Yüzünden 

iki Doktor Fenni Bir 
iddiaya Giriıtiler 

lımir 27 (Huıuıi) - Eaanıör 
mevkllnde yanında hizmetçi 
olarak çabıtırdıtı SUnblU fıminde 
kOçllk bir kııı döj'mek ıuretile 
6lllmUne Hbebfyet vermekten 
ıuçlu muıevl Bayan Saranın 
auhakemeline ağu cezada d .. 
vam edilmektedir. 

Döiillme neticesinde kolu 
kanlan, oada ıonra da satOr
rleye yakalanarak ölen kllçllk 
SUnbUIOn OlUmll doktorlar ara· 
ımda da bir mOnakqaya yol açmış
br. iddiaya göre Sllııbnllln kolu 
kanldlj'ı için memleket kaatane· 
ılnde geodiıine Kloroform v .. 
rilmiı; öte taraftan ~loroform 
yarahnın zatllrriesfne tesır edere~ 
aıomo üzerinde yardımcı bır 
Hbeb olmuıtur • 

Adliye doktoru Bay Muıtafa 
Şakir Kloroformun~ ıatllrriell 
bir ha1tada 61Um ıebebi olaca· 
tını, memleket haatanesi dahi· 
liye mtıteba11111 doktor Bay Ke· 
mil Şakirde Kloroformun deiil; 
Eterin bısyl• bir netice dojııra• 
bilecejinl söylemektedir. - Jf-

K•rdetl•rlnl Buz Kestiren 
Bir K•tll 

Sakramento - Kalifornlya: 27 
(A.A.) - Biri 6, 6bürll 7 yaıın· 
da iki kız kardeıinl buz muha
faıa11na mabıu• odaya kapamak 
aDretiyle lldftren 16 yaıında bir 
erkek çocuk mlledbed hapse 
mahkftm olmuıtur. 

- -.W• ••• ..,, ........ 1 ...... _ •• ..., . . .............. --

Unutmayınız ki : 

YARIM AY 
H.r ayın bqıada ve orta11nda 
çıka 2- nci 1&yııı çıktL 

Medeniyet Ve Sıhhat Zıd Şegler.miş 
-------

Bunu Fransız Alimleri 
J fsbat Ediyorlar 

Bugünkü Gıdalann Hileli Olması 
Vitamin ihtiyacımızın Aleyhinedir 
YtıkHk Wr 

Fraaııı illmi ld· 
dia ediyor ki me
denlyetlD llerlle
••li, insanın 11bo 
hati ve lıayatıDıD 
aleyhinedir. 

Ylnl medeal• 
yet birçok var-

. hldar vlcude 
•etiriyor. lnAn 
b11nlardaa lıtifa
de ediyor amma 
Bllılıatladen kay• 
bedlyor. Nami • 
cU1onuau? A.. 
latalım: 

Malim oldu
iu üzere çocuk· 
luğundanberl ln
aanın vltamla 
denilen bir mad-
deye ihtiyacı 
•uchr. Bu maci- ..._....,. •""- ..,. ...._.. ,,,. ...,_ _., •• 
denin mahJyetJ ,.,,.,. .. ,.. 1A11,.. 11.,.,.. 
tam bir surette . mal6m delf.lclfr. ı mal6m bir mahiyet gibi ı&rllyor 
Bazıları, bunu, kımye~I Ye •aJri- ( Duamı 16 iael ylsde ) 

' ÖZ T0RKCE 
Avrupalı, aoy- _ Sual.. Biz, 

1
1 • 

... ın .. ndır. Öteki Sus! Bı·z Sı·ze lhlr . lnaanlar, Avrupalı ze aoyu l'etır-

dik 1 Bu aoyaa llık; 

~e:. b~~Y:1;:,•e:;,~: SoysaJJık Getirdik! yumruk n tilfekle 
it 16rea, aGngG:eria kada, Okyanoa 

.~::--;:=::':':"--~-----_J ucuaa ~e topla-adalarında 1aıayan ıarı, knauzı ve rın atzına bağlanmıı bir ıoynlhkt.r. 
kara derili milyonlarca insanın bir yerliler: 
tek Avrupalı upunda hiç da1i'nme-
den kanı akıhlııbilir. - Hayır 1 Yeter, .. Biz kendi ya-

Saz f•litl bir Anupalı, kendi GI- banlıtımızı, aizio kanlı aoyaallıtınıaa 
d k b k detiımeyiz 1 

kHin •
0 çı 1 1 18

" ırnuıı ve kara Diye haykıracak olaalar, Hılerini 
derili insanlardan birinin Glk · 

k b ıı 11 eaıne klmHye itittiremezler. Sarı, kırm ıza aya a11nca; . •uz nQ Jilrilhnek için 
r d l ve kara derili inaanıa; kafasına bir 

ne e ın en 1'
9 l~H JAplllaktan çekin• çivi fİbi mıhlanan bu IOJaafhlr IÖZ0• 

mea. Eter lçlerınden biri •t·ıa b 
' .. ı açı , nO; oradan çıkarıb f5n1Uere tatl ılıkla 

birkaç ıöı: mınldanacalc olıa, hemen yerleıtirmenin ne yazık -ki bir yolunu 
kartılığıaı alırı 

bulaa olmadı. - Jf .1f-

- Son aOnlerde yapacağıa itler hakkında pek karanaz davra· 
nıyor1un? 

- Elbet. •• Herp proje kemiri1orum ••• 



2 Sayfa 

al ı s 
Fransa ile Dostlu
ğum uz Ve Iktı adi 
ihtilafımız 

Frau ıı ilo doatluğumuz yerindı· 
dlr. Duna mukabil ökotıomik mU· 
nMebet1erimiı, pek dileğimizı 
göre yurumuyor. Çünkü klıuik 
ueulde, Fransa da iktısadi hu· 
dudJnrını kapamııbr. Bundan, 
biz de mütee&1ir olanlardaııız. 
Hnlbuki arası bukadar eyi iki 
mıUetin iktıHdi bakımdan bu 
derece uzak kalmamaları lil.zım• 
dır. Bakınız halk. bu husuıta 11• 

dıyorı 
Bay lamail ( Ke.ragümrUk Meıcid 

ıokağı 1 ) - Franaızlarla aramızda 
k8k6 çok Hki çatlara çıkan tarihi Ye 

an'aoevi bir dostluk vardır. Buna 
mlıal olarak TOrk mOaevvcrlerinin 
hemen bcpıinln franıız dilini bilmif 
olmalıırı göıterilfıbilir. Pari~ Üniverai
h:ııinde kurulan TClrk tedkık merke· 
ıinin açılma meraaimiade rektllrGo 
ıöyledlği ıö:ılerden de bu an'annf 
tanıtmanın diriltilmeal arzusunu aalı-
7oruL Yalnıı Fraaıızlarla lıUAfot 
Tilrkiyeıiai• ökonomi nıGnanbetlerl, 
ruhunu imtlyazatı ecaebiyeden alıyor-
du. BuırOn Tiirkiye 7an müatemleke 
o'maktan çıkmıı, kapittllAayon :ıinclr
leriıal kırmıı n ta maaaalle mOata
kU bir devlet kurmuıtur. 

Sorbon profHlSrilaUa Hld lkbaadi 
mtlnaaebetlerin de ibyaaını lıterken 
laer halde b3yliı hntlyazlı bir müna-
••bet kaadetmeditine inanıyoruz.! 
l.te fU günlerde Franıızlarla ticari 
.... anlaıma yapılacaktır. Fraaaız 
doatlarımız bu anlaımada tam mO.aa-
ut eaaaını ga:ıelfrlerae lltedlkleri n 
bteditiml.z an'anevi doıtluk keadJ 
kendlae meydana 1relir. 

* Bay Sadık ( Kumkapı Ni~anoa 81) 
- Tlrk tarihi, dili n letimat nrlıtı 
itibarile tedldke tayan bir ırktır. qte 
dOnyanın en baynk bir irfaa yurdu 
olu Sorboada bu aail milletin tedkikl 
için bir merkez ibdu edilmittir. Bu 
merkealn açıl•• meraai•iude Rek· 
törün ıamlml T• caadan ıözlerinl 

-Jkıtlamamak mOmkOn değildir. Bu 
kıymetli ilim, tarihi ve iktısadi doıt
lutun lhyaaını iıtlyor. Biz de bunu 
arw edlyorus. Fakat bunun yalaıı: 
arzu ile olacafına inananlardan 
detilim. 

Fraftlızlarla ticari mukanlemiı:ha 
mOddeti bitti. Şimdi yeniıl yapılııcak. 
Fakat tarihi doalarımız 6konoml 
milna1tbetlerlnde kendll•rine Jmtiyazh 
blr mevki ayınyorlar. Bizden az mal 
aldıklara halde çok mal aatmak l1ti. 
7orlar. lete bu taleb btedltimlz doıt· 
lukla kabilitelif deA"ildir. Bize verdik. 
lui kadar a)ı:nlar. Daha fazlaaı iıte
mez. lıte bu, tarihi doatlutun diriltlJ. 
mHİDe klfidlr. 

lf. 
Bay Fahri ( Sultanselim Kiremit 

mahallul 10 )- Umumt herb 7Irminol 
asır, lnsanlarını çok maddi yapmıehr. 
lktııadl buhran d•nllen ejdere yutul
mamak için her devlet kendi yatile 
kavrulmak ve harfce para çıkarma-
mak lıtiyor. Bb de ~yle yapıyorttL 
Bizi ıevenler ve bizim doitlu~umuzu 
lateyenler tabiatile her develetln 
uydutu bu dGaturdan bizim uzaklaı· 
tıtımııı iıtemezler. laterlerae doat
luldarının manaaı kalmaz. Biz Fran-
11aları HTerlı. Onlar da bizi ıniyorlar. 
O laalde bu ıngilerlnl iktı1at ceb
~Hinde de ıöıtenloler. Ancak bu 
bkdirde tarihi doıUuklar dirilebilir. 

SON POSTA 

t A E 

24 Saatte 24 Hırsızlık 
Hadisesi Olmuş ! 

lıanbulda lursızlılc bAdiselerioln azaldığı netice
alae Tanlmaktadır. Bu arada mllhlm denilecek ı•· 
kilde hı.zsızlıklar olmadığı da bildirillyor. Fakat, her 
halde bir teadnf neticesi olacak, ıon yirmi dl5rt 

komıuıu Şabanın yOz Uraıını çaldığından tutulmuıtur. 
lf. Halil '1ldh bir ıabıkalı Bakırkl5yde koltukcu 

H21anın dOkklaını •oyarken cOrmllmefhud halinde 
yakalanmııtır. 

lf. Boınak Kimli adlı biri taYukpazannda arpacı 
11at içinde ıehrimlzde 24 hıraızlak hAdiseal vukua 
gılmi~ " cOr' etklrlann hepsi de yakalanmııtır. Ya· 

pıl~n hıraıı:hklar caket, ıaat, tUtUn tabnkaıı, palto 
'ırkatl glbl hep Adi Yak,alardır. Bu 24 hıraızbktan 

hanında kahveci Mehmedin oda kapısını kırarak 
öteberi çalarken cllrmttmeıbud halinde yakalanmııbr. 

lf. Ali isminde biri Nlşantaııuda bir fırında ça· 
lııan arkadaıı Oamanın uykuda iken 11 llraamı ça· 
larak kaçmış lıe de biraz ıonra yakalanmıı Ya çal· mühimce görlllebllıcek olan bir kaçıaı yazıyoruz: 

Jf- Kebire adlı bir aenc kıs Fenerde oturan dığı para Osmana lado edilmlıtir. 

Kırk Gün 
Y engesinl Yaralı yan Bu 
Kadar Hapiste Kalacak 

Dlln Sultannhmed ikinci Sulh 
Ceza Mahkemesi, Manniğtn diğer 
adile MeIAhatın daYa1ını bitirdi. 
Bayan Melihab Fatihte Kemer• 
albnda Naı:ım adlı kayınbiraderi 
yaralamııtır. Melihat don mah· 
kcmede: 11 

- Beni blriıl yaraladı 
amma bunun Nazım olduğunu 
bilmiyorum. ,, diyerek kayınbira· 
derini cezadan kurtarmak lıtedi. 
Hlklm, yaralanır yaralanmaz 
kendi lfadeıinl teabit eden Uç 
pollıle komiseri dinledi Ye eski 
ifadesini dı okuttu. Melahat eald 
lfadeainde, kendiıinl Nazımı!l 
vurduğunu ıarahaten ılSylüyordu. 
Şahidler de aynı ıekilde ifade 
Yerdiler. Hi1dm ıuçu 1ablt gl5rdl1 
Ye Nazımı kırk atın hapae mah· 
k6m etti. 

Yumurta 
Mesele•i 

Tilrkofiı, yumurtalann ıandık· 
lanmasında çalışbrılan işçilerin 
bir birliğe bağlanmaları ve daimi 
mllrakabe albna alınmaları tasav· 
vurundadır. Henll.z tedkik aafha· 
ıında bulunan bu tas •vur etra
fında, bir yumurta taciri kendisilc 
görllşen muharririmiı.e ıunları 
ıöylemlıtlr: 

" - Bu dUı,Uncı, pratik de-
tlldlr. Malların bugünkü ıartlar 
dairesinde bir yerde iılenmesine 
lmkAn yoktur. Her tacirin ardi· 
yesl Ye her firmanın kendiıine 
ıöre lıçiliği Yardır. 

Kanaatimce lıtandardizasyon 
ı,ıerine ehemmiyet verilmesi, cihan 
rek~betlne karıı durabilmek için 
yenı uıullerle harekete geçmemiz 
lazımdır.,. 

Üniversite Kadrosunda 
Onlveraltı idare memurlan 

kadroıunda bazı yeni değiılkllk-
ler olacaktır. Kadroya yeniden 
bazı memurlar abnacaktır. 

Her Zaman 
Kuzu Çaldıran 
Bir Çoban 

Dun Sultanahmed ikinci Sulh 
Hakimi, Ahmed adlı bir kuzu 
hıraızını bir ay hapse mahkum 
etmiıtir. Davacı ı da Beyazıt da 
Balabanağa mahaUesl çobanı 
Haaandır. Ha1an herglin Beyazıd 
mahallelerinin kuzulannı toplar, 
yangın )'erlerinde otlatır. 

B:rçok aabıkahlar mahkeme• 
lerln gedıklilerldir, fakat bu çoban 
Hasan da davacıların gediklisidir. 
~j yangın yerlerinde olduğu için, 
her hafta deği:se bile her ay 

mutlaka birkaç kuzuıunu çaldırır 
Ye mahkemelere gelir. işte dün 
muhakemesi yapılırken Hakim 
Bay SalAhaddin her vakit kuzu 
çaldıran bu Haaaoı tanıdı 9*e 

davasına baktı. Suçlu Ahmedin 
kuzuyu çaldığını ıabit gördOğil 
için de kendisini bir ay hapse 
mahkum etti. Çoban Haıan mah· 
kemeden çıkarken: 

11 
- Ben de bundan sonra 

kuzuların başından b:r dakika 
ayrılmayacağım. Bakalım bundan 
sonra da çalabllirler mi? ,, diyor, 
kendisini daha dikkatli olmaya 
hazırlıyordu. 

Belediyenin istikrazı 
Belediyenin, belediyeler ban· 

kasından yapacağı 750 bin liralık 
istikraz meıeleıini, blldçe encü· 

meni tedkik etmiş ve muvafık 
bulmuıtur. Mecl:ıin gelecek devre 

toplantısında, bu istikraı:ın yapıl• 
masına karar verilecektir. 

Yakalanan SilAhhlar 
Evvelki alqam ıehrln muhtelif 

1emt:erinde anaızın yapılan ara4 

malar neticesinde bazı klmaelerln 

ll%erlerinde taımmaıı yasak ta
banca, bıçak kama veaaire bulu
narak muıadere edllmi'jtir. 

Şirketi Hayriye 
Yeni Vapurlar Yaz Mev
simine Y etişemiyecekmlı 

Şirketi Hayriye, Avrupa te.r:· 
gAhlarına aiparlt edeceği yeni n, 
boğaz gemlal lçJn, baıladığı ted· 
ldkleri hala bltirememiftir. Son 
\fazlyete gl5re, gemilerin 6nDmD.r:· 
deki yaza yeU§mesloe imkln kal· 
mamış gibidir. 

Şirketi Hayriye mtıdUrtı Bay 
Yusuf Ziya, dlln kendiaile görüteıı 
bir muharrirlmlı.e şunları ıöylo
mlştir: 

'1 - Tekliflerin ardını aldık. 
Şimdi ıiparlı bekliyen bir kııım 
müesseselerle muhabere halinde
yiz. Yeni gemilerin ihtiyacı tam 
karıı1ayabilm11i için, azami itina 
etmek vazlyetindeyiL Vapurların 
gelecek bahara yetlıobilecealni 
umuyoruz.,, 

Bir Günde 
KazfJ. Geçirenler 

Şoför Klryakonun ldarealnde
ki 1762 numaralı otomobil, kutu· 
culardan geçerken O&man adlı 
bir arabacıya çarparak yarala· 
mıştır. 

"'° Samatyada oturan Bedroı 
iıminde bir bakkal çıralı Ali 
isminde birinin arabuına atla
mak iaterken düıerek baıından 
ağır ıurette yaralanmıfbr. 

lf Fenerde Mllraelpaıa cad
desinde lcilid fabrikasında maki
nist Mehmedin dlkkatıizliği yUı.lhı· 
den fabrikada çalııan Makbule 
isminde bir kızın Nİ elinin baı 
parmağı makineye kapılarak yara
lanmııtır. 

OUşDrUb Yaralamı' 
Ayvan11arayda Mehmed adlı 

hlrlıl bir kavga esna1ında 1 Ömer 
adlı birini iterek yere dUıllrm6f 
ve yaralanmasına aebebiyet •ercli
tinden yakalanmııtır. Ömer te
davi altına alınmlfbr. 

1 .5'on Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan 

Esnaf Bankası 
Tasfiye Edilecek 
1 . . d.. ötlect 
ıtanbul umumt mechıı, un ,., 

dea ıonra toplandı. Eakl aabıt oku • 
du, kabul edildikten sonra, ruxnaı:ııbf 
mucibince, müaakerata geçildi. M~ıı. 
telif dairelerden gelen evrak ted 

b ka•"' edlldf. Bundan sonra, esnaf arı bıl' 
nıa Yazlyeti hakkında tedkikatta 

114 lunaa lktııad ve kavanin encDlll• 
. dik' lerlnla mOıtereken vücuda getır aİ 

lerl rapor okundu. Raporda :Esıı 
0 bankaaının yeniden ihyasına, esa••,. 

kanuni imkan görillemediğl, taıfit•ol 
lhım ıreleceA'i yazılıyordu. R•P d 
okunduktan sonra reye kondu. HeY.'' 
umumiye, Esnaf banka11nın tufi}eııll 
karar verdi. 

Banka heyeti umumiyeal 
toplanarak, ıeblr meclialnin 

karuı mllzakere edecek vo 
kararı verecektir. 

Taleb le in Tramvayıst• 
Atlamamalar1 için 

Tedbir Ahndı 
Mekteb talebelerinin tramvay!~ 

atlamalarının önüo6 geçilmek a;_,ı, 
bası 11kı tedbirler almmııtır. Şe J,j 
kalabalık ve b07Gk meydanlarıll" 
çocukları daimi bir nezaret altııa , 
buluaduracak, poliı memurları dı1rt 
eaktır. 

içki Kadehlerine ltarel 
Ne Zaman Konacak? 

Kadeh ve ıifclere işaret konıll~ 
hakkındaki nizamnamenin ne zarO • 
tatbik edileceği alakadar makııınl~ 
blldirilmlıtir. Senebaıında tatbiki lıı 
hlr edilen nizamname haairanıo b 
rinde tatbik olunacaktır. 

Bay Kenan Ankarad• 4" 
SayluhAa seçilen fstnnbul IPnd 111' 

umumiıi Bay Kenan dün adliyed~ 1 ttın arkadaılarına veda etmiıtlr. ~
Keaaa bugOnkll akıam trenile Arı 
raya fidecektir. 

Sigorta Heyeti tJI 
Si~orta tedklk heyeti rdat lf 

Gçtlıade Aokarada toplanacakbr. Ş. il' 
rlml:ıden Bay Refi Celal, Bay ~· ~ 
bani Fehmi ve Bay Danderi7a iftır• 
edeceklerdir. 

Yeni EnstltU lı'' 
Ouinrsite yeni haynnat •• 11'

1
,r 

tat EnstitüıünOn inıaabna bugil11 •il 
de baılanacaktır. Eoıtitl1 260 
liraya ihale edilmlıtir. 

Navlun Tarifesi ,,.._ 
NHlun tarif eleriııl teıba ed ~ 

komisyon (20) martta Deniz Ti 
MldlrlükUode toplanacaktır. 

Bir Motör 
Parçalandı 

~ 
Uman idaresine gelen yeaıl p 

tela-rafa ~öre Bodrum açıkl•rt' 
bir deal:a kazaıı olmuıtur: ~ 

Datçadan palamud yQkO U• ~ 
çıkan lbrabim ŞOkrD iamind• ~;Ji 
ald bir ınotör Bodrum feneri il•''~ 
ki 11flıta blndirmit ve parçalı~ 
tır. MotlSrdekl palamutlann k0 

muına çalıtıldıtı bildiriliyor. 

B. Digor K!J 



.. -......?8 Şubat 

Hergün 
t 

Va.ı Çoi Oldala için 

~'Wln Konamadı 

~~a Mı, 
Cinayet Mi? 
Bay Hami rlin Nasıl Ôldü-

ğü Araıtırılıyor 
"- Şehremininde oturan inakcl 
• .._iclin tabanca ile yaralandıimı 
~ Hamid dlln ölmlfltlr 
' bu ltimün aarhoılukla tahan• 

J:-ıu kuqtırırkea kaza neticesi 
tlayaa kurıundan ileri ••ldijl 

l' tabaaunın elinden fırlayarak 
.... 111• clGtttıift ıöylenmektedir. 

Diier taraftan Hami din f ki 
~•.shaden ltiri tarafındaa vurul
~ da iddia edilmektedir. Zahıta 
,
11 

'kat yapmakta va tabanca 
~nıaktatlır. Alikadarlar da zan 
Ce; da bulundurulmaktadırlar. 

ed morga nakledilmlıtir. 

t 935 Büdcesi 
0,800,000 Lira F adalık 

Gösteriyor 
te.ıAllkara, 2f - Yeni yıl hld· 
11ııı~. llllteyaz.in olarak tesbit edil
Jd'tir. Bldce 194,800,000 Uradır 
) leçen yıl büdcesinden 10 mil-

OQ •ekiz yh bin lira fazladır. 
b.a Maliye Bakanı, bu faElalığın 6 
'-tc~uk IDilyonunua Yaridatua tabii 
La 1l•ffle, Ud mllyonunua da diiu 
ı tff C• harici bazı Yaridat ye mas• 

0
, arıa bUdceye abnmaılle temin 

~lldutunu, diğer iki milyonun da 
c:e .. ; tadiller n etlceai elde edile-

l ili ıGylemİ.f tir. 

.\lnıanlar Ve lngiliılerle 
Ticaret Müzakereleri 

_. Ankara,I 27 - Almanya ile 
lı~ınızda )'apılacak ticaret mua• 
~ •ll&akenlulae a.• 

mllzdekı ayın ortalarında Berllnde 
baılanacaktır. lngilizlerle yapıla• 
tak ticaret anlaşması etrafındaki 
;nzakerelır devam etmektedir. 

Ugoılavya ile Bulgariıtan 
"· Arasında 
~~.ofya, 28 ( A. A. ) - BugUn 
'l~Y• Bakanlığında Yuıoslavya· 
fe~;;:'-•n araınnda yeni hudud 
~ •ri vUcude getirilmeai ve 
~ Pott itlerinin baaitleıtirilmesl 
lr.ıı.,t'~zhn cdilmiı olan proto-

C •lllza edilmiıtir. 
IYa Piyangosunda 

1\ Kazananlar 
~ı,.. nkara 27 - BllyUk Eıya 
l. llg0a d 
~, b ua a 96353 numaraya 

8'&14
11• 10013 numaraya 2500 

~ numaraya 500, 61939 , 
"'di

1 1 
nu111aralara yüzer liralık 2' •r çıkmıştır. 

~ Milyon Lira 
~ ı.~•· 27 - Nafıa Bakan• 
~11 huı Tramvay Şirketine, 
'-lI)Qaa le fazla alınmış olan iki 
~. b llaur liranın Vekilet em• 
~l~kaya yatuılmaıını tebliğ 

~oın Suçluları 
~l 1\1 Fil kullanmak ve tatmaktan 
'tı •rdi T f . ~ ltrıt . ay ur ıle arkadaş· 
ı."ruıı .. L Nıbad, Artin, Leon 
~ "1111 ~e R ' 
'-'il~ dtıı b· ••zlnin duruıma• 
'- 1lıalf, l'ıbb akılmıı, ıabidler din· 
ı_ 111 ~. tı • ••dlt raporları okun· 

SON POSTA 

Resimli Maka_"e 11 Yaşasın Hayat il 

Yu ve ktf.. Dünya kurulalı beri biriltiriai ko•alayıp 

duran ikJ mevaimdir. Din karabulutlu, fırtıHh H 1•1· 
muılu bir lana, bizi iki ltlkllm titretiyord11. Bu1rln 
ortalık ellnltllı:, ıtınetlikair. Yarın İH JU ırünlerinia abk 

lauuı i~iad• yin• kırlara dökilecegia, ı:çek ve ÇİJD•n 
kokul•n aruıada tabiatla .:ömerdlitiae knuıauğız. 
HaJat ta tarila ribhllr. Mltemadi Wr tekerrilrden ibare~tlr. 
Yap••• ha1atl 

SON TELGRAF HABERLERİ 

''Türkiye· Kendi Emniyeti 
Çok Hassastır!,, • • 

ıçın 
Pari1, 27 ( A. A. Hususi ) -

Evrensel değerile tanaamıı olan 
haftalık u Vu., mec•uaıı, buglln 
çıkan aayııını bqtan bqa yeDİ 
Türkiyeyo talaılı etmiftir. Buada, 
Baıbakan fımel lnönll'atın de bir 
yazısı vardır. Ayrıca Fransız 
meb'uılarından birkaçının Ye ta· 
aınmıı Franıız mubarrirlerlaln de 
yazılan Yardır. 

Ehemmiyetli olu lımet 
lııönllalln yazııı aynen 9&yldir: 

0 Anupa ciddi bir ıiyaal buh
ran geçiriyor. Bnynk harb ıonun .. 
danberl açılan sulh ve uluılarara11 
Wrllkt. çala... fikirleri ... -
Haelerde temeU.dea aaraılaut s&-
rünmektedir. Her tarafta bu 
fikirlerin naıariyattaa ibaret ve 
asıl emniyetin silahta ve ittifakta 

ı 
olduiu zulan yenldea canlan• 

aııbr.Bu, ia1a11ların ıealt mlkyaata 
•eri dnına&ııll m&, yoba ıeçlrl• 
le• ciddi, fakat maYakkat bir 
büraa mı?Bea bu ikinci ihtimale 
laanmak iıtlyorum. Btlytlk me11le 
Ye ... , meaele mllletlerin blriblr
lerine aaldanı fikrinden vazıeç
melerl, Brlaad • Kello• mlulanda .. 
ki .. kı ve aaa makaaclıa a .. U 
bir surette temin olunmasıdır. 

Bu ameli temin elde olmana 
'' dllnyaaın herhangi blr k6ıe· 
ılnde herhangi bir devlet keadlal 
her ~yıttan Azadı ıanır11, her 
-.ita WdWrl.e. .... ,.w.lil& 
•• her tarafta plecekten -••• 
uyanacak Y• yayılacaktır. 

