
Pire intihabı Neden Kan 
Vak' alarla Geçti? 

Venizelist Fırka, Bu Zaferi Cenevre 
Müzakerelerinden Mühim A dediyor 

Atiaa l 1 (Mallabirl .U ..
•91daa) - • ...... ..e1 ... 
..ı.iyetl Yeril• Pn IWecllJe 

ll''l'llbatm H6lremet ..... ,.,.,. 
1'111 Mi,..u. kuaDdL la latiDbaa 
....._, fakat ılrift Wr müiJeti 
~ Çlald bblae,, ........ ,. 
~..,...,.. Wifa .... 
~i rnr• lııaJ• ebDittL &. l 
J.tihaı.. .tan1aç..ı lrınp"k Yllı. 
illi aenecleaberi ba feÜ'deld Be
lediye intibaplanm hep Veaizelist 
Fll'ka bzanmaktadJr. Şimdi me.
kuf ola IOD Belediye Reill Pa
DayotopalOI Belediye ftZllesiac:le 
JRpalan 34 milyoa drahmilik bir 
ıuiiatimal ,O.Gadu uil ve te•kif 
edilmlftlr. Ba hlclfsed• IOlll'& 

Jeai bir Belediye Reill iatibaha 
lkua ,.U,onla. MalaaHfl• _.. 
.... ............ Hllkllllet .... 
.......,~ .... ",.. ...... ~ 

.. r .... -..ı.. ............ ,. ..... 
............. paitial, Od ...... 

jMerdiiiadea, daha clojrum 
lıl -.tten birinin lbOrll lebl
tle çekilmesini temine .. nffalt 
.......... W11Ydl .. ~. ...... ...... . ...... 
Doktor Stratia Hlhimet Mmwe\ıı-
leriaia lıerbirind• fala "' ..... 
Halbuki Yanan Belediye K.-

.. ddeti lnec k l\1i ? .. 
Aabra, 13 - Bedeli aaktiaia 2tiO liraya teuili, hizmet mlcld .. 

thüa ele talim ve terbiyeye halel vermiyecek ... tte lac&illp lacM
lemi~eceti meaeleleri etrafında Mlldafaal Milllr• Veklletiaee ,.,.... 
tetkikat devam etmektecHr. Vekllet IMa hm-.ld Lenm il,....._ 
.. ,_.erteli Heyeti Vekileye -*edecektir• 

Macar Milli 8 Takımı 
u tr!I 
BizimT 
Omit Verici 

Bugülıkii 
Detildir 

• ,..... lklacl .. cllrcllllcl 
..... tdun .............. 
•e1n11acar&,.. ...,_. 
... camartell ,W pleceil dla 
.. brl.U. blldlrllmletir· Mecs 
'Porc:alanma iatirüati IPI llDa 
relen tertibat alıamıfbr. 

Antrenllrln lzahab 
Aatren6r M. Pepam clla 

Millı takım oyuncularına, Macar
larla yapacaklan maçta takip 
edec:elderi alateml izah etmiftlr. 
lamir muatakua, IOD phfMaJara 
lttiralc edemeditl için o mmtaka
daa OJUDCG almmayacakbr• 

Yalaa Galatuara1da ......... 
Betilcfattea ffaJllti Be7ler de ta
lra• lraclrw iclhll eclllaekte.... .--

......,. pbcak Mil ta
... ,... ft lnwyetl llak-

N.-dl ldl61_.• .. , iM 
Fi.,. w Ki...,_,,,,,._,., 

mda .,... ..wf•••• .... ..,. ..,. ... 

• 

Diba a.. ... ~ .. bir 
de fada o1m..-~ -~ahklkabmıza 
ske yamala ..... clenilea bir 
ubıkala dOiı ~te H•Jri 
İlminde blrilW inpklamlflır. 
Bmalann aneuida atedea beri 
cleYam eden bir ..,....hk ftl'IDlfo 
Hayri, •lclajı -- ,....... tairi 
ile Wraa ......_ 11-
mlftllr. Ka~dl tatu1•afblr • 
Fa~a ı•UaOe; E~ oturan 

HaJri EfeaclWa .- .Wlk bha
mi 1tm1Dc1eW .-ıa. ••..,. 
koyaaacla a1"1.... Gece ..,._ 
... ... ac1a çocak ınse.ı+ altmcla 
kal-.. -n-. w botalmQftar. 
HadiM tahkilr ektedir. 

..... ,..., ......... ...... .. ........ .......... ... 
.- ı•s•'z* ..... .,.. _ _. .... ................. .. ........ ~ .. -· ... ~ :""'1""6_ ••• ... • 
a-ı..a. Dil' .,.,....... -cm• ...., ... ......, ... 
Frengi Hastahğı 

930 da Memlekette 97 Bin 
Hasta Vardı 

Sahlalye Veklletinln lauırla
chia yeni bir latatiatib ılre 
(1930) ...-bade bitin Tllrldyede 
(97} bla flreagill •arda. Balana 
(48) bini erkek (il) bial bcL.. 
cL,. Ba bıthılına ( 1990 )ı tama
.. tedawi edilmif, ( 1013) kiti 
llmllf, ..atebakW de elyl•• ~ 
.. eclllmektedir. Oç .... ..... 
.......... ialktaft (•) ...... 

.... ..... ..... • •• w - IOIOı1 

•• 
Ode Katillerinin 
Kadınları Da Tutuldu 

Huriye Ve Seher Hanımlara Çaldıklar 
İncileri Verip Saklattumışlar 

Odemlfte, .,....._ tama ede
rek zealia Mehmet •la~ ..,._ 
mini ve hiımetçielal llcllNli D-
tillerden bir lmma burada hmll
dular. Baalar da Kart HlleJla 
De kardefl Caferclr. Kardetlerl 
Tlmuna ~ .W. ra
blaad•. Fakat ._,_ w...; 
madıia ·i• ...... ., .... 
~- Ktitll•• ......... .... 
Od Hn, iki ... .. ,....... 
iç dizi iDcl ............ Halbakl 
Mehmet Aiallill m.ct.. pim• 
inci 24 dizi idi lzmir Adliyal, 
katillerin bu iaeileri Jİll• tat...: 
bulcla bulaua Han,. ilmindeki 
kardef)erilo Kurt Htlae1inia 
karw Sehere verip aaldatbldarm
dan fllpheleniyordu. 

Dlla, bu kadınlar sabıta ta
rafından yakalanlDlf, 19Di aldılc
lan birtakım evalar ... c1ere 
ohmmuw. incileria bir -- da 
ele pçmiftir. Tahkikat derialet- Hrui,. • S.ler H__,,,, 
tiriJmekte -berclnamclar. Adli ... 

z · e Vaziyeti Şüpheli 
Bir Er eni Tutuldu 

RUıtemlyenin luayıneıl 
... mllhim miktarda kaçak 

..,... olcluia DDDedilea R ... 
temlJe Yapanı heniz • ..,_ 
~. Glmrlk ...W.. 
......... daa Ud kiti ..,..... 
Wde.U,. memar edil•ltfercllr. 

--
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( Halkın Sesi l D& 1 .. ı B4818LIB 
Yurtlanndan Çıka- .~------------------.. , 

nı~!~P=~:~~ ihtiyar Bir Kadıncağız Tavuk 
.... mu .. k-- t•deau. K" . d n· . o· . y dı 
~!:..;_=:-=E~:r mnesın e ırı, ırı an 
tatWk _..,_ wbiJe ti•• mini 
..W ....._,_. Dü.lrı& S- Pa.--
tada efkAn amum.be1• Wt.p_ 
etmek -•tile merdana koy· 
....... Wdblte .. , ..... 
mOnuebetle din karilerimia 
iti• ...... ld& 

llluet Stı7 (Ba1amt Şarla paadJ•au S) 

- Talebe yurdundan muvak
lraba .. ... ...... pbnlan 
tlllellmb waiyeti Mai cidclen 
•llu ı ·, eteiıJtir. Beld talel>e 
w.r.,. brwm bir .. mıhialik 
......... Dilip• =·· r'aza 
lcill ....._ en 'mck.a•ela· 
n u ilam ıe'•i5tiv. Fabt bu 
eaa .._ luı&f ohah 1&. ,Bu 
... i= Wıpp ....... . 
...... içimde hirlmç ., ..... . 
mektepte. \21rll0klan d. ..... r. 

• • ıı • A.- a.p ....... s~ .. ., 
- Bizde ..... . 

... doktor ..,_ pek .... r. 
Darllfluaaua diler fllkllteleriae 
fala rajbet p.telMiji Wde 
tip taW emek iltiı mlaiıa .le-• ........... ..... 
•et bp talebesine yurtlar aç
maftır. ( 38) kifilik bir Ufileyi 
10kağa atm~,rzetilen pye 
... - tezat • ..,.. 

* C-' ... C F... -- w•ıel11 ._ 
~ ..... ,., 

- Yurttan kovula talebenin 
kabahati psetelenle okllduju
ma g6n arkaclatlannclaa bir 
00.iain JUrda ıeç ıelmeaidir. 
Nihayet bir ihtar ve tevbihi is
tilzam eclea bu kabahatin ( 38 ) 

rbek mektep talehetıiae tqmi
fula ........ C-•r, ~omk

.... dereceli• glN wrilmelidir. 

* 1t..W .., C Wt.alam• ....._ cad-
.... W t 

- (38) talebenin birden yurt
tan kovulmasa pek bl\yftk bir 
bbaJaat iflemiş ahlalannı icap 
eder. Halbuki memele laıJil ter
tip Wr hürmetsizliktea ibaretmİf. 
Bu karana tuhih edilmai JA
mmchr. Serbest adualana bile 
laa1atlarua zor kaaadıJdan bir 
.... oda b11 kimıaiz taJebeaio 
~ banamalanaa i-kta t.::::· Tahkikabn tekrarı ber 

mevaf•k olur. 

Çakardan T al8halaı 
Tıp Talebe Yurduaclan 9ka

nlan (38) gence yarclm olmak 
&zere Daıillflhnın talebeleri kendi 
aralannda para toplallllfa liqla
auparchr. Amca talebe cemiyet
leri Tıp Talebe Cemiyetine teuı• 
mektuplan da g&ndermekteclrler. 

Ola .R•lllliLle leci Wr .. dlse olmuı. ihtiyar bir 
.bdua dirJ diri yanmıfbr. Tahkikabmıza g6re facia 

14mba ile girmif Ye yumurta alm .. l.temiftir. Fa
kat follukta bulunan kuru otlar Jlmbama tairile 
birdenbire atq ...... bd-c:aj9ı kadimi .. ...._ 
lerden kurtaramadığı içia elbi..&ıri yanmı,a ....... 

t6yle ~ • 

Ramide Topçular niaha11esinde oturan mOtekait 

hNri-lenlea T.-. Beyin kayın.aldeıi (72) )'lllla
nnda Atiye Hanım. din ikiadi lzeri elinde idare 

mqbr. Alevler bir löa ls:intle bcl.ncaflım llDttba 
Ylcudunu sar••t· acı feryatlara kotanlaı Atiye 

Hanamı kurtannı,. t19hf ..... Fabl J 'L+n 
çok derin olan Aliye H. bira - • ,,, ... 

Jlmhasa olduju Ulde kümese inmiştir. Atiye Ha
nım, eu kua.tWk Ü kifeılillde bulunan klmae 

Tütün -
ltalyanlar 130 Bin Kilo 

Tütiitı Aldılar 
-

ltalynlar Samnndaki ttttftn 
m8bayauz•• deıraıa etmektedir· 
ter. Şimdiye kadar ( 1!5 - 130 ) 
W. kilo tttt6n a1mı,bTdJr. 

ilk aLtJar 100 tan olmuş 
llOma kilo (198- 230) a çılmıiştar. 
BugOnkl tütüa fiatleriae nazaran 
ha fiat iyidiı·. 

lzmirde de ufak tefek nt·şJar 
olmaktadar. Britit Tabako Edir
•ıdm 10 -20 bnıt arasmda 200 
bU. kilo tlHln a ....... r. 

Muallimler 
Hazırlanan Raporlara Göre 

Muamele Görecekler 
r....btal ilk Tedriaat .. Ofet

tifleri bkmektep muallimlerinin, 
ba •ndri faaliyetleri haldaadaki 
raparlanm yalmada Maarif idare
me ftTIDİJe ltqhyacaldardw. Bu 
raporlar olnmaeak, n muallimler 
alclddan notlara gGre ceza veya 
mnklfat g!recelderdir. 

Bu aene için .eçllecek mektep 
mGdllrleri de bu raporlardan 
_.. tak•ıftr edect"ktir. Yalmr. 
6trmdiliııaizıe pe b. ._ mu
aHimlerimiz ıeçea RDeJe mpzaran 
clalia ıiyacle mftaffak oim...a-dzr. 

Bir Kumpanya Mabkemads 
Gtbnrilk idaresi. sıetirdiği 

qyayı laaber vermedij'i için Servis 
Maritim kumpanyuım ihtisas 
llMkc•e1Üle ftl19iftM'. 

ViyaR&daki Eski &arıtr4Riz 
Vi;Janacla açdan eski Türk 

aerleri ıerıisi kapanmıştır. Mü· 
temiz tMafıaclan .ergiy~ g6nd~ 
rilea tMl'ler bugtıa ıehrimize ge
tirilerek lıliae idaresine teslim 
ecilecektir. 

- --------·-· 
l Otobüsçülerin l lsınlanlar 

!Hakları_ ı Bu 

f 

Vali Bey Endişeye Lüzum 

Kuduz Köpek Dört 
KİfİJİ lsırcla 

Olmadığını Söylüyor ~ ,.. enel E+f :iLte 
bir bela lrlpelı cl&t ldtiJi _... 

Ankaradan avdet eden vali 
Muhiddin B. muhtelif meseleler 
hakkında bize f1Jllian aiJlemiştir; 

- Ankaraya Şürayı devlette 
halledilecek meseleler için git
miştim. Batı veklletlerle de te · 
mas ettim. 

Otobüs meselesinde imtiyazın 
belediyeye 'ftn1mesi Vekiller 
Heyeti kannna iktirat1 etmiftir. 
Şartname ve mukavele de tanzim 
edihaektedir. Belediye, mitli ıer-
Tetin mulaafazasmı ft otobG.sçti
lerin lıakakmm hüyfik bir dikkatla 
muhafaza edecektir. Otobnı sahip
lerinin Jftzumsuz yere endişeye 
dftşmemeleri lhuadu. Stadyum 
bir karara raptedilmiftir. Yeni
bahçede yapılacaktır. 

Şehir plinı işine gelince, hu
nun için hitt~eye 3()0 bİ• lira 
koyduk. Meclis kabul ederse 
p1Aıu yapbracağız. Lüna Park 
me.elai .. +-ere edil.eldedir. 
BirtHmlend•ttmpileclilaiftir. 

'ICaçakÇI 
Tlt8a bplrçzlmwdaa ~ 

delii Nadir ft llmtafa ... .. 
ti8M .... emesinde birer ay 
hap. aahldıı• olm"'1anbr. 

Dilsiz Bir Kil KaJbolda 
Paagalbda otuna Fatma 

iıP=i-+ 17 yqlannda dilliz bir 
kız Wr haftadan beri ortadan 
bıbolmatbzr. ----Bai Çlbığu lstiy8*e 

Endce Jer1erini hamla,arak 
itti pbaja .. mak kere 1.inat 
llldlrlljlDe a&racaat eae. ft 
~,.. Mp•Villpt 
Ziraat ..... lüi ........ t 
ederlerse arzu an yerine getiri-
lecektir. 

......... S.....• tcluimiıep
tirilerelr Kaclm h.,... esine ,.. 

bnlllllfbr. ~- -- dlrt 
,....,.. bir pmktw. Klpelr p-

cajm dwk....._ ~· shz. 
Yeli Hltlisıl• 

Sem Wta ar&.I& ... -· 
dık kadar kaçak limon m&ade-
re edilmiftir. 

Gümrükte 
Maruf Bir Limon Taciri 

Tevkif Edildi 
Umoza bçakçıbjı clrmhdea 

maznun maruf tacirlerden l);ya
mandi Efendi dün Gümrük bıti
sas Mahkemesinde sorguya çekD
mfttir. Celse •'11mca mahkeme 
maznunun tevkifine karar •ermif
tir. iddiaya J'Öre. Diyamandi Ef. 
haoği vapurla ıeldiği belli ol
mayan ( 145) ıandık limoaa bq
ka bir vapura ait beyanmme ile 
gtlmriiktea Çlkananlı in •ittir· 
Halbuki imonlar dalaa ewNI 
Gi\mrük resmi verilmedell çıka
r lmışbr. Diyarnaodi Efendinin 
avukatlan bu iddiayı reddederek 
limonların vapur yanındaki mav
nalarda bulunduğunu, bunun 
ka~kçılık olamıracatı• aöyle.
miflerdir. Mahkeme. tetlrilcaıt içim 
davayı talik etmiştir. 

Atnplll Hırstzlan 
Kadri ve Ahmet ~efik ismin

de iki ampul ..... ZI ,akalan-
nnşbl'. Bunlann hemde nereden 
çabndığı belli GMl)'U 50 elektrik 
lamba11 çıkmıftır 

Günün 

ldleat Velrlleti nparlar halılar 
da ,_ı blrbnua l~bua hazarlallll, 
Veldllw He,.ttwe ,,.,. ...... U,.... 
--...aı 

$enlaefeln yalnaa awahiJI ..... 
••.İı9f• upm lflet~ azalı aeftıl 
•:+= .... Se~- abnacaldlfe 
u._ıar aruında lfHyen bGtllt 
npwlu ciddi bir ... ,eaec1" Pfl' 
rlhnll• ite pr•-JH'- .-,rılaeı...,_ 
Gert,e kalan IJI vapurların luy...e
W talulr .ı ... eak n .... ., _. 
_,. Wr aonlm Pket te.la ... 
hı ..... 

Hlsnl B. Geldi 
n.n İl.Wnn U..a• M 

HllimlS.,dlaA• .... 4anmlp 
tir. Hlul e., ,......... • .... 
bir taafip obm,aupaa temla ... ....... 

Orman Kanunu 
Ormaa Umum llGdGrl Belr.h a.t. 

dtla .. lırlmlze se1mlttir. Yeni or 
bnmna hmaat enelmeaincle tetldk 
eılia.ıkt.t~. 

Booetara Faiz 
Bonolara faiz •en1meaı mab# 

... ..,.. ..... dilerclea ... ...,.. 

.. ,r .... teai Aakara7a p&p te..r 
Ml•e pçecektir. 

Yalova Kapbcalan 
YaloH bpllcalU'I ,.,. aça 

br, Kaplıcalarda reni tertibat yapıl• 
IDlft .. !ileler teai• eclilmlftlr. 

tlukuk Talebesinin Ziyafeti 
Habir Fakllteal aoa a1nd talr 

hlll tlln aqam mlderrlalerl 
a.. Tokathym•a bir slyaht 
ımıitl dir. 

Bir Fil Mlstehasesi 
Us8k Çek .. ee tanfl__.a t.t

ldbt ppan F• Fdllt.1 taWMll 
~ .... ___ d_ • .,,, ...... 
mut flli müatehaae-al baJm'!\wd&r. 

Kontujanda Yeri ·yu 
Glmriije lü .U- alt 'JIO 

llralak nikel para plmiftu. 
kat kontenjanda yeri cııbuclıtı 
...... plamlmamıftır • 

Sahta Yirmi ee,lik 
.....,_ •• Etem .._._ .... 

.. 1nlrab Beyotlunda aat.te ,.ır.ı 
be~llk ıtlusrken yakalanmıılard1r. 

ikramiye lesa!asi 
Tahsil ettiii iki .mı,on n~ 

bin Hralık belediye varidatmc:ld 
Defterdarlık yiizde oa he1amı. 

2.3 - lira ...... Belediye ... 
• _._...!_! :..& • n_1,a.-pAl'Wll Jaualllll _..,,, uw..--

d•Wd• menfi cevap almJlll. 
Bel.U,e DefterclarLk aleylü89 
bir dava açmışbr. 