Türkiye oa seneden fazla kom· 
ıularlle aalqmak için ye .. ki 

~~~~~~~~~~~~~_:.~~~~ 

Uulus Kurultayı 
Bu Devrede Orman Velş 
Kanunları Görüıülecek 

Ankara 27 - Kurultay Cuma 
sıllnll toplanacaktır. Bnton ha· 
zırhklar ikmal edilmlıtir. Kurul-
tay Baıkam KAıım Ô!Blp baı· 
lamakta olan devre içiad• çalıı· 
malarm nelere tealluk edecekinin 
ıimdidan keatirilemiyecejiai söy· 
lemittir. 

Atatürk 
Ankara ya 
Döndüler 
Iıta116•l, 27 ( A.A.J - Atatlri, 

A11karo,a rniftt1r1eccila•11 18,40 d• 
luı.aai trnl• lll•11h•ldaa laar .. 

i•t ••ııumııılardır. 

Yaz taliline kadar geçecek 3 
aylık dıvre içinde 1935 yıh bUd· Z.I b •stan 
ceai baılıca çalışma mevzuu ola· na eşı 
cakb. Orman ve it kanunu mev• L.T (" 
zuları da beıincl devrenin itleri ner veg• 
araunda bulunacaktır. Razı /miı / 

Romanya Ordusu- Roma, 27 (A.A.t _ Hab•ıiıtan 
nun T echizi İçin.. maılahatgUzarı, ecnebi matbu~t 

Bükreı' 27 (A.A.) - B. Ta· mllmeuillerino ya~mıı o~~u:i~ 
taresko, Romanyanın muhte!if beyanatında, Habeıııtanm ~ 
aanayl mfteaseselerlnln mümes· Teçhile ltalyanın mUıtem~ıke· 
ıillerl ile bu mllesıeıelerin ordu· lerine tecaYlb nlyetmde 
nun techizl programını tatbik olmadığını taarih ettikten ıonra 
mekaelısind~ hüt~~~~!~ yapa· Habefiıtanın ıulb daYasına 
ca ları ça ışma ır ıgı m esasını d k ti• merbut olduğunu ve 
kararlaıtırmııtır. 18 

• 
8 d 

T ı f ş· k f . S t Habeşiataa ile ltalyan arasın a 
e e on A!r e ı'lın a ın mevcud doıtluk, uzla•m• ve ha· 

ınması . kem muabade&inin çerçeveıi da· 
Ankara 27 - Telefon Şırke- bll' d slihane bir hal sureti 

tinin satın alma mllz<> kerelerine ın • mu v b 
Martın ikinci haftasında başla· teklif etmekte bulundugunu, .u 
nacaktır. takdirde tamlrat namlle 800 hın 

1 

dllımaahkları .ıihlalerde yenmek 
lçia çahtıyor. 

Elde ettiğimiz neticeler, çok 
mUıbet ve çok mühimdir. Hattı, 
bizim politikamızda birlbirlerllı 
dfltman olduklannı zanneden dl
ter bazı milletleri tepik edecek 
ıUsel anekler Yardır. Türkiye 
kendi emniyeti ltia çok laauaıdır. 

Bu ucilfuinl .. ddl tedWr
hria yulnda bilha11a keadi iyi 
niyetini ıöstermek suretlle iyi 
niyetlerla 1tmpatlsinl toplamakla 
temin etmiye çalıfıyor. 

Uluılar Cemiyeti mllalm bir 
mı ..... edir. Bu •&e11•eala 
dojTu •• hakh bir yolda ka++wtll 
ve •••il tesirli ylbek bir ftl'lak 
haline çıkmuıaa çahplım. Endi· 

ıelerin ve dertlerin çoğa hafifler.,, 

Vatan Piyesi 
Temıil Edilmesi Y aıak 

Edilmiı Değildir 
Ankara, 27 (A, A.) - Dabi

Uye V eklletl matbuat umum mU· 
dllrlOğllnden bildirllmiıtfr: 

Matbuat umum mtldllrlUğOnce 
ıözden aeçirllerek oynanması 
•yasal ve soyıal sebeblerden d 
layı mDnaaib g8rlllmeyen piyesi: 
hakkında lstanbul gazetelerinde 
çıkan haberlerin yanlış otd iu 
ıörülmektedir. Netekfnı N u k 
Kemalin "Vatan p"ıy _amdı 

d. h k " esın en 
"pa ışa ım ço Yaıa ''0 1 

lb. 1 ,. sman ı· 
lar., g ı u uul kUltUre u 
kelimeler ç.ıkarıldılctan 

8 
ymıyan 

.. onra oy• 
aanmaıına musaade ver· ı •~t· 

• • ı m~ ır. 

Yırmı Dokuz Kişi 
Yanarak Öldü 
Moıkova, 'rr ( A. A. ) _ Bir 

kurıun kale111ı f b "le 
infilak, 29 k" . .. a rı aıındakl 

ıtlnın olUmüoe aebeb 
olmuıtur. infilaktan k 

sonra ~· an 
yangını bastırmak i l h . 
b f 

• ç n ıe rın 
Utün it a1ye kov ti 1 1 

kt d 
ve er ça ış· 

ma a ır. 

- .. - 1 • ~ . .......... . 

liret vermeye ' -· ' ' · · ' " ' ·~ ···~ -
amade oldutunu 

ıGylemiıtir. 
( Habeı • ltaı b . . 

d"ğ h b 
1 

Ja ldlaeaıne aıd 
ı er a er er birinci ryfadadır.] 

,~---------------
Sözün Kısası 

Meğer Hakiki Aşk 

Yeni Dünyaga Geçmiş/ 
.,.. -

Bizim uki dünyada hakiki qkua 
moda•ı çoktan a•çmiıti. Eıkl uman
lardan kalmıı, Leyll ile Mecaun. 
Drothee, Romeo He Julyet hlklyelerine 
mevzu olan temiz, ıairlerin afJ1ledik· 
lerl o ırerçekten •tk mi Nllerl, yıllar• 
dua 1be ri a.rbk clu111lmaz olmuftu. 

Romaalar Sek.apel lülı:lyelerUe 
doldu. Tiyatrolarda hep, bir kadın 
kocasına ihanet etmiı .. Filimlerde .. de 
8pBıme tekiller).. Hakiki •ıkın artak 
blablttln aönmlı oldutuau aaaıyor
duk. 

Geç•• rln, Loaclradaa PariH el· 
derken tayyareden kınalanan iki • 
Amerikalı ı•nc k ·zın hiklyeai bize 
zannımıZlD yanlaı oldutunu .. Hl bir 
miaalle aB•teriyor. 

* Birkaç hafta 6nce, ital1ada Na-
pollye d6rt f ngllia: tayyareal ~ell70r. 
B. tayyarelerin ıenc nbltleriaclea lkl
•I oradaki Amerika Bqkonaolo1W1u• 
evinde, konaoloaun iki kı.alle tonıfJ• 
yorlar. Baılangıçta aadec:e moncleD 
bh- alabalthlr. 

Ancak kızların biri 1lrmi ilç, at.
ki yirmi yaııada. Y aai lkiai de , .. ., 
kız zibnlyetinia tam dumanlanablt.
eet' çatlarda. hkln Napohnfn den!A 
luyılarıada abbablılda ba1h1aa taaıı· 
ma kıaa zamin içinde hakiki ap 
oluyor. • 

Bir giln lnılllz tayyareal iki p11ıo 
zabitle birlikte açmaya fidlyor •e bh 
dalaa d8nmlyor. Tanare kendi mem· 
leketlae ıltmemif, muhakkak. F •~•' 
ondan ltlç habtr de yok. Buılef 
ln(illz iayyarHi ıasız bir tarafa, lı..al 
deai..ıe Jfiımftıtar, diJOrlar• 

Gene kıdar, daha birkaç alın hce 
baılayan bir aık menkibHinin b11 
kadar çabuk blteeetine na1ıl laaat· 
bilirler? Onlar; bayır, •e•c zabltk' 
1rök ylallal ketfetml7e •ittiler, yi•' 
ıelecekler, diye dlfOnlyorlar. 

Z•bitlerin ralmHİ ıeciktikçe kıı· 
ların anası baba11, onların kederi 
datıllın diye çocuklarını lnıiltereye 
ıöaderlyorlar. Belki or•da, ılttikltrl 
~·• ..,ı pl•ey- pac zabitlere 
•eanyen •aıkalarıaı bulurlar da oya• 
mırlar .. 

Boı yere Umid.. kızlar birkaç ,an 
daha Inıiltere'de haber bekledikten 
sonra, nihayet kendileri sevgilllerinl 
ara~ak için yola çıkmaya karar 
Yerıyorlar. 

Londradan ~ParlH poata taııyaD 
bir bıyyarenin bGtün oturacak yerle• 
rım kiralıyorlar. Zaten hepal alta 
koltuk. lıd angiliyi 1rlllc yllzUnde 
bulduktaa sonra, dönllıte iki koltuk 
fazla olsa da, onların rahahnı temla 
için bunu• ae ehemmiyeti var ? 

Poata tay1real, kalkma nkti ... 
lince yola çıkıyor. Ancak pek 1ük· 
aeklere çıkmak ideti deJil, beı altı 
yüz metre yDkHk1ikte uçuyor. Hal· 
buki sngili zabitler daha ylkaekte, 
çok yGııekteler. Kızlar tayyarenin yillo 
Hlemedltini rörlnce, kendi kuvvet
lerine, aıkın kendilerine verditi ka· 
aat1ara gllveniyor:lar. Elele tutuıarak, 
anrililere daha çabuk varabilmeli 
için, t.yyareden uçıayorlar. 

Zavallı çocuklar! Atkın kendilerini 
hissettirdiği hayal kanatları hakikat 
nnmıı!ar .• Tayyareci denizin l.aerine 
geldiğini haber vermek Gzt.ri, arkasına 
baktıtı vakit, gene kızları yerlerinde 
göremeyinee tekrar Londraya dfSnmG• 
Tayyarenia ı•çtiti yollara adaalar 
çıkarmıtlar. GBky6züne çıkabilec:•kl•· 
rlai r-anaa ;)d '<ız, yer yllztlnde bir 
bahçede, çiçeklerin ara11nda eanaız 
bu!unmutlar. 

* Hiçbir nkit Blmiyecek ebedi eaer• 
ler ancak hakikt aıkı anlatan emer• j 
lerdir, çlnkl dlnranın lı:uru1utundaa 
beri biç detit•lyen, hiçbir nkit aön
•iyecek H değifmiyecek olaa tek 
birıey yalnız hakiki a9kbr, derler. 

Haki:.i aıltın hali yaıamakta 

olduğu ıneydana çıkınca, onun l:u 
"l'lıı •ltced ı 
~ıc.. l•tlrilrne~ ıe. ~eyen ıahid· r 

lllne b ıç n duruıma 

--.. --------------...::::::::~~~~"" yeni miaalini anlatarak llmiyecek 

I -S T E R [ ~N A N M A / l caer yazmak için b irçok rom: ncılar 
çık. cc1 ktır. Hem de yeni dünyada .!STER !Ai 4N 'i .-'1di T f ırakılmııhr. 

d"h •ili ay urun eroine mlibtela 
•şılrnlftu. 

ıı.,l!oıo, ~tA S•lgını 
llltıı.. l'Gtlnden BAl.) - Grib aal· 
Lı ..._ lcteb• 1 ° u merkezindeki 
,._ t,tll .edrle ~rtamekteb on glla 

e j ::nıı. I'. 

DGnyanın her kala balak • • hriade olduğu gibi, 
fıtanbulda da hergün birkaç h raıa:lık oluyor. Fakat 
bazan b raızlrr o kad r rezilctt hareket ediror:ar ki 
iaaana itrenti aelmemek mim.-üo olmuyor. Dün 

matb<laya ı•l•n bir arkadaı anlattı · Ku .. a 't b" · b ij "b . ' ... uncuıı. a ır evı v. rmıf, oıınuş , m naıı bır kiracı b · 
G b. h b . u un mamış. 

çen gece . ır ırınz u evın ıok, k lkapı 11nı ök ll 
götürmtİf· Bır gece •onra da k pıaın cıik

8 

taht.'~ 
Jar.nı aı.rmı• 

lSTER iNAN iSTER 

yetiımlt iki gene kızın, eski diıny da 
h .. k iki f şk n lezzetini tatm 1 rı, 
posta t . yyaresite ıtök yuzDne çık
mıya kalk ıınaları, btltiın roman.-ı.ara 

çekecek güzel bir meYZU· 1 Bu ıdın batka. Auıer.k Htır, ya• 
n z muddi ıeylerl• nıeııul o.u laı, 
ma .. iaede, t yya1ede ıilr yoktur, 
diyenler• karp ela suııtuTuca ce•ab. 
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Memleket Manzarası 

l 

Sapancada 
Mahmudiye 
Köyü 

Sabanca, (Husuıi) - Mahmu· 
diye köyll Sabancaya 4 kilometre 
uzaklıkda, 65 evli ve 300 nllfuılu 
b·r köydUr. KayUn eald bir tarihe 
malik olduğu anlaşılmakda, tarla· 
larda, bahçelerde de sık ıık eski 
eserlere tesadüf olunmatadır. K6y· 
de Hasan Fehmi Pa,anın yaptır
dığı bir cami ile bir mekteb var· 
dır. Cami çok ıan'atkarane ya· 
pılmıf dır. Köy halkı miıafir sever 
insanlardır. Köylin havası aert ve 
sağlamdır, bunun için ahallıi da· 
ima srürbUı ve ııhhatlidlr. 

90 yaşındaki ihtiyar kadınlar
da bile bir gec çalakisl göze 
çarpmaktadır. Suyu gayet gilzel 
\'e temizdir. Köy yavaı yanı 

sayfiye halini almakda, haricden 
gelen aileler senenin 3 ayını bu 
köyde geçirmektedirler. Köyde 
kiraz, kestane, ayn, incir, dut 
pekçok yetJımıktedlr. 

Köy mektebi 3 sınıflıdır. 35 
talabesl vardır. Bugtınün mahke
me reisleri, fen adamları araıında 
bulunan birçok aayın ıimalar ilk 
maarıf nurunu bu köy mektebin
den almıılardır. Köy halkının 
yUzde Hkseni okuyub, yazma bil· 
mekdedir. Yazın Sabancaya· ge
lenlerin bu zUmrUd k6yll görme
den dönmeleri cidden mılını
miyettir. 

Simavlılar 
Halkevi Açılııına Çok 

Sevindiler 
Simav (Huıuıt - Kasamızda 

Halkevi tesisi bllyllk H Ylnc uıın• 
dırmııtır. Açıht resminde Beledi· 
ye ve fırka Baıkam Sadık, halı 
tüccarı Hamdi, liseden aaml ı6y• 
levler ı6ylemişler, HalkeYlerlaln 
faydalarından, hlımetle.rlnden bah
setmiılerdir. Saz heyeti tarafından 
bir konaer Yerllmfı, and lçllmlf. 
tezahürat yapılmııtır. 

Sıvasta Kağm Yasak 
Sıvas, (Husuıt) - Belediye 

mecliıl kağnıların ıehre glrmeme
ıine karar vermifdir. Pazar glln• 
lerl kağnılar ıehrin arka tarafında 
tayin edilen yollardan pazara ge• 
lecekler, yüklerini boıaltıb hemen 
döneceklerdir. 

Sıvasta Mahalle Adları 
Sıvas (Huıusl) - Belediye 

mecliıl yabancı mahalle adlarının 
Tnrkceleştlrilmeaine karar Yer• 
mlıtir. 

Akşehir Orlamekteb Talebe
lerinin Yardımı 

ı Akıehlr ( Huıuıi ) - Orta 
mekteb talebeleri aralarında 35 
lira toplayarak Marmara felAket· 
zedelerine dağıtılmak Uıere Hila· 
llahmere göodermi,lerdir. 

Akşehirde Elektrik Fabrikası 
Akıehir (Huıust) - Akıehir 

Bankaaı tarafından su ile iıletil· 
mek üzere yaptırılacak olan elek· 
trik f abrikaaının ihalesi için Kay· 
makam, Halk Fırkası, Belediye, 
banka baıkanlarile banka mtifet· 
tişinden mürekkeb bir heyet lı· 
tanbula gitmiştir. 

Ak şehirde Şarlak Suyu 
Akşehir, (Huıusi) - Şarlak 

ıuyunuo evlere verilmesine baı· 
lanılmıtd ı r, ilk Uç akıdılıı çocuk 
esirgeme kurumu menfaatine mil· 
ıayedeye konulmuş ve kuruma 69 
lira temin edilmiş, bu ıular me
rasimle akıdılmııdır. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Sıvas; Suyu Bol Şehirleri
mizden Birisidir 

Sıvaı ( Huıu· 
si ) - Merkez! J 
Anadolur.un ın 
büyük ve eıki 
bir tarihe mılJk 
olan ıehlrlerln· 
den biri de Sı· 
vastır. Deniıden 

1312 metre yUk· 
aeklikte bir yay· 
la Dzerine ku· 
rulmuı olan 

Sıvasın arazlıl 
alelekaer dağlık-
tır. Şehir Anka
raya 603, Sam· 
ıuna da 395 ldlometrellk bir 
demiryolu ile hatlıdır. Sıvaıın 
havası sağlam ve aabittlr. Bunun 
için bu ıehirde hastalık pek az• 
dır. Senenin dokuz ayı yas, 3 
ayı kış olur. 

SıYaıta Kepenek Ye Behram• 
paıa adlı iki içme ıuyu •ardır. 
Bu sular bol olmakla beraber 
tehrin ihtiyacına klfi gelmemek· 
tedlr. Bunun için bir kııım halk 

Malatyada Tapu &lcil 1 
Muhafızlığı 

Sinıtan bir cörünUt 
nehir ıuyu içmektedirler. SıYaı 
belediyeıi ıehrln ıu ihtiyacını 
gözönOne almıt •• nehir suyunu 
ıehre yarım aaat mesafede demir 
borulara alarak ııhhl bir ıokllde 
çeşmelere akıtmııtır. 

Sıvaatan iki bUyllk ıu akmak· 
tadır. Bunlardan birl Kızılırmak, 
diğeri de Tavara suyudur. Şebfr 
dahli ve haricinde ıoğuk Ye ııcak 
maden ıuları da çıkmaktadır. 

, SıYaıta birçok 
ta kaplıca vardır. 
Bunların başlıca· 
ları Y enlban ıo
aaıı tlıerlndeki 

Aıatı çermik, 
ıicak çermik, Bey 
pınarı cıvarın· 

daki Soğuk çer• 
mlk, Kangal tara· 
fındakl Yılanlı 

çermik kaplıcala· 
rıdır. Bunların 

ılfa baasalarının 

cok yüksek ol· 
dutu •6rlenmekte· 

dlr. Sı•aıın biri 25, diğeri 20, 
lçOocOıU de 10 metre genlıllğinde 
3 bilyUk caddesi vardır. 25 metre 
ıenişliiindekl cadde istasyon 
caddesidir. Bu cadde Sıvaaın aynı 
zamanda tur •e tenezzüh cadd•· 
ıidir. Sıvas son senelerde demir· 
yollarının blrleıtiti lıtasyon Tazi
yetine Uelmiı olmaaı itibarile 
ı1lratli bir ilerleyiıle inkiıaf et• 
mektedlr. 

lzmirde Av Ve Dağ Sporları 
Malatya, (Huıuıt) - Hıılran• [ 

da kurulmuı olan tapu ıicll 
mu hafızhiı 
teıkillb bu· 
rada ıok 
faydalı ol· 

'
1 maktadır. Bu 

teıkllAt ku· 
ruJ d u lrtın 

ıonra Malıt
yıda idi 
;enedle ya• 

Malatya tapu ıicil pılan alım, 
muhafızı Zi1a öuoy n aatım mua• 
muavini Kenan Engin me le le rl ne 
aihayet Yırilmlıtir. ÔnUmUzdeki 
laaıdran ayına kadar kadaatro 
daireai elye•m elinde bulu· 
nan 13 mahallenin itini de bitire· 
cek ve btıtUn muameleleri ılcll 
muhafızlıta devredecektir. 

Tapu ılcil muhafızı Ziya Öz· 
ıoy ile muaYlni Kenan Enain 
halkın HYgisinl kazanmıflardır. 

Tarıuıta Hamiyetli Bir 
Fabrikatör 

Tarauı, (Husuıt) - Fabrika· 
tlSr Bay lbrahim bnynk b lr ha
miyet eseri ıöstererek muhtelif 
mekteblerde okuyan yllz kUıur 
yokıul yavruya ayakkabı, elbise, 
kasket ve çamaıır vermiıtir. Bu 
pek takdire değer hamiyete 
diğer zenıin tiiccarlarımızm da 
imtisali arzu edilmektedir. 

Bartın Mekteblilarinin Yardımları 
Barlın (Husuıi) - Cümhurlyet 

mektebi talebeleri 1079, istiklal 
440, Asri 381, Orduyeri 400 ku· 
ruş olmak üzere aralarında top• 
ladıkları 23 lirayı, Hi;iliahmer 
Gençler Derneği va&ıtaaile Mar· 
mara felaketzedelerine iÖnder-
mişlerdir. 

E artln flecllsi Umumi Azaları 
Bartın, (Hususi) - Kazamız· 

dan vilayet umumi mecliıi azalık
lar.na Dr. Avni Tan, A li Galib 
Tııran ve Hakkı Ö:ıkömür Hçil• 
mişlerdir. Sı:ıfranboluda yapılan 
seçimds de Nuri Ahad_ Karautuz, 
Seniha Hakkı, baytar Muıtafa 
Şükrü ıeç ilmiılerdir. 

lzmircl• karla mıntakalarda aTlananlardan bir grup 

lımlr (Huıuıi) - lzmlr gene• Etlrdir mıntakalarında avlanmıt-
lliinde dağcılığa ve avcılığa kartı }ardır. Bu avdı avcılarımııı mUt-
hoıa giden bir alAka var.. Her küllerle karıı karııya bırakmıştır. 
hafta talebe ve ıporcu klitlelerl Geceleri de, karlı ve soğuk ha· 
yakın dafılara giderek dağcılık valara rağmen ,alıımak ıuretile 
ıporile meıgul oluyorlar. Şehri- bu avda 162 keklik, 8 çil, ili 
mizdeki lzmir ve bavallıl Avctlar tavıan olmak Uzere cem'an 185 
Cemiyeti de kıt mevıimi avların· parça av yapılmııtır. 

dan iyi neticeler almıı bulunuyor. Avcılarımız karlı dallar ara· 
Izmir Avcıları aeçen hafta ıında yol alırlarken bazı ehem· 

500 kilometrelik geniş bir aahadı mlyetll tehlikeler de atlatmıı· 
ıorlu bir av yapmıf, Isparta •• !ardır. 

Bir Saat Yüzünden 
Muıta 14 Kişi Biribirine 

Girdi 
Mu9, (Huıuı1) - Şehre bir bu· 

çuk saat uzaklıkdakl Sokum kö· 

yllnde Hat almak yUzUnden köylU
lerden Reı:d ile Salih araıında bir 

kavııa çıkmıı, bir aralık mayna 
olan bu ka•ga bir inek alım &a

tımı yUzUoden tekrar baılayınca 
köyllllerden 14 klıi de kıımen 
Reşidin, kısmen Salibin taraf~nı 
tutarak kavagya iştirak etmıı· 
lerdir. 

Bu ıuretle bUyUycn kav~ada 
3 kişi ağır surette yaralanmıştır. 

Retid ve Salih de ağır yaralıdır. 
Kavgadan ionra iki taraf barış· 
mı tlaraada aldıkları yaralar yirmi 
gliode iyi olur cinıden olmadıA-ı 
için müddeiumumilik haklarında 
takibata baılamııtır. 

Diyarıbekirde 
iki Cinayetin Failleri 

Yakalandı 
Diyarıbekir, (Husuıt) - Sil· 

•anda Reıu) oğlu Sıdkıyı öldU· 
rerek kaçan Liceli Emo oğlu 

Emin ile kardeıl Cemil ve Meh
medin Diyarıbekire geldikleri 
haber alıomıı, Uçü de yakalanarak 
Silvana gönderilmitlerdir. 

Siveregin Gavur köylloden 
Tutuyu öldürmekten ıuçlu Oı· 
man oğlu Zilfa ile kardeşi Hamo 
da burada yakalanarak Ad iyeye 
teılim edilmişlerdir. 

Tekirdağ Halk ~vi Başkanlığı 

Tekirdağ, ( P.ususi ) - Halk· · 
evi, fırka ve belediye Ba,kanı 
Ekrem Pekel Y ozgad ıaylavlığına 
seçildiği için HaJkevi Başkanlığına 
Dramalı Bay Raşid ıeçilmiştlr. 
Fırka belediye başkanhğı aeçiml 
henüz yapılmamııtsr. 

Şubat ~ 

Tarihi Fıkra 

Biraz 
Andırıyor l 

frao11• 
Son Poıtada okudum : . dok• 

orduıuouo ııhhlye mllfettlşı 
11 

tor Peıeo, fazla alkol kullan• k 
bir alay efradına öğUd verı:D~al 
için "Alko) ~ldUrür keliınelerı ,, v• 
taşıyan IAvbalar baıtırm•f Bil 
alay koğuılarına astırmıt· dU' 
mllddet ıonra, verdiği öğ~,..; .. I 
naaıl blr te'ıir husule getirdıg"; 
anlamak için lcoğu§ları dolaşınıY 
baılamıı. Ne aörıe eyi?.. L•; 
balann alhnda ıu yazı var: Bfı 
alay ölümden korkmaz ! ... 

d•• Oımaolı hükümdarların ~ 
ÜçllncU Murad da, taasauba v•r_. 
vermek d01Uncesile, bir ıalll 
meyhanelerin kapanmaaını, 1111~ 
ratorluk bududları içinde içit 
kullanılmamasını emretmiıtf· e ) 
sat kendlıl geceli gündüzlU taf~ 
içen bu adamın ıu emri gOI t.ı 
ve hattl iğrene bir ?~y~l, f; 
yllzlülUk örneği ıayılabılırdı. dl 
kat emrinin infaz olunması ~ 
lbımdı. Bu aebeble Iıtanbuld• it 
meyhaneler kapatıldı, gumr~ .. 
lerden ıarab Yarill geçmeme• 
dikkat edllmiye başlandı. 

Sarayda Yur patlasın, çal ı' 
naaın ıözUoe can vermekte ,oı 
çUk bir tereddüd göstemeY ~ 
aaz çaldırıb köçek oynatıp t ~ 
teati ıarab boıaltan hUnkir, 1ı., 
hakkında koyduğu yaıağın her dıf 
tarafandan muhterem tutul Jt' 
j'unu •anıyordu, için için gO~ 
yordu. Bir gDn, biraz çakır l<_.eııı• 
olduğu halde saltanat kayıi ır 
bindi, Halice doğru kUrek. çe 
tirdi. 

Je~ O denin gedikli meyhane 11 
en çok Halic kıyılarındaydı, ~·., 
SUtlice ve Haıköy tarafları başttl' 

~;~• ::~:~ı:;, d~!;!~~~ı~:nl~ 
kabadayıları hep oralarda k~ tf 
,atarlardı. Üçllncll Murad f _, 
bu mıntakadan geçiyordu ı/ 
meyhanelerin kapanmaaile or•0,ı da baılıyan ıe1ıiz hayata d ~ 
nüyordu. Fakat bu dU1U11' JI. 
SUtllce önlerinde birdenbire 'f'1J 
dı. ÇnnkU oradaki meybaPe I 
zorla açmıı olan bir ıUrU ~ 
çeri, hnnkiran ieçmkte old0 1~ 
aörUoce ellerinde kadeh, lı•1 
d6kUlmllılerdl, bağınyorlardı: 1"' 

- Senin ıerefine içl.)'
0 

halayık otlu, bot g6r blzif·: y,~ 
Ertesi gUn, lıtanbuldalı• -.1. 

memnuiyetl kendiliğinden ~ 
mıı ve bütlln meyhaneler •~ 
bulunuyordu. Doktor J'e b 4' 
6j'UdUoe verl!en nükteli ce~• {ıf 
yeniçerilerin llçlincU Mura 'IS"'Jıı 
!attıkları narayı andırmıyor 1-' .... 1· ) ..... / 

·=--~-------· ..... ~ ..... . ' 
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RARIC:i TltORAPLAB 
IJ.ıı/gar istan 
lte 
Ciimhurigef çilik 
lltt 8"1rarJıtancla aon kabine detitik
llaı ~lina .. betile " cOmhuriyetcilik " tt,.:'1 de ortaya atıldı ve eaki Gor• 
"-ab kabinHiala, 8ulıariıtaada "'il d"rl1.•t idarHİ kurmak ialeditl 
~t f e•rdlliti söylendi. Yeni Bap ekil 
'4,,' . •on nutkunda milletin Kırata 
,1,:nancı etrafında çok hararetll 
hri1t er 11raladı •• kırallıtın, Bul
'4d"hll için aa'aani bir temel 
1ı &l nu ıöyledi. Sofyada çıkan 
ltt ... 

0
,•

0 
., raıeteai bu münueb•tle ıu 

•rı ıı 
8 

yazıyor: 

hıet :•hkil General Zlatef, yabancı 
la,,~ •r ınuhablrlerlne nrdiii be
q._ •, Bul,.ariltanda cumhuriyet 
~. •dUeeeti hakkında çıkarılaa 
~ ;•11 dotru olmadığını çok caala 
t., ;d~ He iuh etmittlr. Baınkll 
~ 0rıa'in t•hirlerde ye köylerde 
~ ~t...afından auıl ınildiğini ve 
ft k .''tılandıtını anlamak ıuretlle 
~ ti•ıaı11 uıbııthjını tebarla ettir
tıe.ı.'• General Zlatef 16• araaıada 

ıı ~ •6ylemittlr. 
r,,..,_ t Gtcın uluı Hvdlj'l çarının etra• 
~ 0r•n111ıt, memleketin ilerlenı .. ı 
~ıı,i~ ıt ... aktadır. Umumun arzuıu 
...,.,,t1~•dıkca Bulrariltanda clm
"--.•z. ıl&111 •eHlesi mnzubahı 

.. e1111 le "-ab e etimizde ıi•dly• kadar 
~il;rlyet taraftarları belirmemit 
... fflc~'· Falcat ıayaaı tllkrandır ki, 
>tt bır ıeıaft l.alk tabaka11 aruında 
~ uta•a•ıttır. Bu fikri ortaya 
.... lc•r, daha ziyade mnkl hıralle 
~ •t 4dea kimıelerdlr. Çar Boriıin 
.. , •rı1111da dolatmHı IH bu fikri 
fttı ••ıınanlarda blıbttGn kı1111etten 

ı.;~Gttlr. 
~il •11b0Uıkl bile kıraldaa bıhH· 
>tt •1ıa tlyle derdi: " Eter ctlmhuri
._ia· 11• etmiı olHk bile cumhur 

1 olarak Kıral B · •· · 811 orıı ı Hçecetız. ,, 
~ ıla .. •••lekette •••laariyet 
\~1••nı isteyen 10-IO kiti ltuluaabl-
' Fakat bunlar ne bir b•I& ve .. 

~r tehlike t .. kll edemezler . ., 

,, -tc 
... ~· bu ahval lc:omtu memleketti 
'•" ~en bir hayli zorluklar mer· 

Si tıtını göıttriyor. - if-

il ~tt- •ırıd Zelzele•I 
h '1'-o•:~ l7 ( A. A. ) - Kan ti iye n 
~le ~llka"11kua relen zelzele dola• 

'-dırı,,. ~ illet bir milyon drahmi ile 
l"ll e :Piyecek ıöndermiıtir. 

'- laııd,~•rede intihabat 
~-..... lo',.. 27 (A.A.) - Dominyonlar 
"~t''•de •ı, dlnktl ıayleviade, 
~tı'-•l J&ı 

3 
UIJluaıt aayJay eeçımnua 

'' •O l Yıldan önce yapılamıya• 
Y •mittir. 

~ 1 l(Q 

1 Hindistanda 
Bir Fe•ad 
Hareketi 

Y eal Dellai, 21 ( A.A. ) - Kaa•• 
hlriei ••thur ltlr fe1adcı olaa fakir 
Allinrer, batına 400 taraftar toplara• 
rak Malkeat mıatakuıada, tl•all 
•arbt h•ıfuduada kantıkhklar çıkar
mıthr. 

AIHnr•r, k6ylerl teladld etaekt .. 
dir. Keodlıine bir fe1adeı &faha itti• 
laak etmittir. 

HGkümet, bunlara kartı kuYHt 
HYketmit •e ada•larındaa 2!J kada· 
rını telef edlb, yalaud ki yaraladıktaa 

ıonra l'eri kalaalarını püıklrtmC1ttlr. 
Hökimet aıkerleriadH bir tek 

kiti ölmüt, ilti kiti de yaraJanmııtır. 

Hind Pren•l•ri 
Ve lngiltere 

Loatlra, 27 (A. A.) - MGhim defi· 
tiklilder yapılmadıtı takdirde yeal 
temel yaeuuu reddetmek hakkıada 
geçen pazarteel a-llnG Hindiıtan 
Prenıler kamaraeıada •erilmlt olan 
karar, hilkümet ıiyaaaeıaa kartı 
muhafaıak&r muhalefeti conlaa .. ır· 
mııtır. 

Diia aktam mllfrlt muhafaıaklr· 
ların llderi Bay Vinıton Ç6rçil, J&H 

liyibaaı hakkında mfizakerede bulunan 
komitenin toplantııı na mldahale 
eduek bunun datılmaaıaı latemlttir. 

Fransada Askerlik 
Niçin lki Seneye Çıka
rılmak isteniyormuş 
Parlı, 27 ( A. A. ) - Akademi 

a1aaıadaa eıkl harbiye lıalıanı Mare
ı•I Peten bir mecmuada JHdıtı ma• 
kalede diyor ki : 

Ordumuzun ka)kınmaaını ıerç!k 
ıurette temin edecek ve fili hizmet 
meselesini halleyliytcek yerine va
ııta, iki senelik hizmeti aakeriyedir. 

1956 aenuinde ordu .IBe'lcudumuzu 
lıMI ..... •lktara çıkarabilmek için 
1986 te ıil&h allıaa alıaariı o!ı.n efra· 
dıa alddetial arttırmamız lizımdır. 

Niaanda alıanahr 18 ay, ilk tetrin· 
de alınanlar İH 2 Hne hizmet etme
lidirler. Hizmet mOddetiRin iki seneyo 
kadar arttırılma11 m11vakkat olabilir.,, 

lngiliz Hariciye 
Bakanının Seyahati 

Par:ı, 27 ( A.A )- İoıilil Hariciye 
Bakanı Sir Con Simon Ber)ine ait· 
mezdeu enel 28 Şubatta ( buıtn ) 
PariH ıelecek ve Bay Lual'e milllki 
olacaktır. Fran11z hflkimetl daha 
ziyade Şark miıakına kartı rnerbuti• 
yet a-lSıtermektedir. Binaenaleyh mez
kur b0k6•etin bilha11a bu mi1akın 
tahakkuku ile uj'ratacatı tahmin 
edilmektedir. 

t • 11-----..:..::a artar an 
' Yazan: Romancı 
t ~G~~~~--------~~~~~)etll ~~rınaşık, salkım dolu ı bu Rum hizmetçilerini iyi bilirim. 
ltt . •t•lık bahçenin kumlu yo- Hepıi bir ıoydandır. içimden: 

trıı. bir demir kapıdan - Haaımef endi evde olmaaa 
t.t. Ol d da fU hizmetçi ile ahbab olsam, 
~''çJ•t •nlre doğru iniyor, k6tk diyordum. 
~ıı b~raıında görilnUyordu. Fakat daha kafamda bu 

tJdiıra. r Y•re gelmediğime ahbabhğm ilk aevincleri canlanır• 
' qkt,11 • ken yandaki ıa!onun peaceruin• 
'-. ç•ltndı. P~Yano ıeslerl kulağı· den onun da!galı 1an 1açları 

j. Ürkek, Urkek yürll· göründü. ln1anı hele dalgalarla 

' C>~ top sak .. boğuımuı bir deniz kurdunu deli 
~ t•bi . ız agaçlarmın du· divane edecek maYi gözleri H· 

~'-ce b YUkıeldiği bir köşeyi vincle gUIUyordu. 
CIL. ~•kı. •yaz köşkün mermer - Ne nazikılnlz, tledf, llek· 
''-· lllerdiv· . k '1 -..n erı arşıma letmed:niz. 
~ ~Ydanlıkt Ve pencereden çekildi. 
'~.,, b a hasır koltuklar Salon kap11mda karıı karııya 

t kedi ~.~az. bir Ruı köpeği idik. 
ı. cllveleıiyor 

'n:"•rd· . 
~..._. '•enin 'lk 
.,... lai ~ lrotark 1 basamaj'ına 

ltııet . k en cami,. kapıdan 
çı ız göründü. Adanan 

Yumuıaklığnn parmaklarımın 
unutmadığı ufacık eli avucumda •• 
Ve parmaklarımı bırak•ıyor .• 

- Me iyi ettiniz bllMniı. 

Küba Yine Karışacak 
------

idam Mahkumu Olan Eski Diktatör 
Tekrar Baıa Geçecekmiı 

B•y Maluado •• HaYA•• 
Hkaklanada bir llatllll 

•••••raıı 

Hanna, 27 - Sayla• ıeçl•I re· 
leeek atu.toıta yapılacaktır. Bu 
Hçimde Bay Makado'yu tuta• par· 
tinin kasaamaıı nauhtemeldir ki bu 
takdirde lhtil&I fırkalarının blrleterek 
dabilt bir harb çıkarmalarından kor• 
kulu yor. 

Cumhur reiıi Bıy Mcndiyota'nın 
iıtifa ederek yerial bir dikt.tlJre 
bırakacıatı da rivayet ediliyor. 

[ Son Posta: !Su telgrafta adı 

Zehirli Gaz 
Cenubi Amerika Da 
Şimdi Kullanıyor 

Lııpaz, 27 ( A.A ) - Harbiye Ba
kanı, P"raıuay ordusunun ielecek 
taf!fruzlarındn boğucu razlar ku'lann-

catına dair haber aldıtını blldirm · Ş• 
tir. Şimdiden cebheye az miktarda 
iperid aanderilditi ıöyleaiyor. 

Bol yY• erk&nıharbi7e•i, daıman 

raz kullandıtı takdirde tayyareci],.rin 
derhal mukabel• bilmlıllde bulunma• 
tarını emretmittir. 

Panama Kanahnın icar 
Bedeli 

Panama, 27 ( A. A. ) - Panama 
elmluıriyotl, kanalın liç aylık icar 
bedeli olarak Amerika tarafından 

gönderilmit olan 250 bin c!olarhk 
çeki V aıingtona iade etmlftir. Pana
ma, bu paranın altın olarak ödenme• 
ıini iıtemektedir. 

Mançurlde Tevkif Edllen 
Ruslar Serbest 

Moıkova 27 (A. A.) - Ge~ea yıl ' . ortaaında tnkif olunan Şarki Çın 
timendlferl memurlarından 88 kiti 
ıerbHt bırakılm·tlardır. 

Elimden tutub çekerek beni 
1alonun rahat, yumuıak bir kol· 
tuğuna kadar ıötOrdii. 

Uzun ta(ıiIAta hacet yok. 
Bana kim olduğunu, nasıl 

yaıadığını anlattı. 
Eski paıalardRa birinin kızı 

lmlı.Rızası olmadan bir adamla ev· 
lendirmiıler. Adam hayır1ız çık· 
11uı. para1ını yemiye baıfamıw, 
ayrılm:ılar. Şimdi bir yıldır yal· 
nız oturuyornıuf. 

vaziyet pek mükemmeldi. 
O illa ıeç vakte kadar çok 

tatla yakit ıeçirdik. Her fırsatta: 
- Hayatımı kurtardınız ıize 

aaul teıekklir edeceğimi bile· 
mlyorum diyordu. 

- Arbk bu bahıl tekrar et· 
meyiniz, dedim. Ben belki sizi 
kurtardım. Fakat ıimdi kendimi 
kaybettim. 

Benim denizcilere hiı Hrt çe
Yik, kHtirme sözlerim, hareket· 
lerim pek hoıuna af diyordu. Şbn· 
diye kadar çapkınlıktan acemilere 
diploma yeriyordum. Fakat doğ· 
ruıunu iltıraen b&yle kibar, 1Uk· 
ıek bir kadınla Mç ••vlfm•mir 

ıeçen Bay Makldo, Kftbanın eıki 
dlktaUSrft o]ub yaman bir htkillt
çulır. Son lhtll&ller lıerine Ameri· 
kaya kaçan Bay Makado idnma 
mahkum edilmiı, Amer~ka hllküme
tinden iıtenilditi halde, rakasıaı 
kurtarmıya muvaffak olmuıtur. Ken
di tar,ıfdnrlarının kazanma11 ihtimali , 
bu teşki Atçı adamın, hariçden KG
badaki bazı partilere nüfuıı: ettiti 
dütfinceslni akla ıatiriyor. ] 

İspanyada 
Bazı idam Hükümleri 

Affedi~di 
Madrid, 27 (A. A.) - YOkHk mah

kemenin, meb'ua Meaendn de dahil 
olduğu halde, ıoa defa idama mah-

kum edilmiş olan 4 kiıintn affı hak
kında mQsaid karar nrditi lemia 
edil: yor. 

Kortea:ler, iaya• •e fl)'aaa teı•lk 
hareketindea auçl• elan bet ıo•yalfıt 
meb'uıun, teırii mudiyetlerinl kal· 
dırmıya karar vermittir. 

içki Y•••I• Ve Amerlk• 
Vatington, 27 - İçki aleyhdarları 

a-arbt Virjiaya, Tekıaa, Jorjiya n 
Ark.rnzasta zafer kaaanmıılardır, 

Hatırlardadır ki, federal hükum•t, 
içki yaaatının kaldırılmaaıaa karar 

yerdiği Hman 12 devlet buaa 
nıuarız kalmıtlardı. 

ıtalyan Ballllar1nın Mlktarm 
Roma, 27 (A.A.) - 6 Y•tnadan 14 

yatın• kadar İtalyaa çocuklarını b!r 
araya toplayan ulu1al Balilla kurumu 
ayoleri 28/2/33 ten 28/2/85 e kadar 
2.281.000 den 3.482.000 e çıkıınıttır, 

tim. Nasıl muamele edileceğini 
bilmiyordum. Bir pot kırmamak 
için dikkat ediyordum. 

insan böyle kendini ııkdıkca da
ha falso eder onun için bakdım ki 
olmbay1a11~~k. Kendimi derbederliğe 
liü a ıge verdim. Heybelide 
sıeceleri, çamlık dibinde Rum 
kızlarına yaptığım gibi adeta 
ıarkı'lhlıga haşladım Ne 1 . · o ur.sa 
olsun dıyordum. Ya ko• 1 .. u urum, 
ya .. 

Ne denin beaim bitin o 
yapm~cı~, zoraki nezaketim bo
ıu~a ımıı. Ben hoyratca hareket 
ettıkce o tadını bulm 1 . Uf reçe 
ııbl kaynamaya baıladı. Velhaaıl 
ömrümün belki en meı'ud en 
keyfli saatlerini yaıadım. 

Bu, başlangıç oldu. 

~rhk heraln Btıy&kadaya 
ıeçıyor. Hatta hazan birkaç ge· 
ce Heybeliye dönmUyordum. Bu 
it nereye kader varacaktı. 

Varacağına •ardı. 
LeylA bana evlenmeyi teklif 

etti. 
GUzeL Gene bir kadıa. Soara 

ıenıln.. Ç6pı8z bir hha. 

Sav'• 5 

'I Gönül işleri J 
Bir Ahlak 
Düşmanı! 

"Mereio,, de Hey E. A. ye: 
Çok eakl devirlerde, 25, 30 

yıl evvel, akıamları ecnebi kız 
mekteb!'jrinin tatil saatler~ni sa· 
bıraızlıkla bekleyen geneler, ihti· 
yarlar vardı, kapının karş.•ında 
dururlar, çık•nlara bakarlar, ha· 
yab mahvedllecek bir masum 
ararlardı, ahlAk ve vicdan bu 
adamlara ne ınfat verir, bilmem! 

Fakat bir mekteb çocuğuna 
aıkın ne demek olduğunu ilk 
defa snlatmıya çah,an, evine 
mektub gönderen, mektebine 
"n!me,, ulaştıran bir aıfamın, 

o, bahıettiğim Hki deYir... Ada
mından ne farkı vardır? Bunu dU
tUnmeyi size bırakıyonaml 

Kızın evine bir mektub yolla· 
mıısınız, babasının eline geçmİf, 
korkmuısunuz:, lkinciıiai mektebi 
vaaıta~ile yolJamıııınıı, kim bilir, 
belki bu da mekteh ldareıinin 
eline dUşmU1. 

Neilceyi beaab ediniz: Kızan 
şerefi dar ve kıH bir myhhte, 
şimdiden 'hafif me§reb,.llğe / 
namzed olmak tehlikesile karp 
karşıyadır. Hem de hiç kabahati 
olmadığı halde. Benden bu kızla 
temaıı nasıl muhafaza edebile• 
cej'İniıl aoruyorıunuz, ılze tav• 
slyem ıu: 

Kızın baba11 tarafından ahl•k 
dllımanlajı ile ittibam edilerek 
mahkemeye verilmediiinize ıük· 
rediniz ve bu hidiae1i bir ders 
ıayarak, yerinizde rahat oturunuz! 

* Bay Süreyyaya: 
Mini mini yavruıu ile sefaletin 

son derecesine dlltmllt. aç kalmq, 
aoğuktaa donm111 bir kadan 
kendiıinl bu uçurumdan çeklb 
çıkaran, rahat, lntlzamh bir ha· 
yata kavuıturan bir erkeğe naaal 
ihanet eder? Ve tlatilıte defa· 
larca naaıl yapar? Hanalam al
mayor, dimagen malfıl olmuı ol· 
nıasına ihtimal vermek istiyorum. 
Vaziyetiniz hakkrnda yakmdan 
edinilmiı kanaatım yok. ılıe her-

lhangi bir tanlyede bulunamı· 
ya cağım. 

TEYZE 

Avusturya B•şbakanı Döndll 
Londra, 17 (A.A.) - AYuıturya 

baıbakaaı ile hariciye nazırı dC1a 
Avusturyaya hareket et•iılerdir. 

R1Zı oldum. 
Deniz kurdu famandıraya 

bağlandı. 
Arhk açık denizlerde fırtma• 

larla boğuştuktan ıoara limana 
dönmllt bir kalyon ıibiydim. 

Dört başım mamurdu. 
Sabahtan akıama kadar gezi· 

yor, yiyor, içiyor, Hfa ıUrüyor
dum. 

O be11im adımı "Caakurtaran., 
koymuıtu. Beni se•erken gözleri· 
nin içi alevleniyordu. Böyle bir 
eyyam yqadık. 

Bir gün beni· gemi almak için 
uzak bir ecnebi memlekete gide· 
cek heyete tayin ettiler. 

fıteraem lıtifa eder, ıitmeıdim. 
Fakat bu denizcilik garib meı· 
tektir. insan ne olsa ifinden ge
çemez. lngilterede blltl\n ömürleri 
açık denlz.Jerde geçen kaptanlar 
tekaüd olunca deniz kenarlarında, 
kayalar fistilnde ev yaptırır, 
ömürlerinin ıonuna kadar orada 
yaşar. Son nefeslerini bile d, 1-
gaları çiğneyib geçen rOzıirlara 
verirlermiş. Ben de ayle.. Ne 
maaıa ne va:ı:ify• ihtiyacım ol· 
madığ: halde bu iıten kaçama· 
dım. Leyli da pek 11rar etmedi. 

( Arkuı var) 

' 

• 
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Dünya Hadiseleri 

Balta lle 
Kesilen 
iki Baıl 

Ajans telgraflan birkaç gl1n 

Fransız ıa· evvel Von Falken· 
zeleleri Al- heln ve Von Natı• 

mer adını taııyan 
man kararına iki kadının Al· 

s dlgorlar? manyada casuıluk 
yaptıkları için idam ceza&ına 
mnhküm edildiklerini h aber ver
miıti. Gazetelerin \'erdikleri taf· 
ıilAttan anlayoruz ki bu hukUm, 
iki kadının balta ile ba~hlrı .k0 -

silmek suretl!e infaz ed lmittir. 
Fransız gazetlerl bu b.:.~foe~en 
babıederlerken d 'yorlar kı: 

_ Bu Ud kadının ~ aptakları 
cUrllm ne kadar bUyülı o"ursa 
olsun bir insan duçar o. duklorı 
cezanın dereceı:ni sarsılmadan 
lıidemez. Saib zanıanınC:a vatan 
hıyaneti ile maznun o'onlar.n 
idam edilmeleri ıı:d.Imemiş 
bir fCydir. Bu idam hO!!mUnUn 
balta llo kafa keserek infoz 
edilmesi i insanı hayı e tinden 
donduracak bir hidisedJr. 

* 
Fran ada neşredilen Ur ia· 

tatistlğe göro 1934 yılı 
içinde Par;s haa· 

Bir iıtatis- tnneterinde 27 ,468 
tlktttn öire- ecnebi teda\'I •· 
nilen şegl•r.. dihniıtlr. Bu mak· 

aadla Belediye kasasından çık n 
para 19 milyon franktır. Diğer 
taraftan Franıız hapishımelerinde 
bulunan mahk6mlann dGrtte biri 
ecnebi Ulbiiyetindedirler. Bunlar 
da Franaıs har.ineıtne 3 milyon 
franga mal olmaktadır. Fronııı. 
gazeteleri bu hesablara bakarak 
Fransada yaşayan ecnebilerin 
Franıaya kardan ılyade zarar 
getirdiklerini yazıyorlar. Hesab 
doiru mudur, deiil mi bilmiyoruz. 
Fakat muhakkak elan fU ki, 
buaOnlcrde CStedeoberl Fransada 
yerlef mif olan ecnebilerden para 
kaıanaolab aleyhine tiddetll bir 
propaianda yapılmaktadır. _. 

* 
Eıki Romablana zamanında 

Vesta adını t şıyan bir 
, .. y;-,,-n-l_b_i_r_Y'._e_•_- mab~d vardı, için· 

de hıç &Önmoyen 
ta mab•di bir ateş yana.rdı. 

Şimdi bu mabedin a srtsl Avus• 
turyanın baıvokfilet dnireıind• 
açılmıı gibi görünmektedir. Filha· 
klka bu dairenin bOyUk ıalonunda 
eski Başvekil Dolfüs'U:ı öldUrUl· 
dUğü yerde, bUyUk bir lsa resmi· 
nln önünde bUyOk alev çıkaran 
bir kandil vardır, maktul Eaşvekil 
namına yakılmııtır. Hiçbir ıamao 

söndlirülmeyecektir. 

-·--·····-.................. -···-·············· .. ---·. 
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BUTUN ULKE.YI 
HERC:.UN 

6J• 

DOLASA AZSJNIZ 
FA K.ATI 

~nP sıa 
O.O.Ki e,j R. TL .&N 

BüTÜN ÜU<EYI HER '-'JN DOLAilR 
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On Beş San·Ayede Gelen ı .. ' um. 
Tayyareci "Lindberg., in Çocuğunu Öldürdüğü Zannile idama Mahkum 

f:dilen Haur~man'ı Bekliyen Akıbet Nedir ? 

Bitiren Elektrikli Sandalye Değil, Mahkumu 
Bekleme Müddetidir, Digorlar 

6lrçok caniler cellid 
ile karıılaımıya cesaret 
edemedikleri için batla• 
rmı h6crclerinin duTarla• 
rma çarı: mıya teıebblla 

etmi~~erdir. insan adaleti 
bunu bildiii içlndlr ki 
Hauptman'ı höcresinde 
gtccli gtlndDzlU neıaret 
eltında bulundurmaktadır. 

Artık Martın 18 inci 
gllntine kadar yalnızlık 

nedir, bilmiyecektir: Gar· 
diyan!arı bazı claklkal~ 

da onu 116yletmiye, ba11 

dakiknlıırda ise ıuıtur
mıya çalışacaklardır. Ara• 
ıırada yanına bir papaa 
gelecekf r. Alla hm ruhu· 
rıu bekk '""'ekte oldutunu 
say:iycccktir, sonra bir 
doktor görünecektir, ame· 
Hyat masasının beklediği 
vücudunu uıuayenedın 
cektir. 

ıeçire· { resine bir bAkim girecektir. Ken• 
diaine ıuçl ·nnı hatırlatacaktır. 
Cezayı çekme zamanımın geldi· 
tini ıöyleyocektir ve nihayet onu 
bir papaı ile baıbaıa bıraka· 
caktır. Papas ta gittikten ıonra 

mahküm beğendiii yemeklerden 
kendisi ıeçerek hayatta ıon defa 
olarak karnını doyurabilir ı Tavuk, 
ıebıe, meyTa, kah'fe 'fe yaprak 
ıi1ara11 emrine amadedir. 

* Hesaba bakılıraa Llnderg'fn 
çocuğu ıu l5ldUrmftı oldutu zan· 
nile idama mahkum edilen ada-
ma verilen mane'fl lıkence bir 
aydan fazla ıiirmllf olacaktır. 
Eter hakikaten ıuçlu İH ceıa 
pek fazla deiildir, bununla bera• 
ber ..• Üç hafta mtıddetle ellerlnl 
boynundan ayırmıyan \>lr Inııtllı. 

mahkumunun mırıldandığı cUm· 

leyi hatırJayorum: 

- Ah, bir an evvel bltiYerael 
Son dakfkı;ıuada bu maaku· 

ma darağacına kadar refakat et· 
mit olan ıardiyanlana ı«Syledik• 
lerl de hatırımdadır: 

- Aıılma çok ıllrmeı! Fakat 
mahkamu bitiren bekleme ıama• 
nının uzunluğudur. - .... 

* Eğer lıtinaf Mahkemeıi Haupt• 
man 'ın lstldaımı reddederse 18 
Mart gtinl kendlıhıi bekliyen 
akıbeti daktka11 dakika1ına ta• 
hayylll edebllf, : 

Bir gfta e'fvel re1mt ziyaret 
aaatinde zevce.t, ktmbllfr belld 
de çocu§'u ile birlikte hapiıha• 
neye ııelıcektir, iki gardiyanın 
nezareti altında demir parmak· 
kkların arkaamdan kocallDa ıo:ı 
defa olarak httab edecektir. 
Kadın gittikten ıonra mahküm 
yemeiini ylyeblJr, lttfhaıı varu, 
uykuıunu uyuyablllr, lmklnınl 
buluraa l 

Fakat y•mek biter bitm.-z. 
cellldın yardımcıları, onun yanında 
beliriverecekler, elektrik cereya· 
nını geçiren demir taıın iyice 
temaıını temin itin ensesini trq 
edeceti•, löilarını bqlıyacaklar, 
dııan çıkaracaklardır. 

l!lektrlk aandalyeıilÜD bulun• 
dutu aalon mahk6mun yattıA'ı 
höcrenln bitiıiğlndedlr. T • dtb 
tarafında zeminden birkaç karıı 
yUkaekte elektrik 1andelyeai Yar• 
dır. ÔnUne idam ıahnealnde hazır 
bulunacak, imtiyazlı daYelliler f çin 
birkaç koltuk konulmuıtur. içeride 
mutlak bir ıUkit bOkUm sUrer. 
Bn stlkQtu lhll1 eden yalnıı. bir 
l•Y vardır: Duvarın dibinde bir 
papas dhç~kmftıtUr. Mahk6mun 
l~erl girdiği 11rada dua ile meı· 
guldllr ı 

- Temiz kalblller meı'uddur: 
r, zayıflar mea'uddurlar, lyl 

huylular mea'uddurlar .• 
Salon aon derece aydınlıktır, 

mahkClm niebeten karanlıkca bir 
höcreden ıeldiii için gösll kama· 
ıır, elektrikli sandalyenin iki ya· * nında dört cellid muavini ile bir 

Ertesi 1abah aaat (9) da h6c- doktorun beklemekte olduiunu 

belki göremeı. 
Sonra salonun ta dl· 

binde, aııl salondan bir 
camek&n ile ayrılmı husuıt 
bir yer vardır, cellAd bu
rada durur, elektrik ıan· 
dalyesine cereyan verecek 
olan manetler elindedir. 

• Malıldim elektlrikli aan· 
dalyeye çıkar, oturur, bu 

dakikada c~llad muaYialerf 
onun kollarına ve ayakla· 
rma, cereyan ıellnce uç
ramamuı içi• birer deri 
kuıak sıeçirmiılerdir. Baıı· 
nın ilzerlne de bir taı koy 
muılardır. Bu ameliye bl· 
tine• çekilirler. 

Ve bir diaamo seıl du
yulur. Cereyan evveli ha· 
flfce başlamıı ve hemen 
(2000) vo1ta yllkselmiıdlr. -

l Adam cereyanın albnda bir 
ııerillr, sonra ııçıramak ister, fa· 
kat kayışlar manidir. Bu, takriben 
iki buçuk dakika sUrer, 11onra dl· 
namo se&i kesilir, cellad manetlnl 
kapamı§hr. Muavinleri mahkiima 
yaklaıırlar. Kayıılarını çözerler. 
Artık adam hareketılzdir. Doktor 
yaklaıır, kulaklıkla kalbini dinler, 
ıonra ıahidlere dönerek: 

- Bu adamın ~lmtıı oldutu• 
nu taadik ederim, der. 

Arbk herıey bibnittir. CellAd 
muavinleri cesedi kaldırırlar, 
ameliyat maaaaının llıerin• yat1-
rırlar.' Maamaflh mahkumun aileıi 
lsterae fethlmeyte mani olablllr, 
ceaedl alabilir. 

* Elktrikle idam acı verir mi? 
Öbür dünyaya gidenlerden 

geri aolen olmadığı için bu ıor
guya cevab verilemez. Maamaflh 
fikirlerini sorduğum Amerikalı 
doktorlar bana: 

- Aı:ami 15 ıanlye her ıeyl 
bitmiştir, dediler. Hatta 4, 5 
1aniyede biteni de vardır! 

- PekJ, o halde niçin cere
yan 2,5 dakika •DrUyor? 

- lhUyat tedbiri olarak! 
- Peki, neden ıeçende ya· 

pılan idam hllkmftnde cereyanın 

beş dakika verilmesine lUıum 
görnldtl? 

- MUıterih olunuz, ilk sa· 
demede has1aslyet kalmamıştır. 

* Amerika haplıhanelerinde e-
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lektrikli 1andalyenln kendlılne 
mahBus lejandları yardır. Meaell 
Sinıpson isminde birisi idam 
edileceği ıırada phld olarak 
aelmiş bir kadın gaıetec~ g6rmftt: I BA KA KOMERÇiVALE ' ,(A PA 

1 TA LYA NA l~ 
Sermayui Liret 700,000,000 
İhtiyat akQeBİ ,, 580,000,000 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
ltıılyanın başlıca ~ehirleriudo 

ŞUBELER 
İnglUere, 18viçre, Awsturya, Maoa
riıtan, Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehietan, Romanya, Bulgariatno, 
Mmr, Amerika Oemahiri Müttehideai, 
Bresilya, Şili, Uruguay, Arj ntin, 

Peru, Ehatör n Kolumbiyada 
Afilya1yonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda oaddeai K araköy 

Palas (Telef. 2641 /2/8/4/5 ) 
•hlr d•hlllndekl econtelerı 
.lı nbuldaı 41alcqıciyan hRnında 

Telef. 2821. Beyoğlunda : İıtiklll ;. 
caddt1i Te!.f. 1046ı..Kampiyo daireııi 
Borsada Telef. 171 .. 

IZMİRDE fUBE 

fdA~l{A, 
Müslahnr~tı 

HUBUBATVNlAlll 

SıHHAT 
VE 

l<UVVET
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- Madam, lıteracnlz sandal• 
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YENi LiTRE 

ÖLÇEKLERi 

SAT ŞA ÇIKTI 

Ffh&h 
t:r&~ 

A. f-aik Lunited Şirketi 
· Sirk•ci, Li11t•n Aan 

. it • Ttl. HrHi ı Kaspol • letanbwl 

Şu bet' 

Kari Mektubları 

Türk Terzilerindell 
Türk Sanayicilerin•k 

Şehrimizdeki terziler, get• U 
kendi menf atlarını, gerek 1~;:. malı kumaşlann revacını 8 b k• 
dar eden ml\hlm bir mevzu 

8 k" 
kında bazı iıtekler öne ınrıııe lf 
tedirler. Meselele sudur: l(uoı ok 
dokuyan yeril sermayeli bl~k 
fabrikalar, ayrıca bir de te~ Jet• 
kıımı ihdas etmiı vaziyettedır I• 
Piyasaya çıkardıkları kumaılar; 
kendi dikim yerlerinde v• ıtı' 
ucu.ı fiatlarla elbise yap~8 b 

111 
dırlar. Teniler, bu vaziy.,tı de 11 
kendilerine rekabet noktası" ~ 
hem de yerli malı bakımından ~ııJ 
rarh g6rUyorlar. " Bu dedit, 
mlleueselerin, terzilere rek• i)' 

etmeli değil, bilakis onlara '°dl 
ıahir olması: kumaş sabşlaflll ııt1' 
kredi açması, hulAsa yerli nıalı t 
llnH edilmesine ımkan bırakıll 
ıı llzımdır. ,. diyorlar. 

Bu uıevzu ilzerinde 
tOmUı terzi bay 
blıe ıo ıayanı dikkat 
ı«Syledl: t 

u - Fabrikatörlerin ıab~ 'J 
belerlnl açarak ucuz elbise ılJl t 

Csuretile bize raklb vaziyete ~l~111ot, 
leri bntnn terzileri gtlcendır~, 
Bugtın, bu gibi müesse~el rl 
meaelA, 23 liraya dikilen bır 1' ~ 
ttlmll bizim aynı fiata diknıed,
lmkin yoktur. Onlar her ıe> rl 
6ace maliyet fiatinden kazaP~,ıı 
lar. Sonra, piyasaya 118.ttı rlat' 
flata terzilere kumaş verıyo 

Kredi açmıyorlar, J 
Kendi mallarını, nihayet ~ 

kumaılarmı lAnıe ettirmek ı ti 
nlnl hazırlamıyorlar. Bugftn, UI 
kumaı ter:ılden baıka kimin eh" 
den geçer? Ve bir yerli Pl11 ~ 
raabeti artbrmak, revacı çoi ~ 
mak lçln bundan güzel 'f&llt:,; 
olur? Sizi temin ederim ki, be ~ıJ' 
birçok terzilerin yerli malı ıl' 
mat bulundurmamaları bo ' 
beblerdendir. Biz hiçbir :ıalll 171" 
bu mile&Seıeler ucuza •

1 ~,L 
yapmaaını demiyoruz. f 'I 
terzileri de düıfinerek onl f 
r.atarlanna yilrlimemek I~ 
dır, lddlaımdayız. Maal -/ 
bu mtıeaseselerden d ğil ~ 
kredi, numunelik parçalar ( 
tlon) bile alamıyoruz. f. 

Tenilere kredi açmaları, I._ 
yaaaya sattıklanndan ayn IJ"I. 
bir fiat kabul etmeleri ve tet~ 
ıubelerini kapatmaları çok b:cf 
olacaktır. Tabii ortada bir i/ı 
vaziyeti mevzuubahs olaması, 1~ 
arkadatlarımız kendi menf•:ı 
kadar yerli malının &ablıfl 
mından da bunu özlüyorlat·•',f 

Bu lıtek, yerli malı kud'b/ 
nn revacı noktasından ço~;i 'I 
miyetlidlr. iddia edildiği gı b~ "J 
çok terzilerin yerli kuxn•t tlt'~.ıt 
durmamalarım lcab •t

11
_,,.-., 

kunetli sebebler varsa 1' 'I 
iyi bir tetkikten geçirın• 
ıımdır. /J 

( Ceva61ar ~ 
,p 

Ankara llarıtı.ı l rnuııı etl ; 

ğiinde Bay Mehmed Al! Ôt:r t>~~ t• 
Sordugv unuz tefrıka ...,, _., 

d' lsııe,... Y 
kitab halind neıre 1 etefll 
Neıredlldiği zaman gaı 
aynca ilan olunacakbr·. ·. 

• • tıt• 
,---"'~' . .. . . • • deJlllf 

yemi ıize vereyım, . il" 
- T eşekkUr ederını, 

kıfte ineceğim. r. f. ,ı 
d v uınuı r ~~ 

Yukarı~ a koy ug .,10cls ı" 
k .. esna""' ,. 

bi .d m hü mu . ı ' r 1 .. d izlJC 
gazeteci t&rafın an g 

mıttır • 
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Saç Modaları 
~arihten Almmış 

iizel Örnekler 

.. Ja9 tov.Jod · modaaı, aon ıeaelerde, uld yıllara ~iahı~le h~~li 
~u. ~.,..i ,_ wodeMerl, tJrf hin •n eıki devlrlerlndekı ıekıller ( r 

tvtufinai IUl'etiW. teabit edttlyor. Burada birkaç yeni örnek 
)'or•...a... 

Anaelere Faydalı Ôğüdler 
. ·-

Çocukları Şımartmak 
-r En Kötü Bir Şeydir 