Berberler CemiJetintla 
Berberler Ce•iJeti .ld.e H• 

yeti evvelki gün toplanarak v 
teftil yapmııtar. Birinci Reialij9 
h al Hakla, ilm.dye hali, m 
tep mUdiirlnğllne Ahmet Snk6tl. 
wmedar.. da Recep Beyler 
1eP.miflerdir. 

' ' 

. Son Posta' nm Resünli Hilcô.gesi: Paza.r Ola Hasan Beg Ve Çarşıda Bir Tetkik 

L-..ıwr-------------------·*'-~~~s~------~----_,. ...... ______________ ._.e~•h•z .... ------------~•~~---,.---.----------------------------' 
1 - Hasan Bey J 

1Nata çar11yı aezdim. l 
2 - Birer, birer biıtüo dui<ki11aara 1 3 - Ne görıem beğenirsin ? En çok 1 4 - Hasan Bey : D sene ki feD ~ 

ujradun. Atılau teJ ayakkabı J lunc)a terakki ediyoruz. KaldırUD ml-
heaıdisleri arbyor. 
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Hergiin -tc Azimkôrlık • l j 
Mükafat 
Verilirse .. 

- --
Ba,. ~:a A!Jemleketler 
Vergileri 
Nasıl Arttırırlar? 

....... -.ı:ı ______ .... ______ * ---
8 iit ç eyi tevzin iç.in hükumetin 

vergiieri arttırmıya lüzum gör
mesi, memleketin her tarafmda 
umumi bir alaka uyandırmışhr. 

Bütçe açığını kapatmak için 
Yergileri arttırmak tedbirine 
tevessül eden ilk hükumet Türki· 
ye degildir. Bütün devletler ayni 
tecrübeyi geçirmiş, ayni çareye 
baş vurmuş:ardır. 

Sene baş nda lngilterenin milli 
vandata 20 milyar lngiliz tutu· 
rordu. Hükumet bu varidatın 
yüzde yirınisini vergilt"r sayesinde 
temin ediyordu. Belli başla vergi 
membaları da ... unlardı; .. 
Gümrük resmi 161.000.000 fngıhz 
V craset vergısi 440.000.000 " 
Kazanç ., J.6C6.000.000 ,. 
Bilvasıta " 583.000.000 ,. 
Diğer vergiler 131.000.000 • 

Milli varidat azalınca bu 'er
cilerin miktarını arttırmak zaru· 
reti hasıl oldu. Geçen sonbaha .... 
da hükümet kazanç vergısmı, 

bira, tütün, gazolin ve eğlence 
vergilerini arttırdı. Bu sayede 
kısmen bütçe açığım kapamıya 
muvaffak oldu. 

Alman bUtçesinin açığa 250 
milyon lngiliz lirası idi. Bu açık 
iki sebepten g elivordu: Biri varida· 
bn azalması, ikincisi işsizlere 'Vlsi 
mikyasta yardım yapılmaaL Bunun 
Gzerioe hilkümet Adliye ve MU. 
dafaa masraflar nı yüzde 15, idare 
masraflannı yüzde iki nisbetinde 
indirdi. Fakat işsizlerin artması, 
borç taksitlerinin ödenmesi rnec• 
b riyeti açığı kabarttı ve hüku-
met yeni vergiler ihdasına mec
bur oldu. 

Kazanç vergisi ağır surette 
erthrıldı. Bira ve tülüne ağır 
~ergi kondu. İntikal vergisi bir 
misli tezyit edildi. 

Fakat Almanyada vergilerin 
tezyidi ile birlikte bir takım 
içtimai ve lktısndi t~dbirler alın· 
dı ki, bunlardan bahsetmeksizin 
•aziyeti anlr.t ııak mümkün de
ğildir. Bu tedbirlerin başında 
kükumetin içtimaileşmesi gelir. 
Yani hüküm et yevmiyelerin tayi· 
ınini, kiraları, perakende sallı 
fiallarını kontrol altına aldı. 
Bir çok işler millileştirildi. 
Memleket dahilinde piyasanın 
lstikraranı temin edecek şedit 
tedbirlere tevessül edildi. Şimdi 
ıelecek sene bütçesinde iki mil
yar İngiliz lir alık tasarruf temi• 
11ine çahııJmaktadır. 

Başka memleketlerin aldığl 
tedbirler blzim için birer nümune 
olarak alınabileceği için. yalnız 
lngiliz ve Alman misalini zik~ }le 
iktifa etmek istemiyoruz. Dıger 
memleketlerin aldıklan tedbirler 
hakkında da diger bir yazımızda 
izahata devam etmek istiyoruz. 

Muhtelit Mübadelede 
Ankara 13 - 932 bOtçesioe 

Muhtelit Mübadele için ~ aylık 
tahsisat konulmuştur. 

Azim ve irade .ahibl olanlar mütkülat ıreçldiol meharetJe ıreçerler. Azimden mahrum olanlar l•e Hrp kayalar 

arasında cı.n verirler. , 
SON TELGRAF HABERLERİ 

Yeni Müvazene Vergisi 
Bu Vergi, Kazanç Ve Buhran Vergi

leri Kesildikten Sonra Alınacak 
~~~~-~---~~~~~~-

Ankara, 14 (Hususi) - Yeni reniJdiğine göre yeni Müvazene lira alan bir memur 2 lira kazanç, 
ihdas edilen müvazene vergisi ile vergisi Kazanç ve Buhran vergi· 80 kuruş buhran ve 372 kuruş 
tezyidi mukarrer olan muamele ve müvazene vergisi verecektir. 100 
binalar vergileri layihaları ihzar leri kesildikten sonra al·nnce:.ktar. lira alao bir işçi ise 7 Jira kazanç, 
edilmiş gibidir. Muamele vert,isi Bu suretle ayl.k ve Ucret sahip- 630 kuruş buhran ve 867 kuruş 
yüzde ona çıkmış oluyor. Buhran !erinin birkaç kuru' istifadesi muvazene vergisi verecek, eline 
vergisinde değişiklik yoktur. Ôğ· olacaktır. Bu suretle bugi,in 40 78 lira 3 kuruş geçecektir. 

Katil Bir Ana JCenubi 
Doğurduğu İkiz Yavrulan Amerika 

Ealta ile Parçaladı Sarsılıyor 
Adana, 11 ( Hususi muhabi

rimizden ) - Karaisah kazasının 
Ayakfaki köyünden İbrahim kızı 
Emine günün birinde şeytana 
uyarak hamile kalıyor. Aylar 
geçiyor, nihayet hamil sancıları ~ 
ve biri kızı, diğeri erkek olmak 
üzere ikiz iki çocuk meydana 
getiriyor. 

Başından gesen macerayı 

Rio de Janeiro, 14 (A. A) -
Porto Alogreden bildirildiğine 
göre, Rio Granda dö Sul eyale· 
tinin cenubunda madeni kül yağ· 
muru düşmiye başlamış ve Santa 
Viktorya dö Palmarda yer altın· 
da gürültüler v~ sademeler his
sedilmiştir. 

İspirto --
Ziraat Vekili Yeni Bir 

Proje ile Meşguldür 
Ankara, 13 (A.A.)- Benzine 

ispirto karlftırmak için hazırlan· 
mıı olan projeyi tetkik eden 
konıisyon buglin de Ziraat Vekili 
Muhlis Beyin riyasetinde toplan• 
mlfbr. Komisyon yakında rapo
runu ikmal edecektir. 

doğuracağı Ana kadar köy hal
kından, hatta en yakınlanndan 
saklamıya muvaffak olan Emine, 
gaflet ve kabahatmm canlı eseri 
olan bu çocuklan öldürmekten 
başka yol bulamıyor, bir kadı~, 
bir ana elinin değil. en haşın 
ve cani bir erkek elinin bile 
titremeden yapamıyacal! ~~ye~ 
işliyor, yani eline geçırdigı bır 
balta ile iki yavruyu parça parça 
ederek bir tarafa atıyor. fakat 
bu cinayet ~zli kala°!ı>:or, jan• 
darmanan kulağına gadıyor ve 1 1 d p 
çocukların aınsn ile bırlikte katil ngi tere 3 azar Tatm 
ana kanunun pençesine teslim Londra, 14 (A. A.) - Avam 
ediliyor. Kamarası, mahalli teşrii mecJis-

Almanya da 
Hindenburg ilk Emirna

mesini Neşretti 

BerJin, 13 (A.A) - Mareşal 
Hindeaburg saat 17,30 da nq-
rettiği bir emirnamede " Hücum 
askerleri" ismindeki askert teş
kiJatm gayri kanuni olduğunu 
ilin etmiş ve bu teşkilatın de .... 
hal dağıtılmasını emreylemiştir. 

Bu karar Alman Dahiliye 
Nazırmın riyasetinde blltnn 
Alman hükümetleri Dahiliye Na· 
zırlarmın iştirakile yapılan bir içti
ma neticesinde ittihaz edilmiıtir. 

Amerika Blllç3sinin Açığı 
V qington 13 - 11 Nisan da 

Amerika btitçesinin açıia 
2,017,858,745 dolara baliı ol
muttur. 

' Zeplin Seferini Bitirdi 
Fredribsbafer 13 - Graf Zep

lin balonu, Cenubi Amerikaya 
yaphğı ikinci seyyabatini bitirmif 
ve bu sabah saat 8,22 de karaya 
inmiştir. 

Dlln bir sandık içerisinde lere pazar gilnleri ~inema ve 
şehrimize getirilen masum yav• çalğı nıahallerinin açılmaları mil· Peru Kabinasi istifa Etli 
ruların cesetleri doktor muaye- .aadesini verebilmelerini istihdaf Li ma, 14 ( A. A. ) - Başvekil 

Hasköy Cinayeti nesinden sonra Müddeiumumiliğin eden bir kanun projesinin müıa· M. Panata bütün kabinesinin isti· 
d müsaadesi üzerine defnedilmiı· 

Ge"en Şeker Bayramın a, s. keresile meşguldur. fasmı vermiştir. 
H Y b .H Jerdir. • 

aydar ismi:ıde ir genç as· ::::;;~~==::==:;;:::;;;::;;::;:::::;:::;:::;:;:;:::=;:::=:;;;:;;:::::::::;;;:::::::::;~=~~;,;;;;:;::::::;:;;;=~;;;;;;;;=~==, 

~:~deK~::!rzlİ f ~~~W:h 0~:}.:d·i~ r ı·s TER ı· NA N İS TER /NA N M A / 
~ldürmilştü. Bu cinayetin muha• ı 
kemesine dün başlanmıştır. He· 
nuz 17 yaşında olan H:ıydnr 
demiştir ki: • 

"- Abdullah Ef. beni yanına 
ıldı. işe yerleştırecekti. Gece 
onun evinde yattım. Fa at "kinci 
gece bana taarruz etmek istedi. 
Ben de bıçakla onu öldnrdü!D:" 
Maznunu!I ablikt temayüllenma 
tetkiki için muhak~me bqka 
f{lne barakalmııtır. 

Ticaret Odaı1, gıda maddelerinin lfiatlerin~ tespite 
karar vermlf. Maksat bu ıuretle ihtikarın önune g~ç· 
ınek, tilccarın fiatleri iıtedikleri ribi yükıeltmelerıne 
mani olmakmış. t dn 

ilk tedbir olarak şekerin fiatinl teıpit etmey • 
ilnmGt• Evvelki giln fCker tüccarlarını toplamıf Ye 

f 1 d a tekeri perakende olarak ( 57 ) kuruotaa 
on ar • 

Bug\ln latanbulda şeker fiatlerl 48 kuruşla 57 kuruı 
arasında değ'fiyor. Demek ki Ticaret Mildiriyeti en 
yüks.ek fiati kabul etmiş. Halbuki dünya piyasalarında 
lstanbul limanına teslim tekerin fiati 6 kuruı olduğuna 
göre, bizdeki satış fiatinl indirmek mfirnkfindilr. 

Böyle olduğu halde Ticart Mfid"riyetl şeker fiatinln 
azamiı nl kabul edene, artık lhtikirın önüne ıeç:le
bılecetine, 

f 
' 

.. t11u7acakla.rına dair •Öı almıt-
az ar• 

/STER iNAN, iSTER /NAN.MAi 

' 

--------------- R~Y 
F alib Rıfkı Bey son günlerde 

gUzel bir fikir ortaya attı : Ga-
zetelerden birine verdiği bir mil· 
likatta ilim ve san'at erbabmı 
ı:ek yardımsız bıraktığımızı söyli
yor ve senede en kıymetli ilim 
ve san' at eserine onar bin liradan 
yilz bin liralık para mükifab 
verilmesini istiyor. 

Bir an için bu hulyanın ha
kikat olduğunu, Babuiliye böyle 
bir devlet kuşu indiğini farzedelim 
ve etrafa kulak verelim. lşto 
ititeceklerimiıden bir kısmı; 

Mükafatın ilinı günlerinde 
Bedbin bir muharrir - MB

kifahn kimlere verileceği çoktan 
kararlaşmışbr ya 1.. Böyle yağh 
kuyruğu bize koklatırlar mı ? 

Bir dedikoducu - Duydun 
mu ? Mükafab ( ••• ) alacakmış. •• 
Hatta şimdiden elli lira avans 
vermişler .•• 

Bir ihtiyar miltekait. nllfuzhı 
bir ahbabma: - BendezadenizİD 
edebiyata çok merakı vardır ... 
Zaten bu yüzden mektebini bi
tirmedi, bir baltaya sap olama• 
dı yal.. Haller malum... M..,.a
fana dayanamıyorum. 

Son gilnlerde bir roman yaz
mıf... Rica ederim komisyonda 
tanıdığınız varsa iki Hbrcık bir 
tavsiye ICıtfetseniz de. •• 

Genç bir şair: - Şu onar l-J11 
lirahk on mükafatın betini yÜI 
ve ellişer lirat.k amortilerle onar 
liralık teselli milkifatlarına taksim 
etseler de her kalem sahibi az çok. .. 

Bir kahve hatibi: - Yahu çıl
dırdın mı? .• Yürüyecek sokağımız. 
içec~k suyumuz yokken böyle 
manasız işlere ••• 

Yeni iktısat doktorlanndan 
biri: - Bu yüz bin lirayı boraya 
vermekten sarfınazar ederek büt• 
çeye irat kaydetmeli ve ••• 

Bir memur: - Acaba bizim 
yOzde yirmi yedilere yeni bit 
zam mı var? 

Bir genç kız - Ne diyorsun 
anne? Şairim her sene on bin 
lira alacak demek.. Hundan zen
gin kocayı nerede bulurum? 

Şair- (Şem 'un Barbut Ef. ye) 
Beş liracık daha kerem et.. MU. 
kifah alanca verilmek ilzere beı 
bin kuru~luk bir senet.. 

(Eski nesil ediplerindeo birile 
yeni nesil ediplerden biri arasın
da bu para mükifab mOnaıebe
tile açılmıı bir münakqadan bir
kaç satır: 

Eski edip: .. MükAfat bize ve
rilmeyip te sizin gibi daha iki 
kelimeyi bir araya getirmeılol 
bilmiyeıı mektep kaçkını, atimüktl 
mahalle oğlanlarına verilecekse .... 

Yeni edip: "Kapar mı11orz 1 
Bu kadar sene g6zlln8z doymada. 
Genç aan'atin himayesi için açal
mlf bir mOsabakaya. mllstebaM 
eserlerinizi bir dilenci ketklllG 
ıibi uzatmaktan 11kılnuyonanm ı. .. 

Bunlar kaYpDaD pW men
faatlarla alAkaclar kıamL.. Şim
di de yllkaek ilim mabfellerindeld 
bubi ve asillne aafbalanndaa 
bir iki nOmune: 

Tıp Fakültesi: him yalnız n 
mOnbuıran bizdedir. Binaenale1 
milkifabn hakkı tevzii fakülteye 
verilmeli, fakilltede bir komisyon 
marif etile .... 

Edebiyat Fakültesi: - Bizde 
tip vardır, demek gülilDçtnr, 
Bu hususta rey ve hak yalnız 
Edebiyat Fakültesinindir. 

Hukuk Fakültesi: - llimlerhı 
en halisi, en eskisi, en milfidl 
bizdedır. 

Kazım Nami Bey: - Hukuk 
ilim değiltlir, bele bizim hukuk
çularımız .• .. 

"Dtin Babıilide üdeba ara11n
da bir büyük dövüş olmuf. edip
lerden birinin röz1üğll kırılmıı 
ilAh... GAZETELFR 



SON 4 Sayfa 
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Kulağznııza Çalınanlar 

Şekerim ... 
( ...• ) Bey, çok iyi kalpli 

bır adamdır amma... Nasıl anlat
malı biraz hırç•ndır. Vara yoka 
kızar. Dışarda bir şeye canı sı

kıldığı zaman acısını gelir, akşa
ma kadar ev işi erile didinen za
vallı kansından çıkarır. Bereket' 
ver · .1, hiddeti saman alevi gibi
dir, parlamasile sönmesi bir olur. 

Yalmı kadıncağız, çok içli 
olduğu için kocasının bu manasız 
hırçınlıklarını kolay kolay unu· 
tamaz, unutamadığını da her 
fırsatta açığa vurur. 

Geçen akşam bu hırçın dos· 
tun evinde idim. Bernıutat kansı 

ile hafifçe atıştı, zavallının haksız 
yere kalbini kırdı. Aradan beş 
on dakika geçmeden başladı yal
taklanmıya: 

- Şekerim.. Pek çabuk kızı
yorsun ya.. Canım, sen benim 
tabiatimi öğrene'lledin gitti .. 

....... 
- Cevap vermiyorsun şeke

rim ? .. 
... 

- Bana darılmadın ya ıeke
rim? •• 

Kadıncağız, artık dayanamadı; 

7an ciddi, yarı şaka kocaS1na Iİ· . ... 
tem ettı: 

- Arsız çocuklar gibi ıeke
rinin hepsini yiyip bitirmesen de, 
birazmı aaklasan olmaz mı? 

Yular .. 
lsmi lazım değil. Yalnız deh

tetli kılıbık olduğunu ıöyliyebi· 
lirim. Hazret, uzuza hiç daya· 
namaz. Dün, nasılsa, yeni bir 
kıravat almış... Köti1 bezden 
yapılmış Mahmutpaşa malı otuzluk 
bir kıravat .. Hem tuhafı, neresi: 
Çektikçe uzuyor .. 

Muzipliği seven birisi bu na
dide kravatı çekip iki metre ka
dar uzattıktan sonra sahibine 
fırlattı: 

- Ayol, bu kıravat değil, 
adeta yular .. 

Ucuzcu arkadaş hemen ahldu 
- Vallahi ben almadım .. Ka· 

nm intihap etmiş.. . 

Can Sıkmtısı ..• 
Bazı kimseler, yapacak başka 

it bulamadıkları zaman, ellerine 
kalemi alıp manasız şekiller çizer
ler. Bu, o nevi meşguliyetlerden
dir ki insanı yormaz. Zihin bu 
esnada tamamen ıerbestir. Kalem 
gidip gelirken kafa da mlltema· 
diyen başka sahalarda dolaşır. 

Yavan ve tatsız yazı yazmak 
rekorunu kırmıı bir muharrir ıe
çende dalgın, dalgın 6nündeki 
klğıda bir ıeyler karallyordu. 
Biriıi gelip aordu: 

- Ne yapıyorsun kuzum. 
ôteki, karmakanfık tekillerle 

doldurduğu kliıdı g6stererek: 
- Hiçi.. dedi, can ııkınbaı ••• 
Arkadaılardan birisi merak 

etmİf Jibi sordu: 
-Can sıkıntısı mı dedin? De

mek, yeni bir romana baılıyor
aan ? .. 

Amerika Yeni Vergiler Koyuyor 
Vaşington, 12 - Ayan Mec

lisinin demokrat azalan tarafın· 
dan aktolunan bir içtimada bir 
milyar dolar hasılat verebilecek 
yeni Yt:rgiler konulmasını temin 
eyliyecek bir kanun projesinin 
teklif edilmesine karar vermiş
lerdir. 

Heroin Kaçakçıları 
Taksimde Raşit isminde bir 

ıahsın üzerinde 39 paket Heroin 
bulunmuştur. 

Abanozda da kalaycı ŞnkrOnün 
d8kklnında Heroin bulunarak 
mDsadere edilmi§tir. Her Uda 
Wlnnda tahkikat yapılmaktadar. 

I= MEMLEKET 
• 

HABERLERi 1 
Ev Doktoru 

C'i'.aDa:ISi::illllliWam:na:a---... --~--..------------... ... -..• "Nefrit,, 

g ma Harabeleı~inde 
• ---~---

zmir Muallimleri Bu Zengin Harabeleri 
Gezerek Tetkikat Yaptılar 

Bergama (Hu- keri mahfelde 
susi) - Bugün toplanılarak hara-
ufak bir muhit- belerde teth:ikata 
ten ibaret olan gidildi. Hafriyat 
kasabamız, tnri- için buraya gel-
bi şöhreti itiba- miş olan profesör 
rile yerli ve ec- Vikant tarafın-
nebi birçok me· dan harabelerin 
rakhların kıs- mahiyetleri hak-
kandığı bir yer- kında muallimlere 
dir. Vaktile çok etraflı izahat ve-
zengin bir hayat rildi. Profesöriln 
geçiren Berga- izahab avukat 
mamızda, tari- Fehmi 8. taraf an 
hin o günden dan Türkçeye ter-
bugüne kalan cüme ediliyordu. 
habraları, mil- Harabelerin tetki-
cessem harabe- ki dört saat ka-
ler halinde uza- dar devam etti, 
mp gitmektedir. lzmir muallinılttri harabeler arasında iğle üzeri Ber-
Bergama harabeleri her sene yüz- istikbal ettiler. Kafilenin başında gama muallimler birliği tarafın-
lerce meraklılar tarafından ziya- Vali KAzım Paşa bulunuyordu. dan misafir melekdaşlara bir kır 
ret edilir. Nitekim birkaç giln Muallimler buraya geldikleri gü- ziyafeti verildi.. Misafirlerimiz akşa-
evvel de lzmir muallimleri buraya nün akşamı belediye tarafmdan ma doğru kamyonlarla ıehriaıi:ı.den 
geldiler ve harabeleri ilim gözile ıerefl~rine iki yliz kişilik bir zi.. ayrıldılar. Şimdi ilkbahar olduğu için 
teker teker tetkik ettiler. yafet tertip edildi ve yemekten kasabamızı ziyarete gelenler pek 

40 hanım ve 65 erkek nıual- ıonra da yeni mektep salonunda çoktur. Bilhassa birçok ecnebi 
!imden mürekkep olan bu ilim mesleğe ait konferanslar verildi. gelerek harabeleri ziyaret et-
kafilesini Bergamalılar hararetle Ertesi sabah saat sekizde as- mektedirJer. Can 

·-- ---- ~-------------· • lzmirde }Afyonda 
. . Şayanı Dikkat 

Denızde Bır Ceset Bir Muhakeme 
Bulundu 

Manisadu $akarya Mektebi 
Muallimlerinden İstanbullu Hasan 
Bey bir hafta kadar -evvel bir
denbire ortadan kaybolmuş ve 
İzmire gittiği öğrenilmiştir. Fakat 
evvelki gün İzmir körfezinde bir 
ceset bulunmuş, yapılan tetkikat 
neticesinde cesedin Hasan Beye 
ait olduğu anlaşılmıştır. HAdise
den birkaç glln evvel de lzmirde 
Kordonboyunda bir şapka bu
lunmuş, bunun da Hasan Beye 
ait olduğu tespit edilmiştir. Fa
cianın bir cinayet neticesi olup 
olmadığı tahkik edilmektedir. 

Soygunculuk --
Şerirler Zengin Bir Kadının 
Mücevherlerini Çalmışlar 

Manyastan yazılıyor: • 
Manyasın Değirmenboğazı kCS

ytinde bir aoygun vak'ası olmuş• 
tur. Son günlerde kocasından 
knlliyetli miktarda mirasa tevarüs 
eden Zülfiye isminde bir kadının 
gece vakti evine girilmiş, beş 
adet beşibiryerdesi ile iki yfiz 
lira krymetinde bir çift kilpe ve 
30 lira kıymetinde bir elmas 
iğnesi çalınmıştır. Yapılan taki
bat neticesinde şüphe üzerine 
Çerkes Cemal, İnce Mehmet ve 
Yağcı Mustafa isminde üç kişi 

yakalanmıştır. 

Urfan111 Kurtuluşu 
Urfa, ( Hususi ) - Şehri

mizin kurtuluş bayramı coşkun 
tazauhrat ile teıit edildi. Mera-
ıimde İzzettin ve Kenarı Paşalar 
da hazır bulundular. 

Adana MahkOmları 
Adana lhtiaa• mahkemoaine bu• 

~ae kadar ısı doaya ıelmlıtir. 
1>G11 Ud l&afalit• ••hk.ltıl .ı..attııar. 

Afyonkarahisar Nüfus Müdil· 
rünün va'lifeye taalluk eden cU
rümlerden dolayı tevkif olunarak 
mahkemeye verild;ğini yazmı~tık. 
Son gelen tafsilata göre davaya 
Afyon Ceza Mahkemesinde baş
lanmış, fakat daha ilk celsede 
bazı hadiseler olmı1ştur. Bu arada 
nüfus defterlerinin maznun mii· 

dürün kardeşinin yazıhanesinde 
görüldüğü öğrenilmiş, ayrıca şa-

hitlerden birine miidür tarafından 
yazılıp içinde " ifadeni değiştir ,, 

cümlesi bulunan bir mektup ele 
geçirilmiştir. Maznun müdür bu 

mektuptaki imzanın kendisine 
ait olmadıgım söylemiştir. 

Diğer taraftan şahit olarak 
dinlenilen iki köylnnün yalan 
şahadette bulundukları anlaş!lmıı 
ve ikisi de tevkif edilmiştir. 
Mlldtire atfedilen cUrllm, ortada 
mahkeme ilAmı yokken mevhum 
bir ilima mlisteniden yaf tashihi 
yapmasıdır. 

Bir Sene Hapis 
Afyonkarahisar Sabık Telgraf 

Muhabere Memuru Hüseyin Efen
di hükümet hakkmda ileri geri 
söz söylemek cürmünden bir se
ne hapse mahlcüm edilmiştir. 

Malatya VilAyat Mecltsincle 
Malatya 12 ( A. A. ) - Vi

layet umum meclisi bugün me
saisine nihayet vermiştir. Bütçe 
528 küsm· bin lira olarak tespit 
edilmiştir. 

lzmirde Sergi Hazırlığı 
lzmir, (Hususi) - Mayısın 

birici gilnü Ankarada açılacak 
olan milli ıanayi ıergiıine ıeh· 
rimizden de bazı müeueee.ler 
ittirak e~ceklerdir. 

Mersinde 
Tacirlerin Senelik 

Kongresi 
Mersin 12 ( A. A. ) - Mersin 

Ticaret Odası kongresi alaka· 
dar tüccarlarm iştirakiyle Ticaret 
mektebi salonunda toplandı. Kon· 
grenin ruznamesinde ihracat işleri 
ve hububat ihracatı sigorta tari