~~~be öyle birıeytltr ld bunu 
'"-' -~ !tendi aatm r tmaıı icab 
ltlt,. bn ~lctlrasının tecrUbelerinln 

A 1 bir fayda11 dokunmaz. 
ı.., llneı 

ke11 b •r çocuklarını büyUtlr-
l&t~G : hakikati hiçbir zamaa t_, 11 

•n uzaklaıdırmamalı Y• 

-~b, rı11ııı keadl kendilerine 
~'lidi .. bibi olmalarına dikkat 
~d~ ~ Daha hayabma ilk aa
"-a,,111 ile Çocuğun tecrllbe satın 
t~. ç' lllıydan vermek lazım• 
~'le ;eu~ bu tecrü belerl aazarl 
~, •d -ili bilaklı yaparak, tec• 

~lldit. ~le, arnell olarak lSj'rea
~dilbi rçoklarını, böyle kendi 
~il 0~ •ahın aldığımız tıcrB
.. 'c, 1l lllıdığı için, mektebi bi-
,, )apacatamw ı•ıırırız. 
~~ ol.tutuınuzu hl,l»ir ıamaa 
~~ ile .ada beraber çocuklara 
~le, ~Pek fazla yardım et-

~ ~· •••artmak biç de 
lıl..~ ~dir. Ş.marıklaiı ve yır
[,. ~bir Çocukca hareket et

"•kit mOaamalıa ilı 
... .ı.41.r. Zira uf akhktla S llaiaarnaha olan yirmi 
~ teı.ıtı.eli Lir ıafha 

~' ııaaı.teb. sltmlye 
dt.. ... ~raa iİk öğretecejinlz 
• a P•raaıaı iyi kullan

~llu11 ifia 
..... ÇOcuta bir 

iıa."""' •ı 1. 94- Ye baa m.,. 
~· llociaıa ea ~ "• iera1 • . rm .. ıaı temin 

le lc.t'lyye ~-ttitt Parayı Ye 
'' "• 

0 ••pat•ayıo 
._ ~hud erkek r.·1r it 
~'ktt olaııf-ı. 8'9db okuma
l ~ bel t~catı için çeca-

1tGI olaaaya, bel 

l 

bol sezmeye, bOtcenlz mllsaides 
kDçOk knçnk 11yahtlar yapmasına 
mftsaade ediniz. Bu ıuretle ço
cu;unuı dab.a çok tecrübe 1ahlbi 
olur. Ve bayatı daha kolaylıkla 
karıılar. 

On yedl yaıındakl cocufunuı 
ıWn arkadaıınıı olmah, hayab 
ılzden daha iyi aalalDlf bulun• 
malıdır. 

Eter kendlıindın hllrmet 
bekliyorsamı bunu ıiıla daha 
yaıh oldutunuzdan dolayı dejil 
bOyUk olmaDız dolayııile daha 
çok zahmet çektitlniıden dolayı 
lıteylaiz. 

Velhaail çocujıınuıun umumi
yetle hayatta muvaffakiyetinl iıti
yorsanıı lıerlne fazla dllımeyin. 
Lttzumundın faıla ıefkat ve itina 
ııBıtermeyla. Onun namına tec· 
rObeler yapmayıa. Onu keadi 
itini sarmeye, keacll için dlltlln· 
m11e, kendi muelelerinl hallet• 
mı,e •laftır ... 

Her Vakit Gene Elbise Modaları 
Ve Güzel ~ 
Kalmak için 

BugUn bütün kadınlar genclik
Jerini ve ~ üzellilclerini muhafaza 
için masajdan ve muhtcl.f cins 
kremlerden istifade etmeyi öğren· 
mişlerdir. Zarafete düşkün kn· .. 
dmlar bergön her gece masa1ıa 
meşguldür:er. Yalnız bunda azami 
neticeyi elde edebi!mek için 
masajın fenni §ekilde nası l olr.· 
cağını bilmek lazımdır. Iıte bu· 
giln burada ev!n:zde naııl ma· 
saj yapabileceğinizi an!atacağız. 

Maaajdao evvel ilk yapacaj'ı
nız ıey yibft losyonla adamakıllı 
temidemektlr. . . . 

•irinci h•reket: MasaJ ıçın 
en evvel düşiinUlecek şey tırnak· 
ların uzan o!mamasıciır. Zira uzun 
tırnaklarla tamam bir masaj ya· 
pılamayacağı gibi yüzün yır: ıl· 

ma.. ihtimali de olabilir. Iıe 
yhtlaOze ve boynunuza cildi 
besleyen kremlerden birinden 
kalın bir tabaka sürmekle baş· 
la1ınız. 

lklnc1 hareket: Sağ elinizin 
bat ve şahadet parmaklarını kaş
larınızı ortasına koyun ve eaç
larınıza doiru hareket ettirin. 
Ve yava9 yavaı sağ tarafa, ıa· 
kaklara doğru ilerleyin. Alnın 

~ 
~~ 

aaj yarısı böyleLkle a.ince • 0 1 
eliaizin bat ve ıehadet parma
jını kaşlarınızın ortasına koyun 
n ıol tarafa doğru ta sol pka· 
ğına ininceye kadar hep elinin 
ortaaından baılayıb kenarlar 
doğru giderek 1) ice maaaj yapınız: 
Bu ıuretle bUtUn alına masaj 
yapınca orta parmajınızı •6z!e
rinizin dıt uclarma koyun, röz· 
lerinizin altından burnunuza do;ru 
ve oradan yukarı ç.ıkarak k*fl• 
nııan altından dııarı doj'ru ıa~ak: 
lara kadar ilerleyerek daıreYJ 
hareketleri• masaj yapınız ve 
altı defa tekrarlayınız. 

OçUncU hareket: Şahadet 
parmağınızla burnunuzun köprl
ıOaden bqlayın, dairevi laar .. 
ketile burua deliklerin• dojra 
lnlalz. 

DördUnell IHlrekell Orta 
•• halka par••iımda apa.ıa 
iki tarafındaki çlzallvtlea bar 
layıb blltl• yanajı kaplamak 
Uzer• ıakaklara do§Tu çıloaıı. 

Betlncl h•rekeb Baı •• 
ıabadet parmahınııla çenıaitia 
ortaıından l.aılayarak ve bUtUa 
çeneyi taklb ederek kulak nı•· 
melerlnin albna kadar çımdlkle• 
yiniı:. 

Altıncı 

parmaklarla 
baılayarak 
1apllacak. 

h•reket: Blltlln 
boynun aıaiısında1! 

çeneye doiru maHJ 

\1 

Moda: Paris sergiıindenı 
Reaimlerini koyduiumuz mo

deller Parisde en bOyOk terzilerin 
mevsim münasebetile açtıkları 
sergiden alınmıştır. 

Soldaki önU dUğmell, bol 
kollu siyah bir tayyördUr. Kolla· 
rında kullamlnn kürk kuzudur. 

Ortadaki beyaz danteldea ka· 
bartılm11 bir eJbiHdir. Etek ırayet 
boldur. Ve ten reni'İ penbe tafta 

lzer:ne geçiriımittir. Kemeri ıi· 
)'ah kurdeleden örlHmli§tür. 

Sağdaki pardeaUnün önU dnz 
ve dardır. BfitUn bolluğu arkr.· 
daki temin etmektedir. 

Arka zeminde de diğer bir 
tUl modet görülmektedi r. 

Pariadoki bütün ten.ilerin mo
da üzerinde bütün aalaıbldan tek 
nokta gece elbiselerinin etekleri· 
nin feYkalide bol olmasadır. 

Kadın Ve Mutbak 
Acaba Bugün Ne Yemek Yapı&m? 

Pekmezll Pasta J 
Lhım olan ıeyler: Bir ölçl · 

ceviz, bir ölçU un, pekmez, kar~ ' .,. .. ..,,,,,,._,.,,.,... 

bonat, bir çay fincanı unla l:ir 
çay fincanı ce•iz bir araya konu .. 
Jacak. Bir çay kaıığı da karbonat " 
ilave edilecek. Sulanıb, yumuş•k 
bir lokma hamuru oluncıya kadar 
da pekmez katılacak. iyice karıı· 
tırılıb tepıiye dökülecek, fırında 
piıirUecek, çıkardıktan sonra 
soğuyunca dilim dilim kesilecek, 
gayet kolay ucuz ve nefiı bir 
paıta olur. 

Sebze Salatası 
Llzım olan feyler: Bir fincan 

lnc• ince keailmiş labna, bir fin· 
can hapanmıı aoğutulmUf pancar 
b":_ fiacan yine baılanmuş Ye 
ıoıutulmuı havuç, bir fincan 
haılanmıı ve •oğutulınuı patater, 
l.lr ffncan ince ince keı·lmi _............................. ' 

••••••••••••••••••••••••••• 
Süılü Şey~er 

- Her ıUıU seven kadının baylı 
bir kolyesi, çantaıı ve bilezikleri 
olmalıdır. Reıimdekl bileziiin bir 
taneai dUpe ve toka ile Ur 
örnektir. 

ı..-n.viz, bir kök salata, bir fiacan 
mayoau. 

Lahnalar ıojuk ıuyun içinde 
bir ıaat kadar kaldıktan aoma 
ıUzlUecek ve kavuç, pancar, 
kereviz ve patateale iyice karııa• 
cak. Üzerine tuzu b iberi de 
daknlnb karıııtcak. Salata yap
rakları tabağın içine yerlettirile-
cek Ve azar azar bu yaprakla::° 
için~ konulacak. En O.tüne. . e 
mayonez dökülecek. Herkea ıçıo 
bir yaprak hesab ed8!. ye ona 
sk• haaırlannuz. 
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Hzel Fıkralar 1 Bizim lmıetle birlikte Hınız, maymuncukla T- Boş Sözler -
_,._,__ ___________ .... _ _ bir birahanede oturuycr· evin kapmnı açmıştı; 

Nasıl Oluyor 
Çocuk telgrafı ıordu : 
- Nasıl oluyor da, telin bir 

ucundan } aı:ılan yazı öbür ucun· 
dan kağıda yazılıyor. 

Dördüncü 
Atıyordu: 

- Bir zaman, dedi, okadar 
çok uşağım vardı ki · cıgara de· 
dim mi dört uşak birden koıardı, 
biri cıgarayı kutudan alır, öteki 
oğızlığ~ takar, i.içüncD de yakardı. 

- Ya dördUncü 1 
O da içerdi. 

duk. Yanımızdaki masada sokaktan a-elen ev aahlbf 
tek batı 1a biri oturmuş:u, l'ördU: 
halinden çok mahzun gc· - Sakm, dedi, içeri 
rünliyordu. Imsete ıordum: girer girmez kapıyı ka· 

_ Bu adamı tanır mı· payayım, d•me ıenin aa• 
mmn? yende karımı uyandırma· 

- Ha, dedi, şöyle dan ben de eve gireyim! 

böyle tanırım, bunlar iki Mevzu 
kardeıtirler; birlbirlerlne Muharrir daktlloıuna 
çok benzerler,birinin ka· emir verdi: 
rısı yeni öldü, biri de öç - Kitabcı, romanı ça· 
gün evvel evJendl; bu iki· buk bitirmemi iıtiyor. Ben 
sinden biri olacak amma daha mevzuu bulamadım. 
haniİ•İ olduğunu ayıra· Amma sen timdiden ma· 
madım. kine ile yazmaya batla; 

Yufka Yürekli 
mevzu aklıma gelince söy• 
lerim, UAve ederain 1 

Cennette dk~ 
Cennetteki adam, yanın a 

lerine anlattı : 1,. 

. k doJJ Dünyada bana ba an • 
tor çok feııa idi, yliz on yaşıf1J 
kadar yaıamama aebeb oldU· 

Tanırlar 
Balık tutmayan, balık tutaıı• 

bir nasihat verdi : 
balı~ 

- HergUn ayni yerde 

tutma! 

- Neden? d' 
- Balıklar seni tanırlar 

artık ıokulmazlar. 

Hayır - Ben okadar yufka Yalan Kibarca ı>ıD 
Avcı söyhsdi: yürekliyim ki bir tavuk ~r t ~-· Yalancı !Saray burnun- KJbar bayan, kibar baY' 
- Ben ava gittihlm r.aman bile keaemem. \, J.L ıJr, • • • ,,. ,, ,,. l . • 

5 _ ya tu uk '\ ''V..,..~I': ~ da balık tutuyordu; ıor• ey ne gıttı: .1 çantamı Jahna ile doldururdum 1 yemez t"ıı~o \.:..._g- ·. · dum: _ Bu gece, dedi, kibar 1111,, 

Y misia? . ı~ .l'~T"'.-ı~ ,,~ ~~- N b l... t t . r - emek için mi ? "''IT4t".._ ..... .._ e a ıgı u uyor- flrlerlmiz aelecek kendilerıne '..., 
- Yerim amma; canlı · I ıun? • k •"'· - Hayır, tavşanlar peflmden l I - Sen de fU ınsa ar kadar nazik olaan, hep B H b l i I verecegım bet on tane e 

gelıinler diye 1 CID 
1 6nün• bakacağına biraz da benim yüzüme bakardın f a oa a I I ıekeriniz varsa verir misiniz? •• .6 

\+ ................................................................ ~ •••• ~ ................................................................................................. . 

• 

Yeni memur - Doayaları•ızda ıaklamık için bir reamiml lıte· 
miıtinix, ı•tirdim ! 

-"""' BNrnlt Ol Bu Can Senin 
Gör•yim ıtfüiüjünn, 
Gül ırü:ael bir an .. niol 
Mahveder laer \ıUı:lnfi; 

GUlilşün aman Hnhal 

Hatırladım yarını, 
Soldurmaz baharını, 
Ağ.utsa aaçlarını, 

Geçecek zaman Hnlnf 

~ 
o 

- Eıl<i ov sahibim, evinden 

çakacağım• duyunca bUngör b&ia

glir a~ladı. 

' 

NaaılH ıimdi buıün, 
Yarın, hattı 6bllrgtin 
Benim ömrUmce bütün; 
Bilmlı ol bu can 1eninl 

Sözüm doğrudur heme11. 
Bir kere •e•dim mi ben; 

. Ne olursa peıinden 
Ayrılmam cana.1 ıenlnl 

Mizahçı 

Kirahk 
Evin kapısın c: a 

bir ilin vardı: 

" Eıyaaile ki· 
, rılık •v,, 

Hırıızlar eve 
g:rdiler, efyayı 

~aldılar, çıkerken 
kapı~nn &tünde· 
ki i'Anın bir kıs
mını ılldiler. Han· 
da yalnız iki 
kelime kaldı: 

"Kiralık ev,. 

Talih 
DlSrt defa 

karı değiıtlrmif 
adama sordular: 

- Bu lınaaıl 
oldu? 

w 
o 

ı Fıkralar 

1 
Dedikodu 

Timaahlar, Ganj nehrinde dedi· 
kodu yap!ılar: 

- Bizim komıu, kendl ıöyle· 
miyor amma arbk çok yatlanmııl 

- Nereden anladın? 
- Üç gUn enel tUfekll bir 

avcıyı yutmuş ta hAIA hazmod.-
mımiıf 

Kızdım 
Ali ile V e.i kavga ettiler, Ali 

Veliye tokat attı; Veli hiçbir t•Y 
söylemeden yürtıdU: . 

- Sana tokat attı, dedil•r, 
buna kızmadın mı? 

- Kızdım, dedi, onun için 
e•İme aidlb baatonumu alacağım! 

Çekilin Bay, kaza ile el•k· 

trik sUpllrgesinln içine giriv•· 

rirsiniz diye korkuyorum. 

- Baba, anne yemeğe ie'. iniz .• 

Çıldırdın mı be adam, hırsızı bağlayacak benim 
bıışka bir t•Y bulamadın mı 1 

Hem Bazı Bazı Benim 
Para pulum nem varaa, 
Hep aonln aıı benin! 
Geçirsen kalmaz taaa 

· Yanımda yazı beaiml 

Dolatmz gizll-. _ eeti 
Hem gtındnı: hem de 1 
58yleyeyim bak önce. 
S6z aenln aazı benim .• 

Sorarlaraa, bu kimdir? Ne diyecektim daha, 
Unuttum at kahkabı, 

Hem.,n derim benimdir; Dediğime inan ba; 
Severim sevııllimdir, Yazdığım yazı beninıl "'' 
Hem bazı bazı benimi MI•-

-----------------------~~ 
Git 

E• sahibinin 
çocuiu mi11flrin 
kulağına ıöyledi: 

- Bana bir 
ıey getirdin ml? 

- ÇlkolAta , .. 
tirdim amma 
paltomun cebin· 
de, ıldeceifm 
zaman veririm. 

- Öyle IH 
haydi artık anı 

DeAilya 
- Duvarlar 

yoıun kıplamıf. 
- Deniz kena· 

rındald bir apar-
tımanm duvarla
rında sıcak mem· 

~J ,/,~ 

- Ben ooun vaıiyetiae diş· 
mcm, kirayı daima peşin almak 

idetimdir 

- O.yet kc· 
Jay, aadıce bir 
talih mıaele1il 

- Biraz sonra l Annen bebek oynayor, bın de ıimendifercillk 
leketlere mahaua 
nebatlar yetlıe
cek detil yal eyaayacajual 
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Şarkıcı Moris Şövalyenin 

Başı Derde Girdi 
Meşhur Komik Milton Da Hakimin 

Huzurunda ifade Verecek -., --
Parlı, (Huıuıt) - Meıhur Pa

riıll tarkıcı Morb Şövaly• He 
Franaanın kahkaha kırallarından 
Jorj Milton Pariı istinaf mah
lıemeal huıurunda ıorguya çe• 
ldlmek vaziy•tile kartılatmıtlar-
4Lr. Fakat Ş6valye Holivudda, 
lt!Uton da Antibue bahk avla
llıalda meıgul oldup lçlo mah
lıemede kendilerini a'f'ukatları 
teaııll •d•cekdir. 

Davanı• mevıuwnu k11&ca an
latayım: 

Ş«Svaly• ve Mllton, eıkldenb•rl 
Lirblrlerlle çok HVitlrler. iki yı:
dq arkadaı kazandıkları paramn 
bir kumını ta1arruf etmiıler v.e 
bir gelir olmak üzere Parlıde bi
Yllkce bir garaj yapdırmıılardır. 
Fakat ildıi de blltlin gUnlerial 
ıtUdyoda geçirdikleri için emlAk 
ldareaini baıaramamıılar · ve nlaa
Y•t garajı baıka bir adama aat· 
ndya karar vermişler .• 

Morlı Ue Miltonun iddiasına 
töre ıaraj tam yUz otomobil almak 
llıere yaptmlmııdır. Halbuki sıa· 
rajı aabn alan adam ancak yetmiş 
otomobil .. tabilecetınl heHb et
etmif, bu yüzden aralarında ihti
laf çıkmııdır. 

Bu ihtil&f neticeaindı de 

mcaele mahkemeye akaetmlıtir. 
Garajı yıldızlardan aatın alan 
adam, paranın bir kıımıoı Yermlf, 
fakat garaj yftz otomobil istiab 
etmediil için aatıı mukaYelesinin 
fethini fıtemlt ve bu lıteğinl 
mahk•m•ye blldirmiıtlr. Mahkeme 
de davacının talebi Uıerin• iki 
ortak yıldıza celbname 16nder
ıni1tir. 

DaYacının lddiaaı çok kuvvetli 
olduğu için Ş6valye ile Miltonun 
ka) betmeleri çok muhtemeldir. 
Bu ıuretle ıaraj tekrar kendile· 
rine kalacak demektir. Bu tak· 
dirde iki yıldızın tekrar garajcıhk 
yapıb yapmayacakları ıuali ıorul
maktadar. 

Jorj Milton, lcendiıine bu 1Uali 
aoran gazetecilere demiıtir ki: 

« - Biz ıinema ıan'atkArlan 
ticaret yapacak kabiliyette adam
lar değiliz. Biriktirdiğimiz para 
Ue bir garaj yaptıralım da gelir 
1ahibl olalım dedik, baıımııa dcrd 
çıktı. Bin kere pifman olduk. 
Dan1Jı kaybettiğimiz takdirde 
garaj tekrar bize dönecektir. Fa· 
kat benim garajda filin iÖzl1ııı 
yolL Sevsfli erkadaıım Morla 
Şövalye)I kandmb garajı ucuz 
veya bahalı mutlaka elden çıka· 
racatım. » 

iki Kardeş 
Arasında 

Holivudda Hararetli Bir 

Dil Kavgaıı Oldu 
Hollwdda iki kardeı yaldız 

Yardır ki lkial de blrblrlad- ... 
seldir: Joan Denaet •• Konıtaa• 
Bennet. 