feleri vardır. Ayrıca ruznamaye 
ithali tilccarlar tarafmdan teklif 
ediiecck mevat ta müzakere edi· 
lecektir. İlk celsede oda meclisi 
tarafından hazırlanan rapor okun .. 
muştur. Kongre liç. gün devam 
edecektir. 

Yamanlarda 
lzmir Muallimleri için 

Kamp Kurulacak 

lzmir ( Huauat ) - Yamanlar 
köyünde inşasına karar verilen kiSy 
mektebinin temel atma meruimi 
yapılmııtır. Ayrtca hususi muha
sebe tarafından bir de otel yap
br1lacaktır. Mevsim gelince Ya
manlarda muallimler için bir 
kamp kurulacaktır. Kamp tatilde 
başhyacak ve bir buçuk ay devam 
edecektir. 

Yozgatta Pancar 
Yozgat 12 ( A. A.) - VilAye

tin muhtelif mıntakalarinda şeker 
pancarı tecrübe zeriyatı yapıl
maktadır. 

Adanada Kahve Yok 
Yeni Adana gazetesinin yaz

dığına göre son günlerde Ada
nada müthiş bir kahve kıtlığı 
baılamışlır. Dükkanlarda bir dir
hem hahve bulunmuyormuş. 

Haber On Yafmda 
Afyonda çıkan Haber refiki· 

ıniı. onuncu ıeneaini idrak etmif. 
tir. Tebrik ederiz. 

Kum Hastalığı 
Geçen yazımda üremiden bahse

derken üremi ile yakın bir al~ 
kası bulunan Kum hastalığı kıs-
mmı gelecek nüshaya bıraktığımı 
kaydetmiştim. Memlekette umumi 
ve tabii bir maraz halinde bulu
nan bu kum hastalığını izaha ça· 
hşacağım. 

Kum denilen nesne, ya to:ı 
vey kum zerresi, yahut ta gayri• 
muayyen şekilli taş halinde buJu .. 
nur. Kum, iki nevi olur: 

Ya oksalat dö şo ve idrar 
hamızatmdan terekküp eder; bu 
takdirde r~ngi kırmızımtırak ve 
ıerttir; yahut ta fosfat, amonyak 
ve mağnezi mürekkebidir; bu 
takdirde rengi beyaz veya es• 
merdir ve ıert değildir. 

Teşhisi - Kumun mevcudi
yetini meydana çıkarmak için 
tahlil usulü ve ronbcen en Hlim 
Yasıtalardır. 

Arazı - Bu bastabk, muı.. 
telif tekillerde tezahür eder. Eğea 
kum zerreleri hareket halinde 
iseler bir nevi ıiddetli aancı hu
sule getirir. Bu sancının vukuuna 
çok defa yaya olarak uzun veya 
bir araba ve fİmendiferle y .. 
pılan seyahat sebep olabilli\ 
Banyo mevsiminde, ilk ban
yolarda da sanca srelebilir. 
Bu sancı, hastaya çok ııhrap 
verir, feryat ettirir, rengi kaçar, 
ıztıraptan ter döker. Buao bu 
buhraıı (1-8) s.ınt kadar sOrer. 

Tedavisi - Sancıyı geçir.nele 
için 0,01 gram morfin ımngUI 

yapılır ve 36 derecelik bir saat 
devam edecek surette banyo 
ıayam i avsiyedir. 

Muntazam idrnaıı ve sabahları 
İsveç jimnastiği. Yemekten soya 
bir saat yürüyüş. Ilık banyo ve 
du~, kuru friksiyon. Erken yat• 
mak ve dimağı faz.la yorm m1k. 

Siyah et, böbrek, beyin, tur1u, 
ku:ı.u, dana, gergin eti, et auyu, 
deniz balıkları, kabuklu fdeuis 
hayvanah, kuş konmaz, enginar, 
yeşil fasulye, patlıcan, ıai .ım 
yemenıek, f çay, lrnvvetli kahve 
ve çikolata içmemek, kestanedea 
başka her nevi meyva yemek, 

sade .1u, tercihan maden auyu içmeltı 
yemeklerden sonra iblamur alma11 

Kum bAAtalığınnı milzmin bir 
ve had ~killileri de vardır. Her 
Oç ıeklinde de doktor tedavisi " 
bilhassa ciddi tedavi eheımmh•cı. 
le pyanı tavsiyedir. 

Yeni Anadolu 
Konyada ( Yeni Anadolu ) 

isminde yeni bir gazete intipr 
etmiye bqlamıttır. Muvaffakıyet
ler temenni ederiz. 

Bir isim Meselesi 
Kahve tacirlerinden bazalan

nın yeniden miiddeiumumll;ğe ve
rildiğini yazmıştık. Adliyeye Ve"" 

rilenlerden birı de Ali Şamil fir 
masıdır. Fakat bu isim Ali Şani 
diye geçmiştir. Tashih ederiı. 

Kolera· Kalmadı 
( Kolera ) hastalığının ta.-

mamen zail olmuş olduğu anlafl" 
lan, Irak mıntaka11 ile lra
Basra körfezine mücam mahal
lerden ıelecek gıda maddel~ 
memleketimize ithallerine ..,..-

ad• olunm119~. · · 
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Siyaset Alemi 

Atinada 
Bir Vergi 
Suiistimali 

Atina 13- Devlet kimya IAbo
ratuarı Müdürü M. Golopulos 
V& birçok şahsiyetler ve bilha11a 
Şarap ve ispirtolu mevat şirketi 
Müdürü ve Atina Ticaret ve Sa· 
nayi Odası Reisi Müsyü Hari• 
laos ile Primetos Şirketi Müdürü 
M. Mnrkis tevkif edilmişlerdir. 
ll~ınaiJeyhima, ispirtolu mevat ima· ı 
latında verilmesi icap eden rüsum 
ve vergileri vermemekle maznun 
bulunmaktadırlar. 

M. Markis ve Harilaos bunun 
hesabat ve muameliiHa bir sui· 
tefehhümden ileri geldiğini izah 
etnıişlerdir. Atina Ticaret ve 
Sanayi Odası 40 senedenberi 
beynelmilel maliye ve ticaret 
aleminde hürmetle tanınmış olan 
M. Harilaosun tevkifinden dolayı 

t;otesto edecektir. 

IA 

HARİCİ TILO AFLAR 

Atinada Bir Verg~ Rezaleti. 
Hitlerin Ordusu Dağıhlacak Mı? 

Bir Japon 
Trenine Tecavüz 

Tokyo, 13 - Niçki • Niç.ki 
gazetesinin verdiği bir habere 
göıe bir Japon kıt'asını Harbi
nin şarkına nakleden bir askeri 
tren, vukua gelen bir infilak 
neticesinde bir uçuruma düşmüş, 
askerlerden birçoklan ölmüştür. 
l 9unun yarası tehlikeli, 7 4il 
hafif yaralıdır. Kaza mahal· 
Jinde rayların yerlerinden kaldı-
rılmış 1 olduğu görülmüştür. Sui· J 
kastin failleri tesbit edilememiş-
tir. Kazazedeler, Fangendeki gay-
ri muntazam Çinlilere karşı ya· 

ı unanistan pılan ~eri harekdta iştirak et· 
, tikten sonra terhis edilen bir 

Japon bölüğüne mensup 150 kişi 
idi. 

Gönül İşleri 

Kadınlara Ait 
Bir İki Fikir 
Ve Bir İki Fıkra 

Cazip bir kadın her vaki 
birçok takdirkarlar bulabilir. F 
kat birçok ta erkekler vardır 
takdir edilmekten hoşlanırlar. 
Çirkin kadınlar bu sayede evle
nir, bu sayede erkek bulurlar. 
Çilnki sami~i. medih en büyük 
sılihlardan bırıdir. .. 

- Güzel erkeklerin çoğu e.
lenmiş bulunuyorlar. 

- Budala olma. Denizde. 
tutulan balıklardan fazla balılc 
vardır. Tutulan balıklar ne ka. 
dar güzelse, dcn:zdekiler de o 
derece güzeldir. 

- Tabii denizde de balık 
vardır. Fakat yakalananlara hak· 
mak kalanlar hakkında bir fikir 
vermiye kafidir. 

* Cazip, fakat fena bir kadın, Moratorgoma 
Gidiyor 

Atina 13 - Hariciye Nazırı 
M. Mihalakopulos, ecnebi gaze
tecileri kabul ederek, Cemiyeti 
Akvam Meclisi, Mali komitenin 
Yunanistan hakkında verdiği 
raporu değiştirmezse, Yunanis· 
tanın, vadeleri 1 mayıs ve 1 
haziranda gelecek olan borç tak· 
&itleri için moratoyom ilan ede
ceğini söylemiş, fakat bunun muvak
kat olacağını da ilave etmiştir. 

Cemiyeti Alcvamm Çine 
Bir Tavsiyesi 

/)örtler KonJeransında Fransız murahhas/arife 
lngiliz murahhasları başbaıa 

çirkin fakat iyi huylu bir 
kadından daha teh1ikelidir. 
Tabiatin bu işteki sırrını anlamak 
mümkün değildir. Fakat hayvanlar 
arasında da güzeller mağrur 
olurlar. 

Cemiyeti 
Akvamda 
Mali Meseleler 

Cenevre ı 2 - Cemiyeti Ak· 
vam Meclisi, Dün mali Komite-
nin raporunu tetkik etmiştir. Bu 
münasebetJe M. Tardiyö Londra 
mlikalemeleri hakkında meclise 
izahat vermiş, Almanya, ltalya, 
lngiltere ve F ransanın müttefi· 
kan kısa bir zamanda Tuna 
Devletlerinin ikhsaden ihya edil· 
nıelerinde mutabık kaldıklarını 
öylemiştir. 
Bu müzakereler neticesinde mali 

komite, bu dört devletin resmi br - essillerile teşriki mesaide 
Ual.nmıya davet edilmiştir. 
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Müftülüğün tebliğine göre bay• 
l'arn cumarte&idir. Namaz saatJ 
•udur: 

Tokyo 13 - Mevsuk bir mem· 
hadan verilen malumata göre, 
Cemiyeti Akvam Umumi katipliği 
Çinin Cemiyeti Akvama son mü
racaat teşebbüsleri önünde böyle 
bir müracaatfansa Şanghaydaki 
mlltareke müzakerelerine devam 
etmeyi tavsiye eyJemiştir. 

Japonya Nekadar Masraf Etti? 
Tokyo, J 3 - Çin hare kah 

dolayısile askeri masraflar hariç 
olmak üzere 1 O milyon 840 bin 
yene baliğ olarak muntazam 
bütçe kabine tarafından kabul 
e;dilmiştir. Bu senenin biltçesi 
1544 yendir. Son hadisat mOna
sebelile 315 milyonluk bir istik
raz yapmışlar. 

Tetkik Komisyonu Mançuride 
Tokyo 13 - Cemiyeti Ak

vam Tetkik Komisyonu, Mançuri 
hükümetine fa liyetine ait mesai 
programını tevdi etmiştir. Heyet 
Mançurioiıı muhtelif noktalannda 
meşgul olacaktır. 

Zelzele 
Felaketi 

Buenos • Ayreı 13 - Yanar 
dağ indifnatı neticesi olarak şeb· 
re yağan kül yağmuru durmuştur. 
Maamafih her tarafa çöken kesif 
sis devam etmektedir. 

Mendezadan gelen habeler 
daha emniyet verici olmakla be
raber Malarğ şehrinden gelen 
haberler havanın kükürtle dolu 
olduğunu bildiriyor. Yollara dolan 

S D küller, imdat kamyonlarını zelzele 

Hindisi anda 
Yeni İdare 

Peşnver 13 - "Vali vilAyeti" 
denilen Yuvarlak masa konfe
!ansının vücuda getirdiği yeni 
ıdareyi bu ayın on sekizinde 
knşat edecek olan yeni teşrii 
meclisin intihabatı büyllk bir 
galeyan içinde cereyan etmistir. 
Kızıl gömlekliler bazı yerlerde 
intihap sandıkla;ıua yaklaşma· 
sına mani olmıya, polisi taşla· 
mıya, halkı isyana tcş\tik etmiş· 
lerdir. Polis asilere ateı açmıt 
ve dağJtm•ıhr. Telef ve mecruh 
yoktur. 

Macaristan 
Fegezanı 

Budapeşte, 13 - Şaraplarile 
meşhur olan Tokay, Tes nehri· 
nin tehdidine maruz bulunmak· 
tadır. Şehrin münhat mahalleleri 
ıimdiden sular :ılbndadır. 

Bitlerin 
Orduları 
Dağıtılacak Mı ? 

Berlin 13 - Berlindeki Hitler 
Fırkasının mer~ezinde yapılan 
taharriyat neticesınde HitJcrcilerin 
hıyanetini ispat eden vesikaların 
başında bir tnn~si vardır~ Bu ve
sika Hitlerin bır emirnamesidir. 
Hitler, şimdiye ·kadar teşkil 
ettiği kuvvetleri Lehistanın muh· 
temel bir taarruzuna kartı şark 
hudutlarını muhafaza için kulla· 
nacağını söylüyordu. Halbuki bu 
vesikada, BerJin ilzerine hazırlan• 

Fransız 
Hazinesi 
Boşanıyormuş 

Liyon, 13 - M. Heryo, ken
di dairei intihabiyesinde bir 
nutuk söyliyerek Başvekil M. 
Tardiyöniln daha evvel irat et
tiğiği nutka cevap vermiştir. 
M. Heryo, timdiye kadar 
takip edilen mali siyasetin Fran· 
ıız hazinesini tükettiğini, gelecek 
günlerin endişe verici olduğunu 

I 
kaydederek meclialerin içtimaın· 
dan evvcJ f azJa bir ıey aöyJemek 
istemediğini kaydetmif, M. Pu
ankare tarahndan tqkil ve müd-
detle takyit olunan temerkOz 
kabinesinin, sağ cenahın müte
madi knfnr ve hDcumu neticeainde 
dağıldığına habrlatmıf, Briyanın 
sulh siyasetine yapılan hncumlara 
işaret etmiı, kendisi it balından 
uzaklaıtırıldıktan sonra eseri bile 
öldürülmek istenen Beriyamn, 
kendi memleketinde imiş gibi 
olduğunu aaylemiı ve hakiki 
Cumhuriyetçilerin hlkim olacağı 
bir hilkOmete lftzum ve ihtiyacın 
ıiddetini kaydetmiştir. 

Bir Alim Kazaya Kurban Gitti 
Vaşington, 13 - Arzın cazi

besine ait fenni eserlerile bilyiık 
bir ıöhret kazanmış olan ilim 
Lui Baver ikametgAbınrn altına 
kat penceresinden dOşmüt ve 
ölmUştllr: 47 yaşında idi. 

maları için bu kuvvetleri ikaz 
etmektedir. Bu, cilmhuriyet esasi 
kanununa bir hıyanet teıkil ettiği 
için Pnısya ve Bavyera bükilmet- ., 
feri, Hitler kıt' alarını lAğvetmeai 
ıçın imparatorluk hllkilmetine J 
müracaat etmiılerdir. 

• Ankarada Bedi Beve: 
Arkadaşınızın aşkı marad 

bir ıekil almıştır. Onun ruhi 
~ir tedaviye ihtiyacı vardır. 811 
cıertten kurtulmasına istiyorsanıı 
bir asabiye mütehassısı tarafın· 
dan muayene edilerek tedavisine 
çalışır ız, ona daha büyük bir iyi
lik etmiş olursunuz. Zaten bugün-
lerde lıtanbula gelecektir. 811 
fıro;atlan istifade ediniz. 

)#. 

Pek aı kadın başka!l10m ben
liği ile alikadardır. Ekseriyet 
başkalarının yaptıkJan ile alika
dar olurlar. 

HANIMTEYZE ................. ...._ .......................... -~ 
..... Hanımlara~• 

Şapka 
ANKARA da zarif Ye kibar b .. 

namlar meYaim ıapka· 
farını ıeçmek fçfn, 
Karaotlanda 

A F 1 F E t•pka aalonuna utrar· 
lar. Zira orada 

P A R 1 S in aon moda cereyan
larını takip eden Afife 
Hanım çok tık, çok zarif, 
aeykf aelim nilmuneaJ 
denecek kadar i'Ozel 
fapkalar yapmaktadır. 

Çocuğunuzun sıhhi. fenni bir 
terbiye almasını istiyorsanız 

Kadıköy 
Kinder Garten'e 

Göndermenizi Tavsiye Ederiz 
~::::ı 1 f ~ mahalline gitmekten alıkoymuşıur. 

~======~~=======-~==-=======~:==~~==.==:=:===~================================-
bunun yanında daha evvel yaz- caksmıı. Aıajıda da bir yatan 

tDEBı TEFRlKAMIZ: 87 dıklarımın hiç kıymeti yoktu. Bu 
dilşünceye büyilk bir derinlik 
vermek istiyordum: Yananlar ki
taplar değildi, kafalardı, insan 
kafalarıydı ve ben bu kafalardan 
çıkan alevle bir ihtilil gecesi 
tasvir etmek arzusundaydım. 

A ç L 1 B 
---.......:::: 

-----
Müellifi: J(nat Hamsan Mlitercimiı P S. 

sama oturdum. Hikayemi ha· 

zırlamaya koyuldum. iş çok gü· 
zel gidiyordu. Evvelki zaman• 
Jara nazaran hakikaten iyi gi· 
diyordu, yalnız çabuk olmuyordu. 

Kendi llitifelerime asabi bir 
tda ile güldilm ve bu latifeleri 

harikulade gülünç buldum. Haki· 
katen aklımda oynak bir şey 

ktu, kafam tamamen sağlamdı. 
Üdnmdn kendi kendimle ko

llu a konuşa dolaştıkça neşem 
llttıyordu. Kendimi çok şen bulu· 
Yordu en. 

b· Bir aralık kafamı çalışacak 
ır hale getirebilmek için göya 

kdcce bu endişesiz, şen daki· 
aya milhtaç imişim ııibi ma· 

Fakat bana öyle geliyor·'u ki 
azçok yaptığım iş hakikaten bi
rinci sınıf iıti. Bütiln bir saat 
biç yorulmadan çahştam. 

Hikayemin en mühim kısmın
daydım. Kütüphanede yangının 
çıkışını anlatacaktım. ~u nokt~ 
bana o kadar mühim ıtelıyordu ka, 

Birdenbire kapım tiddetle 
açıldı ve otelin sahibi kadın bir 
rüzgar gibi içeriye daldı. Kapı· 
nın eşiğinde durmadan odamn 
ortasına kadar ilerledi. 

Boğuk bir sayha çıkardım. 
Başıma kuvvetlij bir yumruk 
inmiş gibiydi. 

Kadın: 
- Ne var? Dedi. Bir ıey mi 

oldunuz 7 Her ne ise bize bir 
yolcu geldi, bu odayı ona vere-
ceiiz. Siı bu iece qatıda yata· 

var. 
Ve cevabımı bile beklemeden 

kAj'ıtlarımı karmakanpk topla· 
maya koyuldu. 

Neıem bir rllzgAr aibi s&n
mUştU, kızmıştım, yese Clilşmüş
tOm, derhal ayağa kalkbm, ağzımı 

Kadının masayı toplamasına 
milsaade ettim, bir kelime bile 
söylemedim. O, blltün kiğıtlanmı 
derledi topladı, elime tutturdu. 

Benim için yapılacak bir ıey 
yoktu, odayı teretmYJiğ'im IA· 
zımdı. Bu suretle bu kıymetli da
kika da kaybolmuıtu. Yeni ge
lenle merdivende k8l'fılaıtım. 
Genç bir adamdı. Arkasmdan 
sırtında bir gemici bavulu ile bir 
hamal geliyordu. Demek bu ya· 
bancı bir bahriyeli. ıu hald• bir 

gece için gtlmiı tesadüfi bir yolca 
olmahydı. Şilpbesiı: odayı uzun 
müddet işgal etmiyecekti. Belki 
yarın taliim yardma ederdi, 
adam aidu aifmu o dakikala· 
nmdaa birini 1*Jurdam. Bana ar-
tık ancak beş dakikalık ilham 
Jizımcb. Bu takdirde yangına an-
la tan eserim bitecekti. Fakat 

şimdi kadere boyun eimek lizunch. 
Henüz ailenin aparllmamoa 

girmemi~im. Bu aparbman tek 
bir odadan ibaretti, büttın aile 
kadın, erkek, kadının kocası v~ 
dört çocuk gece gündüz hep bura
da otururlardı. Hizmetçi mutfakta 
dururdu. Geceyi de orada geçi• 
rirdi. istemeye istemeye kap•ya 
yaklatbm, tıkırdattun. Hiç kim
le ce•ap vermedi. Fakat içer
de konuttuldarma itlttim. 

( Arkua Yar) 
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insan aza kanmıyor 

Görünce da11anmıgor 
Bu gönül bütçesinin 
Açığı kapanmıyor 

GöniUe ferman olamaz 
Ônüne dursan olmaz 
Kimi severse alır 

Bunda kontenJan olmaa 

Deme sevda kaçığı 
Ağlıyor anacığı 
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Kadın - Seninle ilk tanıttJğu ıız. gQnO hatırlıyor 

Birbirini sevene 
Aşk buhranı çeken 
Vız gelir çıksa dahi 
Vergi güzde eksene 

Bu başka bir beladrr 
Gönül bütçe açığı Bey - H ydi, Hanım... Baloy geç kal cağız.. 

Hanım - Dur ayol, acele etıne; Benimi bulamıyoıll' 
musun? 

Dişçi Kocası - Miıetnint inci gibi Gç beyaı dişini 
aUktüŞ-üm o mes'ut günü n sal habrla am... ii11cm::ı111--- '..mm!ltm: - =:-::malam ==-==-==--ıııii ========-===:==================-::::? 

~ ŞEN FlKRALAR 1 
Aşiktr! 

içtimaiyat imtihanında: 
M.üderri - Zam ıs ::la ta-

IAlan bu derece t:aaııııanan 
lciD ıebe.p gisterebiliw IİlıİZ 1 

'li b - lzdivae1n duoa 
.. Ü 6) .• 

Dili Kaymış:ı 
MOsamerede: 

- Km ıu kars tDtl at 
•da kimdir? 

- Şey ... B mu?... ·ke-

rime-
- Şey... Evet... Ben de k 

aihf ten diyecektim .•• 

Uzaktan Uzağa ... 
- Ahmet Hey ıaliba akr ha