Bu iki kardet ıeçenlerd• l>lr 
dedikodu ylbtıadea adamakılh bir 
dil kavgaaı yapmıılar, buadan 
•onra da birblrleria• danlmqlar-

dır. S.bıb ıudur: 

Joaa S.nnet bir Am•rlkaD ıa• 
zetHine bayatını aalatmıf, bu 
aradf uemaya Hldz yapada bir 
çootk_Pn baıla•lf oldutunu .ar 
•·•ltdfr. 

Karclttl Kenatan• B•nnıt bu 
a&zlere fena halde kamıt, k•adi• 
linln pemaya daha ene• bati•· 

11111 old•tu•u •• Joan BenneUn 
yalaD .aledltlnl ortaya atmııdır. 

Bunun narin• iki kız kard•tlD 
arHı adamakıllı açılmıf, birbirleri 
aleyhla• atab tutmlya baılamı.
larclır. Bir 1ıa birbirlerin• ıtOd-
yoda raıtladıkları zaman da bl· 
tla dlter yaldıslann •• fiıUraala· 
rıo araaada hararetli bir dil ka•· 
1a11Da tutuımuılardır. Öyle fena 

1611., .lylemifler ki birlıtirlerioln 
ldrli ~rlarım laep ortaya 
-..8'•rcfir. 

fır aralık el p•ıreYl tebllkeai 
ele 1t .. 161t•r•İf, fakat araya ıl· 
re• rejillrler, bu iki ıtıel im 
kard•tln aaç 1&98, bat baıa kav• 
ıa etmelerinin 6nU11e ı•ç•iılerdlr. 

Yılancı Yos1111 
Mae V est Amerikadald blriacl 

•aıf yıldızların en batında ıelir. 
Fakat bu c:ci kızın yalaacılık 
huyu •ardır v• bu huyundan 
bir tOrlU vazgeçememektedir. 

Arkadaıları buna " Y alaacı yoı· 

ma ., adını koymutlardır. 

(" , :\ n 

j Geri Kuper JSinemacılıkta 
Hollvudua çakar l'azlo 11lcba • 

Gari Kuper 1•çe11de e'f'leamlfti. Bir Jnkı/ab 
Yakında bir çocup olmak &ze-

redir. Gari, çccuiu için, kız ve· 
1 

Bir Franaız Alimi Çok 
ya erkek olacağına göre, tim· • • 
diden lslm aramakla meıguldUr. Mühim Bır Keştf Y apb ........................................................ 

Sır• ile llireg Aller1, G••l llorl•• 
•• Adrl••• A••• 

Pariı, 26 - Filimleri tece1-
'6m etmİf .. kilde göatermiye 
mDHfd yeni bir dlrbnn alnemada 
lnkılib wukua getirecektir. Met-
bur fizik bllilni Lul LUmyer 
1500 renk araaında öyle iki ta
D•ıini bulmıya muvaffak olmuıtur 
ki, bunlann birleımeai cıyanın 
haaıl tartlar içinde fotoğrafı 
alanmııaa o tartları göz şebeke· 

linde tekrar kurmaya imkan 
Yermektedir. Bu yeni ıözlükler 

iki camdan mllteıekklldir. Bun· 
lardan biri mavimbrakbr ve yetil 
aarı, portakal •• kırmızı renkte 
ıulları ıeçirmektedlr. Ôbtır cam 
aanmbrak renktedir ve yetil, 
menek .. , endlıo ve ma•I renkte 
llıUzaılan ıeç'rmektedlr. Bu ıu• 
retle ıüneı tayfının tam gamı 
tekrar edllmlı oluyor. Bu dür• 
bUaler gözleri kat'iyen yormayan 
tabii beyaı bir reok vermektedir. 

M. LDmyer Pariste BilgiJer 
Akademisinde bu prenıip lizer;ne 
çemlmit ıteraeıkopik bir fiijm 
ıöıtermiıtir. Akademi azasından 
her biri birer dane iki renkli 
dürblln almıılar ve perded•n 
dıtan atılarak Üzerlerine 11çramak 
isteyen bir lokomotifi ıörmü,. 
lerdir. 

Klodat Kolber 
Amerikadaki güzel yıldızlardaa 

Klodet J(olber bir Amerika 
ıaıetesinde muharrirliğe başla· 

• mıttır. Güzel yıldız moda mev• • 
ıulan etrafmda her hafta bir 
makale yazacak ve her yazısı 

için de bin dolar alacaktır. 

Jorj 'Raft 
Meşhur erkek yıldız'ardclD 

Jorj R .. f~ ee,ende bir film çe
'f'lrdij'i eınada merdiveden dllf
milf, •yajı iaclnmif. bu yüzdea 
bir hafta haata yatmııtır. 
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8eflll "1 Ywum mllU küme ıampiyonunu yenen lımlr mNWit ~mı 
İstanbul Karıılaımaaı . ..y~;~·;kl ................................ .. lzmir - ...... -..._ .. 

Is tan bu) Mıntakasının 
Cevabı Bekleniyor 

iki Şehir Maçının lzmirde Yapılması 
İçin Teşebbüse Geçildi 

Izmir, ( Huaaal ) - hmlr ve J muhtemeldir. Eğer Iıtanbuldan 
Istanbul muhtelit fudbol takımla• gelecek cıvab böyle bir karıı· 
rının Mayıs ayının ilk baftaaında !aşmayı lmkAn haricine çıkarırsa, 
lzmir alenmda karşılaşması için lzmirliler kadar diğer nuntaka-
kuvvetli bir teşebbüs var. latan- lar sporcularının da buna vere· 
bul mmtakası bu teşebbüse müs· cekleri mana biç de iyi aayılma· 
bet bir cevab verirse lıta&bul • yacaktır. Yani Istanbulun bmlr • 
lzmir fudbol yarı,maaının iki !'1-- Istanbul fudbol yarıt1ma.ındaa 
lık bJinço sonunu görecegiz, kaçtığı manası nrllecektir. 
demektjr. A. llıst 

lzmir mıntakası ıııçen yıl, 

Spor 
Faciası 

ayni spor yauşması için bir yan· Bir 
dan lstanbul mmtakaaına, öte 
taraftan da fudbol f ederaayonuna 
müracaatta bulunmuştu. lstanbul 
mıntakaaı ilkin, mevlm mOnaa~ 
betile böyle bir karıılaımıya ya· 
naşmamıı, ondan aonra da 1300 
lirıs gibi yüksek bir para lıte
mişti. Mevsim ve yUkıek para 
istemek gibi iki mükemmel ba· 
hane llo sı•çen yıl lzmir muhtC4 
lttinin karşısına çıkmaktan Adeta 
çekinen lstanbul muhteliti, öyle 
2annediliyor ki buglinkft fudbol 
durumile lzmlrin karııuna çıka· 
cok bir vaziyettedir. 

Şunu da ıöyleyebilirim ki, 
kmir sporcuları daha ıimdiden 
haz.ır:ı1dara baılamışlardır. bmir 
muhteliti için en yakın bir ihti· 
malle dütUnülen şekil budur: 

Kalede: Sabahaddin (A. Ordu) 
Müdafiler: Cemil (A. O), AH 

(A' tay) 
Muavinler: ŞnkrU (A'tay), Adil 

(A. Ordu), Şahab (T. S) 
Hücumcular: Sabri (l.S), Fuad 

(G. 1) Vehab (Altay), Said 
(A. Ordu), Tevfik (A. Ordu). 

Yukarıda adları geçen oyun· 
cular bu lik mevıiminde en 
ziyade göıe çarpan ve muvaffak 
olan lımir on biridir. lzmirin 
aon haftalar içinde değişen fud· 
bol glicO, bu kadroya daha yeni 
taze kuvvetle lcatııcbracak bir 
mah;yet taıımaktadır. 

bmir kulübleri arasında fud
bol anlaşamamazlıkları tüken
dikten sonra, atadyomda hararetli 
maçlara devam edilmektedir. Bu 
haftalar oyunlar iyi neticelerle 
bitmiştir. Göztepe, Türkspora 
dokuz gol atmak suret:lo fudbol 
ıücünD isbat etmiıtir. 

lzmirln çok çalışmaya aıend 'ği 
bugLnlerdo lst. nbul mıntaka1m· 
,,n müıbet bir ce .. ·nb alınması 

Varıova, 27 (A. A.) - Zako
pandan bildiriliyor: 

Kayak ıampiyoaluk mU1aba-
kalarında Lonov'un Sokol kulUbD 
aza1ından Bay T okarz bir iniş 
esnasında feci ıurette düımllf ve 
hastanede ölmUıtnr. 16 aeneden
beri yapılmakta olan Lehistan 
şampiyonluk müaabakalarında ilk 
defa böyla 619mle neticelenen 
bir knza olmuıtur. 

940 Olimpiyadı Da Bir 
Mesele Oldu 

Oılo, 'l1 ( A. A. ) - 1940 
olimpiyadlarının japoaya ve Fin· 
landiya'da yapılmaaı için bu 
memleketler tarafından bllyllk 
gayretler sarfedilmeslne rağmen 
bu o!impiyadlann Italya'da cere• 
yanı ihtimali çok kuvvetlid·r. 
Komite, Cuma günU karar vere· 
cektir. 

ltalya - Fransa ~açı 
Italya • Fransa atletizm maçını 

tertib etmeyi kabul eden ltalyan 
federasyonu bu karıılaşmanm 
Ey;uı n; ındn ve Türen atadın da 
icrası !çin tert · a t almııbr. 

lngiltera L·ı< ffiaçları 
lnıiltere lik maçlara deTam 

etmektedir. Geçen baftaya kadar 
ba-1ta giden meşhur Araenal ta· 
kımı Mançester ile 1 • 1 berabere 
kalmııtır. 

Güreşçilere Madalya 
Güreı Federasyonu Darbha· 

nede 50 1UmU1 ve (100) bakır 
madall a haatırmıthr. 

Beylerbeylllerl" Kongrelerl 
[eylerbeyl Sper KulUbl Baş· 

kanlığından: Senelik konsrremiz 
8 Mart Cuma günü toplanacaiın
dan Oyelerimiıln o jÜD eaat 10da 
kulübe gelmelerL 

Maçlar 
F enerbahçe ile Galataıa• 

ray Yine Çarpıııyor 

Oalatuaray Ye Fener~ahçe lraptanları 
Nüıad n Filaet 

Fenerbahç• • Galatasaray ta .. 
kımlan yarııı Kadıköy uhaımda 
karıılaııyorlar. iki kulUb arasın· 
da Hnelerce devım etmiı relıa· 
betin verdlti heyecnnla bu ma· 
çın lıtanbulun şampiyonaıında 
oynayacağı mühim rolden dolayı 
bir kat daha artmıştır. Galatasa• 
raylılar F enerbahçeyi yenerlerse 
ıamplyon olmak fıraatını tekrar 
ele geçirmit oluyorlar. Buna mu• 
kabil Fenerbabçeliler de berab ro 
kaldıldarı takdirde dahi ıamplyon 
olacaklarmi biliyorlar .• 

Fenerbahçeliler ıampiyonlu· 
ğun tehlikeye dllıeceği bir mağ· 
IObiyete uğramamak için gllnler
denberi yarın Galatasaray karşı• 
ıma çıkacak takımlarının kadro .. 
ıunu düştindtıler. Son karar veri· 
len asıl teldi de kimseye aöyle· 
miyorlar. Fakat Fener kadrosu· 
nun ıon maçları oynayan tarzda 
teşkil edilmesi ihtimali çok kuv· 
Yetlidir. 

Galatasarayhların ise, Vefa 
maçmda sakatlanan Salabaddinin 
yerine, birkaç oyuncunun movkiini 
gene oyuncularla dolduracakları 
aöylenmektedir. 

Bir haftada iki kulllb tarafdar· 
larınm maç hakkında ıiriştiklerl 
iddialarda hangi tarafın haklı 
olduğu Cuma akıamı bellf ola• 
caktır. 

Bizim temenni ettiğimiı bir 
ıey yardır; o da lik ma~arınıa 
~n themmiyetli ve aon karıllar 
malarmdan biri olaa bu mUaaba .. 
kanın tam bir futbol oyunu gibi 
oynanmaııdır. 

Bu neticeye varmak için de 
Galatasaray • Fenerbahçe maçını 
idare için 1eçilen hakem Bay Ali 
Rıdvandan hlikümlerjnd• seri ve 
kat'i davranmasını bekliyoruz. .. 

Diler Maçlann TebHeı 
1 - Taksim alanında: Eyüp· 

. 

l 

Memlekette Sporculuk 
...... . ......... 1 ........ ı;;;..s 1 . ....... 

lzmitte Canlı Spor 
Hareketleri Başladı ................................................ 

Balıkesirde Tayyare 
Yurdu Takımı 

Kupası İdman 
Kazandı 

fzmit ( Huauai) - Çoktanberl 
durgun alden lzmit sporculuğu, 
idman Yurdunu ne zamandır 
beklenen senelik kongrecini yap· 
masile yeniden fealiyete geçmlı 
bulunuyor. 

Senelerdenberl lzmlt gençliği 
içi• haıret çekilea apor sahasının 
Jauntazam bir ıekilde yapılmasına 
rağm•• apor hayata pek slSnUk 
gidiyordu. ilk adımı geçoa gün 
•utad aeaeltk kongrelerini yapan 
ldmanyurtlular atmıı oldular. içti· 
malarında, çalııabilecek kuvvetli 
bir idare heyeti seçerek birinci 
reiıli{re Ortamekteb muallimle-
rinden Nuri Doğan, ikinci reisli· 
i• Halk bankası muhaıebeciıi 
Hakkı, kAtibl umumiliğe Yüceza· 
de Mehmed, baıkaptanlığa Şark· 
pazarı ticarethaneleri sahibi Sa· 
dettin, muhaıibliğe Tüccardan 
Mahir, yeznedarlığa Halk bankaıı 
memurlanndan Hakkı, idare emin· 
Hjine Niyazi ve azalığa lzzi &e

çllmif, ilk gününden itibaren faa· 
liyete sıeçen idare heyeti reisi falı· 
rillğioee Valimiz F. Türelin geti· 
rllmeaia•, bu suretle kıymetli mn
saherotlerlai gençliğe bahıeden 
valimizin himayelerini her zaman 
beraber olduğu sporculara veril• 
miştir. 

Spor ıuJ>elerioln kaptanları da 
bUyUk bir itina ile aeçllmit ve 
ıencler bu haftndan itibaren spor 
aahaıında hararetli çalıımılara 
baılamıılardır. Haber aldıitmıza 

f.8re yakında civar kazalardan ve 
atanbuldan takım getirmek ıure· 

tile fiiliyat ıaba11nın neticelerini 
almıya çalışacaklardır. KulUbUn 
bu yeni faaliyetinde birinci rıis 
Nuri Doianıa bllyUk çalıımaları 
g&ztikmektedir. 

Şehrimizin dii•r kulnbn olan 
Ittibad Sporun da kongresini ya• 
par ak yeni f aallyete atılmaaı ................ --..................................... -.. 
Beylerbeyi A takımları, Beıiktaş • 
latanbulıpor A takımları. 

U - Şeref alaemda : Hilil • 
Anadolu A takımları, Vefa • Bey· 
lroz A takımları, Vefa • Beykoz 
B takımları. 

111 - Fenerbahçe alaaında: 
Galatasaray • F enerbabçe Gene 
takımları, Galatasaray • Fener
babçe B takımları, Topkapı • 
Altmordu A takımları, Galatata· 
earay • F eaerbahçe A takımları. 

beklenmektedir. -S. 
Bahkeslrde 

Balıkesir, (Hususi) - iki üç 
haftadır heyecanlı dedikodularn 
meydan veren tayyare kupasının 
son BirHk - Yurd maçı nihayet 
bu Cuma yapıldı. Halkevinin mU
aamereıi ve kutlulanması olmas:· 
na rağmen saha pek kalabalıktı. 
Oyun baıtan ıona kadar tatlı ve 
dakikadan dakikaya artan bir 
heyecanla devam etti . 

Yurdluların rakiblerine gös
terdikleri oyun kısmen semeresini 
verdi. Her ikisi penaltıdan olmak 
üzere Uç golle bu fevkalade mU· 
him maçı kazandılar. Birlik iyi 
anlaımasına ye birçok anlarda 
faik ilmasına rağmen ancak bu 
Uç gole bit golle mukabele ede-
bildi. 

Bu suretle tayyare kupasını 

idman Yurdu kazandı. 
Ankara GUreşçilerl 

Ankaradan yazı;ıyor: 
Güreşçilerimizin Bura:tda ya· 

pılan bu seneki Türkiye blrind
liklerinde elde tttiklerl muvaffa· 
kiyet malumdur. Buna rağmen 

ileride kendilerinden pek çol< 
iatifade edilecek bu genelerin 
günden gUne idareıizlik yUzUnd•n 
dağılacakları ileri sUrOIUyor. 

Ankara Demir Spor idare 
lıaeyeti acaba bu güreni genoleri 
düıünmüyor mu? Onları her türlO 
mahrumiyetten kurtarmak lizı!D'" 

dır. Demir Spor bu vUcudlardan 
çok yllkHk neticeler almak iıter
H, onların her tUrlll ihtiyaçlarını 
temin etmeye ve baılarına da bir 
öğretici getirmeye çalıımalı<fır. 

[ Bir okuyucumuz tarafından 
ı&nderllen bu mektubu, sambnt 
dilekleri ifade ettiği lçla ıpor 
alltunlarımıza sıeçirmeyl fay dalı 
bulduk). 

Millt Takıma 
Antrenör Geldi 

TDrk Milli Takımını teıkil 
ve idman ettlrmt:k Uı:ere getir
tilen lnglliz antrenör ıehrimiıt 
gelmif tir. Mlıtr Lill ismindeki 
bu Inıillzln eyi bir futbol mUt~ 
haaaıaı olduğu ve lngiltereoıO 
birind aınıf kulUblerinde uıull 
ıeneler oynadttı söyleniyor. 

lımh ldmu Yurda birinci takımı 
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Hedigesi Oynıj/alım ? 

On iki arkadaş berkea yat• 
tıktan sonra yatakhanenin bir 
köşeıinde toplanmış:ar. Yiyorlar, 
lti}·orlar, eğleniyorlar, gUIUyorlor, 
Sernih:n yaı gUnünü yapıyor:ardı. 
)' atakhane kocamandı. Ötekiler 
de gUndüzkU yorgunluktan uyuya 
kalrnışlardı. Hiçbir ıey duymu· 
)orlardı. Bu sırada Avni sırtUstU 
)atağının UstUne kendini attı. 

-Aman çocuklar, şimdi pat· 
l•Yacağım, akıllıca yemedim 
•tnına. çok yedim. Aman, aman 
•nıan .• Patlıyorum... Zavallı Avni 
lltrede ise ağlayacaktı. Ötekiler 
ite: 

- E .. Avni oyun bozanlık 
•t11ae.. Haydi kalk bakalım de· 
llliye baıladılar. Fakat Emin hep· 
•inden akıllı çıktı. Bir yaı gllnll 
~kayesl aöylemiye başladı. Hl· 
•iye o kadar merak:ı idi ki, 
Avni d kendini yavaş yavaı 
Unuttu, ve yatağmın içinde doğ· 
tuldu. Bu meraklı yaı günil hi· 
~lyesini herhalde ıiz de dinlemek 
•terıiniz: 

- ., Yaı gUnllmde o gUn sa• 
hah po tacı kapıyı çaldı. Bir paket 
lııattı. Sevincimden çıldıracaktım: 

- • • Aşkolsun amcama sözün
d~ durdu, diyordum. Hemen içeri 
i•ltlm paketi açtım. Bir de ae f Öreyim? Bir ldtab. Hem de ne 

Aitabı? " rlyaziyede meseleler ,, • 
aıan ne hırslandım. O dakika

dan, hele amcam karfıma 
çıkanydı kim bilir ne yapardım? 
Art.le amcamdan bGab&ttla aefret 
etmeye baıladım, Fakat bu alda.-
manan altında da kalmak lateme
nıedim. iki Uç gün aonra da ŞUk· 
tlinUn ya§ gUnUydU. Paketi güzel· 
te tekrar sıırdım. 

Ters yllzllne yolladnn. 
Fakat iki Uç gün sonra Şnk

~den bir mektub aldım ... Hedl· 
~ne çok çok teıekknrler ederim. 
ı_,"- böyle gllzel bir hediye yol· 
llliı~~iını hiç aklıma getirme· 

ın •. Bir gUn muhakkak gel . ., 
di Şlikrn de tembel mi tembel
lttt bk.itab için hem de riyaziye 
l•ş~ 1 itin bu kadar söyleniıine 
Ab ını, Bir gidib göreyim dedim. 
IGr keıki gitmeaeydim, ah keşki 
bi nıe~eydlm. Şükrü kapıdan be
tıı:.J~vıncle karııladı. l~ori gö· 
lf n • Kitabın kapağını açtı. 
tık:tn benim bahriyeli clbiıem 
•Ur ~sın rnı?. Meğer amcam bana 
d, phi2 olsun diye kitab biçimİR· 
d, r kutu yaptırmış. Elbiseyi 
tor;nun içine koymuş. Elbfıeyi 
-tfıttı ilce yüreğim yandı. Yandı 
'-ıitt' a ne yapayım, it işten geç• 
Şuk;Ü Canım, gDıel elbise artık 
Şnkrn n~n olmuştu. Amma neyse 
r, -. d1.Yi çocukmuı. Birkaç ke· 
il, ı:r ı ben de giydim. Şimdi 
-klırn ıtıan Y•ı ilinll olsa hep o 

N" gelir.,, 
•1111 •ııl, A\'ninin karnının aj'rı· 

unutaca2ı kadar de2ilmf imlı? 

J - Bir gün çocuklar mek· 
tebin bahçesinde çember yarışı 

yapmak iıtedil r. ••Pamuğa hay· 
di pamuk ıe.ı de gel,, dediler. 
Pamuk ta .. benim çemberim yok 
nasıl ge!eyim., diye cevab yerdi. 

2 - Afac n Kuzgunun aklı· 
na hemen bir fey geldi. Koıa 
koşa gidib kalorifer daireıinin 
kapağını çıkardı. Getirib Pamuğa ...................................... _ ..................... . 

Yazısız Hikaye 

Köpekten öc alayım derken! •• 

yerdi, "işte sana çember,, dedi. 
3 - Üçü beraber yarııa baş· 

ladılar. Aralarında da kazanan 
için bir mUkAfat kararlaştırdılar. 
Nedir bi'ir misiniz? St\tUn kay• 
mağı. Kim kazanırsa sUtUn kay
mağını o yiyecekti. 

4 - Birctz sonra Pamuk hep• 
ainl geçmiye başladı. Arkadakiler 
bağırıyorlardı: ••Dur Pamuk aıı
cık bizi de bekle .. Şu köşeyi da
ne:!m.,. Fakat Pamuk arkasına, 
önüne bakmadan uçuyordu. 

5 - Uçuyordu amma, uçma· 
ıile, deliğin içine yuvarlanm&11 
da bir oldu. Kalorifer kapağını 

Geçenki Bilmece
mizde Hediye 
Kazananlar 

14 Şubat tarihli bilmecemiıd• bi-
rinci ikramiyemiz olan konsol 
aaatlnl latan· 
bul kız lise· 
sinden 449 
Bayan Hallae 
kuanmıttır. Ta• 
lili okuyucumuz
la latanbulda bu· 
lunan diğer ka
ıananların hedi
yelerini Paur
teıi Pertembe 
günleri öğlf'den 
ıonra idarehane
mizden almalan 
lbımdır. Taşra

dakilerin hediye
leri poata ile 
~nderilir. 

Geçen bilm~cemlzi 
en iyi ıekilde hal
lederek birinoi mtl
k&fat olan bir yazı 
takımını Climhuri· 
yet ortamektebio· 
den 275 Hüıniye 
kaıanmııtır. Reımi 
budur. 

blreralbUm 
alacaklar: İs
tanbul kız lise· 
ıinden 101 Paki· 
ıe, Üsküdar 22cl 
mekteb 3 üncü 
ıınıftan 284 Şiik· 
ran, MereinJ Cil· 
muriyet merkez 
bankasında Bay 
Saim kızı EmeJ. 
BalıktBir muhte· 
lit ikinci IJkmek· 
t.b i05 Sami, 
Ama1ya Orta· 
mekteb D-1 d"n Bir dlOer talill 
220 Hayaü, ı.. il tarihli nUıha· 
tanbul 64 üncü m.ızdaki biJınecıyi 
mekteb 6 inci hallederek bir fut-
sınıf 8ö9 Kifayet bul topunu kazanan 
Edirne Oımanlı n alan da lst D· 

banka11nda Day bul 11 inei llkmek-
ldustafa kızı teb talebe1inden 61 
Şülı:rüye, 'Oskü- Şevlı:idir. 
dar 47 inci mekteb sınıf 3 den 176 
:l!arri Büyükeren, Kırklareli 4iark de· 
miryollan fen memuru o~lu Bay Er· 
ollmcnd Salihli Namıkkemal llkmek· 
teb No.' 84 do B.üıeyio Bay Bayanlar. 

birer loayon alacaklan Kaba· 
taı erkek liıesi D-1 den 909 Nojad 
Oloer Gedikpaoa Poridiıtao İJkmek· 
tehi ;ın1f 'den 124 Mannik, latanb~l 
6 Jncı llkmekteb 5 inci ııoıf 181 Celil 
Bay n Bayanlar. 

( Soau Yarın ) 

kaldırınca orası boı kalmı§tı. 
Pamuk ta kazanayım diye sağa 
ıola bakmıyordu. Arkadan Kuz
gun sevine sevine bağırıyordu. 
Oh olıun ben ıana azicık bekle 
demedim mi?. 

6 - Zavallı Pamuk kalorifer 
dairesinde kömürlerin UıtUnde 
ıoluğu aldı. ÜstU başı simsiyah 
oldu. Ötekiler de ellerinde ıu 
dolu bir leğenle geldıler. Pamuğa 
••hal dl yıkan,. dediler. Pamuk 
fena haıde kızdı. "Ben daha bu 
sabah yıkandım. Şu kömur;eri 
yıkayın da bir daha beni kirlet· 
mesinler ,, dedi. 

Ne Oynıyalım ? 
Oyuna başlamadan e•vel oyun 

için lizım olan ıeyleri haıırlamak 
gerek. Bunun için de biraz mu• 
kavva ve yahud kalınca bir pal"
ça kiğıd yetiflr. Bu kiğdı veya 
mukaYvayı dört kö~e dört köşe 
kealn. Herblrinin Ostane alfabe
deki harflerden birini yazın. Türk· 
ce Alfabedeki yirmi dokuz harf 

olduğu için ıizin de yirmi dokuz 
tane dört köto kağdınız olacak. 

Sonra bu kağıtları bir torba-

nın Yoyahud bir kutunun içine 
doldurun, f yice karıştınn. Veya· 

bud da yazıl~ taraflarını Bfağı 
getirerek kagıtları terı çevirin. 
Sonra arkadaıınızla karıılıklı bu 
kliğıtlardan aıra ile birer birer -

Haftanın 

Bir a-ün T oki babaBı gibi 
balak tutm k fst dı' A 1 x • nne& gur• 
meden gizlice ııvışb. Demiz ke-
narına gitti. Balık tutayım diye 
uğraıırken bir etrafına baktı. 
Akşam olmuı, karanlık baımıştı 
Toklyl bir korku aldı ki ıorma~ 
yın. Hemen eve doğru koımaya 
başladı. Hele bir ayının uğultusunu 
duyunca bUabUtnn ftrkto. Halbuki 
arkasından yalnız ayı değil. Bir 

Artık ıoba başında geçire• 
ceğiniz gtınler pek az ]<aldı. 

Gelecek ıene tekrar buluımak 
üzere bir müddet ıonra soba 
batı halkarız bozulacak. Bari ıu 
oyunu O)'nayarak onun &on bir 
defa deha tadını çıkarın. 

içinizden Liri bir hikAyeye 
bnılayacak, fakat yalnız dört 
kelime s5yleyib suıacak. Onun 
yanındaki yine dört kelime söy• 
lcyib ıusacak. Böyle herkes 
dörder kt.'lime söyl~ye söyleye 
hikAye tamamlanacak. Duranlara 
veyahud uymıyacak ieyler ıöyle• 
yenlere ceza verilecek ve hikA• 
yeyi bitiren de oyunu kazanacak. 
Onun için hikayeyi bitirmeye 
uğraşı veyahud da öyle bir ıey 
söyleyin ki yanınızdaki hemen 
bltirlvermesin. 

Tanıöığım çocuklar bir glln 
bu oyunu oynarken Ahmed• 
şöyle bir ceza verdiler: .. Ahmed 
bu odada en güzel kimi buluyor
san önllne git, gUIUmse,, Ahmed 

ne yapb biliyor musunuz? Hemen 
aynanın öntine gitti ve kendine 

gUIUmsemeye baıladı. Herkeı te 
tabii gülmeden katıldı. 

Bir başka blrfne de: 0 odadan 
iki ayakla çık, alh ayakla Jön ,, 

dediler. Fakat neyse akıllı çocuk 

ldl. Hemen bir çaresini buldu. 

Dışarı çıkınca bir iskemleyi ya• 
kaladıfı gibi içeri geldi. 

Siz de arkadaşlarınııı bir 
tecrübe edin. Bu kadar akıllıhlt 
gösterecekler mi bakalım. 

çekmeğe başlayın. ilk dört harfe 
bir kelime yapan çocuk elindeki 
kağıtları yere bırakıb "postacı,, 
diye bağıracak. 

Sonra oyuna tekrar başlıya• 
cakıınız, iitediğiniz kadar oynaya
caksınız. Fakat her defasında yap
tığınız kelimeleri sayacaksınız. 
Oyunun aonunda en çok kimin 

kelimesi varsa oyunu o kaıanmıı 
olacak. 

Bilmecesi 

Fok bir de PeDgoen de koşuyor-a 
du. Neyse hiçbirisine yaka'an• 
madan, karışık yoıların içinden 
en kestlrmes'ni buldu. Eve döndü. 
Acaba Tok.n "n bulduğu bu kes· 
tlrme yolu siz de bulabilecek 
misiniz. Cizg !erden aşma~ yo_k 
ha!.. Unutmayın. Hediy.enızc bır 
an evvel kavuımak lstıyorsa~ız, 
bu bllmeceyi hemen bulub bı:ıe 
yollayın. 
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Nişan taşı 
Derlerdi... Acaba şu n11ıl ııy 
diye bir defa ııörmek bile hatır· 
larana gelmemişti. 

Y aJnız kalınca bazen ikisi de 
bu medlhlerin, ısrarların aebıble• 
rfol kurcalarlardı . 

- Kadın nııksa aıık; varaıu 
IJkını çeksin dunun; iıtedili ka· 
dar da dilinden dü~ürmesln ... lllild 
görlln, karııdan olıun bir bakınl 
Diye yalvarıb yakarmak ne olu· 
yor? 

• • • • • • • • 
BirgUn Çambcadakl k6ıkte 

idiler. Y ektA ile Ernealln o gün 
Nişantaşından döndükleri için d.e
nlz hamamma akt am listü ırltmıo· 
ler, ezan sul rında eve ichniş• 
lerdi. Fenerbahçe ve otel Bılvll 
önlerinde sandalla çok dola§tık
ları, faı:la kürek çektikleri için 
.rorgundular. Biri ıezlonga, öbUrU 
kanapeye serilmİf, ellerinde bir 
roman, arada tek tUk koauşuyor
lardı. 

- Bir haftadır nerede idin 
)'alancı. Hani bir gececik kala· 
caktın. Dün gece ayın on beıiydi; 
Taşdelene gidecektik, aenl yok 
diye gitmedik!.. Diye Hanımefea· 
dinin ıeıi ... 

- Bu da olur mu a taze? .• 
Yarın erkenden gelirim diye biıl 
sattın, kaç gUndllr görl\amedi11. 
Bizim bildiğimiz kalb kalbe 
kartı olur ... Nafile çocuklar nafile 
bu kız bizi sevmiyor ve11ellml. 
deyerek ortanca hanımefesadinln 
sitemi ... 

- Seni yaramaz aenl, Hnl 
mantarcı seni!. Artık cezana raıı 
ol, o mini mini kulaklarını çek~ 
yim de gör... Sakın ha, beyin 
brontiti azdı, götıU ııkıştı deye 
uydurmasyonlara1 batlama, o ldl· 
çUcük ağzinı tutarım da bura 
bura çimdiklerlml. yollu Zllhaaı
mın yanıaklıkları.. aof adan iti· 
tlldi. 

Zişan hanım, çarıafmın pe• 
1( r.ini omuzunda, peçesile ıemıi· 
ye.si elinde. 

- Yerden g5ğe kadar hak
lısınız hanf ndlciğim; kabahat• 
lıyım, yalancı çıktım, ömrUnUıe 

bereket, ortanca hanfendiğim; 
bilmez miyim hiç, beni seversi
niz.. Zilhanım sen sus seninle 
kozumu pay ederimi. deye kori
dorda nefeı nefese söyleniyor. 

- Küçük hanfendiciğlm yok 
mu? matmazel de görünmüyor, 
yoksa lstanbuldalar mı? deye 
soruyordu. 

Hemen Yektanın odasına ka
pağı ntıb şezlongun önüne çö
melmiş. 

- Başına gelenleri hiç ıor
mayın. Vapuru kaçırıb da karaD· 
lı1dara kalacağım deye ne koş· 
tum ne koştum bir bitHniz .. ıon· 
ra o, paraşul arabanın içinde ne 
ıarsıldım, ne çalkandım, derken 
güç soluk alır gibi yapıyordu. 

Halinde her zamankinden bir 
başkalık, bir fevkalldelik görü· 
nüyordu. T eliişından duramıyor, 
oturacakken kalkıyor, çömelirken 
bağdaş kur uyor, bo) una kapıyı 

koHuyord~ . 
Muhakkak bir havadııl var. 

Yekta da, Ernestin de farkına 
varmışlar, soruyorlardı: 

_ Ayol pek gayritabiisin, ne 
var.? Bir şey söyleyeceksin, ken· 
dini tutuyorsun. Biz de meraka 
haıladtkl .. 

- Dedim a, bukadar koşma 

• 
S m n ık & yr an O 1 u r ! <iii:i:llll(!lll_,., 

Dönüşü Hoş Geç işt" .. 
- ------

çarpıatı yorgunluk. batka ne 
olabilir? diyordu ama bir V•Y 
aakladığı dilinden dökUIUyordu. 

Matmazel ayaa önünde topu
zunu düzeltirken Y ıktaya uıulca· 
cık bir göz: kırptı; Erneıtini ıöa· 
terib yanında açılmamak istedi· 
ğini iırab etti. 

Onun buluttan nem kapanlar
dan olduğunu bildikleri için uzat
madılar ve suıtular. 

Şimdi kiiçük hanımefendiyi de 
bir merak almıştı: 

Ne var acaba? 
HıJecanından duramıyordu. Er

ncstini dış rı savmanın ve yalnız 
kalmanın yolu? 

öyle sıkııık Ye UzUntUlil 
zn anlarda hazan teaadUfün ne 
biiyük yardımı olur. Hanımefendi 
odaıınden ıt ıleniyordu: 

- Matmazel kuzum biraz 
gelir misin? ıu romatizma reçetemi 
okuyuver; yemeklerden eYvtıl mi 
alacaktım yokaa ıonra mı? 

Erneıtin odadan çıkar çık· 
maz Ziıan Hanım Yektanın yanına 
koşub adeta kucağına oturmuf. 

- Aman cicim kimseye göa· 
termeden bak, çabuk veri diye 
bir ıey uzattı. 

Bir eli kalbinin ilıtUnde, ıanki 

Altın Fiatı Yükseldi 
Londra, ~7 ( A. A.) - Altan 

flah bugün 143 tilin ve 11,5 
pena yllkHlmiıtlr. Bu flat, yine 
bir yükselme rekorudur. 

Te,ekkllr - Annemi, uzun H· 

nelerdenberl ~ekmekte olduğu ıdırab 

verici haıtalığından dikkatli ted&Yilerile 

çarpıntısından tıkanacakmıt gibi, 
ayni zamanda da gözleri fıldır 
fıldır ve içi içine sığmaz halde. 

- Naııl şekerim, diyordu, 
dedijim kadar yok mu? Dünya 
güzellerinden, tasviri clhanlardan 
tıstiln değil mi? 

Yekta derhal yerinden fırla>ıb 
IAmbanın yanma, koşmuş, re ın c 
bakıyor, baktıkça bakacağı geli
yordu. 

Bu, Samur Osmanın fotoğrafı 
idi. 

Y ektanım da adamalcılh ıaıa
lamıştı yani.,, 

Bu ne güzel, ne ıeker, ne 
caniko bir gencdi. Ne attrayant, 
ne tracieux bir jeune lıomme'dı. 

Oyle ise imdiye kadar taavlr 
ettiği limon kabuiu foslf, basma 
mintanlı, aba poturlu değildi. 

Gözl rine inanamıyor, Ziıana: 

- Lfitifo ediyorsun, rica ede
rim şakayı bırak. Bu her halde 
batka biri olacak; hani o Aksa· 
ray'daki eve gelen bir paıa 
zadeden bahaederdin, mutlaka 
odur! diyor, Zişan Hanım: 

- Vallahi değil, billAhi Samur 
Osman!.. diye temin ettiği halde 
yine konamıyordu. 

( Arka11 var ) 

Haşarat Mücadelesi 
Adapazarı, 27 ( A. A. ) -

Sabanca meyva ağaçlarına ar.z 
olan juHron, lponomot, karpakıa, 
konsil ve okae hastalıklarının iza• 
lesi için ağaçlar kalifornlya bula• 
macile badana edilmektedir. 
Kaza z.lraat memuru mllcadele 
l9lyle uğraımaktadır. 

BugUne kadar çevrilmiş n esrarengiz mac ra filmi 

filmi başlıyor. Seylrc!leri cezbedecek ve heyecanlandıracaktır. 

T ANIA FEDOR • GASTON MODOT - BOURDELLE • WORMS 
JEAN GALLAND • ANIELKA EL TER gibi bu clna filmlerde 

mütehassıs 6 art'st tarafından 
llaYeten: DAGOBERT KRALI renkli ve cazip bir SILL Y SENFONi 