nız oluyor. 
- Evet p k uıaktan •.• O pe
• birinci çoc. ğud r, benden& 

.. ik. cil 

Af cevabı 1 
Baba haylaz oğluna biraz na

llhat etm • istedi. B nun içi 
tari ten misal intihap elti ı 

- Oğlum, Napoleon se • 
yaşında iken ıınafının birin • • 

• 
• 

Çocuk biraz düştındü: 
- Öyle a~ma baba, lşittiği-

e göre enin yaşında iken de 
lmpar tormuş U 

Onceden Pazarhkl 
Evini ogün sigorta ettiren bir 

adam Sigorta Müdürüne sorar: 
- Bu ev yMm yanarsa birşe 

ftrir misiniz? 
Müdür fena fena bakar: 
- Veririzya ... Sizi doğru ar. h

k meye ... 

Olamamış l 
- Gençlikte babam bana b 

ytb lir verdi. " Oğlu , al hu 
parayı da adam ol,, dedi. 

- Parayı mutlaka nkesic> 
,. çarphrdmız r 

Uşak - BeyefendJ, bana Tayyare 
lyan osµndan Büyük fkr miye ftkhw 

On n ipn dzden nynhy1J m •• 
Efendi - Ne mün ebet Bey 

Juın- Buııdan • nu be io 
11şa§'uı o\uru a, •. 

[ VECİZELER 
Kannı sabah dövdün diye ak· 

şam dövmeyi ihmal etme 1 
- Ecnebi darbımeseli - 1 * . 

Kadmhk çetin sanattır. 

* Guzellikten başka kıymeti ol-
mayan kadmlann cehennemi ihti-
yarlıktır ! * 

Aşk her fedakarlığı öder. 

* S dakatsi:dik ftffedilir, Fakat 
unutulmaz r 

* Seven bir kadından herşey 
b le.nilirf 

* Gllzellik bir saadet •adldır. ,,. 
Kendinizi perişan etmek ister

seniz zenğin bir !<adınla evleninizl 

• K dı me\7cudiyetini tek bir 
erle eğin saadetine med ruodur. 

* Aşk ya benzer. Olduğu gibi 
kaJamaı. Ya büyür, ya küçülür. 

)#. 
Aşkı icat eden belki de elbi

"Vİ. icat eden kim edir. 

U,WACJ 

Telsi& dinlerken 
- Bu ıe1 ıaliba Londra istasi

yonu? 
- Haysr cbfarıda as s& lfliyor .. 

Tecrübe Etmişi 
Santın kadınlar eamerler

den daha yumuşak buyhı ol lar
mıf. Sen ne dersin? 

- Vallahi biradel', benim 
kanm evveli esmerdi, ıoma sa• 
rışın oldu. Kendisinde bir fark 
göremedim n 

Nasıl Anlamış 1 
Bir hanım vapurda tanıma· 

dığı bir hanıma : 
- Aman hemşire..! Kultan-

d:ğınır. boya okadar iyi ki saçı
nızın boyalı olduğu biç beln 
olmıyor. Bu boyayı nereden 

aldıım? 

.. 

t YAHUDİ FIKRASct 

Bir gün Balattan geçiyordd' 
Yolda bir Yahudi ~ocuğu ı". 
dnm. Hüngür hüngür ağlıyor, d 
lamaktan boğuluyor. Merak ' 
tim. Yanana yaklaşıp ord m: 

- Çocuk, ne ağhyor sun? 
Mişonaçinia veya Avram ~ 

otla cevap Terdi: 

- Yolda yidiyordum, yicl"' 
ka yerde bir lira yordum .. 

- Lirayı başka.st mı alch? 
- Yok... Nah, işte lira •. • 
- Öyle ise ne ağlıyo...-0 

1man yerde para bulunca ağll' 
mı? 

- \lasın ağlamaz, be kuz fi"' 
Olur şey degH 1 Bayağı nıtt~ 

olda ... 

- Camm neden ağlar? ... 
- Şimdi evde yideceyiJn.. ~ 

lira ı b · hada T em ı,eııJ1 
ana beni düyecek... Eyer b 
anada versem benin baba 
dllyecek... Yordun mu belayi f.. 

Akılda Bulunsun ... 
Hizmetçi - Beyefendi, bl~ 

kaldan buz aldım, bir türlü ad' 
mıyorum. 

Beyefendi - Onun kolayı ~ 
kmm. Buzu bardak yahut tab 
fa.net, derhnl kırmanın kolal 
bulursun! 

~ 
- Bu herif evimi yıktı , f 

nmı dağıttı 1 
- Yall.. Vah ah... Ze eti 

d mi kaçırdı? 
- Hayır, hizmetçimi, ay tt' 

il NÜKTELER 1 - Yahu o:açlaiple n< ~ ---------!""------.: pıyorsun? 
Fazla Zeka 1 - Kendimi asacağım •.. 

· afir Hanım - Garipf Dik- k k ff - Pe i endini asacaksaO 
kat ettim: Köpeğiniz mütemadi· ne diye beline bağlıyorsun? 
yen salta duruyor •• Aceba 11ec:len? ,1 

E-. sahibi Hanım _ Gayet - Boğanma bağladım 
zeki bir hayvandır. Apaıtamam· ma nefes alamadım n 
mızın dar olduğunu anlıyor ela -----------~ 
fula yer itral elllM • .. diy. dal-
ma ayakta duruyor!.. 

Bellil 
Hamm - Bug6n doktora rlt· 

tim. 
Bey - Peki ne dedi? 
Ham - Gayet aacle ..,ter 

)!İyecelmıişim • 
Bey - Oh oh... Ali. .. 
Hamm - Şarkı saylcmlye 

cekmişim. F ula konuşJDJyacakmı
tım.. Sük(inete ihtiyacım armış • 

Bey - Onun için hazık dok· 
tor derler ••• 

Ham - Bütün yau ıayfi70-
de geçirecekmişimL. 

Bey ( Bh·den parlıyarak ) -
Hazık doktor derlerse de ben 
onun ne eıek olduğunu yiizündcD 
...... -.ştım IJ 

do H Ola? Pt.iıl"' MQ r - ayır VJJ 

t0nra ae İilo var? --' 

Memur - Büyük •alideohı 
...,aaimindo buh.mautım. 
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Bu haftaki bilmecemiz 
Bilm~ceyi En iyi Halledene iş Banka· 
sının Kumbarası Hediye Edilecektir 

K~tc iayll ~ ..... '9la ~b~ topı._,. ~lf·..._ Dl
-'tf• 1olda ı iderlrea •lr brt aell ltitti. Dindi. Diler Wr J01a 
llrdl. Burada ela bir a,.p •rel& Tekrar clladl, ~Badi bir ~ 
~dl, "" dtfa kal'fll•Da bir iaehir ~ tekrar dinip clanllacl bir 
,... lltdl, ou defa reçemiyeceji bir çabhkla brplqb. y ..... 
fataran bu kDçnk kaylllye yardım ecllp yol ıa.terebJlir .....,? 0,le 
•1r yol ki bunlardan lai~irine te1&dll etmekaisia ona ~ em. 
Rltllnln. BuJdujunu yola ...ıdi Wr kılemle p.lp rami W• •• ·-..-.::= ctoira halleclealerdea I~ kifiye stızel hediyeler 
~ 

• l( tı • 

........ 
~,...,orc1u1 
Afaçlar arasında 
Gezip dolapyordul 

* Glnnllltl bir kovakta 
llr tarla fareainiJ 
HaaauDI yakaladı 
Çabrtmadaa M'iail ,,. 
Pare, kurtulamıyor, 
Kıvranıyordu ancakl 
ICecli, lciz hayvam 
Y.,....ıa Wr oyuacakl.. ,,. 
Fare pelc kuvvetsizdl, kectl.. rücil yamanl 
Fakat anlan yetiftl 
Tam yiyeceji .zamaal.. 

* Deci kh •ffaia keclı 
"Barak ldlclk fareJi 1 ....... -
-a....-...,ıa.. ,. 
kedi, birden korbtalr. 
T1111aklanm açta! 
kurtuldu kllçftk fanti 
Ormana dojra bçbl 

* 

-

A,cııar afaçlara 
Germiıtiler bağlam 
Bu suretle kurdular 
Bllyllk, aatlam ağlaral 

}#. 
Merhametaia avcalar 
Sonra~ ..... 
Gafil ........ 
Datecekti ...... ,,. 
Aalaa reldl nitekl• 
Bu aflara tutalct. r 
Çelik gibi iplerle 
Kendiai bağla buldu 1.. 

* Asıamn feryatlara 
Laliyorken or_..clm, 
Yetitti .-..-.. ................. , 

• IClclc:Mk ..... clıllrt• 
AtmiP- ...... 
o llwl dltlerilo 
lplerlhep ...... 

Bayram 
Oyun lan 

Kitap Oyunlan 
Bu balta bayram baltası, 

çocuklar bir .. ,. ıelip ~·
mak Ye eğlenmek istiyecebiniz. 
itte size hep bir arada oymya• 
bileceğiniz Rfizel bir oyum 

liu resmin içinde "'" tane 
çocuk gizlenmiftir. Resmi boya
yınız, bakalım hu çocuktan bu-
labilecek miainiaJ • 

Çin lliteplileri 
• Çin mek• 

--~ fe)(W ~ 

Geçen hafta size bir mimar OJUDU ve etlenceli bir bilmece 
vermlftik. Fakat milrettiblmii ,.mi Jaaht koymUfo Sizler de birfe1 
anbyamad iuuz için bilmeceyi laalledemecliaiz. Bu hafta ayni biJme. 
ceJi tekrar koyuyoruz. 

Yukarda iki resim flrlJOllUDU. Baalarclaa biri Holandada bit 
tehirin bir aokağma ,WeriyOI'. Di..hl' nllmde ey resimleri i lrlyor
ADUI. Bu o• reaimlerial lrMl::ala. Gt.ld retimde 1ol kenarma o ..... 
le JWleftirini& ki. bakt tmaz uman iyi bit aokalc maau... "'8111. 
BaDa temia ettiktea sonra biaa naim(erlni 1&1Dkla pPlfbrmıı. Hatta 
ilteneniz ho7aym11 ve ...... bin ıladerinls. Reaimlerl en 1Ji ta
• edealerdea 150 kifiJe muhtelif ~el hediyeler ftlilecektir. 

Ceoplar oa liet J1a içlacle lduehaaemlıe plmif olmallcllr. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 



• - -ı; - . - ~- - .. . - -·>' --~ . . 
tSON POSTA) da Hanımlti.'f.}2.~ blltün 

(SON POTA) kadınlan •e ~ laalan · ıençlrrin l.r.lp ve :ıc;k lş~rt "llde ~ıı a ımlıni dert 

K A D 1 N 
alakadar eden mevzulara htt ,e14- , .... ertajıdır. AUcnlı:c:, dostlarınau s<iyliyc mediğfniz:. 
C"hcmmlyd vermektedir. 

•tk dertlerlnlr.l H2 nımte11c:yc: yaımuı. Hanım• 
Şlmdcn sonr• haftada bir defa Kadta aay· teyze ra bu gUnkU atitonda veya hususi mck-

famı:ı: olacak •e bu sayfada tunlar bul...aealdır tupla cevap verir. Hanlmtcyzcnln fikirleri, birçok 
Gilr.elllk meaeleleii, •on mod.W, pcuğu· gençleri büyük mü~küllcrdco kurtanyor. 

auıun terbiyesi, evinizin gil:ı:ellli ı, " Ealerl, Dertlerinizi Hanımteqzege Yazınız el işleri ye saire. .. 

Her 
Çocuk Anası 

Neler Bilmelidir? 
1 Tuvalet Ve Teferruatının Modası Her 

Ev Kadını 
Neler Bilmelidir ? 

Şehirlerde büyüyen çocuklar 
gayritabii şerait dahilinde ve 
gayritabii gıdalarla büyürler. Bu 
yüzden ya diyare, ya inkıbaz 
olurlar. Her anne çocuğunun 
munknbiz ol masandan şikayet 
eder. 

Tuvalet Levazımı ı J Tuvalet Levazımı 

Henüz süt emen çocukta in
kıbaz olursa, bu anne sütünde 
kafi derecede yağ bulunmadığı
na alamettir. Yani anne gıdala
rmda kafi derecede yağl ı şey 
yemiyor demektir. Bunun · çaresi 
annenin bol yağ veya krem ye· 
mesidir. Yahut sabah akşam bir 
kaşık zeytinyağı içmelidir. 

inek sütile büyüyen çocuk 
mnnkabiz ise, arada 11rada ço
cı.ğa su veya portakal ıuyu 
iç· rmelidir. 

Çocuğu inkıbazdan kurtarmak 
için muntazam itiyatlar tesis 
'~tmesini temin etmelidir. 

Baıı çocuklarda barsaklar 
dotuıtan tembel olur. Bu çocuk
lan inkıbazdan kurtam1ak müm
k6ndllr. Çocuğun kamma \'c 
1anlanna muntazam masajlar 1 
yapmalı. Bu masajlar çocuğun 
baraaklanm faaliyete sevkeder 
•• inkıbaıma mini olur. 

Bu elbise ile beraber giyilen 
cJ.u.telden eldivenlerle boyun 
:ıtkısı bir elbiseyi tamamlıyan 
tuv<tlet levazımının ehemmiyetini 
gösteı·ir. 

Çocuklara yemeklerden sonra 
meyve ıurubu veya suyu vermek 
te iyidir. Bilhassa erik kompos
tosunun ıuyu pek makbuldür. 
Çocuk bilyftdükçe bunun yerine 
meyve yemesini temin etmelidir. 
Bilhassa elma ve portakal çocu· 

ğun en ıyı gıdasım teşkil eder. 
Çocuk ısırmıya başlar başlamaz, 
eline sıkışbrmıya başlamalıdır . 

Günde ktiçük bir kahve kaş;
ğı ile zeytinyağ içirmek te fayda
hdır. 

• 
Saçlarınıza itina Etme-

B ili r Misiniz? • 
sını 

• 

Ve bu tekilde tarayıaıE 

S•slannıaa it• tekilde ••aaJ )"•peau 

~ Geçen hsfta aaçlanmız.a nasıl 
11kamamız 1'7-'DI geldiğini iEah 
elmlftik. 

Saçlarımıza itina edilmif te
llirini •ermek için onları bu re- . 
aimlertle ... yöründa;&. üzere bir 
~ -thfa f~ il.,,.fırÇa4ayuuz. ·· 

Saçları tararken hrçayı böyle tutunuz 

J 
Sarışın saçlar zaman ile koyula
flr. Sanşın rengi muhafaza et
mek istiyorsanız çayla yıkayınaz. 
Saçları boyamak için kına kul-
lanırlar. Kına saçları kuvvetlen
dirir, fakat ayni zamanda katı· 
J~tırır. Kma sürmeden evvel 
saçları iyice yıkayıp yağlarını 
çıkarmalı. Birkaç defa sabunla 
yıkadıktan sonra kınayı sürmeli. 
Sonra lizerine bir . havlu sarı., 
20 dakika kadar beklemeli. 

Her kadın başına istediği 
tu.,aleti yapbrabilir. Mesele, 
çehreye yaraşan tuvaleti bulmak
tır. Ekseri berberler bir iki saç 
şt·l. ' j ,bilirltt. Mü§teri ne istedi-
ği bilmezse, berber bildiğini 
o •• ır \'e o vakit feliket baş 
gösterir. Saçınızı kestimıcdc;o 
e"VveJ 'saç tuvaletlerini tetkik 
ediniz. Size en ziyade ya;asaca· 

1ğtna hükm~Uiğin.i.% tuvaleti yap· . 
1ırtm•; berbere teali• ofuiayıoıl. · 

Zarif bir tuvalet 

Moda Bir 
Tek:errürdür 

l 

Zevkıselirn sahihidi bir kı.. bir 
mendili boynuna o suretle alar ki, 
elbisesinin zeraf etini iki misline 
çıkarabilir. 

Bıçakları 
Temizlerken 

Bıçakları temizlerken auya 
biraz karbonat dö sut abnız. 
Bıçaklardaki lekeleri temizler. 

~ 
Kunduralardaki 
Yağlar 

Kundura derilerinde husule 
gelen yağlan temizlemek için bir 
eski halı parçasını gliserine batı
np onunla siliniz. 

Süt Kabarmasına 
Mani Olmak içini 

Sütün ateşte kabanp taşmr 
masına mani olmak istiyorsanıs. 

süt kabanı doğrudan doğruya 
ateşe koymaymız. içi su dol• 
daha büyük bir kaba yerleştiri
niz ve ikisini birden kaynabnıs. .. 
[atlı Hamururzu 
Yaparken 

Tatlı, pandispanya, pasta ya• 
parken hamuruna bir kahve 
kaşığı miktarında gliserin i14.,. 
ediniz. Bu sayede tatlı daha 
uzun müddet tazeliğini muhafaza 
eder. Keza hamura biraz portr 
kal veya limon kabuğu re~le
yip korsanız, pek sıllzel bir ke>M 
verir. 

Halıyı 
Nasıl Süpürmeli? 

Halı, seccade, kilim gibi ıer 
leri süpllrUrken, tüylerinin isti
kametine dikkat etmelidir. Alul 
istikamette silprüldüğn takdir~ 
hah sertleşir ve toz dııara çıka' 
cağına içeri girer. Halıyı parlat
mak için üzerine biraz tuz ~baal 
Ye öyle ıüpürünüz. .. 

Su Bardaklarını 
Temizlerken 

Su bardaklannı .1 parıl t• 
mizlemek için kaynar suya bird 
sabun ve amonyak kabnız. Bar' 
daklan bunun içinde yıka)'IP 
çıkarınız. Temiz bir bezle kunı
layınız. Pırı i pırıl parıldar. 

Şişmanlıktan Korkanlar 
Bu idmanları Yapsınlar 

Şişman kızlar, bu hafta size 
hitap ediyoruz. 

Bu devirde tiımanbk makbuJ 
değil. Zayıflamak için kendinizi 
yemekten kesecejinize, bu id
manları yapanız. 

J - Yukardan soldaki re· 
simde gördüğünüz gibi, e.vvelA 
bu vaziyeti abmz. Sol bacağını
zı uzatıp ayağınızı parmak uç-

Mevsimle beraber her tarafta, lanna dayayınız. Sol bacağınızı 
bilhassa cenup taraflanoda plaj· yukan doğru kaldmp aağ resim· 
lara akm başladı. Fakat şimdi deki vaziyeti alanız. Sonra bu 
eskisi gibi israf devrinde olma· vaziyette üç defa oda içinde 
dığımız için, evvelce hadem ve ileri geri gidiniz. Bu hareketi 

başemli hayat süren insanlar, mas- yavaş yapınız ve vOcudunuzun 
raflarını mümkün mertebe kıs- bütl\n adalelerinin hareket etme-

mıya mecbur oldular. Şu şık kadının sine dikkat ediniz. HergUn ha-
hali de yine zamanın bu tasarruf reketleri biraz daha arttınnız ve 
zaruretinden husule gelmiştir. 00 gi.in içinde alb defa yapa-
Hizmetçi masrafını fazla addeden bilecek bale geliniz. Bu hare-
genç kadıo, banyoya giderken ket bilbaua baldtrların zayıffa-
çocuğunu evde bırakamamış ve masma hizmet eder. 
onu, huausl Ye zeki bir tertibatla Göğ•ftniizü kuvvetlendinnek 
arkuaoa bir torba gibi asıver- için de .sabahleyin pencereyi 
mi~tir. Birçok afiret kadınlannm açıp . .brp11aa g~iniz. ...011nalara 

tatbik edegeldikleri bu usul, fimcli, ~ri. atmaz. ... Kollarınaıı kaldll1n1~ 
bir nevi ikbsadi moda olmuftur. ~ .:Bannmmla 11efea .alt111z. Sekiz 
Eaasen~~ .. -- ribJ bir ~teker:o.. say.t~y· .. kadar ..... ~
, ... ~ b8tök• 1e,~a-de Hmr?'. Sonra kollvımzı.; iadiriniL· . 



Haftada iki Defa Spor 
. SPOR 

Pertemb;-;;-Cumartc.i Gilnleri 1 
Çıkacak Spor Sayfalanmızı 

Okuyunuz. .• ._ ___ _ s p o R 
O....._.. ........ IWa P9f"IM,,. ..._. 

teel ... 1ert ....... h41H haftada iki .,_ ••:rf-
-tredecel&tlr • 

Pert••be ...... ..., .. ,,__. ~· .... 
harelaetlerbal, •ftml9"d ...... .....1er1.1 
ol&•Jacabıaa. 

Camarteal uJfu.114ia Cu .. '°9111 ~--· 
tahlllhnı balacakv•a. 

Türk - Macar Maçı 

Milli Takımın Kuvve
tini Eks.ilmiş Bulduk 

1 Dev Cüsseli Karnera 
Maghibiyetten Yakasını Güç Kurtardı 

Davet edilen elemanlara na· 
zaran, takımı teşkil edecek oyun· 
cuların m ·ihim bir kısmı bugün 
içi:ı eski kabiliyetlerini kaybet
miş bulunuyorlar. Bu oyuncula
rın yeri rine federasyon taze 
kuvvetler bulup takımın aksayan 
yerlerini doldurmak mecburıye-
linde kalmıştır. fzmirden gelecek 
oyuncular Macaristan • Türkiye 
nıaçmdan sonra gelebileceklerini 
bildirdildcrindcıı yeniden şehri· 
mi.z oyuncu!arınd3n bazılarının 
lercrübe edilmeleri icap ediyor. 

Yeni den cağ:rılacak bu oyu~ 
cular arasında Milli Takım bat• 
lannda muvaffakıyetle oyn1ya· 
bilecek bazı oyuncular buluna
bilmesi çok oıublemeldir. 

Milli takımm kabili ıslah ol-
11nyacak derecede zayıf görünen 
noktası kalecisidir. Maateesıüf 
lıulliplerinıizde mevcut kaleciler 
arasında Türk kalesini hakkile 
mlidafaa edebilecek kalecimiz yok 
gibidir. Mevcudun içerisinde de 
Galatasaray kalecisi en muva
fığı gibidir. Müdafaa, HüanO eski 
fornıunda değildir. Saim ise. çıkıt 
Ye durutlan çok tehlikelidir. 
Bunun yerine Mitabn konması 
ihtimali vardır. Muavin bat-
tmda Sami ortada zayıftır. 
Kenarda daha iyi muvaffak olu· 
yor. Orta ıçm yine Nihat
tan muvafıgı yoktur, Reşadm 
idmansız olduğu muhakkak. Mu
hacim hattında Niyazi fırsattan 
gUzel istifade edebiliyorsa da 
ortalayışları çok zayıftır. Burada 
Cclliliıı tecrübesi münasip olur. 
Selahattin tam formundadır. 
Saginsayd için daha iyisini bul
anak bugün k.:bil değildir. 

Bilhassa Zeki ile anlaşması, 
aç1gt idaresi, şiltlerinin isabeti 
iyidir. Hakkı beklediğimir: gibi 
değil, ihtimal idmansızdır. Sol 
cenahımız için Fikret, Rcbii hat· 
tm, yapmak hatala olur. Rehii 
İyi v:ıziyetinde de~ildir. Fikret, 
Eşref veya Fikret ~emal Şefiğin 
tecrübe edilmeleri fena olmaz, bu 

tarzda Fikret, Kemal Şefik battı 
muvaffak olursa bu cenahımız 
çok seri olacaktır. Bunlar bizim 
vaziyetimize aittir. Macarlara 
geJince: 

Macarlar eski takım kadro· 
larında bazı tebeddülat yaptık· 
larmdan yeni şeklinde muntazam 
antrenman müsabakalara yaptık· 
lannı Macar gazeteleri yazmak
ta ve takımın daha ziyade mu• 
vaffak olduğunu ilive etmek
tedirler. 

F edcraıyonumuz dun de Ma· 
car F ederasyonuoa bir telgraf 
çekerek maçların 17 ve 19 nisan 
tarihlerinde yapJlmasmı, burada 
kalacaklara fazla nıUddetin mas
rafını vereceğini bildirmiş, müsa· 
baka hakemi için de mlinasip bir 
çarei hal bulunacağını vadetmiıtir. 

Yarınki 
Lik ııfaçları 
Mühimcedir 

Lik maçlarından arhk hara· 
ret ve heyecan beklemek biç 
şüphesiz abes olacak. Çiinki Lik 
müsabakalarmm temel direkle· 
rini teşkil eden üç esasi& klüp 
buglin hariçte kalmış bulunuyor. 
Bununla beraber yarınki mOsa· 
bakalar arasında iki rakip ta
kımm karşılaşması, ehemmiyetle 
göriilebUir. 

Yarın Taksimde Eyüp - Ka
sımpaşa ve Beykoz - Süleymaniye 
maçlarmdan sonra İstanbul Spor 
ve Vefa takımlara oymyacaktır. 
lst:mbulsporun seneden seneye 
inkişaf eden kabiliyeti, girdiği 
müsabakalara heyecan veruıek· 
ten uzak kalmıyor. Yarınki maçı 
da zevkle seyredeceğimizi sanı· 
yoruz. 

Aynca Kadıköyünde de Hilıil 
Beylerbeyi müsabakası yapıla· 

caklır. 

Karnera Lond,ada 

Ha11mlarmdan bazılarını bir 
yumrukta ringten fırlatan, bazıla
rını da boks yapmıya tövbe 
ettiren meşhur İtalyan boksö
rü Karneraya çıkacak basım 
bulmak için Avrupalılar çok müt
külit çekiyorlardı. 

lngiliz ağır sıklet boksörleri 
içinde yeni yetişen genç boksör· 
lerden Karkindol dev boksörle 
çarpışmayı kabul etmiıti. 

Bu, genç fakat çok cesur 
boksörll himaye edenler ma· 
çıo olmaması için hayli gay
ret sarfettikJeri laaJde genç bok· 
saro kararandan vazgeçireme
mişlerdi.f 

Nihayet bu miihim maç bO
lün lngifü ldbar!armın hıncahınç 
doldurduğu Aber Hal aalonunda 
icra edilmiştir. 

Yunanlıların 
Teklifi 
Reddedildi 

Yeni Bir Yarış Modası 

Balkanlar:ı gelecek Fransız 
maili takımını Yunanlılar çağır
mış)ardı. Frans z. Federasyonu vak· 
tin miisaadesiıliğinden bahsede
rek Yunan federasyonuna ret 

l ~evapı •cnniftİr. Yunanhlar Fraa• 
ııı. millf takımanJ getirtemiyecek
Jerini anladıktan ıonra ltalyanlana 
B milli takımıA' getirtmek üzere 
tetebbllsata baflamıtlardır, 

Alh Günlük Yarış 
Parisin meşhur altı günlük 

bisiklet yarışı nihayetlenmiştir. 
Neticc1i Vau Kenpeu • Pijnonhurg 
takımı k3zanmıştır 

Atletizm -
lzmirde Atletizm Bayramı 

Yapılacak 

iımir (Huıulf) - GeJecek 

ayın ilk baftasnıda şehrinıizde 

biitün atletlerin iıtirakilc bır at· 

, letism bayramı yapıJacalr.tır Mü· 

aahalcalar 11U1ytatn •ltmcı cuma 

rlD6 AJancak epor aalaa1111q 
icra edileeektir. Mltabakalar, ~ 
mltlefik n ,,.,n.1ttefilc b&tOa 

• ~ ............ )'•p.laeı.kl •• 

ilci bobö, Ting iizerinde karıı k~1rşıga 

lngiliz boksörü Karlcindol 

Maç çok heyecanlı bir bava 
içinde başlamış ve herkesin bay· 

retten açılmıı gözleri 6niinde so
nuna kadar devam etmiftir. 
Genç lnpiz bokıarn, rakibinin 
en müthif yumruklan ~nün
de zerre kadar şaşırmadan 
mütemadiyen bUcum etmiıtir. 
Bu gencin, Karneranın yumrukla
rına tahammlllü herkesi ıqırt· 
hğı ıaralarda pyam dikkat bir 
hidise daha olmuştur. DiirdOncll 
devreden sonra lngiliı boksörO. 
Kamerayı müdafaaya mecbur 
etmiştir. 

Fazla kilosu sayesinde rakibi
ne abanarak onu bam hncumla· 
nadan meneden Kamera memul 
bilafma mllsabakayı hafif farkla 
ancak yumruk hesabile kazana-
bilmiştir. lngilizler maçtan sonra 
bu cesur boksörlerine haklı ola
rak ( Ring Aslam ) likabını YU
mişlerdir. 

1 
B 0 k S !Romanya 

Milli Takımı 
Şarkey Ve Şme- Amerikada 

ling Maçı 
New • York, 12 ( A.A } 

Ağır siklet boks cihan ıampjyon
luğu için 16 haziranda Şmeliog 
ile Şarkey arasmda yapılacak 
111aç için Long lsland Cit de yem 
bir ıtadyom inşasına bqlamııbr. 
Bu ıtadyom için 500,000 dolar 
urfedilcccktir. 

Buz Ostünde Hokey 
Hammer Smith 12 (A.A.) -

Buz üslünd~ hokey maç11~da 
Avusturya takımı lngiltere taka
mmı bire karşı dört aayı ile 
mağlüp etmiıter 

Voleybol 
Müsabakaları 

Yarın Galataaaray gaJonunda 

Voleybol tam?İ)Ona müsabaka.la· 
ıına de.\·~m edilecek ve GaJataea· 

rıy • K ... ttmpafa tatuml•r• oyaıya
cak tır. r.aıat.uara~ tak111u bu 

• ıeneki maçtarila caddi muvaff alı.

yeller glaterdiiine g6re yanald 

anap kazaaacaj'ını taluni1t ediyoraa, 

Ma.abakaclan HDl'a a&Wfaüar 
tedi edilecektir, 

Belgratta yapılacak Balkan 

Kupası maçlanna iştirak ettik-

ten sonra, Romanya Milli Takıma, 

Cenubi Amcrikaya hareket ede-

cektir. Olimpiyatlarda iki kere 
dünya futbol pmpiyoau olmut 

takımlar çıkaran Cenubi Ameri-

kada Romanya MiJtt Takımı muh

telif kulOplerJe aekiz maç yapa

caktn. Avrupa gazeteleri Ro
manya Milli Takımmın yapaca;. 

bu maçlar için ( mfttbif maçlar ) 

tabirim kullanıyorlar. 

Futbol 
İngiltere Takımı fskoçyayı 

Mağlup Etti 
Loodra ( Hususi ) - lngiltere 

ile lskoçya takımları araaında 
Kembı~y stadında yapılan futbol 
mllsabakaatnı tamam lıark bin 
ıeyirci heyecan içinde ae1reW: 
Maç çok sert ~e heyecanlı oldu. 
ln~ltere takımı hlkimiycti ilk 
dakikalardan itibaren.. ele alm•ftı. 
Neticeıle LaRilt~ takıma ( 1· O) 
tiW mlhU. bir farkla ıalip ,eldi. 



• 
Haftada Bir Defa 

Muallim Sayfası Her Hafta 
Perşembe Günleri 

Neşredilir. 

MUA LI Bu Sayfada: 
Yeni terbiye cereyanları • BQylllc ter
biyecilerin hayatı • Türkiyede yeni 
rıa:ıariyeleria tatbikatı - Mualllmleria SAYFASI dertleri· Yeni t~crübe1er vesaire. 

arda Çocuk1arı Ba 
asıl Eğlendirmeli 

Bahar geldi. Ağaçlar, kırlar çiçekleniyor. Tabialin kış uykusundan 
kalktığını ve her sene tazelenen bir faaliyetle çahşmıya başladığını 
rBrüyoruz. Bu me\'Sİm, çocuklnnn da b:.biati sevmelerine en çc.k ya• 
nyan bir mevsimdir. Hava klfi derecede ılıktır. Kırda ıezilebi:ir, 
bir ağaç altında oturulup çalışılabilir. Hayat bilgisi ve tabiat tetkiki 
dersleri için ilkbahar aranmakla bulunmaz bir mevsimdir. Tedris ve 
terbiye i.urnsı:nca ~ahardan azami istifac:!e) e çall{malıdır. Hele 
çocuklarm kapalı dershanelerden kırlara çıkarılmalan onların ııhhat· 
leri üzerinde en hayırkir bir tesir husule getirir. 

Resmimiz, çiçeklenen ağaçlar altında ve çiçekli çimenler üzerinde 
oynayan bir İngiliz mektebinin çocuklarım gösteriyor. Biıde bahar, 
onlaran baharından daha cömert •e daha alicenaptır. Çocuklarımızı 
hundan ishfade ettirelim. 

Yeni Ortamektep Proğra
mı VeAnkaradakiKurslar 

J927 senesinde ilkmektep 
programları, bu günkO teklinde, 
tatbik olunmağa başladığı vakit, 
birçoklanmız, l·u yenilik kar-
111ında tereddüt ve şüphe gös
terdik. lıkmekteplerin birinci dev• 
resi olan i!k üs. senede kıraat ki· 

tabından başka kitap namına bir 
ıey yoktu. Mektebin bntiln 
faaliyeti bayat dersleri etrafında 
toplanıyor. Bu ders ise, hemen 
uima tetkik ve müşahedeyi istil· 
um ettiğinden havalar müsait 
•ldukça çocuklar dışan çıka· 

nlıyor; çarşıyn, pazara. dük· 
klnlara, fabrikalara, mah-
kemelere, bahçelere ve tar-
lalara götüri:H:}or. Bu tana alı~ 
mamış olan ebeveyn, bilmiyerek 

aabileşiyor. Halbuki muallimler, 
yeni programın mahiyet ve ma· 
aasını daha iyi anladılar ve gUn 
reçtikçe onu çok iyi takip edi· 

1orlar. lıkmekteplerimiz,I faydalı 
ıemerelerini vermiye başladı. 

Şimdi çccuklarımız hayata da· 

ha iyi anlamış olarak yetişiyor
lar ~e ağabeylerinden daha 
çabuk ve caha kolay okuyup 
yazıyorlar. Ortamekter: ler, eski 
ıifahi ve nazari tedrisata göre 
işlediklerinden, yeni ilkmekteple· 

rind n ç kıp ta l<eudilerine ge
len talebenin ortamektep prog· 
rammo intibakrnı bir tilrlü 
beee t>miyor!ard ı. Orta JJektepler 
progr ımmm ) eni ruh dahilinde 
tadili lazımd•. 

Ma{lrif Vekaleti geçen sene, 
t)1'taml'!depler ıçın yeni bir 

'1l vücuda · getirdi. Bu 

program, ilkmcktep ıisteminin 

tabii bir neticesiydi. 

Fakat bunun tatbikı hususun· 
da muellimlerin uğrıyacağı gfiçllik 
nazarı dikkate alındı ve geçen 
yaz, tabiiyat ve fizik, kimya mu· 
allimleri Ankaraya çağmbrak 
Gazi Enstitüsünde kendilerine 
kurslar açıldı. Bu kurslarda yüz 
kadar muallim bulundu. Gös· 
terilen amell işlerden i tifade 
etmiş olduklanm kabul edebiliriz. 

Bu ıeoenin yaı nda da yine 
Ankarada tarih kursları açılacak 
buna ortamektep ve lise tarih 

muallimleri davet edilecektir. 
Tarih der1leri, büsbütün yeni bir 
ruha bürünmüştür. Türk Tarihi 

encümeni taraf ndaıı tertip olu· 
narak bu sene için ba~hnalara 
nihayet bulan dört ciltlik 
tarih, tamamile yeni bir es sa 
istinaden yazılmıştır. 

Bu yeni esas, Türk milletir.i 
merkez ittihaz etmektedir. Şimdi· 
ye kadar tarih derslerimizde, 
kendim::z~ hep yabancı gözlerle 

bakmış, yabancı tetkiklerle tür· 
kü anlamıya ve nnlatmıya çalış· 

mıştık. 
Artık bundan sonra, tarih 

derslc::rinin mihveri kendimiz ola· 
cağız. Çünki biz Türkler on bin· 

lerce senelik bir maziye malikiz. 
En eski medeniyeti kuran bir 
millet oldğumuzu, yeniden yeniye 
idrak etmiye başlıyoruz, demektir. 

Binaenaleyh bu seneki tarih 
kurslarında muallimler, tarih ted• 

risatmda takip edecekleri gaye 
ve usulleri öğreneceklerdir. Bu 

Bir Kimya 
Dersi 

Geçen hafta E!!kişehirden ge· 
çe, ~uharririmb·, bir gün orada 
kalmasından istifade ederek baıı 
mektepleri, bu arada Eskişehir 
lisesini ziyaret etmiş, tesadüfen 

sekizinci ınıfın ( yani Ortamek· 
tep üçüncll ıınıfmın ) kimya der· 
sinde bulunmuştur. Muharririmiz 
tahassülerini şöyle anlatıyor: 

" Lise MüdürU Kemal Bey, 
ayni ıamanda kimya muallimidir. 
z·yaretine tittiğim vakit mek· 
tebin alt katındaki kimya IAbo
ratuarında dersle meşguldil, 

eski bir muallim o1maklığıma 
binaen beni deraine kabul etli. 
Klı ve erkek talebe • Eski· 
şehir lisesi muhtclittir • , bil· 
yük masanın etrafına di· 
zilmişler, muaUimin yaptJğı 

tecrübelere büyük bir dikkatle 

bakıyor, si>ylediği sözleri ayni 
dikkatle dinliyor, ıorduğu aual· 

lere cevap veriyorlardı. Ders, 
büyllk bir cidt iyet ve samimi· 

yetle cereyan ediyordu. Arasıra, 
tecrübeden alınan, neticelerin 
formüllerini talebeden biri der
hal siyah tahtaya yazıyordu. 

Ders ileriledikçe görüyordum 
ki bu kadar ameli ve tatbiki bir 
dersin zihne yerleşmemesi, unu· 

tulması kabil değildir. Talebenin 
gösterdiği dikkat ve alakayı be
yecenla seyrediyordum. Şevkim· 

den, itiraf edeyim, gözlerim ya• 
şarmıştL En medeni memleketle

rin ortamekteplerinde de kimya 
dersi ancak bu kadar öğreti· 
Jebilirdi. 

Kendi gençliğimi hatırladım. 
B.iz de kimya okumuştuk; fakat 
mua!limimizin liitf en yaptığı bazı 

tecrübeleri, uzaktan seyretmekle 
iktifa ederdik. Sual sormak ce
saretini kendimizde bulamazdık. 

Muallim de bize sual sormazdı; 
tecrübes ni yapar, geçerdi. 

Onun için, pek nazari olarak 
okuduğumuz kimya dersinden 
hemen hiçbir istifade edememiş· 

tik. Sonra aradan seneler geçti, 
muallimlikle bulunduğum mekte~ 
lerde de ayni şifahi usuliln cari 

olduğunu gördüm. Meırutiyet 
devrinde bile, ya biç tecrübe ya· 
palmamıf. yahut yaf ılan tecrübe
ler talebeden uzak kalmıştı. 

Halbuki şimdi talebe, dersi 
lioliyor, muallimin suallerine cevap 
veriyor; nihayet kendileri de ayni 

tarzdaki tecrübeleri bizzat yapı• 
yor!ar. Doğrusu bu ziyaretimden 
son derece de müteheyyiç ve 
Uınitli olarak çıktım.,, 

da pek tabiidir. Uğradığımız fe· 
laketlerin birçoğu, şimdiye ka· 
dar kendimizi bilmiye çalışmama· 
mızdan ileri gelmiştir. Asıl kud· 
ret m~mbaı kendimiziz; kendi 
tarihimizdir. 

Ankarada bel" sene açılacak 
bu türlü kurslarda orta tedrisat 
muallimlerimiz de, ilk tedrisat 
muallimlerimiz gibi. yeni esaslan 
kavnyacaklar, ilk mekteplerden 
başlayan mmt ve medeni terbiye
nin teessüsüne çalışacaklardır. 

Erkek Çocuk Kızla 
Arasında Fark Yok 

Birinci beş senelik planın tahakkuk ettirilmesinde olduğu ıib~ 
ikinci beı senelik plin için de Rusların dünyayı hayretlere düşilrecek 
derecede bir gayretle çalıştıklannı işitmekteyiz. Filhakika bu kadat 
muazzam bir işin, ancak muntazam ve usul dairesinde yorulmak Lil" 
mez bir sayla basanlabiteceğinde şllphe yoktur. Bu meselede me~ 
teplere düşen vazifede pek büyüktür. Ruayada erkeklere düşe• 
bıçbir işten kadın istisna edilmiyor. Kadınla erkek arasında, vaziff 
itibarile. hemen hemen fark yoktur. Onun için mekteplf'rde c• 
erkekler kadar kızlar da ayni işlerle meşgul edilmektedir. Rf'smlrnis. 
ıan'at mekteplerinden birinde marangozluk 6ğrenmiye çalııan gellf 
piyoniyerleri gösteriyor. 

T etrisa tta Talebeyi 
Okumağa Teşvik 

Maarif Vekil eti "talebeyi 
okumıya teşvik için mekteplerde 
alınacak tedbirler hakkında tali· 
mabıame., tertip ve bütfin mek· 
teı lere tamim etmiştir. Bu tali· 
matoam~nin büyük ehemmiyetini 
nazardan kaçırmamak lazım· 
dır. Muallim arkadaşlarımızm 
görmUş olmalarını tabii bulduğu• 
muz bu talimatnameyi biz de 
•ütun'arımıza dercediyoruz. Tali· 
matname hUkllmlerinin tatbik 
olunduğunu görmeyi rek çok iste
riz; çünki bundan büyük faydalar 
eldo edileceğine kaniiz. İf te ta. 
limatname: 

t - Derslerde takrir usulü~ 
den ziyade talebeyi düşilnmiye 
ve tetkik ve tetebbtle •evketmi
ye ehemmiyet vermelidir. 

2 - Her muallim, denlerde 
talebeye düşilndürücn ve tetMk 
ve tetebbüe sevkedici ıualJer 
ıormalı, ve icab1Dda talebeyi 
ellerindeki kitabı veya kntüpha· 
nedeki kitapları o(lumıya aevket• 
melidir. 

3 - Muallim bir talebeyi 
düşündürür veya tetkik ve teteb· 
bile sevkederken hangi kitaba 
müracaat edeceğini tesbit etmeli 
ve ilk sınıflarda talebenin müra· 
caat edeceği kitabın sayfalarını 
da işaret eylemelidir. 

4 - Her sınıfta talebe için 
bir kütUphane bulundurmalı ve 
bu kütüphanede her derse ait 
mektep kitaplarının muhtelıf se· 
rileri ve memba ve mehaz mahi· 
yetinde olan kitapların bir kıs· 
mı da mevcut olmalıd r. 

5 - Her mekteJ. te, talebe ve 
muallimlerin m~tereken istifade 

ettikleri canlı ye işler bir ktıtOP' 
hane bulunmalıdır. Mektep idari' 
lerinin, ders vasıtalannın el 
mühimlerinden birinin do klitDP" 
hane olduğuna kani olm.,a 
liıımdır. 

6 - Mitebassıı muallimle' 
aıks k talebe ile kütüpbaned~ 
temas ederek kütüphanede nafi' 
tetkik ve tetebbü edileceğ~ mub' 
telif eserlerin nasıl okunacai' 
mütalea esaasmda nRsıl not alı
nacağı, nasıl fiş tutulacağı bak' 
kında talebeye rehberlikte buld' 
nacaktır. 

7 - Talebe arada ııradl 
tetkik Ye tetebbll ettiği muelt' 
ler hakkında arkadatlanna mff 
aahabeler ve konf er analar •erod' 
ye davet edilecek YO bu mut" 
habe ve konferanslano bir ~ 
münakaplı olacakbr. 

8 - Muallimler ber fır ... 
dllştükçe derslere mllteallik te; 
kilder için memba •e meh 
mahiyetinde kitaplar ft eterle' 
tavsiye ed celderdir. 

9 - Kütilpbaneye yeni aJııaa' 
kitaplann isimleri, bu huauı içi: 
kütnphaneye ve koridora asılac' 
levhalar yazılmalı ve iyi kitap!-' 
için ayrıca talebeyi okumıya tef 
vik edecek cümleler kullaoııı" 
hdır. ~ 

10 - Mektep kütüphane5
0 

talebenin kitaplarla doğru~~ 
doğruya temasını temin e lı 
cek şekilde tanzim edilece t 
ve kitap almak formalitcJ gaye 
sade olacakt r. 1ı 

11 - Kütüı:;hanc}e alııı::ıc•1, 
kitaplar talebenin dikkatini :dr 
bedecek bir surette teşhir 
locektir. 
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HARUNÜRREŞIT 
' . . '" '. ' 

Yazan:*• -. . .. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

- Bu felaketi kulunuz değil, 1 
torunlarım ve torunlarımın torun· 
!.arı da görmiyecektir. Neslim, 
kıyamete kadar mübarek haneda
nınızın en sadık hizmetkarı ol· 
mak şerefini muhafaza edecek
tir. 

- Bu da bizim torunlarımı· 
za ait bir maslahat. Biz seninle 
konuşuyoruz. 