FOX JURNAL 
~~~~~~~~~--mm; ..................... , 

Frankenstein filminden daha dehııt 
Korku... Heyecan... Eerar 

filmi olan 

NÇ E 
Mümesailleri : BORIS KARLOF Y• 

CHARLES LAUGHTON 
filmi dünden i tibaren pek büyük muvaffakiyetle 

A L K A Z A R Sinımasmda 
devam ediyor. 

Siz de görlln Ye takdir edin. 

- -··----·-----------------·---=-··._.... 
Bugün matinelerden itibaren 

TÜRK Sinemasında 
Şimdiye kadar eıi görlllmemit bir komedi : 

SOROSONE BEREKET 
Jeorsıes MILTON • Jeanne BOITEL - JANINE BORELLI 

Avdre DUBOSC • Le VIGAN • RIYerı Cadet 
Hejiııör : Andre H U G O N 
2 saat mtltemadt kahkaha 

S11vare l~in yerlerinizi eyvelde tutunuz. Tel. 40890 41•"' 

Dün akıam 

SÜMER 
Sinemasında 

Yeni sinema artiıti, Macar 
yıldızı dilber ve aehhar 

iRENE DE ZILAHY'yi 
E N ÇILGIN 

GECESi 

IST AN•UL a6UD 

ŞEHiR TIY ATROSU 
Du okeam 20 de 

DRAM 
K ... ,., ...... 

TtrelroeulMla 

ıııııınıııııuml OPER&T 

~ uı .:::. 
111111111 ~tyetroeu,_ 

MOFETTIŞ 
Kom6dl 5 perde 

Yazan: N. Go ot 

DELi DOLU 
Son Harte 

kurtardıklarından, bütün Konya mem· 
Jeket haataneai doktorlarını ve bilhaHa 
kıymetli operatör Doktor .Bay Aıil 

Mukbil n asabiye mütehı11m :Bay 
Şevketle btttUıı hımılrtlere ve bllhaıM 

Bayan İkbal, Nüıht* n Fethiyıye ı• 
terdikleri himmettu dolayı tııekkürü 

bir borc bilirim. 

Havptman Ôlümd n 
Korkmuyormuı nam fflmlnde görenler; ıondere

ce memnuıı kalmtılar ve candan 
Flemlngton, 27 ( A. A. ) alkıılamıılardır. 

Buyuk ve kUçUkler; ~ 
itte, dnn TeYlrifl esnasında dinıiı olduğunu IRENE DE ZILA.HY, bu filmde 

ıöyllyen Havtman busıün bir ıeytant bir cazibe ile ıarkı AS R f SiNEMA 'nm 
Protestan papazını kabul ederıek d' 

aöylUyor ve danı e ıyor. 
Alman incilini okumıya başla• Caz ve muıikisi : ProfHör illa ettiği fı•kalide program ı 

loa Poıta ldare1lnd• 

A. lhıa11 

mııtır. Havptman papaza &imek· Nicderbersıer'in ve _ ~·.~~~~~~~~·~~m. ~ö~~·~!ı.~r. ·- _ '"-•*• FOX JURNAL 4m-ll' 
öıum 

Bu akıamdan itibaren ı 
FREDERlC MARCH, CARY 
COOPER, MIRIAM HOPKINS ••:=ııı • 1 " ••• 

Semplon Tüneli 
Pallanıa, 27 ( A. A. ) - 20 

kilometrelik Seplon tünelinin açı· 

lııınm otuzuncu yıldönUmU dün 
teıid edilmiıtir. 

Dede Muıtafa Paoa hafidi Ye mah
kemei temyiı adımdan Bay Abdullah 
Ay Temyizin kainbiraderi genç doktor· 
lardıo Ali Suad Derman 24 Şubat 985 
P azar günO Eskişehirde zatürrieeden 
vefat etmiştir. MevlA rahmet eyleye 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satın
alma Komisyonundan: 

Haydarpaıa Numune Hastanesinin mutfak için orta tazyJkll bu• 
har tesisatı ve mevcud yemek kazanı ve teferruatının tamir ve 
montajları, çamaşırhane için yllkaek tazyıkli buhar tesisata Çama· 
şırhane malzemesinin tamir ve montajları, mutfak ve çamaşırhane· 
nin ıu tcıiıatı açık ekılltmeye konmuıtur. 

1 - ihalesi: 12/Mart/935 Salı glinU saat 15 te Cağaloilunda 
Sıhhat MüdUrlUğft binuındakl komiıyonda yapılacaktır. 

2 - Ketif bedeli 5540 lira 25 kpruıtur. 
3 - Muvakkat teminat 415 lira 52 kuruttur. 
4 - Sartname ve keılf ve projeler 28 kuruı mukablllnde Hay• 

darpaıa Numune Hastanesinden almabi!lr. • 
5 - isteklilerin cari seneye sfd Tıcaret Odaaı veaıkaıını ve 

bu iti yapabileceklerine dair lstanbul Nafıa Batmillıendlslij'lnden 
alınmıı tasdikli fennt vesika, teminat makbuzu vıya Banka kefalet 
mektuplarile birlikte ve belli i[Un ve aaatten evvel komlıyona gel· 
melori. "l 004,, 

.. Tesviyeci ve Tornacı . 
alınacaktır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünda·n: 
Kırıkkale Fabrikaları içitl Teaviyeoi ve Tornaeı alınacakdır. 

isteklilerin imtihan için istida ile Ankara'da Fişenk Fabrikasına 
1stanbul'da Bakırköy Barut Fabrikasına, lzmlrdekiler Halkpınar 
Silih Tamirhanesine mliracaQtları. "526,, 

Buglln Pangaltı 4m_, 
T A N ıinemaaında ~evk, 

saadet kralioeai 

FRANSIZKA GAAL 
tarafından temıil edilen 

iLKBAHAR RESMi 
GEÇID i 

ll&v•ten : FOX .JURNAL 
~·--~Tel: 43374 

BiR GONOLDE iKI SEVDA 
filmi. ERNST LUBITCH'ln 
eseri •e ılnemada inkilip 

yapan eaer 

MiKi'nin ŞEN SAATi 
renkli ve f evkallde 

eğlenceli film 
Geceleri tam aaat 9 da 

İki film birden 
..,Bu akşam bfiyUk TOMBOLA 

l,_I_n_h_iı_a_rl_a_r _U_._M __ u .. d_iı_· r_!üğünden: 
1 - idaremiz ihtiyacı için 8970 lira muhammen bedelll 130 

adet Portatif yazı makineıi ıartnameıi mucibince kapalı zarfla 
ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnam•l•r Cibalide LeYazım ve mllbayaat komlıyonud"' 

dan bedelıiz alınacaktır. 

3 - Ekılltme 11/3/935 pazartesi gilnU saat 14 d• Cibalid• 

Levazım ve mUbayaat komiıyonunda icra edilecektir. 
4 - Teklif mektupları kanundaki hUkOmlere ıöre yukarıd• 

tayin edilen gUn ve aaatten bir saat evveline kadar koınl•Y011 
reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 - Ekılltme şartnamesinin mahsus maddHinde yazılı nurnar•, .. 

ve markaları yazılı makineleri satan mlleHeseler araııoda y•P 
lacaktır. 

ola O 
6 - Talip olanların % 7,5 muvakkat gUvenme paraıı 

675 lira ile birlikte mllracattları. "913,, 

Dr. NİHAD TÖZGE 
1. lnei ııaıf Salı o-ünleri 

. ..t haıııııı. • 
Deri ••ç Frengi ye diğ'er ZUhrevl haıtalıklar mu • T 1 foac 919ııt• 
meccanendil'. Babıali Tayyare Cemiyeti karıııı No. 1t • e 
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İTTİBAD ve TERAKKİ 
Na~ıl Doillıı ?_ 

• inci lcıRım No. a12 
Her ltakk1 mahfuzdur. Nasıl Y aıadı ? .• 

28 • 2 - 93 > Nasıl Ôldi? 
~:::ıı:::=:=:=:::=:. Ziya fekir--===========-===============" 

Cemal (Paşa) Yazdığı Mektubu Talit 
(Paşa ) ya Göndermemişti .• 

Talltt Paıa, .bu ipek mesele· 
lllade, Cemal Paıamn mOstefid 
-...,. tenezılll etmeyeceğine 
hlc&Jı, imam kadar kaaldi. Fakat 
.... ı .. : .. . k k ı· . bi li.... &\o'n ıpe " • ımesı, r 
11 baz çomağı idi.. Değil mi, 
~k ., der demez Cemal Paıa 
p leniyor ?. Dejil mi, '• Cemal 
~ Suriyede bir prenı hayatı 
-..ıııGt,, der demez; " evet 
"'-dtaa, bir de ipek meselesi 
,, demek mümklln olabile
~ kadar münaaebetf mantıkıye 
~•bllmiı?. Arbk bu çoma;ı 
~mamak, TalU Paıa ve 
~ıleri için pek laamakat 
._..rdu. 

~Cemal Paıaya kat'i darbeyi 
O IDek lhım. Fakat, nasıl?. 

' Pek kolay.. Arkadaılar ara· 
~ bir zebandıraz var ya •. (1) 
lJ • talimat verirsin.. Mecliıi 
il lrıumw., ve Mecliıi Vnke
... ~ '• TalAtcılar,, ın ekaeriyet 
> ettiği bir glnde, Cemal 
la -..ıaın İpek meHleainl açar. Ve 
p •ttt mtimktha oluraa, Cemal 
&fayı Af an listesinden çıkart

llıaya bile muvaffakiyet temin 
~ttrllmit olur... Bu darbeyi yiye 
~Ye Mraemletecek olaa Cemal 
.... zelil ve hakir, kabineden 

ÇelciJir. Ve bundan ıonra da, 
'•ını zikredilince, " ipek ,, keli• 
llıeıl de ona terdif olunmak _. 
reuı, ---K.iu•umiyecle t ..... 
bftr lıimler •raeıaa l'•çirilmif 
•lur... Fethinin son mektubu, fır· 
lcedald hUcumları g6zönllnde du· 
tQrk . 

en, biç artık Cemal Paşaya 
:rlaamet caiz olur mu?.. BugU• 
~ en mllthit rakibi olan Cemal 
.;:-• mutlaka mahvolmalı. Omm 

de, "yaıasın, ipek meseleai,,. 

•c!"'-t TalAt Paıa, sana çok 
01111 Ilı. •• Cemal Paıa, ıadrazam 
lll~ için hıra ile mUabemik ol
teJcat, • Ve aenin hakkında hJsat 
~ b •t beslemek kUçUklüğünde 
""ı t'-lunmamıı olmakla beraber; 
"-f, •ınln ederim ki kendiaini mtı-
'lit .• i •t111ekten Aciz bir adam detil
bİltt :tlln dUnyaya karşı ilAn edile
~d' muntazam heaabata mli1-'dl olan ipek meaeleainden, 
fllc._ •bae hiçbir ıemmel haysiyet-
~ ' 11

• bulaıamıyacaiına sen de 
~ oldutun halde, bu'lu yine 
~u.: aleyhime bir hllccet olarak 
'-il, ~•kta devam edecek olur .. 
~ıa..; te o zaman aana kartı 
~ 'el h •dec~ğim; Ye ıörecekain 

•r Yapacağım. 

Ilı,, ~I ••n, yine bu mektubu· 
~ •datlara göaterirain. Ve 
:!!~ ':ıniyete karıı ref'i l:vayı 
~i • lblı bir adam olarak te-
'1 ~lt·r ')bt.ıd · meye çalıt raın. Fethi ;a--._,d. Yaptıkların; YO mecli1ıl 
._ •tbi '-~' 0 fedakar ve kıymettar 
tıait1 ... ~ .... il •• -...q. iat: Damusauz Fethi,, ta-
~İıll, b 'lrıaline kadar me) dan 
" ... •lc•t •n:e mechul değildir. (2] 
~ .. b~ın~~Y·r, Tallt Paşa. Ben 

. [l]~· ve &enin, iğr~ndi· 
'1 o.lllal p-

i ~•t•ek ~~ İtnıail C•mbulat 
~Jo...._1 p •tıyor. 
~ da lllib::;•• · te .. ıür ınkile
~ li'ethi Be ~Y_a hpılmuı ınuh
~ '-uıllllf ~· gıbı (naı:nuıu mlceı
~= ~ .hlea ır zata, Tali& Patanın 
.... ~ lll •tm•ıi •• •&ti • 

ll&ak IÖrUD1Dektffir. raua, 

ğim 'iyaaetiııe karıı i .inıbusumet 

edece;:m. Ve yalnız sana karıı 

muhaaım o:acağım. 
Bu mektubum, pek mahrem· 

dir. Ve yalnız senin okuman 
içindir. O~abilir ki bu mektubu 
yazmak aayesinde, seni int:baba 
davet etmiş olurdum. Ve memle· 
ketin hayrı için, vaklile birçok 
faydalar temin etm:ı olan muba· 
denetiml.z, yeaiden teeısOı eder. 

Ben sana ıöyle bir teklifte 
daha bulunuyorum. Vaktile bir-
likte çalıımıf olduiumuz arka· 
daılardan Enver, Fetlai, doktor 
Nazım, Rahmi, Midhat ŞUkrn be
raber oldukiarı halde izahatı mu· 

Kahkaha tedavisi ••• 

1 
fassalada bulunayım. Hansimlz 
haksız isek, bu kıymettar arka· 
daıların bakemliii, onun aleyhiade 
hUkmetain. Ve 0 hakeme ikimiz 
de mutavaat edelim. Bu merdane 

teklifimi de kabul etmezHn, o va· 
kit ben herbir teıebbUaUmde hak 
kazanmıı olacaj'ım. 

Cemal Paıa bu mektublan 
yaıdıktan ıoara derhal lamall 
Cambulat Beyle TalH Paıaya 
göndermedi. Her iki mektubun 
müsveddesini bir zarfa koyorak 

mtıblirledL Huıuat fifre memuru 
Seyf eddfn Beye yerdi; 

( Arka8ı var ) 

NevrastenCye kartı mUcadele ••.• 
Bugtın matinelerden itibaren 

1 P E K Sinamasmda başlıyor. 
Tedavi edenler: 

LAUREL •e HARDY 
UAci 

ÇÖL ARKADAŞLARI 
• Fransızca aözlO filmi. Programda Paramount dünya haberleri. 

uykusuz bir gece takip eder. Her şey fena ıttrmrnt. insan huyıuıJanı'
lctderlenlr ve hiç bir feyden ınemnun olmaz. Her muvaffakiyelin ilk ıırt• 
lan dinlenmiş bir vücut ve dinlenmif sinirlerdir. fger sinirli iseniz. 

&romural •Kno11. komprlmelerl 
slzJ kurtarır. 

Müselıkindlr ve uykuyu teılf1n eder ve hfç bir zararı .Yoktur. bütüa 
fünya tanıl'J 

IO Ti ~ komprimeyi lıa•I IÜP' 
ltrdt eczantlcrde rrçttı Ut satılır. 

Knoll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigshafen "Rhl" 

e 

Sıhhat Ve içtimai 
Muavenet V ckiletinden: 

fstanbu!da son zamanlarda Difteri haatalıjının çogalmıya yllz 
tultuiu E.n . aşıldıiından hem haatalığıa öallnll almak •e hem de 
çocuklarımızı ileride bu haıtalıktan korumak için ktiçök yaftald 
çocuklara aıı tatbikine karar verilmiı ve aıı lstaayonl~ açbnlmır 
tır. lı' asyonların bulundu klan yerler •e müracaat aaatleri qai!da 
g~sterilmİftİr. 6 yaşından 12y•ıına kadar olan melcteb talebeaın• 

mektebhnde aşı tatbik edilmektedir. 2 • 6 yaı araıında buluna• 
daha küçük yaıtaki çocuklara da açılan bu afi yerlerinde atı 1a· 
pılacaktır. Anu eden aileler lıtaayonlara mtıracaat ederek bu yaf 
ara1ındaki çocuklarını aıılatabilirler. Ap paraaız olarak tatbik olu
nur. Aı111m hiç bir zararı ve tehlikeıi yoktur. Çocukları uzun ıa
man ve bU) ük o:uncaya kadar Difteri ıibi fena haatalıktan korur. 
Bunun iç:n aileler.in iıtasyonlara mliracaat ederek çocuklarıaı aıılat• 
maıan tauiye edılir. 

2 - 6 Yaı arasındaki çocuklar için Difteri 
Jstasyonlan Miiracaat Saatleri 

2 den 4,5 a kadardır. 
Kadıköy Belediye Diıpaneeri .. Mühürdar caddeli No. 76,, 
Eyl b ,, ., .. Eytıb camii kebir mahalleıi,, 
lJaküdar Süt •e mekteb çocukları Diıpanaeri .. iskele meydanı u 

Beşiktaf ,, 11 ., 
11 

.. Akaretlerde 11. 

Edir .. ekapı Sıhhat merkezi .. Atik Ali paıada Tramvay caddeaınde,, 
Beyoilu Belediye Bat Hakimliği " Tllnel baımda ,, w 

Beyazıt Belediye mevki Hiklm1iil "Beyazıt nahiye mtıd&rlilgllnde,. 
Be:·oğlu P.e!ediye Haataneıi "Tak.::im sıraaerviler,, 
Hueld Hutaaui * Alaaray,. (977) 

Balkan Haberleri 

Yunanistanda Do
nanma Ve Havacılık 
KuvvetlendiriJiyor 

Atina, 26 (HuıuaJ) _ Yunan 
bahriyesinin bUyük idare meclisi 
dün sabah bahriye bakanı Haci
kJryakunun Başkanlığı altında 
toplandı, donanmanın takviyeai 
meseleınni görllttU, Bu görtışme
Jer esnasında, )&hancı fabrikalar 
tarafından yapılan tor ido 
muhrlpleri teklifleri de te:kik 
edildi ve kapalı zarflar açıldı. 

Hava filoau idare mecllal de b 
hafta içinde Hava BakaDI veki~ 
Bay Shinaain baıkanlıtı altında ' 
toplanarak, ha\'a filosunun tak
viyesi itlerini güriişecektlr. 

Baıbakan Bay Çaldariı, baya 
filoıunun derhal takviye edilme
aine karar vermi9tir. Yeni tayyare 
bomba ve dJğer malzeme 11mar
lanacağını haber alan birçok 
fabrikalar, teklifJerde bulundular. 

A. V. 
Balkan HUkOmetleri Arasında 

Sıhhi mukaveleler 
Bükreı 20 ( Husual) - Yu

nanistan, Romanya Dıı bakanlı
ğına müracaatla evvelce, Sellnik 
ve Belgradda toplanan Balkan 
ııhhlye ve parllmento konfe
ranslarında Rumen delekelerinln 
teklif etmiı oldukları veçhile, bir 
Balkan ııhhiye mukavelesi akdini 
teklif etmiıtir. Bu meselenin mü
zakeresi ıırasında, Tuna sıhhiye 
mukaveleai hazırJanmaaı iti de l'Ö
rfttUlecektir. Bu mukaveleye dahil 
olmıya, Balkan bUkümetJerinden 
maada, Tuna boyu memleketleri 
olan Avuıturya ile Macaristan da 
davet olunacaklardır. 

Bulgarlstanda yeni içtimai 
muavenet kanunu 

Sofya (Hu•u•i) - Y ~ni hUk6-
met tarafından hazırlanarak hük
me giren içtimai muavenet kanu
nu mucibince, resmi, ıayri resmi 
mtıesseaat ile, huıuıi itlerde ça
lıımakta olan en Adi iıçi
lere kadar bntUn Bulgariıtanlılar 
her aene Şubat ayının bir günlük 
emek gelirini içtimai muavenet 
menfaati namma, Devlet banka· 
sına yatırmak mecburiyetindedir
ler. Bu ıuretle dercedilecık olan 
kDUiyet:ı bir para ile Zlatef hU
kümetl bUyük iılcr yapahilet:e, l 
Bmldindedir. Parayı ödeme mui 
detini on gün geçiktirenler ceza 
ıöreceklerdir. ----

Cezairde 
Kargaşalık 

Bazı Amele idama 
Mahkum 

Paris 27 (A.A ) T . . - an gaze-
teııne 1ıöre, Ceza) ir limanındaki 
(1000) kadar grevci lı'm . an ame-
lesi, bır aarnıç gemisin"ı _ ü 

b . çozm ı· 
ler ve enzın f açılarını denize at• 
mıılakrdır. Bazı yerliler, bu kan· 
ııkfı lardan iıtifade 1 k il ecerc , • 
mandaki etyayı yagy m t . 1 . a e mıı er-
dır. Umumi vali a k i k , t , s er haa 
celbederek ıükuneti iade ettlr
miıtir. 

Jtı. 

Oran, 27 (A.A.) - KomUniat 
propagandası neticesinde, diln 
karıtıklık çıkarmıc 0 · .. · · ı , ... n ııı .z1er· 

den, Mc.ataganem mabk . t 
emeaı a-

rafından idama mahkum ed;Ien· 
ler meyanında bir tek yerli yok· 
tur. 

Jandarma deniye'.eri dalma 
ıokakları dolaımaktadır. Baıı ma
ğ •zalar kapal.<..ır. 
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Meşhur Bir lsviçre 
Saat Fabrikası Tür

kiyede Bir Satış 
Şubesi Açtı 

REVUE leviçre ıaat Fabrikasını• 
Şubea:, fatınbul Babçekapı Tnı H.m, 
birinci kat 19 numarada açılmııtır. 

Meıhur REVUE eaatlerini imal 
eden: laviçre Valdenburg'da Tommea 
eaat fabrikaları A. Ş 80 eene nnl 
laviçre'de teaiı tdilmit ve bitin ıaat 
fabrikaları araeıada model addedile
cek bir derece kuanmııtır. 

Bu eaatlerl bu~ktı mlkemmeU· 
Jetine erittirea, REVUE l&boralu.ar• 
larındaki yeal yeni fcadJar, Ye orada 
çaht•akta olan bltan lıriçrede t~Uı· 
ret kazanmıı tekoiıiyenlerdir. 

Herbanıl bir parçaeı ayrı ayn 
detlıtirilebilea eaatlerin lmaline ilk 
defa bu fabrikada baılanmııhr ki, 
bu aiıtemi bil&hare bltGn fabrikalar 
kabul etmltlerdlr. 

Fabrika, kendi ihtiraı olan eaatle• 
ria bw ıaniyenln ylb: binde birine 
kadar ayannı Blçmiy• kabiliyeti olaa 
bir makineye maliktir. 

iıte kendi ieadı olan bu yeailikler, 
•• modern makineler, birinci •ınıf 
amele Ye mttteha11ıılar ıayeainde; 

bu fabrika •• dakik eaatleri bile, 
ucuı fiatlara yapmıya muyaffak 
olmuıtur. 

REVUE SAA TLERI dlayanıa 
••rbir tarahnda büylk bir töhret 
kaıanauıtır. REVUE ıaatl, reaml 
koatrol heyetleri tarafından birçok 
Hrl'I •• mlaabakalarda mOteaddit 
defalar mGklfatlandırılmııtır. 

REVUE PRESİZYON eaatlerJ, 
ancak maruf eaat ticarethanelerinde 
bulunacaktır. 

Sayrı defer okuyucularımız tara· 
fından bu havadiıia memnuniyetle 
kartılanacafına emını1ı çünkll; 
REVUE eaatleri, yGkeek derece uatlet 
ııraaında bulunmaıına ratmen fiatlara 
pek ucuzdur. 

En ıon modellerden bir parti Ye 
ıporculara mabıuı kırılmaz, ıu ıreç

mez kol aaatleri de l'elmlf Ye ıataıa 
batlanmışbr. 

Bu aaatlerin mu•affakiyetinl temin 
eden cinıi, fekli flatları mQtenevvidir. 
Herkee ucuı bir fiatla, dakik, t emi
natlı ve en ıon modellerden beğene• 
ceği bir aaat sahibi olabilecektit. 

REVUE uatlerf. pek yakında, 
TGrkiye'de de, bGUln dOnyada oldutu 
•lbi, berkH tarafından araaan, tercih 
edilen ve ıahtı en çok olan eaat 
o!acaktır. 

REVUE ıaatleri her yerde aaıari 
maktu fiatlarla ıatılmaktadır. Fazla 
tafeilit için: Tllrkiye umum satıı 
depoıu ı İıtanbul, Babçekapı, Taı Han 

1 lacl kat No. 19 

BASAN 
GÜLYAÖ-1 

Bir damlam bir l'ÜI babçeaidir. 

"Bir 17amlık 1 feti 5011 ''5 17am• 
lık 200,, "10 ıramlık 375 kuruıtur,, -. -
GİİL SUYU 

Dlnyanm e.ıa nefiı gülıuyuduı. 

Şiteei 40, yarım 50 1 kiloluk 60 -. -
ÇİÇEK SUYU 

Hali• turunç çiçeklerinden y. pıl

mıf olup bir dam le aı bir cennet 

bahçeaidir. Baygın~ık, ılnir ve 

belec•nı kalb zamanlarında bir 

kahve kaııtı Hasan Çiçek Suyu 
h· yat ve ruh verir. 
ş:1eai 40, yaram SO, bir kiloluk 

60 kuruttur • -. -
NEROLi HASAN 
H ıan çiçek auyunun eaanııdır. 

.. Bir gramlık t ltesi 50,, ":S ırram• 
lık 200,, ''10 gram ık 37S ku· 
ruştu~. 

HASAN DEFOSU: Ankara, 
lstanbul, Beyoğlu. 
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ESMER GÜL 
Muharriri ı A. R. Tefrika No.: 42 

Görülen . Rü'ya .• 
Eımer Gülün, Saraya Alınması Etrafındaki Dedikodu

lar Gün Geçtikçe Bir Efsane Şeklini Alıyordu .• 

- Tomruk zindanında Eımer 
attı iıminde habeıi bir çenıl 
lmı yatıyor. Bu kız. auçıuıdur. 

Bunu oradan kurtar. Sarayı•• al. 
Göz.de yap. Bu kız ıana ujur 
setirecek. Matrıbdan matrika 
kadar bUkmlin yllrllyecek. 

Demlf.. Padiıah ertesi fftnl 
ŞeyhiıdAm Efendi ile biltlln 
u1emayı aaraya celbetmit-• Riya· 
1101 söyJ.miı:: 

- Bu rüyayı tabir ediniz. 
Demif .• ulemadan bazılan: 
- Bu, b:r rfiyayı klılbedir. 
Demiıler.. Padlıahm verdiği 

ehemmiyeti kearetmek iıtemlıler. 
Bazılari ise: 

- Hayır •• riiya, 1abaha karıı 
P'iilmDf .• rüyayı aadıkadır. 

Demifler ve türlü tabir etmir 
ler... Llkio içlerinden biriı 

- Şevketlfı padlf ahım.. hele 
ıu Tomruk zindanına bir adam 
ıtinderib tahkik ettirelim. Fllhal 
orada böyle bir lıatfan mncud 
mudur, ıörelim. 

Demif... Padiıah lına fikre 
memnun olarak: 

- En AkılAne fikir de budur .• 
tez, gidib tahkik olunsun. 

Emrini ver mit··· Hemea T om· 
ruk zindanına adamlar koşturul

muş.. zlndancıdan sordurulmu~. 
Zindancı filhakika Esmer Glil 
isminde gene habeıt bir kadı· 
nın mahbua oldutunu ılSylemiı •• 
hattü: 

- Ga ayet salfha, bide bir 
hatundur. Beş vaktine beı dahi 
katar. Dilinden evrad ve eıkir 
dllımez. Diğer mahpuılar, gec .. 
leri bu hatunun alnında bir nur 
parladığın ri'Yayet ederler. Amma, 
ol ouru görmek henftz bana 
nasib olmadı. 

Sözlerini de llAve etmlı .. Koıa 
koşa saraya gelmişler. Zlndnncı· 
dan işittiklerini padiıaha haber 
vermiıler. HUnkir, yerinden fır• 

lamış.. batından kavuğunu çıka· 
rarak yere atmıı: 

- Bire, ne durursuı?.. Tez 
gldib ol saliha hatQnu zindandan 
halas edib getirin.. böyle bir 
mütcdeY) in hatuna iftira edib 
zindana koyanların da hemen ba· 
ım kesin. 

Diye bağırmıf... Sııray birlbiri· 
ne girmİf.. Kızlarağası derhal bir 
(Tahtırevan) [I] alarak zindana 
gitmiş .• iızet ve ikram ile Eımer 
Gülii zindandan çıkararak 
sedyeye bindirmlı. Saraya getir
mİf... Eımer Güle, hemen bir 
daire hazır etmiıler. Maiyetine 
cariyeler, haremağaları vermişler, 
P~di9ah MU~eccimbaııyı getirt• 
mıı.. Bir e~ref ıaat tayin ettir
miş., O aaatte de Eımer Gnlnn 
odasına ıirmiş .... 

Rivayetlerin bundan sonrası, 
e~aanevi ~!r tekle giriyor.. Hatti 
yme o evııyanın, padişahın rüya
sına girerek: 

- Esm~r Guı, baıniled' 
ır ••• 

Dokuz ay on glln sonra nur topu 
gibi bir erkek şehzade doğuracak. 
Bu şehzade senin ~iriıin olacak. 
Onun saltanat devrinde, Ümmeti 
Muhammed, kat't refah ve saa· 
det bulacak. 

Dediği tem:n cdiliJ ordu. 

[l) Öhiiodcn ve arkııa ııdıın iki ka
tırın l!lrllna uılan her tarafı kapalı, içi 
muz yyun sedye. 

Batıl itikad aahibi cahillerin 
btiyle binblr kalıba dökdOklerl b~ 
saçma aapan rivayetler Eamer 
Gilliin maballeainde çalkanıyor .• 
Onua ev~ ~vdet edib etmediğini 
anlamak ıçın sık ıık annesine mU
racaat eden Deli Velinin de kula
tana çarpıyordu. 

(Arkası nr) 

lıtanbul BORSASI 
27. 2-1935 

ÇEKLER 
1. T. J.,. için 1. T. L. için 

Nn • J•rk 
Parla 
Mı :l 10 

Braı. .. ı 
Atlaa 
C.nnre 
s.ı1a 
A•uterdaa 
Praı 

0,199:A1S 
11,04 
9,37 
:ı,397~ 

14,0431 
f,4'405 

67,10 
l,1757 

19,0SIO 

Vfya-ıa 4,2671 
MadrU rı,~I 

Berlln 1,9~ 
V arıova 4,'20S 
Peıt• 4,•120 
Bllkret 79,0367 
Beli'rat S5,l:l75 
Lend~• Kr. 609,50 
lrfoıkou ,, 10911~0 

ESHAM ve TAHVILA T 
Lira 

lı aaa1r.(Naıııa) fo, 
" cHaıatle) ıo, ıs 
• (?ıllle11 1) 95,-

0ıma ;lı b•nlı. 2J,50 
lellnlk " r;,
llrkell Ha7rf1• 161-

Hallı 0,17 
Auaiolu H 60V. :16, 10 

• .. 60 P. 25,90 
Aaade'u ff lllOY.45,60 
•ark D. Y. 00,
lı •. Traınn1 S0,25 
Oıkttlar aı.ı 11,-
Terkoa 19, 
tta .. aınl 
Telefe• 

Lira 
Bomontl li;"ııa 
IOJ:S lıtlkra11 97,-
lıtılıraaı Dahllf 9',25 
DU7unu Mu. 00,-

. Bajwat tertip J 47,80 
,, • 11 47,80 

ReJI 2,27 
TramYIJ OU,-
Rıhtııa ıo,-
Oıklldar 111 t0'.1.,-
T•rkoı t0,00 
MııırKr.Fo.1886 JOıJ,-

• .. • l!IOJ 94,0J 
• • • 111 ll ll!C,50 

!.lektrlk -.-
MESKUKA T [•] 

Kuru9 -Tirli altını 948 (Hamit) 
lnı. • JOSO CR•ıat) 
jlr. • 841 (Vahit) 

Kurut 
4!150 
5100 
466J 

Ruı • JOS5 laca betlblrllk a'bn 
fı1Hldfre 45,()() 1--::------.J 
Uulwet (Oa. e. 1 240 (COmhurlyet) 480J 
Kal.o 8aıtbltlı• altııı (Hımlt) araıah ~50i 

(R•tat) • 520J 
l CG111burı1eıJ 4610 tV ahit) • 530J 
(Aa:ıı) 46SO ı-,-=.)-=-Bo-r-ıa--ha_r_lc_t __ , 

Parla Bora sında 
Paris, 2f ( A. A. ) - 26 Tarihli 

Paris borsa vaziyctidir. 
Esham borııası, mutad teennieini 

muhafaza etaıekto ve ıl'an tereddüd 
göetermekt•dir. 

Ağır bir a9ılı1tan ıonra eshamın he
men hepsı dt dnhn iyi tutunmağa bat· 
lamış ve piyaaalar e.ki haddine varmış· 
tır. Fraoıız raoilan bir iki ponto kay
betmitlerdir. 

. --
o::o:-:p~l:-:a ... n~t-:ıı:-.-r-, _D_a_v_e_t_l_e;:-) 

Sporcul r1 GUzel Bir Spor 
Fllmlne Davet 

T. 1. C. f. latanbul Mıntakaaı Başkaıı
hfındao : TOrki1a ldmıD Ce111'y11tlcrl htı
fakı t•rafıodan Almaoyadan ff!tlrilen ıpor 
fllaıl 1 Mart llU~ Cuma gOnll sabahı saat 
10 da Beyo~lunda Elhamra ılnemaaıoda 

•p•rculara badan l'lıterllecektlr. 

Sporcular kulOblerl hDYlyet nrakaları 
n1a ku üblerl tarafından verilecek muıad
dak bir Jlıte l'e ainemaya girebileceklerdir. 

Bu film beden tarblyu tcıkıflerlnl, 
atletlı:.lnı, .yOzme, kUrak, futbel, gllrcı, 

bokı, kayak ıporu, ••kirim, dağcı1ık hare· 
ketlerin! bUtUn lncft.lldarfle ıröatermekledlr. 

Bu f.llnıde Love, feltur, Ladoumel'•• 
Hirıchfald, Mardf, Köroil', Hademacher, 
KOppeı gibi meehur şamplyo.lar görUl
uıakte tr. 

Verem MUcadel• Cemiye
tinin Kongresi 

letanbul Verem Mücadele Cemiyeti 
ııenelık kongreıi yarın aaat JO da C&· 
galoNu ll~lkevi aalonlannda yapılacak
tır. yclerın ıt•lrnlllleri dılcnmel.::tedir . ....................................................... : .... . 

Doktor 

HORHORUNi 
Eminönü Valide kıraathaneıi yanında. 

Telefon ı 24131 

SON POSTA 

Bu Da 
Hagdud Alclı 

- Eyvah, hazinenin nerede 

olduğunu itiraf ettirmeden dilini 

keıtikl.. ...... -..................................................... .. 
lstanbul Kasapları 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN 
Ruznamel mUzakerat: 

1 - Mecllıi idare Ye Muralup rı. por
larının okunmuı ve Mecliıl 
idıtre Ye Murnkıblcrln ibrası 

2 - Karın tcv.ıii hakkın .!a k:rar 
ıılıamaaı, 

S - Müddetleri hitam bulan Mecliıl 
İdare aıalıklarıaa yenilerinin 
Hçllmeıl Ye huzur haklarının 
tayini. 

4 - 1935 ıeniai için yeniden murakib 
aeçilmui Ye nnellk ücretlerinin 
tayini. 

6 - Dahili nizamnameye a-öre hamil 
oldukları hisselerin bedeli ıu· 

mayenin dllrtte birine nran hiı-
aedarlar tarafından içtima gil
nilndeD en aa on ilin eYvel 
Yukubulacak teklifler. 

Şirketimiz umumi heyeti Hnelik 
adi içtimanu 25 Mart 1985 pazartesi 
l'tlnü ıaat 11 de Şirketin idare mer
ker.i olan Sirkecide K8prültl handa 
85-36 numarala odalarda yapacaktır. 
Dahili nizamnamenin yirmi altmcı 

addeıi mucibince içtimadan en az 
OD fÜD evvel hfue Hnedleri hamille
rinin ıenetlerini ya Şirket veanuine 
yahud herhangi bir bankaya teali~ 
ettiklerine dair ibraz edecekleri mak
buz mukabilinde duhuliye varalı:aaı 

almaları llı.ımdır. 

BeyoQfonda Feriköyünde Halepli 
ŞükrO aokatında yeni ıs eski 2 No. h 
evde oturu1ken halen lkametgihı belli 

olmayan Mlsaki zade Bahaeddine 

lstanbul OçUncU icra Mamur· 
luljundanı 

Emvali Metruke MtıdOriyetince 
bllmOıayede uhdcnize ihale olunan 
flayaı.id Han Veli vakfından Ferlkö
yünde Halepli ıokağında atık 2 ccdld 
15 Mo. Jı bir evin takıite bağlanan 
bedeli ihaleden mntebaki alacağına 

mukabil 341 aeneıi Muva:ıeaef.. Umu
miye Kanununun. 23 GncU maddesine 
tevfıkan Evkaf lehine birinci derece
de rehin teaia edüen mnkiir l'•yri
menkule ald mütebaki ihale bedeli 
o1an 2325 lir. nın 9-2-926 tarihinden 
itibaren 'o9 faiz ve icra maaraflarile 
beraber nhnin paraya çevrilmesi 
yolile 27·1-935 tarihinde verile• takib 
talebi Uzeriae . adreaialze 2'6nderHen 
ademe emri•• mübatiri tarafından 
verilen meıruhatta bu adr•ıte olma