- Her zerrem, fermana hü· 
mayununuzu dinliyor 1 

- Kulağım söz1erimi dinle
miye basredersen yetişir: Uyu· 
tucu ilaçlar hakkında ne bili
yorsun? 

Cebrail, bilaihtiyar, dudakla· 
:rım ısırdı. Çünki Zübeydeye ve 
vezir Yahyaya verdiği ilAçlardan 
Halifenin haber aldığı zehabına 
dllşmüştü. Fakat onun ne kızgın, 
ne de kırgın olmadığını sezince 
soğuk kanhhğını ele aldı: 

- O ilaçlar çeşit çeşittir. 
Efendimiz liangisi hakkında ma· 
IOmat arzu buyuruyorlar? 

- Her çeşitini anlatacaksın! 
Cebrail, muhtelif sebeplerle 

husule gelen uykusuzluktan gi· 
dermek için kullanılan iliçları 
anlatmaga koyuldu. Kansızlıktan, 
ıınır bozuklugundan, dimag 
buhranlarındctn ve saireden 
ileri gelme uykusuzluk ıçın 
hangi ilaçlann ne şekilde ve ne 
nisbette ihzar ve istimal edilece
ğini bbbi ısblahlarla birer birer 
izah ettt 

Harun, uzun mOddet bu he
kimce sözleri dinledikten sonra 
rUzünU ekşitti: 

- Hayır, bayır; dedi; bunlar 
değil. lnaanı birdenbire uykuya 
düşürür gibi olan bir illç arıyo
rum. O surette ki göz kapaklanna 
ağırlık versin, sinirleri uyuşturıun, 
lakin uyutmasın. 

Ve birdenbire sesini ıertlet· 
tirdi: 

- Belki iyi anlatamıyorum. 
Bu ilaç, açıkgözle rüya gördn
ren hirşey olacak. Bunu bir hi
kaye ile izah edeyim. 

Halife, o gece gördi\klerini 
tafsil en anlattı. Yal mı vak' anan 
kahramanı olduğunu sakladı, ne
dimlerinden bir.i tarafından böy· 
le bir macera naklolunduğuou, 
kendisinin de merak edip bir 
ımamaya girişmek istediğini 
ıöyledi: 

-Keyif bu ya, dedi, huzurum
da tecrUbe olunmasını istiyorum. 
ilacı sen hazırlıyacaksın, tecrübe
yi ben yapacağım. Bakalım açık 
gözle rüya görülüyor mu? 

Cebrail, derin derin düşünU
rordu. Zübeydenin veya vezir 
Yahyamn kendisinden aldıkları 
ilaçları, vakit geçirmeden kullan
dıkları anlaşılıyordu. Acaba ban· 

giıi bu işte istical göstermişti ve 
Halife de, tecrübesini kimin iizerin
de tatbik edecekti? Mamafih bu 
noktaların kendisince o kadar 
ehe iyeli yoktu. O, ya tecahül 
edip böyle bir iliç olamıyacağmı 
iddia edecekti. Yahut diğerleri 
gibi halifeye de iki kutu macun 
satacaktı. 

Cebrail, aklına gelebilen her 
türlil ihtimalleri çarçabuk tasnif 
ve tabJiJ ettikten sonra en kuv· 
vetli nokta üzerinde durdu: Paral. 
Halifenin böyle bir ilaç elde 
edip te tecrübesinden mem· 
nun kaldığı takdirde kendisine 
bol bahşiş vereceğinde şllphe 
yoktu. 

• Arkaaı var -

= RADYO= 
14 Nisan 932 Perşembe 
ISTANBUL - ( 1200 metre ) 18 

gramofon, 19,5 Hayriye Hanımın 

işt irakile saz, 20,5 konferans, 21 
Belkiı Hanımın iştirakile saz. 22 
orkestra. 

HÜKREŞ - ( 394 metre ) 20, 
san'at ve musiki, 20,40 gramofon, 
21 Madam Vera tarafından şarkı, 
21,20 senfoni. 

BELGRAD - ( 429 metre) 21,30 
radyo orkestrası, 2'l.30 konser, 2.l,50 
srramofon. 

ROMA - (441 metre) 21 gramo• 
fon, 21,45 eski opera parçaları. 

PRAG - (488 metre) 20,20 Yahudi 
ainagogundan HihiJcr, 22 atelye ti· 
yarlosundan naklen komedi, 22,45 
piyano konseri. 

VIY ANA - ( 517 metre ) 20,40 
halk konseri, 23,30 Ruffon isminde 
Grotesin bir opera pa•çaaı. 

PEŞTE - ( 550 metre ) 20 •alon 
orkestrası, 21,25 Gothe ve muıiki. 

VARŞOVA - (1411 metre) 20,3.5 
gramofon, musikili muaahabe, 21, 15 
senfoni, 23,50 dana havaları. 

BERLIN - ( 163.5 metre ) 21 
Vaıingtondan nakil, 21, 15 ıen muıi· 
ki, 22 halk konseri. 

14 Nisan 932 Cuma 
ISTANBUL - ( 1200 metre ) 18 

gramofon, 19,5 Vedia Riza Hanım, 
20,5 gramofon, 21 inci hanım, 22 
tango orkcılra11. 

BÜKREŞ - ( 394 metre ) 19, 10 
radyo orkeatraıı, 20 din ve felsefe 
mevzuu üzerine konferans, 20,40 ke· 
man solo, 22 Romanya orkeatra11. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 20,30 
keman konseri, 2'l,30 opera parçaları, 
22,50 akfam konseri. 

ROMA - (441 metre) Nöye srelib
te opereti. 

PRAG - ( 488 metre ) 20 milli 
tiyatrodan nakil. 

ViYANA -- ( 517 metre) 20 koro 
konHri, 21 Amerikadan nakil, 23 
(Mark Veber) in orkestrası. 

PEŞTE - ( 550 metro ) 20,20 
konferans, gramofon, 21,45 senfoni. 
VARŞOVA - (1411 metre) 20,35 

gramofon, 21 muıikiU musahabe, 
21, 15 ıenfoni, 23.50 danı havaları. 

BERLiN - ( 16.15 metre) 19,301 • • halk konseri, 21 Vqlngtondan nakıl' 
22 halk konıeri. 
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Mecnunun Cinayeti 
Jeneral Perşingin Eski 

Yaveri Karısını Ve 
Çocuğunu Öldürdü 
Nevyork ( Hususi ) - Maruf 

avukatlardan F ostik, zevcesini ve 
iki çocuğunu öldürmOştür. 

Biçare Lindberg Nihayet Dolandırıld 

Verdiği 50 Bin Dolar 
Başka Hırsızlar Aldı 

F ostik harbı umumide jene· 
ral Perşingin yaverliğini yapmıştı. 

Cinayetin bir cinnet buhranı 
esnasında yapıldığı zannediliyor. 
Jeneral Perşing, umumi harpte 
Amerika ordusu başkumanda
nıdır. 

Asarı Atika Hırsızmm 
MahkOmiyeti 

Roma 13 ( Hususi ) - Fransız 
Akademisinden kıymetli eserler 
çalmakla maznun olan Verben 
3 sene hapse mahkum olmuştur. 
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OTELLO 
Şeluperln ıaheaerl 5 

perde 2 Tablo 

Nevyork 13 (Hususi) - Lind· 
bergin kaçırılan çocuğu için veri
len para, yeni ve şayanı hayret 
bir rezaleti meydana çıkarmıştır. 
Bu rezalet şudur ki, fidyei necat 
olarak verilen 50 bin dolar, 
çocuğu kaçıranlara değil, ken· 
dilerini, çocuğu kaçırmış gibi 
gösteren diğer bir haydut dolan
dırıcı grupuna verilmiştir. 

Nevyork polisi, işin böyle bir 
şekil ve mecraya gireceğini bil· 
diği için daha evvel Lindberg 
ailesini haberdar etmİf ve para
nın verilmemesini tavsive etmiş~ir. 

Kaçırılan küçük LindherR 

Fakat Madam Lindberg, bir
an evvel çocuğuna kawşmak 

emel ve arzusile yapılan tavsip 
leri dinlememiş, pa:ranın verilrı 
sinde ısrar etmiştir. 

Bu hadise üzerine Amerikan 
zabıtası serbest ka1mak şartile şid
detli takibata girişmişse de Lind
berg aileıi, zabıtaya milracaat 
ederek çocuğun bir fellketo ut· 
ramaması için faaliyette bulun
maktan vazgeçilmesini istemiştir. 

Diğer taraftan bazı gazete
lerin verdikleri malumata göre, 
çocuğun kaçırılması meselesi, 
karma karışık bir mecra ve şek
le girmektedir. Evvelce bir şayia 
halinde ortaya atılan, sonra da
ha ziyade kuvvet kespeden ha· 
berler, çocuğun eJyevm hapı.
hanede bulunan meıhur ka· 
çakçı Alkapone tarafından 

A 

Bu aksam A S R 1 sinemada 
1 

FEVKALADE GALA OLARAK 

Büyük Sergüzeştler Peşinde 
( La Grande Avanturlere ) 

Baştan 11onuna kadar 'evkalAde merakaver bir aı,k ve hıyretbaht aerıüzeştler 
11Uperftlmi göaterllecektlr. 

Mümculllcrl ı Sinema yıdız'arının en dilberi, " Asri VenO• • tesmiye edllea ıJ ı. Y 
DAMITA ile sevimli ve büyük san'atkir GEORG ALEXANDER. 

Blltlln latanbul halkı, her ytorde ayl:ırca göııterllen bu mllateıtıa fılml görmefe 
gidecektir" ' Perde aralarında : ZENGiN VARYETE NUMARALARL 

Bayramda hr.rgiln aaat 16 112 matinesinde ve auvaredo alAkabaht varyete numaralan. 

BU AKŞAM : BÜYÜK GALA OLARAK 

Lindherg 

kaçuttmldığını bildiriyor. GOya, 
Alkapone bu suretle hareket et
mekle iki gaye takip etmiştir. 
Bir tanesi, kendisini hapishanede 

' 

Alkapone 

kurtarmak, ikincisi de Lindberp 
olan umumi muhabbeti bir koı 
gibi kullanarak içki yasağıma 
ka1kmasını temin etmek. 

Filvaki Amerika, bu yasalt 
kaldırmak fikrinde değilse de bu 
yüzden milyonlar kazanan A .. 
kapone, istikbal ıçın teminat 
almak istiyor. Bu hususta ReW. 
cümhur Hovere kadar müracaatte 
bulunulduğu s&yl .. niyor. 

MAJİK'te 

Yerlerinizi teC:arik ediniz. 
ilaveten : P. D. C. HALiHAZIR 

Telefon B. O. 560 
DÜNYA HAV ADlSLERI. 



Güneşli Bir Yolda 
Şehri De Uzaktan 

Yürüyor, Rey 
Görünüyordu 

Biraz Dinlenmek için Oturd; Birdenbire Gözleri Büyüdü 
Her lıalckı malı/ııztlıu. - 4 -

Rafizilik ona babasından ı vq hafifledi. Ade-
a.iraa kalmııbr. Babası da bu ta yeniden kuY. 
iddiada bulunan bir mftlbit vet ve hayat bul· 
leli. Bu yüzdea halkın nef· muş gibi yerinden 
ret ve husumetini kazanmııtı. kalkh ve yine, 
Artık ( Ehli islim ) arasında kızrın gllnqin 
~nnamıyacağını anlayıKa, giya harareti alhnda 
itikadım tashih etti. O zaman yanıp tutuşan yo-
~ pek genç olan bu mel'uou, lun tozlan arasına 

Nltabur ) a yolladı. daldL 
( Ehli ınnnet) ulemaıımn se

:.e"azı olan (İmamı Muya/f ak) tan 
.. era ve feyiz alchncakb. Halba
leri IDakıadı, klfrUne bOluneden
-.Lb aldatmak Ye bu mel'un oğlunu 
.... imama bafına bir beJA yap
~ itte bu fikir •bit oldu. 
~ bir 11lan otlu yalandır. Bunun 
.._.... (ıer'i terif) in darbesile ez
llek serektir. 

Dedi... Fakat nli, ukin Ye 
-.tedil bir adamdı. Ba aözleri 
tlWecti. Slyliyenia heyecanım 
.. 

1 
.. etti. Swa (Huaa Sab

W.) a d&acltL Şa emri Yerdi: 
- ltikachn babL " aıe ... 

- lçtihMIM .............. 8ea, 
l.erkem lcb11at ve tefekkllrlade 
1a1r ...,_.. kani bir adam oldu· 
P. lciD ...U katletmekten ihtiraı 
ecliyonım. Ancak, bu batıl itikat· 
..,_ tashih edinciye kadilr bu 
beldeden uzak yaııyacakllD. Sana 
emrediyorum, derhal memleket
ten çık.. nereye gidersen gil •. 

Hasan, pervasız bir vaziyette 
hu emri dinledi. Bir an başmı 
kaldırdı. Bir ıey söylemek istedi. 
Fakat ı6ylemedi. Yalnız, bütün 
~istekileri küstah ve cüret-

bir nazarla ıüzdnkten sonra 
lalrdenhire geri döndU ve mağ
::ir tavurla kapıya doğru yD-

Tozlu ve glhıeşli bir yokla. 
~ ve milteeuir bir halde 
.._La_ ylrilyor.. (Rey) şehri, 
--.UUI gGrlbl&yorcla. 

• (Aradan, ,nater ıeçti. ) 
Hayyam, yine o, ,oller ye 

""-anlarla m&zeyyea re••1qpd• 
._,_yor; hindeki nella (Isfahan) 
tar.b.nclaa ,__ pdam ~ 
--.Oeriai yuayor: Ba mllsterila 
.. kaaaatkAr 1aa,.tta11 blylk 
~ •e leaet clayayor; 

~lir ( Nizamlllmllk ), yiae 
rD ncla oturmq b&k6met u111a-

e aıeııul oluyor; 

Verir ( Niza
mlllmlllk ) On h11-
k6met umurile 
mettul oldup 
divanın sokak ka· 
pısı glrftnOyordu. 
Kapının laüade, 
kavaslar, çavutlar r 
ve barbedarlar 
duruyor; biribir
lerile konuıuyor
larclı. 

Huaa Wtap. 
peripn, tos Ye 

topraklarla ..... 
ma bir Wde 
•eldi. Kapıda 
duranlara selim 
verdi. Fakat, bu 
sefil kıyafetli ada-
mın ıelimını almağa 

tenezzülJ etmedi. 
biç kimse 

Hasan, durdu. M&tee_.. olcla. 
Fakat dllflbadlkteıa 90IU'a, onlara 
biraz daha ıokalda. 

- Vezir (Nizamlllmnlk) e ar
zedin, huzuruna çıkmak istiyorum 
dedi. Fakat bu sözler, hiç kim: 
senin kulağına girmedi • 

Hasan, sözlerini tekrar etti. 
Ukin dinJiyenler, arkaJanm da
nüvermekle mukabele ettiler. 

• 
ffaıan, bByOk bir hiddet 

ve infial hiasetmifti. Yum-
raldaruu aıkb, diflerini_ JI• 
ardattı ve onlan tehdide bafla-
ch... Halbuki bu da, h~bir teair 
yapmadı . 

Nihayet Hasan, kapıcalarclaa 
birinin eline sanlcb. Y alvarcL, 
yakardı, tepifat memuruna ha· 
ber yolladL 

Tepifatça pldi. Haaaa ..,.: 
- Ne iatiyorsua? 
Hasan, cevap verdi: 
- Mıhim bir •esel• Uk

kmda vezir ile kont11mak içill, 
ta, ( Re1 J belde4inde11 geliyoru& 

- Kimsin •. Achn ne? ... 
Hasan, başım ..Uach Ye btiv-

viyetini aaldach: 
- Onu da, ancak yezirin 

bmarunda liyliyebiliria 

T~at memuru, bu prip 
adamın daha •arİP olan bu aiz
lerioe taaccüp etti. Gitti, vezire 

arz etti. 
Vezir, bu meçhul m&racaat 

sahibinin huzuruna retirilmeaine 
ruhsat verdi. 

Hasan, kapının &ilinde duru
yor, endite ve dtlrapla, içerdea 

1eıecek hebere intizar ediyordu. 
T epifatça ,anınd&. Elife ip-

ret ederek: 
- GeL. 
Dedi. Huan. blytlk bir ... 

Yi11f ipnde ~Jl takip etti. 

Y aıan: .A. R. 

Ômer Haggam 

1 
an olduğu yerde cluralaclı. Fakat 
çarçabuk kendini topladı. Dik 
majrur we kGatab bir taYll' aldı.' 

Mır ......... dotnı ytirD-
cll. . Veuret hı.ta. iç adım ka
Lnca durdu. Sat elini gapı 
koydu. Veairi, teklifsiz bir ark ne 
dq gibi selamladı: a-

- Merhaba, Abd&lkas.ml 
Divanda bulunanlar bu İau

bal~ hitaptan f8Pladılar. LAkin 
venr, aakbı ft mutedil bir 
tavırla bu ....... iade etti: 

- Merlaaba ya meçhul adam 
Talebin ne İle ~le?.. • .. 

ff a.an, cevap verdi: 
- Kerim olan bir adam, bir 

teY vadedince, ndine vefa eder 
değil mi? ••• 

Vezir, bu alllrteli lllzden bi
nz mlltebay1ir olmakla beraber 
10rclu: 

- Şlpbea&. v ait, borçtur. 
Huu, hu slıc:lea cGr';i 

alda: 
- Ş. halde, borcuna eda 

et. .• 
CArkua nr) 

Resminizi Biz~ Gönderiniz ,,. * ' 
Size Tabiafinizi Sögligelim. 

14 RAUF a SiM, tana teleb
bllle, we mo
da cereyanı.. 
nna ehemmi
yet verir. Ka
dın ve aeyti 
menalanndaa 
ve bu uhada 
maceradan 
hazeder. Ozna
tGye ve fili 
mOcadeleye 

gelemez, kuaurlannm fayuundan 
enclife eder. Gururu •ardır. izzeti 
nefis meıelelerillde h..... ve 
kaskanç dawanır. Ch.ertlife mO
tema • clir. 

BIZlll 
DAKTiLO 

Bugünün Romanı 
76 

Otomobilim, birakbğım yerde 
duruyordu. Şoför böyle nefes ne
fese aYdetimi g6rilnce bıyık al
bndan gnldG ve manalı bir ta
vurla 10rda: 

- Nereye gideceğiz efendim? 
Hemen kqlanmı çatbm Ye 

cevap verdim: 
- Taksim meyc:lanma. 
Makıedım, orada.o tramvaya 

atlamak ve ıoförlln takibine im
kin bırakmamakb. 

it 
Şimdi fU satırları yazarken, 

1eYÜıcimden içim içime 11pyor. 
Hele, uaJ evde kopacak auoturlu 
pandomimayı gazDmlin laGne 
ıetirdikçe kahkahadan ba,Wyo
nım. Aman ne iyi olcla?. BagG
ne kadar erkeklere kartı kal
bimde biriken intikam aalan 
birdenbire daialdJ, dktmet buldu. 

thtimal ki tinin birinde .. 
ubralanma obyanlar oluna: 

- Acaba ba Kener plc:Lrdl 
ma?.. Bayle bir reulete mum 
kalan bir kadın, hiç bukaclar 
1evinlr mi? 

Diyecekler Ye buna ~bir 
mana nremiyeceklerdir. Şa halele 
onları meraktan kurtarmak için 
llyllyorum ki, bu rualetit binat 
ben tertip ettim. 

EYİDİ, kamım, hatta YUİfe 
ve vicdanını bile unutarak kaclm 
ve macera peşinde koşan bu 
muhterem Mndnr Beye bir ders 
ftl'lllek için, clBn ka1111aa bir 
mektup )'UCltm. yolladım.. Bnw, 
bdm ela seki bir ..,mı. T.U
mabmı ayaen yaptı n mlbarek 
sevc:İllİ, acemi bir lurm sibl lm
lapdaa yakaladı. 

KadJacapz. kendİIİne ba sa-

Yazan: Z. Şalclr 

her f8rl dahilinde aulb olmıya 
razıdır. Bu aulbu akdcderken, 
arzettiğim para}'1 nazan dikkate 
alarak, önllmüzdeki kq için hlt 
~lmazsa bin bet y6z lira kıym .. 
tinde flizel bir manto almrmayt 
unutmamanıza halisane tanir• 
eylerim efendim. • 

Meçhal bjr do•t .. 
Fakat. Bu intikam zaferimle 

neteıi maalesef pek uzun ıOrmedi. 
Bu hlcliaeden bir balta -.... 

Hqim Bey yazıhaae1e heall 
ıelmitti. l,e bqbyacaja zam .. 
telefon i,1edi. Kısa Ye heyeeali 
bir muhavereyi mlltealup Hap. 
Bey bana hiç birfey a&ylemeclea 
tapkumı siydi Ye acele acele 
bir yere titti· 

Y anm saat IOQl"a tekrar ~ 
zahane1e' d&adQ3 aman nasl 
kireç tibi bembe1u " ..... 
de titriyordu. Beni ılrlr slri 
mu, .. pkum Pkarcla. Wr lroJ. 
talan latlae atb. ıc.r,._.. du
nıp ellerhd ılialnln •tlıh 
kaYaflurarak IOrclm 

-Kener Hanım, m Sallhattla 
Beyle ltir raadencla balunct.. 
detil mi? •• 

Bu ..... blnlenhlre lteai ... 
flrtb. Bitin bmm, ...,.... 
11çracb. Ben, ne ce•ap Yeree 

ceğimi dtlflnOrken, o aGzftue d .. 
vam etti: 

- Ben, bu mllllkabmza mll
dabale etmiyonm. Hatta lise 
Yerclijfm talfm11b daha fUlllulJtl 
tatbik ettijlaiEdea dola71 law 
memnun olmam ela ilam ... 
lir. Ancak, anlamak iatediilm 
bir .. , Yar. Da mllllkata gitm .. 
den evvel hiç kimseye bunda 
bahsettiniz mi?-

feri waadıran Ye ( meçhul bir c Arlraaı ••) 
dost ) imzumı tqayan o mektu-
bun ubibini, ldmbWr nekadar Aldılımız Bir Mektup 
merak etmiftir ?.. Soa poata gazeteslae 

Ona timdi de fU mektubu Alclajlmaz bir varakadar: 
yua1orum: Guetenizin Abdlilbamicle • 

Muterem Hammefeadi; tefrikumda, Abdillhamidin .. 
Dnn Klidaa.e urtlanacla ka- aawi tuld,. edllclilf wc1a 

aandıiınız pnlı zaferden dolaya topçu ferUd ,arc.I Riza ~ 
lizi tebrik ederken me lkiad bir Abclllllaamit h•klrmda ,..... 
iyilik daha yapmak ..,....... ..... (.,. Wllrb) ft ...... 
Her MYÇ sibi •dakatlala ......_ il J"'P ..... ile de bu llllerl ..,. 
atli dbldl Wuiyeti De ahit ot.a leJ• m ........ Riza pqa ol-.. 
.......... zeyciniı, 10D ılalerde JUP OD1ID Jlllllllda b ..... n ... 

ppbj'I dalavereli bir iften dola,. ~ !:.."':'...., W:an = 
tamam bia 1ekiz ytız Ura bir para nmmada blldlrilmiftir efead' 
kuanmlfbr. Ajır bir majllbl- J>olım 
1etf' uq.nyan zevciniz. fimdi sizinle •-u 

= . ===-=-===-------= ..... =--
~ J.~ .... !--1~--L ..... I. ___ 

UrlanaW~~TllMTi. 
luı.rU& gelen r • •• 

.._.~~ 
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Cenur:J Denizlerinde Bir Se_qahat Macerasr 

Altın peşinde •• Muharriri: 

Stakpool ------

Üç Serseri .. Üç Milyoner -37-

Makar tekrar yerine otur
muştu, yine küreklere aaraldılar. 
Sandnl dört kuvvetli kol ile 
karış •u\ suyun çıkardığı ae.ı ara• 
ıında ilerlemiye baş'adL Ve bu 
anda Sidneyden hareket ettikleri 
gtind"n beri gördükleri ilk insan 

("iskelenin Üzerinde Pis Ve Mühmel gi
yinmiş, Çirkin Suratlı Bir Beyaz Adam .. ,, 

· karşılnr na çıktı. Filhakika nere
derı ı'eyda olduğu bilinmiyen bir 
mahlü '· ilerde görülen iskelenin 
ilzerinde belirmiş onlara bakı· 
yordu. 

Ilı•, bir Avrupalıydı, arkasında 
ketenden kirli bir elbise, başında 
da ucuz bir panama şapka vardı. 

Hagton iskeleye . yaklaşırken 
hayatında bu kadar iğrenç suratlı 
bir adama bir defa daha rasgel
miş o\up olmad ğmı düşünüyord\L 

"Viar " Orta boylu bir adamdı, sthba-
tiıain pek yolunda ı olmadığmı 
gösteren yarım daire şeklinde 
hUy .. k. şişman bir göbeği 
nrdı. Y anağımn iki tarafın
dan, çenesini boş bırakacak 
tarzda bir sakal bırakmıttı. yllzQ 
soluk, yeryer şişti, hayabnda ça· 
.ı,uk müteessir olmıyacak dercede 
yak'alar geçirmiş olan kaptan 
"Hul,, ü bile; 

- iğrenç, dedirtecek dere
cede çirkin bir manzara gösteri
rordu. 

Sandal ile iskeleye yanaşhk· 
lan zaman bu yabancı adam 
onları: 

- Merhaba, diye karşıladı 

'" hemen sordu; 
- Nereden geliyorsunuz? 
Hul sandala bir direğe bağ

U.rken: 
- Derenin aşağısındanl ceva

bmı verdi, fakat siz kimsiniz? 
- Ben kim miyim, vallahi 

hemen hemen adımı unuttum, 
evet ben kimim? Kim olabilirim? 

Buranın tüc..carsyım, daha doğ• 
ruse komisyoncusuyum. İşim gücüm 
kauçuk ara:naktır. Şimdi habr
ladım; Adım da " Viar " dır. N .. 
111 sandahnızda içki var mı? 

Adamın ağzından ağar bir 
ardıç rakısı kokusu geliyor ve 
ldetini gösteriyordu. Hul arka
claşlan ile beraber iskeleye adını 
attığı zaman: 

- Dirhemi bile yok, diye 
ce•ap verdi, hepimiz perbiziz, 
kullanmıyoruz. Şurası ai&in eviniı 
midir 1 

iskelenin gerisinde duvarları 
kireçle badana edilmiı ahşap bir 
ev vardı. Bu evin gerisinde de 
bir yerli köyü görünllyordu. Bu 
köy tamamen metrüktO, meydan
da ancak birkaç keçi ile bir iki 
1erseri k&pek görüoüyordu. 

Viar: 

- Evet, burada oturuyorum, 
dedi. Buyurunuz, gidelim, bir iki 
bardak soj-ukluk içmiş olursunuz. 
Evel, yerlilerin köyil orasıdır, 
fakat insanları ekseriya işte bu
lunurlar. Haydi beni takip ediniz! 

Y olcu1ar1 peşine taktı, evin 
cephesi derenin aksi tarafmda 
idi. Dolaşarak o kısma geçtiler 
ve eve girdiler. 

Burası '2ir iki döşek, bir iki 
masa \fe birkaç sandalya ile ba
ıit bir surette mefruttu, fakat 
o kadar pisti ki, dışardan gelen
lerin içleri bulandı. Ortada kim 
bilir ne zaman boşaJmıı bir bira 
andriı. masanın üzerinde de bir 

cin şişesi ile bir desti su 1 
ve kirli bir kadeh vardı. 

Kapın·n karşısında duvara bir 
tüfek asılmış ve bir köşeye Oç 
beş sene evvelki tarihleri taşıyan 
bir sürfi gazete yığılmıştı. 

Herkese yetecek kadar san
dalye vardı, oturdular, fakat 
(Viar)ın uzalhğı rakıyı reddettiler. 

Maamafih o, kendisi için bir 
kadeh doldurarak yuvarladıktan 
ve bir de cıgara yaktıktan sonra 
misafirlerinin karş·sına geçti. 

Makar sual sormıya başlamışta: 
- Vaktile burada bir ''Diyak,, 

köyü vardı ? 
- Yine vardır. Fakat Oiyak 

kabilesi hemen hemen sönmfiştnr. 
Şimdi balkın ekseriyeti 14 Papa .. 
kabilesine mensuptur. Kauçuğu 
hep onlar toplarlar. Elyövm mev· 
~ut Diyak kabilesi efradına 
gelince bunlann adedi, çocuklarını 
istisna edf'rseniz kadm erkek yir
miyi geçmez. Garip insanlardır, 
çahşmayı sevmezler. Reisleri timdi 
ihtiyar bir kadındır. Bu kadının 
cidden güzel bir kızı vardır. Köyleri 
ormanda, Papa köyilnün solunda
dır. Bilhassa balık ve hayvan aYJ 

ile iştig3l ederler, kalkaalan, 
mızrakları; okları ve yayları var-
dır ve elin düşmanlanmn kafa· 
larını kesmek idetindedirler. 

Papu kabilesi efradı için da· 
iml bir korku teşkil ederler. 

Genç erkekler evlenmeden 
evvel civarda bulunan Papu köy
lerinden birine meydan okurlar, 
sonra pusuya yatarak önlerine 
çıkan her hanği bir zenciyi öldi\
rürler. Kafasını keserler.Bir Diyak 
kızı kendisine kesilmif bir kafa 
getirmiyen bir gence erkek na• 
zarile bakmaz. 

( Arkua "") 

Yeni Neşrigat 

El Emakteri 
12 numarah nisan aOıha11 renlcll 

•e temiz bir kapak içinde retredil· 
mittir. Yün 6rme itleri. klrıt itleri, 
ükl,ehlr taıJarından yapılan ı.,ıer, 
muhtelif el itleri, tahnit ltlerladen 
bahsetmektedir. 

idare.alı Galata Peqembepuan, ~d·k. 1•• hanı. 
GnrbOz Tnrk Çocuğu 

66 ancı aıart nnıbasa çıkmıtbr. 
Çoeuklara ait reaim er Ye faidell 
)'nı!ar, Hlmayei EtfaJ haberleri 
vardır. 

lnsanlığln Başlangıçtan 
Umumi KGtilphane tarafından 

netredılen bu kitabın ikinci kısmı 
reılmll olarak çıkmışbr. Aatı 20 
kuruştur. 

Pire İntihabı Neden Kanlı 
Vak'alarla Geçti? 

( Bat tarah 1 inci 1ayfada ) 

intihap yapılmak iktıza etti. Bi· 
rinci intihap neticesi, hükt\met 
partisi için bir ibret oldu. Muha
lif parti de daha bnynk bir ümit 
ve cesaretle uğraştı, intihap mü
cadelesi şiddetlendi, iki partideki 
rekabet artt1 ve bunun neticesi 
olarak Kokinya mahallesindeki 
(bu mahalle alelekser muhacirler
le meskt\ndur] kanlı mnsademe 
vukııa gelerek iki kiti maktul 
dllştü ve dört kişi de yaralandı. 

Hiikumet partisi, ilk intiha~ 
taki neticeden ders alarak ikinci 
intihapta evvelki namzetlerden 

birini çekiJmiye ikna etti ve yal
mz bir namzet gösterdi: Amiral 
Miyavlis. Ayni zamanda meb'uı 
olan Amiral Miyavlisiu namıet 
g&sterilmesindeki sebep te Ami
rahn ıahsından istifadesi dllşlln· 
ecsi idi. Evvelki intibaptaki aaıl 
bükümet namzedi mqbur Yunan 
konyakları mCıtahsiJi Metaksesti. 
Amiral Miyavlia bir Amiral, yani 
bir bahriyeli olmak ve Pire aba· 
lisinin denizle fazla alakadar 
bulunması basebile kendisinden 
istifade edilebilecek bir şahıstır. 
Bundan başk• Amiral Miyavliı 
19'll Yunan istiklAI miicadeliha· 
da çahşan Yunan Amiralmın da 
torunudur. Onun namzet göste
rilmesi bu noktadan da hesap 
edilmit bir keyfi yetti. 

Bu intihap, bir kabine istifa
sını berteref etmek ve yirmi se
nedenberi muhafaza edilegelmek
te olan bir galebeyi idame ettir
mek itibarile hakikaten şayanı 
ehemmiyettir. Venizelist Fırka, 
meb'usan intihabatına yaklqıld .. 
ğı bir sırada (Meb'usao intihaba
b 6ollmüzdeki Eylal urfanda 

yapılacakt·r) bu zaferi tesit etmek· 
te haklıdır. 

Hariciye Nazın M. Mibalako
pulos bu intihap muzafferiyetinin 
kıymeti ve ehemmiyetini gazete
cilere izah ederken bu neticenin 
hatta M. Venizelosun Cenevre 
mesaisini de kuvvetlendireceğini 
söylemiştir. Şüphesiz ki bu da 

doğrudur. * * 
Amerikada Mali Tedbirler 

Nevyork 13 - Nevvork Mi· 
ror gazetesinin Vaşingtondakl 
muhabiri. Federal Rezerv Bank 
erkinının nakit piyasasını fe
rahlandırmak ıçın borsada 
mevcut Amerikaya ait devlet 
eshammı satın almak için ayra
ralaa ihtiyat sermayeyi Oç misline 
çıkarmıya karar verdiklerini bil
diriyor. 

Bir lzahnama 
Dilsizler arasında anlapmll4 

mazlık olduğuna dair intqar eden 
fıkraya ce•aptır: 

Mehmet Kimil ve Bedri Efen
diler cemiyetimiz nizamnamesine 
muhalif harekette bulunduklarm
dan dolayı bey'eti umumiyece 
muvakkaten alikalarınan kesilme
sine karar verilmiştir efendim. 

Dilsizler Cenalyetl Refet 
SULl:.YMAN SIRRI 

Berulta Veba 
7 Nisan tarihinde ( Berut ) ta 

bir Veba vak'ası görüldüğünden 
mezknr liman muvaredatına kar
tı muayene tıbbiye tedbiri konul· 
muttur. 

KURBAN liEDELI 
Finlandiyada mukim Türklerden 

Zinetullah Atı.en Efendi, her aene 
oldutu ribl bu •ene de kurban be
deli olarak Ta77are Cemiyeti latan• 
bul tubeaiee oa dolar söndermiıtlr. 

,_- Mubayaat Zamanı 
Hulul Etti 

BEY O C L U'nda 

BAKER 
VE 

HAYDE 
MÜESSESATI 

MALLARIN 
Tenezzülünü 

İhbar eden ilk mağazalardır. 
Ahval ve ilcaat, yakında malların tereffüii 

zannını vermektedir. 

O halde şimdiden 

'MUBAYAA 
EDİNiZ ... 

Mallanmız eskisi gibi mükemmel ve 
iyi cinsten olmasına rağmen: 

Fiatlarımız Daima .<\ynıdır. 

BÜYÜK TAYYAR 
PİYANGOSU 

4. cü keşide: 11 Mayıs 1932 dedir. 

Büyük 
40.000 

ikramiye: 
Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liral 
büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükô.f at vardır. 

B. Orfanidi. 
Mimar, J\r'üteahhit 
Galata BG1Dk Millet h•• No. 35 

Dr. Celal Tevfik 
ZllhreYI ft idrar Yolu 

Hutahkl ın MOtebau• 

Sirkeci, Muradiye caddeli 
No 35. Saat. 2 • 6 

ZA YI - Kasımpa.. Kızlar rilfdi· 
yeıioden almıf oldutum tehadetna• 

meyi kaybettim. Yenlılni çıkarac:a

rımdan bfikmn yoktur.Fatma Behiye 

.................... -:. 

Sayfiye 
Arıganlar! 

lstanbulun münasip bir sem

tinde yazlık bir «tV istiqorsonu; 

Ev sahipleri l 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 
ilin veriniz. MOşteri bulaca· 
ğınızdan emin olabilininiı 

Bayram içtimalarında• 
T oros gençler birliğindeOS 
T oroslu gençlerin bay 

birinci gOnft öjleden sonra ti 
Hayriye lisesindeki binal 
bayramlaşmak için topl 
rica olunur. 

Çocuğunuzu 
Emniyetle 
Verebilirsinit I 

Çocuğunuzu en aoll ~ 
ve terbiye nazariyel~ 
uygun terait albnda 1 
ytitmek istiyor musun"' 
Sabiha Zekeriya Han•~ 
Kadıköydeki Kindetl .. 
tenine gönderiniz. ,J/I 

4 - 7 yaşındaki çoc~ 
kabul edilir. Fiyatlar •}it 
4 liraya indirilmiştir. -' 
bahar ve yaz progt• t1' 
da yenilikler yapddll~ 
Çocuklar sabah dok&d ~ 
beşe kadar mektept~ c' 
ve eğlenceli bir va~ıt_w 
çirmektedirler. Çocu»_t 
nuzu eve hapsedip oı _.,, 
yioiz. Kindergarteıı• :;i;. 
deriniz. Hem IİS '
edersiniz. hf"m çocui0° 
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Haşarattan ve Tahta kurulanndan 
kurtulmak için şimdiden yuvalarını 

,-.ÇIKTI 
Türk sermayesi TUrk ustası TUrk amelesi 

w Türlcü11 emeğile megdan11 ıelett 

Müttehit Çikolata Fabrikalarının 
imal ettifl 

illi Ciko a 
Piyasaya Çıkmıştır. 

En son ve fenni şerait tahtında imal olunan 

MiLLi ÇiKOLA TA 
Temizlik, Nefaset ve Lezzet 
itibarile Avrupa çikolatalarına faiktir. 

MİLLi ÇİKOLATA 
TOrk vatandaşlannın yerli mala gösterdiği teveccühten doğmuştur. 

MİLLİ ÇİKOLATA 
Herkesin ve her kesenin çıkolatasıdır. 

Bunun için MİLLİ ÇIKOLA T A'yı daima tercih ediniz. 
Bakkaliye fJB şekel'cilerden aragrnız. 

Toptan satış mahalli : Eminönü Valde Han No. 19, lstanbul 

İs tan bu 1 G Ü m r Ü k l eri Mu ha
f aza Müdürlüğünden: 

1 - ı 4 numarala motörün makinesinde icra edilecek tamirat 
ketifnamesi mucibince pazarhğa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 21 Nisan f·rşembe günü saat 14 te icra kılana
cakbr. Taliplerin % 7,5 ten.. . tları ile birlikte Muhafaza Müdürlü
ğüne müracaatlan. 

mEDSUCAT SADIR AL Ltd 
Tel. 21128 YEDIKULE iSTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikle YÜN PAMUK 

boglll' 

büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Yapar. 
. 

büker 

bogar 

Pamuk 

Grizet 

loek ()B tün Bezleri 
BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENiŞLETİR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları 

SANTRAL TAMAM 1.. AR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

. Türkiye Ormancılar Cemiyetinden: 
Cemiyetimiz aenelllc amuml konre-ial hayramm üçünei Paaarteal wlnil 

saat 10 da Türbe'deki umumi merkezinde aktedacetinden muhterem azanın 
teırifleri rica olunur. 

_,- Şirket mukavelealnln Ja.itamı dolayıaile ball tufiyede bulunan 

AHTER terdhanealnin ilk müessiıkrinJen ve makaıtara 
Memcluh Bey, me11ai arkadatlıerile birlikte 

A TER 
Terzihanesini ayni yerde Açtı. 

it ve idare sistemlerini modern unsur ve usuUerle tecbiz vo 
takviye eden müessese; yeni organizasyon sayesinde fiatlarım 

çok ucuzlatmış ve ayna zamanda 

Kadın İşlerine de Başlamışhr. 
Elbiaede ze\·k ve zarefet arayan takdirklr mütterilerine arzı hizmet eder. 
Ankara caddesinde ( Milliyet Matbaası ) ittisalinde No. 96 Tel: 20766 

Muhterem Hanımefendi~ 

•MÜJDE 
SUADIYE PLAJ GAZiNOSU 

. ·-,. 

YARIN AÇILIYOR. 
~ 

FA V DA ile tahrip ediniz. 
SEYRISEFAIN 

Merlıes aeent:ıaıı Galatada Kllprllba,, B. 2!62 
Şube A. Sirkeci Mllhılrdanade ban 2. 2740 

Gösterilen arzuya binaen 
Bayram mOnasebetile Zümrüt 
Yalova kaplacalarıntn bir kısam 
otel ve lokantaları 15 Nisan 
932 Cuma sabahından itibaren 
açılacakhr. 

Fazla tafsi)At için, 
Beyoğlu: 1760 a müracaat. 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurları: Karadeniz Postası 

L 1 A 
14 Nisan Vapuru Perşembe gilnli 

akşamı saat 18 de Sirkeci rıh
tımından hareketle (Zonguldak, 
fnebolu, Ayancık, Samsun, Or· 
du, Giresun, Trabzon, Rizeye 
azimet ve ayni iskelelerle Gö-

- 1 rele, ve Unye'ye uğrayarak 
avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Ham altında acen
tahğına müracaat. Tel. 22 i 34 

A LDIZI 
Selma Hanımın 

Adresini İsterseniz bugün 
çıkan HOLİVUT 'u alınız. 

Güzelliğin timsali 
•• 

r4 E 
Benzemek 

ister l\4isiniz ? 

Kremi 

Sürmesi 

Cilası 
Brlyantlnt 

Sabunu 

Esansı 

Le ıvo.n · 

~ 
Kullanınız: 

Evliya Zade Nureddin 
Ecza ve Itriyat depoau 
İstanbul • Bahçekapı 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada hergün (2,30-

5) İstanbul Divanyolunda No. J 18 
Tel ı 22393 

Bayram için 
En güzel hediye 

bir demet çiçektir 
Ancak Sapuncaki ticarethanesi 

bu arzunuzu tatmin 
edebilir. 

Beyoğ:u istiklal caddnıi N. 366 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ratıp 

l Nqript Midlıll•Wlm ..... 

Ş~PKASI 
DUNYANIN 

BEŞ KIT'ASINDA 
EN FAZLA 
w 

RAGBET BULAN 
ŞAPKADIA 

Bayram 
Günlerinde 

Tür ki yede 

YALNIZ BiR GAZETE ÇIKAR 
Bütün Memleket Sadece 

ili iahmer i okur 
" Hilaliahmer ,, de ç1kan ilan yüz binlerce 
halka hitap eder. Şimdiden yer tutmak için 
lstanbulda Ankara caddesinde Jstanbul llinat 

• Odasına müracaat ediniz. Tel. 20085 

İstanbul Gümrükleri Muh 
faza Müdürlüğünden: 

t - 34 numarala romork&rün tekne tamiri ketifnameal 
cibince pazarlığa konulmuıtur. 

2 - Pazarlık 20 nisan 93:! çarıamba günU saat 15 te icra 
lınacakbr. Talipl~rin % 7,5 teminatlarile birlikte Muhafaza Müd., 
düğüne müracaatları . 

OiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLA 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESi: No. 3 TELEFON 1 

Istanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Bedeli müzayedesi Kıymeti muhamminesi 

Lira K. Lira K. 
60 245 60 

Tamamı 12 metre 28 santim terbiinde bulunan Dayabatun 
ballesinde Tığcılar caddesinde atik 67-69· cedit-No. la dilkkloıa 
kılınan müzayedesinde zuhur eden talibin verdiği bedel 
layıkında g6rlllemediginden bir hafta miiddetle temdidine 
verilmiıtir. Faduile talip olmak iatiyenler lnymetinin 9' 7,5 
betinde pey akçelerile birlikte 20 Nisan 932 çarşamba günü ~ 
on beşte lstanbul Evkaf MiidilriyetJ mablOlit kalemine mDracaı" 
'a--ı ilin olunur. 

ittihaaıabk Ye kuvvehizlilc bal&tanda bOyOk 
faide n tealrl görOlenı 

FOSFATLI 

MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

İstanbul Gümrükleri Muha' 
faza Müdürlüğünden: 

1 - Gümrük Muhafazasının 36 numarala muşunun kazaO ~ 
boru ve sair tamirata fenni keşifnamesi mucibince pazarlığa 1' 
nulmuştu • !.ad 

2 - Taliplerin şeraitini tetkik ve o/o 7,5 teminatlarile 21 .......-
perıembe günü saat 14 te Müdilriyette bulunmalan. ~ 

Dr. H O R H O R U N 1 C 
Cilt ve Ztıbrevl bastalaklan muayenehanesi. 
Beıei... T.-.. Zema.k •kak Ne. 4't 