dıtınız anlaıılarak ilin•n teblitat 
yapılmaaına karar verilmit oldu§'un
d .. n otuz ailn zarfında borcu 6deme
dij'iniı veya takib talebinde b"r itira
r;ınız Yllrla Dairemiıin 935-lSO No. lı 
doıyaaına bildirmediAiniz takdirde 
rehnin utılacatı ödem• emrının 

teblitl yerine ge9mek tbere Uln 
olunur. (8624) 

······························································ 
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28 

TAKVİM 
PERŞEMBE Kuım 

_2_a~_ş_u_BAT 935 __ 1_1_3 _ 

Arabi ı Rumi 
24 Zilkade 13S3 tS Şubat 193j 

~~IE:ıanl IV-;;tt\'a" it ıEa:anl Vuat 

GUn•t 112 40 \ 6 37 Akt m lll - 17 57 
Ôtl• 6 SO 12 26 Yataı 1 51 19 27 
lklııdl \1 )) 1 I!) 35 lraaak 11 Ol 4 .,9 

ŞObat 21 

Denizlerde Fırtına 
Bir Seyyah Gemisi Devrildi, Yol

cuları Köpek Balıkları Yedi 
_. .... .,. .... .-ı l!Utıa:I ...._..... • ,_..... • 

Nıvyork, 27 (A.A.) - Atla• deni• Serl:ol vapuru, seyahati eıoaııad• 
zlndo çok tlddetll bir fırtına nrdır. 14 defa imdad iıareti almıf, yo1• 
Sentlliai ada11 civarında bir Hyyala lzerinde (Finiatere) burnu civaraodl 
vapuru alabora olmuııtur. Denizden batan bir İtalyan npuruna ve ter• 
altı ceaed çıkarılmııtır. Yolculardan, kediJmiı bir baıka npura te11dOf 
mlltebakl 22 kitinin boğuldukları etmittlr. 
nyahud ki klSpek balıklarına yem Londra, 27 (A.A.) _ BlalgoYti• 
oldukları zannediliyor. Yapuru tarafından gBnderilen ıOll 

Avrupa n Amerika sularında, en telaiı:, devrilmekte oldutunu btldl· 
aı:, 115 tane tilep ı:allmetle Hyir et• riyordu. 
mektedirler. Ga1konya kCSrfiıi ile Viro .,.. 

Dalralar birçok aemlcilerl alıb aı d d l c1-.ıı • n a ıeyre en vapurlardan 15 • .. 
flitürmGıtur. lıareti gijnderildifi Lbboa'ciaa Wl-* dirilmektedir. 

Li.zboo, 27 (A.A.) - Güalerdeaberi 
htlkDm ıOren tlddetli fırtına, bilyllk 
l'emilerlo Leiluoea limanına l'İrmeı .. 
rine mani olmut •a dalrakıraoın bir 
kıırnını harab etmittir. 

Limanın atzında batmıı olan 
Oranya Yapurunuo enkazı, limanın bir 
kısmım tıkamııtır. Baıro ismindeki 
Bresilya Yapuru LeiksoeH utnya
mamıttır. 

* Madrid, 27 - Telıizle lmdad iıtl-
yen Alman bandıralı Öropa Yapuru 
kurtarılmııtır. 

Bir Vapur Daha Devrlldl 
Londra, 27 (A.A.) - SvanHa'dan 

Boaton'a ritmekte olan lnırili• ban
dıralı 3259 tonluk Blair2ovrie npu• 
ruaun akibeti hakkında bOyDk bir 
endiıe hiaacdilmektedir. DCla lmdad 
ltar6tleri Yermit olan bu vapurun 
tayin ettiti mahalde bu 1abah 
birçok npurlar dolatmıtsa da, hiçbir 
iıe teaadGf edllmemlıtir. İçinde 26 
kiti vardı. Son dakikada bQtln 
tımidlerin mahfolduğu H arattır-
malara da nihayet verlldlfi btldlril
mektedlr. 

36 saatlik bir ıecikme ile bu 
1abah Cebelilttarık'a 2'elmlt olan Ser
bol 'Yapuru, mildhiı ıurette kabarmıt 
bir danla ile mDcadele etmittir. Mll
rettebabn anlattıklarına glJre, dalı•· 

lar dağlar gibi yOkıelmekte idi. 

Çin Komünistleri 
Ve Misyonerler 

lngilt~re Hariciyeıi Mil
yonerleri Temin Ediyor 

Lo11dra, 27 ( A. A. ) - 1o,.ate" 
Hariciy• Nezareti, Misyoner cealt•t• 
!erinin Londrada toplanmıı bulu••' 
konferaoıına, Çin komG11iıt kıtaat••" 
Ylnnan eyaletlal tahliye etalı o}du1'
larını bildirmlftlr. 

Bu kuYntleri11, ctpan• roklllr 
ylztlndea Chldaui istikametine ç•kÜ-
11111 oldukları a6yleoiyor. 

lnglllz Amlralı Dlvanıharbd' 
Beraat l!ttl 

Portamut, (laglltertde) 27 - tıood 
ve Renovn laarb k111.az8rleri.9İt 
fepanya açıklanada çarpıt.,alannd~~ 
''Sehl• nya ihmil ,, yfiıünden ıa•• 
tutulan amiral Bayley, dlvanıh•'~ 
karşısında beraet etmittir. 

Haatahkh Pirine YUzUnd•" 
Çıkan Bir Hastahk 

Pariı, 27 - Bay Leou Norıll" 
Beriberi hastalığı hakkında fen a1'•
demiıılnde izahat verirken, Aır•d" 
gelme olan bu haatalıtıa, kabtl" 
hastalıklı pirina yenilmeal yQaB11d-' 
çıktığın~ dylemlftil'. --" 

Kanzuk 
KANZUK Poııtillerl Teneffl• 

Jolu ile geçen hastalık! rın korO" 
yucuaudur. GR iP, NEZLE .,

Ö K SOR O G O önler, tenıfft•ll 
kolaylaıtırır ve temizler. 

KANZUK Paıtilleri; Yolculukt• 
kalabalık ve tozlu muhitlerd• 
kıt n kapalı yerlerde bulunmaktaf 
gelen bu bulatık haıtalıkl.rıl 
<SnUne geçer. Sea kıaıklıklarıııdl 

Ye boğu h atııl klar oda kat'i tesirlidir. Hır eczanede bulunur. 

latanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet San ığı namın~ 
birinci derecede ipotekli olup yeminli Uç ehlivukuf taralı~ 
tamamına 491, 70 lira kıymet takdir edilen EreaköyOll_.., 
Merdivenk6y mahallesinde imam ıokağıuda 23,25 No. Ju !~ 
kaydinde maa arsa dükkftn deyin senedinde maa oda dOP"'" 
açık artbrmaya vazedihniı olduj'u 1-4-935 tarihine mUıadif p•::; 
teai ıUn~ saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırmall .,J' 
edilecektır. Arttıı:ına bedeli kıymeti muhamminenln % 75 nl 41 
duğu takdirde müıterisi Uzerhıe bırakılacaktır. Akıl takdi'~ 
enıon arttırmannı taahhndü bakı kalmak lıere arttırma 15 ;• 
daha temdld edilerek 16/4/935 tarihine mUıadif Salı gllJID ~ 
14 tea 16 ya kadar keza dairemJzde yapılacak ikinci açık ~ 
m~sında ~rttırma bedeli kıymeti mebamminenln % 75 ol b ~ 
dııı takdırde ıatıı • 2280 No. lu k~mın ahkAmına tevfi~•0 1,,.~ 
bırakılır. Satıı peıındfr arttırmaya iıtlrak etmek lstıyeO ,_ııJI 
kıymeti muhamminenin % 7,5 rıiıbetinde pey akçesi v•Y• ,pi• 
bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları JlS'~ı~ 
Hakları tapu ıicilli ile sabit olmayan ipotekli alacaklard• tıdt" 
alAkadaranın ve irtifak hakkı ıahip1erinin bu hakların• v• ri ıl• 
sile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı rnUıpftele 111t~• 
birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında d~ir•,.biı 
bildirmeleri lbımdır. Aksi takdirde hakları tapu aicUJi ~~~lı!~ 
olmıyanlar sataı bedelinin paylaşmasından hnriç kalırlar Dl e ~ıcv 
vergi tenviri} e, tanzifiyeden mlitevelllt belediye rüsumu . ~.ye~ 
borçlar& borçluya aittir. Daha fazla malümat al~•~ . 

11 d•İt~ 
20/3/935 tarihinden itibaren her keaio görebUmeaı 1~111 

dot'I'' 
açık bulundurulacak arttırma ıartnamesi ile 934/3864 N~· u k .. ri tjJ' 
müracaatla me:ı.kür doayada mevcud vesaiki a6t'ebıiece 
olunur. (1054) 
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ıklaştı Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

1 e a 
Bre nere sker Yığdıkl rı Söyle-

niyor Amma Tekzib Ediyorlar 
( Baştarafı l inci yOzde ) 

dlfer ıunıfların davet edilmesi 
bıevıuubahs değildir. Maamafih 
labit ve mütehassıs kndrosu ih· 
ti 
1 
Yaçlarına lazım olacak unsurlar-

ı• Anupada bir ibtil!t vukuu bu ar 1•nayı elbette ki ortadan kaldı· 
rır. Son Roma ve Londra anlaı· 
~~lırından sonra ve Italyan po· 
1~1kaıının drektiflerl çerçevesine 
:ıren ve vukuu tahmin olunan 
•ha mühim vaziyet inkişafları 

~Onaıebetile Avrupada bu nevi 
lUatıar imdilik bertaraf edilmlı 

~arllnmcktedir. Maamafih v her 
tlıııaı binaen hatırlntmak mil· 

:••lbdir ki askerlik hizmetini (18) 
,~n (55) yaşına kadar teşm_il 
I •n yeni fnılst kanununun bır 
Cabı olarak Italya, yekunu (7-8) 

ltıilyon tutabilecek (37) sınıfı 
'eferber hale koyabilir. ( 1914) 
~nıfı tabii devresinde yani bir 
a •anda çağrılacaktır. Müdafaa 
it •lcanhğma, her biri nazarı dik· 
a ~te alınan binlerce gönllllü ya· 

1
1 

lllak lıtcği yapılmaktadır. Pe
Orltana u ve Gavinana n isimli 
hnlden iki fırka teşkil edi!miıtlr. 
l Uz .. a gönderilen harb mal· 
demelinin yerine, milli 1anayie 
ti '
1 
rhal miılince yenisi ılpariş ve• 
lllıktodir. 

Roma, 27 (A. A.) - Havas 
lrıubabirlnden: 
d Resmi bir tebliğe K6re, (191 t) 
ben 6nceki doğumlulardan hiç 
ir sınıf ıillh altına çağmlmıya• 

~ldardır. 
Seferberlik ilAn edilecegı" · e 

•k ' 1 er toplaamal.ta oldujuoa T• 

fimall ltalya'ya Hvklyat yapıldı· 
tına dair dönen rivayetler Uzerl· 
ile endiı ye dU n fkdrı umumi· 
hyl bu tebliğ, tatmin etmişt:r. 
'k Diğer taraftan, yUce müdafaa 
.. oınıteahıln son tebliğiade, Italya· 
"'ll b' h it ır nrb vukuunda kendi 

t•dln k dllh e yetece vaziyette bulun· 
l>lr hı ~akkmdaki teminat bUyUk 

\': fırahı mucib olmuıtur. 

rivayetleri tcık.ıib etmekle· bera· 
ber, ltalyanın hududa yaloıı mer
kezlerde garni.ıonlar bulundurmak 
hakkına mallk oldujuou da llA•• 
ediyor. 

Dün neıredilea rHml tebUide, 
halihazırda A vrupada bir lhtllAt 
vukuu melhuz bulunmadığı ifade 
ediliyorsa da bu tebliğ, ılmdlkl 
nizamı bozmak niyetinde olaelara 

kartı clddt bir ihtar mahiyetinde· 
dir ve f aşiıt hUkümetinin, icabında 
müdahaleye azmetmlt bulundu• 
ğuııu açıkça göstermektedir. 

Favinana fırkaıı, Napolide 
tahşid edilecektir. Burada laerg\ln 
birçok gönUllU kaydolunmaktadır. 

Haber alındığına göre, Avus• 
turalya postalını yapan Leonardo 
de Vinçi vapuru, Vintimilla va· 
puru ile Mesina limanında hafifçe 
çarpıfhğından ve havanın da 
fena'ığmdan dolayı hareket ede
memiıtir. 

H be,tekl Y bancı Zabltler 
Stokholm 27, (A.A.) - Ha· 

beşiıtnn'da bulunan Isveç talim 
heyetine mensub zabitlere, hU· 
kum etleri taraf .odan izin .erilen· 
den gayri hiçbir vazife almamak 
emri verilmiştir. 

Bu keyfiyet, lsveçli zabitlerin 
Habeşistan He ltalyan mUstemle· 
keleri araundaki bitaraf mın

takanın tayin ameliyesine iı· 
tirak etmekte olduklarına dair 
yabancı gazetelerde çıkan ha• 
berlere karşılık mahiyetindedir. 

Bitaraf Mıntaka Me elesl 
Pari11, 27 (A.A.) - Son Italya • 

Habeıiatan hldiaelerinden 6oce, 
bitaraf bir mıntaka tesisi fikrini 

beyan etmiş olan Dıı Bakanı B. 
Laval, dün Habeş elçisini kabul 
etmiştir. 

Halya ile Habeıistan arasın· 
dakl müzakerelerin mU§kUlita uğ· 
ramaması, ltalya hükumetinin bu 

müzakereleri doğrudan do§'ruya 
yapmak istemesine mukabil Ha· 
beşistanm bir hakeme müracaat 
etmeyi istemelerinden ileri gel
mektedir. 

Br, •rı resmi mahafil, ltalyanın 
d•t llner geçidi ciTarında tabıi· 

Yapnıakta olduau hakkındaki 

nulgarlar Rumen Gaze-
telerine De Çatıyorlar 

teı,ti ( Baıtarafı l incly'We )- -ı;ri~id~İ;miyenlerde mi? diyerek, 
,a.,, rıde okuyub öğrendiğimize Rumen gazeteleri tarafından ya· 
Clth'Jc Bulgarların Rumen halkına pılmakta olan hücumlara nihayet 
"'''l atması, süraUn et· verilmesini istemekte Ye iki doıt 
ftn.' hUkümet memurlarının fn ~ ve komıu devlet mnnasebabna 
ı ıuıi llluarnelelerdo bulunması, bı.:ylelı"kle hizmet edilemiyece1rfni 
'ri ceıalar Ye hükumet daire- u • 

İl'n ( ~apılarına yapııtmlm1t kaydeylemektedir. 
t\'h,ı, ul2arca konupcakımız ) r 
~İYtr kına ehemmiyet ver• 
h 01lu~ • Rumen dili ile 

1lra:ı,dr . ~ •. yahud hlç Bulıarca 
"''cbur~' ıçln keadl ana "ilini 
~ı,ll ~et lalıliade konuımakta 
tGrdoau uıncınlerin Buliarlardan 
t ~um taıyık, zulüm ve aalredir. 
~lıettı,~~ce Adverul ve dii•r 
) 6)ttnarn e baıılmış olan bu ıi· 
~ '"' teıın~den dolayı Bulıarların 
b'ttat'ft (Novidni) gazetesi çok 
•t ır. 23 h • lııa)c•le tar: li 1ayııının 

b'tıltr' Yerinde Rumen ııa· 
u ıne ce" b 

) i•tete a . nrrnokte olaa 
~ı-t? ) b' ( Kune hizmet edi· 

t'da •k ll~tlıtı altında, IRomaıı• 
d~ ~ttırın 8 ı~etlere kaşı daha ba-
•tr .ı ın~ rnu 1 "' 
~ '-l Ye 1 k •nıe edilmekte· 
~4t ilrca krma ta, Bulıaristenda 
tq '-• "e b onuımak mecburiyeti 

}'or1, unun böyle olmaaı icab 
"''dır? y kabahat Bulgarlarda 

okıa hükumetin emir-

Nöbelci 
Eczaneler 
Buıece nöbetci eczaneler tlınlardın 
letanbul tarafı: Şehıa<lebaıında 

(Aaaf), Cerrahpaıada (Şeref Celal), 
Fatihte (A. Kemal), Topkapıda (Ni
zıuı), Samıtyada (Teofilo!), Ciballde 
(.N' ecati Ahmed), Defterdarda (.A.ril), 
Eyübde (Hikmet), Gedikpaıada (Ata· 
dory&D), Çemberlıtaıta (Sırn Ruim); 
Bakçeknpıda ( Melımed Kbıın ), 
Hnkırköyünde ( İatefan Terziyan ), 
Beyoğlu tarafı: Taklimde Kumbara
cıda ( Garib), Mie sokağında (Llmon
oıyıo ) Kurtuluıda ( Kurtuluo ), Ga· 
)atada ( Aaıi lttihad ), Kaaımpaıada 
( y fili Turan ), Hasköyd• ( Y e.ni 
Türkiye )

1 
Kadıköy tarafır Muvıkkıt

hane caddeıinde ( Leon Çubuldiyao ) 
Kuıdilinde ( IlnlOıi Oımao ), BOyUk· 
adada ( Şinaei Rıza ) eczaneleri. 

1 ~+ı-ıi"t
a ~ı--lo a 
4 
s 
6 

' 8 

BugUnkU Bilmece 
Bot dört köıeleri atatıda ya• 

mlı manalara gelen &ı Tlrkçe 
kellmelerle doldurunuı. Bu 1&• 

yede lıem vakit ıeçirmlf, hem 
de 6s Türkçe kelimeleri 6jren• 
mit olurıunuıl 

1 23411678 

Soldan saQaı 

l - Mi11afir • kamer 
2 - Islah edio 

3 - Mnniayı atlayan 

4 - inu" 
S - MQdddet • leuetinl 

6 - Bir nota • arının 

eYnl yapt ğı 

7 - Vekil 
8 - Fenanın zıddı 

Yukardan A••Gı: 
l - Şübbeli 

2 - A11ker 

baldan 

3 - Bnıına bir A r•tirilince valde 

4 - Asyayı Anupadan ııyıran 

dat • biue 

5 - Siten mevaim • olur, yapa
rım man!'ıına kullanılan kelime 

6 - JrÜrDltU 
7 - MDtoyemmin 

8 - Ekil et • batına 

tirilince ha:zır 

bir A ıe• 

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

Y•rımay - Bu mecmuanın ikin
ci aaym bugıin çıkmııtır. Gerek kapa• 
ğmdaki, gerek içindeki renkli tablolarile 
(Yurımay) en güzel bir Avrupa meo· 
111ua11 kadar güzeldir. Tnaiye ederiz. 

Yemek Kitabı - Yeni çıkmı9br. 
Alaturka Ye alafranga yemek n tatlı• 
lardan bahseder. Rergün piıirilecek 
yemeklere aid bir füıte U.ı buolann 
nuıl yapılacağını anlatır. lnkılib .lı:itab· 
haneıi tarafından 100 .lı:urue• satıl• 
maktadır. 

Pem•klzl mecmu••• - Me
raklı vak'ıı.lardan baheeden bu mace• 
ralar m•omunıının ( • ) ünoil aayııı da 
çikmıştır. 

Kendir ve Keten 
SANAYii r: A. Şirk•tind.n: 
Kendir n Keten Sanayii T. A. Ş. 

Tiearet kan ununun 361 inci _mad· 
demin• ye .ahili niı.amnameuın 49 

madduine tevfıkan il mart 
URCU Ü ff t l.t 
19!5 tarilali J>erfembe g nu ıaa ,. 
d Galatada Kürekcilerde Manhayın 
h 

0 
üçüncü katta ıir.lı:et merkezinde 

.~ ıurette aşalıdaki ruznameyi mil· 
zaker• etmdk üzere toplanacağından 
en az bet hisaeye mal~k hiuedarla• 
na ivtima gününden bır haf ta ene• 
lin• kadar ıirket merkeıine veya 

·ıu bankalardan birine hi11elerinl 
:ı.di ederek mu~abiliode duhuliye 
'farakaıı almaları ıl!n olunur. 

RUZNAME! MÜZAKERAT 
ı _ Mecllıi idare Ye mürakıbl ra
orlarııun okunarak bilaoçonuD tet• 
~ ,.. taadikile Mecliıi 1dareoin ib· 

raaı. . 
2 _ Sırmayenlo •OO ( Dört y~ı 

bio liraya ) ibllğı ( Yen iden 100 DJD 

liralık hiıae çıkarılmaıı ). 
8 _ Heyeti idare ual•nnm ılr· 

ketle 11 yapmaları için aallbiyet n• 

rilmeıl. • . . 
4 - K&rın ıutti takaımı. 
6 _ Milrakib intihabı ile nrlM• 

cek Qoretin tayini. 
1DAR.E MEOL1Sl 

Sayfa 15 

ıhhat Zıd Şeylermiş Medeniyet Ve 

Bunu~ Fransız " 
Alı mi • 

1 

Is bat Ediyorlar 
( Baıtarah lucl yilzde ) 

•• 
0

bayata llıım madde,, diye 
ifade ve telAkkl ediyorlar. Bunlar, 
vitamini A. , B. , C. , D. , E. , 
ııaıflarına ayırmıılardır Te her 

birt vftcudlln bir ihtiyacına cevab 
veriyor, diyorlar. Kimi enfekıiyoau 
karıılaııyor, kimi kemik veremini 
önlDyor ve saire. 

Eğer bunların mlkdarı Tllcu· 
dun ihtiyacından aşatı dUıer 
veya hiç kalmana, o zaman 
tOrlU haatalıklar ba12l5ıteriyor. 

Medeniyet, ıoyaal ıeviyemiı.l 
yUkseltmeklo bizim vitamin gıda-

mızı azalbyor ve bundan dolayı 
ııhhabmıza zarar veriyor. Filvakı 

birçok meyvnlarda bol bol vi
tamin bulunduğunu yine bize bu 
g-ünkll medeniyet ve onun mU
vellidl olan bugllnkn fen öğret
miştir. Fakat yine medeniyet aa-

)'Hinde lbtiyaclarımız artmıı, bir
çokları fnceJmlştir. Şöyle ki: 

Ekmeği beyaz yemek lıterlı. 
Halbuki buğdayın en ite yarayan 
cevheri onun dıt kabuğundadır. 
Unun elenmeal fazlaJaıınce gJüten 
kayboluyor. Filtre üstüne filtreden 
geçirilen zeytinyağı da b6yledlr. 

Zeytinyağı cUzilldUkce onun 
gtızel ve kuvvetli vitamini ince 
ıüzgecin mesnmeleri arasına sak· 
lamyor ve öbUr tarafta kalıyor. Bu• 
na, gıda maddelerini ucuza mal 
edib müşteri) e bahalı satmak için 
bulunan ldn:yevi \'e f nnl dalavı• 
releri de ilave ederseniz, yemek 
yerine zehirden baıka ağzımııa 
birşey atmadığımıza inanabilinl· 
nlz. Bir Fransız Profesörü yau• 
)'ordu: 

Bugün, hiçbir madde yoktur ki 
ya bilkimya sun'isl yapılmasın. 
Ve kls aleyhUlbevnkl. 

K A E 

ALMiNA 
Grip- Nevralji - B•• ve dl9 •lrıları • Artrltlzm • Romatizma 

1 Em k v Eytam Bankası 116nları J 
Eıaa No. 
Meksube 

7 

TILIK EV 
Mevkii ve NeY'i 

Samatyada Koca Muılaf apaşa mahallesinde 
demirci Oıkiyan sokağında eskl 45 
yeni 49 numaralı 47 metre murabbaı bina 

depozito 

320 

ve 20,50 metre murabbaı bahçeyi havi ev. 
Yukarıda izahatı yazılı ev pe in para ile ıahlmak fü:ere açık 

arttırmaya konulmuştur. TafsilAt için hergün arttırmıya girmek 
için de 6 mart 1935 çarıamba günU ıaat onda şubemize müracaat 
olunması. ( 36) 

* * 
lıtanbul Dördüncü· icra Memurluğundan: 

Ôltı HOıeyin HGınU varlai olup ikametgahı meçhul Fikrlyeyeı 
Muriıiniz Hliıeyin Hüınilnün emlAk ve eytam bankaaından 
istikraz eylediği mebla~a mukabil birinci derecede ipotek göster
diği babı caferide ahi çelebi mahalleslnda yağcılar ıaraf ıoka• 
ğında yeni 17 numaralı dUkkAoa 14.7. 1934 tarihinde yapılan 
vaıiyet 'fe takdiri kıymet muamele&İ eınaaında hazır bulunmadı• 
ğınızdan icra ve iflas kanununun 103 Oncll maddeıine tevfikan 
t~rafmı_ıa tebligi nıukteıi davetiyenin ikametglhmıı:ın meçhuliye
tıne bınaen ilanen teblialne karar verilmit olduğundan tarihi 

ila~dan itibaren Uç gtın zarfında zaptı tetkik ve bir deyeceğinil 
varaa dairemizin 934/31/3160 numaralı doıyaaile tahriren veya 

tifaben bildirmeniz llln olunur. [4 ı] . .. 
fstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Beşiktaıta Yıldız mahallesinde Şair Nahifi ıokağındaki hanesinde 

mukim iken ely,evm lkametglhı meçhul Bay Osmana: 

Bay Himmet ile Emlik ve Eytam bankasından borç aldığınız 
mebllia mukabil birinci derecede ipotek gösterdiğiniz Betlktaıta 
Kılıçall mahalleainde y ıldıı caddeıl ıokağında derdeıti lnıa apar
tımana ald takıitleri vldesinde tediye etmediğinizden bermucibi 
mukavele muaccellyet keabeden ve 30/6/934 tarihine nazaran 

(1664) lira (20) kuruıun % g faiz % 1/2 komisyon ve % 5 Ucretl 
vekllet ve ıliorta ve icra maaraflarile birlikte tahıiH hakkında 
alacaklı Emlik Ye Eytam bankaıı •ekili tarafından dairemi.ze 
vuku bulan mUracaat lizerin• yapılan 934/5294 No. lu doıy• ıl• 
tarafınıza gönderllen ödeme emri arkasma verilen şerh ile ayrıca 
yapılan tahkikatta ikametgihınızın meçhuliyeti anlaşılınıı ve .ilanen 
tebligat ifasına karar veriimiı olduğundan ilAn tarihinden ltıbareD 
yirmi aın içinde itbu borcu ödemeniz veya bir ltirazmıı varaa 
yine bu mtıddet t.arfında tahriren veya ılfahen bildirınenlz ademe 
emri tebllil makamına kaim olmak llzere ilin olunur. (42) 
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HAZIMSIZLIQA 
MiDE YAUJALARltlA 

KABIZLl~A karşı 

FARE ZEHiRi MACUNU 
Bir parça ekmek veya paatirma veya yağlı 
ııdalara sürülerek farelerin bulundukları 
yere bırakınız. 25 kuruıtnr. 

FARE Z~HiRi BU~DAYLARI 
Farelerin bulundukları yerlere serpiniz. 
Yirmi beı kuruıtur. 

1 HoRM'OeiN 

MACUN . VE BUGDA Y İKiSi BiR ARADA 

TABLETLERİ 
Erkeklerde tena•Ulf zafiyeti 

ve bel gev9ekl1Gln ~ 

tedavi ed•r· 

Eczanelerde bulunur. 

fiyatı 150 kuruftur. 
Baıı fareler buğday zebirlnden hoılanır ve bazıları macun yemek ister. Bunun içindir ki 
her ikiaioi istimal eylem.ek çok muvafıktır ve bu suretle farelerin ana, baba ve si:aileai 

muhakkak ve kat'i ıurelte ölUrler ve kokmcJılar. İkisi bir arada 40 kuruştur. 
Hasan deposu: Ankara, fstanbul, Bevoğlu 

Doktorlara; talep •ukuunda tafıUlt 
ve nOmun• ~anderilir. 

Adres : 
Galata Poıta kutuıu 1256 , ___ .... __ ._... 

içiniz HAZIMSIZLlcll, MiDE YANMALARINI giderir. MiDE ,.e BARSAKLAllf 
boşaltmak ıuretil e KABIZLICI, ACIZDAKI TATSIZLICI n KOKUYU iıal• 
eder. H içbir u:ı:ve zarar vermez n alaıtırmaz. FAZLA YEMEKTEN ve JÇMEDt:N 

ıonra m1de ve vOcudunuzda hi11ettitiniz ağırlığı derhal hafifletir. H&milel•rill 

kusmalar na pek faidelldir. MAZON iımi ve markasına çok dikkat edihneUdit• 
ı• DEPOSU Maı.on ve Botton ecza deposu. Bahçekapı , İt Banka11 arkuında No. 

e 

Üşütmekten mütevellid iztırah:ara karşı 

En seri tesir, en kat'i netice 

,~c:ms--~-mmll~ 

LOKANTA 
NOVOTNi 

• 

EN1YlYEMEKLER 

TAZEBiRA 1 
HER A:.ŞAM l~ONSER 1 

Y. NECiP ve D. ZJRKIN 

'-:ı:w *'fi.. ' 

Neler yapar ? 

SEKSOLiN : Gevıemiş ıinirleri çelik gibl serlettirlr. 

SEKSÜLiN : Yorgun beyinleri zahmet vermeden çahıtırır. 

SEr SOUN: Kana gençlik hararetini iade eder. 

Grip, nezle ve soğuk 
algınbldarında 

bilhal8a müesairdir. 

Bıt ve dit 
ağrılarını ıür'atl e 

dindirir. 

~ Kimyager ' SEl<SOLiN : Bel ırevşekliiinf, umumi zafiyeti giderir. 

1 H Ü SAM E D DİN ı SEKSÜUN: Yorgunluk netlceıi, Hhirlenen uzYlyetl •D 

1 
ı mükemmel ıekilde tamir eder. 

liıı~!i';:~ P~~~· ı!ı1:~11ı1~;~:i l~n:i~kr:~ tE~'.~ I Kutusu 200 kuruştur. 
tam baıık un kcır~ıımıda 17.7.P t Bey.h 11nı ' ,.,..,. "*'' BEŞiR KEMAL • MAHMUT CEVAT ECZANESi, Sirkeci 

~MN*Q 1i1 !§IW' ,_ll!m_mll_Elm ______________ ~~ 

Romatizmahlara 
ehemmiyetle tav• 
siye edilmektedir. 

Kmklığı giderir, 
bel ve adele 

ağnlarmı keaer. 

BUtUn eczanelerde bulunur. Flatı 7 ,5 kuruttur. 1 

Deııizyolları 
İŞLETMESİ 

Acente'eri : Kıuaköy Köprüunş ı 
Te'. 42362 - S rkeci Mü hürd na e 

Ha ı Tel. 22740 ·-.~:m .. l• .. :m:::mı~ •a 
Trabzon Yolu . 

CUMHUR:YET vapuru 28 
Şubat PERŞEMBE saat 20 de 
Hopa'ya kadar. "1014,. 

'-ar * # 

MEMUR ARANIYOR -4m-...,.... .ı· LAN... ... 
Elektrik cıhadarım mQ9terilerin evine giderek utacak memur· r- ' 

lara ihtiyaç vardır. 1 ı ·er türlü büro makinalarını 
Bu işi isteyenlerin ahllkı temiz, ticarette eh'. iyetll olması ve teşhir etmek üzere Ga!ata' da 

hakkmda ıehadet edenlerin iyi kimselerden bulunması liztmdır. Voyvoda caddesinde 40-42 nu· 
Bu meziyette olmıyan)arm müracaatına lUzum yoktur. maralı mağazayı 3 Mart 19.35 
Bu memurlar komiıyonla iıtihdam edilecek ve ehil olurlarsa Pazar iUnU açacağım. Doıt ve 

ken3llerine iyi bir ıelir temin edeblleceklerdlr. mOıterilerimin bu-ilanı davetiye 
Icabeden bUtftn ir:abata yuı ile vererek üzerinde "Propoganda telikki buyurmalarını dilerim. 

daireal,, yazılı bir mektupla 1061 numaralı posta kutuıuna Ziyaeddin Said 
gönderilmeai. 

... TR L NiZ Kayıb:- Namıma muharrer 15 Nisan 
928 tarih ve 35206 numarala İt ban
kuı hi111e ıenedimi kaybettim. Y eniıinl 
alaoığımd•n e~kiıı inin hükmil yok• SA.ÇLARI 

Besler - Kuvvetlendlrlr • 
dökUlmaalnl keser • Uzatlr. 

PETROL NiZAM 
Tecrübe edilmit en iyi 

saç llicıdır. 

tur. (262) 

Pangaltı Bayııuniur ıokak 90 ~ o.lu 
Dflber apartımanı 6 N. lu daırede 

Mehmed Sadeddin Pamuker 

······························································ 
Son Posta M•tb•••• 

lahiblı . Ali E'u•ıa 

Neıriyat Mlldilrlı Tablı 

Zafiyeti umumiy.a. iıtahaıdık •e kuvvetıizlik halltında btıyUk fafde ve teairi görUlen 

FOSFATLI SARK MALT HOLASAS! 
kullanınız. He r ••z•nede aatıhr. · 

K 1 E 

i e H. 81iahmer 
' Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Türkiye HilAliahmer Cemiyeti Almanyaya kadar gldlb gelaı• 
ve oradaki late vesair masrafları cemiyet tarafmdan derubd~ 
edilmek üzere Berlin'deki Auer Fabrikasında bir müddet staJ 
gördükten ıonra, Ankara' da tesis edec•ği ıaz ma11keıl fabrik•'" 
snda kullanmak için vasıflarl aşağ'ıda yazılı bir kadın ve iki 
erkek u11tabaşı aramaktadır. Bunlardan: 

BiR KADIN iŞÇi: 
Maske dikim işleri ve dikitlerin volkanizasyonu itlerinde, 

BiR ERKEK iŞÇi : 
Pres ve madeni kıumlarıo işlenmesinde ve madeni aksaınıll 
montajında, 

BiR ERKEK iŞÇi : 
Filtre kutularının doldurulması ve bunların montajinda staj 
görmek üzere gönderilecektir. 

lıteklllcrin 25 - 35 yaı arasında, sıhhi halleri iyi ve aııarl o~t• 
· tahsilini bitirmiı biraz A lmanca'ya vakıf bulunması, Şimdıy• 

kadar kadının dikişçilik ve erkeklerin demirdak veya bun• 
benzer fabrika işlerinde çalı9mış olmaları, Almanya'dan avdett• 
Cemiyete aaiari Uç sene hizmet etmeğl taahhild etmeleri "' 
cemiyetin göıtereceği yerde ikamet etmeleri ıarttır. Fabrik•d: 
çalııtıkları mnddetce kendilerine memleketimiz sanayi bayatı~~. 
mutad aylık verllecekdir. Bundan başka erkek iıçilerin aıkerlu•· 
allkaları olmamak lizımdır. t 

İıtekll olanların bir iıtid'a ile Ankara - Yeniıehirde Eınolf~ 
meydanında Hilaliahmer merkezi umumisine müracaat etııı•:, 
ve bu iıtidaya fotoğraflı bir tercilmei hal varakaaı ve tahsil d•' 
çalışmalarına aid vesika suretlerini raptederek timdiye k•k1,.. çalııtakları yerleri, ikametgahları ve evli bulunub bulunm~d~ Jet· 
rını gösterecekleri gibi bir ııhhat raporu da ıöndermebdır d• 
Lnzum 1ıörUlilrae ıthbi muayeneleri Cemiyet tarafandan 
y apdırılacaktır. 

nr•''" Son müracaat günU 5 Mart 1935 dir. Ondan ıonraki Pl 

atlar kabul edilmez. 
-.ı .............................................. ~~~~~ "" Salı g ·o-

l•tanbul Blrfncl iflas memur• 
luQundan: 

1 - MOfliı Alaçamlı Hacı HClae· 
yin otlu Nadirin derh•l memuriy ctl· 
miae gelmHinl emrederim. 

2- Bundan alac•klı olup ta evvelce 
masaya mOracaat ve alacakları kayıt 
ve kabul edilmit olanların ellerindeki 
evrak ve vesaiki• beraber ve vekil 
olanların behemehal veklletnamele
rile birlikte. yanmıt doayanın yenilen• 
meal için anGmladekl Mart a7ını11 
OD birinci pa&arteai fllnll aaat OD 

Kay•b - 25 Şubat ı.· ııı• da P 11· 
akıamı saat 7 ile 7,30 ar~eıu ot• iÇ .t 
önü Maçka tramvayında bır ç•ı·t etfY 

· bte ı _ .... 
do dört ticari defter ıle mu . ti dO:-. 

T. • mıhıye d .... 
unutulmuştur. acarı 1 adığıO tJ' 
y11Ue bıılan ıoin fay~~~~~.ın p11P~,,. 
Mıçkada Boıtao sok • hu& JP,,ı1 

11.T 6 e veya hll" 
apartımaoıoda .ı.~ 0• • d'°'İ 

N 4~y• ıetır ıe puççularda 0 • . 
memnun adlleoekt~!.. 1,r 

. ... ~ ·- - - tt . 3nGnd• t•P 
dlJrtt• memuriye mı& 9) 
ıaalarını UAn ederim. (863 


